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WproWadzenie

1. PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU BADAWCZEGO

Stwierdzić można z pewnym uproszczeniem, że w europejskich tradycjach 
prawnych wykształciły się dwa spojrzenia na problematykę błędu. Pierwsze ukazuje go 
w kontekście relacji między teorią woli, która analizuje intencję stron, biorąc pod uwagę 
kryteria podmiotowe, oraz teorią oświadczenia woli stron, która opiera się na kryteriach 
obiektywnych. Drugie ujęcie – angielskiego common law – każe spojrzeć na problema-
tykę błędu przez pryzmat procesu. W systemie anglosaskim nieliczne uwagi teoretyczne 
dotyczące błędu powstały bowiem podczas lub na skutek sporów sądowych. Nie dość, że 
analizowano tu jedynie konkretne przypadki, to większość z nich dotyczyła umów handlo-
wych, stąd szukano równowagi między reakcją na błąd a ochroną interesów handlowych1.

Przy analizie regulacji prawnej błędu w prawie europejskim, nie tylko – jak 
się wydaje – prawie kontraktów, dokonuje się analizy prawnoporównawczej, sięgając do 
porządków prawnych poszczególnych krajów, dostrzega się zarówno podobieństwa, jak 
i różnice instytucjonalne, ale także prowadzi się badania w szerszym kontekście histo-
ryczno-prawnym, uwzględniając przez to zarówno źródła prawa rzymskiego, jak i jego 
recepcję oraz tradycję2.

Poszukuje się także kryteriów, w oparciu o które udzielano lub odmawiano 
ochrony osobie działającej w błędzie. Tą drogą dociera się do pytań o wartości stanowiące 
podstawę poszczególnych rozstrzygnięć. Kwestia wartości jest o tyle aktualna, że te trady-
cyjnie ujmowane i dotychczas niekwestionowane: uczciwość, obowiązek mówienia praw-
dy, zastępowane są współcześnie ekonomicznymi analizami3. Ekonomiczne zaś schematy 
przemawiają niejednokroć na niekorzyść osoby działającej pod wpływem błędu. 

Skoro bada się wartości, których realizacji służą regulacje w poszczegól-
nych systemach prawnych, tak i celowe wydaje się postawić pytanie o wartości, którymi 
kierowano się w starożytnym Rzymie. Oczywiście, słowo wartości należałoby rozumieć 
stosunkowo szeroko, nie tylko w obszarze moralnym. Znaczenie prawa rzymskiego dla 

1  R. Sefton-GReen, General Introduction, [w:] Mistake, Fraud and Duties to Inform in European Contract 
Law, ed. R. Sefton-Green, Cambridge 2005, s. 8.
2  M.J. ScheRMaieR, Mistake, misrepresentation and precontractual duties to inform: the civil law tradition 
[w:] Mistake…, s. 39 i n.
3  R. Sefton-GReen, General..., s. 13.
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tradycji europejskiej wydaje się niekwestionowane4. Nie chodzi tu tylko o rozumie-
nie prawa rzymskiego jako punktu wyjścia, może także o ukazanie kontrastu między 
tamtym społeczeństwem a naszym, ale również o ukazanie relacji między wartościami 
uznawanymi społecznie czy indywidualnie za godne ochrony a udzielaniem ochrony 
przez prawo. Być może wbrew niektórym nazwom czy definicjom wciąż uprawiamy ten 
sam dyskurs?

Jednym z zagadnień analizowanych przez Rzymian, była kwestia relacji 
między rzeczą (corpus) a jej nazwą (nomen). Dyskusje prowadzone przez gramatyków, 
filozofów znajdowały swoje odbicie także w poglądach jurystów. I odwrotnie, próby 
definicji słów, wyrażone w dziełach jurystów poglądy, siłą autorytetu przytaczane były 
w dysputach filozoficznych5.

O powinnościach językowych obywatela rzymskiego mówiono czasem 
słowami dosadnymi. W pierwszej połowie II w. po Chr. filozof Favorinus, wedle przeka-
zu Aulusa Gelliusa, twierdził: civibus Romanis Latine loquentibus rem non suo vocabulo 
demonstrare non minus turpe est quam hominem non suo nomine appellare – „obywa-
telowi rzymskiemu nazwać rzecz w języku łacińskim niewłaściwym słowem, jest nie 
mniej wstydliwe, niż nazwać kogoś nie swoim imieniem”6.

Poglądy na temat prawidłowości użycia nazw musiały znaleźć swoje od-
zwierciedlenie w rozstrzygnięciach jurystów. Źródła wskazują, że był to problem wy-
raźnie dostrzegany w Rzymie. Jakimi przesłankami kierowali się juryści rozstrzygając 
dane przypadki?

Niewątpliwie, co najmniej od I w. przed Chr. trwała dyskusja, na ile przy 
ocenie czynności prawnych brać pod uwagę wolę dysponenta7. Z jednej strony twierdzo-
no przy interpretacji postanowień legatów, że nazwy pełnią jedynie rolę służebną: […] 
quorsum nomina ... nisi ut demonstrarent voluntatem dicentis – „po cóż nazwy rzeczy, 
jeśli nie dla ukazania woli mówiącego” – argumentował jurysta Tuberon8. Twierdzenia 
takie spotykały się jednakże z krytyką: […] non videri quemquam dixisse, cuius non suo 
nomine usus sit – „nie uważa się, aby mówił ten, kto nie używa odpowiedniej nazwy do 
rzeczy”, i dalej: […] prior atque potentior est quam vox mens dicentis, tamen nemo sine 
voce dixisse existimatur – „mimo że myśl jest pierwsza i ważniejsza niż głos ją wypo-
wiadający, jednakże nieujawniona na zewnątrz w słowach nie ma żadnego znaczenia” 
– przekonywał z kolei Celsus9.

4  Por. W. DaJczak, T. GiaRo, f. LonGchaMpS De BéRieR, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, 
Warszawa 2009, s. 19-21, 545-553.
5  Gell. 4.1.16-17; 4.1.20-23; 4.2.1-15.
6  Gell. 4.1.18.
7  h. kupiSzeWSki, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988, s. 185-187, 222-223.
8  D. 33.10.7.2 (Celsus libro nono decimo digestorum).
9  Ibidem.
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Wprowadzenie

Ta dyskusja i kontrowersja miała swój odpowiednik w prawie kontraktów, 
gdzie problem relacji między nomen a corpus ukazany jest przede wszystkim w dwóch 
tekstach autorstwa Ulpiana, zawartych w komentarzu do dzieł Masuriusza Sabinusa. 
Pierwszy dotyczy konsensualnego kontraktu kupna-sprzedaży: plane si in nomine dis-
sentiamus, verum de corpore constet, nulla dubitatio est, quin valeat emptio et venditio: 
nihil enim facit error nominis, cum de corpore constat – „oczywiście, jeśli mamy roz-
bieżne wyobrażenia co do nazwy, zaś zgadzamy się co do przedmiotu, nie ma wątpli-
wości, że kupno-sprzedaż jest ważne: błąd co do nazwy bowiem nie szkodzi, jeśli tylko 
przedmiot [czynności] jest ustalony”10. Drugi – formalnego aktu stypulacji: Si in nomine 
servi, quem stipularemur dari, erratum fuisset, cum de corpore constitisset, placet sti-
pulationem valere – „postanowiono, że stypulacja jest ważna, jeśli tylko strony ustaliły 
osobę niewolnika [będącego przedmiotem czynności], chociaż miał miejsce błąd co do 
jego imienia”11.

Lektura już tylko cytowanych tu tekstów skłania do zadania kilku pytań, 
na które w niniejszej pracy chciałbym znaleźć odpowiedź: dlaczego error in nomine 
jest nieistotny dla bytu i treści czynności prawnej? Skąd w ogóle wiemy, że zachodzi 
przypadek error in nomine? Czy strony musiały zgodnie oświadczyć, że zachodzi przy-
padek błędu? Czy jedna ze stron mogła skutecznie powołać się na fakt błędu? Na czym 
w istocie polega rozróżnienie między error in nomine a error in corpore i czy przy czyn-
nościach inter vivos i mortis causa kryteria rozróżnienia są jednakie? Wszystkie te py-
tania przecina jedno: o historyczny rozwój poglądów rzymskiej jurysprudencji, a potem 
o spojrzenie prawników czasów Justyniana.

Stawiając kwestię natury error in nomine, a nie błędu w ogólności, chcia-
łem pójść mniej utartą ścieżką, sięgając jednak cały czas do pytania-rdzenia, a miano-
wicie o zakres ochrony woli osoby dokonującej czynności. W szczególności warto zain-
teresować się kryteriami ograniczeń tej ochrony, mając cały czas na uwadze, że juryści 
rzymscy w ramach ius controversum mogli mieć różne w tej mierze opinie. Jakie poglą-
dy ustalono i czy przy różnych instytucjach były one oparte o te same kryteria, pokazać 
może jedynie szczegółowa analiza materiału źródłowego.

2. ZAKRES I UKłAD PRACy

W rozdziale pierwszym staram się wyjaśnić, jakie jest miejsce error in no-
mine pośród innych kategorii błędu, w szczególności przedstawić istotę relacji z error 
in corpore. Zbadane zostaną źródła dotyczące znaczenia tego typu błędu przy kontrak-
cie kupna-sprzedaży, stypulacji, a także przy czynnościach mortis causa: ustanowieniu 

10  D. 18.1.9.1 (Ulpianus libro vicensimo octavo ad Sabinum).
11  D. 45.1.32 (Ulpianus libro quadragensimo septimo ad Sabinum).
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dziedzica i legatach. W rozdziale drugim przedstawione zostaną związki error in nomine 
z regułą falsa demonstratio non nocet. Starał się będę odpowiedzieć na pytanie: czy 
prawnicy rzymscy okresu klasycznego dopuszczali w rozrządzeniach testamentowych 
opis osoby fizycznej w inny sposób niż podanie imienia? Jeśli tak, na ile musiał on 
być precyzyjny? A gdyby był błędny, w jaki sposób ustalano osobę dziedzica, legata-
riusza, czy wreszcie niewolnika będącego przedmiotem zapisu? Odpowiedź na to pyta-
nie może być pomocna przy uchwyceniu momentu historycznego, w którym prawnicy 
zaczęli uwzględniać problematykę związaną z błędem co do imienia, nadto – służyć 
może ukazaniu metod, jakimi się posługiwali i wartości, jakimi przy wydaniu poszcze-
gólnych rozstrzygnięć kierowali się juryści. Jeśli uznać podobieństwo reguł rządzących 
error in nomine i falsa demonstratio12, dokonać można rekonstrukcji rationes, których 
brak w zachowanych tekstach dotyczących błędu co do imienia. Odpowiedzi na pyta-
nie, dlaczego juryści rzymscy mogli uznać error in nomine za nieistotny, poszukiwać 
można także w rozstrzygnięciach dotyczących dyspozycji nieprecyzyjnych, niejasnych, 
sprzecznych ze sobą. Dlatego w rozdziale trzecim omówione zostaną rozstrzygnięcia 
jurystów rzymskich w zakresie wyjaśniania i interpretacji nieudanych oświadczeń co 
do imion osób w testamentach i zapisach, w szczególności w zakresie tzw. controversia 
inter plures. Czy ustalając osobę dziedzica, legatariusza, niewolnika, można było pro-
wadzić dowody ponad to, co zostało wyrażone w samym testamencie? Czy testator mógł 
wyjaśnić niezrozumiałe postanowienia legatu, czy musiał poczynić nowy? W rozdziale 
czwartym analizuję szczególny przypadek – Justynian w jednej ze swych konstytucji 
z 531 roku – C. 6.24.14 kwestionował rozstrzygnięcie jurystów klasycznych, uznających 
określony stan faktyczny za error nominis. W rozdziale piątym spróbuję udzielić odpo-
wiedzi na pytanie, w jaki sposób wykształcone w Rzymie zasady prawidłowego użycia 
języka łacińskiego miały wpływ na rozstrzygnięcia jurystów z zakresu error in nomine. 
Czy stwierdzenie odmiennych zwyczajów testatora, który tak jak w życiu codziennym, 
w testamencie użył innej nazwy w stosunku do rzeczy, może mieć wpływ na ważność 
dyspozycji? Czy w rozstrzygnięciach jurystów rzymskich wola jednostki była wartością 
podlegającą ochronie, czy decydował powszechny sposób użycia nazwy? Rozdział piąty 
kończą rozważania co do tego, jaka wedle Rzymian była natura nazw i czy do wszyst-
kich nazw można było błądzić. W rozdziale szóstym przedstawiam uwagi dotyczące 
znaczenia rozstrzygnięć związanych z error in nomine we współczesnym polskim pra-
wie cywilnym. Rozdział ten i całą pracę wieńczą rozważania dotyczące współczesnego 
pojmowania reguły falsa demonstratio non nocet w kontekście zagadnień związanych 
z interpretacją testamentów.

12  Wspomina o nim Justynian w Instytucjach ˗ I. 2.20.29-30.
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3. PODSTAWA ŹRóDłOWA

A. Źródła prawne

Większość materiału źródłowego istotnego ze względu na temat pracy sta-
nowią wypowiedzi jurystów rzymskich zawarte w Digestach justyniańskich. Teksty te 
są oczywiście następstwem wyboru dokonanego przez kompilatorów. Istnieje także ry-
zyko ich alteracji w okresie poklasycznym. W konsekwencji oznacza to nawet możli-
wość, że analizowany tekst nie wyraża myśli cytowanego prawnika okresu klasycznego.  

Przy badaniu autentyczności tekstów kieruję się założeniami przyjętymi 
w polskiej literaturze romanistycznej przez Władysława Bojarskiego13, a w ślad za nim 
przez Wojciecha Dajczaka – „domniemaniem autentyczności tekstu oraz prawdziwości 
wskazanego w inskrypcji autora”14. Ostatni z uczonych zaproponował jednakże zła-
godzenie stanowiska W. Bojarskiego, aby „teksty CIC traktować jako oryginalne”15.  
W tym zakresie powołał się także na wyważony pogląd Maxa Kasera16. Przy stawianiu 
hipotez interpolacyjnych należy oczywiście pamiętać o możliwej rozbieżności poglą-
dów wśród prawników17. Jeżeli wspominają o niej teksty, moim zdaniem, z reguły jest 
to dowód autentyczności wypowiedzi. Oczywiście, należy też pamiętać o możliwości 
zmiany poglądów przez prawnika18. Po drugie, w literaturze ostatnich lat wskazuje się 
na to, że przeciwstawianie epoki klasycznej i bizantyjskiej prawa rzymskiego wyda-
je się być sztuczne, a związane z tym nacechowane ideowo poszukiwanie interpolacji 
doprowadziło nieraz do karykaturalnych wyników19.  W tym kontekście wydaje się za 
uzasadnione przyjąć w niniejszej pracy założenie, iż − jeśli z innych źródeł antycznych 
nie możemy wnioskować, że dany fragment zawiera emblemata Triboniani, co najwy-
żej − można interpolację przypuszczać. Pogląd taki będzie mniej arbitralny, a w sferze 
badań tekstu może obiecywać ciekawsze wyniki.

Nieuprawnione wydaje się także eliminowanie a priori całych grup tek-
stów z uwagi na to, że zawierają w sobie ogólne prawidłowości, co miałoby być obce 

13  W. BoJaRSki, Remarks on Textual Reconstruction in Roman Law, [w:] Le droit romain et le monde con-
temporain. Mélanges à la mémoire de Henryk Kupiszewski, Warszawa 1996, s. 89.
14  W. DaJczak, Zwrot «bona fides» w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich 
okresu klasycznego, Toruń 1998, s. 14.
15  W. BoJaRSki, Remarks ...96, s. 89.
16  M. kaSeR, Ein Jahrhundert Interpolationenforschung an der römischen Rechtsquellen, [w:] Römische 
Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode, Wien-Köln 1986, s. 114 i n.
17  Por. t. GiaRo, Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment, Frankfurt am Main 2007, s. 215; 
W. DaJczak, T. GiaRo, f. LonGchaMpS De BéRieR, Prawo rzymskie..., s. 71.
18  W. DaJczak, Zwrot «bona fides» …, s. 15.
19  Por. F. LonGchaMpS De BéRieR, Summum ius summa iniuria. O ideologicznych założeniach w interpreta-
cji starożytnych tekstów źródłowych, ZP UKSW 5.1, 2005, s. 72 i tam przyt. lit.

Wprowadzenie
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mentalności klasycznej20. Za autentycznością przemawiał też będzie fakt, że dany tekst 
da się rozumieć jako klasyczny bez wyłączania podejrzanej części.

Niezwykle pomocnym przy badaniu poszczególnych fragmentów tekstów 
jurystów jest rekonstrukcja ich dzieł dokonana przez Otto Lenela21. Umożliwia argu-
mentację ad rubricam, a także pozwala spojrzeć na rozstrzygnięcie i często poszukiwać 
jego uzasadnienia w szerszym kontekście.

Dla przedstawienia problematyki pracy pomocny będzie także materiał 
źródłowy zawarty w Ulpiani Epitome, Pauli Sententiae, Fragmenta Vaticana, Kodeksie 
Justyniana i Instytucjach justyniańskich.

B. Źródła pozaprawne

Źródła pozaprawne dostarczyć mogą bardzo wielu cennych informacji, 
uzupełniając ograniczony w znacznym stopniu przez kompilatorów justyniańskich 
materiał. Może to być szczególnie owocne tam, gdzie mowa o relacji między error in no-
mine a zakresem swobody Rzymian w posługiwaniu się słowem i o powinnościach co do 
znajomości znaczenia używanych słów. Użyteczny w badaniach będzie w szczególności 
spisany za dynastii Antoninów zbiór opowieści Aulusa Gelliusa zwany Noctes Atticae.

4. LITERATURA PRZEDMIOTU

Wyrażona ostatnio uwaga Jana Dirka Harke zauważającego brak zainte-
resowania romanistyki oczywistym rzekomo problemem error in nomine, stanowi ilu-
strację ilości publikacji w tym zakresie22. Nie ukazała się do tej pory żadna monogra-
fia poświęcona tej problematyce, nie poświęcono wyłącznie tej kwestii nawet jednego 
osobnego artykułu. Zagadnienia związane z error in nomine omawiane były niejako 
przy okazji przedstawienia innych typów błędu, w szczególności error in corpore, zasa-
dy falsa demonstratio non nocet, czy interpretacji dyspozycji testamentowych. Mono-
grafii dotyczących problematyki błędu w prawie rzymskim wydano jednak kilka: Rudolf 
Leonhard, Der Irrtum als Ursache nichtiger Verträge2, t. 2, Breslau 1907; Heinrich von 
Hollander, Zur Lehre vom `error` nach römischen Recht2, Halle 1908; Pasquale Voci,  
L`errore nel diritto romano, Milano 1937; Joseph Georg Wolf, Error im römischen Ver-
tragsrecht, Köln-Graz 1961; Ugo Zilletti, La dottrina dell`errore nella storia del diritto 
romano, Milano 1961 i wreszcie J.D. Harke, Si error aliquis intervenit − Irrtum im klas-
sischen römischen Vertragsrecht, Berlin 2005. Dla rozważań nad errare in nomine, ze 

20  Por. u. ziLLetti, La dottrina dell`errore nella storia del diritto romano, Milano 1961, s. 80.
21  o. LeneL, Palingenesia Iuris Civilis, t. 1 i 2, Leipzig 1889.
22  J.D. haRke, Si error aliquis intervenit −  Irrtum im klassischen römischen Vertragsrecht, Berlin 2005, s. 28.
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względu na aktualność i stosunkową obszerność badań oraz rezultaty, szczególną war-
tość ma ostatnia z przywołanych prac. Problemy dotyczące error in nomine wzmian-
kowane były w różnych kontekstach w mniejszych pracach, głównie w artykułach: 
Mario Lauria, L`errore nei negozi giuridici, Rivista di Diritto Civile 3, 1927 [= Studi 
e ricordi, Napoli 1983, s. 1-70]; August Simonius, Bemerkungen zur römischen Irr-
tumslehre, [w:] Festschrift P. Koschaker, t. 1, Weimar 1939, s. 358-366; Werner Flume, 
Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht, Festschrift F. Schulz, t. 2, Weimar 1951, 
s. 209-252; H. Schwarz, Die Bedeutung des Geschäftswillens im römischen Kontrakt-
srecht der klassischen Zeit, SDHI 25, 1959, s. 1-54; Fritz Wieacker, Irrtum Dissens oder 
gegenstandslose Leistungsbestimmung?, Melanges G. Meylan, t. 1, Lausanne 1963,  
s. 383-408; Hans-Peter Benohr, Irrtum und guter Glaube der Hilfsperson beim Besitzwerb,  
[w:] Studien M. Kaser, Berlin 1973, s. 9-32; Martin Josef Schermaier, Mistake, misre-
presentation and precontractual duties to inform: the civil law tradition [w:] R. Sefton- 
-Green (ed.), Mistake, Fraud and Duties to Inform in European Contract Law, Cambrid-
ge 2005, s. 39-64, a także pracach o szerszym charakterze: Friedrich Carl von Savigny, 
System des heutigen Römisches Rechts, t. 3, Berlin 1840; Sven Eric Wunner, Contractus. 
Sein Wortgebrauch und Willensgehalt im klassischen römischen Recht, Köln-Graz 1964; 
Giuseppe Gandolfi, Studi sull`interpretazione degli atti negoziali in diritto romano, Mi-
lano 1966; Pasquale Voci, Diritto ereditario romano2, t. 1, Milano 1967; Hans Joseph 
Wieling, Testamentauslegung im römischen Recht, München 1972; Reinhard Zimmer-
mann, Law of Obligations. Roman Foundation of the Civilian Tradition, Oxford 1996. 
Z polskiej literatury romanistycznej należy przywołać pracę Leona Pinińskiego, Wpływ 
błędu „in corpore” i „in qualitate” na ważność umów według prawa rzymskiego,  
[w:] Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. 1, Lwów 1930, s. 393-428.

 Dla badań nad falsa demonstratio szczególne znaczenie ma monografia Olgi 
Forzieri Vannucchi, Studi sull`interpretazione giurisprudenziale romana, Milano 1973, 
oraz artykuły: Fridolin Eisele, Civilistische Kleinigkeiten, IherJb, 23, 1885, s. 1-43; Guido 
Donatuti, Falsa demonstratio non nocet, [w:] Studi S. Perozzi, Palermo 1925, s. 313-324; 
Giuseppe Grosso, Sulla falsa demonstratio delle disposizioni d’ultima volontà, [w:] Studi 
P. Bonfante, t. 2, Pavia 1929, s. 185-216; Luigi Raggi, s.v. Falsa demonstratio, NNDI VII, 
Torino 1961, s. 1-3; Hans Joseph Wieling, Falsa demonstratio, condicio pro non scripta, 
condicio pro impleta in römisches Testament, ZSS 87, 1970, s. 197-245; Natale Rampazzo, 
La falsa demonstratio e l`oggetto dei legati, Index 29, 2001, s. 259-301.

W zakresie interpretacji dyspozycji testamentowych szczególnie użyteczne 
w kontekście tematu pracy okazały się: Carlo Alberto Maschi, Studi sullʼinterpretazione 
dei legati. Verba et voluntas, Milano 1938; znów Hans Joseph Wieling, Testamentausle-
gung im römischen Recht, München 1972; Riccardo Astolfi, Studi sull`ogetto dei legati 
in diritto romano, t. 2, Padova 1969. 

Stan badań romanistycznych ujawnia więc potrzebę podjęcia badań doty-
czących natury i prawnego znaczenia error in nomine.

Wprowadzenie
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5. KWESTIE TERMINOLOGICZNE

Wyjaśnienia wymagają tu dwie rzeczy, pierwsza – jak tłumaczyć error 
in nomine? W słowniku J. Sondla error in nomine występuje jako: a) błąd w oznacze-
niu nazwiska, np. legatariusza, b) błąd wynikający z użycia różnych oznaczeń23. Słowu 
nomen słownik J. Sondla daje aż 23 znaczenia24. W jednym z nich pojawia się także 
error in nomine: „nazwanie, nazwa w przec. do samej rzeczy (error in nomine – błąd 
wynikający z różnych oznaczeń)”. Zatem error in nomine dotyczyłby zarówno nazw 
rzeczy, jak i imion osób; występowałby przy czynnościach dwustronnych, jak i rozrzą-
dzeniach testamentowych. Natomiast samo słowo „oznaczenie” może nie wydawać się 
celne, ponieważ określenie wskazujące choćby na stopień pokrewieństwa (filius meus) 
nie występuje w tekstach źródłowych jako nomen tylko demonstratio, a nie były to jed-
noznaczne terminy. 

Problemów z tłumaczeniem określenia error in nomine nie ma w języ-
ku włoskim, w którym rzeczownik „nome” oznacza zarówno nazwę, jak i imię25. 
Staropolszczyzna również posługiwała się wyrazem „imię” w odniesieniu do nazw 
rzeczy26. Trudno jednakże współcześnie – gdy wyraz „imię” w stosunku do rze-
czy pojawia się właściwie tylko w gramatykach języka polskiego27 – utrzymać ten 
anachronizm. Wydaje się jednak, że jeśli w ogóle tłumaczyć, przy uwagach ogólnych 
dotyczących error in nomine, użycie polskiego sformułowania „błąd co do imienia” 
może okazać się jedynym wyjściem z sytuacji. Skoro zaś wiemy, że chodzi o rzecz, 
używał będę sformułowania „błąd co do nazwy”, przy osobach natomiast posługiwał 
się będę w pracy określeniem „błąd co do imienia”. 

23  J. SonDeL, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków2, Kraków 2005, s.v. «error»,  s. 336.
24  J. SonDeL, Słownik..., s.v. «nomen»,  s. 659.
25  H. Cieśla, e. Jamrozik, J. Sikora Penazzi, Wielki słownik włosko-polski, s.v. nome, t. 2 F-O, Warszawa 
2002, s. 658. Bardziej precyzyjny wydaje się tu być e.e. Gi, Dizionario italiano per stranieri, s.v. nome, 
Firenze 2001, s. 346, informując, że jest to „parola che serve a indicare persone, animali, cose concrete  
o astratte, idee, fenomeni, sentimenti, ecc.; dal punto di vista grammaticale e sinonimo di sostantivo [..]” – 
„słowo służące do identyfikacji osób, zwierząt, rzeczy konkretnych i abstrakcyjnych, idei, zjawisk, uczuć, 
itp.; z punktu widzenia gramatyki jest synonimem rzeczownika”.
26  M.S.B. LinDe, Słownik języka polskiego2, t. 2 G-L, Lwów 1855, s. 202-203, podaje podstawowe znacze-
nie wyrazu „imię” jako „nazwisko każdej rzeczy”, tamże przykłady z literatury staropolskiej. Por. Słownik 
języka polskiego, t. 3 H-K, red. W. DoRoSzeWSki, Warszawa 1961, s. 171, gdzie wyraz „imię” występuje  
w znaczeniach: 1. miana osobistego, 2. nazwy, nazwiska oraz 3. każdego wyrazu odmienianego przez przy-
padki: rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki, imiesłowy odmienne.
27  Por. S. SzoBeR, Gramatyka języka polskiego3, Warszawa 1953, s. 97. Por. także k. DługoSz-kurCzabo-
Wa, S. DuBiSz, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 2006, s. 179, gdzie mowa o formowaniu 
części mowy w języku praindoeuropejskim i rozróżnieniu na imię (nomen) i słowo (verbum). Podstawo-
wymi kategoriami gramatycznymi imion była kategoria rodzaju, liczby i przypadka, a verbum – kategoria 
osoby, czasu, liczby, trybu, strony i aspektu.
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Osobne zagadnienie stanowi terminologia używana przez jurystów: error 
nominis, error in nomine, error in vocabulo. Najczęściej w źródłach spotykane jest 
sformułowanie error in nomine, odnoszące się zarówno do imion osób28, jak i nazw 
rzeczy29. Error in vocabulo odnosi się raz do przedmiotu postępowania30, raz do rze-
czy będącej przedmiotem legatu, ale oznaczonej imieniem byłego właściciela31. Er-
ror nominis odnosi się do przedmiotu kontraktu kupna-sprzedaży32, innym razem do 
osoby testatora33. Już samo występowanie tych terminów obok siebie w tych samych 
fragmentach źródłowych34, świadczyć może o tym, że używano ich zamiennie. W lite-
raturze romanistycznej nie przywiązywano do tej kwestii większej wagi. W niniejszej 
pracy również zakładam, że terminy te występują wymiennie.

28  D. 5.1.80 (Pomponius libro secundo ad Sabinum); D. 28.1.21.1 (Ulpianus libro secundo ad Sabinum);  
D. 37.11.8.2 (Iulianus libro vicensimo quarto digestorum); D. 45.1.32 (Ulpianus libro septimo disputatio-
num); C. 6.23.4 (Imperator Gordianus); C. 6.24.14.4 (Imperator Justinianus);  I. 2.20.29.
29  D. 18.1.9.1 (Ulpianus libro vicensimo octavo ad Sabinum); D. 41.2.34 pr. (Ulpianus libro septimo dispu-
tationum).
30  D. 6.1.5.4 (Ulpianus libro sexto decimo ad edictum).
31  D. 30.4 pr. (Ulpianus libro quinto ad Sabinum).
32  D. 19.1.9.1 (Ulpianus libro vicensimo octavo ad Sabinum).
33  C. 6.24.14.1 (Imperator Justinianus).
34  Por. D. 18.1.9.1 i C. 6.24.14 (Imperator Justinianus).

Wprowadzenie
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Rozdział i

Ciało bez imienia? — studium nad natuRą error 
in nomine

1. ERROR IN NOMINE A KONTRAKT KUPNA-SPRZEDAży

Przy objaśnianiu natury error in nomine sięga się zazwyczaj do fragmentu 
autorstwa Domicjusza Ulpiana, opisującego prawne znaczenie różnych rodzajów błę-
du występujących przy kontrakcie kupna-sprzedaży35. Opinio najpłodniejszego z rzym-
skich jurystów pochodzi z dwudziestej ósmej księgi jego komentarza do prac Sabinusa, 
a umieszczona została przez kompilatorów w księdze osiemnastej Digestów Justyniana, 
w tytule pierwszym De contrahenda emptione et de pactis inter emptorem et vendito-
rem compositis et quae res venire non possunt. Stanowi ona część obszerniejszej wypo-
wiedzi, dotyczącej wymogu istnienia consensus stron przy kontrakcie emptio-venditio.  
W świetle tego kryterium, jurysta rozważa wpływ rozmaitych errores na ważność kon-
traktu. Wobec historycznego znaczenia fragmentu Ulpiana dla ukształtowania dzisiej-
szego rozumienia istoty błędu − przeprowadzenie dogłębnej analizy opinii prawnika 
wydaje się konieczne na początek rozważań nad naturą error in nomine. 

Fragment jest obszerny, ale trudno nie przytoczyć go in extenso. Inaczej nie 
da się przybliżyć pełnej myśli rzymskiego jurysty. 

D. 18.1.9 pr. (Ulpianus libro vicensimo octavo ad Sabinum): 
In venditionibus et emptionibus consensum debere intercedere palam est: ceterum sive 
in ipsa emptione dissentient sive in pretio sive in quo alio, emptio imperfecta est.  
Si igitur ego me fundum emere putarem Cornelianum, tu mihi te vendere Sempronianum 

35  W. eRnSt, Irrtum. Ein Streifzug durch die Dogmengeschichte, [w:] R. ziMMeRMann (Hg.) Störungen der 
Willensbildung bei Vertragschluss, Tübingen 2007, s. 12; M.J. ScheRMaieR, Mistake, misrepresentation and 
precontractual duties to inform: the civil law tradition, [w:] R. Sefton-GReen (ed.), Mistake, Fraud and 
Duties to Inform in European Contract Law, Cambridge 2005, s. 40; J.D. haRke, Si error aliquis intervenit −  
Irrtum im klassischen römischen Vertragsrecht, Berlin 2005, s. 22-34.; R. ziMMeRMann, Law of Obligations. 
Roman Foundation of the Civilian Tradition, Oxford 1996, s. 587. W podręcznikach prawa rzymskiego: 
M. taLaManca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, s. 233; a.D. ManfReDini, Istituzioni di diritto 
romano3, Torino 2007, s. 56; W. DaJczak, T. GiaRo, f. LonGchaMpS De BéRieR, Prawo rzymskie. U podstaw 
prawa prywatnego, Warszawa 2009, s. 131.
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putasti, quia in corpore dissensimus, emptio nulla est. Idem est, si ego me Stichum, tu 
Pamphilum absentem vendere putasti: nam cum in corpore dissentiatur, apparet nullam 
esse emptionem. 1. Plane si in nomine dissentiamus, verum de corpore constet, nulla du-
bitatio est, quin valeat emptio et venditio: nihil enim facit error nominis, cum de corpore 
constat. 2. Inde quaeritur, si in ipso corpore non erratur, sed in substantia error sit, ut 
puta si acetum pro vino veneat, aes pro auro vel plumbum pro argento vel quid aliud ar-
gento simile, an emptio et venditio sit. Marcellus scripsit libro sexto digestorum emptio-
nem esse et venditionem, quia in corpus consensum est, etsi in materia sit erratum. Ego 
in vino quidem consentio, quia eadem prope oὐσία est, si modo vinum acuit: ceterum si 
vinum non acuit, sed ab initio acetum fuit, ut embamma, aliud pro alio venisse videtur. 
In ceteris autem nullam esse venditionem puto, quotiens in materia erratur.

„D. 18.1.9 pr. (Ulpian w księdze dwudziestej ósmej Komentarza do 
dzieł Sabinusa):

Jasne jest, że przy kontrakcie kupna-sprzedaży musi istnieć konsens. W przeciwnym 
razie, czy strony mają inne wyobrażenia, czy to do sprzedaży jako typu kontraktu, czy 
co do ceny, czy innego elementu kontraktu, kupno nie dochodzi do skutku. Jeśli zatem 
sądziłbym, że kupiłem nieruchomość korneliańską, ty sądziłeś, że sprzedałeś sempro-
niańską, kupno jest nieważne, ponieważ nie zgodziliśmy się (mieliśmy inne wyobra-
żenia) co do przedmiotu transakcji. I podobnie, jeśli sądziłem, że kupuję Stichusa, ty 
sądziłeś, że sprzedałeś Pamfilusa, który był nieobecny przy transakcji, oczywiste jest, 
że kupno jest nieważne. 1. Naturalnie, jeśli mamy inne wyobrażenia co do nazwy, 
zaś zgadzamy się co do przedmiotu transakcji, nie ma wątpliwości, że kontrakt kup-
na-sprzedaży jest ważny – błąd co do nazwy bowiem nie szkodzi, jeśli tylko ustalony 
jest przedmiot czynności. 2. Stąd jest kwestią sporną, czy kontrakt kupna-sprzedaży 
został zawarty, jeśli nie ma błędu co do samego przedmiotu czynności, lecz wystąpił 
błąd co do materii samej rzeczy, na przykład, jeśli ktoś sprzedałby ocet za wino, spiż 
za złoto, ołów, czy coś innego podobnego do srebra, za srebro. Marcellus w księdze 
szóstej swoich digestów napisał, że kontrakt kupna-sprzedaży został zawarty, ponie-
waż istniał konsens co do przedmiotu czynności, chociaż wystąpił błąd co do materii. 
Zgadzam się z nim, jeśli chodzi o wino, ponieważ jest to prawie ta sama substancja, 
jeśli wino przeszło w ocet. Przeciwnie, jeśli wino nie przeszło w ocet, lecz od po-
czątku nim było, należy sądzić, że jedna rzecz została sprzedana jako inna. W innych 
zaś przypadkach uważam, że sprzedaż będzie nieważna, jeśli błąd dotyczył materii 
rzeczy”.

Ulpian w principium fragmentu wskazuje, że do zawarcia kontraktu kup-
na-sprzedaży potrzebne jest porozumienie − zgoda stron (consensus): in venditionibus 
et emptionibus consensum debere intercedere palam est. Jurysta używa jednocześnie cza-
sownika dissentire, który służy mu na oznaczenie braku porozumienia między stronami 
co do konkretnego elementu czynności. ów brak porozumienia − jak zauważa prawnik 
− dotyczyć może samego kontraktu (in ipsa emptione), ceny (in pretio) lub innego ele-
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mentu kupna-sprzedaży (in quo alio). Dotyczyć może także corpus36 − samego „ciała” 
transakcji, czyli tożsamości fizycznej przedmiotu sprzedaży. Jurysta zatrzymuje się bliżej 
nad tym typem błędu, dając dwa przykłady. 

Pierwszy dotyczy braku porozumienia stron co do nieruchomości37, będą-
cej przedmiotem kontraktu: jedna ze stron sądziła, że przedmiotem sprzedaży była nie-
ruchomość korneliańska, druga − semproniańska. W kazusie drugim przedstawiony jest 
stan faktyczny, w którym kupujący sądził, iż nabywa niewolnika Stichusa, sprzedający 
zaś Pamfilusa. Jurysta nadmienia nadto o ważnym elemencie stanu faktycznego − że oto 
niewolnik był nieobecny przy transakcji.

W paragrafie pierwszym38 fragmentu Ulpian zestawia dissensus co do cor-
pus z oczywistym dla niego (plane) rozstrzygnięciem co do braku porozumienia odno-
śnie nazwy przedmiotu sprzedaży (in nomine dissentire). Jeśli strony miały na myśli 

36  W. DaJczak, Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć «rzeczy» i «przedmiotu praw rzeczo-
wych» w europejskiej nauce prawa prywatnego, Poznań 2007, s. 47, przyp. 15, podaje wyniki swoich badań 
dotyczących desygnatów słowa corpus w tekstach jurystów rzymskich, stwierdzając, iż około 60% przy-
padków odnosi się do sytuacji, gdy termin dotyczy oznaczenia obiektu, który jest przedmiotem prawa, lub  
w odniesieniu do którego rozważa się problem nabycia czy też utraty prawa co do określonego obiektu. Inne 
znaczenia to określenie ludzkiego ciała, korporacji, podkreślenie całości majątku.
37  Fundus oznacza nieruchomość obejmującą zarówno cały budynek, jak i grunt, na którym budynek się 
znajduje, jak u Florentyna − D. 50.16.211 (Florentinus libro octavo institutionum.): „Fundi” appellatione 
omne aedificium et omnis ager continetur. Sed in usu urbana aedificia “aedes”, rustica “villae” dicuntur. 
Locus vero sine aedificio in urbe “area”, rure autem “ager” appellatur. Idemque ager cum aedificio “fun-
dus” dicitur.– „D. 50.16.211 (Florentyn w księdze ósmej Instytucji): Określenie «fundus» obejmuje każdy 
budynek i grunt. Jednakże, kiedy mówimy o budynkach w mieście, używamy terminu «aedes», gdy zaś na 
wsi – terminu «villae». Miejsce, na którym nie wzniesiono budynku w mieście nazywane jest «area», na wsi 
«ager». I to samo miejsce na wsi z budynkiem określane jest mianem «fundus»”; por. J. SonDeL, Słownik 
łacińsko-polski dla prawników i historyków2, Kraków 2005, s.v. «fundus», s. 402-403. 
38  h. von hoLLanDeR, Zur Lehre vom error nach römischen Recht2, Halle 1908, s. 109-110; l. PinińSki, 
Wpływ błędu „in corpore” i „in qualitate” na ważność umów według prawa rzymskiego, [w:] Księga pa-
miątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. 1, Lwów 1930, s. 397-399.v. SciaLoJa, Negozi giuridici11, Roma 
1933, s. 290; S. RiccoBono, Note sulla dottrina dell`errore (a proposito d`una coincidenza tra il testo di 
Gaio Fior. V. 9 ss. [III, 154] ed il Fr. 57 D. 44.7 Pomp. ad Q. Mucium), BIDR 43, 1935, s. 7; M. LauRia, 
L`errore nei negozi giuridici, Studi e ricordi, Napoli 1983, s. 37 i przyp. 156 [= Rivista di diritto civile,  
3, 1927, s. 1-70]; p. voci, L`errore nel diritto romano, Milano 1937, s. 113-114; a. SiMoniuS, Bemerkungen 
zur römischen Irrtumslehre [w:] Festschrift P. Koschaker, t. 1, Weimar 1939, s. 362; v. aRanGio-Ruiz, 
La compravendita in diritto romano, t. 2, Napoli 1954, s. 107; h. SchWaRz, Die Bedeutung des Geschäfts-
willens im römischen Kontraktsrecht der klassischen Zeit, SDHI 54, 1959, s. 46; J.G. WoLf, Error im 
römischen Vertragsrecht, Köln-Graz 1961, s. 23, 136; f. WieackeR, Irrtum Dissens oder gegenstandslose 
Leistungsbestimmung?, Melanges Ph. Meylan, t. 1, Lausanne 1963, s. 383-408; S.e. WunneR, Contractus. 
Seine Wortgebraucht und Willensgehalt im klassische römischen Recht, Förschungen zum römischen Recht, 
Köln-Graz 1964, s. 144; S. Di paoLa, Ricerche esegetiche in tema di inesistenza e nullità, Studi G. Zingalli, 
t. 3, Milano 1965, s. 648-650; u. ziLLetti, La dottrina dell`errore nella storia del diritto romano, Milano 
1961, s. 420; M. KASER, Das römische Privatrecht, t. 1: Das altrömische, das vorklassische und klassische 
Recht2, München 1971, s. 238; M.M. Benitez Lopez, La venta de vino y otras mercancias en la jurispruden-
cia romana, Madrid 1994, s. 119-120;  J.D. haRke, Si error..., s. 28-34.
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określony − ten sam przedmiot transakcji, błąd co do jego nazwy nie powoduje nie-
ważności kontraktu: plane si in nomine dissentiamus, verum de corpore constet, nulla 
dubitatio est, quin valeat emptio et venditio. Uzasadnienie tego rozstrzygnięcia jest na-
stępujące: nihil enim facit error nominis, cum de corpore constat. Wynika z tego, że błąd 
co do nomen – nazwy, nie ma wpływu na ważność czynności, jeśli w inny sposób da się 
jasno określić corpus – przedmiot czynności. 

W paragrafie drugim fragmentu, Ulpian pisze o sprawie spornej między ju-
rystami: błędzie co do istotnych właściwości rzeczy (in substantia, in materia), będącej 
przedmiotem kupna-sprzedaży. Powołując się na opinię Marcellusa, rozstrzygającego 
na rzecz ważności kontraktu, uczeń Papiniana przy tym typie błędu wskazuje na ko-
nieczność analizy każdego stanu faktycznego. I tak, jeśli sprzedawane wino przeszło 
w ocet, skoro miały taką samą materię, uznać można, że kontrakt był ważny. Chodziło 
tu zapewne o sytuację, w której zawarciu kontraktu nie towarzyszyło wydanie wina, lecz 
nastąpiło to później – gdy wino przeszło już w ocet. Jednakże, według jurysty kontrakt 
nie dochodził do skutku, jeśli sprzedający wino w momencie jego zawarcia dysponował 
już octem. Byłaby to bowiem sprzedaż jednej rzeczy zamiast drugiej – aliud pro alio. 
Operując tym uzasadnieniem Ulpian formułuje opinię przeciwną zdaniu Marcellusa, 
uznając, iż w innych przypadkach niż sprzedaż wina, które przeszło w ocet, wystąpie-
nie error in substantia powoduje nieważność kontraktu. Ponieważ dla prawa rzymskie-
go charakterystyczna jest różnica w poglądach jurysprudencji, która jak powszechnie 
wiadomo, uczyniła z niego ius controversum, nie dziwią odmienne rozwiązania w dys-
kutowanym przypadku. Konsekwencją zaś różnicy jest, że współistnieją ze sobą dwa, 
odmienne rozwiązania39. Jak się wydaje, dla kwalifikacji przypadku jako error in sub-
stantia istotny był tylko fakt, że oferowany przedmiot świadczenia odbiegał od ustalone-
go w kontrakcie sprzedaży. W przypadku bowiem świadomości sprzedawcy można by 
mówić już o podstępie (dolus malus).

Pozostawiając na razie w tle pytanie o relację między error a dissensus, 
wpływ poszczególnych rodzajów błędu na ważność kontraktu emptio-venditio według 
opisu Ulpiana przedstawić można z pewnym uproszczeniem za pomocą następującego 
schematu:

39  Podobnie do Ulpiana decyduje Julian rozważając przypadek, gdy sprzedawano stół, sądząc, że był ze 
srebra, podczas gdy w rzeczywistości był tylko posrebrzany. Jurysta uznał kontrakt za nieważny, gdyż kon-
sens obejmował rzecz, która nie istniała; por. D. 18.1.41.1 (Julianus libro tertio ad Urseium Ferocem): 
Mensam argento copertam mihi ignoranti pro solida vendidisti imprudens: nulla est emptio pecuniaque eo 
nomine data condicetur – „D. 18.1.41.1 (Julian w księdze trzeciej Komentarza do prac Ursejusa Feroksa): 
Nieumyślnie sprzedałeś mnie nieświadomemu pokryty srebrem stół jako wykonany z litego kruszcu. Kupno 
jest nieważne i z tego powodu można żądać pieniędzy za pomocą powództwa o zwrot nienależnego świad-
czenia”.
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Error (dissensus)

                     

                    in corpore                                                               in nomine
               (emptio nulla est)              in ipsa emptione            (emptio valet)

in pretio
   in quo alio

(emptio imperfecta est)

in materia, in substantia
(Ulpian – emptio nulla est; Marcellus – emptio est)

Przez dłuższy czas przeważały w doktrynie prawa rzymskiego poglądy 
o alteracji niektórych fraz omawianego fragmentu. W szczególności principium tekstu 
podejrzewane było o interpolacje. Najdalej posunięta krytyka G. Beselera próbowała 
ograniczyć klasyczny tekst do zdania: si ego me fundum emere putarem cornelianum, 
tu mihi te vendere sempronianum putasti, emptio nulla est40. Redukcja tekstu wynika-
ła z założenia, że wskazujące na brak zgodności wyobrażeń stron co do identyczności 
przedmiotu kontraktu uzasadnienie decyzji – quia in corpore dissensimus, nie mogło 
być autorstwa prawnika klasycznego. Ponadto przykład z niewolnikiem G. Beseler uwa-
żał za merytorycznie bezwartościowy i wadliwy w sformułowaniu. Z kolei Emil Seckel 
i Ernst Levy uznali za dodany przez kompilatorów justyniańskich fragment traktujący 
o rodzajach dissensus: ceterum sive in ipsa emptione dissentient sive in pretio sive in 
quo alio, emptio imperfecta est41. Ugo Zilletti uważał, że po wskazaniu przez Ulpia-
na ogólnej formuły in venditionibus..., oczekiwać należałoby przykładów dissentire in 
emptione, in pretio, in quo alio. Spotykamy jednakże w tekście Digestów tylko przypa-
dek nieważności kontraktu spowodowany błędem in corpore, odpowiadający koncepcji 
prawa klasycznego42. Wstęp natomiast, mający charakter ogólny, był zdaniem włoskiego 
romanisty nie do przyjęcia dla prawnika klasycznego.

