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WSTĘP
W 1969 r. ukazał się Zarys rzymskiego prawa prywatnego autorstwa profesora Adama
Wilińskiego, ówczesnego kierownika Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa
UMCS. Wydany w dwu częściach i z podtytułem Skrypt dla Studium Zaocznego służyć miał
w założeniu właśnie zaocznym studentom prawa. Rychło okazało się, że wykorzystywany jest z powodzeniem również przez studentów stacjonarnych, stając się podstawową pomocą dydaktyczną do nauczania prawa rzymskiego w Lublinie (por. recenzję
W. Rozwadowskiego w Czasopiśmie Prawno-Historycznym 1971, t. XXIII, z. 1, s. 201–205).
W roku 1973 ukazało się drugie wydanie.
Mimo upływu lat i wzbogacenia rynku o liczne nowe podręczniki prawa rzymskiego
skrypt prof. A. Wilińskiego nie wyszedł, jak wykazała praktyka, z obiegu i jako ceniony
ze względu na swe walory dydaktyczne podręcznik był nadal wykorzystywany przez
studentów. Stało się to w rezultacie przyczyną decyzji o wznowieniu go w nowym opracowaniu.
Wprowadzone zmiany polegają przede wszystkim na pewnym poszerzeniu treści
i uzupełnieniach, wynikających z przeznaczenia podręcznika dla wszystkich studentów
prawa (nie tylko zaocznych), podejmujących naukę prawa rzymskiego. Zastosowana została również nowa, ujednolicona i rozbudowana systematyka, wykaz wybranej podręcznikowej literatury oraz indeks ważniejszych haseł rzeczowych. Całość dostosowana
jest do aktualnych wymagań dydaktycznych.
Objętość podręcznika lokuje go w grupie podręczników średnich. Studentów zainteresowanych dalszym poszerzaniem i pogłębianiem wiedzy w tym zakresie można odesłać do obecnych na rynku innych, obszerniejszych podręczników prawa rzymskiego
(patrz wykaz literatury podręcznikowej i opracowań pomocniczych).
Lublin, wrzesień 1998 r.
Do wydania szóstego
Po poprawionym i uzupełnionym wydaniu drugim (2001), przedrukowanym następnie bez zmian jako wydanie trzecie, ukazały się wydania czwarte (2008) i piąte (2013) –
dostosowane do zmian programowych, jakie nastąpiły w konsekwencji wprowadzenia
systemu punktowego (ECTS) na wydziałach prawa. W tych wydaniach zostały uwzględnione również inne szczegółowe spostrzeżenia zmierzające do udoskonalenia wykładanych treści.
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W obecnym szóstym wydaniu zostały wprowadzone dodatkowe poprawki, zmiany
i uzupełnienia wynikające z doświadczeń dydaktycznych zebranych w pracy ze studentami I roku prawa podejmującymi niełatwą naukę prawa rzymskiego. Niektóre poprawki
zmierzają do wyraźniejszego wskazania związków prawa rzymskiego ze współczesnym
prawem cywilnym, inne uproszczenia i dodatkowe objaśnienia wynikają z konieczności
dostosowania się do przeciętnego poziomu wiedzy ogólnej absolwentów szkół średnich.
Całość zachowuje nadal charakter i funkcje podręcznika akademickiego, przeznaczonego
dla studentów prawa.
Marek Kuryłowicz
Lublin, listopad 2015 r.
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Rozdział pierwszy

POJĘCIE, PODZIAŁY I SYSTEMATYKA PRAWA RZYMSKIEGO
§ 1. Pojęcie i znaczenie prawa rzymskiego
1. Prawo rzymskie
Przez prawo rzymskie rozumie się najczęściej prawo wytworzone i obowiązujące w starożytnym państwie rzymskim w czasie jego istnienia. Jest to
wówczas tzw. rzymskie prawo antyczne. W tym sensie należy ono historycznie do grupy praw antycznych. Były to m.in. prawa starożytnej Mezopotamii
(sumeryjskie, akadyjskie i babilońskie z Kodeksem Hammurabiego), prawa
asyryjskie i hetyckie, prawo egipskie i staroizraelskie (hebrajskie) oraz prawa
greckie (państw greckich) i hellenistyczne, wyrosłe na obszarach wschodnich
pod wpływami kultury greckiej. Odmienność prawa rzymskiego polega na
tym, że już w starożytności wyrastało ono wzniośle ponad inne prawa basenu
Morza Śródziemnego, a ponadto jego rozwój nie skończył się wraz z upadkiem imperium rzymskiego. Przeżyło ono własne państwo i formację społeczno-ekonomiczną (niewolniczą), znajdując zastosowanie w następnych
wiekach na znacznych obszarach Europy i poza nią. Od założenia Rzymu do
końca państwa bizantyńskiego prawo rzymskie obowiązywało właściwie
przez dwadzieścia dwa stulecia, a po starożytności odżyło w epoce feudalizmu oraz kapitalizmu i zachowało znaczenie aż po dzień dzisiejszy. Istnieje
więc nieprzerwana niemal tradycja znajomości i stosowania prawa rzymskiego od antyku do czasów współczesnych.
