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D. 9.2.27.30: MĄŻ, ŻONA I PRZEDZIURAWIONE PERŁY.
KILKA UWAG NA TEMAT STOSUNKÓW OSOBISTYCH 

I MAJĄTKOWYCH MIĘDZY MAŁŻONKAMI 
W STAROŻYTNYM RZYMIE

1. Wprowadzenie – 2.  Fragment z pism Ulpiana – 3.  Reguła ogólna zastosowania  Lex Aquilia –
4. Przesłanki odpowiedzialności: 4.1. Szkoda (damnum), 4.2. Działanie sprawcze (czyn damnum fa-
cere), 4.3. Bezprawność czynu  damnum facere  (damnum iniuria facere) –  5.  Iter logicum Ulpiana
i ratio danego przez niego rozstrzygnięcia: 5.1. Damnum po stronie męża, 5.2. Czyn damnum facere
żony, 5.3. Iniuria i culpa – 6. Czy żona mogła być pozwana przez męża na podstawie Lex Aquilia de
damno także w trakcie trwania małżeństwa, czy też jedynie po jego ustaniu? – 7. Uwagi końcowe.

1. Rzymskie małżeństwo od dawna pozostaje przedmiotem zainteresowania i badań
przedstawicieli doktryny romanistycznej. Nic dziwnego, stanowi ono bowiem z jednej
strony fenomen oparty na poszanowaniu wolnej woli jednostki, która ma, przynajmniej
teoretycznie, pełną swobodę zawarcia związku, a także jego zakończenia1, z drugiej zaś
– jest, przynajmniej we wczesnym stadium państwa rzymskiego, świetnym potwierdze-
niem archaicznego patriarchalnego modelu familia, opartej na potestas i manus męża2.
Należy przy tym zauważyć, że poruszane przez badaczy zagadnienia koncentrują się w

1 Ów indywidualistyczny aspekt rzymskiego małżeństwa oraz humanistyczny charakter prawa małżeń-
skiego,  oczywiście  w  okresie  klasycznym,  szczególnie  entuzjastycznie  podkreśla  Fritz  Schulz.  Zob.
F. Schulz,  Classical Roman Law, Oxford 1951, s. 103 i n. oraz  idem,  Principles of Roman Law, Oxford
1956, s. 147, 195. 

2 Zob. przykładowo zagadnienia poruszane przez Alana Watsona, The Law of Persons in the Later Ro-
man Republic, Oxford 1967: Forms of Marriage, s. 19, Requirements,  Capacity, s. 32, Consent, s. 41, Di-
vorce, s. 48, Dowry, s. 57; W. Kunkel, Matrimonium, [w:] Paulus Realencyklopädie der classischen Alter-
tumswissenschaft von G. Wissowa, Stuttgart 1930, vol.  XIV. 2, 2259–2286; C. Castello,  Studi sul diritto
familiare e gentilizio romano, Roma 1972 [rist. Milano 1942], s. 97–100. Zwraca przy tym uwagę fakt, że
niewiele piszą uczeni o osobistych i majątkowych skutkach zawarcia małżeństwa, w zakresie tego ostatnie-
go zagadnienia koncentrując się jedynie na kwestiach związanych z posagiem ewentualnie darowizną mię-
dzy małżonkami. Zob. przykładowo: C. Giofredi, Nuovi Studi di diritto Greco e Romano, IV. Per la storia
del matrimonio romano, Roma 1980, s. 113 i n. (manus, conventio); P. Csillag, I rapporti patrimoniali fra
coniugi all’epoca di Augusto, [w:]  Studi in onore di Edoardo Volterra, Milano 1971, vol. IV, s. 303–323
(dziedziczenie, posag i jego zwrot w przypadku rozwodu, darowizna małżeńska).  Zob. jednak G. Longo,
Diritto romano. Diritto di famiglia, 2 ed. riv., Roma 1953, Cap. IV Gli effetti del matrimonio, s. 51–62, któ-
ry zdecydowanie szerzej i wieloaspektowo omawia skutki osobiste i majątkowe zawarcia małżeństwa. 



przeważającej mierze wokół zawarcia małżeństwa, problemów związanych z  manus
mariti, sposobów jego rozwiązania3 czy wreszcie samego prawa zwyczajowego lub sta-
nowionego,  które,  mniej  lub  bardziej  ingerując  w stosunki  małżeńskie,  regulowało
aspekty najbliższe przecież człowiekowi.  Tym bardziej  stwierdzenie,  że „prawo ro-
dzinne to prawo blisko człowieka”4 wydaje się być jak najbardziej uprawnione. 

Tematem tego studium będą więc zagadnienia wpisujące się w zakres szeroko poję-
tych stosunków małżeńskich, to jest kwestie związane z niektórymi skutkami osobisty-
mi i majątkowymi wynikającymi z zawarcia związku. Z kolei podstawą dla całości roz-
ważań będzie fragment źródłowy dotykający innego jeszcze problemu, a mianowicie
kwestii wynikających z odpowiedzialności akwiliańskiej, owego starożytnego paradyg-
matu dla współczesnej odpowiedzialności odszkodowawczej opartej na zasadzie winy.
Ów „antyczny źródłowy obrazek”, przekazany przez jednego z klasycznych jurystów, z
jednej strony dotyka kilku niezwykle istotnych kwestii z zakresu stosunków małżeń-
skich, z drugiej zaś nie może być właściwie zrozumiany bez odwołania do niektórych
rzymskich instytucji prawnych funkcjonujących właśnie na gruncie „rzymskiego prawa
małżeńskiego”. W taki oto sposób, to jest przez połączenie zasad i reguł właściwych
dwóm działom rzymskiego prawa prywatnego, podjęta zostanie próba rekonstrukcji i
analizy stanu faktycznego oraz rozumowania jurysty, któremu ten przypadek mógł zo-
stać przedstawiony. 

2. 

D. 9.2.27.30: Ulpianus libro 18. ad edictum: Si cum maritus uxori margaritas extricatas dedisset
in usu eaque invito vel inscio viro perforasset, ut pertusis in linea uteretur, teneri eam lege Aqui-
lia, sive divertit sive nupta est adhuc.

Ulpian w księdze 18. komentarza do edyktu pretorskiego: Gdyby mąż dał żonie perły niepołączo-
ne dla jej własnego użytku; i wbrew woli lub bez wiedzy męża ona je przedziurawiła po to, aby
nosić je na sznurku, będzie mogła być pozwana ex lege Aquilia, bez względu na to, czy jest roz-
wiedziona, czy ciągle jest małżonką.

Fragment autorstwa Domitiusa Ulpianusa, zamieszczony następnie przez kompila-
torów justyniańskich w Digestach, powstał w 1. połowie III w. n.e.5 i pochodzi z księgi

3 Wyczerpujący przegląd literatury na temat rzymskiego matrimonium i omówienie głównych zagad-
nień problemowych dokonane zostało przez uczonego, którego bez większej przesady nazwać można pater
w odniesieniu  do  zagadnień  związanych  z  rzymskim małżeństwem.  Chodzi  tu  mianowicie  o  Edoardo
Volterrę. Zob. tegoż Matrimonium (diritto romano), [w:] Enciclopedia del diritto, vol. XXV, Milano 1975,
s. 726–807.  Z najnowszych studiów poświęconych małżeństwu rzymskiemu. Zob. w szczególności autor-
stwa m.in. H. Ankuma, O. Behrendsa, T. Giaro, L. Labruny czy W. Wołodkiewicza, zob. zbiór materiałów
pokonferencyjnych pt. Marriage. Ideal-Law-Practice. Proceedings of Conference held in Memory of Hen-
ryk Kupiszewski, red. Z. Służewska, J. Urbanik, Warszawa 2005, s. 261.

4 W nawiązaniu do tytułu, który organizatorzy nadali całej konferencji, to jest „Prawo blisko człowieka
– z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego”.

5 Domitius Ulpianus, jeden z najważniejszych i najbardziej płodnych jurystów klasycznych, wszystkie
swe pisma, które liczy się na niemal 300 ksiąg, stworzył w latach 211–217 n.e., w okresie samodzielnych
rządów cesarza Karakalli. Styl pisarski Ulpiana oceniany jest jako jasny i łatwo zrozumiały, wpływy retory-
ki są niewielkie. Zob. o tym juryście w szczególności W. Litewski, Jurysprudencja rzymska, Kraków 2000,
s. 154–155; F. Schulz, Roman Legal Science, Oxford 1953, s. 107, passim; także T. Honoré, Ulpian, Oxford
1982, s. 248, oraz zebrana literatura na temat tego jurysty i jego piśmiennictwa na s. 285–294.
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18. komentarza do edyktu pretorskiego napisanego przez tego jurystę. Cała ta księga
Ulpianowych  libri ad edictum zawiera rozważania na temat zagadnień wynikających
z odpowiedzialności odszkodowawczej  ex lege Aquilia. Zgodnie z rekonstrukcją tego
komentarza dokonaną przez Ottona Lenela, dyskutowany fragment jest częścią więk-
szego passusu,  gdzie  Ulpian zajmuje się  problemami związanymi z zastosowaniem
wprowadzonej w trzecim rozdziale wspomnianej ustawy de damno normy6. Sankcjono-
wała ona bezprawne uszkodzenie lub zniszczenie cudzej rzeczy, które było bezpośred-
nim skutkiem czynów polegających na urere, frangere albo rumpere7. Jak przy tym zo-
stało stwierdzone przez jurystę na początku odnośnej części tej księgi komentarza: 

D. 9.2.27.5–6 in principio: Tertio autem capite ait eadem lex Aquilia: „ceterarum rerum praeter
hominem et pecudem occisos si quis alteri damnum faxit, quod usserit fregerit ruperit iniuria,
uanti ea res [erit] »fuit«8 in diebus triginta proximis, tantum aes domino dare damnas esto”; 6. Si
quis igitur non occiderit hominem vel pecudem, sed usserit fregerit ruperit, sine dubio ex his ver-
bis legis agendum erit [...]9.

Zgodnie z prawami gatunku, jakim były  libri ad edictum praetoris urbani pisane
przez jurystów w okresie przedklasycznym i klasycznym10, Ulpian przedstawił w swym
lematycznym komentarzu, liczącym w całości aż 83 księgi, brzmienie i rozumienie po-
szczególnych klauzul edyktowych, a także i lemmata z konkretnych klauzul wraz z ob-
jaśnieniami dotyczącymi pojedynczych wyrazów. Zamieścił w nim również treść i ob-
jaśnienia wzorcowych formuł procesowych, a także poglądy i interpretacje innych ju-
rystów oraz własne11. Taka zawartość dzieła jurysty determinuje od strony formalnej
również i dyskutowany tu przypadek, który prima facie zdaje się kazusem, ujętym w

6 O. Lenel, Palingenesia Iuris Civilis, II, szp. 530, fr. 625. Por. uwaga F. Schulza, Principles, s. 42, któ-
ry stwierdził, że klasycy, pisząc komentarze do edyktu, co do zasady zajmowali się analizowaniem warun-
ków i określaniem wymogów, przy spełnieniu których magistratura mogła zezwolić na zastosowanie środ-
ków prawnych, w szczególności różnych actiones, proponowanych w edykcie lub tworzonych ad hoc.

7 Choć także i occissio innych niż pecudes zwierząt, np. psa. Zob. Gai 3.217. 
8 Na temat formy  sum-esse w oryginale oraz najwcześniejszym okresie obowiązywania i stosowania

ustawy, a także późniejszej ewolucji klauzuli dotyczącej aestimatio rei ex capite tertio, zob. w szczególno-
ści z wyczerpującym zestawieniem literatury oraz krytycznym przeglądem hipotez, które pojawiły się w li-
teraturze – H. Ankum, ‘Quanti ea res erit in diebus XXX proximis’ dans le troisième chapitre de la loi Aqu-
ilia un fantasme florentin, [w:] Religion, société et politique. Mélanges en hommage à Jacques Ellul, Paris
1983, s. 171–183, a także stosunkowo ostatnio C.A. Cannata,  Sul testo della Lex Aquilia e la sua portata
originaria,  [w:]  La responsabilità  civile  da atto illecito  nella prospecttiva  storico-comparatistica.  Atto
Illecito,  Madrid 1993,  s. 25–57,  idem,  Il  terzo capo della „Lex Aquilia”,  BIDR, t.  98–99:  1995–1996,
s. 111–146.

9 O. Lenel, Palingenesia, II, szp. 527, fr. 623. 
10 Juryści pisali głównie komentarze lematyczne, ale nie tylko. Wśród literatury odnajdujemy bowiem

także i komentowane wydania tekstów (notae do dzieł innych jurystów) oraz tzw. komentujące wyciągi
(epitome). Libri ad edictum Ulpiana to jednak klasyczny przykład niezwykle konsekwentnie napisanego ko-
mentarza lematycznego. Na temat komentarzy lematycznych zob. w szczególności F. Schulz, Roman Legal
Science, s. 189 i n.; W.  Litewski,  Jurysprudencja, s. 70–71, a także D.  Mantovani,  Gli esordi del genere
letterario „ad edictum”, [w:] Per la storia del pensiero guridico romano dall’età dei pontifici alla scuola
di Servio. Atti del seminario di S. Marino 7–9 gennaio 1993, Torino 1996, s. 61–133.