40  G. BeSeLeR, Error in materia, Byzantinisch-neogriechische Jahrbücher 1, Berlin 1920, s. 344; Idem, 
Miscellanea, ZSS 45, 1925, s. 222.
41  e. SeckeL-e. Levy, Die Gefahrtragung beim Kauf im klassischen römischen Recht, ZSS 47, 1927,  
s. 154, przyp. 1; v. aRanGio-Ruiz, La compravendita in diritto romano, t. 1, Napoli 1952, s. 107; W. fLuMe, 
Irrtum und Rechtsgeschäft im Römischen Recht, Festschrift F. Schulz, t. 2, Weimar 1951, s. 248.
42  u. ziLLetti, La dottrina..., s. 79.
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Odnośnie interpolacji w paragrafie pierwszym U. Zilletti podniósł, że frag-
ment: nihil enim facit error nominis, cum de corpore constat jest niepotrzebnie ekspo-
nowany i treściowo zupełnie obcy mentalności prawników klasycznych43. Wobec tego 
cytowana wypowiedź miałaby sens jedynie przy przyjęciu klasyfikacji różnych typów 
błędu, wpływających na ważność czynności. Klasyfikacja ta z kolei – połączona z kwa-
lifikacją błędu jako wady woli – pojawić się miałaby dopiero w prawie bizantyjskim. 
Opinię tę można poddać krytyce. Przecież, jeśli przyjrzeć się bliżej tekstowi Ulpiana, 
zauważyć można, że dokonuje on raczej rozróżnień stanów faktycznych, będących pod-
stawą uznania za ważny lub − uznania za nieistniejący czy nieważny − kontraktu emptio-
-venditio. Nie sądzę, by zamiarem Ulpiana było tu sformułowanie teorii błędu, czy po-
danie ogólnej klasyfikacji poszczególnych typów błędu44. Takie myślenie mogło być 
obce uczniowi Papiniana, jako zwyczajnie niepotrzebne dla rozstrzygnięcia. Inna rzecz, 
że ulpianowskie rozróżnienia stanów faktycznych stały się w dogmatyce współczesnej 
podstawą budowy twierdzeń o znaczeniu ogólnym, wychodzących zresztą znacznie 
poza kwestie związane z kontraktem kupna-sprzedaży. 

Bardziej uzasadniona źródłowo wydaje się konstatacja, iż fraza nihil enim 
facit error nominis, cum de corpore constat nie tylko nie pochodzi od prawników justy-
niańskich, ale jest autorstwa jakiegoś prawnika starszego od samego Ulpiana. W tekście 
zaś zamieszczona została, aby podkreślić znaczenie wypowiedzi. Sądzić można, że od-
grywała rolę swego rodzaju reguły prawnej.  Jeśli nawet prawnicy justyniańscy mo-
gli widzieć tu prymat rzeczywistej woli stron kontraktu, to dla prudentes podobne roz-
strzygnięcie wiązało się raczej z realizacją celu praktycznego, wynikającego z przyjętej 
polityki prawa. Wiązała się ona z uwzględnianiem wartości przedprawnych − w tym 
korzyści (utilitas) osób dokonujących czynności. Korzyść ta uwzględniona została 
w omawianym rozstrzygnięciu przez utrzymanie kontraktu w mocy z uwagi na istnie-
jące porozumienie stron co do istotnego elementu umowy. W takim kontekście wypo-
wiedź nihil enim... odpowiadałaby umysłowości prawników klasycznych, co uzasadnia 
w moim przekonaniu tezę o klasycznym pochodzeniu całego paragrafu pierwszego. To 
rodzi pytanie, w jaki sposób wczesniejsza jurysprudencja odnosiła się do przypadków, 
w których występował error in nomine.

43  Ibidem, s. 80.
44  Według J.D. haRke, Si error..., s. 26, Ulpian mógł przy rozstrzygnięciu sugerować się treścią rozstrzy-
gnięcia przekazanego w dziele innego jurysty, opracowanie to nie dotyczyło jednakże kontraktu emptio-ven-
ditio.
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2. ERROR IN NOMINE U JURySTóW STARSZyCH OD ULPIANA

Fragmentem, który w moim przekonaniu świadczyć może o wcześniej-
szym niż czasy Ulpiana pochodzeniu frazy nihil facit error nominis cum de corpore 
constat, jest przekazane przez Pomponiusza rozstrzygnięcie kontrowersji co do ważno-
ści wyboru sędziego przez strony. Rozstrzygnięcie sięga najprawdopodobniej jeszcze 
czasów Serwiusza Sulpicjusza Rufusa:

D. 5.1.80 (Pomponius libro secundo ad Sabinum):
Si in iudicis nomine praenomine erratum est, Servius respondit, si ex conventione 
litigatorum is iudex addictus esset, eum esse iudicem, de quo litigatores sensissent.

„D. 5.1.80 (Pomponiusz w księdze drugiej Komentarza do dzieł 
Sabinusa):

Jeśli wystąpił błąd co do nazwiska lub imienia sędziego, Serwiusz udzielił odpowie-
dzi, że jeśli sędzia byłby wyznaczony na mocy porozumienia stron prowadzących 
spór, będzie nim ten, którego strony miały na myśli”.

Według Serwiusza porozumienie stron sporu, dotyczące wyznaczenia oso-
by sędziego, dotknięte błędem co do jego imienia należy uznawać za ważne i oceniać 
według intencji osób dokonujących aktu: de quo litigatores sensissent. Sędzią zatem 
będzie osoba, którą strony zgodnie chciały powołać do rozstrzygnięcia sporu45. 

Skutkiem trzymania się literalnej treści porozumienia mogło być albo po-
wołanie innej osoby, niż strony zamierzały, albo wskazanie na nieistniejącą osobę sędzie-
go. Gdy strony powołały istniejącą osobę, ale inną niż zamierzały, przyjęcie rozstrzy-
gnięcia eum esse iudicem, de quo litigatores sensissent oznacza uwzględnienie − już 
w czasach Serwiusza − prymatu konsensu stron nad treścią złożonego oświadczenia.  
W sytuacji drugiej – wskazania na nieistniejącą osobę, sądzić można by, że konieczne 
było zawarcie kolejnego porozumienia. Skoro jednak prawnicy nie wyróżniają takiej sy-
tuacji, przyjąć można, że i tym razem operowano kryterium prymatu zgodnej woli stron. 
Mowa oczywiście o przypadku braku konfliktu między stronami co do ich rzeczywistej 
wspólnej intencji, obejmującej treść czynności. W przeciwnym razie – gdyby jedna ze 
stron chciała powołać innego sędziego lub podniosła taki zarzut mielibyśmy, jak sądzę, 
do czynienia z przypadkiem ocenianym jako error in corpore i czynność, z uwagi na 
wymóg zgody stron, byłaby nieważna. Można zatem dostrzec, że myśl Serwiusza po- 

45  Na temat wyboru sędziego przez strony sporu (conventio litigatorum) por. H. Lévy-BRuhL, Recherches 
sur les actions de la loi, Paris 1960, s. 134-135. Odnośnie fragmentu w kontekście error ostatnio lapidarnie 
J.D. haRke, Si error..., s. 157.
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krywa się z późniejszym ulpianowskim rozróżnieniem między error in corpore i error 
in nomine, o którym świadczy fragment D. 18.1.9.

Rozstrzygnięcie zawarte we fragmencie D. 5.1.80 podawane jest w litera-
turze jako przykład ustalenia znaczenia treści prawnej czynności w oparciu o id quod 
actum est46. Przy wykładni czynności prawnej oznacza to uwzględnienie wspólnej in-
tencji stron, innej niż ujawniona formalnie w oświadczeniu. Pozostaje kwestią otwartą, 
czy rozstrzygnięcie takie w drodze analogii dałoby się stosować − jak chce Andreas 
Wacke47 − do prorogatio fori. W każdym razie tekst ten przekonuje do tego, aby pierw-
sze rozstrzygnięcia dotyczące error in nomine datować na koniec rzymskiej republiki48. 
Nie ma bowiem podstaw dla traktowania fragmentu jako interpolowanego49. Przytoczo-
na przez Pomponiusza opinia Serwiusza nie zawiera w sobie elementu wskazującego 
na późniejszą alterację. Jakakolwiek zaś zmiana czy eliminacja zwrotu de quo litigato-
res sensissent, wypaczałaby cały sens wypowiedzi. Zatem tekst może być źródłowym 
dowodem na to, że kwestie error in nomine były przedmiotem rozstrzygnięcia jeszcze 
prawników republikańskich; co więcej − wskazaniem, że ich decyzje zapadały w opar-
ciu o kryterium woli stron, a nie tylko złożonych oświadczeń.

Tezę tę wzmacnia umieszczenie przez Otto Lenela w Palingenesia Iuris Ci-
vilis fragmentu D. 5.1.80 w drugiej księdze komentarza Pomponiusza ad Sabinum zaty-
tułowanej De testamentis, w podtytule De institutionibus vitiosis. Lokalizacja ta sugeru-
je podobny rozkład materii, jak u Ulpiana w komentarzu do dzieł Sabinusa50 i wskazuje, 
że Sabinus i jego komentatorzy właśnie przy analizie wadliwego ustanowienia dziedzica 
dyskutowali zagadnienie error nominis51. Z rekonstrukcji O. Lenela płynie jednakże 
jeszcze jeden wniosek: opinia Serwiusza została przywołana przez Pomponiusza jako 
rozstrzygnięcie, które w drodze analogii stosować można w przypadku błędu co do no-
men czy praenomen dziedzica52. Można więc na tej podstawie przypuszczać, iż rozstrzy-
gnięcie odnoszące się do errare in nomine przeszło z rozstrzygnięć jurystów dotyczą-
cych czynności zawartych inter vivos do materii prawa spadkowego, a nie odwrotnie. 

Jak się wydaje − jest to naturalny w tym przypadku kierunek − łatwiej bowiem stosować 
regułę nihil... przy zgodnej rzeczywistej woli stron a błędnym oświadczeniu, niż przy 

46  U. ziLLetti, La dottrina…, s. 421.
47  a. Wacke, Errantis voluntas nulla est. Grenzen der Konklidenz stillschweigender Willenserklärungen, 
Index 22, 1994, s. 279.
48  Według G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio nelle disposizioni d`ultima volontà, [w:] Studi P. Bonfante, 
t. 2, Pavia 1929, s. 209, jest prawdopodobne, że Serwiusz miał tę samą opinię odnośnie dyspozycji testa-
mentowych, z wyłączeniem być może heredis institutio.
49  Por. Index interpolationum ad h.l.
50  PIC 2, s.v. Domitius Ulpianus nr 2461, s. 1030. Wnioskuje się to też z faktu, że Ulpian cytuje Pomponiusza 
w D. 30.4 pr.; por. p. voci, Diritto ereditario romano2, t. 2. Parte speciale, Milano 1963, s. 827, przyp. 19.
51  p. De fRanciSci, Nuovi studi intorno alla legislazione giustinianea durante la compilazione delle Pan-
dette, BIDR 23, 1911, s. 49.
52  Ibidem..., s. 48.
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jednostronnym oświadczeniu testatora, co do którego – poza przypadkami sprostowania 
za życia – dokonanie autowykładni nie jest możliwe53. 

Ciekawe światło na zagadnienie rzuca nieprzedstawiony szerzej w literatu-
rze fragment autorstwa Juliana, umieszczony w trzydziestej siódmej księdze Digestów 
justyniańskich, w tytule jedenastym De bonorum possessione secundum tabulas:

D. 37.11.8.2 (Iulianus libro vicensimo quarto digestorum):
Sed et cum in praenomine cognomine erratum est, is ad quem hereditas pertinet etiam 
bonorum possessionem accipit.

„D. 37.11.8.2 (Julian w księdze dwudziestej czwartej Digestów):
Gdy zaś wystąpił błąd co do imienia lub przydomka, ten, do którego należy spadek 
otrzymuje również posiadanie spadku”.

Jak podaje Julian, w przypadku błędu testatora co do imienia lub przydom-
ka dziedzica, pretor − realizując funkcje wspomagania prawa cywilnego − wprowadzał 
tę osobę w posiadanie majątku spadkowego54. Nie wiemy, czy według ius civile błąd co 
do praenomen lub cognomen dziedzica w czasach aktywności Juliana, tj. w I połowie  
II w. po Chr. powodował nieważność heredis institutio. Jeśli powodował – cytowany tekst 
musiałby być wcześniejszy niż wypowiedź Pomponiusza. Co więcej, należałoby przyjąć, 
że to właśnie z prawa pretorskiego wywodziłoby się w tym przypadku zwracanie uwa-
gi na wolę de cuius wbrew literalnej treści dyspozycji. Jeśli jednak uznamy, że istniały 
wątpliwości co do osoby heres, które rozstrzygnąć miało dopiero postępowanie sądowe, 
dojdziemy do wniosku, iż bonorum possessio zostało przyznane przez pretora na czas spo-
ru. Taka hipoteza oznaczałaby jednakże, że w czasach Pomponiusza i Juliana błąd co do 
nomen dziedzica nie powodował automatycznie nieważności testamentu. Heres korzystał 
tymczasowo z ochrony pretorskiej, w procesie zaś dopuszczano dowodzenie rzeczywistej 
woli spadkodawcy. Dowodzenie to opierało się na treści innych dyspozycji testamento-
wych, jeśli nawet nie na okolicznościach extra tabulae testamenti. Do arcyważnych do 
dziś pytań: skąd dopuszcza się wiedzę o woli testatora, czy nie powinna mieć oparcia w sa-
mym testamencie i w jakiej jego części, oraz – na ile czerpać można wiedzę o woli spoza 
testamentu – będziemy powracać jeszcze w dalszych częściach rozważań.

Podkreślić należy, że wypowiedź Juliana nie stała się przedmiotem więk-
szego zainteresowania w literaturze romanistycznej, a przecież przeczy ona licznym 

53  Z drugiej strony brak na to ewidentnych dowodów, a sytuacja w której tylko jedna ze stron powołuje się 
na błąd co do imienia zbliżona jest do przypadku, w którym błąd dotyczy dyspozycji testamentowych. Nie 
można więc wykluczyć, iż poglądy jurystów na przypadki dotyczące error in nomine przy czynnościach 
inter vivos i mortis causa rozwijały się równolegle.
54  Według rekonstrucji PIC 1, s.v. Salvius Iulianus nr 387, s. 385, tekst ten był umieszczony w rubryce  
De bonorum possessione secundum tabulas księgi dwudziestej czwartej Digestów Juliana.
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hipotezom interpolacyjnym, stawianym przez uczonych przy analizie innych tekstów 
źródłowych. Stanowić może także dowód na możliwość uwzględniania w klasycznym 
okresie prawa rzymskiego woli spadkodawcy przy heredis institutio.

3. DISSENTIRE IN NOMINE A ERROR NOMINIS

Czas wrócić do tez Ulpiana z D. 18.1.9.1. Cytowane bowiem wyżej frag-
menty pism jurystów Serwiusza, Pomponiusza, Juliana, świadczą o tym, że problemem 
error in nomine zajmowano się znacznie wcześniej niż na początku III w. po Chr., a więc 
w czasach aktywności Domicjusza Ulpiana. Sam zresztą jurysta przyznaje, że co do 
rozstrzygnięcia nie ma już żadnych wątpliwości − świadczą o tym sformułowania od-
noszące się do przytaczanej przez niego decyzji, jak plane oraz nulla dubitatio est55. Za 
czasów Ulpiana rozstrzygnięcie dotyczące dissentire in nomine było więc oczywiste. Co 
więcej, stanowiąca uzasadnienie fraza nihil enim facit error nominis, cum de corpore 
constat, mogła być w moim przekonaniu utartym już powiedzeniem, wyrażającym pra-
widłowość akceptowaną przez prawników rzymskich od dłuższego czasu.

Wydaje się jednakże, iż wartość poznawcza tekstu leży nie tylko w sa-
mym rozstrzygnięciu − w czasach Ulpiana utrwalonym wśród jurysprudencji – ale 
również w zestawieniu pojęć error oraz dissensus. Rodzi się bowiem istotne pytanie, 
czy in nomine dissentire56 oznacza to samo, co  error nominis. Wedle Mauro Lau-
ria57 i Vicenzo Arangio-Ruiz58 dissensus miałby być koncepcją klasyczną, zaś dziełem 
prawników bizantyjskich szkół prawa − error, jako wada woli, określająca psychiczny 

55  Sprawą kontrowersyjną w epoce Ulpiana była natomiast kwestia error in materia, w jej ocenie Ulpian 
różnił się on od Marcellusa. 
56  Na temat dissensus zob. f. canceLLi, s.v. Dissenso (profilo storico), [w:] Enciclopedia del diritto, t. 13, 
Milano 1964, s. 235-243.
57  M. LauRia, L`errore…, s. 37.
58  v. aRanGio-Ruiz, La compravendita…, t. 2, s. 106. Równoważność terminów dissensus i error znajdzie-
my u Pomponiusza (D. 44.7.57 Pomponius libro trigesimo sexto ad Quintum Mucium): In omnibus negotiis 
contrahendis, sive bona fide sint sive non sint, si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat puta qui emit aut 
qui conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil valet quod acti sit. Et idem in societate quoque coeunda 
respondendum est, ut, si dissentiant aliud alio existimante, nihil valet ea societas, quae inconsensu consistit. 
– (D. 44.7.57 Pomponius libro trigesimo sexto ad Quintum Mucium): In omnibus negotiis contrahendis, sive 
bona fide sint sive non sint, si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat puta qui emit aut qui conducit, aliud 
qui cum his contrahit, nihil valet quod acti sit. Et idem in societate quoque coeunda respondendum est, ut, 
si dissentiant aliud alio existimante, nihil valet ea societas, quae in consensu consistit. – „(D. 44.7.57 Pom-
poniusz w księdze trzydziestej szóstej Komentarza do prac Kwintusa Mucjusza): We wszystkich umowach, 
dobrej wiary czy nie, jeśli miał miejsce jakiś błąd, na przykład, gdy ktoś, kto kupił lub wziął w najem, mając 
na myśli jedną rzecz, ten z którym zawierał kontrakt – inną, to co uczynione jest nieważne. I należy udzielić 
podobnej odpowiedzi także w przypadku zawiązywanej spółki, gdy wspólnicy mając inne wyobrażenia nie 
doszli do porozumienia, kontrakt spółki jest nieważny, ponieważ opiera się ona na porozumieniu”.
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stosunek strony do dokonywanej czynności. Przyjmując to założenie − dla prawników 
klasycznych dissensus stanowiłby kwestię natury hermeneutycznej, sprowadzającą się 
do interpretacji słów nieprecyzyjnie określających przedmiot sprzedaży. Ich spojrze-
nie polegałoby na rekonstrukcji samej czynności − id quod actum59. Prawników ju-
styniańskich interesowałby natomiast wewnętrzny stosunek stron wobec przedmiotu 
sprzedaży. Nawet Carl Friedrich von Savigny wyraził pogląd, że najprawdopodob-
niej pojęcia dissensus i error wyrażały tę samą koncepcję, z różnych tylko punk-
tów widzenia60. Max Kaser podkreślał ponadto, że dissensus nie był − tak jak we 
współczesnej cywilistyce − wadą oświadczeń woli, lecz brakiem zgodnej woli stron 
(Willensmeinung)61. Z powodu braku tekstów wskazujących jednoznacznie na różnice 
w pojmowaniu obu terminów, trudno stwierdzić, czy prawnicy justyniańscy przypi-
sywali terminowi dissensus inne znaczenie niż ich poprzednicy z epoki klasycznej.  
W każdym razie − z natury rzeczy − dissensus rozumiany jako brak porozumienia stron 
nie stanowi błędu, lecz jest jego konsekwencją62. I to bez względu na to, czy uznamy, 
że prawnicy justyniańscy „zmieszali ze sobą” obie koncepcje, czy też przyjmiemy, 
że juryści klasyczni używali terminów zamiennie − w potocznym, a nie technicznym 
znaczeniu. Dissensus, co warto zauważyć, nie musiał wcale oznaczać przeciwień-
stwa terminu consensus. Pewne wskazówki może dać analiza fragmentu Gaiusa − Gai  
3.136, z trzeciej księgi jego Institutiones. Fragment mówi o przyczynie, dla której 
Rzymianie twierdzili, iż zobowiązania powstają consensu: 

Gai 3.136:
Ideo autem istis modis consensu dicimus obligationes contrahi, quod neque verborum 
neque scripturae ulla proprietas desideratur, sed sufficit eos, qui negotium gerunt, 
consensisse.(…).

Gai 3.136:
„Dlatego zaś mówimy, że zobowiązania w tych przypadkach zawierane są przez po-
rozumienie, gdyż nie jest tu wymagana żadna forma ani słowna, ani pisemna, lecz 
wystarczy, by ci, którzy dokonują czynności, doszli do porozumienia. (…)”63.

59  M. LauRia, L`errore…, s. 37; u. ziLLetti, La dottrina..., s. 421-422.
60  f.c. SaviGny, System des heutigen römisches Recht., t. 3, Berlin 1840, s. 355.
61  M. kaSeR, Das römische Privatrecht..., s. 238. Romanista akcentuje służebną rolę oświadczenia, podkre-
ślając, że było ono jedynie środkiem służącym do ujawnienia woli.
62  W tym duchu W. DaJczak, T. GiaRo, f. LonGchaMpS De BéRieR, Prawo rzymskie..., s. 131: „W prawie 
rzymskim (...) błąd powodował automatycznie nieważność umowy, ponieważ oznaczał niezgodność między 
stronami (dissensus), wykluczającą konsens jako podstawę umowy”.
63  Tł. W. RozWaDoWSki, Gai institutiones. Tekst i przekład, Poznań 2003, s. 128.
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Fragment ten prawie dosłownie został inkorporowany do Instytucji justy-
niańskich:

I. 3.22.1:
Ideo autem istis modis consensu dicitur obligatio contrahi, quia neque scriptura 
neque praesentia omnimodo opus est, ac ne dari quidquam necesse est, ut substan-
tiam capiat obligatio, sed sufficit eos qui negotium gerunt consentire.

„I. 3.22.1:
Dlatego zaś mówimy, że zobowiązanie jest zawierane w tych wypadkach przez poro-
zumienie, ponieważ wcale nie jest potrzebna ani forma pisemna, ani obecność stron, 
ani też nie jest konieczne danie czegoś, by zobowiązanie zaczęło istnieć, lecz wystar-
cza, że te (osoby), które dokonują czynności (prawnej), doszły do porozumienia”64.

Oba źródła wskazują, że konsensualność oznacza także – nie tylko w prawie 
klasycznym – wolność od form przewidzianych przez prawo, jako właściwe dla danej 
czynności. Zauważyć należy, że w przypadkach, w których wymagano szczególnej for-
my dla zawarcia zobowiązania, consensus także był wymagany65. Samo porozumienie, 
choćby co do ceny, oznaczano także jako conventio66.

64  Tł. c. kunDeReWicz, Instytucje Justyniana, Warszawa 1986, s. 195.
65  Por. D. 45.1.83.1 (Paulus libro septuagensimo secundo ad edictum): Si Stichum stipulatus de alio sen-
tiam, tu de alio, nihil actum erit. Quod et in iudiciis Aristo existimavit: sed hic magis est, ut is petitus 
videatur, de quo actor sensit. Nam stipulatio ex utriusque consensu valet, iudicium autem etiam in invitum 
redditur et ideo actori potius credendum est: alioquin semper negabit reus se consensisse. – „D. 45.1.83.1 
(Paulus w księdze siedemdziesiątej drugiej Komentarza do edyktu): Jeśli stypulując niewolnika Stichu-
sa mam na myśli jedną osobę, ty inną, nic między nami nie zostało uczynione. Pogląd ten Aristo przyjął  
w odniesieniu do postępowań sądowych, ale lepiej jest twierdzić, że ten [niewolnik] jest przedmiotem po-
stępowania, którego ma na myśli powód. Stypulacja bowiem ważna jest na mocy porozumienia obydwu 
stron, postępowanie sądowe zaś prowadzi się nawet wbrew woli [pozwanego] i stąd należy raczej dać wiarę 
powodowi. W innym przypadku pozwany zawsze zaprzeczy, że doszło do porozumienia”.
66  Warto zauważyć nadto sformułowanie …cum de pretio convenerit – „gdy uzgodniono cenę”  w ko-
mentarzu Gaiusa do edyktu prowincjalnego – D. 18.1.35.5 (Gaius libro decimo ad edictum provinciale),  
w jego Instytucjach – Gai 3.139, a także w Instytucjach justyniańskich – I. 3.23.3, oraz  zwrot …si de 
partibus lucri et damni nihil inter eos convenerit – „jeśli nie dojdzie między nimi do uzgodnienia co do 
partycypacji w zyskach i stratach”, znowu u Gaiusa – Gai 3.150, i w końcu cytowaną wyżej wypowiedź 
Serwiusza w D. 5.1.80 (Pomponius libro secundo ad Sabinum). Termin conventio miał jednakże charakter 
bardziej ogólny niż consensus, jak np. w D. 2.14.1.3 (Ulpianus libro quarto ad edictum): Conventionis 
verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique causa consentiunt 
qui inter se agunt: nam sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt, 
ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est in unam sententiam decurrunt. Adeo autem 
conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, 
quae non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat: nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi habeat 
consensum, nulla est. – „D. 2.14.1.3 (Ulpian w księdze czwartej Komentarza do edyktu): Słowo «conventio» 
ma ogólny charakter i odnosi się do wszystkich elementów, na które wyrażają zgodę strony, dokonując 
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Poważne wątpliwości może budzić twierdzenie, że error jest koncepcją 
bizantyjską, jeśli opierać je o tezę, że prawnicy klasyczni nie mogli brać pod uwagę 
stosunku psychicznego strony czynności. Trudno bowiem przekonująco twierdzić, że  
w okresie klasycznym nie uwzględniano mylnej wiedzy osoby dokonującej czynności, 
czy nawet pewnych jej stanów psychicznych. Trzeba być tu ostrożnym i na tę kwe-
stię patrzeć nie przez pryzmat współczesnej doktryny, tylko starać się dociec, jaki był 
rzymski punkt widzenia. Niekoniecznie zatem błąd musi oznaczać − jak przyjmuje się 
dzisiaj − wadę oświadczenia woli (czy wadę woli lub − jak we włoskim kodeksie cywil-
nym − wadę konsensu; por. art. 1427 i n. c.c.i.). Wydaje się, że w przypadku błędu pro-
ces podjęcia woli przebiega prawidłowo. Sam dissensus, powodujący nieistnienie czy 
też nieważność kontraktu, mógł przecież być wynikiem mylnej wiedzy strony o samym 
przedmiocie emptio-venditio czy o jego istotnych cechach. 

Sądzić można natomiast, że Rzymianie dokonali tu skrótu myślowego, 
utożsamiając skutek − dissensus, z przyczyną − error. Świadczy o tym wprost cytowana 
w paragrafie drugim fragmentu D. 18.1.9 wypowiedź Marcellusa, pochodząca z szóstej 
księgi jego „Digestów”: emptionem esse et venditionem, quia in corpus consensum est, 
etsi in materia erratur – „z uwagi na konsens co do przedmiotu ważny jest kontrakt 
kupna-sprzedaży, mimo błędu co do substancji rzeczy”. Prawnik utożsamia tu brak kon-
sensu z błędem. O zamiennym stosowaniu error i dissensus, ale też o innej opinii co 
do błędu in materia świadczyć może kolejny fragment autorstwa Ulpiana pochodzący 
z dwudziestej ósmej księgi komentarza do dzieł Masuriusza Sabinusa. 

D. 18.1.11 pr. (Ulpianus libro vicensimo octavo ad Sabinum):
Alioquin quid dicemus, si caecus emptor fuit vel si in materia erratur vel in minus 
perito discernendarum materiarum? In corpus eos consensisse dicemus? Et quemad-
modum consensit, qui non vidit?

„D. 18.1.11 pr. (Ulpian w księdze dwudziestej ósmej Komentarza 
do dzieł Sabinusa):

Co sądzić jednakże, gdy kupujący był niewidomy, błądził co do materii rzeczy lub 
był mniej doświadczony w rozróżnianiu materii [z której rzecz jest wykonana]? Czy 
powiemy, że strony zgodziły się co do samego przedmiotu czynności? I w jaki sposób 
ten, który nie widzi, może zgodzić się [na zawarcie czynności]?”.

między sobą czynności lub zawierając ugodę. Bowiem, jak mówi się o jednych, że się zgadzają (convenire),  
z różnych miejsc w jedno gromadząc się i przychodząc, tak samo i o innych, którzy mimo różnych powodów 
zgadzają się na jedno, to jest dochodzą do jednego stanowiska. Tak bardzo zaś nazwa «conventio» ma cha-
rakter ogólny, że Pedius kunsztownie mówi, że nieważny jest kontrakt, nieważne jest zobowiązanie, które 
nie zawiera w sobie porozumienia (conventio), czy to zawiązuje się przez rzecz, czy to przez słowa, bowiem 
i stypulacja, która staje się ważna przez wypowiedzenie określonych słów, jest nieważna, jeśli nie opiera się 
na porozumieniu (consensum)”.
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Jeśli kupujący był niewidomy albo pozostawał w błędzie co do materii, z któ-
rej przedmiot kupna został wykonany bądź był mniej doświadczony w jej rozróżnianiu 
− według jurysty żadną miarą nie można mówić o istnieniu consensus między stronami67. 
Retoryczne pytanie Ulpiana – in corpus eos consensisse dicemus? – jest świadectwem 
odmiennej opinii prawnika. Skutkiem error in materia u Ulpiana jest bowiem dissensus 
in corpore, a co za tym idzie nieważność kontraktu. W moim przekonaniu fragment ten 
potwierdza tezę, iż error jest przyczyną wystąpienia dissensus. To ustalenie pozwala nam 
inaczej spojrzeć na fragment: plane si in nomine dissentiamus (…): nihil enim facit error 
nominis, cum de corpore constat. Ulpian precyzuje, iż właściwy error in nomine zacho-
dzi wtedy, kiedy strony kontraktu kupna-sprzedaży porozumiały się co do corpus. Aby 
zrozumieć zatem naturę error nominis, zbadać wpierw należy, na czym w istocie polegał 
przypadek braku porozumienia co do corpus, a więc owo dissentire in corpore. Stan ten 
omówiony jest w principium fragmentu D. 18.1.9 za pomocą dwóch przykładów. 

Przykłady te rozmaicie interpretowano w nauce prawa rzymskiego. We-
dług J.G. Wolfa kazus sprzedaży nieruchomości, w którym jedna strona uważa, że naby-
wa fundus Cornelianus, druga, że sprzedaje fundus Sempronianus, obejmuje wyłącznie 
sytuacje, w której postanowienia zawartej umowy są wieloznaczne68. Sprzedaż jest nie-
ważna, ponieważ nie został określony jej przedmiot, a zgodnie z opinią Pomponiusza 
– nec emptio nec venditio sine re quae veneat potest intellegi69.

S.E. Wunner70, Th. Mayer-Maly71, M. Kaser72 i J.D. Harke73 sądzą jednak, 
że może tu chodzić także o sytuację, gdy jedna ze stron kontraktu posługiwała się swoją 
nazwą w odniesieniu do konkretnej nieruchomości i myślała, że umowa odnosi się do 
tej nieruchomości, a druga strona pod tą nazwą wyobrażała sobie inną nieruchomość. 
Według A. Simoniusa fragment brzmi tak, jak gdyby każda ze stron miała swój własny 
błędny obraz odnośnie identyfikacji przedmiotu kontraktu. W rzeczywistości, błąd leży 
tylko po jednej stronie74. Słuszne będzie tu spostrzeżenie M. Kasera, że Rzymianie nie 
widzieli różnicy między jednostronnym a dwustronnym błędem75. W czasowniku pu-
tare, użytym przy opisie każdej ze stron kontraktu widzi się natomiast potwierdzenie 
wymogu zgodności woli76.

67  Na temat tekstu ostatnio J.D. haRke, Si error..., s. 54 i n.
68  J.G. WoLf, Error..., s. 44.
69  Por. D. 18.1.8 pr. (Pomponius libro nono ad Sabinum).
70  S.e. WunneR, Contractus…, s. 144.
71  th. MayeR-MaLy, Bemerkungen zum Aspekt der Konsensstörung in der klassischen Irrtumslehre, Mélan-
ges Ph. Meylan, t. 1, Lausanne 1963, s. 244.
72  M. kaSeR, Das römische Privatrecht..., s. 238.
73  J.D. haRke, Si error..., s. 25.
74  a. SiMoniuS, Bemerkungen..., s. 362.
75  M. kaSeR, Das römische Privatrecht..., s. 238.
76  S.E. WunneR, Contractus…, s. 167, M.J ScheRMaieR, Materia: Beiträge zur Frage der Naturphilosophie 
im klassischen römischen Recht,Wien-Köln-Weimar 1992, s. 126.
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Ulpian nie wspomina o tym przy przykładzie dotyczącym sprzedaży nie-
ruchomości. Ale podobnie jak i dzisiaj, transakcje te nie odbywały się w miejscu poło-
żenia sprzedawanej nieruchomości77. Natomiast przy sprzedaży niewolnika, jako rzeczy 
ruchomej, jurysta musiał już wspomnieć o jego nieobecności podczas transakcji78. Uza-
sadnienie tego dodatku, jak wywodził słusznie Leon Piniński79, a ostatnio J.D. Harke80, 
opiera się na praktycznym założeniu, że nikt nie powinien twierdzić, że wyobrażał sobie 
inny przedmiot sprzedaży, niż ten obecny przy zawarciu umowy. żądanie więc strony, 
która zawarła umowę w obecności przedmiotu sprzedaży i powołuje się na dissensus in 
corpore, nie może zostać uwzględnione.

Natomiast można zastanowić się nad trafnością twierdzenia J.D. Harke, 
iż dissensus in corpore nie mógł polegać na rozbieżności woli, tylko na różnych wy-
obrażeniach stron umowy81. Po pierwsze, rozbieżność woli jest właśnie konsekwencją 
różnych wyobrażeń. Wola bowiem idzie za wiedzą82. Po drugie, nieuzasadnione źródło-
wo jest twierdzenie, mające stanowić uzasadnienie tezy uczonego, że rozbieżność co do 
woli, a więc co do zamiaru zawarcia umowy, dotyczącej konkretnego przedmiotu, jest 
również wyobrażalna w przypadku obecności przedmiotu sprzedaży podczas zawiera-
nia umowy. Dzisiaj, wedle uczonego, sytuacja ta zostałaby opisana jako zastrzeżenie 
tajemne. Rzymianie uważali przecież, iż wola może być wyrażona także w przypad-
kach, w których dokonujący czynności w sytuacji nieskrępowanej nie chciałby złożyć 
oświadczenia, czyli w przypadku groźby (si liberum essem noluissem, tamen coactus 
volui – „chociaż nie chciałbym, jednak zmuszony chciałem”)83. Przyjąć należy więc, 

77  Por. relację Gaiusa w Gai 1.121: (...) praedia vero absentia solent mancipari.– „chociaż grunty zwykło 
się nabywać mancypacją nie w miejscu ich położenia” – tł. W. Rozwadowski, Gai..., s. 23.
78  Por. Gai 1.121: In eo solo praediorum mancipatio a ceterorum mancipatione differt, quod personae 
serviles et liberae, item animalia, quae mancipi sunt, nisi in praesentia sint, mancipari non possunt; adeo 
quidem, ut eum, qui mancipio accipit, adprehendere id ipsum, quod ei mancipio datur, necesse sit; unde 
etiam mancipatio dicitur, quia manu res capitur.– „Mancypacja gruntów tym różni się od mancypacji 
innych rzeczy, że osoby niewolne i wolne oraz zwierzęta należący do res mancipi mogą być zbywane  
w drodze mancypacji tylko w ich obecności, zwłaszcza że nieodzowne jest, żeby ten kto otrzymuje rzecz  
z mancypacji, owej rzeczy dotknął. Stąd też nazwa mancypacji, ponieważ rzecz chwytana jest ręką”. (...). – 
tł. W. Rozwadowski, Gai..., s. 23.
79  l. PinińSki, Wpływ..., s. 399.
80  J.D. haRke, Si error..., s. 27.
81  J.D. haRke, Si error..., s. 28.
82  Trafne jest spostrzeżenie w J. GLeMp, Lexiculum prawa rzymskiego. Wybór tekstów łacińskich z tłuma-
czeniem polskim i objaśnieniami, Warszawa 1974, s. 112-113, że błąd „jest fałszywym osądem określonej 
rzeczywistości. Ma on swoje źródło w umyśle, umysł bowiem przy błędzie ocenia rzecz inaczej, niż ona 
w rzeczywistości się znajduje. Wola, która jest elementem konstytutywnym czynu, idzie za wiedzą”.
83  D. 4.2.21.5 (Paulus libro undecimo ad edictum): Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem 
effici, quia quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus volui: sed per praetorem restituendus sum, 
ut abstinendi mihi potestas tribuatur. – „D. 4.2.21.5 (Paulus w księdze jedenastej Komentarza do edyktu): 
Jeśli zmuszony groźbą przyjąłem spadek, sądzę, że stałem się dziedzicem, ponieważ chociaż nie chciałbym, 
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że co innego okoliczności warunkujące motywację do złożenia oświadczenia, które 
w określonym przypadku powodować mogą wzruszalność bądź nieważność czynności, 
a co innego prawidłowość podjęcia i wyrażenia woli. Inaczej będzie jednak w przypad-
ku error in nomine. Tu należałoby się zgodzić z podtrzymywaną przez J.D. Harke84 tezą 
E. Zitelmanna85, że ten typ błędu oznacza rozbieżność wyobrażeń stron, a nie woli. Rze-
czywiście istnieje tu wspólna wola stron zawarcia umowy, dotycząca określonej rzeczy.

Natomiast problematyczna jest kwestia, co Ulpian rozumie przez dissentire 
in nomine. Skoro bowiem mowa o wspólnym błędzie stron, dissensus nie może ozna-
czać braku porozumienia między stronami. Użycie w tym kontekście słowa error jest 
zrozumiałe, bo obie strony są w błędzie co do nazwy przedmiotu sprzedaży. Proble-
mu dissentire in nomine nie wyjaśnia przyjęcie, że chodzi tu o przypadek użycia przez 
każdą ze stron innej nazwy w stosunku do jednego przedmiotu kontraktu. Także w tym 
przypadku rozstrzygnięcie będzie takie samo: valeat emptio et venditio. Natomiast moż-
na przyjąć następujące wyjaśnienie: jurysta pod terminem dissensus rozumiał tu nie-
zgodność wyobrażenia każdej ze stron z obiektywną treścią umowy. Zwrot si in nomine 
dissentiamus oznaczałby więc „jeśli mamy niezgodne wyobrażenia co do nazwy”, przy 
czym chodziło o wyobrażenia z chwili zawierania umowy.

Kwestia wpływu dissensus in nomine na ważność kontraktu rozważana była 
naturalnie już po zawarciu umowy. Oczywiście, na ten błąd mogły powoływać się obie 
strony kontraktu. Częściej jednakże, jak się wydaje, przy emptio-venditio powoływała 
się na dissentire in nomine tylko jedna ze stron – zapewne był to pozwany, broniący się 
przed zarzutem nieważności czynności, z uwagi na dissentire in corpore. Wykazanie, że 
zaistniał przypadek error in nomine, potrzebne było zapewne także wówczas, gdy jedna 
ze stron dostrzegła szansę uzyskania dodatkowej korzyści niż ta, która przypadłaby jej 
z zamierzonej czynności. Twierdziła ona wówczas, że nie doszło do błędu i domagała 
się dokonania czynności rozporządzającej, na przykład wydania gruntu o większej po-
wierzchni czy niewolnika bardziej zdolnego, czy o większych kwalifikacjach, a więc 
droższego. Ponieważ przy skargach z kontraktu emptio-venditio orzekano według zasad 
dobrej wiary, pozwany nie musiał oczywiście uciekać się do środków pretorskich. Nie 
było tu miejsca na exceptio, a ochronę zapewniała klauzula ex fide bona86.

Zauważyć też należy, że rozważania Ulpiana w D. 18.1.9.1 dotyczące roz-
różnienia error in nomine i error in corpore nie są oparte na analizie konkretnego stanu 

jednak zmuszony chciałem. Lecz pretor powinien przywrócić mi poprzednią sytuację prawną, aby było mi 
przyznane prawo do nieprzyjmowania spadku”.
84  J.D. haRke, Si error..., s. 29.
85  E. ziteLMann, Irrtum und Rechtsgeschäft: Eine psychologisch-juristische Untersuchung, Leipzig 1879, s. 426.
86  Na temat funkcji zwrotu bona fides w formułkach skarg por. W. DaJczak, Zwrot «bona fides»..., Toruń 
1998, s. 36 i n.
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faktycznego87. Nie wiemy, na jakiej podstawie ustalano, że stwierdzony jest corpus88. 
Pozostaje kwestą otwartą, czy decydowała o tym obiektywna treść umowy, czy zgod-
ność wyobrażeń stron. Ulpian nie zajmuje się tym, przyjmując, że albo nie było spo-
ru co do corpus, albo spór istniał i został pozytywnie rozstrzygnięty na rzecz strony, 
która podniosła, iż były w tej mierze wzajemne zgodne ustalenia. Jurysta mówi więc 
tu jedynie o tzw. czystym error in nomine, niezbiegającym się z error in corpore. Roz-
ważyć należy, czy w grę mógłby wchodzić błąd jednej ze stron89. Sytuacja, w której 
jedna ze stron umowy użyła błędnej nazwy wydaje się jednak mało prawdopodobna, 
ponieważ z reguły strony określają jednolicie przedmiot kontraktu i tak określona jego 
nazwa może być obiektywnie błędna, a nie błędna z punktu widzenia jednej ze stron 
kontraktu90. Jeżeli kupujący np. niewolnika imieniem Stichus uważał, że jest nim nie-
wolnik, który w rzeczywistości nazywał się Pamfilus, zachodzi kazus dissentire in cor-
pore i kontrakt jest nieważny. Można by tu jedynie mówić o użyciu wieloznacznego 
określenia innego niż nazwa, albo o użyciu imienia czy nazwy, które odnieść można do 
kilku osób lub przedmiotów. Nie jest to jednakże przypadek error in nomine, o którym 
wspomina Ulpian w D. 18.1.9.1, tylko wieloznaczność dyspozycji lub controversia de 
nomine inter plures. Na gruncie prawa spadkowego może być ona usunięta za pomocą 
zabiegów interpretacyjnych, przy wykładni zaś czynności inter vivos oznaczać będzie 
w konsekwencji dissentire in corpore91. Tym niemniej należy uznać, iż error nominis 
przy czynnościach inter vivos w prawie rzymskim był zawsze błędem obu stron. 

87  M.M. Benitez Lopez, La venta…, s. 120.
88  J.D. haRke, Si error…, s. 30.
89  Ibidem..., s. 31, twierdził, iż był to wspólny błąd stron kontraktu. R. ziMMeRMan, The Law of Obliga-
tions..., s. 597, uważał natomiast, że przy tym typie błędu obie strony miały na myśli ten sam obiekt, ale 
jedna błądziła co do nazwy. Autor przywołuje zresztą na s. 598 współczesny przypadek error in nomine – 
głośny niemiecki spór sądowy, znany pod nazwą Haakjöringsköd-Fall (RGZ 99, s. 144 i n.). W sporze tym 
obie strony użyły błędnie w kontrakcie norweskie słowo „haakjöringsköd” (mięso rekina grenlandzkiego), 
mając na myśli mięso wielorybie. Powód kupił 214 beczek haakjöringsköd z Norwegii w cenie 4,30 marek 
niemieckich za kilogram. Dostarczone beczki zawierały mięso rekinie. W przeciwieństwie do mięsa wielo-
rybiego, po I wojnie światowej wprowadzono w Niemczech ograniczenia przywozu mięsa rekiniego. Przy 
wpłynięciu do portu ładunek został w związku z tym przechwycony przez niemieckie służby handlowe. 
Wypłacono rekompensatę, ta jednak okazała się znacznie niższa od ceny zakupu. Strata wynosiła 47.515,90 
marek niemieckich, co stanowiło wartość przedmiotu sporu. Powództwo o zapłatę zostało uwzględnione 
przez Sąd Okręgowy w Hamburgu (Landgericht Hamburg). Apelację sprzedawcy oddalił Wyższy Sąd Han-
zeatycki (Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg). Sprawa trafiła w końcu przed Sąd Rzeszy (Reichs-
gericht). Sąd podzielił rację sądów niższych instancji, uznając, iż między kupującym a sprzedawcą – mimo 
błędnego określenia – zawarty został kontrakt sprzedaży mięsa wielorybiego i określił przypadek jako falsa 
demonstratio. Na ten temat por. a. coRDeS, Der Haakjöringsköd-Fall, Jura, 1991, s. 352 i n. R. ziMMeRMan, 
The Law of Obligations..., s. 598, dodaje, że we współczesnym prawie niemieckim, w którym nacisk poło-
żony jest na uwzględnianie treści oświadczeń stron, byłoby trudno o taki wyrok.
90  Inaczej, ale bez bliższej analizy i wyjaśnienia a. SiMoniuS, Bemerkungen..., s. 362.
91  Por. rozważania zawarte w rozdziale trzecim niniejszej pracy.
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Mimo istniejącego dissensus co do nomen, Ulpian pyta, czy kontrakt kup-
na-sprzedaży jest ważny, nie zaś o to, czy został zawarty92. Wobec zwrotu emptio imper-
fecta est z principium tekstu D. 18.1.9 w przypadku error in ipsa emptione, in pretio, 
in quo alio − a więc w przypadku istotnych typów błędu, wyprowadzić bowiem można 
wniosek, że gdy jurysta w dalszej części tekstu w przypadku error in corpore używa 
zwrotów emptio nulla est, nullam esse emptionem, cały czas uważa, iż kontrakt nie był 
czynnością prawnie nieistniejącą, lecz czynnością nieważną93. Jeśli sądzić odmiennie, 
należałoby przyjąć, że error in corpore był szczególnym przypadkiem błędu, uzasadnia-
jącym decyzję, iż kontrakt w ogóle nie doszedł do skutku. Takiego wniosku jednakże, 
w oparciu o materiał źródłowy, z pełnym przekonaniem wyprowadzić się nie da.

4. ERROR IN NOMINE A PRZENIESIENIE POSIADANIA

Wzmiankę o error in nomine przy przeniesieniu posiadania znajdujemy 
w kolejnym fragmencie dzieł Ulpiana:

D. 41.2.34 pr. (Ulpianus libro septimo disputationum):
Si me in vacuam possessionem fundi Corneliani miseris, ego putarem me in fundum 
Sempronianum missum et in Cornelianum iero, non adquiram possessionem, nisi forte 
in nomine tantum erraverimus, in corpore consenserimus. Quoniam autem in corpore 
<non> consenserimus, an a te tamen recedet possessio, quia animo deponere et mutare 
nos possessionem posse et Celsus et Marcellus scribunt, dubitari potest: et si animo ad-
quiri possessio potest, numquid etiam adquisita est? Sed non puto errantem adquirere: 
ergo nec amittet possessionem, qui quodammodo sub condicione recessit de possessione.

„D. 41.2.34 pr. (Ulpian w księdze siódmej Rozpraw):
Gdy wprowadzasz mnie w niezakłócone posiadanie nieruchomości korneliańskiej, ja 
sądzę, że jestem wprowadzany w posiadanie nieruchomości semproniańskiej i wkra-
czam na korneliańską. Nie nabywam posiadania, chyba że jesteśmy w błędzie jedynie 
co do nazwy, co do samej zaś nieruchomości się zgadzamy. Skoro zaś <nie> zgadzamy 
się co do samej nieruchomości, możesz mieć wątpliwości, czy jednak tracisz posiada-
nie, wobec tego że Celsus i Marcellus napisali, że można pozbyć się posiadania, a także 
zmienić status posiadania mocą samej woli. I jeśli mocą samej woli możesz nabyć po-
siadanie, czyżby było ono także nabyte? Sądzę, że będący w błędzie nie nabywa: a więc 
nie traci posiadania, kto w jakiś sposób pod warunkiem z niego ustępuje”.

