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Rozdział I. Prawo osobowe

Część I. Podmioty prawa

1. Definicja. W czasach antycznych zdolność prawna przysługiwała tyl
ko określonej grupie osób, które można było zakwalifikować jako wol
nych obywateli Rzymu, niepodlegających zwierzchnictwu pater fami-
lias. Stąd po dział ludzi dokonywany według trzech kryteriów:
•	według status libertatis: servi – liberi (stanu wolności: niewolnicy – 

wolni),
•	według status civitatis: cives – peregrini (stanu obywatelstwa: obywate

le – obcokrajowcy),
•	według status familiae: sui iuris – alieni iuris (stanu w rodzinie: wła

snowolni – podlegający władzy).
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2. Początek bytu osoby fizycznej. Podobnie jak dzisiaj, początkiem 
bytu prawnego osoby fizycznej było uro dze nie. Dziecko musiało przyjść 
na świat żywe. W przypadku śmierci dziecka w krótkim czasie od uro
dzenia wymagano dowodu, że urodziło się ono żywe. Najprostszym do
wodem żywego urodzenia był płacz lub krzyk dziecka. Podmiotowości 
odmawiano płodom zdeformowanym, nawet w przypadku żywego uro
dzenia.

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

4. Kommorienci. Są  to  osoby, które zginęły we  wspólnym niebez
pieczeństwie w taki sposób, że nie można oznaczyć kolejności śmierci 
poszczególnych osób. Oznaczenie kolejności śmierci ma znaczenie dla 
określenia nabycia praw w  drodze spadkobrania przez poszczególne 
osoby.

5. Status libertatis. W starożytności sytuacja prawna człowieka zależa
ła od tego, czy był niewolnikiem, czy osobą wolną. Zaliczenie do osób 
wolnych było podstawowym warunkiem uznania człowieka za podmiot 
prawa.

Niewolnicy pozbawieni byli zdolności prawnej w każdym aspekcie. Jedy
nie w prawie naturalnym wszyscy ludzie byli uważani za równych.
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Z kolei ludzi  wolnych (homini liberi) dzielono na:
•	 ingenui – wolno urodzonych – którzy urodzili się z wolnej matki,
•	 liberti – wyzwoleńców. Wyzwolenie (manumissio) niewol ni ka powo

dowało nabycie przez wyzwoleńca obywatelstwa rzymskiego. Wyzwo
leniec stawał się osobą fizyczną w rozumieniu prawa rzymskiego.

6. Formalne sposoby wyzwolenia iure civili
•	manumissio testamento – zapis testamentowy przyznający wolność 

nie wolnikowi testatora,
•	manumissio vindicta – nadanie niewolnikowi wolności za pomocą for

malnej procedury wzorowanej na postępowaniu sądowym w sprawach 
o stwierdzenie wolności osób błędnie uznawanych za niewolników,

•	manumissio censu – wpisanie niewolnika na listę obywateli przy oka
zji dokonywania spisu obywateli (lustrum). Spisy takie w okresie re
publiki sporządzane były przez cenzorów co  5  lat. W  okresie cesar
stwa stopniowo zaprzestano ich przeprowadzania,

•	manumissio in ecclesia – po uznaniu chrześcijaństwa (edykt medio
lański z 313  r.) w gminach chrześcijańskich rozwinął się nowy spo
sób wyzwalania niewolników – przez oświadczenie właściciela złożo
ne wobec biskupa i wiernych gminy chrześcijańskiej.

7. Sytuacja prawna wyzwoleńca. Wyzwoleniec podlegał prawu pa
tronatu, które znacznie ograniczało jego swobodę osobistą i majątkową. 
Z prawa patronatu wynikały obowiązki natury zarówno społecznej, jak 
i prawnej, a patronowi przy sługiwały określone uprawnienia, m.in.:
•	wyzwoleniec powinien traktować patrona zawsze jako osobę świętą 

i uczciwą, powinien okazywać mu szacunek i posłuszeństwo,
•	patron mógł wymusić złożenie przysięgi rodzącej obowiązek prawny, 

że po wyzwoleniu otrzyma określone świadczenia (iusiurandum liberti),
•	wyzwoleniec był zobowiązany czynić datki, wykonywać pracę i  do

starczać  środków utrzymania według swoich możliwości, jeśli patron 
znalazł się w nie dostatku,

•	patron, w przypadku bezpotomnej śmierci wyzwoleńca był powołany 
do spadku po nim,

•	w prawie pretorskim patron otrzymywał połowę majątku wyzwoleńca, 
nawet gdy miał on sui heredes, żonę in manu lub adoptowanego syna.