11 Noty na temat  libri ad edictum autorstwa Ulpiana napisali m.in. F.  Schulz,  Roman Legal Science,
s. 196–201; D. Pugsley, On the Style of Paul’s and Ulpian’s Commentaries on the Edict, „Acta Juridica”,
1973, s. 185 i n.; T. Honoré, Ulpian, s. 129–148. Zob. też W. Litewski, Jurysprudencja, s. 73. Na temat tej
księgi komentarza zob. w szczególności P. Birks, Ulpian 18 „ad edictum". Introducting ‘damnum iniuria’,
[w:] Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l’occasion de son 65e anniversaire, Amsterdam
1995, vol. I, s. 17–36. 
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formułę zdania hipotetycznego12, przywołanym dla ilustracji możliwego zastosowania
cytowanej już supra reguły ogólnej z rozdziału trzeciego lex Aquilia de damno13. Regu-
ła ta pojawiła się na początku tytułu zawierającego omówienie materii z tego rozdziału,
przy czym to stwierdzenie nie wyklucza możliwości zaistnienia takiej sytuacji w co-
dziennej rzeczywistości rzymskiej, a nawet czyni ją wielce prawdopodobną14. 

Sam stan faktyczny – hipoteza zastosowania remedium akwiliańskiego – nakreślo-
ny w kilku słowach przez jurystę nie wydaje się skomplikowany. Otóż mąż (maritus)
przekazał swej żonie (uxor) do użytku (in usu) niepołączone ze sobą perły (margaritae
extricatae): 

Si cum maritus uxori margaritas extricatas dedisset in usu [...]. 

Z kolei żona przedziurawiła perły, aby nosić je następnie na sznurku: 

eaque [...] perforasset, ut pertusis in linea uteretur [...]. 

Problem, który  przyszło rozstrzygnąć juryście,  to  kwestia  ewentualnej  odpowie-
dzialności żony względem męża za szkodę powstałą w wyniku naruszenia przez nią
substancji rzeczy do niego należącej, a przekazanej jej do używania (dare in usu, uten-
dum dare). Jurysta odpowiedział twierdząco, to jest przyjął możliwość pozwania żony
przez męża na podstawie rozdziału trzeciego ustawy akwiliańskiej (teneri eam lege
Aquilia), jeśli owa ingerencja w rzecz została dokonana invito vel inscio viro, a więc
wbrew woli męża albo też bez jego wiedzy. 

Decyzja taka zakłada jednak uprzednią ocenę elementów istotnych dla rozstrzyg-
nięcia końcowego, dokonanie wielu kwalifikacji prawnych czy wreszcie sformułowa-
nie problemu. Inaczej mówiąc, określone decyzje interpretacyjne są tu presupozycjami
do formuły końcowej danej przez Ulpiana. Jak się także wydaje, gdyby sytuacja per se
nie wzbudzała żadnych wątpliwości i zakładała prostą aplikację normy ustawowej, ju-
rysta najprawdopodobniej nie poświęcałby jej większej uwagi. 

Spróbujmy więc prześledzić iter logicum Ulpiana15.
3. Zastosowanie sankcji przewidzianej w rozdziałach lex Aquilia de damno zakładało,
najogólniej mówiąc, wystąpienie następującej sytuacji: jakaś osoba, działając w odpo-
wiedni sposób na cudzą rzecz, a więc popełniając jeden z precyzyjnie określonych czy-

12 Warto jednak w tym miejscu zauważyć, że zdanie hipotetyczne było (i jest) formą wypowiedzi nie-
zwykle popularną i często używaną w języku prawnym i prawniczym. Oczywiście, samo użycie zdania hi-
potetycznego nie przesądza przy tym, że mamy do czynienia e.g. z sylogizmem hipotetycznym, o którym
można mówić bowiem dopiero, gdy zdanie hipotetyczne służy jako przesłanka wnioskowania prowadzone-
go zgodnie z regułami inferencji.

13 Zob. D. 9.2.27.5–6 in principio, cit. supra; O. Lenel, Palingenesia, II, szp. 527, fr. 623 i n.
14 Należy bowiem wspomnieć, że często juryści dla ilustracji zastosowania danej klauzuli edyktowej

przywoływali  przypadki  wymyślone,  choć hipotetycznie  możliwe,  a  także  i  takie,  które  wydarzyły  się
w rzeczywistości i  następnie zostały przez nich rozstrzygnięte. Zob. też uwaga M. Kuryłowicza,  Prawo
i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994, s. 171–172, który określił kazusy rozpatrywane w związku
z lex Aquilia jako swoistą „kronikę wypadków, o których wieść obiegała niewątpliwie domy i ulice, stając
się jedno- czy kilkudniową sensacją”. Romanista dodał też, że „z tych poszczególnych zdarzeń można od-
tworzyć liczne fragmenty z życia codziennego Rzymian”.

15 Fragment  ten  pozostał  jak  dotąd  poza  głębszymi zainteresowaniami  przedstawicieli  romanistyki.
Krótkie uwagi na jego temat poczynili jedynie F.H. Lawson,  Negligence in the Civil Law, Oxford 1950,
s. 109–110 oraz K. Misera,  Gebrauchsüberlassung und Schenkungsverbot  unter Ehegatten,  Index,  t.  3:
1972, s. 397–420, na ten temat s. 397–398. 
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nów damnum facere16, a przy tym nie mając prawa do takiej ingerencji, powodowała
szkodę w majątku innej osoby – właściciela tejże rzeczy. Dodatkowo wymagano, po-
czątkowo bez wyjątków, aby szkoda ta była bezpośrednią konsekwencją owego spraw-
czego działania17. Poszkodowany właściciel rzeczy zniszczonej lub uszkodzonej mógł
domagać się odszkodowania, wnosząc przeciwko sprawcy actio legis Aquiliae (direc-
ta)18.  Oczywiście,  w ciągu dziewięciu wieków obowiązywania i  stosowania ustawy
akwiliańskiej,  dzięki  działalności  pretora  oraz interpretacyjnej  aktywności  jurystów,
zakres jej aplikacji w niektórych aspektach zdecydowanie się rozszerzył, a w innych
zawęził, głównie dzięki sprecyzowaniu pojęć użytych w jej pierwotnym tekście19. 

Jednakże,  pomimo zmian  zachodzących  w zakresie  samej  materii  akwiliańskiej
(które musiały następować, prawo bowiem nie może pozostawać obojętne wobec prze-
mian w zakresie stosunków społecznych i gospodarczych, a więc nie może ignorować
potrzeb rozwijającego się społeczeństwa), dla uruchomienia mechanizmu akwiliańskie-
go, co do zasady20, wymagano spełnienia trzech warunków: 1) musiało mieć miejsce
działanie osoby – ingerencja w cudzą rzecz21; 2) wspominane działanie osoby musiało

16 Znamiona tych czynów wskazane były w ustawie przez użycie określonych czasowników (occidere,
urere, frangere, rumpere), których znaczenie następnie precyzowali juryści, częstokroć rozszerzając zakres
semantyczny poszczególnych verba, za czym szło i poszerzenie zakresu stosowania samej ustawy. 

17 Zob. Gai. 3.219:  Ceterum etiam placuit ita demum ex ista lege actionem esse, si quis corpore suo
damnum dederit [...]. Por. niemal identyczne stwierdzenie I. 4.3.16. 

18 Zob. pierwotna formuła D. 9.2.11.6: Ulp. 18 ad ed.: Legis autem Aquiliae actio ero competit, hoc est
domino. Tu oczywiście należy podkreślić, że poczynając od okresu klasycznego juryści szeroko dyskutowa-
li możliwość przyznania ochrony analogicznej także i innym podmiotom, mającym władztwo nad rzeczą i
interes prawny w zachowaniu tej rzeczy w stanie niezmienionym. Dzięki takiemu liberalnemu rozszerzeniu
ochronę realizowaną za pomocą actio utilis (ad exemplum legis Aquiliae) uzyskali m.in. posiadacz w dobrej
wierze (Ulp. D. 9.2.17, Ulp. D. 9.2.11.8), wierzyciel zastawny (Ulp. D. 9.2.17, Paul. D. 9.2.30.1, Marc. D.
20.1.27) czy wreszcie użytkownik (Ulp. D. 9.2.11.10, Paul. D. 9.2.12). Zob. M. Kaser, Das römische Pri-
vatrecht, 2. Aufl. (dalej RPrR), München 1975, Bd. I, § 144.II, s. 622 oraz literatura cytowana w przyp. 36–
41. 

19 Truizmem wydaje się być stwierdzenie, że rozwój odpowiedzialności ex lege Aquilia do formuły, na
której mogły oprzeć się współczesne ujęcia odpowiedzialności cywilnoprawnej opartej na zasadzie winy,
dokonał się właśnie dzięki, nierzadko śmiałej i oryginalnej,  interpretatio jurystów, która polegała na wyj-
ściu od dosłownego brzmienia tekstu ustawy, a następnie na stopniowym rozszerzaniu lub zmianie seman-
tycznych zakresów znaczeniowych poszczególnych słów (damnum, iniuria czy dare), za czym z kolei szła
zmiana zakresów jurydycznych tychże słów (por. uwaga w przyp. 16 supra). Zjawisko to zauważalne jest
już od końca okresu republikańskiego, jednak miało miejsce głównie w okresie klasycznym. W następnym
czasie, to jest okresie poklasycznym i justyniańskim, można mówić jedynie o doprecyzowywaniu oraz do-
stosowywaniu poszczególnym reguł ewentualnie o nadawaniu kształtu reguł rozwiązaniom, które zostały
dane w okresie klasycznym. W zasadzie w tym czasie bardzo rzadko zmiana literalna lub składniowa ozna-
czała także i zmianę substancjalną. 

20 Należy podkreślić, że czynienie i czynienie bezprawne były jedynymi wymogami odpowiedzialności
relewantnymi dla occisus sit z pierwszego rozdziału lex Aquilia, gdzie szkoda mogła nastąpić w jednej tyl-
ko postaci, to jest śmierci niewolnika lub zwierzęcia należącego do pecus. Natomiast już na gruncie roz-
działu trzeciego tej ustawy te dwie przesłanki nie wystarczały dla możliwości wniesienia skargi odszkodo-
wawczej. I choć przy tym fraza damnum alteri facere najczęściej nie była odrębnie dyskutowana przez ju-
rystów, stwierdzić należy, że wymóg wystąpienia szkody (damnum) był wyraźnie przyjmowany jako wy-
móg uznania odpowiedzialności ex capite tertio. Świadczą o takim ujęciu m.in. fragmenty Ulp. D. 9.2.27.17
[= Coll. 2.4], Ulp. D. 9.2.27.25–30. Zob. więcej o tym P. Birks, Ulpian, s. 21–22. 

21 Oczywiście, w końcowym rozwoju tej rzymskiej wersji odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkodę
spowodowaną w cudzym majątku uwzględniano i zaniechanie. Zob. uwaga w przyp. 25 infra. 
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być bezprawne (iniuria)22, przy czym podkreślić należy, że owo obiektywne rozumie-
nie  iniuria jako przesłanki  odpowiedzialności  akwiliańskiej23,  począwszy od okresu
późnorepublikańskiego, ulegało subiektywizacji24; i wreszcie 3) musiała zaistnieć szko-
da (damnum),  rozumiana jako ubytek w majątku właściciela rzeczy zniszczonej lub
uszkodzonej, przy czym szkoda ta powinna była być konsekwencją, początkowo jedy-
nie bezpośrednią25, działania sprawczego – czynu damnum facere. I dopiero pozytywna
kwalifikacja przypadku w odniesieniu do tych elementów pozwalała na przyznanie po-
szkodowanemu podmiotowi skargi ex lege Aquilia, zarówno w jej formule directa, jak
i  ad exemplum legis26, przeciwko sprawcy lub osobie uznanej za zobowiązaną do jej
naprawienia. Actio legis Aquiliae miała przy tym zdecydowanie niejednoznaczny cha-
rakter27, przy czym należy podkreślić, że w okresie przedklasycznym i klasycznym ju-
ryści uznawali actio legis Aquiliae za skargę czysto penalną28. 

Można więc postawić pytanie – w jaki  sposób wszystkie te warunki wymagane
przez ustawę zostały spełnione w dyskutowanym przypadku, co w konsekwencji po-
zwoliło Ulpianowi odpowiedzieć na pytanie: Quid iuris? – Hoc iure [i.e. legem Aqui-
liam] utimur29. 
4.1. Szkoda musiała mieć charakter materialny, czyli powinna była polegać na fizycz-
nej zmianie rzeczy (mutatio rei)30. Jednakże skargą akwiliańską można było posłużyć

22 Zob. D. 9.2.3 Ulp. 18 ad ed.: [...] non enim sufficit occisum, sed oportet iniuria id esse factum. Por.
Gai 3.210–211, I. 4.3 pr–2.

23 W odróżnieniu od deliktu prawa cywilnego doprecyzowanego następnie przez edykty pretorskie.
Zob. Ulp. D. 9.2.5.1 [= Coll. 7.3.4] oraz Ulp. D. 47.10.15.46.