92  h. SchWaRz, Die Bedeutung..., s. 46, pisze, że nie chodzi tu o wyszczególnienie wewnętrznej woli przez 
odrzucenie jurystycznej wartości oświadczenia, lecz o wzięcie pod uwagę woli wewnątrz oświadczenia, 
a lepiej ujmując – o wzrost zrozumienia oświadczenia w sensie wewnętrznego celu, który ma to wyrazić.
93  Odmiennie S. Di paoLa, In tema di inesistenza e nullità, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Catania, Milano 1965, s. 649-650; J.D. haRke, Si error…, s. 33, uważa, że rozwiązanie Ulpia-
na emptio nulla est znaczy raczej, iż kupno jest nieważne: „Der Kauf ist ungültig”.
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Ulpian w pierwszej części tekstu zajmuje się błędem przy przeniesieniu po-
siadania nieruchomości. Zbywca wprowadza nabywcę w posiadanie nieruchomości kor-
neliańskiej, nabywca jednakże sądzi, że jest wprowadzany w posiadanie nieruchomości 
semproniańskiej. Będąc w błędzie wkracza na nieruchomość korneliańską. Ulpian de-
cyduje, że nie dochodzi do nabycia posiadania, za wyjątkiem sytuacji, w której błąd 
dotyczył wyłącznie nazwy, zaś strony miały na myśli tę samą nieruchomość – nisi forte 
in nomine tantum erraverimus, in corpore consenserimus. Sporna może się wydawać na-
tomiast kwestia, czy w przypadku błędu co do samej nieruchomości nie doszło do utraty 
posiadania przez zbywcę? Istnieje bowiem opinia – Ulpian powołuje się w tej mierze 
na autorytet Celsusa i Marcellusa – że można pozbyć się (deponere) lub zmienić (mu-
tare) charakter posiadania animo – czyli mocą własnej woli. Jurysta pyta jeszcze, czy 
wobec faktu, że mocą własnej woli można także nabyć posiadanie, czy nie zostało ono 
nabyte? Następnie decyduje, że będący w błędzie nie może nabyć posiadania. Stanowi 
to przesłankę negatywnego rozstrzygnięcia co do jego utraty. Ulpian uznaje bowiem, że 
zbycie posiadania następowało niejako pod warunkiem (quodammodo sub condicione). 
Warunek w postaci nabycia posiadania przez drugą stronę się nie ziścił, w konsekwencji 
nie doszło również do utraty posiadania.

Główną problematykę tekstu stanowi kwestia utraty posiadania przez 
zbywcę. Błąd nabywcy który uważa, że obejmuje w posiadanie inną nieruchomość niż 
przekazana mu przez zbywcę, powoduje, że nie dochodzi do nabycia posiadania. Jeśli 
wziąć pod uwagę możliwość utraty posiadania jedynie animo, czyli mocą własnej woli, 
rysuje się zagadnienie prawne, czy mimo że nie doszło do nabycia posiadania, nastąpiła 
jednakże jego utrata po stronie zbywcy?

W przedstawieniu stanu faktycznego, na podstawie którego moim zdaniem 
jasno można stwierdzić, że chodzi o przypadek error in corpore94, dodane jest zastrze-
żenie nisi forte in nomine tantum erraverimus, in corpore consenserimus – „chyba że 
jesteśmy w błędzie jedynie co do nazwy, co do samej zaś nieruchomości się zgadzamy”. 
Należy zauważyć, że jest to szczególne wprowadzenie przypadku error in nomine. Nie 
znajduję podstaw do kwestionowania autentyczności fragmentu95. Na pytanie, dlacze-
go jurysta wprowadził zastrzeżenie tego typu, należy według mnie szukać odpowie-
dzi, uwzględniając rodzaj dzieła prawniczego, z którego pochodzi omawiany fragment. 

94  Por. l. PinińSki, Wpływ..., s. 403-404. p. zaMoRani, Possessio e animus, t. 1, Milano 1977, s. 211-212, 
przyjmując założenie interpolacji większych fragmentów tekstu, uznawał, że intencją autorów zmian tekstu 
było przyjęcie  przypadku error in nomine. Dowodzić tego miałby późniejszy zwrot quoniam autem in 
corpore consenserimus. Należy jednakże przychylić się do zmienionej przez Th. Mommsena, Iustiniani 
Digesta16, ed. th. MoMMSen, Berlin 1954, s. 655, przyp. 2, wersji tego zdania: quamvis autem in corpore non 
consenserimus, an a te tamen recedet possessio. Podobnie J.D. haRke, Si error…, s. 108, uznaje, iż zachodzi 
tu przypadek błędu w pisowni, a tekst należy uzupełnić dopisując non przed consenserimus.
95  Za interpolowany uznali tekst M. LauRia, L`errore…, s. 28-29, p.voci, L`errore..., s. 111-112, U. ziLLet-
ti, La dottrina..., s. 142-144, 420; C.A. cannata, L`’animus possidere’ nel diritto romano classico, SDHI 26, 
1960, s. 81; Zdanie o autentyczności tekstu wyraził ostatnio stanowczo J.D. haRke, Si error..., s. 107-108.
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Mowa bowiem o libri disputationum, w których zamieszczone były relacje z ustnych 
wystąpień jurystów, najczęściej w consilium, czyli w gronie doradców pretora, sędziego, 
prefekta pretorianów czy cesarza96. Disputatio mogła też – choć zapewne były to wyjąt-
kowe przypadki – mieć miejsce w sądzie (in auditorio)97. Skoro wypowiedź stanowiła 
część, a może całość ustnego wystąpienia, zrozumiałe jest, że jurysta mógł chcieć zo-
stawić sobie margines na zmianę decyzji, gdyby stan faktyczny okazał się inny, niż mu 
przedstawiono98. Prawdopodobnie chciał także zaznaczyć, że zawsze należy badać, czy 
nie zachodzi jedynie przypadek błędu co do nazwy. Być może uwaga ta służyła celom 
edukacyjnym99. Sformułowanie in nomine tantum erraverimus, in corpore consenseri-
mus potwierdza wcześniejsze uwagi dotyczące użycia przez jurystów słów error i con-
sensus – skutkiem błędu (error), w zależności od jego rodzaju, może być brak konsensu 
(consensus) stron. Oczywiście błąd in nomine nie wyłącza konsensu stron, obejmują-
cego samą istotę transakcji, czyli w omawianym przypadku – wydanie (traditio) ściśle 
oznaczonej nieruchomości.

Poruszana w tekście problematyka utraty posiadania animo była przedmio-
tem szerszych rozważań w literaturze100. Ze względu na temat pracy nie jest celowe ich 
przedstawienie. Liczne argumenty na rzecz przyjęcia interpolacji101, zostały moim zda-
niem skutecznie odparte przez A. Watsona, który kwestionowane wypowiedzi uznaje za 
chwyty retoryczne, właściwe dla tego typu formuły wypowiedzi, jaką stanowią dispu-
tationes102.

96  f. SchuLz, Storia della giurisprudenza romana, Firenze 1968, trad. G. Nocera [= History of Legal Roman 
Science2, Oxford 1953], s. 405.
97  Idem, s. 406. Por. D. 12.1.40 (Paulus libro tertio questionum).
98  Por. uwagi odnośnie zastrzeżenia nisi... w tekstach jurystów, infra, s. 104 i n.
99  a. WatSon, Two Studies in Textual History, TR 30, 1962, s. 227, podaje, że disputationes obejmowały 
także  ustne przedstawianie argumentów przez jurystów w trakcie nauczania.
100  C.A. cannata, L`’animus…, SDHI 26, 1960, s. 80-82; F. WieackeR, Amoenitates Iuventianae. Zur Cha-
rakteristik des Juristen Celsus, Iura 13, 1962, s. 16; M. BRetone, Note minime su Celsus Filius, Labeo 9, 
1963, s. 342, przyp. 9; G. Mac coRMack, The Role of Animus in the Classical Law of Possessions, ZSS 86, 
1969, s. 136-137; H.P. BenohR, Irrtum und guter Glaube der Hilfsperson beim Besitzwerb, [w:] Studien  
M. Kaser, Berlin 1973, s. 11 i n.; Ch. Raap, Der Irrtum beim Erwerb und beim Verlust des Besitzes. Ein 
Deutungversuch zu D. 41,2,34 pr., ZSS 109, 1992, s. 501-504.
101  Por. Index interpolationum ad h.l.
102  a. WatSon, Two Studies…, TR 30, 1962, s. 227-229.
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5. ERROR IN NOMINE PRZy STIPULATIO

Kategorię błędów error in nomine i error in corpore spotykamy także przy 
stypulacji. Pojawić się tu musi pytanie o relację obowiązku zachowania określonej for-
my czynności do woli stron. O błędzie co do imienia wspomina wprost Ulpian w księdze 
dwudziestej siódmej komentarza do dzieł Sabinusa.

D. 45.1.32 (Ulpianus libro quadragensimo septimo ad Sabinum):
Si in nomine servi, quem stipularemur dari, erratum fuisset, cum de corpore constitis-
set, placet stipulationem valere.

„D. 45.1.32 (Ulpian w księdze czterdziestej siódmej Komentarza do 
dzieł Sabinusa):

Jeśli wystąpił błąd co do imienia stypulowanego niewolnika, lecz strony zgodziły się 
co do jego osoby, postanowiono, że stypulacja jest ważna”.

Błąd co do imienia niewolnika, którego strona zobowiązała się wskutek 
stipulatio świadczyć, nie ma wpływu na ważność kontraktu. Z tekstu wynika, że jeże-
li miałby jednak miejsce błąd co do identyfikacji osoby niewolnika, stypulację należy 
uznać za nieważną.

Źródłem błędnego oznaczenia niewolnika jest wspólny błąd stron kontraktu. 
Rzeczywiście, przed zawarciem kontraktu błędna może być wiedza jednej ze stron, która 
następnie nieumyślnie wprowadza w błąd również drugą stronę. Kierując się tą mylną 
wiedzą, strony w postanowieniach kontraktu używają przyjętej a nieodpowiadającej 
rzeczywistości nazwy czy imienia. Nie jest to związane jedynie z problemem formy 
stypulacji, lecz z obiektywnym charakterem tego typu błędu. Jak już wyżej wskazywano 
przy analizie D. 18.1.9.1, występująca w umowie nazwa, na przykład nieruchomości, jest 
jedna. Nazwa ta czy imię są obiektywnie błędne, a nie błędne z punktu widzenia jednej 
ze stron kontraktu, jak w przykładzie, gdy kupujący przyjmuje, ze stół jest w całości ze 
srebra, a w rzeczywistości jest on tylko posrebrzany. Słusznie twierdzi J.D. Harke, że 
wierzyciel nie wdałby się w umowę, gdyby według jego tylko wyobrażeń niewolnik miał 
inne imię103.

Odrzucić należy przypuszczenia interpolacji G. Beselera, proponującego 
rekonstrukcję klasycznego brzmienia rozstrzygnięcia, które miałoby stwierdzać nieważ-
ność stypulacji: ille recte scripsit stipulationem non valere104. Arbitralne założenie o nie-

103  J.D. haRke, Si error..., s. 125.
104  G. BeSeLeR, Miscellanea critica, ZSS 43,1922, s. 416-417. Jako konsekwencję przyjętego poglądu autor 
stawia hipotezę, że tego typu błąd sanowany może być dopiero w procesie wskutek wniesienia exceptio doli, 
por. G. BeSeLeR, Et ideo — Declarare — Hic, ZSS 51, 1931, s. 80. 
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odstępowaniu przez Rzymian w okresie klasycznym od reguły wykładni treści czynności 
wyłącznie w oparciu o treść oświadczenia: qui aliud dicit, aliud vult, non dicit id quod 
vult, nie znajduje poparcia nawet u U. Zillettiego. Włoski uczony rozwiązanie problemu 
upatruje w kwestii interpretacji czynności, rozumianej przez możliwość wydobycia res 
jako jej przedmiotu z całej treści oświadczenia. Dodaje, że można to uczynić za pomo-
cą dozwolonych środków. W tym przypadku błędne oznaczenie osoby niewolnika nie 
miało znaczenia, ponieważ łatwo można go było zidentyfikować z ogółu okoliczności 
sprawy105. Twierdzenie o interpolacji fragmentu znajduje jeszcze zrozumienie u W. Flu-
me, który jednakże uważa, że tekst dotyczy nie kwestii błędu, lecz formy czynności106. 
W istocie problem dotyczy obu tych spraw. Mamy przecież w tekście informację także 
o errror in corpore, choć W. Flume nic na jej temat nie wspomina wobec przyjęcia in-
terpolacji. Przeciwko krytyce interpolacyjnej przemawia już argument z samego tekstu: 
użycie słowa placet, wskazujące, że Ulpian przekazuje utarty już wśród jurysprudencji 
pogląd. Pokonanie rygoru formalnego verba stypulacji być może – jak wskazuje tytuł 
komentarza Ulpiana – było już dziełem Masuriusza Sabinusa107.

Pozostaje pytanie o podstawę rozstrzygnięcia. Nie podzielam poglądu 
J.D. Harke, który widząc tu analogię z rozstrzygnięciami z zakresu prawa spadko-
wego108, upatruje ją w charakterze nomen servi. Zdaniem uczonego, skoro imię wła-
sne niewolnika nie ma treści abstrakcyjnej – jak na przykład słowo homo (człowiek) 
– wobec tego może on być wskazywany czy opisywany przez strony w różny sposób.  
W następstwie, błąd pozostaje bez negatywnych skutków. W moim przekonaniu od-
rębnym zagadnieniem jest odpowiedź na pytanie, czy według Rzymian w ogó-
le błąd co do danego nomen był dopuszczalny, innym zaś – po udzieleniu na to od-
powiedzi pozytywnej – czy przy ocenie danego typu czynności lub w konkretnej 
sprawie dopuszczalne było wnioskowanie o rzeczywistej woli kontrahentów oraz 
za pomocą jakich środków można było ją wykazać. I właśnie omawiany tekst  
D. 45.1.32 dotyczy kwestii formalnej: czy przy stypulacji w przypadku error in nomine 
wolno było ustalić, jaka była wspólna wola kontrahentów109.

105  Możność identyfikacji, nie zaś to, że błędny opis nie powodował wady konsensu, jest dla U. Zillettiego 
podstawą dla rozstrzygnięcia przypadku, por. u. ziLLetti, La dottrina..., s. 421. W podobnym duchu wypo-
wiada się h. SchWaRz, Die Bedeutung..., s. 23, twierdząc, że na skutek error in nomine nie doszło do roz-
bieżności między wolą a oświadczeniem; błędne określenie nie zostało uznane za oświadczenie, natomiast 
wystarczyło do ukazania związku z porozumieniem woli stron, skierowanym na określony obiekt.
106  W. fLuMe, Irrtum..., s. 246.
107  F. paStoRi, Il negozio verbale in diritto romano, Bologna 1994, s. 226.
108  J.D. haRke, Si error..., s. 126.
109  Podobnie jak przy kontrakcie kupna-sprzedaży na ową możliwość powoływała się zapewne w procesie 
strona pozwana, broniąc się przed nieuczciwym kontrahentem.
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6. ERROR IN NOMINE W PRAWIE SPADKOWyM

Tekst Ulpiana, pochodzący z piątej księgi komentarza do dzieł Sabinusa, 
stawia pytanie o skutki error in nomine w klasycznym prawie spadkowym oraz o zakres 
uwzględniania woli testatora przy wadliwym ustanowieniu dziedzica.

D. 28.5.9 pr. (Ulpianus libro quinto ad Sabinum):
Quotiens volens alium heredem scribere alium in corpore hominis errans, veluti „fra- 
ter meus” „patronus meus”, placet neque eum heredem esse qui scriptus est, quoniam 
voluntate deficitur, neque eum quem voluit, quoniam scriptus non est. 

„D. 28.5.9 pr. (Ulpian w księdze piątej Komentarza do dzieł Sabinusa):
Gdy ktoś jednego dziedzica powołał w testamencie, zaś powołać chciał innego, będąc 
w błędzie co do [identyczności] osoby, na przykład: «mój brat, mój patron», postano-
wiono, że nie będzie dziedzicem ani ten, którego powołał on w testamencie, ponieważ 
nie miał takiej woli, ani ten, którego chciał powołać, ponieważ nie został powołany”.

Testator − na skutek błędu: error in corpore hominis − wymienił w testa-
mencie w charakterze heres inną osobę niż tę, którą chciał w rzeczywistości ustanowić 
dziedzicem. Jurysta daje dość enigmatyczny przykład takiego błędu, używając określeń: 
„mój brat” (frater meus), „mój patron” (patronus meus). Według Ulpiana osoba wymie-
niona w testamencie nie będzie spadkobiercą. Jako uzasadnienie jurysta podaje fakt, 
że brak było odnośnej woli de cuius: quoniam voluntate deficitur. Przymiotu heres nie 
otrzyma także osoba, którą spadkodawca chciał powołać do dziedziczenia, ponieważ 
nie została ona w testamencie wymieniona: quoniam scriptus non est. Błędna dyspozy-
cja skutkuje zdaniem jurysty – nieważnością ustanowienia dziedzica, a w konsekwencji 
nieważnością testamentu.

W literaturze podnoszono wątpliwości co do klasycznego pochodzenia ca-
łości tekstu. Podtrzymywano przez długi czas tezę G. Beselera o interpolacji fragmentu: 
in corpore − patronus meus110. U. Zilletti uważał error in corpore hominis za owoc bi-
zantyjskiej teorii wad woli, powstających na skutek rozbieżności między wolą a oświad-
czeniem111. Teza ta ostatnio słusznie została skrytykowana przez J.D. Harke, jako oparta 
na niedowiedzionym przypuszczeniu, jakoby klasycy nie byli świadomi tego, co dziś 
określa się jako teorię błędu (Irrtumslehre)112. 

110  G. v. BeSeLeR, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen 4, (viertes Heft), Tübingen 1920, s. 142. 
Hipotezy interpolacyjne popierał początkowo p. voci, L`errore..., s. 125, a potem zmienił zdanie, Diritto..., 
s. 829, przyp. 21.
111  U. ziLLetti, La dottrina..., s. 414.
112  J.D. haRke, Si error..., s. 36.
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Krytyka tekstu poszła także w innym kierunku. Zasadnie P. Voci113  
i J.D. Harke114 odrzucają zdanie W. Flume, który wykluczał możliwość wystąpienia er-
ror in corpore w dyspozycji testamentowej, twierdząc że każdy błąd będzie błędem co 
do imienia115. Pogląd ten sięgał zapewne jeszcze tez stawianych przez M. Lauria, który 
uważał, zestawiając niniejszy tekst z D. 5.1.80, że w czynnościach dwustronnych error 
nominis pozostaje irrelewantny, ponieważ przedmiot czynności jest określony przez poro-
zumienie stron, natomiast w jednostronnych niezgodność między wolą a oświadczeniem 
skutkuje nieważnością czynności116. Włoski uczony przypuszczał, że w oryginalnym sta-
nie faktycznym testator mając cały czas na myśli tę samą osobę, błądził tylko co do imie-
nia. Kompilatorzy justyniańscy zaś dodając interpolację in corpore − patronus meus, zmie-
niliby stan faktyczny na taki, w którym testator ustanowił dziedzicem Tycjusza, sądząc, 
że Tycjusz jest Gaiusem117. Według P. Voci opinie W. Flume są jednak dotknięte petitio 
principi i leżą w sprzeczności z materiałem źródłowym, z którego jasno wynika, iż error 
in nomine nie powoduje nieważności dyspozycji testamentowej, o ile jego konsekwen-
cją nie jest error in corpore. Pogląd P. Voci należy zaaprobować. Gdyby popierać tezy 
o interpolacji, należałoby przyjąć, że chodzi tu nie o przypadek błędu, tylko kwestię nie-
udanego oświadczenia, być może błąd skryby. Dopiero wzmianka o error in corpore ho-
minis pozwala bowiem na przyjęcie, iż testator używając nie nomen, lecz demonstratio 
pomylił relacje łączące go z osobą wskazaną na dziedzica, i to stało się przyczyną wska-
zania w testamencie innej osoby. Ulpian wskazuje ten fakt za udowodniony, jednakże 
– kierując się szacunkiem dla woli testatora – przyjmuje, że błędne oświadczenie zło-
żone w testamencie stanowi o jego nieważności. Nie może jednakże pójść dalej i uznać 
ważności ustanowienia zamierzonego dziedzica, ponieważ wola w tej mierze musi być 
w sposób sformalizowany wyrażona w tekście samej institutio. Być może o osobie za-
mierzonego dziedzica wiadomo już z pozostałych postanowień testamentu, a najpewniej 

113  P. voci, Diritto..., s. 829, przyp. 21. 
114  J.D. haRke, Si error..., s. 36. 
115  W. fLuMe, Irrtum..., s. 212, 226.
116  Tezę tę skrytykował już G. Grosso, Sulla falsa demonstratio..., s. 209, uznając, że tekst nie daje żadnych 
podstaw do bezpośredniego wiązania go z poglądami Pomponiusza w D. 5.1.80, lecz raczej ze zdaniem 
Ulpiana wyrażonym w D. 30.4.pr. (Ulpianus libro quinto ad Sabinum). Związek wypowiedzi Ulpiana za-
wartych w D. 28.5.9 pr. i D. 30.4 pr. podtrzymuje też silnie J.D. haRke, Si error..., s. 37-39. Szersze omó-
wienie tekstu D. 30.4 pr. infra s. 55-56 i w piątym rozdziale, s. 166 i n.
117  M. LauRia, L’errore…, s. 54. Autor mówiąc o error in nomine zdaje się wskazywać jedynie na wyobra-
żenia testującego. Jednakże z uwagi na wymogi co do formy heredis institutio juryści nie mogli odnieść 
się do wyobrażeń testatora, który być może rzeczywiście miał na myśli cały czas tę samą osobę, lecz jego 
przekonanie co do jej imienia, czy łączących go z tą osobą związków pokrewieństwa lub innych relacji 
było błędne. Ulpian, ale i wcześniejsi juryści – na co wskazuje słowo placet, przywiązywali tu wagę do 
oświadczenia zawartego w testamencie. Natomiast właśnie ze względu na posiadaną wiedzę o rzeczywi-
stym zamiarze testującego, uznają ustanowienie dziedzica za nieważne. Pójściu o krok dalej i usankcjono-
wanu rzeczywistej woli testatora stały w tym przypadku na przeszkodzie formalne wymogi ważnej heredis 
institutio. Nie może tu więc być mowy o kwalifikacji przypadku jako error in nomine.
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z całości okoliczności, jednakże brak tu wyraźnej dyspozycji de cuius. Mamy więc tu do 
czynienia z problemem formy czynności, nie zaś z kwestią dopuszczalności dowodów 
wskazujących na fakt błędu testatora. 

Powody, dla których Ulpian podał przykłady dyspozycji frater meius, pa-
tronus meius pozostają niejasne118. W szczególności nie wiadomo, czy tak jak uważał 
Th. Momssen, testator chcąc ustanowić dziedzicem frater meius napisał w testamencie 
patronus meius119, czy też są to dwa odrębne przykłady. W każdym razie nie chodziło 
raczej o taki przypadek falsa demonstratio, w którym określenia te stałyby obok właści-
wego imienia. Skutkiem dyspozycji byłoby bowiem wskazanie na osobę nieistniejącą, 
chyba że przypadkiem wskazany w testamencie dziedzic nosiłby to samo imię, co dzie-
dzic zamierzony przez testatora.

Nie ulega jednakże wątpliwości, iż omawiany tekst zakreśla granice 
uwzględniania woli wewnętrznej spadkodawcy co najmniej przy ustanowieniu dzie-
dzica. W aspekcie negatywnym wola testatora ustanowienia dziedzicem osoby innej, 
niż zapisanej w testamencie (quasi non nuncupatum sed scriptum), oznacza nieważność 
dyspozycji. W aspekcie pozytywnym − osoba, którą testator chciał ustanowić dziedzi-
cem, lecz nie uczynił tego, nie otrzyma przymiotu heres − przecież reservatio mentalis 
spadkodawcy nie ma żadnego znaczenia (non nuncupatum et non scriptum). Jurysta 
rozstrzyga więc wbrew verba testamentu. Słowo placet wskazuje, że rozstrzygnięcie 
takie było już w czasach Ulpiana ugruntowane. Oczywiście, nie miało ono charakteru 
absolutnego, wola musiała być wyrażona i to w określonej formie.

Analiza tekstu D. 28.5.9 pr. pozwala na jeszcze jeden wniosek. Przyjęcie 
jednolitej klasyfikacji typów błędów, choćby w oparciu o przypadki opisane w D. 18.1.9, 
może być mylące. Error in corpore hominis w D. 28.5.9 pr. podpada bowiem w za-
sadzie pod trzy kategorie: error in nomine, error in corpore i error in persona120.  

118  P. voci, L`errore..., s. 125, przyp. 2.
119  Th. Mommsen dodaje scribere volens scripserit, por. Iustiniani Digesta16, ed. Th. MoMMSen, s. 380, przyp. 14. 
120  v. SciaLoJa, Negozi giuridici3, Roma 1933, s. 265, uważał, że mamy tu do czynienia nie z błędem 
co do imienia, tylko z błędem co do osoby, ponieważ sposób, w jaki została opisana osoba dziedzica wyklu-
cza wątpliwości w tej mierze: „non sul nome, dunque, ma sulla persona è caduto errore: fratello e patrone 
sono due persone diverse; sicchè la persona è stata designata con una nota distintiva, che impedisce qu-
alunque confusione” – „zatem błąd miał miejsce nie co do imienia, lecz co do osoby: brat i patron to dwie 
różne osoby; ponieważ osoba została przedstawiona w sposób pozwalający na wyraźne jej odróżnienie, tak 
że uniemożliwia to jakąkolwiek omyłkę”. P. voci, L`errore..., s. 125, początkowo omawiany tekst klasyfi-
kuje nie jako error in corpore sensu stricto, lecz jako error in persona, nie wspominając natomiast o error 
in nomine. Trzydzieści lat później uczony stwierdza jednak, że w zasadzie tekst ten podpada pod wszystkie 
te kategorie: P. voci, s.v. error (diritto romano), [w:] Enciclopedia del diritto, XV, Milano 1966, s. 230-231;  
p. voci, Diritto…, s. 828. Por. także error nominis u Swetoniusza – Svet. Caes. 1.85: Plebs statim a funere 
ad domum Bruti et Cassi[i] cum facibus tetendit atque aegre repulsa obvium sibi Helvium Cinnam per er-
rorem nominis, quasi Cornelius is esset, quem graviter pridie contionatum de Caesare requirebat, occidit 
caputque eius praefixum hastae circumtulit. – Svet. Caes. 1.85: Plebs statim a funere ad domum Bruti et 
Cassi[i] cum facibus tetendit atque aegre repulsa obvium sibi Helvium Cinnam per errorem nominis, quasi 

Rozdział I. Ciało bez imienia? — Studium nad naturą error in nomine



Error in nominE. rzymska myśl prawnicza i współczesne wyzwania

42

Nie kategorie są jednak dla Rzymian ważne, lecz prawna ocena konkretnego stanu 
faktycznego.

Na ile intencje testatora niewyrażone w scriptura testamentu mogły stać się 
prawnie skuteczne, informują nas dalsze przekazy Ulpiana zamieszczone w D. 28.5.9.  
W paragrafie pierwszym fragmentu, jurysta wspomina o błędzie co do samej rzeczy.

D. 28.5.9.1 (Ulpianus libro quinto ad Sabinum):
 Et si in re quis erraverit, ut puta dum vult lancem relinquere, vestem leget, neutrum 
debebit hoc, sive ipse scripsit sive scribendum dictaverit.

„D. 28.5.9.1 (Ulpian w księdze piątej Komentarza do dzieł Sabinusa):
 A jeśli ktoś byłby w błędzie co do rzeczy, jak na przykład, gdy w legacie chciał na-
czynie przekazać, a pozostawił szatę, nic nie będzie należne, czy to sam pisał, czy też 
dyktował, aby zostało napisane”.

Ulpian przekazuje informację, że nieważny okaże się legat, jeśli testator 
będzie w błędzie co do rzeczy – tzw. error in re, a właściwie – należy podzielić pogląd 
J.D. Harke – error in corpore rei121, np. jeśli testator przekazał legatem szatę, a chciał 
przekazać naczynie. Reguła ta obowiązuje zarówno, gdy testator sam spisał testament, jak 
i wtedy, gdy podyktował go osobie trzeciej. Warto odnotować, że ten rodzaj błędu polegał 
na wskazaniu przez składającego oświadczenie innej kategorii rzeczy – nie jak w dotych-
czas omawianych przykładach error in corpore – innego niewolnika czy innej nierucho-
mości. Dla obydwu rzeczy, to jest tej, którą obejmowała wola testatora i tej, która została 
zapisana w testamencie, istniała przyjęta w społecznym użyciu inna nazwa, pozwalająca 
obiektywnie na odróżnienie jej desygnatów. Dla jurysty nie ma znaczenia, czy testujący 
pomylił nazwy rzeczy. Potwierdza to wzmianka o nieważności legatu także w przypadku 
błędu skryby. Świadczy ona o tym, że wola testatora dla swej ważności musiała znaleźć 
swój formalny wyraz w testamencie. Ulpian rozstrzyga więc podobnie, jak w principium 

Cornelius is esset, quem graviter pridie contionatum de Caesare requirebat, occidit caputque eius praefixum 
hastae circumtulit. – „[Po zabójstwie Gajusza Juliusza Cezara,] plebs z płonącymi pochodniami ruszył do 
domów Brutusa i Cassiusa. Tłumy udało się jednak odprawić. W drodze powrotnej spotkano niejakiego 
Helviusa Cinnę. Wskutek błędu co do jego imienia – sądzono, że jest to Cornelius Cinna, który dzień 
wcześniej wygłaszał mowy oskarżycielskie przeciwko Cezarowi. Pomyłka co do tożsamości kosztowała 
Helviusa życie – rozzłoszczony lud brutalnie go zamordował. Głowę nieszczęśnika nabito na włócznię i pa-
radowano z nią po ulicach Rzymu”. Konsekwencją błędu co do imienia jest błąd co do osoby, a w rezultacie 
otrzymujemy przypadek error in corpore.
121  J.D. haRke, Si error..., s. 35,  wskazał, że argumentem, dla którego należy uznać ten przypadek za error 
in corpore, jest treść początkowego fragmentu paragrafu trzeciego D. 28.5.9: Sed si non in corpore erravit 
(...). We wcześniejszej literaturze panowało zdanie odmienne. p. voci, L`errore..., s. 106, przyp. 4, uznawał, 
że właśnie użycie przez jurystę w § 2 zwrotu error in re, określającego typ błędu, jest dowodem na interpo-
lację polegającą na wprowadzeniu w § 3 error in corpore.
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D. 28.5.9. Jurysta zakłada, że wiedza co do intencji testatora jest znana. Jednakże jego wola 
nie została wyrażona w sposób odpowiadający wymogom formalnym i dlatego decyduje, 
że legat naczynia będzie nieważny. Nieważny będzie także – jako nieodpowiadający woli 
testatora – zapis zgodny z treścią złożonego w testamencie oświadczenia, czyli zapis szaty. 

Dlaczego jednak Ulpian wplata w wywód o błędzie przy heredis institutio 
przypadek błędu przy legacie? Być może jurysta chciał ogólnie przedstawić kategorię 
error in corpore w prawie spadkowym i stąd to rozszerzenie. O. Lenel w palingenezji 
komentarza Ulpiana do prac Sabinusa, jak się wydaje, proponował właśnie taką interpre-
tację. Stąd zamieszczenie obok siebie jako stanowiących w oryginale całość fragmentów 
D. 28.5.9 pr-1 oraz – bezpośrednio po nich – D. 30.4 pr., tekstu dotyczącego problemu 
błędu przy legacie122. Sądzę, że zestawienie tych fragmentów może ponadto dawać od-
powiedź na pytanie o uzasadnienie rozstrzygnięcia przypadku opisanego w principium 
D. 28.5.9. Wskazał na to już H.J. Wieling123, dla którego error in nomine jest błędem co 
do nazw własnych, a więc co do opisów nadanych subiektywnie przez ludzi. Natomiast 
error in corpore jest błędem co do wszystkich pozostałych określeń, które według sto-
icko-gramatycznej teorii językowej są niezmienne, na przykład patronus meus i frater 
meus. Pogląd ten popierał ostatnio J.D. Harke, według którego kwalifikacja danego przy-
padku zależy od tego, czy błąd dotyczy nazw pospolitych (Gattungsbegriffen), czy nazw 
własnych (Eigennamen). Jeśli spadkodawca myli się co do nazw pospolitych, takich jak 
nazwy relacji między krewnymi czy nazwy urządzeń domowych, wówczas mamy do 
czynienia z istotnym error in corpore. Jeśli jednak spadkodawca myli się tylko co do 
nazw własnych, jak głównie imiona osób, uwzględnienie wyobrażenia spadkodawcy bę-
dzie możliwe z powodu braku obiektywnej, to jest powszechnie przyjmowanej, zawarto-
ści stosowanego oznaczenia124. Upraszczając – nie ma tu ścisłego związku między użytą 
nazwą a rzeczą, do której ona się odnosi. Czy rozróżnienie między error in nomine i er-
ror in corpore opierało się w rzeczywistości na stoickiej teorii językowej – musi w tym 
miejscu pozostać kwestią otwartą, wymaga bowiem bardziej szczegółowych ustaleń125.

W paragrafie drugim D. 28.5.9 wracamy do heredis institutio. Ulpian opi-
suje nowy przypadek błędu, zaznaczając, że nie jest to już error in corpore, lecz error 
in parte. Chodzi o część, w której dziedzic powołany był do spadku:

D. 28.5.9.2 (Ulpianus libro quinto ad Sabinum):
Sed si non in corpore erravit, sed in parte, puta si, cum dictasset ex semisse aliquem 
scribi, ex quadrante sit scriptus, Celsus libro duodecimo quaestionum, digestorum 
undecimo posse defendi ait ex semisse heredem fore, quasi plus nuncupatum sit, mi-

122  Por. PIC 2, s.v. Domitius Ulpianus nr 2460, s. 1029.
123  H.J. WieLinG, Testamentauslegung im römischen Recht, München 1972, s. 187.
124  J.D. haRke, Si error..., s. 36.
125  Por. infra, s. 171 i n.
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nus scriptum: quae sententia rescriptis adiuvatur generalibus. Idemque est et si ipse 
testator minus scribat, cum plus vellet adscribere.

„D. 28.5.9.2 (Ulpian w księdze piątej Komentarza do dzieł Sabinusa):
Lecz jeśli [testator] nie był w błędzie co do identyczności przedmiotu, tylko co do 
jego części, na przykład, kiedy podyktował skrybie, aby dziedzic powołany był do 
spadku w ½ części, a zostało zapisane w ¼ części, Celsus w księdze dwunastej Za-
gadnień i w jedenastej Digestów wyraził opinię, że można bronić poglądu, iż dziedzic 
został powołany do spadku w ½ części, tak jakby więcej zostało uroczyście wypowie-
dziane, mniej zaś zapisane. Opinia ta została aprobowana w ogólnych reskryptach. 
Podobnie, jeśli sam testator mniej napisał, a chciał napisać więcej”.

Testator, dyktując treść testamentu, postanowił, że określona osoba powin-
na być powołana do połowy spadku (ex semisse), podczas gdy skryba zapisał w testa-
mencie, że osoba ta będzie powołana do czwartej części (ex quadrante). Ulpian przy-
tacza opinię Celsusa, jak twierdzi z księgi jedenastej jego Digestów126, oraz dwunastej 
Zagadnień127, opowiadającego się za przyjęciem, że dziedzic ten powołany został do po-
łowy wartości spadku. Jako uzasadnienie Celsus stwierdza, że przypadek ten należy 
traktować tak, jakby więcej zostało uroczyście wypowiedziane, mniej zaś zapisane: qu-
asi plus nuncupatum sit, minus scriptum. Ulpian wspomina, że pogląd ten został też 
potwierdzony w reskryptach cesarskich. Uczeń Papiniana dodaje, że podobnie należy 
rozstrzygnąć przypadek, gdy sam testator zapisał mniej niż chciał to uczynić.

Trafnie wskazał P. Voci, że z tekstu wnioskować można, iż przed Celsu-
sem ustanowienie dziedzica było ważne co do czwartej części128. Institutio była ważna, 
ponieważ mniejsze zawierało się w większym129. Treść oświadczenia na tabulae testa-
menti odpowiadała przecież woli zmarłego. Celsus daje nowe rozwiązanie i ustalając 
treść ustanowienia wychodzi poza scriptura testamentu. Zwraca się do kryterium in-
terpretacyjnego plus nuncupatum minus scriptum. Oznacza to przyjęcie fikcji, że wola 
została wypowiedziana prawidłowo przez testatora130. Kwestia uwzględnienia niewy-

126  PIC 1, s.v. P. Iuventius Celsus, s. 143 oraz nr 122, s. 147 i przyp. 1, przyjmuje, że fragment ten pochodził 
z księgi szesnastej digestów Celsusa De testamentis; jedenasta zatytułowana była De tutelis. 
127  PIC 1, s.v. P. Iuventius Celsus, s. 169.
128  p. voci, Diritto…, s. 829. Uczony wcześniej uważał decyzję opartą na kryterium plus nuncupatum 
minus scriptum za interpolowaną, uznając, że w prawie klasycznym zarówno w przypadku błędu skryby, 
jak i samego testatora, ważna byłaby dyspozycja co do czwartej części; por. p. voci, L`errore..., s. 106-
108. Tezę tę podtrzymywał jeszcze W. fLuMe, Irrtum..., s. 213, twierdząc, że dla jurystów istotny był tu 
problem formy czynności, a nie błędu. Nie przekonuje to twierdzenie, bowiem w klasycznym prawie rzym-
skim mogły istnieć odmienne wymogi formalne dla różnych dyspozycji testamentowych i różne poglądy 
w tej mierze. Separowanie zresztą problemu formy czynności od kwestii błędu wydaje się niezgodne z tek-
stem źródłowym. Przecież Celsus z uwagi na błąd testatora przyjmuje fikcję (słowo quasi), że wola została  
w sposób uroczysty wyrażona, a więc że wymogi formalne zostały zachowane.
129  Por. v. SciaLoJa, Negozii..., s. 266.
130  Por. W. DaJczak, t. GiaRo, f. LonGchaMpS De BéRieR, Prawo rzymskie…, s. 319.
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rażonej w testamencie woli powołania dziedzica co do większej części spadku, rodzi 
pytanie o zgodność tego rozstrzygnięcia z opinią wyrażoną w principium. Czym kieruje 
się Celsus i jego następcy, uwzględniając w tym przypadku zamiar testującego, który nie 
znalazł swego odbicia w tekście zamieszczonym na tabliczkach? Wydaje się, iż w prin-
cipium chodziło o ważność powołania dziedzica w ogóle, w § 3 zaś kwestia powołania 
była już rozstrzygnięta, istniały natomiast przekonujące dowody, że testator chciał po-
wołać dziedzica do części większej niż określona w testamencie.

 Kolejny przypadek dotyczy sytuacji odwrotnej niż w paragrafie drugim 
D. 28.5.9, czyli powołania dziedzica w większej części, niż testator rzeczywiście zamierzał:

D. 28.5.9.3 (Ulpianus libro quinto ad Sabinum):
Sed si maiorem adscripserit testamentarius vel (quod difficilius est probatione) ipse 
testator, ut pro quadrante semissem, Proculus putat ex quadrante fore heredem, quo-
niam inest quadrans in semisse: quam sententiam et Celsus probat.

„D. 28.5.9.3 (Ulpian w księdze piątej Komentarza do dzieł Sabinusa): 
Lecz jeśli skryba zapisał, że dziedzic powołany będzie do spadku w większej części 
albo (co trudniej udowodnić) sam testator to uczynił, na przykład do połowy zamiast 
do ¼, Proculus sądził, że dziedzic został powołany do ¼ części, ponieważ kwarta 
zawiera się w połowie. Tę opinię zaaprobował także Celsus”. 

Jeśli skryba zapisał więcej, niż chciał testator, lub nawet sam testator za-
mieścił taką dyspozycję, wówczas − Ulpian relacjonuje opinie Proculusa i Celsusa − 
dziedzic powołany będzie do mniejszej części. Lakoniczne uzasadnienie „ponieważ 
kwarta zawiera się w połowie” wskazuje na to, że juryści zastanawiali się, czy w ogóle 
uznać dyspozycję za ważną. Uznają jednakże, że rzeczywista wola testatora ma oparcie 
w testamencie, ponieważ część, w jakiej chciał powołać dziedzica, była w nim wymie-
niona. Przywołanie opinii Celsusa i Proculusa wzmacnia przekonanie o autentyczności 
tekstu. A samo świadectwo źródłowe nie tylko jest dowodem uwzględniania woli zmar-
łego, ale wskazuje także na możliwość prowadzenia dowodu co do treści tej woli, nawet 
jeśli jasno nie wynika ona z pozostałych dyspozycji testamentu. Słowa Ulpiana: quod 
difficilius est probatione, świadczyć bowiem mogą, że dopuszczalny był także dowód 
spoza treści testamentu. 

Do pełniejszego zrozumienia relacji między error in nomine a error in cor-
pore w prawie spadkowym prowadzić może kolejny tekst Ulpiana, również pochodzący 
z księgi piątej komentarza do prac Sabinusa. Jak wspomnieliśmy, przy rekonstrukcji ko-
mentarza Ulpiana do prac Sabinusa o. Lenel zestawia go zaraz po fragmencie D. 28.5.9 
pr. w podrozdziale zatytułowanym De institutionibus vitiosis. Podajmy na razie pierw-
sze zdanie tekstu.
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D. 30.4 pr. (Ulpianus libro quinto ad Sabinum): 
Si quis in fundi vocabulo erravit et Cornelianum pro Semproniano nominavit, debebi-
tur Sempronianus: sed si in corpore erravit, non debebitur. (…)

„D. 30.4 pr. (Ulpian w księdze piątej Komentarza do dzieł Sabi- 
nusa):

Jeśli ktoś był w błędzie co do nazwy nieruchomości i nieruchomość semproniańską 
nazwał korneliańską, należna będzie semproniańska. Jeśli jednak błąd dotyczył same-
go gruntu, nie będzie należna. (...)”.

Tekst dotyczy błędu testatora co do nazwy nieruchomości, będącej przed-
miotem legatu: in fundi vocabulo erravit. Nieruchomość została oznaczona jako fundus 
Cornelianus zamiast właściwie − fundus Sempronianus. Ulpian uznał, że taki błąd nie 
ma wpływu na ważność dyspozycji − w konsekwencji legatariusz będzie mógł domagać 
się wydania nieruchomości oznaczonej imieniem Semproniusza. Jeśli jednak błąd do-
tyczył − oprócz nazwy − także samego przedmiotu rozrządzenia: in corpore, zapis był 
nieważny131.

Krytyka autentyczności tekstu zasadzała się głównie na pytaniu, rozstrzy-
gniętym już przez nas przy analizie D. 28.5.9 pr., czy można błądzić in corpore przy 
rozrządzeniach jednostronnych132. Według W. Flume pytanie o wolę testatora zostało 
wprowadzone przez kompilatorów wbrew jednoznacznej treści testamentu133. W ujęciu 
klasycznym byłby to problem formy czynności, nie zaś woli. W tym sensie przez sfor-
mułowanie in fundi vocabulo erravit, autor interpolacji dążył do tego, aby wprowadzić 
regułę o odmiennym traktowaniu error in nomine oraz error in corpore, tymczasem róż-
ne traktowanie tych dwóch typów błędu zajść mogło jedynie w takim stanie faktycznym, 
w którym dwie strony dokonują między sobą czynności.

Opinię W. Flume należy moim zdaniem odrzucić. Rozstrzygnięcie zawarte 
w D. 30.4 pr. jest w istocie odmienne niż w D. 28.5.9 pr., gdzie chodziło o ważność 
institutio heredis. Problemem nie jest więc wprowadzenie kategorii error in corpore, 

131  Według W. fLuMe, Irrtum..., s. 215, w obu więc przypadkach, zarówno błędu in nomine, jak i błędu 
in corpore, zapis fundus Cornelianus został uznany za nieważny.
132  W. fLuMe, Irrtum..., s. 216; u. ziLLetti, La dottrina..., s. 414. Skutkiem założenia interpolacji były 
rozmaite przypuszczenia dotyczące rzeczywistego znaczenia errare in corpore w okresie klasycznym. fR. 
eiSeLe, Civilistische Kleinigkeiten, IherJb, 23, 1885, s. 35, przypuszczał, że error in corpore polegałby na 
tym, iż testujący, przez roztargnienie lub z innego powodu, zamiast danej nieruchomości, zapisał na tablicz-
kach inną rzecz lub podyktował ten zapis skrybie. Z kolei zdaniem G. BeSeLeRa, Miscellanea..., s. 415, error 
in corpore występowałby wtedy, gdyby testator zapisał fundus Cornelianus, mając na myśli nieruchomość, 
która w rzeczywistości tak się nazywa; wydawało mu się jednak, że na nieruchomości korneliańskiej jest 
park, podczas gdy w rzeczywistości park ten był położony w innym miejscu, lub też w ogóle nie istniał.  
O ile przypuszczenie Fr. Eisele niezbyt daleko odbiega od przykładu z gruntami, to jednak nie ma wątpliwo-
ści, iż przypadek, o którym wspomina G. Beseler należy do kategorii error in substantia.
133  W. fLuMe, Irrtum..., s. 215.
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skoro w tej mierze przekazane jest rozstrzygnięcie przyjęte przez Rzymian, że legat 
zamierzonego przez testującego przedmiotu jest nieważny, ponieważ scriptum non est. 
Należy natomiast odpowiedzieć na pytanie, na jakiej podstawie Ulpian wprowadza ka-
tegorię error in nomine. Moim zdaniem jurysta uwzględnia tu wolę testatora wyrażoną 
w innych dyspozycjach testamentowych, ewentualnie w kodycylach czy fideikomisach. 
Zawarte tam oświadczenia testującego pozwalają nie tylko na ustalenie woli, ale rów-
nież stanowią o dochowaniu warunków formalnych jej oświadczenia. Jeśli natomiast 
wola ta nie została w żaden sposób wyrażona – mimo, jak wynika z twierdzenia samego 
jurysty, wiedzy o niej spoza testamentu czy powiązanych z nim dokumentów – zachodzi 
przypadek error in corpore, o którym mowa w D. 28.5.9 pr. Sam problem błędu i woli 
testującego powiązany jest więc tu z zagadnieniem formy, której powinny odpowiadać 
oświadczenia de cuius, na podstawie których wola jest wykazywana. 

Powyższa konstatacja pozwala wykluczyć oparte na założeniu interpolacji 
rozmaite przypuszczenia dotyczące rzeczywistego znaczenia errare in corpore w okresie 
klasycznym. Przede wszystkim dowodzi zaś, że w okresie klasycznym rzymskiego 
prawa spadkowego juryści zajmowali się z zainteresowaniem przypadkiem error in no-
mine i jego związkiem z error in corpore.

7. ERROR IN NOMINE W PóŹNIEJSZyM PRAWIE CESARSKIM

Kwestia błędu co do imienia była także przedmiotem rozstrzygnięć kance-
larii cesarskiej. Konstytucja cesarza Gordiana z 239 roku dotyczy błędu testatora:

C. 6.23.4 (Imperator Gordianus):
Si in nomine praenomine seu cognomine testator erravit nec tamen de quo senserit 
incertum sit, error huiusmodi nihil officit veritati (239).

„C. 6.23.4 (Cesarz Gordian):
Jeśli testator był w błędzie co do nazwiska, imienia lub przydomka, ale nic z jego woli 
nie byłoby niejasne, błąd tego rodzaju nie sprzeciwia się prawdzie134”.