Część I. Podmioty prawa
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Prawo patronatu wiązało się także z pewnymi obowiązkami ze stro
ny patrona. Patron miał obowiązek wspierania swojego wyzwoleńca, 
np. pomagania mu w prowadzeniu spraw sądowych, a także w razie po
trzeby żywienia go. Na mocy konstytucji Marka Aureliusza patron, któ
ry od mówiłby alimentacji swojego wyzwoleńca, tracił prawo patronatu.

8. Degradacja obywatela rzymskiego do statusu niewolnika. 
W  czasach archaicznych niewypłacalny dłużnik mógł być sprzedany 
w  niewolę przez wierzyciela, ale jedynie trans Tiberim, co  oznaczało 
– poza granice państwa, w niewolę na obcym terytorium. Lex Poetelia 
Papiria de nexis z 326 r. p.n.e.  ostatecznie zniosła tę możliwość. Gaius 
wspomina sc. Claudianum, na podstawie którego obywatelka współżyją
ca z cu dzym niewolnikiem wbrew woli jego właś ciciela, stawała się nie
wolnicą. Także obywatel, który unikał wpisania na listę w celu określenia 
jego cenzusu, był sprzedawany w niewolę. W czasach  Cesarstwa skazanie 
na  śmierć, walkę ze  zwierzętami lub pracę w  kopalniach było równo
znaczne z utratą wolności.

Sytuacje degradacji obywatela do statusu niewolnika na terytorium Rzy
mu należały zatem do rzadkości i co do zasady można przyjąć, że obywa
tel rzymski nie mógł zostać niewolnikiem na terenie Rzymu.

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

10. Obywatel rzymski (status civitatis)

 a. Urodzenie. Przede wszystkim obywatelstwo nabywały dzieci uro
dzone ze  związku małżeń skiego (iustum matrimonium), w  którym 
to przypadku, nie zależnie od obywatelstwa matki, dzieci stawały się oby
watelami rzymskimi. Natomiast dzieci urodzone poza takimi związ
kami otrzymywały, zgodnie z zasadą ius gentium, obywatelstwo matki. 
Lex Minicia z 90 r. p.n.e. odmawiała obywatelstwa dzieciom urodzonym 
ze  związku oby watelki rzymskiej i  cudzoziemca, który nie miał conu
bium.

 b. Nadanie. Drugim sposobem nabycia obywatelstwa było nadanie 
go w drodze indywidualnego lub grupowego przywileju. Wiele grup 
tradycyjnie żyjących z  Rzymianami w  dobrych stosunkach korzystało 
z ius conubii i ius commercii. W pierwszym przypadku było to prawo 
zawarcia przez cudzoziemca małżeństwa ważnego iure civili, w drugim 
– możliwość nabywania praw chronionych w prawie cywilnym.

 c. Wyzwolenie. Formalne wyzwolenie prowadziło do  nabycia oby
watelstwa. Po zostaje do rozważenia kwestia dochodzenia do obywatel
stwa wy zwoleńców nieformalnych. Status nieformalnych wyzwoleńców 
regulowała lex Iunia Norbana z  19  r.  n.e., stąd określano ich mianem 
Latynów Juniańskich (Latini Iuniani). Ustawa przewidywała, że  owi 
wyzwoleńcy żyją jak wolni, lecz umierają jak niewolnicy, co  ozna
czało, że  odmówiono im zdolności w  prawie spadkowym, a  ich mają
tek po śmierci przypadał patronowi. Prawo jednak przewidywało wiele 

Część I. Podmioty prawa
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sposobów, którymi ta kategoria Latynów mogła uzyskać obywatelstwo 
rzymskie:
•	posiadanie jednorocznego dziecka z małżeństwa z Rzymianką lub La

tynką,
•	6letnia służba wojskowa w rzymskiej straży miejskiej,
•	dostarczenie statku do przewozu zboża do Rzymu na okres 6 lat,
•	wybudowanie w mieście Rzym domu o wartości co najmniej 160 000 

sesterców,
•	prowadzenie młyna w Rzymie przez co najmniej 3 lata.