24 Zob. Gai 3.211: Iniuria autem occidere intellegitur, cuius dolo aut culpa id acciderit, nec ulla alia
lege damnum, quod sine iniuria datur, reprehenditur; itaque inpunitus est, qui sine culpa et dolo malo casu
quodam damnum committit. Zob. też I. 4.3.1–2 oraz Ulp. D. 9.2.5.1. 

25 Początkowo uznawano,  że  szkoda musiała  powstać  w wyniku bezpośredniego oddziaływania  na
rzecz (tzw. wymóg corpore corporis). Zob. Ulp. D. 9.2.7.1. Natomiast jedną z innowacji wprowadzonych
przez jurystów było objęcie odpowiedzialnością odszkodowawczą osób, które pośrednio przyczyniły się do
powstania szkody majątkowej. Stało się to możliwe dzięki refleksji nad powiązaniem przyczynowo--skut-
kowym mającej miejsce na gruncie interpretacji rozdziału pierwszego ustawy, który wprowadzał odpowie-
dzialność za occisio niewolnika lub zwierzęcia. Zob. Iul. D. 9.2.51 pr. W takich przypadkach jak spowodo-
wanie śmierci w sposób pośredni albo przez zaniechanie stosowano pretorskie skargi analogiczne – actio-
nes in factum oraz utiles. Zob. na temat tego procesu w szczególności D. Nörr, Causa mortis,
München 1986, s. 228. 

26 Zob. D. 19.5.11: Pomp. 39 Q. Muc.: Quia actionum non plenus numerus esset, ideo plerumque ac-
tiones in factum desiderantur, sed et eas actiones, quae legibus proditae sunt, si lex iusta ac necessaria sit,
supplet praetor in eo quod legi deest: quod facit in lege Aquilia reddendo actiones in factum accommo-
datas legi  Aquiliae, idque utilitas  eius legis  exigit.  O tym fragmencie  m.in.  C.  Arnò,  Actio  in  factum
accomodata legi Aquiliae,  [w:] Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano, vol. II, Pavia 1935,
s. 224 i n., oraz  idem,  Legis Aquiliae actio directa ero competit, BIDR, t. 42: 1934, s. 203–204 i  passim.
Generalnie na temat rozróżnienia skarg: actiones directae i actione utiles oraz in factum, zob. M. Kaser, K.
Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, 2. Aufl. (dalej RZpR), München 1996, s. 326, 329; M. Kaser, RPrR,
Bd. 1, § 144.III, s. 621–622; G. Wesner, Utiles Actiones in factum, [w:] Studi in onore di E. Betti, Milano
1962, vol. IV, s. 496 i n. 

27 Na temat problemu kwalifikacji tej skargi zob. uwagi infra w pkt. 6 tego studium. 
28 Zob. uwagi na ten temat i literatura – infra przyp. 102 i 103.
29 T.  Giaro,  Geltung und Fortgeltung der römischen Juristenrechts,  ZSS, t.  111: 1994, s. 70;  idem:

L’art de comparer les cas, SDHI, t. 60: 1994, s. 510. 
30 Zob. D. 9.2.27.14: Ulp. 18 ad ed.: [...] nam alia quaedam species damni est ipsum quid corrumpere

et mutare, ut lex Aquilia locum habeat, alia nulla ipsius mutatione applicare aliud, cuius molesta separatio
sit. 
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się tylko wówczas, gdy wartość majątkowa rzeczy uległa zmniejszeniu na skutek czy-
jejś ingerencji. Jeśli jednak ta ingerencja, choć niepożądana i bezprawna, nie powodo-
wała obniżenia wartości rynkowej rzeczy, to w takiej sytuacji lex Aquilia nie miała za-
stosowania. Juryści wymagali więc mutatio in peius31. 

4.2. Jak zostało już wspomniane, aby dane działanie, którego skutkiem było wystąpie-
nie szkody, mogło zostać ukarane na podstawie rozdziału trzeciego ustawy akwiliań-
skiej, musiało ono nosić znamiona jednego z czynów wymienionych w tekście tej usta-
wy. W tym rozdziale lex Aquilia de damno precyzyjnie wskazane były trzy czyny dam-
num facere, których bezprawne popełnienie mogło być podstawą do uznania odpowie-
dzialności sprawcy szkody. Chodzi tu o  urere – „[s]palić”,  frangere  – „złamać, roz-
bić”, oraz rumpere – „rozerwać, złamać”. Należy przy tym podkreślić, że początkowo
czyny te rozumiane były przez jurystów niezwykle restrykcyjnie i jeśli dane działanie
szkodliwe  nie  spełniało  wymogów stawianych  danemu  czynowi,  odpowiedzialność
sprawcy nie mogła zostać uznana32. Już jednak od okresu późnorepublikańskiego mó-
wić można o pewnym rozluźnieniu interpretacji dotyczącej trzeciego z czynów – rum-
pere33, które następnie uzyskało niezwykle szerokie, liberalne znaczenie. Za mieszczą-
ce się  w zakresie  stosowania  trzeciego rozdziału  ustawy uznano więc te  wszystkie
przypadki, w których nastąpiło pogorszenie, zepsucie czy wreszcie zmarnowanie rze-
czy – corrumpere34. 
4.3. Działanie sprawcy musiało być obiektywnie bezprawne, przy czym ta przesłanka
odpowiedzialności  początkowo miała  charakter  czysto  obiektywny,  czyli  oznaczała
działanie poza ramami uprawnień przysługujących sprawcy. 

31 Zob. najbardziej chyba charakterystyczny przypadek świadczący o takim właśnie rozumieniu Viv./
Ulp. D. 9.2.27.28, gdzie juryści uznają, że w sytuacji wykastrowania niewolnika, choć ingerencja w corpus
jest oczywista, to z uwagi na to, że kastraci byli wyżej wyceniani, nie można mówić o  mutatio in peius.
W wyniku takiej ingerencji właściciel odniósł więc korzyść, bowiem cena niewolnika na rynku wzrosła.
Skarga ex lege Aquilia nie mogła być więc tu dopuszczona. 

32 Podobna sytuacja miała miejsce na gruncie rozdziału pierwszego, gdzie czynem sprawczym było nie-
zwykle restrykcyjnie rozumiane occidere. Zob. Ulp. D. 9.2.7.1, Iul. D. 9.2.51 pr. oraz późniejsze rozróżnie-
nie occidere i mortis causam praestare – Cel./Ulp. D. 9.2.6.7–7. Por. uwaga w przyp. 25 supra. 

33 Jako  pierwszą  decyzję  wskazać  można  Brut./Ulp.  D.  9.2.27.22.  Oczywiście,  podkreślić  należy,
wbrew temu, co napisał w innym miejscu Ulpian D. 9.2.27.13: [...] rupisse verbum fere omnes veteres sic
intellexerunt corruperit, nie wszyscy veteres byli od razu zgodni, że ruperit to corruperit. Jednak tendencja
co do rozluźniania interpretacji tego słowa w celu objęcia zakresem trzeciego rozdziału większej liczby
przypadków, gdzie nastąpiło jakieś pogorszenie rzeczy, spadek jej wartości (deterioratio), była już zdecy-
dowanie widoczna. Zob. o tym więcej dość niedawno ciekawa analiza – A. Bignardi, Frangere e rumpere
nel lessico normativo e nella interpretatio prudentium,  [w:]  Nozione, formazione e  interpretazione  del
diritto:  dall’età romana alle esperienze moderne.  Ricerche dedicate  al professor Filippo Gallo,  Napoli
1997, vol. I, s. 11–60. 

34 Trafnym podsumowaniem tego procesu wydają się słowa klasyka Gaiusa – Gai 3.217: Capite tertio
de omni cetero damno cavetur [...]. si quid enim ustum aut ruptum aut fractum fuerit, actio hoc capite con-
stituitur, quamquam potuerit sola rupti appellatio in omnes istas causas sufficere; ruptum enim intellegitur,
quod quoquo modo corruptum est; unde non solum usta aut rupta aut fracta, sed etiam scissa et collisa et
effusa et quoquo modo vitiata aut perempta atque deteriora facta hoc verbo continentur, które następnie zo-
stały powtórzone w niemal identycznym brzmieniu w I. 4.3.13.
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Dość wcześnie pojawiły się jednak pewne okoliczności wyłączające bezprawność
czynu, do których, obok obrony koniecznej35 czy też stanu wyższej konieczności36, na-
leżało także przyzwolenie – zgoda poszkodowanego37. 

Do owego podstawowego rozumienia akwiliańskiej iniuria juryści dodali wreszcie
i inny aspekt – subiektywny. Zgodnie z proponowanym przez nich rozumieniem
– „interpretacją  iniuria w sensie  culpa”, aby uznać jakiś czyn za bezprawny, nie wy-
starczało stwierdzić, że sprawcy nie przysługiwało uprawnienie do jego dokonania, ale
trzeba było jeszcze rozstrzygnąć, czy ponosi on winę. Można więc mówić o dwóch
kwalifikacjach czynu dokonywanych przez jurystów przy decydowaniu, czy sprawca
poniesie odpowiedzialność  ex lege Aquilia,  to jest:  1) o wykroczeniu przez sprawcę
poza ramy przysługujących mu uprawnień (bezprawność w znaczeniu obiektywnym)
oraz 2) o zawinieniu (bezprawność w znaczeniu subiektywnym). I jeśli czyn nie speł-
niał któregoś z tych kryteriów, delikwent nie mógł zostać uznany za podlegającego od-
powiedzialności akwiliańskiej. 

5.  Można więc powtórzyć hipotezę, że skoro jurysta przywołał dyskutowany przypa-
dek jako przykład zastosowania normy z rozdziału trzeciego lex Aquilia, warunki uzna-
nia odpowiedzialności sprawcy szkody musiały zostać spełnione. Jeśliby jednak tak
właśnie było, zdecydowanie prawdopodobne jest, że Ulpian musiał dokonać oceny sy-
tuacji i rozważyć wszystkie wskazane wyżej elementy, co z kolei sugerowałoby posłu-
żenie się dedukcyjnym modelem poszukiwania prawa właściwego w danej sytua-cji, w
uproszczeniu polegającym na tym, że gdy elementy stanu faktycznego podpadają pod
hipotezę normy prawnej, możliwe jest uznanie, że jej dyspozycja, określająca konse-
kwencje  danego  zachowania,  będzie  mogła  znaleźć  zastosowanie.  Oczywiście,  nie
można przyjąć tu czystego sylogistycznego rozumowania, a jedynie pewne metodyczne
i prowadzące do konkretnego rezultatu interpretacyjne odwoływanie się do określo-
nych figur prawnych, konstrukcji czy instytucji, przy czym te ostatnie były, przynaj-
mniej po pewnym czasie ich funkcjonowania w rzymskim, niezwykle specyficznym
systemie  prawnym38,  postrzegane  przez  jurystów rzymskich  jako  ostro  zarysowane
twory. W takich przypadkach można mówić o „uzasadnianiu z dedukcyjną pewnością”
co do rozstrzygnięcia danego stanu faktycznego39. 

5.1. Jak zostało stwierdzone, aby móc skorzystać z remedium akwiliańskiego, właści-
ciel rzeczy, na którą działał sprawca, musiał ponieść szkodę o charakterze material-
nym. W danym przypadku konieczne było więc ustalenie, czy mąż, który miałby skar-
żyć żonę, był właścicielem rzeczy, a następnie, czy na skutek ingerencji w przedmiot
nastąpiła w jego majątku strata – ubytek o charakterze majątkowym. 

35 Zob. Ulp. Coll. 7.3.2; Paul. D. 9.2.45.4. 
36 Zob. Ulp. D. 9.2.49.1.
37 Zob. dalsze uwagi infra V.3. 
38 O specyfice  rzymskiego systemu prawnego zob.  T.  Giaro,  Prawda dogmatyczna i  „ponadczaso-

wość” jurysprudencji rzymskiej, CPH, t. 40: 1988, z. 1, s. 7 i n. Zob. też uwaga infra, przyp. 66. 
39 Zob. więcej F. Horak,  Rationes decidendi.  Entscheidungsbegründungen dei den alteren römischen

Juristen bis Labeo, Aalen 1969, vol. I, s. 81, 129–146 (uzasadnienia z konstrukcji prawnych) oraz s. 147–
–170 (uzasadnienia z pojęć prawnych). 
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Jak wynika ze stanu faktycznego, mąż przekazał żonie niepołączone ze sobą perły
(extricatae margaritae), aby mogła ich używać – dare in usu, utendum dare40. Należy
podkreślić, że juryści konsekwentnie odróżniali takie właśnie przypadki utendum dare,
czyli przekazanie rzeczy w nieodpłatne używanie, od  donare41, a więc nieodpłatnego
przekazania rzeczy, darowania jej, przy czym warto zauważyć, że w okresie klasycz-
nym darowizna nie była typowym aktem prawnym, a jedynie podstawą prawną (causa
donandi),  uzasadniającą  przysporzenie.  Takie  przysporzenia  „wewnątrzmałżeńskie”
(donationes inter virum et uxorem) były przy tym nieważne – zakazane42 już od wczes-
nych czasów republikańskich, jako niezgodne z mores43, co następnie potwierdzone zo-
stało w czasach Augusta, najprawdopodobniej przez  lex Iulia et Papia, choć oczywi-
ście zakaz ten miał praktyczne znaczenie w małżeństwach niepołączonych z conventio
in manu, gdzie małżonkowie zachowywali majątki odrębne44. Ratio tego zakazu została
niezwykle obrazowo ujęta przez Ulpiana, który stwierdził, że: 

moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent, hoc autem recep-
tum est, ne mutuo amore invicem spoliarentur donationibus non temperantes sed profosa erga se
facilitate [...]45. 