W stanie faktycznym poddanym pod rozstrzygnięcie majestatowi cesar-
skiemu, testator błędnie oznaczył jeden z elementów imienia osoby będącej adresatem 
dyspozycji. Nie było jednakże wątpliwości, kogo testator miał na myśli − nec tamen de 
quo senserit incertum sit. Co prawda, nie jest do końca jasne, czy adresata dyspozycji 
można było zidentyfikować na podstawie pozostałych części imienia (np. testator błą-
dził co do praenomen, a o osobie wnioskowano z nomen i cognomen), czy też z innych 

134  Tj. nie stoi na przeszkodzie realizacji rzeczywistej woli testatora.
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dyspozycji testamentowych, czy wręcz z okoliczności leżących poza testamentem135. 
Spostrzeżenie Pietro De Francisci, że w konstytucji tej zastosowano tę samą termino-
logię i formę, której użył Pomponiusz we fragmencie dotyczącym wyboru sędziego136, 
odnieść można jedynie do fragmentu początkowego. 

Podobna uwaga będzie miała zastosowanie w przypadku fragmentu Insty-
tucji justyniańskich dotyczącego error in nomine:

I. 2.20.29:
Si quid in nomine cognomine praenomine legatarii erraverit testator, si de persona 
constat, nihilo minus valet legatum. Idem in heredibus servatur: et recte; nomina enim 
significandorum hominum gratia reperta sunt, qui si quolibet alio modo intellegantur, 
nihil interest.

„I. 2.20.29:
Jeśliby testator popełnił jakąś omyłkę co do nazwiska, przydomka lub imienia legata-
riusza, o ile jest pewność co do osoby, mimo wszystko zapis jest ważny. To samo sto-
suje się do spadkobierców, i słusznie, nazwiska bowiem są wymyślone dla oznaczania 
ludzi i nie ma żadnego znaczenia, jeśli oznacza się ich w jakiś inny sposób” 137.

Błąd testatora co do nomen, cognomen czy praenomen legatariusza nie ma 
wpływu na ważność rozrządzenia, jeśli jasne jest − si de persona constat − kogo wyzna-
czył testator. Reguła znajduje zastosowanie także przy heredis institutio. Wyjaśnienia 
wymaga znajdująca się w drugiej części tekstu opinia: nomina enim significandorum 
hominum gratia reperta sunt, qui si quolibet alio modo intellegantur, nihil interest.  
Z uwagi na wcześniej sformułowaną pozytywną ocenę rozstrzygnięcia – et recte, opinia 
ta pochodzi zapewne od redaktora Instytucji lub jest przedjustyniańską glosą. Mowa 
tu o tym, że osoba legatariusza czy dziedzica wskazana może być także w jakikolwiek 
inny sposób (quolibet alio modo) niż podanie imienia. Wnioskować można z tego, że 
chodzi tu o sytuację, w której pozostałe elementy imienia nie są wystarczające dla iden-
tyfikacji osoby. To wskazanie zawierać mogą natomiast inne dyspozycje testamentu138. 
Nie należy moim zdaniem podzielać tezy G. Grosso, że fraza ta wyraża niemożliwą do 
przyjęcia z punktu widzenia klasyków zasadę teoretyczną, sankcjonującą justyniańskie 

135  h. J. WieLinG, Testamentauslegung..., s. 228.
136  p. De fRanciSci, Nuovi studi…, s. 48.
137  Tł. c. kunDeReWicz, Instytucje..., s. 125.
138  G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio…, s. 199, twierdzi, że w tym sensie rozstrzygnięcie to stanowi 
analogię do przypadków falsa demonstratio, różni się od nich tylko różnicą między nomen a demonstratio. 
Uczony przypuszcza także, że nawet prawnicy justyniańscy nie rozumieli dobrze znaczenia uzasadnienia 
znajdującego się w końcowej frazie fragmentu. Uzasadnienie to byłoby rzeczywiście nie na miejscu, gdyby 
osobę legatariusza czy dziedzica dało się ustalić z pozostałych elementów imienia.
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„uwielbienie” dla rzeczywistej woli testatora139. Użycie zwrotu quolibet alio modo, a nie 
quolibet modo sugerować może, że chodzi o oparcie wskazania osoby adresata dyspo-
zycji w tekście samego testamentu140. W omawianym fragmencie brak jest informacji, 
czy z powodu braku dostatecznych danych w akcie ostatniej woli lub istnienia wątpli-
wości co do osoby legatariusza lub dziedzica, sięgnąć można było extra testamentum.  
W każdym razie wspomniane uzasadnienie nie oznacza moim zdaniem reguły dowolno-
ści prowadzenia postępowania dowodowego co do błędu testatora i jego woli. 

Na czym polega błąd co do nomen wyjaśnia − ale dalej tylko w kontekście 
dyspozycji testamentowych i tylko w stosunku co do osób-adresatów dyspozycji − Teo-
fil w Parafrazie Instytucji justyniańskich.

Theoph. Par. 2.20.29:
PrÕj d»lwsin t n Øpokeimšnwn prosèpwn poll¦s ™penÒhsan oƒ palaioˆ 
proshgor…as. œsti g¦r NOMEN, toutšsti tÕ kÚrion Ônoma oἷon T…tios CO-
GNOMEN tÕ ™pènumon, Óper À ¢pÕ yÒgou À ¢pÕ ºpa…nou lamb£netai ¢pÕ 
yÒgou m¾n oἷon SUPERBUS, ™x ™pa…nou dὲoἷon PIUS. œsti kaˆ PRAENOMEN, 
toutšstin Ð crhmatismÒs oὗtoj dš lamb£netai À ¢pÕ progÒnwn À ¢pÕ eÙer-
get n. ¢pÕ progÒnwn mὲn oἷon ™£n tij A„akÕn kalšsῃ t n Ἀcillea, ¢pÕ 
eÙerget n dὲ ésper Ðr men toÝj ¥rgontaj t n ™parci n prot£ttontaj tῆj 
„d…aj proshgor…aj t¦ Ñnomata ™ke…nwn di᾽ n gegÒnasin, oἷon Strat»gion ½ 
Kwnstantῖnon. e„ to…nun lhgateÚwn tij ™plan»qh perˆ tÕ Ônoma to  lhga-
tar…ou, kaˆ dšon  e„peῖn T…tion eἶpe SEION kaˆ ™plan»qh perˆ tÕ NOMEN, À 
perˆ tÕ COGNOMEN, dšon g¦r e„peῖn SUPERBUS eἶpe PIUS, À perˆ tÕn crh-
matosmÒn, dš  g¦r e„peῖn Strat»gioj eἶpe PRIMOS, zhto men e„ tÕ lhg£ton 
™stˆn ¥crhston. kaˆ l»gomen, e„ æmolÒgetai perˆ t…noj ™nequm»qh, oÙdὲn  
tton œrrwtai tÕ lhg£ton. TÕ auto kaˆ ™pˆ klhronÒmwn ful£ttetai. e„ g¦r 

gr£fwn tin¦ klhronÒmwn planhq  perˆ  ›n ti t n e„rhmšnwn, ¹ œnstasij 
™nte qen oÙk ¢kouro tai. kaˆ e„kotwj· t¦ g¦r ÑnÒmata dhlèsewj ›neka  
t n ¢nqrèpwn ™pinenÒhtai, e„ dὲ dunatÕn ™x ˜tšrou oƒoud»pote trÒpou tÕ 
Øpoke…menon katalhfῆnai prÒswpon, oÙdem…a œstai diafor¦ oÙdὲ bl£bh ™k 
tῆj perˆ tÕ Ônoma pl£nhj141. 

139  Ibidem…, s. 199.
140  Nie chodzi tu o testament per relationem, zwany inaczej testamentem mistycznym, w którym wola testa-
tora zostaje wyrażona w piśmie zewnętrznym, np. w kodycylach potwierdzonych czy dokumentach, które 
same w sobie nie miały żadnej mocy prawnej; por. D. 28.5.78, D. 37.11.12, D. 34.3.28.1. Więcej na ten 
temat W. DaJczak, t. GiaRo, f. LonGchaMpS De BéRieR, Prawo rzymskie…, s. 295.
141  Ad personas significandas complures appellationes veteres excogitaverunt. Est enim nomen, veluti »Ti-
tius«: cognomen, quod vituperationis vel laudis gratia tribuitur, vituperationis gratia veluti »Superbus«, 
laudis veluti »Pius«. Est quoque praenomen, quod a maioribus vel a benefactoribus sumitur; a maiori-
bus veluti si quis »Aeacidem« Achillem vocet; a benefactoribus, sicuti provinciarum rectorum mos est, qui 
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Theoph. Par. 2.20.29:
„Starożytni znali wiele sposobów na oznaczanie osób. Jest bowiem nazwisko (no-
men), na przykład Tycjusz; przydomek (cognomen), dane w celu przygany lub dla 
pochwały; w celu przygany, na przykład: «Wyniosły» (Superbus), aby pochwalić: 
«Wierny» (Pius). Jest także imię (praenomen), wskazujące na przodków lub dobro-
czyńców; na przodków, na przykład jeśli ktoś określa Achillesa «Aiacides»; na do-
broczyńców, na przykład gdy namiestnicy prowincji swoje imiona zwykli poprzedzać 
także imionami tych, którzy ich powołali na to stanowisko, na przykład Strategius lub 
Konstantyn. Jeśli więc ktoś zostawił legat zawierający błąd co do nazwiska lub przy-
domka legatariusza, na przykład zamiast Superbus zapisał Pius, albo co do imienia, 
zamiast Strategius użył określenia Primus, powstaje pytanie, czy legat jest ważny. 
Lepiej jest przyjąć, że jeśli wiadomo, kogo testator miał na myśli, legat mimo błędu 
jest ważny. Tę samą regułę należy przyjąć co do osoby dziedzica. Jeśli bowiem ktoś 
ustanawiając dziedzica, popełnił błąd co do oznaczeń, o których mówimy, z tego po-
wodu ustanowienie nie jest formalnie nieprawidłowe, zatem jest zgodne z prawem. 
Imiona bowiem są wymyślone dla oznaczania ludzi, przeto jeśli w jakiś inny sposób 
można zidentyfikować osobę, konsekwencją błędu co do imienia nie będzie żadna 
różnica ani strata”.

Teofil po przedstawieniu, w jaki sposób tworzono rzymskie nazwiska, 
imiona i przydomki – być może nie zawsze było to jasne dla słuchającej go młodzieży 
podczas wykładów w VI wieku – podaje przykłady errores. Błąd co do nomen lub co-
gnomen legatariusza polegał na użyciu określenia Pius zamiast Superbus; przy błędzie 
co do praenomen − na użyciu określenia Primus zamiast Strategius. W każdych z tych 
przypadków – bizantyjski profesor prawa w zasadzie powtarza słowa Instytucji – jeśli 
nie było wątpliwości co do osoby legatariusza, dyspozycja była ważna. Wspomina nad-
to, że zasadę tę stosowano do ustanowienia dziedzica.

Komentujący justyniański podręcznik Teofil rozwija w tylko mini-
malnym stopniu uzasadnienie rozstrzygnięcia. Wskazuje jednakże na istotną ratio 
utrzymania w mocy dyspozycji dotkniętej błędem co do imienia. Jest nią miano-
wicie brak szkodliwości takiej decyzji. Niestety komentarz Teofila, raczej lako-
niczny, nie przekazuje nam więcej informacji, czy we wspomnianych przez niego 
przypadkach błędów, osobę adresata dyspozycji dało się ustalić w oparciu o po-
zostałe części imion, czy też w oparciu o inne informacje, zwłaszcza zewnętrzne. 

suo nomini illud quoque eorum praemittere solent, per quos creati sunt, veluti »Strategium« sive »Con-
stantinum,« Si igitur quis legatum relinquens in nomine legatarii erraverit, vel in cognomina, veluti pro 
»Superbo« dixerit »Pium«, vel in praenomine, et pro »Strategio« »Primum« dixerit, quaeritur an legatum 
inutile sit. Et magis est ut si constet de quo testator cogitaverit, nihilominus legatum valeat. Idem etiam in 
heredibus observatur. Si enim aliquem heredem instituens in aliquo eorum, quae proposuimus, erraverim, 
non idcirco inrita fiet institutio et quidem iure. Nomina enim significandorum hominum gratia reperta sunt, 
itaque si alio quolibet modo persona intellegi posit, nulla erit differentia nullumque incommodum ex errore, 
qui in nomine admissus est (ed. C. Ferrini, Berlin 1884, t. 1, s. 223-224).
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Nie odpowiada też w konsekwencji na pytanie, w jakim zakresie można było z tych 
informacji korzystać.

Na tle tekstu przekazanego w Instytucjach justyniańskich oraz Parafrazy 
Teofila pojawia się jednak pytanie o zasadność wskazania na bliski związek między roz-
strzygnięciami dotyczącymi błędu co do imienia z rozstrzygnięciami dotyczącymi falsa 
demonstratio. Pozostaje do odpowiedzi pytanie: czy w klasycznym prawie rzymskim 
ujmowano w podobny sposób tę relację? Trzeba się nim będzie szerzej zająć w następ-
nym rozdziale.

8. pODSUMOWANIE

Przeprowadzone w niniejszym rozdziale rozważania służyły pokazaniu na-
tury error in nomine oraz ewolucji poglądów jurystów rzymskich co do postrzegania 
tego błędu. W archaicznej fazie rozwoju prawa, najpewniej błąd co do imienia powo-
dował utratę corpus, co wiązało się z przywiązywaniem przez prawo uwagi wyłącznie 
do oświadczenia. Zapewne pod koniec rzymskiej republiki, chyba w czasach Serwiusza, 
pojawiło się rozróżnienie między error in nomine i error in corpore. Przy zgodnej woli 
stron co do przedmiotu czynności, wskazanie błędnego imienia nie powodowało ani 
nieważności czynności, ani konieczności wykonania umowy zgodnie z jej literalnym 
brzmieniem. Prawdopodobnie na początku, aby ustalić corpus, konieczne było wystą-
pienie w tej mierze zgodnych oświadczeń obu stron umowy. Później – przy emptio ven-
ditio z uwagi na klauzulę ex bona fide, przy stypulacji ze względu na klauzulę doli mali 
– dopuszczono dowodzenie co do wystąpienia error in nomine także wtedy, gdy druga 
strona temu zaprzeczała. Wydaje się, że poglądy dotyczące błędu co do imienia prze-
niesione zostały z materii czynności inter vivos do oceny ważności czynności dokona-
nych mortis causa. Nie można wykluczyć, że dodatkowy impuls w kierunku zwracania 
uwagi na wolę de cuius wbrew literalnej treści dyspozycji dało prawo pretorskie. Bez 
wątpienia, przy czynnościach mortis causa, istniało większe pole dla interpretacji czyn-
ności w oparciu o kryterium szacunku dla woli zmarłego. Jednakże nie zawsze wola ta 
była uwzględniana a przypadek error in nomine uznawany za nieistotny dla ważności 
czynności. Przy wskazaniu osoby dziedzica przez błędny opis istniejących więzów po-
krewieństwa czy stosunek patronatu, juryści decydują o nieważności heredis institutio. 
Wola zmarłego uszanowana jest o tyle, że dziedzicem nie zostaje także osoba błędnie 
wskazana przez testatora. Czy decydujące znaczenie miało tu niezachowanie wymo-
gów formalnych, czy jednak dopuszczano interpretację dyspozycji testamentowej, a na 
przeszkodzie w uwzględnieniu zrekonstruowanej voluntas de cuius stały inne względy? 
Dlaczego w innych przypadkach można było wyróżnić error in nomine i uznać za ważną 
treść czynności zgodną z wolą testatora? Niestety, analizowane w niniejszym rozdziale 
źródła nie pozwoliły na pełniejsze odtworzenie tych rationes jurystów, które mogły de-
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cydować o wyszczególnieniu przypadku error in nomine. Aby to uczynić, dalsza część 
pracy zawiera rozważania związane z problemami prawnymi, które sami Rzymianie 
łączyli z zagadnieniem błędu co do imienia, głównie w obszarze prawa spadkowego. Są 
to kwestie: falsa demonstratio, przypadki tzw. controversia de nomine inter plures oraz 
problem możności uwzględnienia zwyczajów językowych jednostki. 
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Rozdział ii

FALSA DemonSTrATio a error in nomine

W dyspozycjach testamentowych w starożytnym Rzymie zachodziła cza-
sem potrzeba określenia osoby legatariusza lub niewolnika jako przedmiotu zapisu, 
nie tylko przez podanie imienia (nomen), ale też przez bliższe przedstawienie – tak 
zwaną demonstratio142. Takie przedstawienie polegało najczęściej na wskazaniu stopnia 
pokrewieństwa czy zawodu, na przykład: Tycjusz mój syn (Titius filius meus), Stichus 
kucharz (Stichus cocus), Flakkus folusznik (Flaccus fullo), Filonikus piekarz (Philo-
nicus pistor)143. Gdy to bliższe określenie było niezgodne z rzeczywistością – błędne 
zatem, zastosowanie mogła znajdować reguła falsa demonstratio non nocet144. W niniej-
szym rozdziale stawiam pytania o związki między error nominis a falsa demonstratio 
– Justynian bowiem wskazuje na podobny mechanizm rozumowania prawniczego przy 
obu instytucjach – I. 2.20.29-30. Zrozumienie, w jaki sposób rozwijała się zasada falsa 
demonstratio non nocet, może być także pomocne dla uchwycenia momentu historycz-
nego, w którym prawnicy zaczęli uwzględniać problematykę związaną z błędem co do 
imienia, nadto – służyć może ukazaniu metod i wartości, jakimi przy wydaniu poszcze-
gólnych rozstrzygnięć kierowali się juryści.

142  Demonstratio, podobnie jak czasownik demonstrare, używana jest często przez jurystów w sensie 
ogólnym jako opis, wskazanie, wyznaczenie, precyzacja; por. D. 50.16.123 (Pomponius libro vicensimo  
sexto ad Quintum Mucium), D. 34.2.34.1 (Pomponius libro nono ad Quintum Mucium); D. 35.1.54 pr. (Iavo-
lenus libro secundo ex Cassio); D. 34.5.13 pr. (Iulianus libri singulari de ambiquitatis). Użyta jako określe-
nie osoby lub przedmiotu, demonstratio nabiera szczególnego znaczenia − indywidualizacji tej osoby lub 
przedmiotu, i o tyle pełnić może funkcję przeznaczoną dla nomen; por. G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio...,  
s. 188-189.
143  Gai. 2.179; D. 35.1.17.1 (Gaius libro secundo de legatis ad edictum praetoris); D. 34.5.28 (Iavolenus 
libro tertio ex posterioribus Labeonis).
144  Por. G. Donatuti, Falsa demonstratio non nocet, [w:] Studi S. Perozzi, Palermo 1925, s. 318. W odniesie-
niu do legatów spotykamy częściej w źródłach sformułowanie: falsa demonstratio legatum non paremi. Por. 
także Gai. 4.58 co do demonstratio w formułce procesowej: Si in demonstratione plus aut minus positum 
sit, nihil in iudicium deducitur et hoc est quod dicitur falsa demonstratione rem non peremi – „Instytucje 
Gaiusa 4.58: Jeśli zamieszczono za dużo lub za mało w przedstawieniu, niczego na drogę prawną nie wpro-
wadzono, dlatego sprawa pozostaje w stanie pierwotnym. A to jest to, o czym się mówi, że przez błędne 
przedstawienie sprawa nie przepada” – tł. W. RozWaDoWSki, Gai..., s. 168. Na temat różnych znaczeń sfor-
mułowania falsa demonstratio por. L. Raggi, s.v. Falsa demonstratio, NNDI VII, Torino 1961, s. 1-2.
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1. ŚWIADECTWO MARCJANA

Światło na ewolucję zasady falsa demonstratio non nocet − dokumentując 
pojawienie się jej zrazu przy legatach, potem przy fideikomisach, a przede wszystkim 
przy heredis institutio − rzuca tekst Marcjana z księgi szóstej jego Instytucji.

D. 35.1.33 pr. (Marcianus libro sexto institutionum):
Falsa demonstratio neque legatario neque fideicommissario nocet neque heredi insti-
tuto, veluti si fratrem dixerit vel sororem vel nepotem vel quodlibet aliud: et hoc ita 
iuris civilis ratione et constitutionibus divorum Severi et Antonini cautum est.

„D. 35.1.33 pr. (Marcjan w księdze szóstej Instytucji):
Błędne przedstawienie nie szkodzi ani legatariuszowi, ani fideikomisariuszowi, ani 
ustanowionemu dziedzicem, na przykład jeśli ktoś opisał kogoś jako brata, siostrę, 
wnuka lub w inny błędny sposób. I to przewidują zasady prawa cywilnego oraz kon-
stytucje boskich Sewera i Antonina”.

Jurysta omawia przypadek, gdy testator wskazał na nieistniejące więzy po-
krewieństwa albo w inny błędny sposób opisał osobę. Takie niezgodne z rzeczywisto-
ścią określenie osoby nie miało jednakże wpływu na ważność rozrządzenia − w myśl 
zasady falsa demonstratio non nocet. Eljusz Marcjan przekazał wartościową dla nas 
informację, że reguła ta utrwalona już była onegdaj w ius civile, a cesarze Sewer i Ka-
rakalla tylko ją potwierdzili w swoich konstytucjach. Możemy przypuszczać, że została 
ona wykształcona przy analizie i interpretacji zapisów testamentowych, by z biegiem 
czasu oraz na skutek złagodzenia podwyższonych wymogów formalnych, znaleźć za-
stosowanie także przy ustanowieniu dziedzica. Natomiast za mniej żywy problem (meno 
vivace) − ze względu, jak sądzę, na jej automatyzm − uznaje się zastosowanie omawia-
nej zasady przy fideikomisach, przy których rzeczywista wola testatora była w centrum 
uwagi interpretatora, a użyte słowa interpretowano w sposób możliwie oddający wolę 
spadkodawcy. Stąd przypuszcza się, że wzmianka o fideikomisariuszu w tekście Mar-
cjana dodana była ręką prawników justyniańskich145. Odnosząc się do tej tezy, warto za-
znaczyć, że nie można mimo wszystko wykluczyć, iż wspomniana przez Marcjana ratio 
iuris civilis obejmowała legaty i heredis institutio, konstytucje cesarskie zaś wzmianko-
wały także o fideikomisariuszu146. Warto też zauważyć, że hipoteza o interpolacji nie jest 

145  G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., s. 202.
146  Określenie falsa demonstratio non nocet pojawia się także przy zobowiązaniach. Jak podaje Paulus, 
wskazujący też na opinię Pediusa, ich przedmiot można było opisać nie tylko prioprio nomine, ale także 
w sposób opisowy: D. 12.1.6 (Paulus libro vicensimo octavo ad edictum): Certum est, cuius species vel 
quantitas, quae in obligatione versatur, aut nomine suo aut ea demonstratione quae nominis vice fungitur 
qualis quantaque sit ostenditur. Nam et Pedius libro primo de stipulationibus nihil referre ait, proprio nomi-
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uzasadniona źródłowo. Objęcie wzmianki o fideikomisariuszu przez ratio iuris civilis 
nie mogło być przypadkowe. Nadto taka „poprawka” tekstu przez kompilatorów byłaby 
niezgodna z ideą Justyniana. Zmiany w tekstach veteres miały bowiem na celu przysto-
sowanie treści do nowych potrzeb. Interpolacja zaś prowadziłaby do zafałszowanego 
obrazu historii prawa rzymskiego. Wydaje się także, że w I w. po Chr. juryści mogli 
jeszcze zastanawiać się nad problemem falsa demonstratio przy fideikomisariuszu i do 
ich rozstrzygnięć odnosi się uwaga Marcjana. Sądzę więc, że nie brakuje uzasadnienia 
dla obrony tezy o autentycznym pochodzeniu całości tekstu prawnika z czasów dynastii 
Sewerów.

2. ORIGO ZASADy FALSA DEMONSTRATIO NON NOCET

Niezależnie jednak od samej kwestii fideikomisów podany tekst źródło-
wy stanowi niewątpliwe świadectwo, że reguła falsa demonstratio non nocet umoco-
wana była trwale w ius civile. Pociąga to za sobą kolejne pytania. Gdzie na osi czasu 
rzymskiej państwowości umiejscowić okres, w którym omawiana zasada została po raz 
pierwszy sformułowana? Czy możliwe jest wskazanie, przy jakiej instytucji zaczęto ją 
formułować? Czy u podstaw formowania się zasady leżały decyzje jurystów związane 
z kontrowersjami powstałymi na tle interpretacji nieprawidłowego oznaczenia imion le-
gatariuszy, czy też origo reguły należy upatrywać gdzie indziej? A jeśli gdzie indziej, 
to czy zastosowanie zasady do nieprawidłowego oznaczania imion rządziło się innymi 
prawidłami?

ne res appelletur an digito ostendatur an vocabulis quibusdam demonstretur: quatenus mutua vice fungan-
tur, quae tantundem praestent. – „D. 12.1.6 (Paulus w księdze dwudziestej ósmej Komentarza do edyktu): 
Postanowione jest, że to, co stanowi przedmiot zobowiązania – jako rzecz oznaczona co do tożsamości lub 
pewna ilość rzeczy oznaczona miarą, liczbą, wagą – wskazane być może albo przez użycie nazwy rzeczy, 
albo przez przedstawienie, które zastępuje nazwę, wskazując ilość lub jakość. Bowiem i Pedius w księdze 
pierwszej O stypulacjach powiada, że nie ma różnicy, czy rzecz opisana jest przez jej nazwę czy wskazana 
palcem, czy za pomocą jakichś słów. Ponieważ te, które znaczą to samo, dają się zastąpić jedne drugimi”. 
Konstytucja cesarzy Dioklecjana i Maksymiana z 293 r. przekazuje nam osąd Pediusa, że jeśli w nowacji 
zobowiązania przez stypulację błędnie było powiedziane, iż suma obiecywana należna jest z tytułu mutu-
um, nie ma to wpływu na ważność czynności: C. 4.2.6 pr. (Imperatores Diocletianus et Maximianus): Si ex 
pretio debitae quantitatis facta novatione per stipulationem usuras licitas contra quem supplicas stipulatus 
es, falsa mutuae datae quantitatis demonstratio praemissa, cum obligationis non defecerat substantia, quo-
minus usque ad modum placitum usurae possint exigi, nihil nocet. (293 r.). – C. 4.2.6 pr. (cesarze Dioklecjan 
i Maksymianus): – „C. 4.2.6 pr. (cesarze Dioklecjan i Maksymianus):  Jeżeli  miałeś należną określoną 
ilość rzeczy, i czyniąc nowację za pomocą stypulacji, ustaliłeś ich cenę wraz z odsetkami obiecanymi tobie  
w drodze stypulacji przez osobę, przeciwko której wnosisz replikę, wtedy – jako że nie brakuje substancji 
zobowiązania – błędne przedstawienie, że suma należna była z tytułu pożyczonych pieniędzy, nie stoi na 
przeszkodzie skardze co do odsetek żądanych zgodnie z postanowieniami kontraktu”.
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W odpowiedzi na pierwsze dwa pytania pomocny będzie tekst Jawolena 
z księgi drugiej Komentarza do prac pośmiertnych Labeona. Jurysta, przekazując opinię 
Ofiliusza, Trebacjusza i Labeona, wskazuje, iż reguła falsa demonstratio non nocet sto-
sowana była już przez prawników republikańskich.

D. 35.1.40.4 (Iavolenus libro secundo ex posterioribus Labeonis): 
Qui dotalem fundum nullum habebat, ita legaverat: „fundum Cornelianum, quem illa 
mihi doti dedit, ei heres dato”. Labeo Ofilius Trebatius responderunt fundum nihilo 
minus legatum esse, quia, cum fundus Cornelianus in rerum natura sit, demonstratio 
falsa legatum non peremit147.

„D. 35.1.40.4 (Jawolen w księdze drugiej Komentarza do prac po-
śmiertnych Labeona):

Gdy ktoś nie miał nieruchomości otrzymanej tytułem posagu, pozostawił taki legat: 
«niech jej [żonie] dziedzic da nieruchomość korneliańską, którą dała mi w posagu». 
Labeon, Ofiljusz oraz Trebacjusz odpowiedzieli, że legat jest ważny, gdyż skoro nie-
ruchomość korneliańska istnieje, przez błędne przedstawienie legat nie przepada”.

Przedstawiony fragment ukazuje sposób rozwiązania kontrowersji wyrosłej 
na gruncie legatum dotis. Przedmiotem zapisu był grunt oznaczony imieniem właścicie-
la – jurysta posługuje się blankietową nazwą gruntu korneliańskiego. Testator w akcie 
ostatniej woli umieścił informację, iż grunt ten otrzymany został przez niego tytułem po-
sagu. W rzeczywistości jednak, choć taki grunt istniał, nie należał on do posagu. Juryści 
końca I w. przed Chr. – Aulus Ofiliusz, Trebacjusz Testa i jego uczeń Marek Antistiusz 
Labeon uznali, iż w takim przypadku fałszywy opis przedmiotu legatu nie osłabia jego 
mocy − demonstratio falsa legatum non peremit. Uzasadnienie ważności dyspozycji sło-
wami cum fundus Cornelianus in rerum natura sit, choć lakoniczne, daje asumpt do 
ujawnienia kryterium, jakim posłużyli się ci prawnicy, badając ważność dyspozycji de 
cuius. Wyjaśnienie, na czym polegało to kryterium − dla jasności wywodu − proponuję 
oprzeć o bardziej rozbudowane przykłady, przekazane w późniejszym tekście, pocho-
dzącym z księgi piątej dispositionum Ulpiana. 

D. 30.75.1 (Ulpianus libro quinto dispositionum): 
Si mihi quod Titius debet fuerit legatum neque Titius debeat, sciendum est nullum esse 
legatum. Et quidem si quantitas non sit adiecta, evidenti ratione nihil debebitur, quia 
non apparet, quantum fuerit legatum: nam et si quid quod ego Titio debeo ei legavero 

147  G. Donatuti, Falsa demonstratio..., s. 315; G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., s. 204; o. foRzie-
Ri vannucchi, Studi sull`interpretazione giurisprudenziale romana, Milano 1973, s. 115, 119-124 passim;  
W. DaJczak, Zapisy na rzecz żony w prawie rzymskim, Toruń 1995, s. 137; n. RaMpazzo, La falsa demon-
stratio e l`oggetto dei legati, Index 29, 2001, s. 270-271. 
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quantitate non adiecta, constat nullum esse legatum, cum, si decem quae Titio debeo 
legavero nec quicquam Titio debeam, falsa demonstratio non peremit legatum, ut in 
legato dotis Iulianus respondit.

„D. 30.75.1 (Ulpian w księdze piątej Rozważań):
Jeśli przedmiotem legatu było to, co Tycjusz był mi dłużny, gdy tymczasem nic od 
niego nie było mi należne, powinno się wiedzieć, że legat jest nieważny. Nawet jeśli 
sama ilość nie była określona, z oczywistych powodów nic się nie należy, skoro nie 
jest jasne, na ile opiewał legat. Bowiem jeśli to, co Tytusowi byłem dłużny, dam jemu 
w legacie nie określając ilości, ustalone jest, że legat jest nieważny, skoro, jeśli dam 
w legacie dziesięć, które byłem winien Tycjuszowi, a nie byłem nic mu winien, przez 
błędne przedstawienie legat nie przepada, jak Julian odpowiedział w przypadku legatu 
na rzecz żony”.

Jak podaje jurysta, rozrządzenie testamentowe, w którym testator zapisał 
„sumę pieniężną dłużną od osoby trzeciej” − podczas gdy w rzeczywistości osoba ta nie 
była jego dłużnikiem − było nieważne. Ratio takiego rozstrzygnięcia była oczywista − 
przedmiot legatu, czyli wierzytelność, okazała się nie istnieć. Jednakże − jeżeli w legacie 
byłoby zapisane: „Tytusowi, 10 aureusów, które byłem mu winien” − przy czym w rze-
czywistości testator nie był dłużnikiem Tytusa − demonstratio nie powodowała nieważ-
ności legatu. Jego przedmiot bowiem istniał i był zindywidualizowany. Prowadzi to do 
wniosku, że niezgodny z rzeczywistością opis przedmiotu legatu – jego falsa demonstratio 
– powodował nieważność dyspozycji testatora w przypadku, gdy przedmiot legatu okazy-
wał się nieistniejący − a więc tu, niejako wbrew regule, która jak się okazuje, nie miała 
uniwersalnego zastosowania: falsa demonstratio peremit legatum. Gdy zaś, mimo błędne-
go opisu, przedmiot legatu dało się dostatecznie zindywidualizować, brak było przesłanek, 
by uznać rozrządzenie testatora za nieważne. Błędny opis gruntu korneliańskiego nie miał 
więc wpływu na ważność dyspozycji, ponieważ grunt ten istniał in rerum natura148. 

Przywołana przez Jawolenusa opinia Ofiliusza, Trebacjusza i Labeona jest 
najstarszym sformułowaniem zasady falsa demonstratio non nocet. Być może pierwsze 
nici reguły utkane zostały już nieco wcześniej, przez nauczyciela Ofiliusza − Serwiu-
sza Sulpicjusza, a dopiero juryści następnego pokolenia posługiwali się nią jako regula 
iuris149. Podstawę takiej hipotezy oprócz tekstu D. 35.1.40.4 dają dwa fragmenty z dzieł 
Labeona, również dotyczące legatum dotis.

148  W. DaJczak, Zapisy..., s. 137, słowa uzasadnienia decyzji jurystów cum fundus Cornelianus in rerum 
natura sit tłumaczy jako: „skoro zapisany grunt istnieje”.
149  Sformułowanie zasady łączą z responsa Serwiusza i jego szkołą: c.a. MaSchi, Studi sull’interpre-
tazione dei legati, Milano 1938, s. 51 i 62; H. coinG, Zur Methodik der republikanischer Jurisprudenz,  
[w:] Studi V. Arangio-Ruiz, Napoli 1953, t. 1, s. 386; h.J. WieLinG, Falsa demonstratio..., s. 201; o. foRzieRi 
vannucchi, Studi..., s. 115-124; M. D’oRta, La giurisprudenza tra Republica e principato. Primi studi su  
C. Trebazio Testa, Napoli 1990, s. 143, przyp. 86.
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D. 33.4.6 pr. (Labeo libro secundo posteriorum a Iavoleno epito-
marum): 

Cum scriptum esset: „quae pecunia propter uxorem meam ad me venit quinquaginta, 
tantundem pro ea dote heres meus dato”, quamvis quadraginta dotis fuissent, tamen 
quinquaginta debere Alfenus Varus Servium respondisse scribit, quia proposita sum-
ma quinquaginta adiecta sit. 1. Item ei, quae dotem nullam habebat, vir sic legaverat: 
„quanta pecunia dotis nomine” et reliqua, „pro ea quinquaginta heres dato”. Deberi 
ei legatum Ofilius Cascellius, item et Servii auditores rettulerunt: perinde habendum 
esse ac si servus alicui mortuus aut pro eo centum legata essent. quod verum est, quia 
his verbis non dos ipsa, sed pro dote pecunia legata videtur.

„D. 33.4.6 pr. (Labeon w księdze drugiej «Prac pośmiertnych» 
streszczonych przez Jawolena):

Gdy zostało napisane: «pięćdziesiąt – pieniądze, które dzięki mej żonie stały się 
moje, niech mój dziedzic w równej sumie jej da», chociaż tytułem posagu przekazano 
czterdzieści, Alfenus Warus napisał, że Serwiusz odpowiedział, iż pięćdziesiąt będzie 
należne, ponieważ oświadczona suma opiewała na pięćdziesiąt. 1. Podobnie tej, któ-
ra w posagu nic nie wniosła, mąż taki dał legat: «tyle pieniędzy, ile wynosił posag» 
i dalej: «niech dziedzic jej da pięćdziesiąt». Ofiliusz, Kasceliusz i podobnie uczniowie 
Serwiusza uznali, że legat jest należny. To samo należy stwierdzić, jeśli przedmiotem 
legatu byłby niewolnik, który zmarł lub sto zamiast niego. Co jest słuszne, ponieważ 
tymi słowy nie sam posag, lecz pieniądze w miejsce posagu są zapisywane”.

W principium omawiany jest przypadek legatu określonej sumy pieniędzy 
na rzecz żony, z opisem, iż suma ta uprzednio została wniesiona do majątku testatora ty-
tułem posagu. Dyspozycja de cuius opiewała na pięćdziesiąt aureusów, tymczasem suma 
wniesiona tytułem posagu wynosiła czterdzieści. Jakie znaczenie dla jurystów miała 
rzeczywista wartość posagu? Czy warunkowała wartość dyspozycji testatora? Według 
Serwiusza − którego opinię przekazał jego uczeń Alfenus Warus − legat był ważny co do 
pięćdziesięciu, ponieważ taka dyspozycja została zawarta w testamencie: quia proposita 
summa quinquaginta adiecta sit. 

W następnym fragmencie przedmiotem rozważań jurystów była dyspo-
zycja legatu o nieco odmiennej treści. Mąż zapisał żonie sumę pięćdziesiąt aureusów, 
z opisem, że tyle wynosił posag. Sprawę komplikowała okoliczność, że żona nie tylko 
nie wniosła sumy mniejszej niż podana przez testatora, ale nie miała w ogóle żadnego 
posagu. Juryści Ofiliusz, Kasceliusz i auditores Servii − słuchacze Serwiusza, uznali 
ważność takiego legatu i porównali omawiany przypadek do legatu alternatywnego, 
którego przedmiotem był albo niewolnik, albo − w przypadku jego śmierci − sto au-
reusów świadczonych w miejsce niewolnika. Podług Labeona decyzja była słuszna, 
albowiem testator w ten sposób formułując swą myśl nie zapisał posagu, lecz jedynie 
pieniądze w miejsce posagu: his verbis non dos ipsa, sed pro dote pecunia legata videtur 
− chodziło o zabezpieczenie przyszłości żony.
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W obu fragmentach pochodzących z dzieł Labeona zasada falsa demon-
stratio non nocet nie została wprost powołana. Mimo to uznaje się, że nakreślony jest 
w nich jej mechanizm wspólny z rozstrzygnięciem zawartym w D. 35.1.40.4150. Obok 
wskazania przedmiotu zapisu istnieje jego dodatkowy opis: quem illa mihi doti dedit 
(D. 35.1.40.4), quae pecunia propter uxorem meam ad me venit (D. 33.4.6 pr.), quanta 
pecunia dotis nomine (D. 33.4.6.1), który będąc błędnym, nie wpływa jednak na waż-
ność dyspozycji de cuius. Wskazać można także na fakt, że chociaż uzasadnienia decyzji 
w trzech omawianych fragmentach są różne: falsa demonstratio legatum non peremit 
(D. 35.1.40.4), quia proposita summa quinquaginta adiecta sit (D. 33.4.6 pr.), non dos 
sed pro dote pecunia legata videtur (D. 33.4.6.1), to jednak rozwiązanie i skutki prawne 
takie same151. Wszystkie fragmenty pozwalają na przypisanie jurysprudencji rzymskiej 
I w. przed Chr. następującej myśli: istniejący obok dyspozycji niezgodny z rzeczywisto-
ścią opis legatu nie ma wpływu na skutki prawne samego rozrządzenia. Sformułowanie 
„obok dyspozycji”, a nie − „w części dyspozycji”, w moim przekonaniu oddaje właści-
wie istotę myśli rzymskich prawników: ważne było dla nich samo rozrządzenie prawem 
majątkowym, a nie jego dodatkowy opis, zgodny czy niezgodny z rzeczywistością. Sko-
ro umieszczenie zgodnego z rzeczywistością opisu przedmiotu legatu nie było niezbęd-
ne dla ważności dyspozycji − bo była ona już dostatecznie sformułowana, a przedmiot 
rozrządzenia zindywidualizowany − to tym bardziej jego niezgodny z rzeczywistością 
opis nie mógł mieć wpływu na ważność dyspozycji. 

Analiza przedstawionych wyżej świadectw prawników republikańskich ro-
dzi jednakże pewną wątpliwość. Czy mianowicie zasada falsa demonstratio non nocet 
opisana przez prawników republikańskich ma wspólne podłoże z regułą przekazaną na 
początku tego rozdziału we fragmencie Marcjana D. 35.1.33 pr.? Rozważania Serwiusza 
i jego następców koncentrują się bowiem wokół przedmiotu legatu, tymczasem Marcjan 
stosuje omawianą regułę do instytucji powołania dziedzica, wyznaczenia legatariusza 
i fideikomisariusza. Przytoczmy jeszcze jeden przekaz responsum Serwiusza – świadec-
two, które może okazać się pomocne dla rozwiania tej wątpliwości.

D. 35.1.40.3 (Iavolenus libro secundo ex posterioribus Labeonis): 
Dominus servo aureos quinque eius legaverat: „Heres meus Sticho servo meo, quem 
testamento liberum esse iussi, aureos quinque, quos in tabulis debeo, dato”. Nihil ser-
vo legatum esse Namusa Servium respondisse scribit, quia dominus servo nihil debere 
potuisset: ego puto secundum mentem testatoris naturale magis quam civile debitum 
spectandum esse, et eo iure utimur.

150  o. foRzieRi vannucchi, Studi..., s. 116.
151  Ibidem, s. 120-121.
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„D. 35.1.40.3 (Jawolen w księdze drugiej Komentarza do po-
śmiertnych dzieł Labeona):

Właściciel zapisał niewolnikowi pięć aureusów słowami: «niech mój dziedzic wypłaci 
mojemu niewolnikowi Stichusowi pięć aureusów, które jestem mu winny według skryptu 
dłużnego». Namusa napisał, iż Serwiusz odpowiedział, że nic niewolnikowi nie będzie na-
leżne, ponieważ właściciel nie może być dłużnikiem niewolnika. Ja zaś sądzę, że zgodnie 
z wolą testatora dług ma raczej charakter naturalny niż cywilny, i to prawo jest w użyciu”.

Wyzwolonemu w testamencie swojemu niewolnikowi testator zapisał sumę 
pieniężną słowami: „niech mój dziedzic wypłaci mojemu niewolnikowi Stichusowi pięć 
aureusów, które jestem mu winny według skryptu dłużnego”. Stosownie do przekazu 
Namuzy, Serwiusz uznał zapis tego rodzaju za nieważny, w ius civile bowiem właściciel 
nie mógł być dłużnikiem swojego niewolnika. Rozstrzygnięciem tym jurysta uznał nie-
zgodny z rzeczywistością opis: aureos quinque, quos in tabulis debeo (co w istocie pro-
wadzi do wniosku, iż przedmiot legatu był nieistniejący: in rerum natura non esse152), za 
przyczynę nieważności dyspozycji. Jak wytłumaczyć rozbieżność opinii u tego samego 
jurysty? Domniemywać można, że decydujące znaczenie miała tu odmienna materia le-
gatu153. G. Grosso uznał, iż juryści byli bardziej skłonni do uznania dodatkowego opisu 
za nieistotny przy legacie oznaczonej rzeczy, inaczej natomiast oceniliby legat określo-
nej ilości rzeczy (legato di quantità) oznaczonych gatunkowo154. W moim przekonaniu 
źródłem decyzji Serwiusza była niechęć do zapisów na rzecz wyzwoleńców, a dodatko-
wym argumentem był motyw zapisu155 − istnienie domniemanego długu testatora wobec 

152  G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., s. 208, przyp. 49.
153  Teza C.a. MaSchi, Studi…, s. 51, który uznał szacunek dla woli zmarłego jako podstawowe kryterium 
decyzji Serwiusza przy zapisie pro dote, zakwestionowana została przez h.J. WieLinGa, Testamentsausle-
gung..., s. 27, oraz przez W. DaJczaka, Zapisy..., s. 135-136. Odmienność rozstrzygnięcia w przypadku 
zapisu na rzecz niewolnika wskazuje, że w przypadku zapisu pro dote na rzecz żony testatora, jurysta nie 
kierował się wyłącznie wolą zmarłego, ale także regułą korzystnej dla żony interpretacji takich zapisów – 
favor uxoris. Jak wskazuje W. DaJczak, źródła nie dają jednakże podstawy do przyjęcia, by istniała ogólna 
zasada przychylnej postawy wobec zapisów na rzecz żony.
154  G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., s. 208.
155  W wielu tekstach z pism iurisprudentes motyw dyspozycji uznawany jest za demonstratio. Juryści 
czynią co prawda rozróżnienie między falsa causa a falsa demonstratio, por. UE 24.19: Neque ex falsa 
demonstratione neque ex falsa causa legatum infirmatur. Falsa demonstratio est velut: ’Titio fundum, quem  
a Titio emi, do lego’, cum is fundus a Titio emptus non sit. Falsa causa est velut: ’Titio, quoniam negotia 
mea curavit, fundum do lego’ cum negotia eius nunquam Titius curasset – „UE 24.19: Legat nie traci mocy 
ani przez błędne przedstawienie, ani przez podanie błędnej przyczyny. Przykładem błędnego przedstawienia 
jest taka dyspozycja: «Tycjuszowi nieruchomość, którą od Tycjusza kupiłem», podczas gdy nieruchomość 
nie była kupiona od Tycjusza; przykładem podania błędnej przyczyny: «Tycjuszowi, ponieważ prowadził 
moje sprawy, nieruchomość daję, zapisuję», gdy Tycjusz spraw moich nigdy nie prowadził”; D. 30.75.2 
(Ulpianus libro quinto disputationum): Quod si addiderit: „decem quae mihi Titius debet lego”, sine dubio 
nihil erit in legato: nam inter falsam demonstrationem et falsam condicionem sive causam multum interest. 
Proinde et si Titio decem, quae mihi Seius debet, legavero, nullum erit legatum: esse enim debitor debet: 
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niewolnika. Potwierdza to zdanie Juliana, który uznał dług wobec niewolnika za istnie-
jący jako zobowiązanie naturalne. Na tej podstawie udaje mu się utrzymać dyspozycję 
testatora w mocy: ego puto secundum mentem testatoris naturale magis quam civile 
debitum spectandum esse, et eo iure utimur. Czy ta opinia ograniczała zakres zastoso-
wania zasady falsa demonstratio non nocet przez Juliana do zapisów na rzecz żony? 
Brak szerszych przekazów źródłowych nie pozwala na precyzyjną odpowiedź. W moim 
przekonaniu nic nie stało na przeszkodzie, aby reguła znajdowała jednak szersze zasto-
sowanie, bowiem omówiona opinia dotyczyła konkretnego przypadku, który mógł być 
przez jurystów oceniany z innej perspektywy. W tym kontekście należy także pamię-
tać, że istnienie długu nie było dla jurystów rzymskich warunkiem ważności zapisu na 
rzecz wierzyciela czy dłużnika celem zwolnienia z długu. Stosowne świadectwa dają 
tu Paulus i Ulpian, którzy uznają ważność dyspozycji testatora zawierającej opis nie-
istniejącego długu156. Ulpian powołuje się tu na pogląd Juliana wyrażony przy zapisie 
na rzecz żony: si decem quae Titio debeo legavero nec quicquam Titio debeam, falsa 
demonstratio non peremit legatum, ut in legato dotis Iulianus respondit – „jeśli zosta-
wię w legacie «dziesięć, które byłem dłużny Tycjuszowi», a nie byłem nic mu winien, 
przez błędne przedstawienie legat nie przepada, jak odpowiedział Julian w przypadku 
legatu na rzecz żony” (D. 30.75.1). Prawdopodobne jest więc, że w czasach Serwiusza 
rozstrzygnięcia uwzględniające regułę falsa demonstratio non nocet dotyczyły tylko le-
gatów na rzecz małżonki157, a później − w konkretnych rozstrzygnięciach, dostrzeżono 
ogólną prawidłowość mogącą − ale nie zawsze i nie na każdych warunkach − mieć za-
stosowanie także przy legatach innego typu oraz przy innych instytucjach. Umieszczając 
początki falsa demonstratio non nocet w szkole Serwiusza, należy wszelako pamiętać, 

nam et si vivus exegissem, exstingueretur legatum et, si debitor maneret, actiones adversus eum heres meus 
dumtaxat praestare cogeretur. – „D. 30.75.2 (Ulpian w księdze piątej Rozpraw): Jeśli dodano «zapisuję 
dziesięć, które Tycjusz był mi dłużny», bez wątpienia nic nie zostało zapisane. Bowiem jest wielka różni-
ca między błędnym przedstawieniem, błędnym warunkiem czy przyczyną. Stąd jeśli zapiszę «Tycjuszowi 
dziesięć, które mnie Sejusz był dłużny», legat będzie nieważny. Dłużnik powinien bowiem istnieć. Ponie-
waż jeśli ściągnę dług za życia, legat wygaśnie, natomiast jeśli dłużnik pozostanie, obowiązek świadczenia 
mego dziedzica ograniczony będzie do powództw przeciwko niemu.”. Por. także I. 2.20.30-31, D. 35.1.17 
pr.-1. Wydaje się jednakże, iż rozróżnienie ma charakter czysto formalny. G. GRoSSo, Sulla falsa demon-
stratio..., s. 212, twierdzi, iż rozróżnienie to nie miało zresztą wielkiego znaczenia, jako że w obydwu przy-
padkach miała zastosowanie ta sama reguła. Jednakże warto zauważyć, że to w przypadku falsa causa, a nie 
demonstratio, juryści przewidzieli możność zastosowania exceptio doli, por. D. 35.1.72.6 (Papinianus libro 
octavo decimo quaestionum): Falsam causam legato non obesse verius est, quia ratio legandi legato non 
cohaeret: sed plerumque doli exceptio locum habebit, si probetur alias legaturus non fuisse. – „D. 35.1.72.6 
(Papinian w księdze osiemnastej Zagadnień): Zasadniej twierdzić, że podanie błędnej przyczyny nie stoi na 
przeszkodzie legatowi, ponieważ przyczyna zapisu nie jest jego częścią. Lecz w większości przypadków ma 
zastosowanie zarzut podstępu, jeśli jest dowiedzione, że inaczej testator nie uczyniłby legatu”.
156  D. 34.3.25 (Paulus libro decimo quaestionum); D. 30.75.1 (Ulpianus libro quarto disputationum).
157  Zob. W. DaJczak, Zapisy..., s. 138. Autor twierdzi, iż omawiana reguła w okresie republiki nie była ogól-
ną zasadą wykładni zapisów, lecz ograniczała się do legatów na rzecz żony testatora, otrzymującej zapis pro 
dote lub dotis; por. także D. 30.75.1 Ulpianus libro quarto disputationum, gdzie przytoczono opinię Juliana.