11. Osoba prawna. Rzymianie nie stworzyli pojęcia takich osób, na
tomiast uświadamiali sobie, że pewne grupy społeczne, pomimo zmian 
składu osobowego, zachowują ciągłość, a zatem i odrębną od jednostek 
tożsamość. Cechami charakterystycznymi tych organizacji są: posia
danie wyodrębnionego majątku, samodzielnego budżetu oraz zarządcy 
dokonującego czynności w  interesie organizacji jako całości. Jednak 
tworzenie organizmów o  strukturze osób prawnych podlegało regla
mentacji. Wprawdzie ustawa XII tablic przewidywała swobodę zakła
dania stowarzyszeń i swobodnego określenia treści statutu takich orga
nizacji, pod warunkiem nienaruszania reguł prawa pu blicznego, jednak 
z początkiem pryncypatu zniesiono swobodę zakładania stowarzyszeń, 
a każde nowo powstałe musiało uzyskać akceptację Senatu.

W imieniu korporacji działał jej zarządca, bądź jako pojedyncza oso
ba, bądź jako kolegium. Jego ustanowienie nie było aktem indywidual
nego udzielenia pełnomocnictwa przez poszczególnych członków kor
poracji, a  skutki działania zarządcy dotyczyły korporacji jako całości, 
a nie poszczególnych członków.

Szczególnym problemem była odpowiedzialność za  zobowiązania 
z de liktów popełnionych przez zarządców. Ulp. D.4.3.15.1: „Rozważa
no, czy przeciwko municipium można udzielić skargi z  tytułu podstę
pu. Sądzę, że z jej własnego podstępu ( municipium) nie można udzielić 
(skargi): w  jakiż sposób bowiem municipia mogą dopuścić się podstę
pu? Lecz jeśli cokolwiek zostało dla niej nabyte w wyniku podstępu tych, 
którzy zarządzają jej majątkiem, uważam, że  należy udzielić skargi 
(z bezpodstawnego wzbogacenia). W przypadku zaś podstępu dekurio
nów przeciwko nim  samym kieruje się skargę z tego tytułu”.
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12. Korporacje. Istniały cztery rodzaje organizacji, które były uznawa
ne za korporacje:
•	Populus Romanus – res publicae populi Romani – aerarium popu-

li Romani – już w  początkach republiki oddzielano podmiotowość 
organizacji politycznej od  podmiotowości poszczególnych obywate
li. Struktura państwowa, której wyrazem było imperium magistratus, 
sytuowała się w  pozycji nadrzędnej w  stosunku do  poszczególnych 
obywateli. Dlatego nawet w stosunkach o charakterze prywatnopraw
nym, np. umowy najmu czy sprzedaży (locationes, venditiones), stoso
wano reguły właściwe dla prawa publicznego, a proces prywatny był 
niedopusz czalny do rozwiązywania sporów na tym tle między obywa
telem a strukturą polityczną civitas;

•	Fiscus – majątek, który należał do princepsa jako instytucji życia pu
blicznego. Według konstytucji republikańskiej princeps pozosta
wał prywatną osobą wyposażoną we władzę publiczną; to pozwalało 
uznać, że przynajmniej w części jego majątek podlega regułom prawa 
prywatnego, z  uwzględnieniem uprzywilejowania tej masy majątko
wej. Z biegiem czasu wykształciły się specyficzne regulacje dla stosun
ków z fiscusem, przesuwając je w obszar stosunków o charakterze pu
blicznoprawnym. W imieniu fiscusa działali procuratores – zarządcy 
hierarchicznie podporządkowani princepsowi i występujący jako peł
nomocnicy (zastępcy bezpośredni);

•	Municipia, civitates, coloniae – były wspólnotami obywatelskimi róż
nymi od  civitas Romanorum, będącymi w  pozycji podporządkowa
nej wobec republiki, ale cieszącymi się wewnętrzną autonomią. Colo
niae były to wspólnoty utworzone przez Rzym na terenach podległych 
władzy Rzymu, wyposażone w  autonomię tak jak municipia, czyli 
dawne niezależne miasta, które weszły pod zwierzchnictwo rzymskie;