W rozwoju historycznym należy wyróżnić – po rzymskim prawie antycznym – pojęcie prawa rzymskiego powszechnego (pospolitego – ius commune).
Teoretycznie wypracowane na uniwersytetach włoskich w XI–XIV w. przez
tzw. szkołę glosatorów (patrz rozdział drugi), zostało z czasem przystosowane
przez szkołę komentatorów do potrzeb praktycznych. W ten sposób powstało
wspólne, jednolite i powszechne dla danego kraju prawo (ius commune we
Włoszech, droit commun we Francji, gemeines Recht w Niemczech), oparte na
prawie rzymskim jako całościowym, zwartym i spisanym (ratio scripta) systemie prawnym. Ponadto ius commune obejmowało elementy prawa statuto-
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wego (statutów miast włoskich) oraz prawa lennego longobardzkiego (libri
feudorum). Ze względu na swój zasięg miało charakter międzynarodowy.
W tej postaci zostało prawo rzymskie recypowane w państwach Europy
kontynentalnej i obowiązywało przez cztery wieki (XVI–XIX) jako tzw. prawo
rzymskie recypowane. Do rozwoju prawa rzymskiego w tym zakresie przyczyniła się m.in. niemiecka pandektystyka, która wyznacza kolejny zakres
prawa rzymskiego. Przez określenie „rzymskie prawo pandektowe” rozumie
się prawo rzymskie w postaci zaktualizowanej i zmodernizowanej przez niemiecką naukę prawa w XVIII i XIX w.
Bezpośrednie obowiązywanie prawa rzymskiego (recypowanego) w Europie ustępowało wraz z pojawieniem się kodyfikacji cywilnych XIX w. Głównym tworzywem nowych kodeksów (m.in. austriackiego, francuskiego kodeksu Napoleona, niemieckiego kodeksu cywilnego) pozostało prawo rzymskie; znaczny też był wpływ teorii romanistycznych na naukę prawa. Chociaż
więc prawo rzymskie straciło w tym okresie walor prawa obowiązującego, to
wszystko, co w nim oryginalne i wartościowe, zostało zachowane w nowożytnych systemach prawnych. W ten sposób stało się prawo rzymskie przedmiotem osobnej prawniczej dyscypliny naukowej określanej mianem romanistyki prawniczej. Wykładane jest też na prawniczych studiach, na których
zachowuje rangę przedmiotu wykładanego nieprzerwanie od pierwszych
rzymskich szkół prawa (przynajmniej od V w.) aż po studia współczesne.
Znaczenia pojęcia „prawo rzymskie” obejmują ponadto szczegółowe
określenia, które odnoszą się do różnych etapów rozwoju prawa rzymskiego.
Tak np. wymieniane jest (antyczne) prawo rzymskie powszechne (obywatelskie), obowiązujące obywateli rzymskich, oraz rzymskie prawo prowincjonalne, wydawane osobno dla mieszkańców prowincji i często konkurujące
z lokalnymi prawami miejscowej (nierzymskiej) ludności; prawo rzymsko-bizantyńskie (obowiązujące w państwie bizantyńskim); prawo rzymsko-kanoniczne (prawo rzymskie wykorzystywane przez Kościół rzymskokatolicki dla
swoich potrzeb, co wyraziła średniowieczna zasada Ecclesia vivit lege Romana – „Kościół żyje prawem rzymskim”) czy prawo rzymsko-holenderskie
(Roman-Dutch Law), recypowane w Holandii i przeniesione do jej afrykańskich
kolonii (obecnie głównie w Republice Południowej Afryki).