Rozdział II. Falsa demonstratio a error in nomine



Error in nominE. rzymska myśl prawnicza i współczesne wyzwania

62

iż nie miała charakteru zasady ogólnej, a odpowiedzi udzielane przez jurystę bądź jego 
uczniów − w jednostkowych przecież sprawach − uwarunkowane były zawsze cało-
kształtem kulturowych przesłanek i historycznych okoliczności. 

Podsumowując, początki zasady falsa demonstratio non nocet sięgałyby 
więc czasów Serwiusza, czyli końca rzymskiej republiki. Zasada była, jak przekazują 
źródła, związana od zarania z zapisem na rzecz żony i taka wydaje się jej origo. Przegląd 
tekstów nie pozwala jednakże na związanie falsa demonstratio non nocet w tak przedsta-
wionym kształcie z błędem co do imienia. żaden bowiem z przedstawionych fragmen-
tów z czasów Serwiusza nie dotyczył problematyki związanej z błędnym opisem osoby, 
będącej adresatem dyspozycji testamentowej, czy też jej przedmiotem. Rozstrzygnięcia 
jurystów nie były oparte także o wykładnię woli testatora w kierunku sprecyzowania 
treści jego dyspozycji. W istocie, iurisprudentes uznawali część demonstratio dyspo-
zycji za niemieszczącą się w prawnej konstrukcji legatu (ratio legandi). Rozumowanie 
takie − co należy dodać − nie przy wszystkich dyspozycjach musiało mieć zastosowanie. 

Narzuca się wątpliwość, czy zasada, o której pisał Marcjan w przytoczo-
nym na początku rozdziału fragmencie, jest tą samą regułą, którą przytaczali prawnicy 
republikańscy przy legatum dotis, czy też jej, z uwagi na odmienną materię, twórczą 
transpozycją? Warto powrócić tu do postawionego wcześniej pytania, czy za pomocą 
zasady falsa demonstratio non nocet osiągnąć można było zupełnie różne – w zależności 
od materii dyspozycji – cele? 

3. ŚWIADECTWO INSTyTUCJI JUSTyNIANA

Warto przedstawić, w jaki sposób Justynian zarysowuje wzajemną relację 
falsa demonstratio i error nominis. Reguły rządzące obydwoma zagadnieniami ukaza-
ne są – jedna po drugiej – w Instytucjach justyniańskich. Autorzy podręcznika, wyraź-
nie wskazują na ich wzajemną relację. Jest to niezwykle cenne dla naszych rozważań. 
Nie wydaje się bowiem, by w prawie justyniańskim wprowadzano nowe rozwiązanie 
w tej mierze. Raczej wolno sądzić, że zawarte w Instytucjach uwagi, dotyczące zarówno 
falsa demonstratio, jak i error nominis, są obrazem przyjętego w tej mierze stanowiska 
przez poprzednie pokolenia. Materiał źródłowy znajduje się w księdze drugiej, w roz-
dziale zatytułowanym de legatis. Wskazywałoby to, że pojęcia te występowały przede 
wszystkim w prawie dotyczącym zapisów testamentowych.

I. 2.20.29:
Si quid in nomine cognomine praenomine legatarii erraverit testator, si de persona 
constat, nihilo minus valet legatum. Idem in heredibus servatur: et recte; nomina enim 
significandorum hominum gratia reperta sunt, qui si quolibet alio modo intellegan-
tur, nihil interest. 30. Huic proxima est illa iuris regula falsa demonstratio legatum 
non peremi, veluti si quis ita legaverit Stichum servum meum vernam do lego: licet 
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enim non verna, sed emptus sit, de servo tamen constat, utile est legatum. Et conve-
nienter si ita demonstraverit Stichum servum quem a Seio emi, sitque ab alio emptus, 
utile legatum est, si de servo constat.

„I. 20.29:
Jeśliby testator popełnił jakąś omyłkę co do nazwiska, przydomka lub imienia spad-
kodawcy, o ile jest pewność co do osoby, to jednak zapis jest ważny. To samo stosuje 
się do spadkobierców, i słusznie, nazwiska bowiem są wymyślone dla oznaczania 
ludzi i nie ma żadnego znaczenia, jeśli oznacza się ich w jakiś inny sposób. 30. Naj-
bliższa temu jest ta reguła prawa, że zapis nie jest niweczony przez fałszywy opis. Na 
przykład, jeśli ktoś tak zapisał: „Mego urodzonego w domu niewolnika Stichusa daję, 
zapisuję”, bo chociażby niewolnik Stichus nie był urodzony w domu, lecz kupiony, 
jeśli jednakże jest pewność co do osoby niewolnika, zapis jest skuteczny. I odpowied-
nio, jeśliby w ten sposób opisał: „Niewolnika Stichusa, którego kupiłem od Stichusa”, 
chociażby był kupiony od innego, zapis jest ważny, jeśli jest pewność co do osoby 
niewolnika”158.

Instytucje justyniańskie wskazują, że regula iuris dotycząca falsa demon-
stratio zbliżona była znacznie do rzymskiego pojmowania problemu error nominis.  
A więc − jak error nominis nie niweczył czynności, tak i falsa demonstratio nie wpływa-
ła na jej ważność, skoro tylko można było ustalić osobę legatariusza, dziedzica lub nie-
wolnika, będącego przedmiotem zapisu testamentowego159. Antyczny podręcznik daje 
przykłady: jeśli ktoś uczynił w testamencie legat niewolnika, podając jego imię i wska-
zując, że był on urodzony w jego domu, podczas gdy w rzeczywistości został przez te-
statora nabyty − nie powodowało to nieważności dyspozycji. Istniała bowiem pewność 
co do identyfikacji przedmiotu legatu – si de servo constat. Podobna zasada obowiązy-
wała, jeśli testator wskazał, że niewolnik kupiony był od Seiusa, podczas gdy nabyty 
został od kogoś innego. Podane więc w dyspozycji nomen niewolnika wystarczało dla 
ważności dyspozycji, o ile oczywiście nie pozostawiało wątpliwości co do identyfikacji. 
Dodatkowy opis wskazywał na bliższe cechy osoby, tym niemniej jego zamieszczenie 
nie było niezbędne.

Lektura cytowanych fragmentów skłania do elementarnego, choć wcale 
nieretorycznego pytania o źródło ich pochodzenia. W nauce przyjmuje się, iż zaczerp-
nięte zostały one z dzieła prawnika klasycznego160. Ich autorstwo przypisuje się Gaiu-

158  Tł. c. kunDeReWicz, Instytucje..., s. 125-126.
159  H. von hoLLanDeR, Zur Lehre..., s. 73, pisał: „Wie die Rechtsregel über die falsa demonstratio non no-
cet, finden wir über den error nominis desgleichen die Regel ausgesprochen, dass ein falscher Name nichts 
schadet, wenn die Person nur auf andere Weise genügend bezeichnet ist”. – „Jak przy regule prawnej falsa 
demonstratio non nocet, w przypadku error nominis podobnie znajdujemy szczególną regułę, że błędne imię 
nie szkodzi, jeśli tylko osoba jest wystarczająco opisana w inny sposób”.
160  c. feRRini, Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, [w:] Opere di C. Ferrini, t. 2, Studi sulle fonti del 
diritto romano, Milano 1929, s. 374, [=] BIDR 13, 1901, s. 101-207; G. Donatuti, Falsa demonstratio..., 
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sowi161. Wątpliwości interpolacyjne wzbudziły natomiast frazy si servo tamen constat  
(I. 2.20.29) oraz si de servo constat (I. 2.20.30), jako odnoszące się do woli testatora nie 
wyrażonej w testamencie162. Jednakże wedle G. Grosso sformułowania te mogą być zro-
zumiałe także z klasycznego punktu widzenia, a więc i klasycznego pochodzenia163. Jak 
tłumaczy uczony − aby demonstratio określić jako falsa, z testamentu musiało wynikać, 
jaki był przedmiot legatu; wynik ten uzyskiwano za pomocą reguł interpretacyjnych. 
Prawnicy justyniańscy przypisali wprawdzie słowu constare nieco szersze znaczenie niż 
prawnicy klasyczni, ale samo to nie dowodzi interpolacji wspomnianych źródeł. Pogląd 
ten poparła O. Forzieri Vannucchi, dodając, że w omawianym fragmencie reguła falsa 
demonstratio non nocet i jej zastosowanie nie wynikały z decyzji podjętej w konkret-
nym przypadku, lecz ze sformułowania o generalnym charakterze164. W konkretnych 
przypadkach jurysta mógł zastosować omawianą zasadę wyłącznie, jeśli uznał, że de-
monstratio miała charakter jedynie akcesoryjny, co było rezultatem złożonej interpre-
tacji. Wszelako przy ujęciu reguły w sposób abstrakcyjny, Gaius mógł z powodzeniem 
dodać frazę si de servo constat, powołując wszystkie kryteria interpretacyjne, na których 
podstawie można by stwierdzić, czy dane, fałszywe określenie wpływa na ważność dys-
pozycji, czy też nie.

Jeśli więc uznać, że cały tekst, wraz z porównaniem rozstrzygnięcia związa-
nego z error nominis do zasad rządzących falsa demonstratio (huic proxima est illa iuris 
regula falsa demonstratio legatum non peremi), wyszedł spod ręki Gaiusa165, oznaczałoby 

s. 321; G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., s. 215; o. foRzieRi vannucchi, Studi…, s. 186. Możliwości 
przypisania autorstwa fragmentów prawnikom klasycznym nie widzi h.J. WieLinG, Falsa demonstratio, 
condicio pro non scripta, condicio pro impleta in römisches Testament, ZSS 87, 1970, s. 199. P. Voci jedynie 
przytacza fragment I. 2.20.29 jako ilustrację zagadnienia error nominis oraz I. 2.20.30 jako przykład falsa 
demonstratio, p. voci, Diritto..., s. 827, przyp. 19 oraz s. 851, przyp. 2.
161  c. feRRini, Sulle fonti…, s. 374, wyklucza autorstwo fragmentu zarówno Marcjana, jak i Florentyna. 
Zagadnienia przedstawione w I. 2.20.29-30 omawiają oni bowiem w inny sposób: D. 35.1.33 pr. (Marcianus 
libro sexto institutionum) i D. 35.1.34 pr. (Florentinus libro undecimo institutionum). Dostrzega natomiast 
związki z fragmentami prac Gaiusa i na tej podstawie przyjmuje jego autorstwo – zwroty: huic proxi-
mus est... w D. 44.7.1.13 (libro secundo aureorum), iuris regula w Gai. 4.112, D. 29.1.17.4 (libro quinto 
decimo ad edictum provinciale), D. 2.14.28 pr. (libro primo ad edictum provinciale); legatum non peremi  
w D. 30.68.2 (libro octavo decimo ad edictum), et convenienter, si de eo constat w D. 35.1.17 pr. (libro 
secundo de legatis ad edictum praetoris).
162  G. Donatuti, Falsa demonstratio..., s. 321. Indywidualizacja niewolnika, w myśl opinii autora, wynikać 
miałaby już z samych słów Stichus servum meum. Natomiast fragmenty, co do których G. Donatuti podej-
rzewa interpolacje wskazywałyby, że na gruncie interpretacji testamentu istnieje wątpliwość, co do osoby 
niewolnika będącego przedmiotem legatu.
163  G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., s. 215, przyp. 60.
164  o. foRzieRi vannucchi, Studi…, s. 186. Romanistka czyni wspólne uwagi dla fragmentów: nam si contat 
de quo homine... emerit (D. 35.1.17 pr.), si de eo sensisse testatorem conveniat (D. 35.1.17.1) i si de servo 
constat (I. 2 20.30).
165  Najprawdopodobniej interpolowane było jedynie wskazanie na poszczególne elementy rzymskiego 
imienia, co do których testator mógł znajdować się w błędzie, zawarte we frazie: in nomine cognomine pra-
enomine legatarii erraverit testator. Świadczyć o tym mogą szczegółowe wyjaśnienia Teofila co do rzym-
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to, że co najmniej w jego czasach przedstawione pojmowanie reguł rządzących błędem 
co do imienia utrwalone było wśród jurysprudencji. We fragmencie I. 2.20.29 mowa jest 
o błędzie co do imienia legatariusza. Potem tekst odnosi się do dziedzica − zaznaczając 
niejako − że właśnie w tej mierze, co do stosowania zasady odnośnie heredis institutio, 
była wcześniej jakaś wątpliwość. Wydaje się, że może to być dodatkowy argument na 
rzecz klasycznego pochodzenia tekstu. Domniemywać można, że Justynian jako autor 
nie uczyniłby tu pauzy sygnalizującej wątpliwości, dotyczące zastosowania reguły do 
dziedzica. Wymieniłby go wcześniej – tuż po legatariuszu. Wiemy przecież − na pod-
stawie cytowanego wcześniej fragmentu Marcjana D. 35.1.33 pr. – że w odniesieniu do 
dziedzica reguła dotycząca fałszywego przedstawienia zatwierdzona była już nie tylko na 
mocy opinii jurystów, ale i konstytucjami cesarskimi. Trudno znaleźć powody do innego 
traktowania przez Rzymian error nominis, skoro w odniesieniu do imion osób juryści 
uznawali ten sam „mechaniczny” rdzeń obu instytucji (nomina enim significandorum ho-
minum gratia reperta sunt, qui si quolibet alio modo intellegantur, nihil interest). Nadto, 
konsekwencją przypisania autorstwa tekstu Gaiusowi − wobec zawartych w nim słów et 
recte, będących oceną zastosowania reguły dotyczącej error nominis do dziedzica − bę-
dzie datowanie tego rozwiązania co najmniej na czasy tego prawnika.

W tym miejscu pojawia się ważne pytanie o rozszerzenie − a może para-
doksalnie zawężenie? − zasady falsa demonstratio non nocet do opisu osób. Być może 
uczyniono to w Instytucjach dla celów edukacyjnych. Przykłady związane z demon-
stratio osób mogły być łatwiejsze do opisania i rozstrzygnięcia. Dwie rzeczy można tu 
z pewnością powiedzieć. Po pierwsze − przekazane w Digestach justyniańskich frag-
menty dotyczące zastosowania zasady falsa demonstratio non nocet zawarte w tytule 
pierwszym księgi trzydziestej piątej, dotyczącym między innymi sposobów umieszcza-

skiego systemu imion zawarte w odnośnym fragmencie tekstu w Parafrazie Instytucji (por. supra., s. 60-62), 
dokumentujące, że dla współczesnych mogły to być sprawy nie zawsze jasne. Tym niemniej, nie zmienia to 
oczywiście ogólnego sensu rozstrzygnięcia. Według J.D. haRke, Si error..., s. 40, przyp. 64, podobny zwrot 
erraverit in nomine cognomine praenomine, znajdujący się we fragmencie Ulpiana D. 28.1.21.1, został 
zapożyczony z omawianego tekstu. Sądzę, że temu poglądowi przeciwstawić można argumenty źródłowe: 
części rzymskiego imienia wymienia się w konstytucji z 239 r. cesarza Gordiana, a sam Ulpian rozstrzyga, 
iż przy dziedziczeniu nominatim wystarczy podać tylko jeden z elementów wchodzących w skład pełnego 
nomen; por. C. 6.23.4 (Imperator Gordianus): Si in nomine praenomine seu cognomine testator erravit nec 
tamen de quo senserit incertum sit, error huiusmodi nihil officit veritati. – „C. 6.23.4 (Cesarz Gordian): 
Jeśli testator był w błędzie co do nazwiska, imienia lub przydomka, ale nic z jego woli nie byłoby niejasne, 
błąd tego rodzaju nie sprzeciwia się prawdzie” oraz D. 28.2.1 (Ulpianus libro primo ad Sabinum): Quid sit 
nominatim exheredari, videamus. Nomen et praenomen et cognomen eius dicendum est an sufficit vel unum 
ex his? Et constat sufficere. – „D. 28.2.1 (Ulpian w księdze pierwszej Komentarza do dzieł Sabinusa): Roz-
ważmy, jak ocenić sytuację, w której ktoś byłby imiennie wydziedziczony. Czy należy podać [razem] jego 
imię, nazwisko i przydomek czy wystarczy jedno z nich? Uznano, że wystarczy podanie jednego z nich”.
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nia w testamentach demonstratio166 − związane są wszystkie z prawem osób. Po drugie 
− we fragmencie I. 2.29.30 falsa demonstratio ograniczona jest tylko do osób będących 
przedmiotem zapisów, czyli niewolników. Nie ma tam mowy ani o legatariuszu, ani 
o dziedzicu, wspomnianych przecież przy error nominis. Skąd więc ów brak spójności 
między tekstem Instytucji a fragmentami przekazanymi w Digestach? A może orygi-
nalny fragment, z którego tekst zaczerpnięty został do Instytucji pochodził z czasów, 
w których zastosowanie reguły nie było jeszcze rozszerzone na legatariusza i dziedzica? 
Byłaby to pierwsza próba, wobec dostrzeżenia podobieństw, rozszerzenia mechanizmu 
już uznanego przy błędzie co do imienia legatariusza i dziedzica na falsa demonstratio? 
Niewiele, niestety, w tym względzie nam wyjaśnia odpowiadający tekstowi Instytucji 
justyniańskich fragment Parafrazy Teofila. 

Theoph. Par. 2.20.29-30:
PrÕj d»lwsin t n Øpokeimšnwn prosèpwn poll¦s ™penÒhsan oƒ pala-
ioˆ proshgor…as. œsti g¦r NOMEN, toutšsti tÕ kÚrion Ônoma oἷon T…tios 
COGNOMEN tÕ ™pènumon, Óper À ¢pÕ yÒgou À ¢pÕ ºpa…nou lamb£netai 
¢pÕ yÒgou m¾n oἷon SUPERBUS, ™x ™pa…nou dὲoἷon PIUS. œsti kaˆ PRAENO-
MEN, toutšstin Ð crhmatismÒs oὗtoj dš lamb£netai À ¢pÕ progÒnwn À ¢pÕ 
eÙerget n. ¢pÕ progÒnwn mὲn oἷon ™£n tij A„akÕn kalšsῃ t n Ἀcillea, 
¢pÕ eÙerget n dὲ ésper Ðr men toÝj ¥rgontaj t n ™parci n prot£t-
tontaj tῆj „d…aj proshgor…aj t¦ Ñnomata ™ke…nwn di᾽ n gegÒnasin, oἷon 
Strat»gion ½ Kwnstantῖnon. e„ to…nun lhgateÚwn tij ™plan»qh perˆ tÕ 
Ônoma to  lhgatar…ou, kaˆ dšon  e„peῖn T…tion eἶpe SEION kaˆ ™plan»qh 
perˆ tÕ NOMEN, À perˆ tÕ COGNOMEN, dšon g¦r e„peῖn SUPERBUS eἶpe 
PIUS, À perˆ tÕn crhmatosmÒn, dš  g¦r e„peῖn Strat»gioj eἶpe PRIMOS, 
zhto men e„ tÕ lhg£ton ™stˆn ¥crhston. kaˆ l»gomen, e„ æmolÒgetai 
perˆ t…noj ™nequm»qh, oÙdὲn tton œrrwtai tÕ lhg£ton. TÕ auto kaˆ ™pˆ 
klhronÒmwn ful£ttetai. e„ g¦r gr£fwn tin¦ klhronÒmwn planhq  perˆ  
›n ti t n e„rhmšnwn, ¹ œnstasij ™nte qen oÙk ¢kouro tai. kaˆ e„kotwj· t¦ 
g¦r ÑnÒmata dhlèsewj ›neka t n ¢nqrèpwn ™pinenÒhtai, e„ dὲ dunatÕn 
™x ˜tšrou oƒoud»pote trÒpou tÕ Øpoke…menon katalhfῆnai prÒswpon, oÙ-
dem…a œstai diafor¦ oÙdὲ bl£bh ™k tῆj perˆ tÕ Ônoma pl£nhj30. Ἔoike 
toÚtJ t  lÒg  ™keῖnoj Ð konën Ð lšgwn FALSA DEMONSTRATIO LEGA-
TUM NON PEREMIT. Ñfe…leij g¦r e„dšnai Öti paršpetai toῖj lhg£toij 
potš mὲn DEMONSTRATION potὲ dὲ CAUSA. DEMONSTRATION dὲ ™sti 
d»lwsij pr£gmatoj Ô lhgateÚetai. oἷon ™lhg£teusš tij oÛtwj e„pèn· 
«St…con tÕn ™mÕn o„kethn tÕn o„kogenῆ lhgateÚw Tit…J». cr»simon tÕ lh-

166  D. 35.1: De condicionibus et demonstrationibus et causis et modis eorum, quae in testamento scribuntur.
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g£ton, e„ ka… Ð Sticoj oÙk n o„kogen¾j ¢ll᾿ ™x ¢goras…aj aÙtÕn œscen.  
À kaˆ oÛtwj eἶpe· «St…con tÕn o„kšthn Ön ¢pÕ SEIU ºgÒrasa lhgateÚw 
Tit…J», œtuce dὲ aÙtÕn ¢gor£saj ¢pÕ Pr…mou· cr»simon ka… oÛtwj tÕ lh-
g£ton di¦tÕn e„rhmšnon kanÒna tÕn lšgonta FALSA DEMONSTRATIO LEGA-
TUM NON PEREMIT167.

„Theoph. Par. 2.20.29-30:
Starożytni znali wiele sposobów na oznaczanie osób. Jest bowiem nazwisko (nomen), 
na przykład Tycjusz; przydomek (cognomen), dane w celu przygany lub dla pochwa-
ły; w celu przygany, na przykład: «Wyniosły» (Superbus), aby pochwalić: «Wierny» 
(Pius). Jest także imię (praenomen), wskazujące na przodków lub dobroczyńców; na 
przodków, na przykład jeśli ktoś określa Achillesa «Aiacides»; na dobroczyńców, na 
przykład gdy namiestnicy prowincji swoje imiona zwykli poprzedzać także imionami 
tych, którzy ich powołali na to stanowisko, na przykład Strategius lub Konstantyn. Je-
śli więc ktoś zostawił legat zawierający błąd co do nazwiska lub przydomka legatariu-
sza, na przykład zamiast Superbus zapisał Pius, albo co do imienia, zamiast Strategius 
użył określenia Primus, powstaje pytanie, czy legat jest ważny. Lepiej jest przyjąć, 
że jeśli wiadomo, kogo testator miał na myśli, legat mimo błędu jest ważny. Tę samą 
regułę należy przyjąć co do osoby dziedzica. Jeśli bowiem ktoś ustanawiając dziedzi-
ca, popełnił błąd co do oznaczeń, o których mówimy, z tego powodu ustanowienie 
nie jest formalnie nieprawidłowe, zatem jest zgodne z prawem. Imiona bowiem są 
wymyślone dla oznaczania ludzi, przeto jeśli w jakiś inny sposób można zidentyfi-
kować osobę, konsekwencją błędu co do imienia nie będzie żadna różnica ani strata. 
30. Bliska tej zasadzie jest reguła, że przez błędne przedstawienie legat nie przepada 
(falsa demonstratio legatum non peremit). Bowiem powinieneś wiedzieć, że legat 
może zawierać bądź przedstawienie (demonstratio), bądź motyw (causa). Demonstra-
tio to przedstawienie rzeczy będącej przedmiotem legatu, na przykład, jeśli ktoś w ten 
sposób zostawił legat: niewolnika Stichusa urodzonego w moim domu zapisuję Tycju-

167  Ad personas significandas complures appellationes veteres excogitaverunt. Est enim nomen, veluti »Ti-
tius«: cognomen, quod vituperationis vel laudis gratia tribuitur, vituperationis gratia veluti »Superbus«, 
laudis veluti »Pius«. Est quoque praenomen, quod a maioribus vel a benefactoribus sumitur; a maiori-
bus veluti si quis »Aeacidem« Achillem vocet; a benefactoribus, sicuti provinciarum rectorum mos est, qui 
suo nomini illud quoque eorum praemittere solent, per quos creati sunt, veluti »Strategium« sive »Con-
stantinum,« Si igitur quis legatum relinquens in nomine legatarii erraverit, vel in cognomina, veluti pro 
»Superbo« dixerit »Pium«, vel in praenomine, et pro »Strategio« »Primum« dixerit, quaeritur an legatum 
inutile sit. Et magis est ut si constet de quo testator cogitaverit, nihilominus legatum valeat. Idem etiam in 
heredibus observatur. Si enim aliquem heredem instituens in aliquo eorum, quae proposuimus, erraverim, 
non idcirco inrita fiet institutio et quidem iure. Nomina enim significandorum hominum gratia reperta sunt, 
itaque si alio quolibet modo persona intellegi posit, nulla erit differentia nullumque incommodum ex errore, 
qui in nomine admissus est. 30. Huic rationi proxima regula quoque est, falsam demonstrationem legatum 
non peremere. Scire enim debes legatis modo demonstrationem, modo causam adici. Demonstratio vero est 
rei legatae declaratio: veluti si quis hoc modo legaverit: »Stichum servum meum vernam Titio lego« utile 
enim legatum est, licet Stichus verna non sit, set emptus. Set si ita dixerit: Stichum servum quem a Seio emi, 
Titio lego, cum eum a Primo emisset, item utile erit legatum propter regulam dicentem falsa demonstratione 
legatum non peremi (ed. C. Ferrini, Berlin 1884, t. 1, s. 223-224).
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szowi – legat jest ważny, chociaż Stichus nie został urodzony w domu testatora, lecz 
kupiony. Lecz jeśli tak by zapisano: zapisuję Tycjuszowi niewolnika Stichusa, którego 
kupiłem od Sejusza, podczas gdy był on kupiony od Primusa, legat podobnie będzie 
ważny, ze względu na przedstawioną regułę, że przez błędne przedstawienie legat nie 
przepada”.

Teofil sprowadził tu rolę demonstratio jedynie do opisu rzeczy będącej 
przedmiotem legatu. Być może wynikało to z celów leżących u podstaw Instytucji i ich 
greckiej Parafrazy: jako podręczników adresowanych do adeptów prawa, które prze-
cież przekazywać miały wiedzę ogólną, przedstawianą nawet z konieczności w sposób 
uproszczony. Tekst parafrazy − mimo wszystko − stanowić może podstawę do sfor-
mułowania istotnego spostrzeżenia związanego z historycznym rozwojem zasady falsa 
demonstratio non nocet. Zastosowanie jej w omawianych źródłach − jeśli przeniesiemy 
je do czasów Gaiusa − jedynie do przedmiotu legatu, wskazywać może tropy histo-
rycznego pochodu, który przeszła: u zarania związana z rei legatae declaratio, potem 
wskutek stosowania jej do imion niewolników, przechodząc na oznaczenie legatariusza 
i w końcu − dziedzica. Związanie z nomina hominum łączyło się automatycznie z wy-
stępowaniem innych skutków prawnych stosowania reguły. Skutki te upodobniły ją do 
zasad rządzących error nominis.

Wobec słów huic proxima est illa iuris regula, możemy uznać, że uzasad-
nienie Justyniana: nomina enim significandorum hominum gratia reperta sunt, qui si 
quolibet alio modo intellegantur, nihil interest, odnosi się zarówno do error nominis, 
jak i do falsa demonstratio. Owo ogólne stwierdzenie rodzi następujące pytanie: czy Ju-
stynian miał na myśli możność identyfikacji osób w oparciu o okoliczności wynikające 
z pozostałej treści testamentu, czy także biorąc pod uwagę wiedzę, której źródłem były 
okoliczności, leżące poza testamentem?

4. FALSA DEMONSTRATIO U GAIUSA

Nieprzypadkowo, w moim przekonaniu, zamieszczone w Digestach roz-
ważania Gaiusa o falsa demonstratio, poprzedza fragment wskazujący na sposób inter-
pretacji woli de cuius w oparciu o okoliczności nie zawarte w treści testamentu.

D. 35.1.16 (Gaius libro primo de testamentis ad edictum praetoris): 
In his, quae extra testamentum incurrerent, possunt res ex bono et aequo interpre-
tationem capere: ea vero, quae ex ipso testamento orerentur, necesse est secundum 
scripti168 iuris rationem expediri.

168  Według Th. Mommsena stricti, por. Iustiniani Digesta16, ed. Th. MoMMSen, s. 499, przyp. 3.
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„D. 35.1.16 (Gaius w księdze pierwszej O testamentach [w komenta-
rzu] Do edyktu pretorskiego):

W odniesieniu do okoliczności spoza testamentu, dopuszcza się interpretację według 
zasad dobra i słuszności, co zaś wynika z samego testamentu, należy tłumaczyć we-
dług zasad ścisłego prawa”.

W przedstawionym fragmencie jurysta169 nie tylko wprost stanowi o moż-
liwości oparcia interpretacji postanowień testamentowych o wiedzę spoza aktu ostatniej 
woli, ale zakreśla granice oraz wskazuje zasady takiej interpretacji. Kryterium są tu 
zasady dobra i słuszności − bonum et aequum. To zaś, co wynika wprost z testamentu 
powinno być wykładane secundum scripti iuris rationem. Oznacza to, że interpretacja 
postanowień testamentu na podstawie okoliczności leżących poza testamentem nie może 
być contra testamentum, lecz winna precyzować wątpliwości czy niejasności w nim za-
warte. Te zaś postanowienia, co do których treści wątpliwości nie ma, nie mogą być 
podważane przez inne dowody.

Podobnie jak w Instytucjach justyniańskich, tak i cytowany przez kompila-
torów w Digestach Gaius, we fragmencie pochodzącym z komentarza do edyktu pretor-
skiego, opisuje falsa demonstratio w odniesieniu do przedmiotu legatu.

D. 35.1.17 pr. (Gaius libro secundo de legatis ad edictum praetoris):
Demonstratio falsa170 est, veluti si ita scriptum sit: „servum Stichum, quem de Titio 
emi”, „fundum Tusculanum, qui mihi a Seio donatus est”. Nam si constat, de quo 
homine, de quo fundo senserit testator, ad rem non pertinet, si is, quem emisse signifi-
cavit, donatus esset, aut quem donatum sibi esse significaverat, emerit.

„D. 35.1.17 pr. (Gaius w księdze drugiej O legatach [w komentarzu] 
Do edyktu pretorskiego):

Przedstawienie jest błędne, na przykład jeśli zapisano: «niewolnika Stichusa, którego 
kupiłem od Tycjusza», «nieruchomość tuskulańską, którą podarował mi Sejusz». Bo-
wiem jeśli wiadomo, którego niewolnika, którą nieruchomość miał testator na myśli, 
nie jest istotne czy ten, którego oznaczył, że go kupił, był podarowany albo czy kupił 
tego, którego oznaczył, że był jemu podarowany”.

Jurysta określa demonstratio jako falsa, gdy ktoś zapisuje niewolnika Sti-
chusa, jako kupionego od Tycjusza oraz grunt tuskulański, jako podarowany przez Se-
jusza. Tymczasem to niewolnik Stichus był podarowany przez Tycjusza, a grunt tusku-
lański kupiony od Sejusza. Mylny opis nie wpływał na ważność dyspozycji (ad rem 

169  Wątpliwości co do pochodzenia fragmentu od Gaiusa podniósł kiedyś B. fReSe, Viva vox iuris civilis, 
ZSS 43, 1922, s. 468, przyp. 1.
170  Th. Mommsen wstawia: pro non scripta est, por. Iustiniani Digesta16, ed. th. MoMMSen, s. 499, przyp. 4.
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non pertinet), jeśli tylko wiadomo było jakiego niewolnika, który grunt testator miał 
na myśli. Okoliczności wskazane w demonstratio nie były konieczne do identyfikacji 
przedmiotu legatu.

Klasyczne pochodzenie tekstu poddał w wątpliwość G. Donatuti. Sądził 
on, iż fragment nam si constat... erraverit nie wyjaśnia w żaden sposób twierdzenia 
zawartego w pierwszym zdaniu i uznał go za interpolację justyniańską171. Przeciwko 
temu wystąpił G. Grosso172, twierdząc, iż fraza si constat..., podobnie jak analogiczne 
fragmenty z I. 2.20.30, daje się rozumieć także jako klasyczna. Z testamentu musiało 
wynikać, jaki był przedmiot legatu i to wystarczało, by utrzymać dyspozycję w mocy. 
Interpolację odrzuca też − poza mommsenowską wstawką pro non scripta est − Settimio 
Di Salvo173. Z kolei  ̶  według Hansa Josepha Wielinga  ̶  Gaius nie znał rzeczywistego 
znaczenia reguły falsa demonstratio non nocet i błędnie nadał jej ogólny walor174. Pier-
wotnie miała ona znaczenie błędnego uzasadnienia, które wyodrębnione później zaczęto 
określać jako falsa causa. Poświęćmy trochę uwagi ostatniej tezie. Zauważyć należy, iż 
same dyspozycje „servum Stichum, quem de Titio emi” oraz „fundum Tusculanum, qui 
mihi a Seio donatus est” nie dają pewności, iż testator zapisywał niewolnika Stichusa, 
z uwagi na to, że został on kupiony od Tycjusza, i podobnie − grunt tuskulański z uwagi 
na to, iż został on podarowany przez Seiusa. Wykładnia autentyczna − samego Gaiusa 
− pozwala na traktowanie tych zwrotów jako falsa demonstratio, tym bardziej że w tej 
samej, drugiej księdze komentarza do edyktu pretorskiego, daje on przykłady dyspozycji 
zawierających falsa causa, a także wyraźne wskazanie na motyw dyspozycji: Titio fun-
dum do quia negotia mea curavit, fundum Titius filius meus praecipito, quia frater eius 
ipse ex arca tot aureos sumpsit175.

W dalszym ciągu komentarza Gaius daje kolejne przykłady falsa demon-
stratio, rozszerzając jednakże jej zastosowanie na opisowe oznaczenie przez testatora 
osoby legatariusza.

D. 35.1.17.1 (Gaius libro secundo de legatis ad edictum praetoris):
Igitur et si ita servus legatus sit: „Stichum cocum”, „Stichum sutorem Titio lego”, li-
cet neque cocus neque sutor sit, ad legatarium pertinebit, si de eo sensisse testatorem 
conveniat: nam et si in persona legatarii designanda aliquid erratum fuerit, constat 
autem, cui legare voluerit, perinde valet legatum ac si nullus error interveniret.

171  G. Donatuti, Falsa demonstratio..., s. 323.
172  G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., s. 214-215, przyp. 60.
173  S. Di SaLvo, Il legato modale in diritto romano. Elaborazioni dommatiche e realtà sociali, Camerino 
1973, s. 98, przyp. 18.
174  h.J. WieLinG, Falsa demonstratio..., s. 198, s. 211-212.
175  D. 35.1.17.2 (Gaius libro secundo de legatis ad edictum praetoris).
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„D. 35.1.17.1 (Gaius w księdze drugiej O legatach [w komentarzu] 
Do edyktu pretorskiego):

Zatem jeśli taka jest dyspozycja legatu: «Stichusa kucharza», «Stichusa szewca zapi-
suje Tycjuszowi», chociaż nie był ani kucharzem, ani szewcem, [niewolnik] będzie 
należał do legatariusza, jeśli byłaby zgoda, że jego miał na myśli testator. Bowiem 
jeżeli i w opisie osoby legatariusza byłoby coś błędnego, wiadomo zaś, komu [testa-
tor] chciał pozostawić legat, legat jest ważny, tak jakby żaden błąd nie miał miejsca”.

Testator zapisał Stichusa kucharza, Stichusa szewca, tymczasem Stichus 
nie był ani kucharzem, ani szewcem. Jurysta rozstrzyga, że zapis będzie ważny, o ile 
właśnie tego konkretnego niewolnika o danym imieniu testator miał na myśli − choćby 
zupełnie się nie orientował, jakiego w rzeczywistości typu usługi był w stanie ów nie-
wolnik świadczyć. Podobna bowiem – dodaje – zasada obowiązuje w przypadku błędne-
go oznaczenia osoby legatariusza. Jeżeli tylko wiadomo (constat), na czyją rzecz testator 
chciał poczynić zapis, czynność będzie ważna, jakby żaden błąd nie miał miejsca.

Wobec tekstu D. 35.1.17.1 podniesiono w literaturze zarzuty interpolacyj-
ne. Dotyczyły one drugiej części, gdzie mowa o błędnym oznaczeniu osoby legatariu-
sza: nam et si in persona legatarii designanda aliquid erratum fuerit, constat autem, 
cui legare voluerit, perinde valet legatum ac si nullus error interveniret. Wątpliwości co 
do autentyczności frazy podnieśli G. von Beseler176, G. Donatuti177, U. Zilletti178, O. Fo-
rzieri Vannucchi179. Klasycznego pochodzenia, podobnie jak w przypadku principium 
tekstu Gaiusa, dowodził G. Grosso180. Zwolennicy interpolacji twierdzą, że do tak przed-
stawionego przypadku błędnego opisu osoby legatariusza nie jest możliwe zastosowa-
nie reguły falsa demonstratio non nocet. Błąd bowiem dotyczy „głównego oznaczenia” 
(l’indicazione principale) osoby legatariusza, nie zaś istniejącego obok niego dodatko-
wego opisu. Autorzy zauważają, że w pierwszej części tekstu Gaius opisując falsa de-
monstratio wskazuje, iż zasada z nią związana odnosi się do elementów akcesoryjnych; 
jasne jest więc, że fragment został dopisany przez kompilatorów justyniańskich181. Tak 
arbitralna interpretacja budzi jednakże zastrzeżenia. Przede wszystkim, trudno twier-
dzić, iż zdanie in persona legatarii designanda aliquid erratum fuerit równoznaczne 
jest ze wskazaniem na główny − nie akcesoryjny element dyspozycji. In persona de-
signanda może bowiem oznaczać zarówno główną dyspozycję, jak i istniejący obok 

176  G. BeSeLeR, Unklassische Wörter, ZSS 56, 1936. s. 70.
177  G. Donatuti, Falsa...., s. 323, podnosił głównie zarzuty formalne.
178  U. ziLLetti, La dottrina...., s. 421, zauważa m.in. brak podmiotu w zdaniu z czasownikiem voluerit. 
Zarzut ten upada jednakże, jeśli frazy nie traktować osobno, lecz w zestawieniu z poprzednim fragmentem 
tekstu.
179  o. foRzieRi vannucchi, Studi..., s. 184-185.
180  Por. także H.J. WieLinG, Testamentsauslegung..., s. 198.
181  o. foRzieRi vannucchi, Studi..., s. 185, przyp. 147.
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imienia osoby, akcesoryjny opis jej przymiotów czy właściwości. Ponadto, nie bez zna-
czenia pozostaje fakt, że wypowiedzi innych prawników, które poniżej będą omówione, 
dopuszczają zastosowanie zasady falsa demonstratio non nocet także dla demonstratio 
osoby, która zastępuje podanie jej imienia. Powraca w tym miejscu sygnalizowane już 
wcześniej arcyważne pytanie o sposób ustalenia w takiej sytuacji intencji testatora.

5. ZASTOSOWANIE ZASADy DO DEMONSTRATIO ZASTę-
PUJąCEJ NOMEN 

Podstawowym świadectwem zastosowania zasady do demonstratio zastę-
pującej nomen jest tekst Florentyna z księgi jedenastej jego Instytucji.

D. 35.1.34 pr. (Florentinus libro undecimo institutionum):
Nominatim alicui legatur ita „Lucio Titio” an per demonstrationem corporis vel 
artificii vel officii vel necessitudinis vel adfinitatis, nihil interest: nam demonstratio 
plerumque vice nominis fungitur. Nec interest, falsa an vera sit, si certum sit, quem 
testator demonstraverit.

„D. 35.1.34 pr. (Florentyn w księdze jedenastej Instytucji):
Nie ma różnicy, czy legatariusz wskazany jest przez podanie jego imienia, na przy-
kład «Lucjuszowi Tycjuszowi», czy przez przedstawienie jego osoby przez podanie 
zawodu, urzędu, stopnia pokrewieństwa czy powinowactwa. Bowiem zazwyczaj 
przedstawienie zastępuje podanie imienia. Nie jest istotne, czy jest błędne, czy praw-
dziwe, jeśli tylko jasne jest, kogo testator chciał przedstawić.”

Jak podaje jurysta, nie jest istotne, czy legat uczyniony byłby przez wy-
mienienie nomen legatariusza (nominatim), czy też przez opis jego osoby (per demon-
strationem): wskazanie zawodu, stanowiska, stopnia pokrewieństwa czy powinowac-
twa. Ukazanie bowiem cech, czy właściwości człowieka często zastępuje podanie jego 
imienia – demonstratio plerumque vice nominis fungitur182. Jeśli zaś opis jest błędny 
(falsa demonstratio), ale jest jasne (certum), kogo testator miał na myśli, jego dyspozy-
cja pozostaje w mocy. Przy analizie cytowanego fragmentu prima facie godne spostrze-
żenia są dwie kwestie. Florentyn mówi wprost o zastosowaniu zasady już nie tylko do 
przedmiotu legatu, ale do osoby legatariusza. Nadto wskazuje, że w rzymskiej praktyce 
testamentowej, przynajmniej czasów jemu współczesnych, zastępowanie imion przez 
podanie demonstratio było, jeśli nie powszechne, to nader częste.

182  Istniały też legaty typu: lego centum quae in arca habeo – „zapisuję sto, które trzymam w skrzy-
ni”, gdzie nomen i demonstratio się pokrywały. Por. D. 30.108.10 (Africanus libro quinto questionum);  
D. 33.4.1.7 (Ulpianus libro nono decimo ad Sabinum).
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I tu dochodzimy do węzłowego punktu rozważań: jeśli demonstratio zastępo-
wałaby nomen i okazałaby się fałszywa, w jaki sposób ustalić, kogo zapisodawca miał na 
myśli? Czy na podstawie okoliczności leżących poza testamentem? I w jakim zakresie było-
by dopuszczalne ich powołanie? Przed podjęciem próby udzielenia odpowiedzi na te pytania 
trzeba poczynić jeszcze pewne zastrzeżenie. W pierwszym zdaniu fragmentu Florentinusa 
słowo demonstratio nie występuje w znaczeniu autonomicznym, a więc nie zastępuje no-
men, lecz odnosi się do corpus, artificium, stanowiąc obok wskazania imienia legatariusza 
jego bliższe określenie183. Dopiero we fragmencie nam... fungitur mielibyśmy udokumento-
waną wzajemną relację nomen i demonstratio. Fraza ta jednakże, jako uznana za niepotrzeb-
ną, pochodzić mogłaby od niedoświadczonego glosatora lub nawet od prawników justy-
niańskich. Przeciwną opinię prezentuje O. Forzieri Vannucchi, opierając się na fragmencie  
D. 34.5.28184. Wedle autorki, skoro dla identyfikacji osoby będącej przedmiotem zapisu wy-
starczy, choćby uzyskane w drodze interpretacji, wskazanie na zawód niewolnika (demon-
stratio artificii) – a pogląd ten przypisuje się już prawnikom czasów Labeona − to nie ma 
żadnych przeszkód, by uznać ogólną zastępowalność nomen przez demonstratio185. W istocie, 
kryterium decyzji prawników rzymskich nie stanowiła wcale dopuszczalność zastępowalno-
ści imienia przez opis osoby, lecz w ogóle możność jej indywidualizacji, o czym zresztą infor-
muje ostatni fragment wypowiedzi jurysty: si certum sit quem testator demonstraverit. 

Dodatkowym argumentem na potwierdzenie tezy o możliwości wskazania 
osoby legatariusza przez przytoczenie jedynie jej opisu niech będzie przekaz Gaiusa, 
który mówi o tzw. certa demonstratio incertae personae. Jurysta podaje przykład stanu 
faktycznego, w którym legatariuszem został wyznaczony ten z aktualnych kognatów te-
statora, który pierwszy przyjdzie na jego pogrzeb:

Gai. 2.238:
[...] Sub certa vero demonstratione incertae personae recte legatur, veluti: ex cogna-
tis meis qui nunc sunt qui primus ad funus meum venerit, ei X milia heres meus dato.

„Gai. 2.238:
[...] Przy ścisłym natomiast oznaczeniu zapis dla osoby nieokreślonej dokonany jest 
ważnie, na przykład: «niech mój spadkobierca da 10 000 sesterców temu spośród 
moich aktualnych kognatów, który pierwszy przyjdzie na mój pogrzeb»”186.

183  G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., s. 188, przyp. 9 pisał: „Il passo invero non dice molto. Al nomi- 
natim si contrappone il per demonstrationem corporis […] vel artificii ecc., non la demonstratio, presa 
assolutamente; la parola è qui dunque, col suo significato commune, riferita a corpus, artificium ecc.”. 
– „Fragment w rzeczywistości wiele nie wnosi. Zwrot nominatim jest przeciwstawiany określeniom per 
demonstrationem corporis […] vel artificii, itp., nie zaś demonstratio w sensie autonomicznym; zwrot ten 
występuje tu więc, w swoim znaczeniu powszechnym, jako odnoszący się do corpus, artificium, itp.”.
184  D. 34.5.28 (Iavolenus libro ex posterioribus Labeonis). Por. rozdział 3, s. 123.
185  o. foRzieRi vannucchi, Studi..., s. 178, przyp. 137.
186  Tł. W. Rozwadowski, Gai..., s. 88.
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Z przedstawionego fragmentu wynika, że nie było ważne, w jaki sposób wska-
zywano na osobę legatariusza, byle tylko owa demonstratio była certa187. Wróćmy teraz do 
postawionego wcześniej pytania o ważność dyspozycji, w której demonstratio zastępowałaby 
nomen i okazałaby się falsa. Zadajmy pytanie następne: czy falsa demonstratio może być 
certa? Odpowiedź na nie była, jak przypuszczam, właśnie źródłem hipotez interpolacyjnych, 
dotyczących końcowego zdania omawianego tekstu Florentyna: nec interest, falsa an vera sit 
[demonstratio], si certum sit, quem testator demonstraverit.