Od tego zakazu, który nota bene był powszechnie i pomysłowo obchodzony46, do-
puszczalne były jednak pewne wyjątki,  gdzie  darowizny były skuteczne po ustaniu

40 Zob. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. v. Do, s. 305;
rem utendam dare = odstąpić rzecz do czasowego używania, w użyczenie; Por.  do-dare, choć ma wiele
znaczeń, m.in. dać, udzielać, wręczyć, zapisać, ustanowić, oddać, nadać, podarować etc., to nietrudno za-
uważyć,  że  w przeważającej  mierze  znaczenia  te  konotują  przejście  własności.  Można powiedzieć,  za
J. Sondlem, że sensu largo „do” to „oddanie, odstąpienie rzeczy nabywcy”. 

41 Zob. Ulp. D. 43.26.1.2–3, gdzie jurysta wskazuje, że utendum dare to permittere uti re commodata,
a z kolei donare to sic dare, ne recipiat; rem accipientis facere. W kwestii odróżniania tych rodzajów prze-
kazania rzeczy zob. też Vat. 269 (Ulp. 46 ad Sab.), gdzie Ulpian: constat, quod utendum filiae datum est,
non esse donatum [...]. Zob. na ten temat K. Misera, Gebrauchsüberlassung, s. 397–399. 

42 D. 24.1.3.10 Ulp. 32 ad Sab.: Sciendum autem est ita interdictam inter virum et uxorem donationem,
ut ipso iure nihil valeat quod actum est [...]. 

43 Tę racjonalizację zakazu darowizn małżeńskich odnaleźć można bardzo często w zachowanych frag-
mentach źródłowych. Zob. Ulp. D. 24.1.1–3; Pomp. D. 24.1.31.7. Podkreślić jednak należy, że nie była to
jedyna przyczyna, dla której ów niepopularny zakaz przetrwał aż do czasów Justyniana. Otóż w prawie kla-
sycznym juryści popierali ten zakaz, aby zniechęcić małżonków do czynienia sobie darowizn w celu po-
wstrzymania obdarowanego przed rozwodem z darczyńcą (darowizna divortii causa). Zob. Iav./Lab./Treb./
Porc./Caec. D. 24.1.64. Więcej o przyczynach zakazu darowizny małżeńskiej zob. stosunkowo ostatnio A.
Manzo, Sull’origine del divieto di donazioni tra coniugi, Labeo, t. 37: 1999, s. 243–350; A. López Pedreira,
Orígenes de la prohibición de donaciones „inter virum et uxorem”, Index, t. 27: 1999, s. 441–449. 

44 Tak więc jedynie w tym przypadku mogło zajść przesunięcie nieodpłatne majątkowe – depaupera-
tio--locupletatio. Takie rozporządzenie, na skutek którego jeden z małżonków byłby zubożony, zaś drugi
wzbogacony, było nie do zaakceptowania dla jurystów klasycznych. Wspomniany zakaz skutkował więc
niejako utrwaleniem rozdziału majątkowego między małżonkami.  Z kolei  w małżeństwach  cum manu,
z uwagi na brak zdolności majątkowej żony, darowizna, która miała przecież na celu uzyskanie przysporze-
nia przez obdarowanego, nie mogłaby zostać skutecznie dokonana. 

45 D. 24.1.1 Ulp. 32 ad Sabinum. 
46 Świadczyć o tym może w szczególności duża liczba zachowanych fragmentów źródłowych, w któ-

rych juryści rozważają kwestię, czy przesunięcie majątkowe dokonane przez małżonków należy uznać za
ważne i skuteczne, czy też nie. Zob. fragment z D. 24.1, Ulp. D. 24.1.21.1.
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małżeństwa47 lub też w trakcie jego trwania48, choć w tym ostatnim przypadku zgodnie
z opinio communis jedynie w zakresie drobnych podarunków, które mąż mógł sprawić
żonie na jej urodziny lub tzw. Matronalia49. Mając jednak wzgląd na wysoką wartość
pereł w Rzymie – nie można przyjąć, że w tym przypadku mamy do czynienia z takim
właśnie drobnym podarunkiem. Perły były bowiem szczególnie cenione przez starożyt-
nych Greków i Rzymian jako symbol bogactwa i prestiżu, nawet do tego stopnia, że
wydano zakaz ich noszenia przez osoby z niższych warstw społecznych50. Klejnoty te,
uznawane już wówczas za królowe kamieni szlachetnych (queens of gems), osiągały
przy tym zawrotne ceny. Przykładowo, Pliniusz Starszy, opisując w swej Naturalis hi-
storiae powstawanie i wykorzystanie pereł, podkreśla ich wartość i szczególne znacze-
nie, jakie miały dla Rzymian jako symbol bogactwa i przepychu. Opisuje przy tym
przypadek jednej z małżonek cesarskich, Lolii Pauliny, która na swej uczcie weselnej
wystąpiła cała pokryta szmaragdami i perłami wartości 40 milionów sestercji51. Z kolei
Swetoniusz opisuje przypadek generała Viteliusa, późniejszego cesarza, który sfinanso-

47 Na podstawie senatus consultum z 206 r. n.e., którego tekst został zaproponowany w Oratio Severi
hoc anno,  zakazana darowizna dokonana w trakcie trwania małżeństwa i  nieodwołana przez darczyńcę
przed śmiercią, z tą właśnie chwilą jego śmierci i od tej chwili stawała się ważna (konwalidacja), ergo spad-
kobiercy zmarłego nie mogli powoływać się na jej nieważność. Oczywiście, należy podkreślić, że juryści
klasyczni nie uznawali tu efektu retroaktywnego i dopiero Justynian w 528 r. uznał w takim przypadku
efekt retroaktywny od momentu dostarczenia przedmiotu darowizny obdarowanemu. Zob. także Ulp. D.
24.1.3pr, Ulp. D. 24.1.32.1 oraz C. 5.16.25 pr. Istniała także donatio mortis causa per interpositam perso-
nam, która, bez względu na moment przekazania przedmiotu, po śmierci darczyńcy stawała się skuteczna.
Zob. więcej o tym problemie H. Ankum, Donations in Contemplation of Death between Husband and Wife
in Classical Roman Law, Index, t. 22: 1994, s. 625–656, a także H. Kupiszewski, Osservazioni sui rapporti
patrimoniali fra i fidanzati nel diritto romano classico: ‘dos’ e ‘donatio’,  Iura, t. 29: 1978, publ. 1981,
s. 132–137. 

48 Takie wyjątkowe sytuacje pojawiają się w D. 24.1. Zob. Pomp. D. 24.1.18 (ubrania, niewolnicy, ze-
zwolenie na nieodpłatne mieszkanie w domu należącym do małżonka); Pomp. D. 24.1.29 pr–1 (wełna na
ubiór), Pomp. D. 24.1.31 pr–1 (wełna na ubiór); Ulp. D. 24.1.21 pr. (wydatki na podróż w interesie męża),
Ulp. D. 24.1.15 pr–1 (zasiłek miesięczny lub roczny, który jednak zgodnie z opinią Ulpiana dla swej waż-
ności nie mógł przewyższać wartości wniesionego przez żonę posagu). 

49 Zob. Pomp. D. 24.1.31.8. 
50 Na temat historii pereł w antyku zob. klasyczne już prace na ten temat – G.F. Kunz, Ch.H. Stevenson,

The Book of the Pearl.  The History, Art, Science and Industry of the Queen of Gems, New York 1908,
s. 548 passim (rev. W.H. Willoughby, A.E. Shipley, „The Burlington Magazine for Connaisseurs”, vol. XV:
1909, no 73, s. 58–59); W.H.  Schofield,  Symbolism, Allegory and Autobiography in the Pearl, „Publicat-
ions of the Modern Language Association of America”, vol.  24: 1909, no 4, s. 585–675; a także nowsze,
H. Guiraud, Intailles et camées romains, Roma 1996, s. 192. 

51 Plin., Naturalis historia (dalej NH) 9.106–124. Zob. też inne fragmenty z Naturalis historiae Pliniu-
sza, który wspomina o perłach 44 razy, określając je jako margaritae gemmaeque in honore; multo praest-
antior est totus luxuriae nostrae cumulus (NH 6.90.5) albo też margaritae celeberrimae (NH 6.148.2) lub
margaritis  gemmisquae pretiosum (HN 7.108.4).  Zob.  też anegdotę o tzw. perle  Kleopatry,  przekazaną
przez Pliniusza Starszego, Plin. HN 9.118–120, a także Macrobiusa. Macrob., Sat. 3.17.14–18. Otóż według
tradycji, na jednej z uczt wydanej dla Antoniusza przez Kleopatrę, ta, zakładając się uprzednio, że potrafi
mu dowieść, że Egipcjanie nie są gorsi od Rzymian w umiejętności luksusowego życia, wyjęła z kolczyka
bezcenną, wartą 10 milionów sesterców, perłę, rozpuściła ja w kwasie i wypiła na cześć swego gościa. Roz-
puściłaby zapewne i drugą, jednak arbiter tego zakładu, Munatius Plancius, pospiesznie ogłosił jej zwycię-
stwo. Oczywiście, należy stwierdzić, że ocet nie rozpuszcza pereł, a kwasy mocniejsze nie nadają się do
spożycia, więc anegdota jest albo błędnie powtórzona, albo zmyślona, co oczywiście nie umniejsza jej wy-
mowy i kolorytu. 
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wał całą swą podróż z Rzymu do Dolnej Germanii, gdzie wysłał go Galba dzięki zasta-
wieniu jednego z perłowych kolczyków swej matki52. 

Warto także zauważyć, że przypadki przekazywania przez mężów żonom jakichś
rzeczy do ich osobistego użytku, a więc utendum dare, były przy tym nie tylko dozwo-
lone jako wcale niezłe remedium na zakaz darowizn małżeńskich, ale i zapewne z tego
powodu niezwykle powszechne w starożytnym Rzymie. Świadczyć o tym może mię-
dzy innymi spora liczba zachowanych źródeł dotyczących szczególnego rodzaju zapi-
sów dokonywanych przez mężów na rzecz żon, czyli zapisów tzw. rzeczy uxoris causa
parata esse53. Otóż były to legaty, których przedmiot stanowiły rzeczy osobistego użyt-
ku żony. Rzeczy takie były przez męża, kierującego się zarówno uczuciem, jak i moral-
nym obowiązkiem utrzymywania żony54, kupowane lub w inny sposób nabywane „z
powodu żony” (uxoris causa parata)55. Należały do nich głównie ubrania56, ale także i
niewolnicy57,  złoto,  srebro  czy  biżuteria58,  częstokroć  sporej  wartości,  a wreszcie
wszelkie rzeczy osobiste, których następnie żona używała59, choć w trakcie małżeństwa
ich właścicielem pozostawał mąż. Cel tych zapisów, a także ich niezwykle przychylna

52 Suet., Vit. 7. 
53 Zapisy te poświadczone są od II/I w. p.n.e. Lucil., Sat. 519; Gell., Noct.Att. 4.1. Zob. D. 32.45 Ulp.

22 ad Sab.: Hoc legatum‘ uxoris causa parata’ generale est et continet tam vestem quam argentum aurum
ornamenta ceteraque, quae uxoris gratia parantur. sed quae videantur uxoris causa parari? Sabinus libris
ad Vitellium ita scripsit: quod in usu frequentissime versatur, ut in legatis uxoris adiciatur ‘quod eius causa
parata sint’, hanc interpretationem optinuit, quod magis uxoris causa quam communis promiscuique usus
causa paratum foret. neque interesse visum est, ante ductam uxorem id pater familias paravisset an postea
an etiam ex his rebus quibus ipse uti soleret uxori aliquid adsignavisset, dum id mulieris usibus proprie ad-
tributum esse. O tym, że zapisy takie były niezwykle częste, świadczyć może fakt, że Sabinus opisuje tę
praktykę, stwierdzając – in usu frequentissime versatur [...].

54 W praktyce mąż utrzymywał żonę, lecz aż do czasów Justyniana był to w zasadzie jedynie obowiązek
moralny,  zwyczajowy.  W czasach  justyniańskich  w niektórych  przypadkach  istniał  prawny obowiązek
utrzymywania żony. Nie był przy tym znany analogiczny obowiązek żony względem męża. Należy jednak
podkreślić, że juryści, choć rzadko, to rzucają jednak nieco światła na stosunki domowe, głównie przy oka-
zji rozstrzygania kontrowersji związanych z kwestią własności poszczególnych przedmiotów, które mogły
pojawiać się w przypadku śmierci jednego z małżonków czy też rozwodu, co z kolei uznać można za zna-
czące właśnie z uwagi na wspomniany już zakaz darowizn małżeńskich. Por. uwaga w przyp. 46  supra.
Zob. dość ciekawe i nota bene jednostkowe na gruncie literatury romanistycznej omówienie kwestii zwią-
zanych z utrzymywaniem żony przez męża – J.F. Gardner,  Women in Roman Law and Society, London
1990, s. 68–71. 