•	Sodalitates, collegia, corpora, societates – były to organizacje o cha
rakterze stowarzyszeń istniejące od  najdawniejszych czasów, najczę
ściej powstające jako konfraternie w celu sprawowania wspólnie kultu 
religijnego lub zapewnienia pochówku swoim członkom. Później tak
że w celu organizacji wspólnych imprez i wzajemnego wspierania się 
członków. Wewnętrzny porządek tych organizacji wynikał ze spisane
go statutu, który drobiazgowo regulował funkcjonowanie i wewnętrz
ne struktury organizacyjne. Lex Iulia de collegiis, przegłosowana z ini

Część I. Podmioty prawa
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cjatywy Augusta, nakazywała rozwiązanie dotychczas istniejących 
stowarzyszeń, zezwalając na  działanie jedynie ograniczonej liczbie 
stowarzyszeń o długiej i nobliwej tradycji. Nowe organizacje musiały 
umieszczać w statutach zapisy określonej treści oraz uzyskać aprobatę 
senatu, później princepsa.

Część II. Czynności prawne

1. Definicja. Przez czynność prawną rozumie się oświadczenie woli 
zmierzające do zmiany istniejących stosunków prawnych (powstania, 
zmiany lub ustania stosunku prawnego). Jest to  czynność konwencjo
nalna. Sposób jej dokonania, formę oraz skutki określa prawo. Podmiot 
dokonujący czynności, w  zależności od  jej typu, może w  mniejszym 
lub większym zakresie określać skutki w granicach przyjętej konwencji. 
Czynności prawne są właściwym instrumentem do nabywania i dyspo
nowania prawami na skutek aktywności podmiotu prawa.

działania dozwolone

działania

zdarzenia prawne

zdarzenia

czynności prawne

WYRÓŻNIENIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH SPOŚRÓD INNYCH ZDARZEŃ

2. Skuteczność czynności prawnej. Czynność prawna musiała speł
niać następujące warunki:
•	musiała być zgodna z prawem – oznaczało to, że nie mogła być do

konana contra legem, musiała zachowywać przewidzianą przez prawo 
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formę, a jej treść nie mogła naruszać porządku prawnego, czyli bez
względnie obowiązujących norm prawnych (nakazów lub zakazów),

•	nie mogła być dokonana w celu obejścia ustawy (in fraudem legis) – 
czynność taka była nieważna,

•	musiała być zgodna z dobrymi obyczajami (bonos mores), czyli nie
ujętymi w normy prawne, lecz społecznie uznanymi normami zacho
wania.

3. Podział czynności prawnych. Czynności prawne dzielimy według:
•	 liczby oświadczeń woli potrzebnych do dokonania czynności:

JEDNOSTRONNE / DWUSTRONNE

•	momentu wywołania skutku prawnego; czy ma on nastąpić po śmier
ci składającego oświadczenie, czy niezależnie od tego:

MORTIS CAUSA / INTER VIVOS

•	korzyści, jakie uzyskuje składający oświadczenie woli; czy składa 
je w zamian za korzyść, której nabycia oczekuje:

(UMOWY WZAJEMNE) ODPŁATNE / NIEODPŁATNE

•	tego, czy skuteczność czynności jest zależna tylko od  zachowania 
ele mentów ją konstytuujących (formalnych), czy też wymagana jest 
przyczyna zewnętrzna w  postaci uznanego i  typowego celu, które
go osiągnięciu czynność prawna służy; podział ten w  prawie rzym
skim nie był wyraźny. Typowe causae czynności prawnej to: causa ob-
ligandi – składam oświadczenie woli, gdyż druga strona wobec mnie 
się zobowiązuje, np.  zobowiązuję się zapłacić cenę, ponieważ sprze
dawca zobowiązuje się wydać mi  rzecz; causa solvendi – rozporzą
dzam moim prawem, aby zwolnić się z ciążącego na mnie obowiązku, 
np. prze noszę własność rzeczy, ponieważ chcę wykonać świadczenie, 
które przyrzekłem w  stypulacji; causa donandi – kiedy zmierzam 
do  nieodpłatnego przysporzenia w  cudzym majątku kosztem moje
go majątku:

KAUZALNE / ABSTRAKCYJNE

•	 tego, czy skutkiem czynności było zgaśnięcie w majątku dokonują
cego czynności jakiegoś prawa, a  więc zmniejszenie aktywów jego 
majątku, czy też jedynie powstanie obowiązku, czyli powiększenie pa

Część II. Czynności prawne