Fridolin Eisele188, a później Mario Lauria189 sądzili, że zdanie to zawiera 
regułę klasyczną, interpolacja zaś została uczyniona w celach dydaktycznych. 
G. Donatuti190 zestawia omawiane rozstrzygnięcie z normą wyrażoną w D. 28.5.9 pr. 
Według autora, prawnicy klasyczni ograniczali ważność reguły do przypadków, w któ-
rych indywidualizacja przedmiotu zapisu lub osoby legatariusza nastąpić mogła na 
podstawie oświadczenia zapisodawcy, zawartego w testamencie. Prawnicy bizantyjscy 
rozszerzyli możność indywidualizacji o dane pozatestamentowe. Skoro demonstratio 
okazała się falsa, legatariusz scriptum non est, wobec czego dyspozycja musiała w okre-
sie klasycznym być uznawana za nieważną. Interpolacja była konsekwencją poklasycz-
no-bizantyjskiej zasady, w myśl której skutki prawne dyspozycji ostatniej woli określone 
są przez rzeczywistą wolę testatora. G. Grosso uznał więc omawiane zdanie za nieuży-
teczne, przypisując je prawnikom poklasycznym191. Do poglądu poprzedników przyłą-
czyła się O. Forzieri Vannucchi, twierdząc, że w przypadku gdy demonstratio pełniłaby 
rolę głównego wskazania na osobę, zastosowanie zasady falsa demonstratio non nocet 
naruszałoby zasadę klasyczną, wedle której identyfikacja legatariusza musi być jedno-
znaczna192. Prawnikom justyniańskim termin demonstratio kojarzyć się miałby z regułą 
falsa demonstratio non nocet i stąd dokonana przez nich interpolacja. Nawet J.D. Harke 
pisał ostatnio, że bliżej niż do różnicy zdań między prawnikami klasycznymi jest tu 
do przyjęcia interpolacji, a przekazana w Instytucjach justyniańskich reguła dotycząca 
fałszywego przedstawienia, została tutaj dowolnie zamieszczona w tekście, podobnie 
jak error in nomine z I. 2.20.29 do D. 28.1.21.1193.

Postaram się wykazać mimo wszystko, że niekoniecznie trzeba odrzucać 
autentyczność pochodzenia ostatniej części omawianego fragmentu. Po pierwsze, za-
uważyć należy, iż rozumowanie polegające na wnioskowaniu, że falsa demonstratio 
istniejąca w dyspozycji testamentowej samoistnie, bez podania nomen, zawsze będzie 
powodować niemożność ustalenia osoby legatariusza, jest nietrafne. Po drugie, sko-

187  Por. także UE 24.28; I. 2.20.25.
188  fR. eiSeLe, Beiträge zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen, ZSS 18, 1897, s. 29.
189  M. LauRia, L`errore..., s. 58, przyp. 229.
190  G. Donatuti, Falsa demonstratio…, s. 321 i 324.
191  G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., s. 188, przyp. 9.
192  o. foRzieRi vannucchi, Studi..., s. 179.
193  J.D. haRke, Si error..., s. 37, przyp. 58.
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ro wiemy, że demonstratio jest falsa, nie zaczynamy nawet badać, czy jest certa, bo 
nie ma to już znaczenia. Nie wyklucza to jednak tego, że przymiot ten otrzyma persona 
legatarii. Jeśli bowiem z całości dyspozycji testamentu wynikać by miało, kogo legata-
riuszem chciał ustanowić testator, trudno przypuszczać, że prawnicy klasyczni uznaliby 
wyznaczenie legatariusza − mimo błędnego jego opisu − za nieważne. Idąc dalej, jeśli 
nawet w celu ustalenia osoby legatariusza sięgnąć trzeba by do okoliczności leżących 
extra testamentum − w oparciu zawsze jednak o treść ostatniej dyspozycji zmarłego − 
a osobę legatariusza dałoby się w drodze zabiegów interpretacyjnych jednoznacznie 
ustalić, przypuszczać można, że i tu juryści klasyczni mogli być życzliwi dla woli de 
cuius. Istnieją bowiem świadectwa źródłowe pozwalające na taką interpretację194. Usta-
lenie interpolacji w oparciu o rozstrzygnięcie zawarte w D. 28.5.9 pr. nie wydaje się 
zasadne. Jak już bowiem wcześniej wykazano, juryści odmiennie traktowali formalne 
wymogi stawiane ważnemu ustanowieniu dziedzica, gdzie wola musiała być w sposób 
sformalizowany wyrażona w samej institutio, inaczej zaś oceniali dyspozycje wskazują-
ce przedmiot legatu czy osobę legatariusza – tu można było uwzględnić wolę wyrażoną 
w innych dyspozycjach testamentowych.

Twierdzenie to znajduje poparcie w tekście samego Ulpiana. Wedle jurysty 
nie tylko wyznaczenie legatariusza, ale także powołanie na dziedzica mogło nastąpić 
w sposób opisowy, byle tylko – co należy wyraźnie podkreślić – nastąpiło to w sposób 
niebudzący wątpliwości.

D. 28.5.9.8 (Ulpianus libro quinto ad Sabinum):
Si quis nomen heredis quidem non dixerit, sed indubitabili signo eum demonstraverit, 
quod paene nihil a nomine distat, non tamen eo, quod contumeliae causa solet addi, 
valet institutio.

194  Rozstrzygnięcia w oparciu o inne dyspozycje testamentowe spotykamy w D. 28.5.37.2 (Iulianus libro 
vicesimo nono digestorum) i D. 28.6.30 (Iulianus libro septuagesimo octavo digestorum). Pozatestamen-
towym kryterium rozstrzygnięcia mogła być consuetudo patris familiae – zwyczaj ojca rodziny, por. np.  
D. 32.99 pr. (Paulus libri singulari de instrumenti significatione). Por. także D. 28.1.21.1 (Ulpianus libro 
secundo ad Sabinum): [...] nam etsi adiecta non fuisset, utique placeret coniectionem fieri eius quod reliquit 
vel ex vicinis scripturis vel ex consuetudine patris familias vel regionis. – „D. 28.1.21.1 (Ulpian w księdze 
drugiej Komentarza do dzieł Sabinusa): Bowiem chociaż nie byłoby takiego dodatku [korekty niejasnej lub 
niepełnej dyspozycji], należy zaakceptować pogląd o konieczności wyjaśnienia jej treści, opartego na pozo-
stałych dyspozycjach czy zwyczaju ojca rodziny lub regionu”. W tekście pochodzącym najprawdopodobniej 
od Ulpiana, mamy samą demonstratio przedmiotu zapisu, bez podania nomen, podobnie jak u Florentyna; 
UE 24.19: Neque ex falsa demonstratione neque ex falsa causa legatum infirmatur. Falsa demonstratio est 
velut: `Titio fundem, quem a Titio emi, do lego`, cum is fundus a Titio emptus non sit.[...] – „UE 24.19: Legat 
nie traci mocy ani przez błędne przedstawienie, ani przez podanie błędnej przyczyny. Przykładem błędnego 
przedstawienia jest taka dyspozycja: «Tycjuszowi grunt, który kupiłem od Tycjusza», podczas gdy grunt nie 
był kupiony od Tycjusza [...]”.
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„D. 28.5.9.8 (Ulpian w księdze piątej Komentarza do dzieł Sabinusa):
Jeśli ktoś nawet imienia dziedzica nie wskazał, ale przedstawił niebudzący wątpliwości 
znak wskazujący na jego osobę, który prawie nie różni się od podania jego imienia – jednak 
nie ten, który dla znieważenia zwykło się podawać – ustanowienie dziedzica jest ważne”.

Jurysta wskazuje, że dla swej ważności dyspozycja spadkodawcy musiała 
być uczyniona w taki sposób, by nie było wątpliwości co do identyfikacji dziedzica: 
indubitabili signo eum demonstraverit195. Ratio takiego rozstrzygnięcia jest praktyczna 
− wskazanie na dziedzica prawie nie różni się od podania jego imienia: paene nihil a no-
mine distat. Zastępujący imię opis osoby nie mógł budzić wątpliwości co do jej identy-
fikacji. Ulpian wskazuje tutaj na dodatkową okoliczność – opisowe określenie dziedzica 
nie może przedstawiać go w obraźliwy sposób (contumeliae causa)196.

Wolno oczywiście pytać, czy przedstawiony fragment łączy coś z zasadą 
falsa demonstratio non nocet197. Twierdzę, że jurysta nie pisze tu wprawdzie wprost 
o samej regule, tym niemniej w przedstawionym tekście znaleźć można jej jurydyczny 
sens, oczywiście, w zastosowaniu do oznaczania osób. Ustanowienie dziedzica musiało 
nastąpić w sposób niebudzący wątpliwości. Powraca tedy pytanie, czy ustalając osobę 
dziedzica, należało opierać się wyłącznie na tekście samej heredis institutio, czy też 
w tej mierze można było sięgnąć do innych postanowień testamentu, a nawet wyjść poza 
akt ostatniej woli zmarłego?

195  Związane jest to z zasadą przekazaną w D. 28.5.9.9 (Ulpianus libro quinto ad Sabinum): Heres institui, 
nisi ut certe demonstretur, nemo potest. – „Nikt nie może ustanowić dziedzica inaczej niż dokładnie go 
wskazując”. Warta przytoczenia jest opinia p. voci, Diritto..., s. 808, który tak pisał o tradycyjnej formule 
dotyczącej heredis institutio: „Essa non è la fonte sacramentale e tassativa di date conseguenze: è adoperata 
a scopo di chiarezza e di certezza...” – „Nie jest ona regułą o charakterze nienaruszalnym, której przekro-
czenie zawsze wywoła negatywne konsekwencje: jest opracowana w celu uzyskania jasności i pewności [co 
do osoby dziedzica] ...”.
196  Na ten temat: B. BionDi, Successione testamentaria. Donazioni, Milano 1943, s. 210, 526, przyp. 4;  
p. voci, Diritto…, s. 796, przyp. 21; chR. pauLuS, Die Idee der postmortalen Persönlichkeit im römischen 
Testamentsrecht. Zur gesellschaftlichen und rechtlichen Bedeutung einzelner Testaments Klauseln, Berlin 
1992, s. 152. Por. także D. 30.54 pr. (Pomponius libro octavo ad Sabinum): Turpia legata, quae denotandi 
magis legatarii gratia scribuntur, odio scribentis pro non scriptis habentur. – „D. 30.54 pr. (Pomponiusz  
w księdze ósmej Komentarza do dzieł Sabinusa): Legaty zawierające obelgę, które są pozostawiane raczej 
aby opisać legatariusza [niż przysporzyć mu korzyści], są uważane za nienapisane ze względu na wrogie in-
tencje piszącego”; jednakże powołanie w ten sposób na dziedzica syna było ważne, jako że ojcu dozwolone 
było okazywanie uczuć w momencie, w którym nie wydziedziczając syna, przebacza mu, por. D. 28.5.49.1 
(Marcianus libro quarto institutionum): Illa institutio valet: „filius meus impiissimus male de me meritus 
heres esto”: pure enim heres instituitur cum maledicto et omnes huiusmodi institutiones receptae sunt. – 
„D. 28.5.49.1 (Marcian w księdze czwartej Instytucji): Takie ustanowienie dziedzica jest ważne: «niech 
dziedzicem będzie syn mój najbardziej niewdzięczny, niegodziwy wobec mnie». Bez zastrzeżeń bowiem 
jest ustanowiony dziedzic z dodaniem zniewagi i wszystkie tego rodzaju ustanowienia są przyjęte”.
197  W tym kontekście zdają się wzmiankować o tekście G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., s. 189, przyp. 9;  
B. BionDi, Successione..., s. 509, przyp. 2; o. foRzieRi vannucchi, Studi..., s. 179-180.
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Zasadnicza więc kwestia, która wymaga wyjaśnienia to ta, czy zasa-
da falsa demonstratio non nocet miała zastosowanie do demonstratio zastępującej 
nomen w przypadku ustanowienia dziedzica. Można tu stawiać dwie tezy. Pierwszą, 
konserwatywną, w myśl której błędny opis osoby powodował utratę corpus, a co za tym 
idzie nieważność dyspozycji. Druga teza opierałaby się na przypuszczeniu, że w kon-
kretnej sprawie  ̶  mimo błędnej demonstratio, z okoliczności leżących poza heredis 
institutio mogło jasno wynikać, kto został wyznaczony dziedzicem. Nie zachował się 
materiał źródłowy, potwierdzający, że w takiej sytuacji rozrządzenie było nieważne. Ist-
nieją natomiast teksty informujące o dopuszczalności postępowania dowodowego także 
w oparciu o fakty spoza treści testamentu. Pomocne są tu przede wszystkim źródła do-
tyczące interpretacji niejasnych postanowień testamentów, czym trzeba się będzie zająć 
w następnym rozdziale.

6. PODSUMOWANIE

Początki zasady falsa demonstratio non nocet sięgają czasów rzymskiej 
republiki. Wolno przypuszczać − z uwagi na domniemane podobieństwo obu reguł − że 
także u schyłku rzymskiej republiki datować można pierwsze rzymskie rozstrzygnięcia 
dotyczące error nominis. Jednakże, przeprowadzona analiza tekstów źródłowych wyka-
zała, że stosowanie w tych czasach zasady falsa demonstratio non nocet nie było związa-
ne z błędnym oznaczaniem osób, lecz z rozstrzygnięciami dotyczącymi opisów legatów 
na rzecz żony. W poszczególnych decyzjach jurystów republikańskich daje się dostrzec 
tendencję do uznawania fałszywych opisów – czy w ogóle opisów – związanych z le-
gatami za zbędne dla samego rozrządzenia testamentowego − stąd utrzymywanie przez 
prawników mocy legatów. Natomiast późniejsze stosowanie zasady falsa demonstratio 
non nocet do błędnych opisów osób wiązano z możnością identyfikacji tych osób w dro-
dze procesów interpretacyjnych. Dopiero z biegiem czasu regułę zaczęto stosować do 
oznaczania osób: początkowo do niewolników będących przedmiotem legatów, potem 
do legatariuszy, by na koniec, z pewnym wahaniem, odnieść ją do dziedzica. Central-
nym problemem, wokół którego osadzały się rozważania jurystów, nie było uznawanie 
− jak czynili to wcześniej prawnicy republikańscy − pewnej części dyspozycji za zbęd-
ną, czy nie mieszczącą się w konstrukcji legatu, lecz dopuszczenie wnioskowania co do 
identyfikacji osób fałszywie opisanych, nie tylko z treści pozostałej części testamentu 
(ex vicinis scripturis), ale wręcz z okoliczności leżących poza nim.

W tym sensie można twierdzić, iż rzymskie rozstrzygnięcia dotyczące error 
nominis, jak i falsa demonstratio, także w kompilacji justyniańskiej, nie były związane 
bezpośrednio z poszukiwaniem rzeczywistej subiektywnej woli testatora w przeciw-

Rozdział II. Falsa demonstratio a error in nomine
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stawieniu do deklarowanej w testamencie198. Związane były natomiast z możnością − 
w oparciu o złożone oświadczenie w testamencie i inne okoliczności − jednoznacznego 
ustalenia osoby, będącej adresatem czy przedmiotem dyspozycji testamentowej. Wycią-
gnąć można z tego także inny wniosek: zastosowanie omawianej zasady przy różnych 
instytucjach oznaczało uzyskiwanie każdorazowo innych skutków prawnych. Skutki 
związane z identyfikacją imion adresatów dyspozycji testamentowych bardzo podobne 
były do reguł rządzących error in nomine. Ponieważ były to najczęściej stosowane ope-
racje, tekst dokumentujący tę relację znalazł się w Instytucjach justyniańskich.

198  Inaczej G. GRoSSo, I legati nel diritto romano. Parte generale, Torino 1962, s. 475, który uznał, że tendencja Justynia-
na do uwzględniania wszędzie rzeczywistej woli testatora znalazła swoje odzwierciedlenie w rozszerzeniu zastosowania 
zasady falsa demonstratio non nocet do uznania przewagi woli nad oświadczeniem.
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Rozdział iii

ConTroVerSiA De nomine inTer PLUreS –
WYJaŚnianie, sPRostoWanie i WYKładnia

PostanoWieŃ testamentÓW dotYCząCYCH osÓb

Przypuszczać można, że archaiczne formy testamentu rzymskiego − ca-
latis comitiis oraz in procinctu − sprzyjały utrzymaniu jednoznaczności treści dyspo-
zycji testamentowych. Aprobata dla woli testatora ze strony zgromadzenia ludowego, 
czy świadectwo towarzyszy wypraw wojennych musiało siłą rzeczy, prócz obowiązują-
cych zapewne formuł słownych, stanowić dostatecznie silną zaporę dla nieprecyzyjnych 
dyspozycji de cuius. Natomiast pojawienie się w III w. przed Chr. testamentu mancypa-
cyjnego, a w nim ustnej nuncupatio, w której testator powoływał się tylko ogólnie wo-
bec świadków na treść tego, co szczegółowo opisano w tabliczkach testamentowych199, 
otwierało drogę dla postanowień nieprecyzyjnych, niejasnych, sprzecznych ze sobą − 
ogólnie mówiąc – wymagających interpretacji. Jak się wydaje, zaczyn dla tłumaczenia 
postanowień testamentu dali jednak dopiero w II i I w. przed Chr. ojcowie założyciele 
rzymskiej jurysprudencji200.

W rozdziale niniejszym zajmiemy się zbadaniem tych niejasnych posta-
nowień testamentów, które dotyczyły imion oraz opisów dziedziców, legatariuszy czy 
niewolników, będących przedmiotem legatów. Będziemy, analizując te niejasne posta-
nowienia, nadal poszukiwać odpowiedzi na pytanie o granice procesu interpretacyjnego: 
czy zakreślał je sam akt ostatniej woli, czy też ustalając osobę dziedzica czy legatariusza, 
można było prowadzić dowody ponad to, co zostało expressis verbis wyrażone w samym 
testamencie? Czy dopuszczano, aby testator w testamencie lub poza nim wyjaśnił swoje 
nieprecyzyjne sformułowania? Czy wreszcie w procesie dowodzenia wystarczającym 
nawet mogło być jedynie uprawdopodobnienie woli de cuius?

199  Por. Gai. 2.104.
200  W. DaJczak, T. GiaRo, f. LonGchaMpS De BéRieR, Prawo rzymskie..., s. 54-55.
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1. NIEJASNOŚć DySPOZyCJI TESTUJąCEGO

Zwykło się rozważania o interpretacji niejasnych postanowień testamentu 
zaczynać od fragmentów źródłowych, stanowiących o eliminacji tych dyspozycji, któ-
re niejasnymi pozostać musiały. Przypomnijmy więc ogólne dyrektywy jurystów. 

D. 50.17.73.3 (Quintus Mucius Scaevola libro singulari ὅρων):
Quae in testamento ita sunt scripta, ut intellegi non possint, perinde sunt, ac si scripta 
non essent.

„D. 50.17.73.3 (Kwintus Mucjusz Scewola w księdze pojedynczej 
ὅρων):

Dyspozycje testamentu, które są w ten sposób napisane, że nie można ich zrozumieć, 
należy traktować, jakby nie były napisane”.

D. 34.8.2 (Alfenus libro quinto digestorum):
Quae in testamento scripta essent neque intellegerentur quid significarent, ea perinde 
sunt ac si scripta non essent: reliqua autem per se ipsa valent.

„D. 34.8.2 (Alfenus w księdze piątej Digestów):
Te dyspozycje, które w testamencie zostały ujęte w ten sposób, że nie można zrozu-
mieć co oznaczają, należy traktować tak, jakby nie były napisane. Pozostałe zaś nie-
zależnie są ważne”.

Lektura powyższych przekazów nasuwa następujący wniosek: uznanie 
za niezawarte (pro non scripta) niezrozumiałych postanowień dotyczących ustanowie-
nia dziedzica oznaczać musiało nieważność całego testamentu; wskazania legatariusza 
− upaść musiał legat; niewolnika będącego przedmiotem legatu − podobnie − legat był 
nieważny201. Tyle ogólnych spostrzeżeń, przyjrzeć się trzeba natomiast poszczególnym 
rozstrzygnięciom jurystów.

Prawnik Modestyn odpowiada na  pytanie o ważność testamentu w przy-
padku, gdy analiza dyspozycji de cuius nie pozwalała na rozstrzygnięcie, kogo wyzna-
czył on dziedzicem. W księdze drugiej pandektów jurysty czytamy: 

201  Na temat mechanizmu uznawania określonych zwrotów za niezawarte w obu tekstach por. e. BunD,  
Die fiktion «pro non scripto habetur» als Beispiel fiktionsbewirkter interpretatio, [w:] Sein und Werden im 
Recht. Festgabe für U. von Lübtow, Berlin 1970; e. Bianchi, Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto 
romano dal periodo arcaico all’epoca augustea, Milano 1997, s. 464-472.
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D. 28.5.63 (62).1 (Modestinus libro secundo pandectarum): 
Quotiens non apparet, quis heres institutus sit, institutio non valet (quippe evenire 
potest, si testator complures amicos eodem nomine habeat et ad designationem singu-
lari nomine utatur): nisi ex aliis apertissimis probationibus fuerit revelatum, pro qua 
persona testator senserit.

„D. 28.5.63 (62).1 (Modestyn w księdze drugiej Pandektów):
Ilekroć nie okaże się, kto został ustanowiony dziedzicem, ustanowienie jest nieważne 
(co często się zdarza, jeśli testator miał wielu przyjaciół o tym samym imieniu i aby 
oznaczyć [dziedzica] użyte zostało pojedyncze imię); chyba że inne oczywiste dowo-
dy wskazywałyby, którą osobę testator miał na myśli”.

Ustanowienie dziedzica − przekazuje prawnik − było nieważne, jeżeli nie 
wiadomo było, kogo testator chciał wyznaczyć na spadkobiercę lub pozostawały w tej 
mierze wątpliwości (quotiens non apparet). Niejasność dyspozycji zmarłego, jak dalej 
wyjaśnia, mogła wynikać z podobieństwa czy wręcz tożsamości imion. Dla przykła-
du, mając wielu przyjaciół o tym samym imieniu, testator nie użył nomen gentilicium 
ani też nie wskazał bliższych cech dziedzica; wymienił jedynie wspólne dla przyjaciół 
nomen. Modestyn wskazuje jednak, że dla tłumaczenia dyspozycji de cuius można było 
wyjątkowo sięgnąć poza samą institutio i na podstawie innych wskazówek ustalić oso-
bę dziedzica. Dowody musiały być wszelako jednoznaczne. Jurysta mówi wręcz o ich 
oczywistości (apertissimae probationes).

Tekst wywołał w doktrynie rozbieżności interpretacyjne, związane głównie 
z dodatkiem nisi ex aliis apertissimis probationibus fuerit revelatum, pro qua persona te-
stator senserit202. Jako oczywiste uznaje się bowiem, że non apparere z początku tekstu 
jest rezultatem nie tylko przeczytania testamentu, ale także jego interpretacji203. Stąd 
rozważania zawarte w drugiej części fragmentu − jako powtórzenie myśli zawartej na 
początku − stały się podstawą pomysłów interpolacyjnych. Przypuszcza się, że w przy-
padku dyspozycji testatora niejednoznacznie opisującej dziedzica, prawnicy klasyczni 
zwracali się do treści samego rozrządzenia, nie zaś do id quod testator senserit, uznając 
dyspozycję za nieważną. Prawo justyniańskie natomiast starało się poszukiwać voluntas 
poza czynnością prawną, rekonstruując ją z zewnętrznych elementów i okoliczności204. 

202  O. GRaDenWitz, Interpolationen in den Padekten, Berlin 1887, s. 205-206; fR. eiSeLe, Beiträge...,  
s. 316-317; G. von BeSeLeR, Beiträge ...4, s. 208, s. 214-215; e. aLBeRtaRio, La crisi del metodo interpola-
zionistico, [w:] Studi P. Bonfante, t. 1, Milano 1930, s. 653-654; S. peRozzi, Instituzioni di diritto romano2, 
t. 2, Milano 1947, s. 538, przyp. 1; u. ziLLetti, La dottrina…, s. 145, 146, przyp. 124; p. voci, Diritto...,  
s. 813-814, s. 951; G. GanDoLfi, Studi sull`interpretazione degli atti negoziali in diritto romano, Milano 
1966 , s. 56-57; R. yaRon, Gifts in Contemplation of Death in Jewish and Roman Law, Oxford 1960, s. 186; 
h. J. WieLinG, Testamentauslegung…, s. 183-184.
203  p. voci, Diritto..., s. 813.
204  e. aLBeRtaRio, La crisi del metodo interpolazionistico, [w:] Studi P. Bonfante, t. 1, Milano 1930, s. 653-
654. G. von BeSeLeR, Beiträge...4, s. 208, s. 214-215, uważał, że interpolacja zaczyna się od słowa quippe,  
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Przypuszczenie interpolacji oparte jest także na konfrontacji tekstu z fragmentem Pauli 
Sententiae, który nie zawiera końcowej frazy.

Paul. Sent. 3.4B.3:
Quotiens non apparet, quis heres institutus sit, institutio non valet: quod evenit, si 
testator plures amicos unius nominis habeat.

„Paul. Sent. 3.4B.3:
Ilekroć nie okaże się, kto został ustanowiony dziedzicem, ustanowienie jest nieważne; 
co często się zdarza, jeśli testator miał wielu przyjaciół o jednym imieniu”.

Odnosząc się do tych uwag, rzeczywiście należy uznać za wielce sporne, 
czy zastrzeżenie nisi... dodane zostało przez kompilatorów justyniańskich, czy też jest 
to glosa poklasycznego autora205. Ostatnią tezę uzasadnia się rygorystycznymi zastrzeże-
niami Justyniana, dotyczącymi oznaczenia imienia dziedzica, które winno być sformu-
łowane wyraźnie i w sposób niebudzący wątpliwości, aby możliwe było jednoznaczne 
ustalenie osoby dziedzica. Z jednej strony rzeczywiście zwrot non apparet może wska-
zywać, że niepewność dotycząca osoby dziedzica była nieuzdrawialna, z drugiej jednak-
że, zastrzeżenie możności powołania dowodów spoza heredis institutio prowadzić może 
do wniosku, że w pierwszej części tekstu chodzić mogło jedynie o tłumaczenie dyspo-
zycji w oparciu o reguły językowe. Zauważyć można wszelako, że w praktyce dodatek 
nisi... nie zmienia jurydycznego sensu tekstu, natomiast może być sygnałem ingerencji 
w tekst. Warto w tym miejscu odnotować „podręcznikową” opinię Mario Talamanca206, 
który uznaje, że często spotykane w tekstach klauzule typu nisi aliud testator senserit 
czy nisi alia testatoris voluntas, zastrzegające prawo do zmiany wcześniejszej decyzji, 
jeśli tylko pojawi się dowód wskazujący na inną wolę testatora, tylko pozornie zmieniają 
wymowę tekstu. Należy zdać sobie sprawę ze sposobu pracy prudentes, który charak-
teryzował się metodą kazuistyczną. Decyzje jurystów dotyczące wykładni testamentów 
uzależnione były od danych przedstawianych im przez klientów. Rozrządzenia testa-
mentowe oceniano przecież w granicach consultatio. Co więcej, jurysta często nie znał 
wszystkich postanowień testamentu, a także istotnych okoliczności, leżących poza ta-
bulae testamenti, które dopiero razem mogłyby dać całościowy obraz stanu rzeczy. Znał 
więc tylko te dane, które przedstawiał mu ubiegający się o opinię. Wobec tego należy 
zauważyć, że w naturze consultatio leżał margines zezwalający na odmienną decyzję 
w przypadku, gdy stan faktyczny przedstawiony juryście, wzbogaciłby się o nowe oko-

i pisał o nim: „in den Texten der Klassiker fast immer unecht“  – „w tekstach prawników klasycznych prawie 
zawsze fałszywe” (s. 208).
205  G. GanDoLfi, Studi..., s. 58.
206  M. taLaManca, Istituzioni…, s. 761.
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liczności. Zastrzeżenia typu nisi... należy więc uznać, w większości przypadków, za in-
terpolacje poklasyczne i justyniańskie. Wyrażały one niemniej myśl klasyczną, jako że 
nie wprowadzały odmiennych rozwiązań.

Krytyka tekstu dotyczy jeszcze dwóch kwestii. G. von Beseler uważał, 
że interpolacja zaczyna się od wyrazu quippe207, gdyż jest to słowo, które nie występuje 
w tekstach klasycznych. Jak stwierdzono − nie zmienia to jednak znaczenia fragmen-
tu208. Zauważyć należy, iż przykład wielu przyjaciół o tym samym imieniu mógł dopiero 
stać się − wobec kazuistycznej metody pracy i indukcyjnego rozumowania jurystów 
rzymskich − podstawą do sformułowania normy o charakterze ogólnym: quotiens non 
apparet, quis heres institutus sit, institutio non valet. To, że została ona umieszczona na 
początku tekstu, wynikać mogło z zabiegów stylistycznych. 

Analizie krytycznej został też poddany fragment zawierający zwrot apper-
tissimae probationes209. S. Riccobono uznał zwrot za wyraz widocznej już od Konstanty-
na210 tendencji do zrównania dowodu ze świadków z dowodem z dokumentów, później, 
za Justyniana211, do wyparcia tego − zawsze niezmiernej wagi dla Rzymian − dowodu. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę kontekst całej wypowiedzi, przede wszystkim zauważyć 
należy, iż w tekście Modestyna, appertissimae probationes nie są skierowane przeciw-
ko słowom użytym przez testatora w akcie ostatniej woli. Przeciwnie, służyć mają ich 
pełniejszej wykładni tak, by udało się ustalić osobę wyznaczoną przez spadkodawcę 
dziedzicem. Wprawdzie samej frazie, być może − tak jak i większemu fragmentowi, 
w którym się znajduje − przypisać można pochodzenie poklasyczne. Wydaje się jednak, 
że tekst odzwierciedla myśl klasyczną: wątpliwości co do osoby dziedzica wynikają-
ce z nieprecyzyjnej institutio mogą być usunięte w oparciu o dowody jasno świadczące 
o woli testatora.

Na koniec, rozważenia wymaga hipoteza, że słowa quotiens non apparet 
odnoszą się do testamentu, a końcowa fraza tekstu do okoliczności pozatestamento-
wych. Jeśli uznać ją za słuszną, odeprzeć można by zarzuty o powtórzeniu w końcowej 
frazie fragmentu myśli zawartej na początku. Być może pierwszą część tekstu Mode-
styna można by także tłumaczyć: „jeżeli z samej institutio − nie zaś z całego testamentu 
− nie okaże się, kto jest dziedzicem”. Wtedy końcowy fragment zezwalałby na poszuki-
wanie osoby dziedzica we wszelkich dyspozycjach testamentu. Nie jest też wykluczone, 
że słowa te odnosiły się do literalnej analizy heredis institutio, a appertissimae proba-

207  G. von BeSeLeR, Beiträge...4., s. 208.
208  R. yaRon, Gifts…, s. 186.
209  S. RiccoBono, Traditio ficta, ZSS 34, 1913, s. 244 oraz A. BeRGeR, Zur Lehre vom Tutor suspectus,  
ZSS 35, 1914, s. 87, przyp. 3.
210  C. 4.21.15 (Imperator Constantinus): In exercendis litibus eandem vim obtinent tam fides instrumen-
torum quam depositiones testium (317) – „C. 4.21.15 (Cesarz Konstantyn): W postępowaniach spornych 
dowód z dokumentów ma taką samą moc jak dowód z zeznań świadków”.
211  Por. C. 4.20.18 pr.-1 (Imperator Justinianus).
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tiones zarówno do pozostałej części testamentu, jak i okoliczności spoza aktu ostatniej 
woli. Wolno bowiem sądzić, że prawnicy okresu klasycznego nie uznaliby za nieważną 
heredis institutio, jeśli z innych okoliczności w sposób jasny i niebudzący wątpliwości 
wynikałaby treść dyspozycji testatora. Nie byłoby to odtwarzanie hipotetycznej woli, 
lecz praktyczne rozstrzygnięcie, mające na celu zrekonstruowanie zawartej przecież 
w testamencie voluntas testatoris.

Bliższe dane wskazujące na możliwość przeprowadzenia dowodu extra 
testamentum co do intencji testatora, zawiera fragment z księgi szóstej Instytucji jury-
sty Marciana – D. 35.1.33.1. Ze względu na wzajemny związek, przytoczę go razem 
z wcześniej już omawianym principium212, dotyczącym stosowania zasady falsa demon-
stratio non nocet.

D. 35.1.33 pr. (Marcianus libro sesto institutionum):
Falsa demonstratio neque legatario neque fideicommissario nocet neque heredi in-
stituto, veluti si fratrem dixerit vel sororem vel nepotem vel quodlibet aliud: et hoc ita 
iuris civilis ratione et constitutionibus divorum Severi et Antonini cautum est. 1. Sed 
si controversia sit de nomine inter plures: qui probaverit sensisse de se defunctum, ille 
admittetur.

„D. 35.1.33 pr. (Marcjan w księdze szóstej Instytucji):
Błędne przedstawienie nie szkodzi legatariuszowi ani fideikomisariuszowi, ani usta-
nowionemu dziedzicowi, na przykład jeśli [testator] przedstawił go jako brata, sio-
strę, wnuka lub w jakikolwiek inny sposób; i to przewidują zasady prawa cywilnego 
i konstytucje boskiego Sewera i Antonina. 1. Lecz jeśli powstałaby kwestia sporna 
w związku z tym, że [podane przez testatora] imię nosi kilka osób, ten zostanie uzna-
ny [za adresata dyspozycji], kto wykaże, że jego miał zmarły na myśli”.

Prawnik opisuje sytuację, w której zaistniał spór między osobami noszą-
cymi to samo imię. Spór dotyczył tego, która z nich − wobec podania przez testatora 
jedynie nomen − jest adresatem dyspozycji testamentowej. Aby utrzymać rozrządzenie 
w mocy, uczestnik postępowania musiał wykazać, iż rzeczywiście jego testator chciał 
uwzględnić w swoim testamencie. Mógł też dochodzić rzeczy przeciwnej, gdy chodziło 
o uwolnienie się od ciężaru.

Tekst nie przyciągnął uwagi zbyt wielu autorów; ci jednak, którzy o nim 
piszą, jednoznacznie zgodni są co do tego, że dopuszcza się w nim możliwość prze-
prowadzenia dowodów zewnętrznych: z okoliczności leżących poza testamentem, nie 
tylko spoza samej dyspozycji. Twierdzenia R. yaron, jak się wydaje, odnoszą się jed-
nakże do możliwości prowadzenia dowodu jedynie w stosunku do osoby legatariusza213. 

212  Por. supra, s. 66.
213  R. yaRon, Gifts…, s. 186.
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Wzmiankował o tekście także H.J. Wieling wskazując, że wynikająca z aktu ostatniej 
woli rozbieżność może być wyjaśniona jedynie w oparciu o okoliczności leżące poza 
tabulae ceratae214. 

Związek z principium fragmentu może wskazywać, że dopuszczalność 
przeprowadzenia dowodu co do intencji testatora dotyczyła nie tylko legatariusza 
czy fideikomisariusza, ale i osoby dziedzica. Jego lakoniczność zawęża z pewnością 
pole dla hipotez interpretacyjnych. Marcjan jednak jednoznacznie wskazuje na dopusz-
czalność przeprowadzania dowodów, mających na celu wykładnię testamentu w oparciu 
o wiedzę i dane właśnie spoza samego dokumentu. Naturalnie, nie było to dowodzenie 
contra testamentum, mające na celu wykazanie odbiegającej od treści testamentu woli 
de cuius, lecz ustalenie takiej treści danej dyspozycji testamentowej, która odpowiada 
woli testatora.

Niejasne wskazanie osoby uprawnionej do świadczenia z legatu damnacyj-
nego mogło stwarzać konkurencję uprawnionych. Świadectwo w tej mierze zachowane 
jest we fragmencie komentarza Paulusa do Plaucjusza.

D. 31.8.3 (Paulus libro nono ad Plautium):
Si inter duos dubitetur de eodem legato, cui potius dari oportet, ut puta si Titio re- 
lictum est et duo eiusdem nominis amici testatoris veniant et legatum petant et heres 
solvere paratus sint, deinde ambo defendere heredem paradi sint, eligere debere here-
dem, cui solvat, ut ab eo defendatur215.

„D. 31.8.3 (Paulus w księdze dziewiątej Komentarza do Plaucjusza):
Jeżeli między dwiema osobami na gruncie tego samego legatu istnieje wątpliwość, 
komu należy raczej świadczyć, na przykład, gdy Tycjuszowi pozostawiony jest [legat] 
i dwóch przyjaciół testatora o tym samym imieniu zgłosiło i ubiega się o legat, przy 
czym dziedzic gotów jest świadczyć, a obaj ubiegający się gotowi są jego bronić, 
wówczas dziedzic powinien wybrać, komu chce świadczyć, aby podjął się on jego 
obrony”.

Prawnik daje przykład, w którym dwóch przyjaciół testatora o tym samym 
imieniu aspirowało do otrzymania zapisu. Każdy z nich gotów był do obrony dziedzica 
w sporze z przeciwnikiem. Wedle jurysty dziedzic powinien był wybrać tę osobę, której 
chciał świadczyć i która broniłaby go przeciwko drugiej osobie o tym samym imieniu.

Mimo nieusunięcia wątpliwości co do osoby legatariusza, legat pozosta-
wał ważny, a jedynie spadkobiercy przysługiwało prawo wyboru osoby uprawnionej. 
Jak wytłumaczyć takie rozstrzygnięcie? Wola testatora pozostawała niejasna. Czyżby 

214  h. J. WieLinG, Testamentauslegung…, s. 184.
215  e. Levy, Nachträge zur Konkurrenz der Aktionen und Personen, Wiemar 1962, s. 34; R. yaRon, Gifts..., 
s. 189.
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jej sprecyzowanie scedowano na dziedzica? Pozornie tak mogłoby się wydawać. Trze-
ba wszelako pamiętać, że omawiany tekst dotyczy jedynie sytuacji procesowej. Wobec 
konkurencji osób dziedzic może zawrzeć procesowy sojusz z którymś z potencjalnych 
uprawnionych. I dopiero wynik procesu rozstrzygnie, kto jest uprawniony do otrzyma-
nia legatu. Spadkobierca więc, aby nie być narażony na skargę z tytułu niewykonania 
legatu i zapłatę podwójnej jego wartości216, musiał wybrać któregoś z ubiegających się 
o legat.

Dla pozycji prawnej dziedzica istotna była gotowość spełnienia świad-
czenia, o czym świadczą słowa: heres solvere paratus sit. Tworzyło to nową sytuację 
między zobowiązanym a potencjalnie uprawnionymi. Zdaniem R. yarona jest to klucz 
do zrozumienia tekstu217. Świadczenie jednakże nie mogło być wykonane, ponieważ ża-
den z pretendentów do legatu nie wykazał jeszcze swojego roszczenia. Mimo wszystko, 
dziedzic mógł i musiał218 dokonać wyboru jednego z dwóch potencjalnie uprawnionych, 
uzyskując od niego gwarancję: cautio defensu iri adversus alterum.

Fragment, opisując prawa i obowiązki procesowe dziedzica i potencjal-
nych legatariuszy, stanowi jednocześnie dalsze świadectwo – nawet jeśli tylko pośred-
nie, wskazujące na możność ustalenia osoby, której dotyczy dyspozycja testamentowa, 
na podstawie informacji niezawartych w testamencie.

Kolejnym tekstem pomocnym przy badaniu przypadku controversia de no-
mine jest fragment Paulusa, pochodzący z księgi szóstej Zagadnień.

D. 26.2.30 (Paulus libro sesto quaestionum):
Duo sunt Titii, pater et filius: datus est tutor Titius nec apparet, de quo sensit testator: 
quaero, quid sit iuris. respondit: is datus est, quem dare se testator sensit: si id non 
apparet, non ius deficit, sed probatio, igitur neuter est tutor.

„D. 26.2.30 (Paulus w księdze szóstej Zagadnień):
Jest dwóch Tycjuszów, ojciec i syn. Wyznaczony jest opiekun Tycjusz, lecz nie jest 
jasne, którego z dwóch miał na myśli testator. Pytam, jakie jest prawo? Odpowiada: 
ten jest opiekunem, którego ustanowić chciał testator; jeśli to się nie okaże, nie braku-
je prawa, lecz dowodu, zatem ani jeden, ani drugi nie będzie opiekunem.”

Tekst ten zawierają także Fragmenta Vaticana, tyle że w wersji wzboga-
conej o dalszą część Quaestionum Paulusa. Nota bene to jedyny fragment dzieła tego 
prawnika, znajdujący się poza Digestami.

216  Por. Gai. 4.9.
217  R. yaRon, Gifts…, s. 189.
218  e. Levy, Nachträge..., s. 34.
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FV. 227 (Paulus libro sexto questionum sub rubrica de legitimis 
tutelis): 

Appolinaris Paolo. Duo sunt Titii, pater et filius: datus est tutor Titius nec apparet, 
de quo sensit testator: quaero, quid sit iuris. Respondit: is datus est, quem dare se 
testator sensit: si id non apparet, non ius deficit, sed probatio, ergo neuter est tutor. 
Hoc rescriptum est in Sticho manumisso, si duo sint Stichi et incertum, de quo testator 
senserit, vel si Erotem legaverit qui plures eodem nomine habuit servos. Quod in num-
mis legatis non ita placuit: si non adparet voluntas, id acceptum est quod minus est.

„FV. 227 (Paulus w księdze szóstej Zagadnień w rubryce O opiekach 
ustawowych):

Apolinary do Paulusa. Jest dwóch Tycjuszów, ojciec i syn. Wyznaczony jest opiekun 
Tycjusz, lecz nie jest jasne, którego z dwóch miał na myśli testator. Pytam, jakie jest 
prawo? Odpowiada [Paulus]: ten jest opiekunem, którego chciał ustanowić testator; 
jeśli to się nie okaże, nie brakuje prawa lecz dowodu, zatem ani jeden ani drugi nie 
jest opiekunem. Co i odpowiedziane jest odnośnie przypadku wyzwoleńca Stichusa, 
gdy byłoby dwóch Stichusów a pozostawałoby niejasne, kogo testator miał na myśli 
lub jeśli Erosa [testator] pozostawił w legacie a miał wielu niewolników o tym imie-
niu. Lecz co do legatu pieniędzy postanowiono inaczej. Jeśli nie da się wykazać woli 
[testatora], należy przyjąć niższą kwotę”.

Domniemywać można, że końcowy fragment tekstu nie został uwzględnio-
ny przez kompilatorów justyniańskich z uwagi na to, że nie dotyczył ustanowienia opie-
kuna – zachowany w Digestach tekst znalazł się przecież w tytule dotyczącym opieki 
testamentowej: de testamentaria tutela.

We fragmencie pochodzącym z Digestów rozważana jest sytuacja, w której 
w testamencie na opiekuna wyznaczona została osoba imieniem Tycjusz. Wątpliwości 
powstały wobec faktu, iż zarówno ojciec, jak i syn mogli być w ten sposób określeni. Nie 
wiadomo więc było kogo – ojca czy syna – testator zamierzał ustanowić opiekunem: nec 
apparet de quo sensit testator. Wedle Paulusa należało najpierw zbadać wolę testatora, 
jeśli natomiast nie udało się ustalić, kogo miał on na myśli, należało uznać ustanowienie 
opiekuna za nieważne. W ocenie prawnika sytuacja taka nie wynikała z niedostatków 
prawa, tylko z okoliczności faktycznych – non ius deficit, sed probatio. 

W tekście przekazanym we Fragmenta Vaticana, Paulus przytacza dwa 
analogiczne kazusy. Pierwszy dotyczy interpretacji dyspozycji testamentowej wyzwo-
lenia Stichusa, drugi − legatu niewolnika Erosa. W jednym i drugim przypadku testator 
miał dwóch niewolników o tym samym imieniu. Wedle jurysty, jeśli nie okazało się de 
quo testator sensit, dyspozycje pozostawały siłą rzeczy bezskuteczne. Inne rozwiązanie 
Paulus dał dla legatu pieniędzy. Jeśli nie została udowodniona odmienna wola testatora, 
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 ważny był zapis kwoty niższej219. Chodziło oczywiście o utrzymanie dyspozycji w mocy 
w części nie wywołującej wątpliwości.

Zarówno fragment znajdujący się w Digestach, jak i tekst przekazany 
we Fragmenta Vaticana poddano szerokiej krytyce. G. von Beseler220 i Fritz Schulz221 
na podstawie tezy, że w prawie klasycznym testament musiał jasno, a przede wszyst-
kim kompletnie, wyrażać wolę spadkodawcy, uznali źródła za interpolowane. F. Schulz 
określił redaktora tekstu jako wręcz opętanego ideą voluntas. Uczony nie sprecyzo-
wał jednakże czasu interpolacji. Romaniści uznali za wstawiony przez kompilatorów 
fragment: is datus est, quem dare se testator sensit: si id non apparet, non ius deficit, 
sed probatio, ergo222 (igitur − w Digestach). Oczywiście taka alteracja zmieniłaby sens 
wypowiedzi jurysty. Fragment w całości brzmiałby następująco: Appolinaris Paolo. 
Duo sunt Titii, pater et filius: datus est tutor Titius nec apparet, de quo sensit testa-
tor: quaero, quid sit iuris. respondit: neuter est tutor. Przypuszczać można jednakże, 
że responsum zawierałoby choć minimalne wyjaśnienie z podaniem motywów decyzji, 
a tego w proponowanej wersji brakuje. Franz Wieacker223 przyznał, że w świetle współ-
czesnych mu badań istniejące poprzednio propozycje interpolacji tekstu od is datus est- 
-ergo są nie do utrzymania. Klasyczni prawnicy opierali swe decyzje na typowych, 
obiektywnych ocenach. Paulus zaś nie poszukuje hipotetycznej woli testatora. Uczony 
uważa jednakże, iż druga część tekstu pochodząca z Fragmenta Vaticana została doda-
na224 − prawnik nie mógł bowiem w jednym reskrypcie analizować kilku przypadków. 
Za uznaniem Paulusa jako autora całego tekstu opowiedział się natomiast J. Schmidt- 
-Ott225. Wedle niego, kazusy wyzwalanego Stichusa i zapisywanego niewolnika Erosa, 
nie były przedmiotem pytania skierowanego do Paulusa; niemniej nie jest wykluczone, 

219  O legacie kwoty pieniężnej bez podania bliższego określenia wspomina Ulpian w D. 32.75 (Ulpianus 
libro vicesimo ad Sabinum): nummis indistincte legatis hoc receptum est ut exiguiores legati videantur,  
si neque ex consuetudine patris familiae neque ex regionis, unde fuit, neque ex contextu testamenti possit ap-
parere. – „D. 32.75 (Ulpian w księdze dwudziestej Komentarza do dzieł Sabinusa): Gdy przedmiotem legatu 
są pieniądze bez podania bliższego określenia, przyjęto uważać za przedmiot legatu te o niższej wartości, 
chyba że coś innego wynikałoby ze zwyczaju ojca rodziny, regionu skąd pochodził, czy z treści testamentu”.
220  G. von BeSeLeR, Einzelne Studien, ZSS 47, 1927, s. 361.
221  f. SchuLz, Storia ..., s. 430.
222  G. BeSeLeR, Einzelne Studien, s. 361, uważa – wobec sugerowanej przez niego alteracji tekstu – zamiesz-
czenie słowa ergo za nielogiczne.
223  f. WieackeR, Textstufen klassischer Juristen, Göttingen 1960, s. 375.
224  Ibidem, s. 376-377. Końcowy fragment, mówiący o legatum nummis, wydaje się romaniście „wyjęty  
z ram tekstu”, ponieważ przy tego typu legacie nie mamy do czynienia z problemem niejasnej dyspozycji, 
lecz braku danych. Według J. SchMiDt-ott, Pauli Questiones. Eigenart und Textgeschichte einer spätklassi-
schen Juristenschrift, Berlin 1993, s. 180-181, gdyby zastosować tę interpretację zgodnie z regułą id accep-
tum est quod minus est, z brakujących danych nie znalibyśmy sumy niższej. Uczony niemiecki przypuszcza, 
iż niejasne wskazanie sumy pieniędzy mogło być związane z inflacją, która nasilała się od końca II w.  
po Chr. 
225  J. SchMiDt-ott, Pauli..., s. 180-181.
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że jurysta już wcześniej wskazał rozwiązanie tych kazusów, a tu przytoczył je zwyczaj-
nie jako przykłady. Wydaje się to wynikać z samego tekstu: hoc rescriptum est in Sti-
cho manumisso. R. yaron226 z kolei uznaje, że nie ma w drugim fragmencie językowych 
oznak interpolacji i jest on merytorycznie zgodny z pierwszą częścią tekstu. Dodaje, że 
jest mało prawdopodobne, by ktokolwiek powoływał się na nieistniejący reskrypt.

