KOLOKWIUM Z PRAWA RZYMSKIEGO
4 marca 2006
GRUPA

!

Imiê i Nazwisko (prosimy wype³niæ czytelnie drukowanymi literami)
..................................................................................................................................Numer albumu .................................
Liczba punktów za czêæ I
......./ na 20 mo¿liwych
Oceny wed³ug skali:
celuj¹cy
98-100
Liczba punktów za czêæ II

......./ na 30 mo¿liwych

Liczba punktów za czêæ III

......./ na 50 mo¿liwych

Razem

......./ na 100 mo¿liwych

Ocena

…………………………

bardzo dobry
dobry +
dobry
dostateczny +
dostateczny
mierny
niedostateczny

93-97
85-92
77-84
69-76
61-68
51-60
0-50

CZÊÆ I
Odpowiedz na pytania w punktach 1-10. Za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowied w tej czêci zyskuje siê 2
punkty. UWAGA! Odpowied czêciowa nie jest punktowana.
1. Co oznacza ³aciñskie sformu³owanie superficies solo cedit?
W³asnoæ rzeczy przy³¹czonej trwale do gruntu przypada w³acicielowi gruntu.
2. Co oznacza ³aciñskie sformu³owanie lex retro non agit?
Prawo nie dzia³a wstecz.
3. Wymieñ przes³anki przeniesienia w³asnoci przez traditio.
Zgodna wola stron, prawo zbywcy do rozporz¹dzenia rzecz¹, iusta causa traditionis,
przedmiot tradycji jest rzecz¹ materialn¹ nec mancipi.
4. Wymieñ 2 skargi przys³uguj¹ce w³acicielowi kwirytarnemu do ochrony prawa w³asnoci.
Rei vindicatio, actio negatoria.
5. Wymieñ cztery rodzaje konstytucji cesarskich?
Mandaty, edykty, dekrety, reskrypty
6. Co to s¹ naturalia negotii czynnoci prawnej?
S¹ to elementy czynnoci prawnej, który nie musz¹ byæ ustalone, lecz obowi¹zuj¹ z samej jej natury
(np. odp.za wady prawne przy klasycznej umowie kupna-sprzeda¿y). Mo¿na natomiast wykluczyæ ich
obowi¹zanie.
7. Wymieñ 4 actiones adiecticiae qualitatis.
a. de peculio; a. tributoria; a. institoria; a. quod iussu; a. exercitoria; a. de in rem verso
8. Co to jest coëmptio?
Jeden ze sposóbów wejcia kobiety pod w³adzê mê¿a, odbywa siê za pomoc¹ mancypacji.
9. Co to jest zdolnoæ prawna?.
Jest to zdolnoæ do bycia podmiotem praw i obowi¹zków, w pe³ni maj¹ j¹ wolni obywatele sui iuris.
10. Podaj trzy przypadki, w jakich ustanawiano kuratelê.
Curator minorum, furiosi, prodigi, ventris…
CZÊÆ II
W ka¿dym z punktów od 11 do 20 okrel czy wypowied jest prawdziwa czy fa³szywa wpisuj¹c
odpowiednio TAK lub NIE przy ka¿dej odpowiedzi. W ka¿dym pytaniu tej czêci mo¿na uzyskaæ 1 pkt
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za dwie odpowiedzi poprawne i 3 punkty jeli wszystkie odpowiedzi s¹ prawid³owe. UWAGA!
Wszelkie poprawki anuluj¹ punkty za dane pytanie.
11. Usufructuarius mo¿e:
a) przenieæ swoje prawo na inn¹ osobê. N
b) udostêpniæ innej osobie wykonywanie swego prawa. T
c) zapisaæ swoje prawo w testamencie. N
12. Niewolnika wedle ius civile mo¿na by³o wyzwoliæ:
a) per aes et libram. .N
b) przez wpis na listê obywateli. T
c) przez zapis w testamencie. .T.
13. Konstytucja raweñska z 426 r. wyznaczaj¹ca piêæ prawniczych autorytetów stwierdza³a, ¿e:
a) sêdzia musi uznaæ rozstrzygni êcie wiêkszoci
T
b) sêdzia musi uznaæ zawsze rozstrzygniêcie Papiniana N
c) gdy Papinian siê nie wypowiada³ w danej kwestii, sêdzia mia³ swobodê przy³¹czenia siê do
dowolnej opinii N
14. Zdolnoæ do czynnoci prawnych zale¿a³a od:
a) wieku i stanu umys³owego. T
b) stanu umys³owego i p³ci. T
c) p³ci i pozycji w rodzinie. N
15. S³u¿ebnoæ gruntow¹ mo¿na by³o ustanowiæ:
a) na okresowym zbiorniku wodnym. N
b) za pomoc¹ czynnoci per aes et libram. T
c) dla konkretnej osoby. N
16. Ius edicendi mia³:
a) princeps. T
b) namiestnik prowicji. T
c) pretor. T
17. Zgoda pater familias na ma³¿eñstwo syna pod w³adz¹
a) jest konieczn¹ przes³ank¹ zawarcia ma³¿eñstwa. .T
b) wywo³uje skutek w postaci zaistnienia ma³¿eñstwa tak¿e wbrew woli syna. .N
c) mo¿e byæ odwo³ana w ka¿dym czasie, tak¿e wbrew woli syna, ze skutkiem rozwodu. N
18. ród³ami prawa rzymskiego prywatnego w okresie przedklasycznym by³y:
a) leges rogatae. T.
b) plebiscita. T.
c) senatus consulta N
19. W³aciciel kwirytarny pozbawiony posiadania rzeczy móg³ wytoczyæ:
a) actio negatoria T
b) actio confessoria N
c) actio Pauliana N
20. Pod patria potestas wchodzili:
a) adoptowana córka
T
b) ¿ona po dokonaniu conventio in manum N
c) syn urodzony z iustum matrimonium T
CZÊÆ III
Rozwi¹¿ kazus. Maksymalna liczba punktów, któr¹ mo¿na uzyskaæ za prawid³ow¹, wyczerpuj¹ca
odpowied zaznaczona jest w nawiasie po poleceniu.
21. Gaius kupi³ od Seiusa niewolnika. Umówili siê, ¿e niewolnik zostanie wydany Gaiusowi za miesi¹c.
Drugiego dnia niewolnik zosta³ wys³any przez Seiusa do sklepu po oliwê. Kupuj¹c oliwê, dostrzeg³ na
ladzie sakiewkê z pieniêdzmi, chwyci³ j¹ i uciek³. Przeciwko komu okradziony powinien wyst¹piæ ze
skarg¹? Uzasadnij odpowied. [5]
Rozwi¹zanie kazusu zale¿y od tego, kto w chwili litis contestatio bêdzie w³acicielem sprawcy,
gdy¿ odpowiedzialnoæ noxalna pod¹¿a za jego g³ow¹. Jeli okradziony wniesie skargê (actio
furti noxalis) przed up³ywem miesi¹ca, pozwanym bêdzie Gaius, bo umowa kupna sprzeda¿y
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nie przenosi w³asnoci, a ma jedynie skutek zobowi¹zuj¹cy. W³asnoæ niewolnika na Seiusa przejdzie
w chwili tradycji, zatem po miesi¹cu to on bêdzie biernie legitymowany.
22. Wyruszaj¹c na wojnê obywatel rzymski sporz¹dzi³ testament. Na wyprawie wojennej popad³ w niewolê u wrogów, gdzie po kilku latach zmar³. Czy jego testament jest wa¿ny? Uzasadnij odpowied. [5]
Choæ zmar³y w chwili dostania siê do niewoli utraci³ zdolnoæ prawn¹, a zatem jego testament
przesta³ byæ wa¿ny, jeli umrze w niewoli na mocy fictio legis Corneliae (od I po³. I w p.n.e.) przyjmuje
siê, ¿e zakoñczy³ ¿ycie w chwili popadniêcia w niewolê, zatem jego testament bêdzie wa¿ny.
23 W 128 r. n.e. Publius pos³a³ do Quintusa swojego uzbrojonego niewolnika, ¿eby odzyskaæ zabran¹
mu dzieñ wczeniej krowê. Quintus ugi¹³ siê i odda³ zwierzê. Czy przys³uguje mu jaka ochrona
prawna? Co w tej sytuacji mo¿e zrobiæ Publius? Odpowied uzasadnij. [5]
Quintus nie mo¿e pos³u¿yæ siê interdictum de vi armata, zwykle przys³uguj¹cemu wyzutemu si³¹
zbrojn¹ z posiadania posiadaczowi (Tak¿e wadliwemu), gdy¿ dotyczy³ on tylko nieruchomoci. Nale¿y
uznaæ, ¿e Publius pos³u¿y³ siê dozwolon¹ pomoc¹ w³asn¹ (vim vi repelere licet).
24 Iulia, obywatelka rzymska bêd¹ca pod patria potestas zawar³a ma³¿eñstwo z Marcusem, równie¿
obywatelem Rzymu, nie dokonuj¹c jednak conventio in manum. W tydzieñ po lubie Marcus wpad³
pod rozpêdzony rydwan i zgin¹³. 172 dni potem wdowa powi³a ch³opca. Czy bêdzie on dziedziczy³ po