Powrócić jednak należy do pojęcia prawa rzymskiego jako tradycji romanistycznej, tj. prawa rzymskiego jako historycznej podstawy europejskiej kultury prawnej. Traktowane jest ono w tym ujęciu nie tylko jako fundament
prawa prywatnego, lecz także jako element ogólnoludzkiego dorobku kulturowego i cywilizacyjnego, abstrakcyjny symbol uniwersalnej wiedzy prawniczej i związanej z nią wiedzy etycznej. Obok greckiej filozofii i sztuki oraz
chrześcijaństwa uważane jest prawo rzymskie za tę dziedzinę kultury antycznej, która wywarła nieprzemijający wpływ na formowanie się duchowego, intelektualnego i kulturalnego oblicza Europy (patrz też § 12.4 i 5).
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2. Rzymskie pojęcie prawa i sprawiedliwości
Prawnicy rzymscy nie zajmowali się w zasadzie teoretycznym zagadnieniem, czym są prawo (ius) i sprawiedliwość (iustitia). W kilku swych wypowiedziach wskazują jedynie pewne elementy tych pojęć. Najbardziej znane
i oryginalne określenie pochodzi od Publiusa Juventiusa Celsusa (prawnika
z pierwszej połowy II w.), a zostało przekazane przez innego jurystę – Domitiusa Ulpiana: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi (D.1,1,1 pr.).
Według tego określenia prawo (ius) jest sztuką (umiejętnością – ars) stosowania tego, co dobre i słuszne (bonum et aequum). Związki prawa z pojęciami
dobra i słuszności podkreślane były również w wypowiedziach innych prawników i pisarzy rzymskich i stanowiły często istotny element uzasadnienia
podejmowanych rozstrzygnięć. W ten sposób wzgląd na dobro i słuszność
stawał się ogólną wskazówką stosowania prawa, realizowanego w konkretnych, kazuistycznych przypadkach i rozwiązaniach prawnych. W konsekwencji ius jako ars boni et aequi staje się wyrazem żywego, stosowanego praktycznie prawa, opartego na logicznej konstrukcji, realizującej jednocześnie to,
co uznane jest społecznie i moralnie za dobre i słuszne. Późniejsza nauka
rozbudowała aspekty filozoficzne tych pojęć, ale definicja Celsusa pozostała
punktem wyjścia do wszelkich rozważań o istocie prawa.
W przedstawionym pojęciu prawa widoczne są również wartości etyczne:
dobro i słuszność. Znajdują one rozwinięcie w dalszych określeniach dotyczących pojęcia prawa i sprawiedliwości u Rzymian. Zasadami prawa (praecepta iuris) są zatem według Ulpiana (D.1,1,10,1 = Inst. 1,1,3): honeste vivere
(„uczciwie żyć”), alterum non laedere („drugiemu nie wyrządzać szkody”), suum
cuique tribuere („każdemu przyznać, co mu się należy”). Sprawiedliwość (iustitia) zaś to – nadal według przekazu Ulpiana (D.1,1,10 pr.) – constans et perpetua
voluntas ius suum cuique tribuendi – „stała i niezmienna wola przyznawania
każdemu należnego mu uprawnienia”. Wszystkie te określenia łączą się wyraźnie ze sobą: dobro (bonum) to przecież także nieszkodzenie innemu (neminem laedere), a słuszność (aequum) realizuje się również w przyznaniu każdemu
tego, co mu się należy. Iustitia jest oczywiście pojęciem ogólnym, ale to właśnie
ze sprawiedliwości wywodzą Rzymianie pojęcie prawa, a w źródłach prawa
rzymskiego nie brakuje przykładów na posługiwanie się przez jurystów kryterium iustum (słuszne) – iniustum (niesłuszne) przy wypowiadaniu konkretnej opinii prawnej lub uzasadnianiu określonego rozwiązania prawnego.
Praecepta iuris są niewątpliwie uniwersalnymi, ponadprawnymi zasadami
uczciwego życia, ale dla Rzymian były to przede wszystkim zasady prawa.
Ta ścisła łączność pojęcia i zasad prawa z wartościami etycznymi jest u prawników rzymskich szczególnie wyraźna. Nie przypadkiem więc widzi Ulpian
(D.1,1,1,1) zadania jurysprudencji w uprawianiu sprawiedliwości i upowszechnianiu dobra i słuszności poprzez stałe oddzielanie w każdym przypadku tego, co słuszne, od niesłusznego, dozwolone od niedozwolonego. Dlatego
rozumieją prawnicy rzymscy, że nie wszystko, co nawet prawem dozwolone,
jest uczciwe (Non omne quod licet honestum est – Paulus D.50,17,144 pr.), oraz
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