Odnosząc się do wyżej przytoczonych poglądów, uważam, że istnieją poważ-
ne podstawy, aby bronić autentyczności obu tekstów. Nie ma tu żadnej mowy o „zniewole-
niu” ideą voluntas, tylko o takiej wykładni postanowień testamentu, która w oparciu o po-
stępowanie dowodowe, pozwala na jednoznaczne ustalenie woli spadkodawcy, zawartej 
przecież w testamencie, choć – prawda – niezbyt jasno oświadczonej. Obecne we Frag-
menta Vaticana dodatkowe kazusy służą z jednej strony ukazaniu analogicznych rozwią-
zań, a z drugiej podparciu się autorytetem wydanego już reskryptu. Warto zwrócić także 
uwagę na podkreślenie przez Paulusa roli postępowania dowodowego, zawierające się we 
frazie: si id non apparet, non ius deficit, sed probatio. Ukazuje ona rzymską perspektywę 
analizy niejasnych postanowień testamentów: perspektywę procesu, przeprowadzania do-
wodów, analizy zwyczajów zmarłego, stosunków miejscowych i zapewne wielu jeszcze 
innych kwestii. Oczywiście wszystko to musiało być bardzo żywe. Niejednokroć w toku 
poszczególnych postępowań − w zależności od interesów ich uczestników, ścierać się mu-
siały różne tendencje: do pełniejszej lub szerszej wykładni woli zmarłego spadkodawcy, 
do uznania jego indywidualnych przyzwyczajeń czy też do interpretacji podług znaczenia 
przyjętego w civitas. Będzie o tym jeszcze mowa w dalszej części pracy.

2. AUTENTyCZNA WyKłADNIA TESTAMENTóW

Poparcie dla tezy o dopuszczalności interpretacji intencji testatora na pod-
stawie okoliczności leżących poza aktem ostatniej woli mogą stanowić także teksty, do-
tyczące autentycznej wykładni testamentów. Zasadne jest więc postawienie pytania, czy 
w prawie rzymskim sam testator mógł rozstrzygnąć wątpliwości de nomine inter plures.

Podstawowe świadectwo źródłowe w tej mierze to tekst Ulpiana.

D. 28.1.21.1 (Ulpianus libro secundo ad Sabinum):
Si quid post factum testamentum mutari placuit, omnia ex integro facienda sunt. Quod 
vero quis obscurius in testamento vel nuncupat vel scribit, an post sollemnia explanare 
possit, quaeritur: ut puta Stichum legaverat, cum plures haberet, nec declaravit de quo 
sentiret: Titio legavit, cum multos Titios amicos haberet: erraverat in nomine vel prae-
nomine vel cognomine, cum in corpore non errasset: poteritne postea declarare, de 
quo senserit? et puto posse: nihil enim nunc dat, sed datum significat. [...]

226  R. yaRon, Gifts…, s. 189.
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„D. 28.1.21.1 (Ulpian w księdze drugiej Komentarza do dzieł Sabi-
nusa):

Jeśli ktoś postanowił zmienić testament już po jego sporządzeniu, wszystko należy 
uczynić od początku. Jeśli zaś ktoś coś niejasnego w testamencie uroczyście oświad-
czył lub zapisał, dyskusyjne jest, czy po uroczystej czynności może coś wyjaśnić. 
Na przykład, gdy pozostawił w legacie Stichusa, gdy miał wielu niewolników o tym 
imieniu, a nie oświadczył, którego miał na myśli; pozostawił legat Tycjuszowi, gdy 
miał wielu przyjaciół o tym imieniu; błądził co do nazwiska, imienia czy przydomka, 
jeśli nie było błędu co do osoby (in corpore); czy może później oświadczyć, którego 
miał na myśli? Sądzę, że może, nic bowiem [nowego] nie daje, lecz to, co dane, wy-
jaśnia”.

Prawnik, na wstępie, przekazuje ogólną informację o konieczności po-
nownego dokonania wszystkich formalności w przypadku zmiany postanowień te-
stamentu. Potem przechodzi do budzącego widać kontrowersje zagadnienia: pyta, 
czy w wypadku zamieszczenia niejasnych dyspozycji możliwe jest ich wyjaśnienie 
przez testatora, już bez przeprowadzania uroczystej procedury. Ulpian daje przy-
kłady niejasnych rozrządzeń testamentowych: spadkodawca zapisał niewolnika 
o imieniu, które nosiło kilku jego niewolników albo zapisał legat Tycjuszowi, przy 
czym nazywano w ten sposób kilku jego przyjaciół. Dalej jurysta wplata w wywód 
casus błędnego określenia imienia, wskazując na poszczególne jego elementy: er-
raverat in nomine vel praenomine vel cognomine, cum in corpore non errasset. 
Starożytny prawnik ponownie pyta: poteritne postea declarare, de quo senserit? 
Odpowiedź jest pozytywna. Testator mógł złożyć późniejsze oświadczenie służące 
identyfikacji osoby, którą miał na myśli, sporządzając testament. Nie była wyma-
gana do tego żadna szczególna forma, na co wskazują słowa: an post sollemnia 
explanare possit, quaeritur. Chodziło o złożenie prostego wyjaśnienia, dotyczące-
go znaczenia niejasnych słów w testamencie. Było to sprecyzowanie postanowień 
testamentowych, bez uszczerbku dla woli wcześniej wyrażonej w formie solen-
nej227. Fragment wieńczy fraza stanowiąca uzasadnienie decyzji jurysty – testator 
składając oświadczenie, nie dodaje nic nowego, nie zmienia dyspozycji. Wyjaśnia 
dane już rozrządzenie testamentowe: nihil enim nunc dat, sed datum significat.

227  e. Betti, «Declarare voluntatem» nella dogmatica bizantina, [w:] Studi E. Albertario, t. 2, Milano 1953, 
s. 447.
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Przeprowadzona w literaturze romanistycznej krytyka tekstu jest dosyć 
rozległa i dotyczy wielu zagadnień228. Celowym jednakże wydaje się szczegółowe przy-
toczenie poglądów autorów. 

Według F. Schulza i P. Voci pierwsze zdania fragmentu: si quid post fac-
tum testamentum mutari placuit, omnia ex integro facienda sunt trudno nie przypisać 
Sabinusowi229. Rzeczywiście, skoro cytowany fragment pochodzi z komentarza Ulpia-
na do prac Sabinusa, wolno założyć, że jurysta pryncypatu jako punkt wyjścia dla po-
prowadzenia szczegółowych rozważań, przytoczył utrwalony, generalny pogląd swego 
wielkiego poprzednika, w dalszym fragmencie uznając, iż zmianą testamentu nie będzie 
wyjaśnianie niejasnych (obscurius) dyspozycji.

Zasadnicza krytyka tekstu sprowadza się do uznania za emblemata Tribo-
niani frazy mówiącej o błędzie co do imienia. G. von Beseler uznał, że fragmenty nec 
declaravit de quo sentiret oraz erraverat in nomine vel praenomine vel cognomine, cum 
in corpore non errasset zostały interpolowane230. G. Donatuti, jak się wydaje, przychy-
lił się do hipotez niemieckiego uczonego231. Przytoczył bowiem tekst z interpolacjami 
proponowanymi przez G. Beselera, nie przecząc im, ani nie dając żadnego komentarza. 
Mario Lauria odnosząc się do propozycji G. Beselera, podniósł jednakże wątpliwości 
co do interpolacji fragmentu nec...sentiret. Alteracja, wedle uczonego, nie zmieniłaby tu 
myśli Ulpiana; jeśli jednak dopuścić zmianę, trzeba by ją uznać za glosę poklasycznego 
autora232. Natomiast przyznał, że w pytaniu Ulpiana, czy testator mógł, po sporządzeniu 
testamentu, wyjaśnić jego niezrozumiałe fragmenty, nie ma miejsca na passus, w któ-
rym spadkodawca zamiast jednego imienia pisałby drugie; wtedy bowiem osoba była-
by dokładnie zindywidualizowana. Jeśli zaś po sporządzeniu testamentu spadkodawca 
oświadczyłby de quo senserit, zmieniłby swą dyspozycję. Ulpian zaznaczył zresztą już 
w tekście D. 28.5.9 pr., że w takim przypadku dyspozycję testamentową należy uznać 
za nieważną. Fragment cum in corpore non errasset, oznaczał w opinii włoskiego ro-
manisty, że w tym przypadku testator jedynie napisał jedno imię zamiast drugiego, cały 

228  G. BeSeLeR, Miscellanea, s. 416; G. Donatuti, Dal regime..., s. 221; S. RiccoBono, Legati et  fedecom-
messi, verba et voluntas, Mèlanges G. Cornil, t. 2, Paris 1926, s.361-363; M. LauRia, L`errore..., s. 55-56.;  
G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., s. 209, przyp. 51; G. GRoSSo, In tema di divergenza fra volontà e di-
chiarazione nel testamento, [w:] Studi S. Riccobono, t. 3, Palermo 1936, s. 173, przyp. 16; p. voci, L’errore…,  
s. 113; e.h. kaDen, rec. P. Voci, L’errore…, ZSS 59, 1939, s. 637; p. koSchakeR, L’alienazione della cosa 
legata, [w:] Conferenze romanistiche tenute nella R. Università di Pavia nell’anno 1939 (XVII), Milano 
1940, s. 150-151, przyp. 196; W. fLuMe, Irrtum..., s. 217-218; S. SoLazzi, Ancora del testamento nuncupa-
tivo, SDHI 18, 1952, s. 214; G. DuLckeit, Plus nuncupatum minus scriptum, ZSS 70, 1953, s. 196, przyp. 
44.; e. Betti, «Declarare..., s. 446-447; u. ziLLetti, La dottrina... , s. 416-417; M. Bianchini, Le formalità 
constitutive del rapporto processuale accusatorio romano, Milano 1964, s. 153-154; p. voci, Diritto...,  
s. 813-814, s. 951; h.J. WieLinG, Testamentauslegung…, s. 255-256, J.D. haRke, Si error…, s. 39-40.
229  f. SchuLz, Sabinus-Fragmente in Ulpians Sabinus-Commentar, Halle 1906, s. 15; p. voci, Diritto..., s. 810.
230  G. BeSeLeR, Miscellanea..., s. 416.
231  G. Donatuti, Dal regime…, s. 221.
232  M. LauRia, L’errore..., s. 55-56.
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czas mając na myśli tę samą osobę. Założenie, że Ulpian odniósł się do takiego błędu nie 
miałoby podstaw. Także przymiotnik obscurius nie byłby odpowiedni do sytuacji. Za-
uważyć trzeba nadto, że prawnicy klasyczni w takich okolicznościach zwykli uznawać, 
iż przedmiot został prawidłowo określony233. 

Opinię taką można jednakże poddać krytyce. Powołanie się przez Ulpia-
na w omawianym tekście, jak i w innych przypadkach, na error in corpore służyło 
zawężeniu kazusu do takiego, w którym występuje błąd co do elementu imienia 
lub samego imienia własnego, uważanego za zmienne (mutabile234), a więc względnego, 
zależnego od podmiotu, który go używa, dla określenia innej osoby. W podobny sposób 
można było uczynić falsa demonstratio235. Dokonane przez M. Lauria porównanie tekstu 
z rozstrzygnięciem z D. 28.5.9 pr. nic nie mówi − skoro bowiem w Rzymie współist-
niały opinie jurystów oczywiście ze sobą sprzeczne, mogły one także istnieć w dziele 
jednego jurysty236. Zresztą nie należy dopatrywać się tu sprzeczności. Omawiany tekst, 
jak daje się wywnioskować, dotyczy błędu co do imienia legatariusza.

Odrzuciłbym też daleko idące twierdzenia Ugo Zillettiego. Uczony przy-
pisał prawnikom bizantyjskim wprowadzenie do tekstu zagadnienia error in nomine 
oraz uzasadnienie tego, że nie ma on znaczenia, wprowadzeniem kategorii error in cor-
pore237. Bizantyjczycy, wedle romanisty, nie usiłowali spojrzeć na kazus w perspekty-
wie hermeneutycznej, obcej dla nich, a właściwej prawnikom klasycznym, tylko chcieli 
zamknąć  go w problematyce wady wyrażonego w testamencie oświadczenia woli. Stąd 
uważali błąd za przyczynę nieważności rozrządzenia wtedy, kiedy testator użył innego 
imienia w ten sposób, że poniosło to za sobą zmianę desygnowanej osoby. Celem inter-
polacji było podkreślenie, że interpretacja niejasnych postanowień testamentu jest moż-
liwa tylko tam, gdzie mamy do czynienia z wolą pozbawioną wad − stąd zastrzeżenie 
cum in corpore non errasset; error in corpore był bowiem synonimem owej wady. Autor 
podkreśla też czysto teoretyczny charakter interpolacji erraverat – errasset. Zresztą ści-
słe zjednoczenie prawa testamentów i dyspozycji kodycylarnych w prawie justyniań-
skim musiało pozbawić wszelkiego znaczenia problem, którym zajmował się Ulpian238.

233  Por. D. 28.5.49 (48).3 (Marcianus libro quarto institutionum): Si in patre vel patria vel alia simili ad-
sumptione falsum scriptum est, dum de eo qui demonstratus sit constet, institutio valet. – „D. 28.5.49 (48).3 
(Marcjan w księdze czwartej Instytucji): Jeśli w opisie ojca, miejsca urodzenia lub innym podobnym bliż-
szym określeniu [dziedzica] błędnie coś napisano, jednakże nie ma wątpliwości co do wskazywanej osoby, 
ustanowienie dziedzica jest ważne”.
234  Por. D. 30.4 pr.
235  G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio…, s. 209, przyp. 51.
236  G. GRoSSo, In tema…, s. 173, przyp. 16. Podobnie Erich-Hans Kaden dopatrzył się we fragmentach 
D. 28.1.12.1 oraz D. 28.5.9 pr.-1 odmiennych rozstrzygnięć tego samego jurysty, uznając, iż wpływ błędu na 
skuteczność oświadczenia spadkodawcy nie był jednakowo przez niego oceniany e.h. kaDen, rec. P. Voci, 
L’errore…, ZSS 59, 1939, s. 637.
237  u. ziLLetti, La dottrina..., s. 416-417.
238  Por. Theoph. Par. 2.25: Codicillos dέ ἐstiν ἐllipοῦς ἐν diaϑήκῃ γνώμης testátoros ἀναπλήρωσiς; 
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Podobne do stanowiska U. Zillettiego jest zdanie W. Flume, według które-
go poklasyczny edytor fałszywie ujrzał całe zagadnienie w kryteriach zasad rządzących 
błędem. Jeśli mielibyśmy tu błąd in nomine, przypadek nie wymagałby dodatkowej wy-
kładni239.

Zanim odpowiemy na krytykę wymienionych uczonych, warto postawić 
pytanie, czy istnieją powody, by przypuszczać, że w prawie klasycznym wydano by inne 
rozstrzygnięcie niż przekazane w analizowanym tekście. Wydaje się, że w epoce Ulpia-
na były już jasno wyłożone odmienne skutki error in corpore oraz error in nomine. 
Przekonanie to wyrażał już Pasquale Voci w swej młodzieńczej pracy na temat błędu240. 
Zaistniały error in corpore powodował, że rozstrzygnięcie należało uznać za nieważne, 
a ponowną dyspozycje uczynić w stosownej formie; error in nomine natomiast dawał 
możliwość późniejszej korekty oświadczenia w drodze wykładni autentycznej. 

Być może jednak kwestia błędu nie miała nic wspólnego z wykładnią 
aktu ostatniej woli przez samego testatora i to uzasadnia twierdzenie o interpolacji241. 
Czy rzeczywiście error in nomine nie może mieć iunctim z wykładnią testamentu przez 
samego testatora? Skoro, wobec zastrzeżenia cum in corpore non errasset, błędne imię 
zawarte w testamencie nie stało na przeszkodzie identyfikacji adresata dyspozycji, uwa-
żam, że wyjaśnienie błędu − podobnie, nie było zmianą testamentu ani też ujawnieniem 
rzeczywistej woli testatora. Stąd więc wspólne dla interpretacji niejasnych postanowień 
testamentu i korekty error nominis uzasadnienie: nihil enim nunc dat, sed datum signi-
ficat. Arbitralnie twierdzenie, że error in nomine nie wymaga korekty nie wydaje się 
uzasadnione. Wystarczy zdać sobie sprawę, iż jej celem może być wyeliminowanie ko-
nieczności prowadzenia w przyszłości dodatkowej, a często i niełatwej interpretacji te-
stamentu, czy nawet sposobem na uniknięcie prawdopodobnego w przyszłości procesu. 

O tym, że bronić można poglądu, iż wzmianka o error in nomine została 
zamieszczona w oryginalnym tekście, świadczą także opinie P. Voci i J.D. Harke. Wło-
ski uczony w swojej późniejszej pracy sądził, że Ulpian zabiegał o to, by podkreślić, iż 
mamy tu do czynienia z error in nomine, a nie error in persona. Ten ostatni uczyniłby 
dyspozycję nieważną, zatem nie do uzdrowienia na gruncie autentycznej wykładni te-
stamentu242. Według J.D. Harke podane w D. 28.1.21.1 przykłady niejasnych rozrzą-

tł. C. Ferrini: codicilli sunt imperfectae voluntatis testatoris in testamento expressae supplementum 
(ed. C. Ferrini, Berlin 1884, t. 1, s. 251). – „Theoph. Par. 2.25: Kodycyle są dopełnieniem woli testatora 
w sposób niedoskonały wyrażonej w testamencie”.
239  W. fLuMe, Irrtum..., s. 218.
240  p. voci, L’errore…, s. 113.
241  Por. p. koSchakeR, L’alienazione..., s. 150-151, przyp. 196. Autor twierdził ponadto, że fragment pote-
ritne − senserit jest zbędnym powtórzeniem postawionego wcześniej pytania: an post sollemnia explanare 
possit, quaeritur. Ponowne postawienie pytania po podaniu tak wielu przykładów, mogło jednakże być 
celowe dla osiągnięcia określonego efektu stylistycznego. Nie wydaje się, by miałby to być argument wy-
starczający dla przyjęcia interpolacji. 
242  p. voci, Diritto..., s. 812.
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dzeń testamentowych nie mogą być przedmiotem error in nomine, jako że określenia 
Stichus i Tycjusz, jakkolwiek wieloznaczne, są jednak właściwymi imionami własnymi 
niewolnika i legatariusza, których spadkodawca wybrał i miał na myśli243. Stąd wzmian-
ka o błędzie byłaby przedstawieniem nowego typu przypadku, którego jednakże wpro-
wadzenie do tekstu zostało dokonane w formie skróconej, a więc bez bliższego opisu. 
Decyzję, że późniejszemu wyjaśnieniu error in nomine przez spadkodawcę nie stoi nic 
na przeszkodzie, byłoby równie ciężko kwestionować, jak samo uzasadnienie nihil enim 
nunc dat sed datum significat. Autor nie wyklucza jednakże interpolacji, twierdząc, iż 
zwrot erraverat in nomine vel praenomine vel cognomine zapożyczony byłby wtedy 
z Instytucji justyniańskich – I. 2.20.29.

W moim przekonaniu twierdzenie, że w czasach Ulpiana testator nie mógł 
sprostować błędu co do części nazwiska adresata dyspozycji bądź jej przedmiotu, nie wy-
daje się do utrzymania. Wprowadzenie zawężenia przypadku błędu na error in nomi-
ne, wykluczający error in corpore, stanowiło praktyczne rozstrzygnięcie, pozwalające 
utrzymać dyspozycję w mocy, nie zaś wynik przyjęcia „teorii wad oświadczenia woli” 
przez prawników bizantyjskich. Dodać można, że chodziło tu właśnie − jak podaje sam 
Ulpian − nie o zmianę dyspozycji, tylko sprecyzowanie treści już danego rozrządzenia. 

W innym świetle starał się spojrzeć na tekst Salvatore Riccobono. przyjął 
on analizowany tekst za decydujący dowód, iż verba w czasach Ulpiana − nawet jeśli 
niezbędne ze względu na ich solenny, uroczysty charakter − nie były już brane pod 
uwagę jako konieczny i jednocześnie jedyny czynnik powodujący wystąpienie skut-
ków prawnych244. Skutki te zależały w istocie od voluntas, której znaczenie dedukowa-
ne było także z innych elementów, znajdujących się poza testamentem. Jeśli znaczenie 
woli udało się ustalić, służyła ona, wedle przenośnego sformułowania romanisty, jako 
„czysta energia” wyjaśniająca niejasności i znaczenie słów. Jeśli przyjąć taką wykład-
nię tekstu Ulpiana − zdaniem uczonego, mielibyśmy do czynienia z poświadczeniem 
rozwoju znaczenia maksymy autorstwa Celsusa z D. 33.10.7.2: pierwszy i o większym 
znaczeniu jest umysł, nie zaś głos mówiącego − prior atque potentior est quam vox mens 
dicentis245. Wedle romanisty, oprócz dowodu ewolucji prawa rzymskiego, tekst stanowi 
także poświadczenie żywotności problemu verba-voluntas w okresie prawa klasyczne-
go. Rozstrzygnięcie pozwalające na nieformalne wyjaśnienie niejasnych sformułowań 
testamentu, pozwala na wniosek, że oświadczenie testatora oceniane było w perspekty-
wie wymogów co do formy czynności, a z kolei przy badaniu zawartości aktu zwracano 
uwagę na wolę osoby dokonującej czynności246.

243  J.D. haRke, Si error..., s. 39-40, przyp. 64.
244  S. RiccoBono, Legati…, s. 361-363.
245  Por. rozdział 5, s. 155 i n.
246  S. RiccoBono, La formulazione della teoria..., s. 137; M. Bianchini, Le formalità constitutive del rap- 
porto processuale accusatorio romano, Milano 1964, s. 154.
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Niewątpliwie tekst Ulpiana ma ogromne znaczenie dla zagadnień związa-
nych z voluntas testantis. Główna myśl jurysty jest następująca: sollemnia iuris − praw-
ne wymogi konieczne dla zachowania ważności testamentu obejmują nie tylko treść 
dyspozycji wprost wyrażoną w testamencie, ale rozciągają się także na związane z nimi, 
czy potrzebne dla ich wykładni okoliczności spoza testamentu247. Powołanie się na nie, 
dokonywane przez interpretatora testamentu, jest oznaczaniem postanowień testamen-
towych danych już w wymaganej formie. Podobne objaśnienia pochodzić mogą od sa-
mego testatora, skoro nie prowadzą do zmiany testamentu, tylko do podtrzymania czy 
sprecyzowania istniejących postanowień. Czy favor testamenti polega tu na uznaniu rze-
czywistej woli testatora? Nie, raczej na dopuszczeniu pełniejszej interpretacji zaczynu 
woli wyrażonej w testamencie.

Kwestii możliwości poprawy przez testującego, tym razem jeszcze w sa-
mym testamencie, imion wyzwalanych niewolników, dotyczy fragment źródłowy autor-
stwa jurysty Afrikanusa. 

D. 40.4.21 (Africanus libro quarto quaestionum):
„Stichus, immo Pamphilus liber esto”. Pamphilum liberum futurum respondit: 
quodammodo enim emendasse errorem suum testatorem. Idemque iuris fore etiam, si 
ita scriptum fuerit: „Stichus liber esto, immo Pamphilus liber esto”.

„D. 40.4.21 (Africanus w księdze czwartej Zagadnień):
[W testamencie było zapisane:] „Stichus, a raczej Pamfilus niech będzie wolnym”. 
Odpowiada [Africanus], że Pamfilus będzie wolnym, ponieważ testator poprawił w ja-
kiś sposób swój błąd. To samo należy przyjąć, gdy zostało zapisane: „Stichus niech 
będzie wolnym, a raczej Pamfilus niech będzie wolnym”.

Afrikanus podaje dwa przykłady poprawek: Stichus, immo Pamphilus liber 
esto oraz Stichus liber esto, immo Pamphilus liber esto. Formułka pierwsza: „Stichus, 
a raczej Pamfilus niech będzie wolnym” przy dyspozycji dotyczącej Stichusa nie zawie-
rała imperatywnej formuły „liber esto”. Z popełnionego błędu co do imienia wyzwala-
nego niewolnika testator zdał sobie sprawę sam albo dzięki innym osobom jeszcze pod-
czas spisywania testamentu. Odpowiedź na pytanie, czy błąd dotyczył tu tylko imienia, 
czy miał także charakter error in corpore, nie ma tu oczywiście praktycznego znaczenia.

247  Pewne granice wyznaczały opinie jurystów – por. D. 50.17.9 (Ulpianus libro quinto decimo ad Sabinum): 
Semper in obscuris quod minimum est sequimur – „D. 50.17.9 (Ulpianus w księdze piętnastej Komentarza 
do dzieł Sabinusa): Tłumacząc niejasne postanowienia zawsze należy przyjąć wersję najmniej uciążliwą dla 
dłużnika”; D. 50.17.114 (Paulus libro nono ad edictum): In obscuris inspici solere, quod verisimilius est aut 
quod plerumque fieri solet. – „D. 50.17.114 (Paulus w księdze dziewiątej Komentarza do edyktu): Tłumacząc 
niejasne postanowienia należy uwzględnić, co najbardziej prawdopodobne albo co zwykło się powszechnie 
przyjmować”.
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Trudno stwierdzić, czy testator błądził co do imienia niewolnika czy też 
motywu wyzwolenia. Dla ważności czynności pozostawało to znowu bez znaczenia, 
ponieważ poprawienie błędu nastąpiło przy zachowaniu wymaganej formy – w samym 
testamencie. Jak podaje jurysta, wystarczało to uczynić w jakikolwiek sposób – quo-
dammodo emendasse errorem suum. 

3. ZABIEGI INTERPRETACyJNE

Wątpliwości powstałe wskutek mylnego oznaczenia osoby fizycznej poko-
nywane były naturalnie także w drodze wykładni. Świadectwo w tej mierze daje jurysta 
Jawolenus.

D. 34.5.28 (Iavolenus libro tertio ex posterioribus Labeonis):
Qui habebat Flaccum fullonem et Philonicum pistorem, uxori Flaccum pistorem le-
gaverat: qui eorum et num uterque deberetur? Placuit primo eum legatum esse, quem 
testator legare sensisset. Quod si non appareret, primum inspiciendum esse, an nomi-
na servorum dominus nota habuisset: quod si habuisset, eum deberi, qui nominatus 
esset, tametsi in artificio erratum esset. Sin autem ignota nomina servorum essent, 
pistorem legatum videri perinde ac si nomen ei adiectum non esset.

„D. 34.5.28 (Jawolenus w księdze trzeciej [w komentarzu] Z dzieł 
pośmiertnych Labeona):

Ten, kto miał wyrabiającego sukno Flakkusa oraz piekarza Filonikusa, zostawił żonie 
w legacie „Flakkusa piekarza”. Który z nich i czy nie obaj się należą? Po pierwsze 
uznano, że należy się ten, o którym testator myślał, że go zapisuje. Gdy nie jest to 
oczywiste, należy w pierwszym rzędzie zbadać, czy właściciel znał imiona niewolni-
ków; jeśli znał, należy się ten, który wskazany został z imienia, chociaż wystąpił błąd 
co do zawodu. Jeśli zaś nie znał imion niewolników, piekarz wydaje się zapisany tak, 
jak gdyby nie dodano jego imienia”.

Testator miał dwóch niewolników: Flakkusa wyrabiającego sukna i Filoni-
kusa piekarza. W legacie na rzecz żony, przekazał jej „Flakkusa piekarza”. Powstała więc 
wątpliwość, czy zapisał jednego z nich – jeśli tak, to którego; nadto czy przypadkiem nie 
dwóch niewolników. Zdaniem jurysty należało najpierw ustalić zamiar testatora: placuit 
primo eum legatum esse, quem testator legare sensisset. Jeśli jednak nie udałoby się 
tego uczynić, zbadać należało, czy testator znał dobrze imiona niewolników. Jeśli tak, 
przedmiotem legatu byłby Flakkus, mimo błędu co do zawodu (error in artificio). Jeśli 
jednak testator nie znał imion niewolników (error in nomine), wówczas przedmiotem 
legatu będzie niewolnik wykonujący zawód piekarza.
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Rozstrzygnięcie kazusu stało się w literaturze podstawą do formułowania 
twierdzeń o poklasycznych ingerencjach w tekst Jawolenusa248. Wedle brzmienia frag-
mentu, dla jurystów podstawowe kryterium stanowi zamiar testatora – mens testatoris.  
Odwołanie się do woli de cuius uznawano jednakże w starszej literaturze romanistycz-
nej jako przyjęte dopiero w okresie poklasycznym. Rzecznikami tego stanowiska byli  
G. von Beseler249, G. Donatuti250, Emilio Betti251 a później W. Flume252. Autorzy wycho-
dząc z tego założenia uznali za interpolowane frazy: qui eorum et num uterque deberetur 
oraz primo eum legatum esse, quem testator legare sensisset. Jedynie C.A. Maschi uznał 
rozstrzygnięcie kazusu za spontaniczny efekt logicznej interpretacji, którego „zniwe-
czyć nie zdoła nawet zuchwała krytyka”253. Natomiast ostatnimi czasy próbę oryginal-
nej interpretacji tekstu podjęła O. Forzieri Vannucchi254. Według Autorki pójście za tezą  
C.A. Maschi oznaczałoby przyjęcie jako pierwotne kryterium poszukiwanie mens testa-
toris niezależnie od sformalizowanej, werbalnej interpretacji dyspozycji testatora. Uczo-
na przyjmuje stanowisko pośrednie i uznaje, że nie należy eliminować z tekstu całego 
fragmentu primo eum legatum esse, quem testator legare sensisset. Następne bowiem 
kryteria, dotyczące znajomości przez testatora imion bądź zawodów niewolników, mogą 
być brane pod uwagę jako doprecyzowujące kryterium pierwsze255. W konsekwencji, 
O. Forzieri Vannucchi proponuje ograniczyć interwencję kompilatorów do przysłówka 
primo i zdania quod si non apparet. 

Taka interpretacja wydaje się moim zdaniem nietrafna. Jurystom wyraźnie 
chodziło o utrzymanie w mocy legatu na rzecz żony. Interpretacja oparta o mens testato-

248  a. De MeDio, Breve nota sul titolo „De rebus dubiis” (34-5) del Digesto, BIDR 13, 1901, s. 246; 
G. von BeSeLeR, Miscellanea..., s. 417; G. Donatuti, Falsa demonstratio…, s. 315-316; G. GRoSSo, Sulla 
falsa demonstratio…, s. 199, przyp. 34; e. Betti, Esercitazioni romanistiche su casi pratici. Volume primo. 
Anormalità del negozio giuridico, Padova 1930, s. 16; c.a. MaSchi, Studi…, s. 89; W. fLuMe, Irrtum…, 
Weimar 1951, s. 223-224; B. BionDi, Successione testamentaria e donazioni2, Milano 1955, s. 520; p. voci, 
Diritto..., s. 852-853; G. GanDoLfi, Studi... , s. 92-93; h.J. WieLinG, Testamentauslegung…, s. 53, 106; 
o. foRzieRi vannucchi, Studi…, s. 173-177; R. BackhauS, Casus perplexus. Die Lösung in sich wieder-
sprüchlicher Rechtsfälle durch die klassische römisch Jurisprudenz, München 1981, s. 121-125.
249  G. von BeSeLeR, Miscellanea..., s. 417.
250  G. Donatuti, Falsa demonstratio..., s. 315.
251  e. Betti, Esercitazioni..., s. 16.
252  W. fLuMe, Irrtum..., s. 224.
253  c.a. MaSchi, Studi..., s. 89.
254  o. foRzieRi vannucchi, Studi..., s. 175-176.
255  o. foRzieRi vannucchi, Studi..., s. 176, przyp. 132, zdaje się na poparcie swojej tezy przypisywać  
A. De Medio, B. Biondi, G. Grosso, pominięcie uznania autonomii pierwszego kryterium interpretacyjne-
go. Trudno jednakże u powyższych autorów znaleźć podobną refleksję; por. a. De MeDio, Breve...,  s. 246, 
B. BionDi, Successione ..., s. 520 i G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., s. 199, przyp. 34. a. De MeDio, 
Breve…, s. 246, wręcz negował klasyczne pochodzenie drugiej części fragmentu, przypuszczając, że ory-
ginalny fragment Jawolenusa brzmiał następująco: Qui habebat Flaccum fullonem et Philonicum pistorem, 
uxori Flaccum pistorem legaverat: quis eorum et num uterque deberetur? Placuit eum legatum esse, quem 
testator legare sensisset. Uczony uznał, że kompilatorzy dodali primo po placuit oraz resztę fragmentu.

Rozdział III. Controversia de nomine inter plures – wyjaśnianie, sprostowanie i wykładnia...



Error in nominE. rzymska myśl prawnicza i współczesne wyzwania

98

ris mogła zakończyć się niepowodzeniem. Zapewne było tak w analizowanym przypad-
ku, stąd wzmianki w tekście o dalszych kryteriach interpretacyjnych. Legat mógł być 
nadal tłumaczony rozmaicie, dlatego aby utrzymać go w mocy, należało oprzeć się na 
kryterium prawdopodobieństwa. Nie można bowiem wykluczyć, że testator znał dobrze 
imiona niewolników, a jednak popełnił w tym względzie błąd, który mógł być choćby 
następstwem przeoczenia czy nieuwagi256. Może to stanowić dodatkowy argument prze-
ciwko uznaniu fragmentu eum legatum esse, quem testator sensisset za interpolowany257. 
Testujący mógł też jednocześnie nie znać imion niewolników, ani też nie rozpoznawać 
ich – tych konkretnie niewolników – po zawodach.

 Wydaje się, że juryści w ustaleniu mens testatoris dopuszczali dowody 
także spoza samego testamentu. Z tekstu bowiem nie da się wnioskować o ogranicze-
niach w tym względzie. Wbrew twierdzeniom O. Forzieri Vannucchi, ustalenie znajo-
mości imion niewolników nie doprecyzowało kryterium pierwszego, nie wykluczało 
bowiem błędu co do imienia. Wprowadzenie kryterium drugiego, wraz z przyjęciem 
w razie odpowiedzi negatywnej domniemania znajomości profesji niewolników, pozwo-
liło na utrzymanie legatu w mocy258. Jurysprudencja przyjęła, że gdy nie można ustalić 
woli testatora z chwili sporządzenia testamentu, należy przyjąć rozwiązanie, które wyda-
je się najbardziej prawdopodobne. Stąd pytanie, czy przypadkiem testator chciał uczy-
nić przedmiotem legatu dwóch niewolników, mogłoby znaleźć pozytywną odpowiedź 
jedynie w ramach kryterium pierwszego, opartego na ustaleniu mens testatoris. W spo-
sobie sformułowania rozwiązania widać wyraźnie dążenie jurystów do utrzymania lega-
tu w mocy i uprzywilejowania w ten sposób stanowiska żony, która była legatariuszką. 
Gdyby bowiem okazało się, że testator nie znał imion niewolników, ani też nie rozpozna-
wał ich po zawodach, legat byłby nieważny259. W razie stwierdzenia, że testator nie znał 
niewolników po imionach, juryści jednak przyjęli za decydujące wskazanie niewolnika 
według wykonywanej profesji. Wskazanie na nomen niewolnika jako cechy dystynk-
tywnej przez jurystów było uzasadnione tym, że z reguły w danym domu rozpoznawano 

256  Por. opinię jurysty Marcellusa D. 32.69.1 (Marcellus libro singulari responsorum): [...] non enim in cau-
sa testamentorum ad definitionem utique descendendum est, cum plerumque abusive loquantur nec propriis 
nominibus ac vovabulis semper utantur. – „D. 32.69.1 (Marcellus w księdze pojedynczej Odpowiedzi): [...] 
bowiem w przypadku [wykładni] testamentów nie należy brać pod uwagę tylko definicji [określonych po-
jęć], ponieważ często popełnia się błędy, nie zawsze używając właściwych imion czy nazw”.
257  Tak p. voci, Diritto..., s. 853.
258  G. GanDoLfi, Studi..., s. 93, uznaje, że decyzję podjętą w wyniku przyjęcia, że testator nie znał imion 
niewolników, można by uznać za przejaw interpretacji typowej; por. także B. BionDi, Esercitazioni..., s. 16 
oraz E. Betti, Lezioni di diritto romano. Rischio contrattuale − Atto illecito − Negozio giuridico, Roma 
1959, s. 352. Wydaje się, że to doktrynalne kryterium − wedle którego uznaje się bądź takie znaczenie verba, 
jakie przypisuje się im powszechnie (interpretacja typowa, obiektywna), bądź te, które chciał im nadać autor 
dyspozycji (interpretacja subiektywna), niezbyt zdaje się pasować do omawianego rozstrzygnięcia.
259  Oczekiwać należałoby, że jurysta wzmiankowałby także o sytuacji, w której nie będzie można dociec, 
czy testatorowi były znane imiona niewolników; por. G. GanDoLfi, Studi..., s. 93.



99

niewolników według cech charakterystycznych, w tym wykonywanych posług, nie zaś 
według imion. Rozstrzygnięcie ułatwił fakt, że – jak wskazuje opis stanu faktycznego – 
byli to jedyni niewolnicy zajmujący się danymi zawodami w domu testatora. Nota bene 
warto zwrócić uwagę, że okoliczność ta – przecież pochodząca  spoza testamentu! – stała 
się samą podstawą wątpliwości prawnej.

Niezwykle istotne jest datowanie rozstrzygnięcia. Jawolenus przytoczył 
je w swoim komentarzu do późnych prac Labeona. Słowo placuit jednakże zdaje się 
wskazywać nawet na czasy wcześniejsze niż Labeona, stąd w doktrynie przypisywane 
jest Serwiuszowi260. Domniemywać więc można, że już pod koniec rzymskiej republiki, 
w interpretacji legatów, nie słowa a zamiar testatora był decydujący. Wyjątkowo, aby 
utrzymać niektóre rozrządzenia – jak w omawianym przypadku w interesie żony – jeśli 
nie udało się ustalić jednoznacznie woli spadkodawcy, dopuszczano kryterium prawdo-
podobieństwa. Wydaje się, że rozstrzygnięcie to później stało się powszechnie przyję-
tym kierunkiem interpretacji testamentów261.

4. PODSUMOWANIE

Dotychczasowe rozważania pozwalają uznać, że prawnicy rzymscy, poczy-
nając od końca republiki, dopuszczali możliwość interpretacji niejasnych postanowień 
testamentowych dotyczących osób. Praktyka interpretacyjna jurystów uwzględniała 
możność prowadzenia dowodów w celu ustalenia, którą z osób o tym samym imieniu 
testator zamierzał ustanowić dziedzicem. Analiza wypowiedzi jurysty Modestyna – 
D. 28.5.63 (62).1 oraz Marcjana – D. 35.1.33 pr., wskazuje na dopuszczalność pro-
wadzenia w tym przypadku dowodów także spoza samego testamentu. Na tę możność 
wskazują także teksty na temat autentycznej wykładni testamentów. Wbrew przepro-
wadzonej w literaturze romanistycznej krytyce niepodobna uważać zwrotów: qui pro-
baverit sensisse de se defunctum (D. 35.1.33.pr.); de quo sensit testator, quem dare se 
testator sensit (D. 26.2.30); is datus est, quem dare se testator sensit, de quo testator 
senserit (FV. 227); declarare, de quo senserit (D. 28.1.21.1); primo eum legatum esse, 
quem testator legare sensisset (D. 34.5.28) za niepochodzące z dzieł prawników kla-
sycznych w ich pierwotnym brzmieniu. Zwroty te nie oznaczają bowiem powoływania 

260  p. voci, Diritto..., s. 852.
261  Por. D. 34.5.24 (Marcellus libro undecimo digestorum): Cum in testamento ambigue aut etiam per-
peram scriptum est, benigne interpretari et secundum id, quod credibile est cogitatum, credendum est. –  
D. 34.5.24 (Marcellus w księdze jedenastej Digestów): Jeśli w testamencie znajdują się dyspozycje budzące 
wątpliwości albo nawet zamieszczone przez omyłkę, należy je interpretować życzliwie i dać wiarę temu, 
jaki jest prawdopodobny zamiar testatora”. Na temat prawdopodobieństwa jako kryterium decyzji jurystów 
w interpretacji aktów ostatniej woli piszą W. DaJczak, T. GiaRo, f. LonGchaMpS De BéRieR, Prawo rzym-
skie..., s. 321-322.
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się na wolę testatora, którą chciał wyrazić w testamencie, a która z różnych względów 
nie została w nim ujawniona. Nie są też związane z dodatkowym zastrzeżeniem, zaczy-
nającym się od słowa nisi..., które wzbudza interpolacyjne podejrzenia tak wielu bada-
czy. Co więcej, niepodobna też spostrzec w wyżej przytoczonych fragmentach konfliktu 
między obiektywnym brzmieniem tekstu a subiektywnym przekonaniem de cuius co 
do znaczenia danych zwrotów. Skoro nie ma tej sprzeczności, zrozumiałe wydaje się, 
że nie ma także ograniczeń dowodowych co do ustalenia właściwej treści aktu ostatniej 
woli. Twierdzeniu, że dopiero za Justyniana wyeliminowano te ograniczenia zaprzeczają 
zachowane opisy sytuacji procesowych: jeśli bowiem w ogóle dopuszczano postępowa-
nie dowodowe w celu ustalenia osób będących adresatami dyspozycji testamentowych, 
oznacza to, że nie ograniczano się tu jedynie do badania literalnej treści testamentu, ale 
prowadzono postępowanie także w oparciu o wiedzę spoza tabulae ceratae. Czasem ju-
ryści dopuszczali jedynie uprawdopodobnienie woli testatora – D. 34.5.28. Rozwiązanie 
to zastosowano jednak wyjątkowo, aby utrzymać w mocy legat na rzecz żony. Możliwe 
było dopiero po ustaleniu, że nie dało się jednoznacznie stwierdzić woli de cuius.

Dokonane wyżej spostrzeżenia pozwalają także inaczej spojrzeć na krytykę 
rzymskich tekstów dotyczących error in nomine, uznającą go za „produkt bizantyjski”. 
O analogii między przyjętymi rozstrzygnięciami dotyczącymi niejasnych postanowień 
testamentu a error in nomine wspomina sam Ulpian w D. 28.2.21.1, ale i pozostałe tek-
sty pozwalają na nabranie przekonania o istniejącym związku. Logiczną bowiem kon-
sekwencją dopuszczenia w przypadku controversia de nomine inter plures dowodze-
nia z pozostałej treści testamentu czy spoza postanowień testamentowych powinna być 
możność prowadzenia takiego postępowania dowodowego także w przypadku error in 
nomine.
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Rozdział iV

HistoRYCznY RozWÓJ error nominiS
— C. 6.24.14. od biuRoKRaCJi do PRaKtYKi

1. ŚWIADECTWO ŹRóDłOWE

W roku 531 cesarz Justynian wydał konstytucję, w której podniósł kwestię 
słuszności kwalifikacji opisanego przypadku jako error nominis. Problem sprowadzał 
się do oceny, czy ustanowienie dziedzica było wadliwe, czy też ze względu na nieistotny 
błąd co do imienia testatora, dyspozycję należało utrzymać w mocy. 

Przytoczmy świadectwo źródłowe:

C. 6.24.14 pr. (Imperator Justinianus):
Cum in libris Ulpiani, quos ad Massurium Sabinum scripsit, talis species relata est, 
hanc apertius expedire nobis visum est. 1. Quidam testamentum faciens ita instituit: 
„Sempronius Plotii heres esto”. Veteres quidem existimabant errorem nominis esse 
et sic institutionem valere, quasi testator Plotius nominaretur et Sempronium sibi 
scripsisset heredem. 2. Sed huiusmodi sententiam crassiorem esse existimamus: neque 
enim sic homo supinus, immo magis stultus invenitur, ut suum nomen ignoret. Sed si 
quidem ipse testator Plotio cuidam heres extitit, manifestissimum esse sibi Semproni-
um heredem instituisse, ut per mediam ipsius personam Plotii heres efficiatur: et hoc 
argumentamur ex antiqua regula, quae voluit heredem heredis testatoris esse here-
dem. Sin autem nihil tale factum est, supervacuam esse et inanem huius modi insti-
tutionem, nisi prius herede Plotio sibi instituto sic adiecit: „Sempronius Plotii heres 
esto”. Tunc etenim existimandum est eum dixisse, si non Plotius heres sibi fuerit, tunc 
Sempronium in locum partemve Plotii ex substitutione vocari, ut ita ex consequentia 
verborum Plotius quidem institutus, Sempronius autem substitutus inveniatur. 4. Sin 
autem neque ipse testator Plotio heres extitit neque Plotium heredem antea scripsit et 
sic Sempronium Plotio heredem voluit esse, nullius esse momenti talem institutionem, 
cum non est verisimile in suum nomen quendam errasse. (531)

„C. 6.24.14 pr. (Cesarz Justynian): 
W komentarzach Ulpiana, które napisał do dzieł Masuriusza Sabinusa, przekazany 
jest przypadek, który naszym zdaniem wymaga szerszego omówienia. 1. Pewien 
człowiek, sporządzając testament, ustanowił dziedzica [słowami]: „Semproniusz 
niech będzie dziedzicem Plocjusza”. Niektórzy dawni prawnicy sądzili, że jest to błąd 
co do imienia i takie ustanowienie jest ważne, tak jakby testator nosił imię Plocjusz 
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i ustanowił swoim dziedzicem Semproniusza. 2. Lecz sądzimy, że tego rodzaju roz-
strzygnięcie jest nietrafne. Trudno bowiem znaleźć takiego człowieka, który byłby na 
tyle niedbały, a raczej głupi, żeby nie znał swego imienia. Lecz jeśli sam testator był 
dziedzicem niejakiego Plocjusza, oczywiste jest, że ustanowił Semproniusza swoim 
dziedzicem, aby za pośrednictwem własnej osoby ustanowić dziedzica Plocjusza. I to 
wywodzimy z dawnej reguły, wedle której dziedzic dziedzica jest dziedzicem testato-
ra. Jeśli jednak taka sytuacja nie miała miejsca, tego rodzaju ustanowienie jest darem-
ne i bezskuteczne, chyba że najpierw ustanowiwszy dziedzicem Plocjusza, tak dodał: 
„Semproniusz niech będzie dziedzicem Plocjusza”. Wtedy należy stwierdzić, że te-
stator oświadczył, iż jeśli Plocjusz nie stanie się jego dziedzicem, z mocy substytucji 
powołany w miejsce lub część Plocjusza jest Semproniusz, tak że wskutek [użytych] 
słów Plocjusz został ustanowiony dziedzicem, Semproniusz zaś substytutem.  
4. Lecz jeśli ani sam testator nie był dziedzicem Plocjusza, ani nie ustanowił wcze-
śniej Plocjusza dziedzicem, a zatem chciał, żeby Semproniusz był dziedzicem Plo-
cjusza, takie ustanowienie jest nieważne, ponieważ nie jest prawdopodobne by ktoś 
błądził co do swego imienia. (531)”

W komentarzach Ulpiana do ksiąg Sabinusa262 zawarte było rozstrzygnię-
cie, które wzbudzało – być może już od dłuższego czasu – kontrowersje. Kazus wydał 
się na tyle interesujący, że prawnicy kancelarii cesarskiej uznali za obowiązek przed-
stawić go w jaśniejszy sposób: ....talis species relata est, hanc apertius expedire nobis 
visum est. Sprawa dotyczyła rozważań co do sformułowania zawartego w testamencie: 
Sempronius Plotii heres esto – „Semproniusz niech będzie dziedzicem Plocjusza”. Te-
stator w rzeczywistości nie nosił jednakże imienia Plocjusz i przyczyna wzmianki o nim 
w testamencie była nieznana. Dawni prawnicy, których zdanie przytoczył Ulpian, twier-
dzili, że zachodził tu przypadek error nominis − testator pomylił się nazywając samego 
siebie i ustanowił dziedzica w osobie Semproniusza. Mimo błędu juryści ci uznali here-
dis institutio za ważną.