Marcusie? Jaki jest jego status? [5]
Gdyby Marcus ¿y³, to on zdecydowa³by o statusie dziecka. W tej jednak sytuacji musimy zastosowaæ
domniemanie ojcostwa. Zgodnie z zasad¹, ¿e ojciem dziecka jest m¹¿ matki, o ile przyjdzie ono na
wiat miêdzy 182 dniem od rozpoczêcia ma³¿eñstwa, a 300 po jego zakoñczeniu, ch³opiec nei jest
synem Marcusa i nie dziedziczy po nim. Jako dziecko pozama³¿eñskie przyjmuje wg ius gentium status
matki: jest wolnym obywatalem rzymskim sui iuris.
25 W 250 r. n.e. Lucius po¿yczy³ od Spuriusa 400 sesterców daj¹c mu w zastaw dwie niewolnice,
ka¿da z nich warta by³a 200 sesterców. Czy po zwrocie czêci d³ugu w kwocie 200 sesterców Lucius
mo¿e za¿¹daæ zwrotu jednej z niewolnic? [5]
Nie. Zastaw jest prawem niepodzielnym, to znaczy zabezpiecza ca³oæ wierzytelnoci g³ównej. Nie
mo¿na siê domagaæ jego czêci po sp³acie czêci d³ugu.
26. Omioletni Titus bez zgody tutora zawar³ z Marcusem umowê sprzeda¿y niewolnika, a nastêpnie
maj¹c ju¿ jego auctoritas, przekaza³ niewolnika Marcusowi za pomoc¹ mancypacji. Czy Marcus jest
w³acicielem niewolnika? Uzasadnij odpowied. [6]
Umowa sprzeda¿y niewolnika by³a niewa¿na (pupil mo¿e dokonywaæ jedynie czynnoci
przysparzaj¹cych bez zgody tutora). Mimo, ¿e nie by³o obowi¹zku przeniesienia w³asnoci niewolnika
na Marcusa, ten sta³ siê jego w³acicielem, gdy¿ autoryzowana mancypacja jest wa¿na, o ile tylko
zostanie zachowana nale¿yta forma. Czynnoæ abstrakcyjna nie potrzebuje kauzy dla skutecznoci.
27. W III wieku p.n.e. Aulus przekaza³ Paulusowi w precarium spore gospodarstwo rolne pod
Rzymem. Po 3 miesi¹cach mo¿ny s¹siad Paulusa Quintus wyrzuci³ go z zajmowanego domu. Co mo¿e
on zrobiæ w tej sytuacji? Odpowied uzasadnij[5]
Mimo, ¿e prekarzysta Paulus nie jest posiadaczem cywilnym przys³uguje mu ochrona interdyktalna.
Powinien wnieæ on interdykt uti possidetis przeciwko intruzowi. Za Aulus oczywicie mo¿e siê
pos³u¿yæ rei vindicatio i nastêpnie przekazaæ ponownie grunt Paulusowi.
28. W III wieku n.e. Gaius przez pomy³kê zasia³ zbo¿e na gruncie, który by³ w³asnoci¹ s¹siada. Gdy
zbo¿e dojrza³o zebra³ je i przerobi³ na m¹kê. Kto jest w³acicielem m¹ki? Uzasadnij odpowied. [5]
Trwa³e po³¹czenie rzeczy ruchomej z gruntem (w tym przypadku inseminatio) przenosi w³asnoæ na
w³aciciela gruntu. Gaius nastêpnie jednak dokona³ specyfikacji ziarna s¹siada, tworz¹c rzecz now¹,
nieto¿sam¹ z materia³em. Zgodnie zatem z media sententia, jej w³asnoæ przypad³a jemu, jako
przetwórcy.
29. Okrel stopieñ pokrewieñstwa jaki ³¹czy³by Twoj¹ córkê z: [3x1]
a) siostr¹ twojej babki 5.
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b) z Twoim stryjem
4
c) z Twoj¹ przyrodni¹ siostr¹. 3
30. Okrel, jaki rodzaj accidentale negotii zawarto w przyk³adzie. [3x2]
a) Zlecam, aby kupi³ mi w Atenach cztery traktaty filozoficzne, gdy tam pojedziesz.
X warunek
! termin
X zawieszaj¹cy
! rozwi¹zuj¹cy
! potestatywny
! kazualny
X mieszany
b) Oddajê Ci w depozyt moje sanie, dopóki nie spadnie pierwszy nieg.
! warunek
X termin
! zawieszaj¹cy
X rozwi¹zuj¹cy
! potestatywny
! kazualny
! mieszany
c) Czy przyrzekasz, pozwoliæ mi mieszkaæ w Twojej willi, dopóki siê nie o¿eniê? Przyrzekam.
X warunek
! termin
! zawieszaj¹cy
X rozwi¹zuj¹cy
X potestatywny
! kazualny
! mieszany