55 Ulp. D. 32.45 cit. supra w przyp. 53. Zob. też Ulp. D. 32.47 pr. oraz Ulp. D. 32.49.2. 
56 Alf. D. 32.60.2 (lana lino purpura), Q.Muc./Pomp. D. 34.2.10 (vas aut vestimentum), Scaev. 

D. 34.2.13 (vestimenta).
57 Q.Muc./Pomp. D. 34.2.10 (servi),  Mod. D. 31.35 (servi proprii  ipsius causa),  Scaev. D. 34.2.13

(ancillae).
58 Afric. D. 34.2.2 (ornamenta), Scaev. D. 34.2.13 (ornamenta), Ulp. D. 32.49.5 (aurum), Treb./Iav.

D. 32.100.3 (ornamenta omna, aurum argentum) i Afr. D. 34.2.5 (ornamenta).
59 Scaev. D. 34.2.13 (mundus omnus mulieri), Iav. D. 34.2.39 pr. (uxori mundus). Na temat mundus mu-

liebris i ornamenta zob. D. 34.2.25.10 Ulp. 44 ad Sab.: Ornamenta muliebria sunt, quibus mulier ornatur,
veluti inaures armillae viriolae anuli praeter signatorios et omnia, quae ad aliam rem nullam parantur, nisi
corporis ornandi causa: quo ex numero etiam haec sunt: aurum gemmae lapilli, quia aliam nullam in se
utilitatem habent. mundus mulieris est, quo mulier mundior fit: continentur eo specula matulae unguenta
vasa unguentaria et si qua similia dici possunt, veluti lavatio riscus. ornamentorum haec: vittae mitrae se-
mimitrae calautica acus cum margarita, quam mulieres habere solent, reticula crocyfantia. sicut et mulier
potest esse munda, non tamen ornata, ut solet contingere in his, quae se emundaverint lotae in balneo
neque se ornaverint: et contra est aliqua ex somno statim ornata, non tamen conmundata.
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interpretacja określona przez Labeona ius uxorium60, niestosowanie ograniczeń ustawo-
wych dotyczących wielkości  obciążeń spadku zapisami61 czy  wreszcie  praesumptio
Muciana, reguła powstała dla rozstrzygania wątpliwości zaistniałych w przypadku ta-
kich właśnie legatów62, zmierzały do tego, aby po śmierci małżonka umożliwić żonie
dalsze korzystanie z tych rzeczy, które otrzymała in usu od męża w czasie trwania mał-
żeństwa63.

W dyskutowanym przypadku właścicielem przekazanych żonie pereł pozostał więc
mąż, choć korzystała z nich żona. Jak się też wydaje, mógł on oczekiwać, że będzie
ona ich używać bez zmiany substancji. Tak się jednak nie stało, bowiem żona (czy też
raczej jakiś rękodzielnik, któremu najprawdopodobniej to zleciła) przedziurawiła perły
(perforare) i nawlekła je na sznurek (lina), aby właśnie w ten sposób ich używać. Zde-
cydowanie mówić więc można o trwałej zmianie substancji rzeczy, ingerencji, która
w jakiś sposób wpłynęła na jej wartość. Można się przy tym zastanowić, czy przewier-
cając perły i robiąc z nich naszyjnik, żona nie zwiększyła ich wartości. Jeśli odpowiedź
byłaby pozytywna, remedium akwiliańskie nie mogłoby zostać przyznane mężowi, bo-
wiem ten nie poniósłby szkody64. 

Wydaje się jednak, że według starożytnych wartość pereł nienaruszonych była wyż-
sza niż tych, w które nastąpiła trwała ingerencja. Należy więc uznać, że mąż jako wła-
ściciel pereł poniósł szkodę o charakterze majątkowym na skutek działania żony. Ina-
czej mówiąc, w jego majątku nastąpiła strata, ubytek.

5.2. W owej podkreślonej już liberalnej interpretacji rumpere w sensie corrumpere na
pewno mieścił się czyn polegający na perforare rzeczy, a więc na jej „przedziurawie-
niu, przebiciu, przekłuciu, wydrążeniu czy wyżłobieniu”65. Należy więc uznać, że dzia-
łanie  żony  spełniło  wymogi  stawiane  rumpere jako czynowi  damnum facere,  choć
oczywiście w jego szerokim liberalnym rozumieniu. Co więcej, za takim ujęciem prze-

60 Lab./Cas./Treb. D. 32.29 pr.  Ius uxorium według Labeona miałoby obejmować rzeczy nabyte z po-
wodu żony,  a także dane jej  do używania.  Podobna wykładnia jest  też u Sabinusa D. 32.45 i  Ulpiana
D. 32.47.

61 Chodzi o ograniczenia dotyczące wielkości dopuszczalnych obciążeń spadku zapisami na rzecz róż-
nych osób, które były wprowadzane kolejno przez  lex Furia testamentaria (wydana między 264 a 169 r.
p.n.e.),  lex Voconia ze 169 r. p.n.e. oraz lex Falcidia z 40 r. p.n.e. Więcej o tym W. Dajczak,  Zapisy na
rzecz żony w prawie rzymskim, Toruń 1995, s. 58–87.

62 Zob. Q.Muc./Pomp. D. 24.1.51, C. 5.16.6 [Imp. Alexander <Severus> a. Nepotiano]. Zob. rekon-
strukcja O. Lenela, Palingenesia, I, szp. 759, fr. 19. Jak stwierdził W. Dajczak, Zapisy, s. 160, przyp. 46, na
powiązanie praesumptio Muciana z problematyką darowizn tychże określonych przedmiotów wskazywać
może także fakt, że justyniańscy kompilatorzy umieścili odnośne fragmenty w tytułach De donationibus in-
ter virum et uxorem w Digestach oraz De donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos fac-
tis et de ratihabitione w Kodeksie. Zob. D. 24.1 oraz C. 5.16. Na ten temat zob. także M. Kaser,  Prae-
sumptio Muciana, [w:] Studi in onore di P. de Francisci, Milano 1956, vol. I, s. 215–229, oraz U. Vincenti,
La presumzione Muciana e la sua concessione con il divieto di donazioni tra coniugi, Index, t. 27: 1999,
s. 451–469. 

63 Więcej  na  temat  zapisów  rem uxori  causa  paratum esse zob.  w szczególności  F.  Dumont,  Les
donationes entre époux en droit romain, Paris 1927, s. 243 i n.; L.  Boyer,  La fonction sociale des leges
d’après la jurisprudence classique, RHD, t. 43: 1965, s. 376 i n., czy też A. Watson, The Law of Succession
in the Later Roman Republic, Oxford 1971, s. 151–154, a także W. Dajczak, Zapisy, s. 139–141, 147–148,
159–161.

64 Zob. uwagi supra oraz w przyp. 31. 
65 J. Sondel, Słownik, s. v. Perforo, s. 734.
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mawiają także i pozostałe fragmenty z tej części Ulpianowego komentarza, z brzmienia
których można wnioskować, że jurysta rozumie określenie  rumpere w sposób, który
wskazuje, że każde słowo opisujące czyn i konotujące szkodę fizyczną może zostać
uznane za przypadek  rumpere-corrumpere.  Ulpianowe  corruptio to więc  mutatio in
peius cudzej rzeczy. Można więc wnioskować, że wypracowaną i następnie forsowaną
przez  veteres i wczesnych klasyków rozszerzającą interpretację  rumpere Ulpian, kla-
syk, uznał już za powszechnie akceptowaną cząstkę prawa jurystów, która uzyskała
walor obowiązujący zarówno ze względu na auctoritas przedstawicieli jurys-prudencji
rzymskiej, jak i na jej obiektywną trafność66.

5.3.  Pozostaje więc jedynie ocenić, czy działanie żony spełniało ostatni z wymogów
uznania  odpowiedzialności  stawianych  przez  ustawę  akwiliańską  i  przez  jurystów,
a mianowicie czy było bezprawne zarówno w sensie obiektywnym, jak i subiektyw-
nym. 

Jak zostało wskazane, luźne perły zostały przekazane żonie do używania (utendum
dare) i jedynie do tego miała ona prawo. Powstaje jednak pytanie: na czym miałoby
polegać owo „właściwe, dozwolone używanie” takich niepołączonych ze sobą pereł67. 

Źródła, zarówno pozaprawne, jak i prawnicze, pozwalają na sformułowanie pew-
nych wniosków na temat  sposobów wykorzystania  pereł  do  „ozdabiania  się”  przez
rzymskie kobiety68. Otóż, poza tym, co intuicyjnie nasuwa się jako pierwsze, a więc
korale czy naszyjniki (monilia bacatum), perły mogły służyć do ozdoby głowy, przy-
mocowane do wstążki, która podtrzymywała fryzurę (vitta margaritarum)69, spotykane
były także czepki haftowane perłami (calautica acus cum margarita)70 czy wreszcie
perły mogły być częścią kolczyków (inaures cum margaritae elenchi)71, naramienni-
ków (viriola ex margaritis)72,  zapinek (fibulae)73,  szpilek do włosów (acus crinales,
acus comatoriae), bransolet (armillae), pierścionków (anuli) i tym podobnych ozdób.
Większość z tych ornamenta nie powodowała trwałej zmiany perły w postaci przedziu-
rawienia, a jedynie jej połączenie z innym materiałem, jak złoto, srebro, tkanina, przy
czym należy przypuszczać, że powrotne odłączenie nie sprawiało większych trudności
i nie powodowało zmian (oczywiście, poza normalnym zużyciem) w tym szlachetnym,
niezwykle cenionym przez Rzymian klejnocie. 

66 Więcej na temat prawa jurystów jako kumulatywnie powstającego zbioru rozstrzygnięć prawnych, na
gruncie nauki polskiej, T. Giaro,  Prawda, s. 8 i n. oraz cytowana tam literatura, a także idem,  Wykładnia
bez kodeksu. Uwagi historyczne o normatywnej interpretacji prawniczej, [w:]  Teoria i praktyka wykładni
prawa. Materiały z konferencji naukowej WPiA Uniwersytetu Warszawskiego 27.02.2004, Warszawa 2005,
s. 17–18, 26. 

67 Takie pytanie postawił m.in. F.P. van den Heever, Aquilian Damages in South African Law, Juta–
–Cape Town 1944, vol. I, s. 7 i n. 

68 Zob. źródła prawne, w którym wspomniane są ozdoby z pereł jako ornamenta (także jako quae uxori
causa paratam esset) czy też składniki mundus muliebris – Afr. D. 34.2.5, Marc. D. 34.2.6 pr.–2. Zob. też
na temat różnorodności biżuterii noszonej przez kobiety w starożytnym Rzymie: O. Jurewicz, L. Winniczuk,
Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1970, s. 126–128. 

69 Ulp. D. 34.2.25.2. 
70 Ulp. D. 34.2.25.10.
71 Paul. D. 34.2.32.8.
72 Scaev. D. 34.2.40.2. 
73 Ulp. D. 34.2.25.2.
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Tak więc nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, które pojawiło się w literaturze,
że w tym przypadku jedynym sposobem na używanie niepołączonych ze sobą pereł,
jaki pozostał żonie, było perforatio i uczynienie z nich naszyjnika74. Dokonując tego,
złamała ona natomiast prawo używania rzeczy, która wprawdzie eius causa empta pa-
rata esset75, a następnie dedisset in usu, jednak wciąż pozostała własnością męża. Dzia-
łanie żony można więc ocenić jako obiektywnie bezprawne. 

Ulpian nie poprzestał jednak na stwierdzeniu, że czyn żony był obiektywnie bez-
prawny, ale swą decyzję o uznaniu jej odpowiedzialności uzależnił od jeszcze jednego
czynnika, to jest od tego, czy można jej czyn ocenić negatywnie także od strony su-
biektywnej. Jurysta sięgnął więc do obecnego i w zasadzie coraz powszechniej już ak-
ceptowanego konceptu zawinienia sensu largo, a więc obejmującego zarówno działa-
nie dolo, jak i culpae, i wskazał na elementy zachowania, które w tej sytuacji były kon-
stytutywne dla możności postawienia zarzutu osobie działającej. Należy bowiem pod-
kreślić, że na początku III w. n.e. pojęcie winy na gruncie  lex Aquilia nie było poję-
ciem ogólnym, abstrakcyjnym, a juryści, gdy odwoływali się do niego jako do ratio da-
wanych przez siebie opinii, co do zasady wskazywali explicite lub jedynie sugerowali,
które z elementów zachowania będą konkretyzowały winę sprawcy w danym przypad-
ku76. Można więc raczej mówić o pewnym toposie argumentacyjnym, zasadzającym się
na koncepcie zawinienia, który był dla jurystów swoistym sedes argumentorum. Sięga-
li oni do niego, poszukując rozstrzygnięcia prawdziwego, dziś powiedzielibyśmy „roz-
strzygnięcia słusznego, trafnego”, będącego jednocześnie w ich rozumieniu rozstrzy-
gnięciem słusznym77. 

Na  czym więc  według  Ulpiana  miałoby polegać  zawinienie  żony?  Otóż jurysta
wskazał  na  dwa elementy  mogące konkretyzować winę w tym przypadku,  zgodnie
z czym żona miałaby dokonać perforatio pereł wbrew woli męża (invito viro) albo bez
jego wiedzy (inscio viro).

W pierwszym przypadku działanie  invito  viro nie  tylko wzmacnia jeszcze samą
kwalifikację działania jako bezprawnego, ale stanowi także działanie  cum dolo. Jeśli
bowiem osoba wie, że nie wolno jej czegoś robić, a jednak to czyni, można uznać, że
jest świadoma, iż przekracza swe uprawnienia i że świadomie się na to decyduje (con-
scientia). 

Z kolei co do drugiej ze wskazanych przez Ulpiana okoliczności stwierdzić należy,
że tu wprawdzie żona nie wiedziała (inscientia), że mąż nie życzy sobie, aby dokony-
wała jakichkolwiek zmian w przekazanych jej perłach, to jednak można zastanowić się,
czy powinna była o tym wiedzieć, czy można było tego właśnie wymagać i zasadnie
oczekiwać. Jeśli bowiem odpowiedź byłaby twierdząca, możliwe będzie postawienie
zarzutu niedołożenia należytej staranności. 

74 Tak D. Daube, Zur Palingenesie einiger Klassikerfragmente, ZSS, Bd. 76: 1959, s. 149–264, w szc-
zeg. s. 184.

75 Por. Lab. D. 32.29 pr.
76 Por.  G.  MacCormack,  Aquilian ‘Culpa’,  [w:]  Daube Noster.  Essays in  Legal History for David

Daube, Edinburgh–London 1974, s. 201–224, w szczeg. s. 201–202.
77 Dla jurystów rzymskich „prawdziwość” rozstrzygnięcia najprawdopodobniej była synonimem dzi-

siejszej  „trafności”,  „sprawiedliwości”,  „słuszności”.  Zob.  o tym T.  Giaro,  Prawda,  s. 1–32,  w szczeg.
s. 17, a także  idem,  Prawda i autorytet w jurysprudencji klasycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja-
giellońskiego – Prace Prawnicze”, 1989, z. 125, s. 29–50.
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Jak się wydaje,  postawienie zarzutu było w tym przypadku możliwe.  Uzyskanie
zgody męża – właściciela rzeczy nie może być w danych okolicznościach uznane za
nadmierne oczekiwanie i jeśli żona tego zaniedbała, można przyjąć, że zrealizowała
swój zamysł niejako potajemnie, nie przewidując przy tym, że jej działanie może nie
zyskać akceptacji. 

Dodatkowo, odwołując się per analogiam do zasad rządzących kontraktem użycze-
nia78, który, choć oczywiście w tym przypadku wprost niezawarty, polega właśnie na
przekazaniu rzeczy niezużywalnej innej osobie w nieodpłatne używanie, bez możliwoś-
ci  dokonywania w niej samowolnie trwałych zmian79, stwierdzić można, że tu osoba
korzystająca nie tylko naruszyła zasady korzystania z rzeczy, ale i zaniedbała czynnoś-
ci, która usprawiedliwiłaby jej działania. Chodzi mianowicie o zgodę właściciela na
planowane zmiany, przy czym, jak zostało to już stwierdzone, akceptacja taka mogłaby
wyłączyć bezprawność czynu sprawczego szkody, zgodnie z generalną zasadą – volen-
ti non fit iniuria80. 

W ten też sposób, jeśli powiemy, że wszystkie warunki zastosowania normy z roz-
działu trzeciego lex Aquilia zostały spełnione, sankcja przewidziana przez tę normę bę-
dzie mogła znaleźć zastosowanie. Można więc stwierdzić, że jest wielce prawdopodob-
ne, że w taki sposób, to jest przez postrzeganie poszczególnych elementów stanu fak-
tycznego przez pryzmat reguł i zasad prawa rzymskiego, Ulpian doszedł do rozstrzy-
gnięcia – decyzji, którą następnie zamieścił w swym komentarzu do jednej z klauzul
edyktowych jako przykładową sytuację, w której mogła ona znaleźć zastosowanie. 

78 Analogia ta może być uprawniona także z tego powodu, że w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
użyczonej rzeczy możliwa była konkurencja skarg actio commodati directa oraz właśnie actio legis Aqu-
iliae. Zob. Gai. D. 13.6.18.1, Ulp. D. 13.6.7.1, Paul. D. 44.7.34.2.

79 Zob.  na  temat  granic  odpowiedzialności  biorącego  w  użyczenie  e.g.  Ulp.  D.  13.7.13.1,  Ulp.
D. 13.6.10 pr. oraz Ulp. D. 13.6.5.4; a także Pomp. D. 13.6.23, Ulp. D. 13.6.5.7 i Gai. D. 44.7.1.4 na temat
niezgodnego z umową użycia rzeczy, które w źródłach określano jako furtum usus. Należy jednak podkreś-
lić,  że  jeśli  biorący w użyczenie  był  przekonany,  że  właściciel  rzeczy zaakceptuje  jej  używanie  także
w inny sposób niż określono pierwotnie w umowie, furtum usus nie miało miejsca. Zob. wskazany wyjątek
– Pomp. D. 47.2.77 pr. W odniesieniu do ewentualnego określenia odpowiedzialności żony per analogiam
do zasad commodatum – D. 13.6.5.10: Ulp. 28 ad ed.: Interdum plane dolum solum in re commodata qui
rogavit praestabit, ut puta si quis ita convenit: vel si sua dumtaxat causa commodavit, sponsae forte suae
vel uxori, quo honestius culta ad se deduceretur, vel si quis ludos edens praetor scaenicis commodavit, vel
ipsi praetori quis ultro commodavit, co z kolei pokrywa się ze stwierdzeniem z D. 24.1.31.8: Pomp. 14 ad
Sab.: Si vir uxori munus immodicum calendis martiis aut natali die dedisset, donatio est: sed si impensas,
quas  faceret  mulier, quo  honestius  se  tueretur, contra  est.  Por.  uwagi  o  tym  –  K.  Misera,
Gebrauchsüberlassung,  s. 397. Na temat odpowiedzialności kontraktowej komodaratiusza zob. V. Aran-
gio--Ruiz, Responsabilità contrattuale in diritto romano, Napoli 1958, s. 67–68, 71–75, 92–99; C.A. Can-
nata, Ricerche sulla responsabilità contrattuale nel diritto romano, Milano 1966, s. 45 i n.

80 Zob.  D.  47.10.1.5:  Ulp.  56  ad ed.:  Usque adeo autem iniuria, quae fit  liberis  nostris, nostrum
pudorem pertingit, ut etiamsi volentem filium quis vendiderit, patri suo quidem nomine competit iniuriarum
actio, filii vero nomine non competit, quia nulla iniuria est, quae in volentem fiat. Por. uwagi supra 4.3. Na-
leży jednak podkreślić, że w tytule D. 9.2. zawierającym zestawienie przypadków popełnienia damnum in-
iuria datum, teksty zawierające tzw. przyzwolenie właściciela rzeczy na ingerencję dotyczą zawodów spor-
towych, jak pancration lub gier ruchowych (Ulp. D. 9.2.7.4, Alf. D. 9.2.52.4). Wydaje się jednak, że kon-
strukcję tę można uznać za odpowiednik „zgody poszkodowanego” jako okoliczności egzoneracyjnej obec-
nej w prawie współczesnym. Zob. o tym m.in. R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman
Foundation of the Civilian Tradition, Cape Town 1990, s. 1003–1004.
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6. Podsumowując, można więc powiedzieć, że z dyskutowanej supra decyzji Ulpiana
wynika, że w wypadku szkody wyrządzonej w trakcie trwania małżeństwa w sposób
bezprawny i zawiniony przez żonę na majątku męża, mogła być ona przez niego po-
zwana na podstawie lex Aquilia de damno. Należy przy tym doprecyzować, że jurysta
uznał taką możliwość zarówno gdy małżeństwo trwało, jak i gdy już ustało w wyniku
rozwodu (divortium)81. Koncepcja ta została następnie zaakceptowana w prawie pokla-
sycznym i justyniańskim, w Digestach pojawia się bowiem ogólna reguła w D. 9.2.56: 

[Paul. 2. sent.]: Mulier si in rem viri damnum dederit, pro tenore legis Aquilia convenitur82.

Pochodzi ona wprost z  Pauli Sententiae ad filium lib. V, lib. 2.23a83. Można więc
uznać, że wprowadzona w okresie klasycznym norma ugruntowała następnie swe obo-
wiązywanie i stała się częścią prawa jurystów, uzyskując na końcu akceptację ustawo-
wą. Oczywiście, w tym miejscu można powtórzyć pytanie, dlaczego konieczne było
wyraźne formułowanie takiej reguły, skoro istniała ogólna zasada ponoszenia odpowie-
dzialności ex lege Aquilia przez delikwenta, w przypadku bezprawnego i zawinionego
wyrządzenia szkody na cudzym majątku. Na czym polegała specyfika takiej 
sytuacji,  że konieczne było wyraźne stwierdzenie odpowiedzialności żony? Do tego
pytania powrócę w zakończeniu niniejszego studium. 

Problem,  który  pozostaje  jednak  do  rozstrzygnięcia,  to  możliwość  pogodzenia,
w świetle poczynionej już precyzacji na temat czysto penalnego charakteru actio legis
Aquiliae w okresie klasycznym84, rozstrzygnięcia Ulpiana i reguły poklasycznej z Pau-
li  Sententiae z inną jeszcze normą, pochodzącą z konstytucji  cesarzy Dioklecjana i
Maksymiana z 290–293 r. n.e., włączonej następnie do Codex Iustinianus. We wskaza-
nej konstytucji możemy bowiem przeczytać, że: 

C. 5.21.2: Imperatores Diocletianus, Maximianus:  Divortii gratia rebus uxoris amotis a marito
vel ab uxore mariti rerum amotarum edicto perpetuo permittitur actio. constante etenim matrimo-
nio neutri eorum neque poenalis neque famosa actio competit, sed de damno in factum datur ac-
tio. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Sereno. <a 290 vel 293 d. V K. Oct. ipsis AA. conss.>85.

Otóż cesarze uznali, że w trakcie trwania małżeństwa niedopuszczalne między mał-
żonkami były skargi penalne oraz te, z których zasądzenie pociągało za sobą infamię. Je-
śli jednak małżeństwo trwało i w majątku jednego współmałżonka powstała szkoda na

81 We fragmencie mowa wprawdzie jedynie o divortium (sive divertit sive nupta est adhuc), jednak na-
leży przyjąć, że sytuacja dotyczyć będzie i przypadku jednostronnego rozwodu – repudium.

82 Tłum.: Kobieta, która uczyniła szkodę na rzeczach będących własnością męża, może być pozwana na
podstawie lex Aquilia.

83 Zbiór  ten,  choć  przypisywany  jest  juryście  klasycznemu  Paulusowi,  w  rzeczywistości  powstał
w okresie poklasycznym, w okresie panowania Dioklecjana (285–305 n.e.). Należy jednak zgodzić się, że
najstarsza przeważająca ilościowo warstwa tekstowa jest autorstwa Paulusa. Na temat autentyczności Pauli
Sententiae zob. M. Kaser, RPrR, Bd. II, § 195.Ib, s. 42. 

84 Zob. rozważania infra w tym punkcie. 
85 Tłum.: Imperatorzy Dioklecjan i Maksymian do Serenusa: Skarga dla odzyskania własności rzeczy,

które zostały zabrane potajemnie, bezprawnie jest gwarantowana przez Edykt (Edictum Perpetuum) w przy-
padku rozwodu, co do tego, co było wzięte przez męża od żony lub przez żonę od męża; jednakże, jeśli
małżeństwo wciąż trwa, ani skarga penalna, ani ta, która pociąga za sobą infamię, nie będzie dopuszczona
przeciwko żadnej ze stron; ale skarga in factum z powodu damnum jest gwarantowana. Konstytucja została
wydana w Kalendy [5] paźdz. 290 lub 293; podczas konsulatu obu wskazanych cesarzy, a następnie została
zamieszczona przez kompilatorów w Kodeksie Justyniańskim w rozdziale pt. Rerum amotarum. 
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skutek działania tego drugiego, możliwe było dochodzenie jej rekompensaty za pomocą
actio in factum, która miała tu cel reipersekutoryjny, a więc odszkodowawczy86. 

Należy w tym miejscu także podkreślić, że ujęcie takie nie było poklasycznym no-
vum, ale w pewnej części jedynie potwierdzeniem wcześniej powstałych reguł. Zakaz
skarg infamujących między małżonkami wynikał bowiem z istniejącego między nimi
wzajemnego obowiązku szacunku (reverentia)87. W konsekwencji, w przypadku popeł-
nienia przez jednego z małżonków kradzieży (furtum) rzeczy drugiego z nich, zamiast
actio furti, z której zasądzenie skutkowało niesławą, stosowana była, oczywiście jedy-
nie  divortii causa, wzorowana na  conditio furtiva88 –  actio rerum amotarum89, która
miała charakter reipersekutoryjny90, o czym mowa jest między innymi w cytowanej su-
pra poklasycznej konstytucji. Taka konstrukcja pozwalała uniknąć infamii, którą uzna-
wano za sprzeczną z honor matrimonii oraz wspomnianym już obowiązkiem wzajem-
nej reverentia91. Z kolei co do skarg deliktowych mających na celu ukaranie delikwen-
ta, który cudzą rzecz zniszczył lub pogorszył, jak przykładowo actio legis Aquiliae w
okresie przedklasycznym i klasycznym czy też komplementarnej do niej, także penal-
nej, pretorskiej  actio de servo corrupto92, to nie wydaje się, aby zostały one zupełnie
wykluczone w okresie klasycznym. Jednak z uwagi na favor matrimonii dopuszczalne
były pewne modyfikacje w odniesieniu do reguł związanych z zasądzeniem, przez co
dochodzenie rekompensaty było możliwe także w trakcie trwania małżeństwa. Oczywi-
ście miało to sens jedynie w małżeństwie sine manu, bowiem tylko w niepołączonych z

86 Actiones rei  persequendae causa (actiones rem persequentes, actiones rei persecutoriae)  – czyli
skargi, za pomocą których dochodzono rzeczy (skarga rzeczowa) lub pierwotnego świadczenia albo od-
szkodowania (skarga osobowa). 

87 Pomp./Ulp.  D.  24.3.24.1  (contra  receptam  reverentiam, quae  maritis  exhibenda  est),  Paul.
D. 25.2.3.2 (propter reverentiam personarum), C. 5.13.1.7. Zob. więcej o tym m.in. A. Wacke, Actio rerum
amotarum, Köln–Graz 1963, s. 81, przyp. 34. Zob. jednak M. Kaser, RPrR, Bd. I, § 76.I.2, s. 323 i przyp.
20, który stwierdził, że niedopuszczalność skarg infamujących między małżonkami w trakcie trwania mał-
żeństwa w okresie klasycznym nie była jeszcze zasadą, jednak tendencja szła właśnie w tym kierunku. Max
Kaser  przywołuje  na  poparcie  tej  linii  w  jurysprudencji  takie  fragmenty,  jak  [cit.  supra,  infra]:  Gai.
D. 25.2.2, Paul. D. 25.2.3, Marci. D. 11.3.17; Sev.Ant. C. 5.12.2, Diocl. C. 5.21.2. 

88 Gai. D. 25.2.26. 
89 Zob. D. 25.2 De actione rerum amotarum, w szczególności fragmenty Gai. D. 25.2.2, Paul. D. 25.2.3,

Paul. D. 25.2.6.2. Por. poklasyczny fr. z Tit. ex corp. Ulp. 7.2: Si maritus divortii causa res amoverit, rerum
quoque amotarum actione tenebitur. Zob. też C. 5.21: Rerum amotarum. Zob. o tym A. Wacke, Actio re-
rum amotarum,  passim, M. Kaser, RPrR, Bd. I, § 76.I.2, s. 323 i przyp. 20, § 143.IV, s. 618–619 i przyp.
53–63, Bd. II, § 218.II.1, s. 171–172, przyp. 23, 27–30, § 272.IV, s. 436 i przyp. 30–32. Zob. też uwaga
F. Schulza, Principles, s. 147, który, gwoli opisu tej właśnie reguły, podkreślił, że w zasadzie prawo w bar-
dzo niewielkim stopniu interesowało się rzymską instytucją małżeństwa, oczywiście, w okresie klasycz-
nym, bowiem następnie uległo to zmianie. Tym bardziej kilka prawnych konsekwencji związanych z jego
zawarciem uznać należy za wyjątkowe. 

90 Paul. D. 25.2.21.5. 
91 D. 25.2.2: Gai. l. 10 ad edictum praetoris titulo de re iudicata: nam in honorem matrimonii turpis ac-

tio adversus uxorem negatur. Por. C. 5.12.1.2: [...] tunc enim, ne famosa actio adversus eam [uxor – P.Ś.]
detur, in factum actio competet. 

92 Pretorski delikt servi corruptio polegał na celowym (dolus) obniżeniu wartości cudzego niewolnika w
drodze wywierania niekorzystnego wpływu na jego psychikę. Wprowadzenie odpowiedzialności za takie
działania miało na celu uzupełnienie odpowiedzialności akwiliańskiej, pozwalało bowiem właścicielowi na
dochodzenie odszkodowania za szkody psychiczne niewolnika, a także za jego fizyczne uszkodzenie w sy-
tuacji, gdy sprawca przyczynił się do szkody jedynie pośrednio. Zob. klauzula z edyktu de servo corrupto –
Ulp. D. 11.3.1 pr. Zob. o tym delikcie syntetycznie B. Bonfiglio, Corruptio servi, Milano 1998, s. 345. 
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wejściem pod władzę mężowską libera matrimonia, które nota bene były już regułą w
okresie klasycznym93, żona miała zdolność majątkową, pozostawała właścicielką swe-
go majątku sprzed małżeństwa oraz rzeczy nabytych przez siebie w trakcie jego trwa-
nia i była też w pełni odpowiedzialna za zobowiązania. W takich więc przypadkach jak
spowodowanie szkody w majątku współmałżonka, które mieściły się w zakresie stoso-
wania edyktu de servo corrupto, zgodnie z opinią Marciana, dopuszczalne było wnie-
sienie tej skargi w trakcie trwania małżeństwa, jednak zasądzenie mogło być jedynie in
simplum94. Jak przy tym uzasadnił swą decyzję jurysta, to z uwagi na favor nuptiarum
uznano za właściwą taką modyfikację reguł związanych z zasądzeniem95. Wydaje się,
że podobnie musiało być i w przypadku actio legis Aquiliae, gdzie nie stosowano jed-
nej z reguł, która przewidywała multiplikację sumy należnej poszkodowanemu, to jest
reguły contra infitiantem lis crescit in duplum96. W ten sposób zasądzenie było in sim-
plum, tak więc pozwany odpowiadał tylko do wysokości szkody, oczywiście oszaco-
wanej zgodnie z regułami akwiliańskiej aestimatio97, niezależnie od tego, czy się przy-

93 Na ten temat m.in. F. Schulz, Classical Roman Law, s. 101 i n., E. Volterra, Matrimonio (dir. rom.),
s. 755 i n.,  z doskonałym przeglądem ówczesnej literatury.  Dla porównania, zob. w kwestii małżeństwa
w okresie republiki A. Watson, The Law of Persons in the Later Roman Republic, Oxford 1967, s. 19 i n. 

94 Co do zasady bowiem zasądzenie z actio de servo corrupto opiewało na podwójną wartość szkody
– in duplum. Przy obliczaniu wartości szkody uwzględniano zarówno kwotę, o którą uległa obniżeniu war-
tość rynkowa niewolnika, jak i dodatkowe straty poniesione przez właściciela w związku z czynem popeł-
nionym przez niewolnika. Podwojeniu podlegały przy tym oba te komponenty sumy odszkodowania. Zob.
Paul. D. 11.3.6, Ner./Ulp. D. 11.3.9.2–3, Paul. D. 11.3.10, Ner./Ulp. D. 11.3.11. Zob. też Ulp. D. 11.3.5.2
(reguła contra infitiantem...). 

95 D. 11.3.17: Marci. 4 reg.: Servi corruptio et constante matrimonio marito in mulierem datur actio,
sed favore nuptiarum in simplum. Zob. interpretację tego fragmentu B. Bonfiglio, Corruptio servi, s. 85–86,
która jednak uznała, że fragment jest interpolowany, a mianowicie, że kompilatorzy justyniańscy dodali sło-
wa – et constante matrimonio. Tak więc zgodnie z tą koncepcją, skarga męża przeciwko żonie w przypadku
popełnienia przez nią deliktu servi corruptio na jego szkodę byłaby dopuszczalna jedynie po zakończeniu
małżeństwa przez rozwód, per analogiam do reipersekutoryjnej actio rerum amotarum. Należy jednak pod-
kreślić, że w przypadku actio de servo corrupto samo wyłączenie możliwości multiplikacji sumy należnej
poszkodowanemu nie powodowało zmiany charakteru tej skargi, bowiem wciąż pozostawała ona actio po-
enalis, a to z uwagi na jej cel oraz aspekty procesowe, dziedziczność, noksalność czy wreszcie reguły doty-
czące dopuszczalności kumulacji z innymi skargami, które to właśnie cechy przesądzały o charakterze skar-
gi. Por. uwagi na temat celu i cech charakterystycznych actio legis Aquiliae – infra przyp. 102 i 103. Zob.
też przywoływany już pogląd Maxa Kasera (przyp. 87 supra), że w okresie klasycznym niedopuszczalność
skarg infamujących (ale już nie penalnych!) między małżonkami w trakcie trwania małżeństwa dopiero się
gruntowała i w konsekwencji stopniowo stała się regułą. I wreszcie, nie wydaje się, aby klasycy wykluczyli
zupełnie możliwość wnoszenia skarg deliktowych o charakterze penalnym, przez małżonków między sobą
w trakcie trwania małżeństwa, choć oczywiście należy zaakceptować wyłączenie skarg skutkujących obok
zasądzenia także niesławą. Byłoby to zbyt duże ograniczenie, zwłaszcza w obliczu przekształceń, jakie do-
konały się w instytucji małżeństwa rzymskiego, które zmierzały do jej coraz większej liberalizacji. Podej-
rzenie tego fragmentu o interpolację nie wydaje się więc uzasadnione.

96 Zob. Gai. D. 9.2.2.1, Ulp. D. 9.2.23.10, Gai 3.216, Gai 4.9, P.Sent. 1.19.1–2, I. 4.6.19.
97 Reguły  szacowania  szkody  ewoluowały  w  okresie  obowiązywania  lex  Aquilia,  poczynając  od

uwzględniania  jedynie rynkowej  wartości  rzeczy,  oczywiście,  biorąc  pod uwagę jej  najwyższą  wartość
w okresie  odpowiednio  jednego  roku  lub  30  dni,  licząc  wstecz  od  chwili  nastąpienia  szkody,  aż  do
uwzględniania tzw. interesse właściciela rzeczy, to jest szczególnych zysków, jakie przynosiła ona właści-
cielowi, lub szczególnych strat, jakie ponosił on w związku z jej utratą lub pogorszeniem. Oczywiście, owa
szczególna wartość, jaką rzecz przedstawiała dla poszkodowanego, była uwzględniana, jedynie gdy miała
ona charakter obiektywny, dający się określić w pieniądzu. Zob. o tym e.g. Iul./Ulp. D. 9.2.5.3, Iul./Ulp.
D. 19.2.13.4, Ulp. D. 9.2.7 pr., Cel./Iul./Ulp. D. 9.2.21, Ped./Paul. D. 35.2.63 pr. Nie brano natomiast pod
uwagę tzw. sentymentalnej wartości rzeczy.  Zob. Paul.  D. 9.2.22, Paul.  D. 9.2.33pr. Na ten temat zob.
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znał, czy też zaprzeczył swej odpowiedzialności. Wykluczenie tej reguły w przypadku
odpowiedzialności ex lege Aquilia ponoszonej przez współmałżonka jest potwierdzone
między innymi przez późniejszą scholię do greckiej wersji Digestów – Libri Basilico-
rum, gdzie możemy przeczytać: 

Zήτει βιβ.χη’.τιτ.η’.χεφ.χδ’.περì τò τέλοζ χαì χεφ.νε’.χαì τιτ.ζ’.χεφ.ιζ’.χαì βιβ.χ’.τιτ.α’.χεφ.χε98.

Podkreślić jednak należy, że nawet wyłączenie tej reguły, w konsekwencji czego
zasądzenie było in simplum, nie powodowało utraty przez tę skargę cech i charakteru
actio poenalis99. 

Jak więc rozstrzygnąć ową sprzeczność, która pojawia się przy zestawieniu pokla-
sycznego zakazu skarg penalnych między małżonkami z zamieszczoną przez kompila-
torów w Digestach decyzją klasyka Ulpiana, który sugeruje przyznać mężowi penalną
actio directa ex lege Aquilia zarówno w przypadku gdy małżeństwo wciąż trwa, jak i
gdy już ustało. 

Wydaje się, że pomocny może być w tym miejscu ogląd warstwy tekstowej obu
fragmentów przez pryzmat późniejszych zmian, które nastąpiły w zakresie rozumienia
charakteru skargi akwiliańskiej. Zarówno bowiem u Ulpiana, jak i w Pauli Sententiae
pojawiły się podobne stwierdzenia dotyczące możliwości uznania odpowiedzialności
żony, a mianowicie  teneri eam lege Aquilia (D. 9.2.27.30) i  pro tenore legis Aquilia
convenitur (D. 9.2.56, P.Sent. 5.2.23a), co należy uznać za przyzwolenie na wniesienie
actio legis Aquiliae (directa), która, jak zostało już kilkakrotnie stwierdzone, dla jury-
stów klasycznych, jak Ulpian100 czy Paulus101, miała charakter czysto penalny102. Z ko-

syntetycznie S. Tafaro, La interpretatio ai verba ‘quanti ea res est’ nella giurisprudenza romana. L’analisi
di Ulpiano, Napoli 1980, s. 231. 

98 Heimbach V. 299, Scholia ad Basilicorum lib. LX. Tit. III, sch. 102.
99 Zob. uwagi w przyp. 95 supra oraz 102 i 104 infra. 
100 Zob. Ulp. D. 9.2.11.2 czy też Ulp. D. 9.2.23.8. 
101 Zob. Paul. D. 9.2.30.3 czy też P.Sent. 1.13a.6. Zob. jednak inaczej Paul. D. 17.2.50, gdzie pojawiło

się określenie actio quae ad rei persecutionem respicit, uznane jednak za interpolowane, m.in. przez H. An-
kuma, Actions by Which We Claim a Thing (res) and a Penalty (poena) in Classical Roman Law, BIDR, t.
24: 1982, s. 35, 37 i n. 

102 Wynikało to przede wszystkim z pewnych cech przypisywanych actiones poenales, w szczególności:
1) braku dziedziczności po stronie pasywnej, choć tu z czasem dopuszczono pretorską skargę przeciwko
spadkobiercom delikwenta co do uzyskanego wzbogacenia (in id quod pervenit, quantum locupletior factus
est), 2) dziedziczności po stronie spadkobierców poszkodowanego (z wyjątkiem tzw. actiones vindicatam
spirantem),  3) dopuszczalności  kumulacji  w razie  mnogości  przestępców,  4) dopuszczalności  kumulacji
czystych  skarg  penalnych  z  czystymi  skargami  reipersekutoryjnymi,  5)  noksalności.  Zob.  H.  Ankum,
Actions, s. 28–29, a także L. Vacca, Delitti privati e azioni penali nel principato, ANRW II.14, Berlin–New
York 1982, s. 682 i n.  Należy stwierdzić, że actio legis Aquiliae miała te właśnie cechy, ponadto zgodnie
w wypowiedziami klasyków (cit. supra, w przyp. 100, 101), skarga ta miała na celu ukaranie sprawcy ma-
leficium. Tak też Iulianus w D. 9.2.51.2, a także w D. 5.1.8.1. Należy jednak podkreślić, że w doktrynie ro-
manistycznej brak zgodności co do czysto penalnego charakteru dyskutowanej skargi w okresie klasycz-
nym, głównie z uwagi na fragment z Gai 4.6–9 oraz Gai 4.112 (na ten temat zob. literatura cytowana w tym
przypisie). Za charakterem penalnym skargi akwiliańskiej opowiedzieli się m.in. F. Schulz,  Classical Ro-
man Law, s. 590; H. Ankum, Actions, s. 31–37; idem, El caracter juridico de la actio legis Aquiliae en el
derecho romano clasico, [w:]  Revista Juridica de Asturias, 11–12 (1987–1988), s. 3–16. Z kolei skarga
akwiliańska uznawana jest za skargę penalną z elementem reipersekutoryjnym, którą następnie w okresie
justyniańskim określono jako actio mixta, m.in. przez G. Validtarę, Damnum iniuria datum, Torino 1996,
s. 55–60.  Tak też m.in. E.  Levy,  Die Konkurrenz der Aktionen und Personen,  Bd. I,  Berlin 1918 (repr.
Aalen 1964), s. 491; M. Kaser, RPrR, Bd. I, § 117.II, s. 501–502, § 142.IV, s. 611–612, 621, Bd. II, § 257.I,
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lei w okresie poklasycznym, a już na pewno w czasach justyniańskich, actio legis Aqu-
iliae została zaliczona do actiones mixtae, czyli actiones quibus rem et poenam perse-
quentes,  przy  czym  zgodnie  z  ujęciem justyniańskim  czasem (interdum)  w  okreś-
lonych okolicznościach skarga ta mogła także mieć charakter jedynie reipersekutoryj-
ny103.  W przypadku bowiem,  gdy  pozwany nie  zaprzeczał  swej  odpowiedzialności,
a suma  należna  poszkodowanemu  skalkulowana  zgodnie  z  zasadami  akwiliańskiej
aestimatio była dokładnie taka, jak szkoda, którą poniósł, a to wówczas, gdy wartość
rzeczy zniszczonej lub uszkodzonej nie uległa zmianie w określonym czasie liczonym
wstecz od chwili wyrządzenia szkody, skarga ta miała charakter reipersekutoryjny
 – a więc jej celem było jedynie uzyskanie odszkodowania. Podkreślić jednak należy,
że w ten sposób przedstawiał się stan rzeczy w okresie justyniańskim, kiedy simplum
uznawane było za odszkodowanie, zaś wszelka multiplikacja sumy należnej poszkodo-
wanemu w wyniku deliktu – za karę104, a także widoczna jest, mająca swój początek w
okresie poklasycznym, generalna tendencja do zwiększania funkcji odszkodowawczej
skarg  deliktowych kosztem funkcji  penalnej,  bowiem „karanie”  przechodziło  coraz
mocniej w gestię prawa karnego publiczno-prawnego105. 

Nawet więc w obliczu wyraźnie sformułowanego zakazu w konstytucji cesarskiej,
można  przyjąć,  że  rozstrzygnięcie  dane  przez  klasyka  Ulpiana  nie  pozostawało
w sprzeczności  z poklasycznym zakazem skarg penalnych między małżonkami,  bo-
wiem skarga przez niego sugerowana nie miała już wówczas takiego charakteru, co
więcej, w tej konkretnej sytuacji jej celem byłoby jedynie uzyskanie odszkodowania.
Podsumowując, wielce prawdopodobne wydaje się, że Ulpian, stwierdzając, że mąż
może skarżyć żonę w trakcie trwania małżeństwa w przypadku wyrządzenia przez nią
szkody na jego majątku i przyznając mu w tym celu actio legis Aquiliae, kierował się
innymi przesłankami niż kompilatorzy, którzy nie widząc potrzeby wprowadzania sub-
stancjalnych zmian w obu fragmentach, umieścili je w Digestach, zamieszczając jedno-
cześnie w innej części kodyfikacji konstytucję zawierającą normę – pozornie jedynie –
sprzeczną. 

s. 342–343 i przyp.  2–4, § 271–3, s. 429, 437 i n., a także Kaser-Hackl, RZpR, s. 232; H.  Hausmaninger,
Das Schadenersatzrecht der lex Aquilia, Wien 1996, s. 40. 

103 I. 4.6.19: [...] sed et legis Aquiliae actio de damno mixta est, non solum si adversus infitiantem in
duplum agatur, sed interdum et si in simplum quisque agit [...]. Por. jednak z I. 4.3.9. Zob. na ten temat
w szczeg. H. Ankum, Gaius, Theophilus and Tribonian and the Actiones Mixtae, [w:] Studies in Justinian’s
Institutes in Memory of J.A.C. Thomas, London 1983, s. 4–17, w szczeg. s. 9–10, 15–17; oraz zestawienie
literatury dot. problemów podziału skarg w I. 4.6.16–19 cytowane w przyp. 7, s. 7. Zob. też idem, Actions,
s. 33 i n. 

104 Warto podkreślić, że jedynie w zakresie rozumienia skarg penalnych nastąpiły zmiany pomiędzy
okresem prawa klasycznego a prawem justyniańskim. Klasycy uznawali bowiem, że w actio poenalis deli-
kwent miał zapłacić poszkodowanemu karę (poena), która była określoną sumą pieniężną, a ewentualna
multiplikacja tej kwoty, e.g. w przypadku nieuzasadnionego zaprzeczenia odpowiedzialności przez pozwa-
nego, była uznawana za drugą karę. W ten sposób wiele skarg, które przewidywały zapłatę sumy równej
stracie poniesionej przez poszkodowanego, w okresie klasycznym uznawanych było za skargi penalne, bo-
wiem ich celem było ukaranie sprawcy. Z kolei dla kompilatorów  poena  oznaczała to, co przewyższało
sumę należną poszkodowanemu równą rzeczywistej szkodzie przez niego poniesionej. O tym więcej H. An-
kum, Gaius, s. 8. 

105 O tej tendencji poklasycznej i justyniańskiej zob. e.g. L. Vacca, ‘Actiones poenales’ e ‘actiones qui-
bus rem persquimur’, Iura, t. 40: 1989, s. 41–54, a także H. Ankum,  Gaius, s. 7–8 oraz  idem,  Actions,
s. 37–39. 
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Z kolei w drugim z wyróżnionych przez jurystę przypadków, to jest dopuszczalnoś-
ci skarżenia żony na podstawie lex Aquilia de damno w sytuacji, gdy małżeństwo usta-
ło przez rozwód, należy stwierdzić, że problem rodzaju skargi nie powstawał, bowiem,
przy spełnieniu wymaganych warunków, poszkodowanemu mężowi mogła być przy-
znana  actio legis Aquiliae directa, którą mógł dochodzić wynagrodzenia swej straty.
Ponieważ w wyniku rozwodu następował powrót do sytuacji sprzed małżeństwa, żona
mogła odpowiadać na zasadach ogólnych, jak każda inna osoba, która bezprawnie wy-
rządziła szkodę w cudzym majątku. 

7.  Z dyskutowanej powyżej decyzji Ulpiana wynika, że norma, wedle której ten, kto
w cudzym majątku spowodował szkodę  dolo aut culpa, stawał się podmiotem odpo-
wiedzialności akwiliańskiej, znajdowała zastosowanie w przypadku szkód wyrządzo-
nych przez żonę na majątku męża. Dlaczego jednak sytuacja była na tyle wyjątkowa,
że jurysta uznał za zasadne jej wydobycie z całej masy innych przypadków wyrządze-
nia szkody majątkowej jednej osobie przez inną? 

Wydaje się, że odpowiedzi na to pytanie szukać należy właśnie w owym, sygnalizowa-
nym już, substracie podmiotowym tego przypadku, bowiem szkoda jest wyrządzana mę-
żowi przez żonę, a więc osobę będącą zgodnie z opinio communis zobowiązaną do owej
szczególnej  reverentia personarum, która w żaden sposób nie mogła być pogodzona ze
szkodzeniem w jakikolwiek sposób osobie,  względem której  ów obowiązek istniał106.
Czyż jednak owa  societas vitae107 może zupełnie wykluczyć kradzież czy wyrządzenie
szkody współmałżonkowi? Omawiany przykład, jak również wiele innych, także później-
szych,  wskazuje,  że  nie.  Odpowiedzialność  żony  w  przypadku wyrządzenia  szkody
w majątku męża istniała bowiem i w późniejszych czasach, aż do współczesności108.

D. 9.2.27.30: EHEMANN, EHEFRAU UND DURCHBOHREN VON PERLEN – ÜBER
BEZIEHUNGEN VON EHELEUTEN IM ANTIKEN ROM 

Zusammenfassung

106 Co znamienne, niektórzy juryści nie dopuszczali nawet możliwości, że żona mogłaby popełnić kra-
dzież rzeczy męża. Takie wykroczenie przeciwko obowiązkowi wzajemnego szacunku było dla nich nie do
pomyślenia. Zob. D. 25.2.1 Paul. 7 ad Sab.: Rerum amotarum iudicium singulare introductum est adversus
eam quae uxor fuit, quia non placuit cum ea furti agere posse: quibusdam existimantibus ne quidem furtum
eam facere, ut Nerva Cassio, quia societas vitae quodammodo dominam eam faceret  [...].  Zob. ciekawe
uwagi interpretujące na temat tego fragmentu T. Giaro, Problemi romani e problemi romanistici in tema di
matrimonio, [w:] Marriage, s. 100 i n.; a także O. Behrends, Sessualità riproduttiva e kultura cittadina. Il
matrimonio romano fra spiritualità preclassica e consensualismo classico, [w:] Marriage, s. 43, przyp. 86;
zob. też s. 49, przyp. 99. 

107 Zob. fragment D. 25.2.1 cit. supra w przyp. 106. Oczywiście, należy podkreślić, że określenie socie-
tas vitae między małżonkami nie oznacza tu wspólności domowej czy też majątkowej, ale zostało użyte
przez jurystów raczej w znaczeniu technicznym, socjologicznym czy też po prostu idealnym, tak by mogło
odnosić się do małżeństw tak cum manu, jak i sine manu. Tak T. Giaro, Problemi, s. 101; zob. też s. 104. 

108 Zob. ogólna uwaga F.H. Lawson’a,  Negligence, s. 68–69: „The wife’s liability has survived into the
modern civil law”. Zob. też przykładowo w dawnym prawie francuskim G. Lepointe, Droit romain et an-
cient droit français. Régime matrimoniaux, libéralités, successions, Paris 1958, s. 206, 372 i n. 
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Das Thema des Studiums sind Fragen aus dem Bereich des römischen Ehe- und Erbrechts, insbeson-
dere Probleme aus dem Bereich der gegenseitigen Verhältnisse zwischen den Eheleuten. Indem die
Autorin von einem Fragment des römischen Juristen Ulpian ausgeht, das dann von justinianischen
Kompilatoren den Digesten beigefügt wurde und das die Hoftung der Ehefrau dem Ehegatten gegen-
über für die an seinem Vermögen zugefügten Schäden betrifft, sowie indem sie sich auf das römische
klassische, postklassische und justinianische Recht beruft, hat sie ein mögliches iter logicum vorge-
stellt, das es dem Juristen möglich gemacht hat, die Haftung der Ehefrau in einem bestimmten Fall
festzustellen, sowohl während der Ehe als auch nach derer Auflösung.

Paulina Święcicka, magister prawa, doktorantka w Zakładzie Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa
i Administracji  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  stypendystka  Fundacji  im.  J.S. Langroda,  Fundacji
im. A. Krzyżanowskiego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
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