Lektura tekstu konstytucji stawia wiele znaków zapytania. Justynian bo-
wiem, oprócz przekazania samego fragmentu dotyczącego ustanowienia dziedzica: 
Sempronius Plotii heres esto, nie przytoczył szerszego stanu faktycznego. Być może 
nie uczynił tego także Ulpian. Nie wiemy więc, czy zagadnieniem tym zajmowano się 
jako szkolnym przykładem, czy też kontrowersja powstała w oparciu o przypadek, który 
miał w rzeczywistości miejsce. Czy było to jedyne ustanowienie dziedzica w testamen-
cie, czy też o osobie spadkodawcy można było wnioskować z pozostałych dyspozycji?  
A może błąd wynikał z tego, że testator używał kilku imion? Wówczas, w oparciu o oko-
liczności leżące extra testamentum, istniałaby możność identyfikacji zarówno autora te-

262  D. puGSLey, On Compiling Justinian᾽s Digest (5): The Constitution ad senatum of 22 July 530, RIDA 42, 
1995, s. 312, zauważa, iż powołanie się na komentarze Ulpiana do dzieł Sabinusa jest na tyle staranne, że 
musiał to być pierwszy przypadek takiego odniesienia. Później wystarczało zastosowanie wersji skróconej 
– C. 3.34.14 pr.: ...in libris Sabinianis..., oraz C. 6.40.3.2: ...apud Ulpianum in libris Sabinianis....
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stamentu, jak i źródła błędu. Czy zatem dlatego veteres gotowi byli przyjąć, iż testator 
błądził i zdecydowali, że dyspozycję należy utrzymać w mocy? 

Zanim spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, warto już teraz zdać so-
bie sprawę ze znaczenia, jakie dla badań nad zagadnieniem error nominis w prawie 
rzymskim ma wspomnienie przez Justyniana o opinii veteres. Cesarz wspomina wprost 
o użyciu przez prudentes terminu error nominis oraz o uznaniu go za nieistotny dla waż-
ności dyspozycji de cuius. Przeczy to wszelkim hipotezom uczonych twierdzącym, iż 
error nominis jest owocem bizantyjskiej teorii wad woli, a same terminy error in nomine 
oraz error in corpore nie były w użyciu przez jurystów klasycznych. W tym kontekście 
rodzi się pytanie, czy wspominając o veteres, cesarz miał na myśli prawników pryncy-
patu, czy też w grę mogły wchodzić także dawniejsze świadectwa. W moim przeko-
naniu można myśleć tu o prawnikach z I w. przed Chr. Argumentem, który przekonuje 
mnie do takiego datowania rozstrzygnięcia jest fakt, że senatus consultum Neronianum 
dopiero około 60-64 r. po Chr. wprowadziło − m.in. dla celów dowodowych − obowią-
zek zamieszczenia imienia testatora na dwóch pierwszych tabliczkach, pokazywanym 
świadkom przed opieczętowaniem263. Jeśli więc kontrowersja pochodziłaby z czasów 
późniejszych niż uchwała senatu, świadkowie raczej zareagowaliby na błąd testatora. 
Skoro jednak okoliczność ta nie była brana pod uwagę przez prudentes, domniemywać 
można, że rozstrzygnięcie pochodzi sprzed wydania uchwały senatu. Ponadto, jako że 
Ulpian wspominał o opinii veteres w liczbie mnogiej, uznać można, iż przekazany kazus 
był przedmiotem nie tylko szerszej, ale i rozciągniętej w czasie debaty.

2. METODA PRACy PRUDENTES

Jaką metodą posłużyli się prudentes w celu rozwiązania kazusu? Z pew-
nością, skoro utrzymano dyspozycję w mocy, kierowali się przede wszystkim wzglę-
dami praktycznymi. Metodą rozstrzygnięcia nie było przyjęcie fikcji: „jak gdyby imię 
Plotiusa nie było wspomniane w testamencie”. Taki pogląd reprezentowany był niegdyś 
przez Pietro De Francisci264 i Pasquale Voci.265 Warto przyjrzeć się bliżej szczególnie 
poglądom pierwszego z uczonych. Rekonstruując w ślad za Otto Lenelem266 źródło po-
chodzenia tekstu w dziełach Ulpiana, doszedł do wniosku − na podstawie rozwiązań 
znajdujących się w sąsiednich tekstach o podobnej tematyce − że veteres posłużyli się 
metodą tzw. detractio, czyli usunięcia zbędnej treści dyspozycji. P. De Francisci uznał, iż 
fragment z principium C. 6.23.4 należy umieścić pośród tych tekstów, w których Ulpian 

263  Por. e. voLteRRa, s.v. Senatus consulta, NNDI XVI, Torino 1968, s. 1047-1078.
264  P. De fRanciSci, Nuovi studi…, s. 48-50.
265  p. voci, Diritto…, s. 982.
266  PIC 2, s.v. Domitius Ulpianus nr 2461, s. 1030.
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zajmuje się materią wadliwego ustanowienia dziedzica. Byłaby to piąta księga komen-
tarza ad Sabinum. Teza ta znajduje potwierdzenie w konfrontacji ze wspomnianym już 
tekstem Pomponiusza dotyczącym materii error nominis, który jest także komentarzem 
do dzieł Sabinusa: 

D. 5.1.80 (Pomponius libro quinto ad Sabinum): 
Si in iudicis nomine praenomine erratum est, Servius respondit, si ex conventione 
litigatorum is iudex addictus esset, eum esse iudicem, de quo litigatores sensissent. 

D. 5.1.80 (Pomponiusz w księdze drugiej Komentarza do dzieł Sabi-
nusa):

Jeśli wystąpił błąd co do nazwiska lub imienia sędziego, Serwiusz udzielił odpowie-
dzi, że jeśli sędzia byłby wyznaczony na mocy porozumienia stron prowadzących 
spór, będzie nim ten, którego strony miały na myśli”.

Warto wspomnieć w tym miejscu, że według rekonstrukcji O. Lenela, frag-
ment Pomponiusza, dotyczący błędu stron co do imienia powoływanego sędziego pochodzi 
z drugiej księgi komentarza jurysty ad Sabinum zatytułowanej De testamentis, z podtytułu 
De institutionibus vitiosis267. Przywołana zaś opinia Serwiusza służyć miała prawnikowi 
do rozstrzygnięcia zagadnienia związanego z wadliwym powołaniem dziedzica.

O. Lenel lokuje wspomniany przez Justyniana tekst Ulpiana przed frag-
mentem dotyczącym podobnego przypadku, w którym testator nie umieścił imienia 
dziedzica, lecz oznaczył go w inny, niebudzący wątpliwości sposób268:

D. 28.5.9.8 (Ulpianus libro quinto ad Sabinum): 
Si quis nomen heredis quidem non dixerit, sed indubitabili signo eum demonstraverit, 
quod paene nihil a nomine distat, non tamen eo, quod contumeliae causa solet addi, 
valet institutio.

„D. 28.5.9.8 (Ulpian w księdze piątej Komentarza do dzieł Sabinusa): 
Jeśli ktoś nie podał imienia dziedzica, lecz pozostawił niebudzące wątpliwości jego 
oznaczenie, które prawie niczym nie różni się od imienia, jeśli nie przedstawiało go 
w obraźliwy sposób, ustanowienie jest ważne”.

Być może uczony niemiecki chciał w ten sposób zaznaczyć, iż w testamen-
cie obok błędnej dyspozycji Sempronius Plotii heres esto, znajdowały się inne informa-
cje, wskazujące osobę testatora. Wobec tego, iż dane te były wystarczające dla identyfi-

267  Por. supra, s. 28.
268  PIC 2, s.v. Domitius Ulpianus nr 2461, s. 1030.
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kacji spadkodawcy, error nominis nie powodował nieważności ustanowienia dziedzica. 
Jeśli uznamy, że veteres w taki sposób rozwiązali problematyczny dla Justyniana ka-
zus, będziemy mogli postawić kolejną tezę. Już dla jurystów końca republiki możność 
ustalenia osoby będącej podmiotem dyspozycji, przemawiała za utrzymaniem błędnej 
dyspozycji w mocy. Uciekano się w tej mierze nawet do takich zabiegów, jak przyjęcie 
fikcji, że testator miał na imię Plocjusz: quasi testator Plotius nominaretur et Sempro-
nium sibi scripsisset heredem. U podłoża podobnych starań musiał leżeć szacunek dla 
rzeczywistej woli de cuius.

W sąsiednich paragrafach De institutionibus vitiosis Ulpiana spotykamy 
stany faktyczne, w których wątpliwości rozwiązywane są właśnie za pomocą pomijania 
zbędnej informacji, która skutkowałaby nieważnością ustanowienia dziedzica:

D. 28.5.9.5 (Ulpianus libro quinto ad Sabinum): 
Tandundem Marcellus tractat et in eo, qui condicionem destinans inserere non addid-
it, nam et hunc pro non istituto putat: sed si condicionem addidit, dum nollet, detracta 
ea heredem futurum, nec voluntatem videri quod contra voluntatem scriptum est: 
quam sententiam et ipse et nos probamus.

„D. 28.5.9.5 (Ulpian w księdze piątej Komentarza do dzieł Sabinusa): 
Marcellus rozważa ten sam problem w odniesieniu do testatora, który zamierzał 
zastrzec warunek i go nie dodał, w tym przypadku zaś uważa [dziedzica] za nieusta-
nowionego. Lecz jeśli [testator] dodał warunek, a nie chciał, należy zastrzeżenie to 
pominąć, a dziedzica uważać za ustanowionego, nie można bowiem uznać za przejaw 
woli tego, co jest zapisane przeciwko niej. Tę opinię i my aprobujemy”.

D. 28.5.9.13 (Ulpianus libro quinto ad Sabinum): 
Si duo sint heredes institui, unus ex parte tertia fundi Corneliani, alter ex besse eius-
dem fundi, Celsus expedetissimam Sabini sententiam sequitur, ut detracta fundi menti-
one, quasi sine partibus hederes scripti hereditate potirentur, si modo voluntas patris 
familias manifestissime non refragatur.

„D. 28.5.9.13 (Ulpian w księdze piątej Komentarza do prac Sabi- 
nusa): 

Jeśli jest ustanowionych dwóch dziedziców, jeden co do jednej trzeciej wartości grun-
tu, drugi do dwóch trzecich tego gruntu, Celsus idzie za trafną opinią Sabinusa, że 
pominąwszy wzmiankę o gruncie, jakby jej nie napisano, dziedzice wymienieni w te-
stamencie mogą nabyć spadek jakby zostali ustanowieni bez wzmiankowania części, 
jeśli nie sprzeciwia się to w sposób oczywisty woli ojca rodziny”.
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D. 28.5.9.14 (Ulpianus libro quinto ad Sabinum): 
Si quis ita scripserit: ‘Stichus liber esto et, posteaquam liber erit, heres esto᾽ Labeo, 
Neratius et Aristo opinantur detracto verbio medio ‘postea᾽ simul ei et libertatem et 
hereditatem competere: quae sententia mihi quoque vera videtur.

„D. 28.5.9.14 (Ulpian w księdze piątej Komentarza do prac Sabi- 
nusa): 

Jeśli testator napisał «Stichus niech będzie wolny i potem, jak będzie wolny, niech 
będzie dziedzicem», Labeon, Neracjusz i Aryston uznali, że należy pominąć pośred-
nie słowo «potem» i jednocześnie przyznać jemu wolność i spadek. Ta opinia i mnie 
wydaje się słuszna”.

Analiza przytoczonych wyżej trzech świadectw źródłowych pozwala na 
wniosek, że w każdym z nich usunięcie określonego słowa dyspozycji służyło różnym 
celom. Spina je oczywiście klamra utrzymania dyspozycji w mocy – favor testamenti 
oraz szacunek dla woli testatora. Usunięcie ze słów testamentu warunku heredis insti-
tutio, którego testator nie chciał zamieścić, mogło budzić kontrowersje wśród jurystów, 
stąd dodatkowe zdanie wyrażające aprobatę Ulpiana. Zasada nec voluntatem videri 
quod contra voluntatem scriptum est mogła przecież w innych przypadkach powodować 
nieważność dyspozycji, jak w kazusie przedstawionym w D. 28.5.9 pr. Ustanowienie 
dziedziców ex re certa stwarzało poważny problem interpretacyjny, chodziło bowiem 
o sukcesję uniwersalną, a nie przekazanie konkretnych rzeczy. Sabinus, a w ślad za nim 
Celsus, podjęli bardzo subtelną decyzję, pomijając wzmiankę o gruncie z zastrzeżeniem, 
że należy to uczynić jedynie wtedy, gdy nie sprzeciwia się to woli testatora269. Wreszcie 
manumissio testamentaria o treści: „niech Stichus będzie wolny i, kiedy będzie wolny, 
niech będzie dziedzicem” była początkowo nieważna z uwagi na użycie przez testa-
tora nieodpowiedniego sformułowania postea. Należało bowiem nakazać jednocześnie 
(simul), aby był wolnym i dziedzicem, choć kolejność – liber heresque esto albo heres 
liberque esto nie miała znaczenia270. Zagadnienie to związane z problemami, które mieli 
testatorzy, czy najpierw wyzwolić, a potem ustanowić dziedzica, miało donośne znacze-
nie praktyczne. Stąd o pominięciu słowa postea (detracto verbio medio ‘postea᾽) i utrzy-
maniu dyspozycji w mocy rozstrzyga aż trzech jurystów: Labeon, Neracjusz i Aryston. 

269  Por. art. 961 k.c.: Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przed-
mioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za 
zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe 
zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego 
spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.
270  Por. Gai 2.186: Sed noster servus simul et liber et heres esse iuberi debet, id est hoc modo: Stichus servus 
meus liber heresque esto, vel heres liberque esto. – „Gai 2.186: Ale co do naszego niewolnika trzeba naka-
zać jednocześnie, by był wolnym i spadkobiercą, czyli w taki sposób: Stichus, mój niewolnik, niech będzie 
wolnym i  spadkobiercą”. Tł. W. RozWaDoWSki, Gai..., s. 77.
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W źródłach widać ogólną tendencję prawników  do uznawania za niedodane tego, co 
mogło unieważnić dyspozycję. Nie w każdym jednak przypadku musiała to być łatwa 
operacja i zapewne nieraz brakowało dowodu wskazującego na wolę testatora.

Czy zatem wobec powyższych świadectw źródłowych uznać można za 
słuszną tezę P. De Francisci o zastosowaniu przez veteres metody „detrakcji” w przy-
padku przywołanym w C. 6.23.4? Romanista twierdził, że juryści rozwiązali trudno-
ści przez uznanie imienia za niezawarte: powołanie było ważne detracto nomine Plotii. 
Najprawdopodobniej dodano jeszcze wzmiankę − jak gdyby testator był w błędzie co do 
imienia − tamquam si in nomine erraverit.

W moim przekonaniu z dużym prawdopodobieństwem można przypusz-
czać, że sugestie O. Lenela i P. De Francisci co do lokalizacji fragmentu w dziełach Ulpia-
na − ze względu na tematykę − są trafne. Jednakże wydaje się, że teza P. De Francisci, 
a później także i P. Voci dotycząca zastosowania przez veteres metody uznania posta-
nowień testamentu za niezawarte jest chybiona. Z samego tekstu wynika, że prudentes 
przyjęli fikcję, iż testator nazywał się Plocjusz i jako dziedzica wyznaczył sobie Sem-
proniusza – quasi testator Plotius nominaretur et Sempronium sibi scripsisset heredem. 
Nie uznali więc imienia Plocjusza za niezawarte. Jak wynika z wyżej przytoczonych 
przekazów źródłowych detractio miała zastosowanie wówczas, jeśli wola testatora ja-
sno wynikała z testamentu lub z innych okoliczności, a jedno ze sformułowań czy klau-
zul dyspozycji, najczęściej z nią sprzeczne (contra voluntatem scriptum), powodowało 
nieważność ustanowienia dziedzica. W omawianym fragmencie błąd dotyczył imienia 
samego testatora, i tego błędnego imienia nie można było zwyczajnie usunąć. Jednakże, 
ponieważ z całości testamentu lub innych okoliczności wynikało, kto jest testatorem, 
jego imię nie miało znaczenia: nihil nocet error nominis. Dlatego można było przyjąć, 
iż nazywał się Plocjusz. Zresztą, nie można wykluczyć, że był to indywidualny język 
testatora, który używał kilku imion bądź używał wyłącznie imienia Plocjusz, mimo że 
w rzeczywistości nazywał się inaczej. Po tym imieniu był identyfikowany przez otocze-
nie, w związku z tym nietrudno można było fakt ten udowodnić.

3. HIPOTEZy JUSTyNIAńSKIE

Rozstrzygnięcie problemu przez veteres Justynian, a raczej jego kancelaria 
uznają za niedoskonałe: huiusmodi sententiam crassiorem esse existimamus271. Podnie-

271  u. ziLLetti, La dottrina..., s. 445, przyp. 3, pisał: „La cancelleria giustinianea, con goffa assolutezza 
ed enfasi, ritiene tale interpretazione «crassiorem», perchè a suo dire «neque enim sic homo supinus, immo 
magis stultus invenitur, ut suum nomen ignoret»: con palese e grotesca deformazione, poichè l`errore sul 
prioprio nome nei casi della vita non dipende da mancanza di scientia, bensì da distrazione”. – „Kance-
laria Justyniana z naiwną pewnością siebie i emfazą, uznaje taką interpretację «crassiorem», ponieważ 
«neque enim sic homo supinus, immo magis stultus invenitur, ut suum nomen ignoret»: co stanowi oczywiste  
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siona bowiem zostaje wątpliwość: neque enim sic homo supinus, immo magis stultus 
invenitur, ut suum nomen ignoret. Zdaniem prawników VI w. po Chr. błąd testatora 
wynikałby nie z lekkomyślności, tylko wręcz z głupoty. Jedynie bowiem człowiek nie-
rozgarnięty myli się co do swego imienia.

Tak surowa ocena testatora mogła jednak nie być uzasadniona. Umieszcze-
nie imienia Plocjusza w dyspozycji mogło być na przykład wynikiem braku staranności 
testatora, czy też błędem skryby. Być może za jednym razem sporządzano testamenty 
dla kilku osób i związane z tym zamieszanie wywołało umieszczenie w dyspozycji na-
zwiska Plocjusza, a nie testatora.

Justynian, któremu wydaje się, że nie było błędu co do imienia, propo-
nuje rozwiązania oparte na kryterium prawdopodobieństwa272. Stawia dwie hipotezy. 
W myśl pierwszej sam testator byłby dziedzicem Plocjusza, powołał zaś Semproniusza 
jako swojego dziedzica, aby per mediam ipsius personam stałby się on dziedzicem Plo-
cjusza. Rozstrzygnięcie to Justynian wywodzi z dawnej reguły, w myśl której dziedzic 
dziedzica staje się dziedzicem testatora  (heredem heredis testatoris esse heredem)273. 
Domniemywać można, że chodziło tu o sytuację, w której testator pod imieniem Plo-
cjusz rozumiał samego siebie – jako dziedzic Plocjusza, a więc i jego imienia w sze-
rokim znaczeniu tego słowa. Prawnicy Justyniana jednakże nie wiedzieli, czy rzeczy-
wiście testator był dziedzicem Plocjusza. Stąd zastrzeżenie sin autem nihil tale factum 
est – „jeśli nic takiego nie miało miejsca”, wprowadzające hipotezę drugą. Wedle niej 
Plocjusz miałby być ustanowiony dziedzicem, a dyspozycja: Sempronius Plotii heres 
esto, miałaby być podstawieniem dziedzica (Sempronium in locum partemve Plotii ex 
substitutione vocari). Warunkiem dziedziczenia substytuta było odpadnięcie dziedzica 

i groteskowe zniekształcenie, ponieważ błąd co do własnego imienia, w przypadkach życiowych, zależy nie 
od braku wiedzy, a raczej od braku uwagi”.
272  Tak p. voci, Diritto..., s. 982.
273  D. 29.2.7.2 (Paulus libro primo ad Sabinum): In omni successione qui ei heres exstitit, qui Titio heres 
fuit, Titio quoque heres videtur esse nec potest Titii omittere hereditatem – D. 29.2.7.2 (Paulus w księdze 
piątej Komentarza do prac Sabinusa): „Przy każdym dziedziczeniu ten, który jest dziedzicem tego, który 
jest dziedzicem Tytusa, jest także uznawany za dziedzica Tytusa i nie może odrzucić spadku Tytusa”;  
D. 50.16.65 (Ulpianus libro septuagensimo secundo ad edictum): „Heredis” appellatio non solum ad proxi-
mum heredem, sed et ad ulteriores refertur; nam et heredis heres et deinceps heredis appellatione continetur 
– D. 50.16.65 (Ulpian w księdze siedemdziesiątej drugiej Komentarza do edyktu): „Termin «dziedzic» nie 
odnosi się tylko do najbliższego dziedzica, lecz i do dalszych. Bowiem i dziedzic dziedzica i następni są nim 
objęci”; D. 50.16.170 (Ulpianus libro trigensimo tertio ad Sabinum): „Heredis” appellatione omnes signi-
ficari successores credendum est, etsi verbis non sint expressi – D. 50.16.170 (Ulpian w księdze trzydziestej 
trzeciej Komentarza do prac Sabinusa): „Należy stwierdzić, że termin «dziedzic» obejmuje wszystkich suk-
cesorów, mimo że nie są ujęci w ten sposób słowami; D. 50.17.194 (Modestinus libro sexto differentiarum): 
Qui per successionem quamvis longissimam defuncto heredes constiterunt, non minus heredes intelleguntur, 
quam qui principaliter heredes existunt. – D. 50.17.194 (Modestyn w księdze szóstej Rozróżnień): „Ci, 
którzy stają się dziedzicami zmarłego choćby przez odległy stopień pokrewieństwa, są uważani za spadko-
bierców w nie mniejszym stopniu niż ci, którzy są dziedzicami w pierwszym stopniu”. Por. też u. ziLLetti, 
La dottrina... , s. 445, przyp. 3; G. finazzi, La sostituzione pupillare, Napoli 1997, s. 137 i n.
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ustanowionego, a także ewentualnych poprzednich sybstytutów. Zatem, jeśli Sempro-
niusz miałby być substytutem Plocjusza, to ten ostatni musiałby być ustanowiony dzie-
dzicem. Tymczasem w dyspozycji Sempronius Plotii heres esto – jeśli rozumieć ją jako 
substytucję – brak jest ustanowienia Plocjusza dziedzicem. Stąd prawnicy Justyniana 
uzupełniają stan faktyczny przekazany przez Ulpiana, zaznaczając, że problematyczną 
dyspozycję poprzedzałoby ustanowienie dziedzicem Plocjusza. Hipoteza ta wydaje się 
jednak mało prawdopodobna. Przy jej przyjęciu bowiem bezprzedmiotowe byłoby trak-
towanie przez veteres omawianego przypadku jako error nominis. Zresztą cała kwestia 
treści i ważności dyspozycji nie budziłaby wątpliwości i analizowanie tego przypadku 
przez jurystów wydawałoby się zbędne.

Być może dlatego w części końcowej konstytucji cesarz próbuje znaleźć 
rozwiązanie na wypadek, gdyby obydwie hipotezy nie miały zastosowania do stanu 
faktycznego. Wracamy więc do przypadku ocenionego przez prawników klasycznych. 
Institutio heredis wówczas należałoby uznać za nieważną – nullius esse momenti ta-
lem institutionem. Powtórzmy justyniański argument: nie jest bowiem prawdopodobne, 
by ktoś błądził co do swego imienia. 

Nie jest jednakże wykluczone, że Justynian opacznie zrozumiał myśl praw-
ników klasycznych. Trudności interpretacyjne spowodowane były także tym, że w prze-
kazie Ulpiana brakowało kontekstu, całego stanu faktycznego. Stąd słowa cesarza, który 
mówi o zamiarze wyjaśnienia sprawy: hanc apertius expedire nobis visum est. Nie są-
dzę jednakże, by analizowana dyspozycja była szkolnym przykładem, pozwalającym na 
jego uzupełnianie i otrzymywanie w związku z tym różnych rozwiązań. Ulpian wspomi-
na o jednolitej opinii panującej wśród veteres, którzy analizowali jeden stan faktyczny.

 Chybione wydaje się przede wszystkim założenie Justyniana, że wskaza-
ny przez dawnych prawników błąd dotyczył mylnej wiedzy testatora co do jego imie-
nia. Być może Justynian nie wziął pod uwagę tego, że opinie veteres dotyczyły sporzą-
dzenia testamentu per aes et libram. Domniemywać można, że źródłem kontrowersji 
było błędne określenie spadkodawcy w tabulae ceratae, tj. tabliczkach woskowych 
spisanych na potwierdzenie nuncupatio testamenti, ewentualnie rozbieżność między 
poprawnie sformułowaną nuncupatio heredis a błędnym określeniem spadkodawcy 
w późniejszej potwierdzającej nuncupatio testamenti274. Wydaje się, że wystąpienie ta-
kiego błędu było prawdopodobne, ponieważ testator używając formuły haec ita ut in his 
tabulis cerisque scripta sunt, ita do ita lego ita testor itaque vos Quirites testimonium 
mihi perhibetote – „tak jak napisane jest na tych tabliczkach i wosku, tak to daję, tak 
zapisuję, tak sporządzam testament i dlatego wy Kwiryci dawajcie mi świadectwo” 275,  

274  Por. G. finazi, La sostituzione... , s. 138, przyp. 44.
275  Por. Gai. 2. 104. Tł. W. RozWaDoWSki, Gai..., s. 59. Testament per aes et libram wykorzystywany był do 
końca okresu klasycznego.

Rozdział IV. Historyczny rozwój error nominis – c. 6.24.14. od biurokracji do praktyki
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zatwierdzał szczegóły spisane na tabliczkach a nie ujawniane − ze względów dyskrecji 
czy bezpieczeństwa − w trakcie aktu276. 

Wróćmy do koncepcji Justyniana. Skoro uznać, że nie było błędu in 
nomine, nie było też podstawienia i wskazania spadkobiercy dla dziedzica, cóż by 
miała oznaczać dyspozycja testatora? Jak się wydaje, w paragrafie drugim praw-
nicy justyniańscy idą w kierunku stwierdzenia, że ustanowienie dziedzica było-
by nieważne z uwagi na ogólny brak zdolności testowania. Wątpliwe jest jednak 
oskarżanie testatora o głupotę i kontestowanie zgodnej opinii veteres, uznających 
przypadek za error nominis. Skoro nieznajomość własnego imienia wynikać może 
z braku rozeznania, niedyspozycji psychicznej, to dyspozycja testatora będzie nie-
ważna z tego powodu, a nie z uwagi na błąd co do imienia. Chyba że Justynian do-
szukałby się w zachowaniu testatora niedbałości tego rodzaju, że nie zasługiwałby 
on na wsparcie i utrzymanie w mocy dyspozycji. Z drugiej strony, w paragrafie 
czwartym Justynian wyraźnie nie przychyla się do zdania, że w tym przypadku 
wystąpił error in nomine, i stwierdza nieważność ustanowienia dziedzica, z uwagi, 
jak się wydaje, na niezrozumiałość dyspozycji.

 Należy stwierdzić, że formuła ustanowienia dziedzica została oceniona zu-
pełnie z dwóch różnych perspektyw. Prawnicy klasyczni położyli nacisk na utrzymanie 
w mocy ostatniej woli testatora, prawnicy Justyniana arbitralnie uznali, że error in no-
mine w takim przypadku nie mógł mieć miejsca. Krytycy klasycznego rozstrzygnięcia 
mogli jednak nie mieć racji, co pokazuje odrzucenie argumentu o dorozumianej cho-
robie psychicznej testatora. Umieszczenie imienia Plocjusza w dyspozycji mogło być 
na przykład wynikiem braku staranności testatora czy też błędem skryby. Być może za 
jednym razem sporządzano testamenty dla kilku osób  związane z tym zamieszanie wy-
wołało umieszczenie w dyspozycji nazwiska Plocjusza, a nie testatora. Nie bez znacze-
nia wydaje się także fakt, że błąd dotyczył imienia testującego, czyli osoby dokonującej 
czynności. Skoro przy ustanowieniu dziedzica klasycy uznali, że możliwe są odstępstwa 
od zasady: heres institui, nisi ut certe demonstretur, nemo potest277 – „nikt nie może usta-
nowić dziedzica w inny sposób, niż przez jasne wskazanie jego osoby”, nie ma podstaw 
do twierdzenia, że błąd co do imienia testatora – w przypadku, gdy nie było wątpliwości 
co do jego osoby – niweczyłby dyspozycję.

Rozwiązanie klasyczne należy moim zdaniem uznać za trafne, nikt bo-
wiem celowo nie sporządza nieważnych testamentów. Błąd musiał mieć swą przy-
czynę. Wrażenie, iż prawnicy justyniańscy nie chcieli jej szukać nie jest nieuzasad-

276  Vicenzo Arangio-Ruiz wypowiada się przeciwko funkcji dowodowej tabulae testamenti, widząc istnie-
nie i ważność testamentu nie w części pisanej, a raczej w obecności siedmiu osób i precyzyjnym wypowie-
dzeniu słów i gestach rytualnych; por. v. aRanGio-Ruiz, Intorno alla forma scritta del testamentum per aes 
et libram, [w:] Atti Congresso Verona, t. 3, Milano 1948, s. 81-90.
277  D. 28.5.9.9 (Ulpianus libro quinto ad Sabinum). Na ten temat c.a. MaSchi, Ancora sulla solennità della 
«heredis institutio» nel diritto romano, [w:] Studi A. Giuffrè, t. 1, Milano 1967, s. 643-647.
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nione278. Można mówić tu o tendencji do upraszczania i niebrania pod uwagę czysto 
praktycznego motywu rozstrzygnięcia279. Świadczyłoby to o biurokratycznym po-
dejściu i prowadzeniu rozważań z dala od realnych ludzkich problemów. Gdy-
by ktoś celowo sporządził taki testament, musiałby on być nieważny nie z uwagi na 
niedbałość testatora, lecz na brak woli ustanowienia dziedzica. Pozostaje pytanie  
o upór prawników justyniańskich, którzy przywiązali większą wagę do oświadczenia niż 
woli spadkodawcy.

4. PODSUMOWANIE

Omówiona w niniejszym rozdziale konstytucja Justyniana jest dla współ-
czesnej interpretacji rzymskiego pojęcia error nominis cenna z kilku powodów. Po 
pierwsze, dzięki odesłaniu do dzieł Ulpiana, a przede wszystkim przywołaniu opinii 
veteres, pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że prawnicy klasyczni zajmowali się 
zagadnieniem błędu co do imienia. Potwierdza to pośrednio autentyczność innych tek-
stów prudentes zawierających rozstrzygnięcia dotyczące error in nomine. Po drugie, do-
wiadujemy się, jak trudne do oceny były stany faktyczne, w których występował tego 
rodzaju błąd oraz jaką metodą posługiwali się juryści w celu uznania dyspozycji za waż-
ną. Wreszcie, otrzymujemy świadectwo niezwykle ciekawej interpretacji kazusu przez 
Justyniana, która może być dla nas znakiem, że uwzględnianie woli testatora nie zawsze 
mogło być dla cesarza podstawową wartością, której gotów był bronić. 

278  Arrigo Diego Manfredini uznaje jednak w poszukiwaniach Justyniana przejaw stopniowo dokonywa-
nego wysiłku w kierunku możliwie najwierniejszego odtworzenia woli testatora, widząc tu ewidentny 
przykład interpretacji, uwzględniającej favor testamenti; uznaje także kazus za prawdopodobnie fikcyjny –  
„...caso, forse, piú che reale è immaginario”; por. A.D. ManfReDini, La volontà oltre la morte. Profili di 
diritto ereditario romano, Torino 1991, s. 57.
279  k.h. SchinDLeR, Justinians Haltung zur Klassik, Köln-Graz, 1966, s. 339, przyp. 12.
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Rozdział V

błąd Co do nazWY, USUS CommUniS, a zWYCzaJe
 JęzYKoWe JednostKi

Wybitny holenderski historyk religii Gerardus van der Leeuw pisał: „świat 
pierwotny i antyczny, w ogóle świat religijny, nie wie, co to puste słowa, words, words; 
nigdy nie mówi: «dość tych słów, przystąpmy wreszcie do czynu», a tęsknota, by nigdy 
już «nie grzebać się» w słowach, jest mu obca. Nie bierze się to z mniejszego poczucia 
realności świata; przeciwnie; to my sztucznie uczyniliśmy słowa pustymi, poniżyliśmy 
je, sprowadzając do rzędu przedmiotów”280. I rzeczywiście, może warto byłoby spojrzeć 
na problem error in nomine, biorąc pod uwagę znaczenie, jakie słowo − znak wskazu-
jący na swój materialny desygnat − niosło ze sobą dla Rzymian. Nie chodzi tu tylko 
o warstwę symboliczną słowa, w której występuje ono jako znak rzeczy czy osoby, ale 
jego osadzenie w historii civitas, jej uświęconej tradycji. Z drugiej strony istotny jest 
stosunek Rzymian do funkcji komunikacyjnej słowa, jego aktualnej zdolności do wy-
rażania przedmiotu opisywanego czy opisywanej osoby; mówiąc prościej: do tego by 
być zrozumiałym. Warto zauważyć, że ta ostatnia funkcja oznaczać może − szczególnie 
wobec rzymskiego postulatu praktycznego uczestnictwa w aktualnym życiu społecznym 
− wejście w konflikt z utrwaloną przez przodków warstwą semantyczną słowa. Uży-
wane bowiem ongiś terminy, dla współczesnych mogą pozostawać niejasne. Stosunek 
Rzymian do słowa w ogólności nie będzie tu oczywiście przedmiotem rozważań. In-
teresować nas będzie natomiast autonomia jednostki w posługiwaniu się słowem, ale 
tylko w stosunkach prawnych. Czy obywatel rzymski mógł w czynnościach prawnych 
posługiwać się własnym, przyjętym subiektywnie sposobem ujmowania rzeczy, innym 
niż obowiązujące w społeczeństwie normy językowe? Czy użycie nomen w sposób 
niezgodny ze znaczeniem przyjętym w civitas, mogło stanowić przyczynę nieuwzględ-
nienia błędu co do imienia, a zatem oznaczać nieważność dyspozycji? Jeśli uzyskamy 
pozytywną odpowiedź na to pytanie, zdobędziemy kolejny dowód na to, że problemu 
błędu nie można rozpatrywać li tylko z perspektywy zagadnienia woli, ale należy brać 
pod uwagę także szereg innych czynników, które w konkretnych okolicznościach uza-
sadniać mogą rozstrzygnięcie na rzecz utrzymania bądź też nie danej czynności w mocy.

280  G. van DeR LeeuW, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1997, s. 355.
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1. OBOWIąZEK POPRAWNEGO POSłUGIWANIA SIę JęZyKIEM 
łACIńSKIM

Naturalnie nomina służyły zarówno określaniu rzeczy, jak i osób. Zauwa-
żenia jednakże godny jest fakt, że Rzymianie określali rzeczy, wskazując na ich związek 
z osobą − choćby grunty były określane imionami ich byłych właścicieli. Juryści posługu-
ją się tu nazwami blankietowymi, na przykład Ulpian, w cytowanej w D. 30. 4 pr. księdze 
piątej komentarza do dzieł Sabinusa, daje następujące nazwy gruntów: fundus Cornelia-
nus, fundus Sempronianus. Z drugiej strony, określanie osób, szczególnie niewolników, 
odbywało się w rozmaity sposób: nomina czerpano bądź to od imienia osoby sprzeda-
jącego, bądź od miejsca pochodzenia niewolnika, bądź nazwy miejscowości, w której 
został kupiony. To, w jaki sposób właściciele nadawali imiona niewolnikom zależne było 
od ich woli. Warron nazywa tę możliwość voluntaria declinatio:

Varro, ling. 8, 21:
Declinationum genera sunt duo, voluntarium et naturale. Voluntarium est, quo ut 
cuiusque tulit voluntas declinavit. Sic tres cum emerunt Ephesi singulos servos, non-
numquam alius declinat nomen ab eo qui vendit Artemidorus, atque Artemam appel-
lat, alius a regione quod sibi emit, ab Ionia Iona, alius quod Ephesi Ephesium, sic et 
alius ab alia aliqua re, ut visum est.

„Varro, ling. 8, 21:
Dwa są rodzaje deklinacji: zależna od woli i naturalna. Zależna od woli polega na 
tym, żeby każdy nadał imię według swego uznania. Na przykład, jeśli trzech kupiłoby 
w Efezie po jednym niewolniku, niekiedy jeden nada imię niewolnikowi wywodząc 
je od imienia sprzedawcy – Artemidorus i nazwie go Artemas, drugi od regionu, 
w którym kupił, jak Ion od Ionii, trzeci od Efezu – Efezjusz, i jak widać, każdy nadaje 
imię, biorąc pod uwagę inną jakąś okoliczność”.

Z lektury tekstu wynika, że Rzymianie nadając nomina mieli pewną swo-
bodę; wykorzystywali ją tworząc bogatą praktykę nazewniczą i rozmaite w tej mierze 
zwyczaje. Wyjaśnienia wymaga stosunek jurystów do tej swobody, a przede wszystkim 
to, czy w odniesieniu do nazw rzeczy (nomina rerum) i imion osób (nomina hominum) 
zajmowano jednolite stanowisko281. 

281  Niewolnika traktowano jako osobę, por. Gai. 1.9; Gai. 1.121; Gai. 2.187; Gai. 3.189; FV. 75.2. Jed-
nakże dla prawa prywatnego był w zasadzie tylko przedmiotem własności; por. W. DaJczak, t. GiaRo,  
f. LonGchaMpS De BéRieR, Prawo rzymskie..., s. 182-183. Właściciel mógł niewolnikiem, jako instrumentum 
vocale, posługiwać się, powierzając zarząd określonym majątkiem – wszystko jednak co niewolnik nabył, 
przypadało panu; por. Gai. 1.52: ...et quodcumque per servum adquiritur, id domino adquiritur – „…wszyst-
ko to, co nabywa się za pośrednictwem niewolnika, to nabywa się dla właściciela”. Tł. W. RozWaDoWSki, 
Gai..., s. 9. Mimo niedoskonałości swego stanu, niewolnicy na szeroką skalę byli wykorzystywani przy 
przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym. Na ten temat por. A. Di poRto, Impresa collettiva e schiavo 
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Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba najpierw rozważyć jeszcze jedną 
kwestię: czy Rzymianie mieli, a jeśli − to od kiedy, skrystalizowane poglądy na temat 
powinności związanych ze stosownym użyciem słów łacińskich. Pewne światło na to 
zagadnienie rzucają zapiski, a właściwie zbiór opowieści Aulusa Gelliusa zatytułowany 
Noctes Atticae. Dzieło spisane za dynastii Antoninów282, jest obrazem życia intelektual-
nego epoki, zawierając jednocześnie szereg cennych informacji z czasów dawniejszych. 
Wśród rozmaitych – czasem anegdot, historyjek i refleksji – poruszanych na kartach 
Noctes Atticae znaleźć można ciekawe fragmenty dotyczące gramatyki, a także instytu-
cji prawa rzymskiego.

W epoce, w której kultura rzymsko-grecka stawała się jednorodna283, żywa 
była mimo wszystko ciągle jeszcze pamięć o antycznych – jak mówili współcześni, cza-
sach początku i rozwoju Miasta. W kręgach intelektualnych Rzymu prowadzono niejed-
nokroć, w tym z upodobaniem nawet w miejscach publicznych, ożywione dyskusje lin-
gwistyczne. Spierano się o znaczenia poszczególnych wyrazów łacińskich, dyskutowano 
nad możliwymi sposobami ekspresji słownej, a także nad użyciem archaizmów – czy, 
a jeśli, to kiedy i jak ich można użyć? Znana jest z przekazu Aulusa Gelliusa przygana, 
której udzielił filozof Favorinus młodzieńcowi używającemu w codziennych sprawach 
słów, które już dawno wyszły z użycia: 

Gell. 1.10.2-4:
Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquare, sermone abhinc multis 
annis iam desito uteris, quod scire atque intellegere neminem vis quae dicas. Nonne, 
homo inepte, ut quod vis abunde consequaris, taces? Sed antiquitatem tibi placere ais, 
quod honesta et buona et sobria et modesta sit. Vive ergo moribus praeteritis, loquere 
verbis praesentibus atque id, quod a C. Caesare, excellentis ingenii ac prudentiae 
viro, in primo De Analogia scriptum est, habe semper in memoria atque in pectore, ut 
tumquam scopulum, sic fugias inaditum atque insolens verbum. 

„Gell. 1.10.2-4:
Ty zaś, jakbyś z matką Ewandra teraz rozmawiał, posługujesz się językiem, który nie 
jest już w użyciu od wielu lat. Chcesz chyba, aby nikt nie poznał ani nie zrozumiał 
tego, co mówisz. Nieroztropny człowieku, czyż nie lepiej zachować milczenie, aby 
osiągnąć w zupełności to, czego pragniesz? Mówisz, że starożytność ci się podoba, 
ponieważ niesie ze sobą szlachetność, dobro, rozsądek i mądrość. żyj zatem oby-
czajami przodków, używaj zaś słów, którymi posługujemy się dzisiaj. I miej zawsze 

`menager` in Roma antica (II sec. a.C. - II. sec. d.C.), Mediolan 1984; Idem, Filius, servus e libertus, stru-
menti dell`imprenditore romano, [w:] Atti del Convegno interdisciplinare promosso dalla Società Italiana 
di Storia del Diritto, Palermo 1992, s. 231-260.
282  Ogólne wiadomości o dziele Aulusa Gelliusa przedstawia J. zabłoCki, Rozważania o procesie rzymskim 
w «Noctes Atticae» Aulusa Gelliusa, Warszawa 1999, s. 9-17, 21. 
283  J. zabłoCki, Rozważania..., s. 21.
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w pamięci i sercu to, co przez Gajusza Cezara, męża wyjątkowego talentu i mądrości 
zostało zapisane w księdze pierwszej dzieła O analogii: «unikaj jak niebezpieczeń-
stwa słów rzadkich i nieużywanych».”

Zatem − jak radził młodzieńcowi Favorinus, niezbyt elegancko określając go 
nieroztropnym (homo inepte) – lepiej, zamiast używać archaicznych słów, byłoby już milczeć. 
Nie ganił on jednak miłości młodzieńca do czasów swych przodków. Przeciwnie − tak jak i on 
zachwalał cnoty starożytności. Warto żyć szlachetnie, w oparciu o wartości bliskie starożyt-
nym. Ale posługiwać się powinniśmy nie językiem przodków, lecz współczesnych. Filozof 
podsunął młodemu człowiekowi także wskazówkę, której udzielił Gajusz Cezar w rozprawie 
O analogii: nie należy używać słów, które dawno już wyszły z użycia, są one bowiem niezna-
ne i niezrozumiałe. 

Gellius przekazuje inne zdarzenie z udziałem Favorinusa, a które dotyczyło 
również zagadnień językowych284. W oczekiwaniu na cesarza, w vestibulum pałacu na 
Palatynie zgromadził się tłum w nadziei ujrzenia władcy i oddania mu czci. Wśród zgro-
madzenia, w kręgu uczonych, w obecności także Favorinusa, przemawiał egzaltowanym 
głosem pewien mąż. Poruszał on – pewnie, aby zwrócić na siebie uwagę – sprawy odmia-
ny i rodzajów rzeczowników. Przedstawiał między innymi użycie przez dawnych pisarzy 
słowa penus w rodzaju nijakim – hoc paenus i żeńskim – haec penus oraz jego podwójną 
odmianę: peni i penoris. Favorinus, będąc między słuchaczami, zapytał, jakie jest zna-
czenie słowa penus. Rodzaj bowiem tego słowa i końcówki odmiany nie są tak istotne, 
jak znaczenie. Filozof tłumaczył, dlaczego:

Gell. 4.1.6:
Sed hoc plane indigeo discere, quis sit ʻpenusʼ et qua fini id vocabulum dicatur, ne rem 
cotidiani usus, tamquam qui in venalibus Latine loqui coeptant, alia quam oportet voce 
appellem.

„Gell. 4.1.6:
Jednej rzeczy potrzebuję dobrze się nauczyć, mianowicie czym jest penus i jakie są 
granice użycia tego słowa, aby nie zdarzyło mi się – jak tym, którzy wystawieni na 
targu zaczynają posługiwać się językiem łacińskim – nazwać rzecz użytku codzienne-
go nazwą inną niż należy”.

W życiu codziennym należy używać odpowiedniej nazwy w stosunku 
do rzeczy. Jeśli czynimy inaczej, stajemy się niejako wykluczeni ze społeczności – po-
dobni do tych, którzy popadłszy w niewolę, wystawieni na targu, dopiero zaczynają po-
sługiwać się językiem łacińskim.

284  Gell. 4.1.1-18. 
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Gramatyk udzielił odpowiedzi na pytanie Favorinusa dotyczące znaczenia 
słowa penus – zapasu żywności: jest to wino, pszenica, oliwa, soczewica, bób i inne po-
dobne. A dlaczego także nie proso, żołędzie i jęczmień? − pytał dalej filozof. Także one 
są tego samego rodzaju. Gramatyk musiał w końcu przyznać, że jego wiedza z przed-
miotu nie pozwalała mu na wypowiedź o znaczeniu słowa. Favorinus po uprzejmej 
uwadze, że taka wiedza nie jest więcej zadaniem filozofa niż gramatyka, wyrecytował 
definicje penus autorstwa jurysty Quintusa Muciusa Scaevoli285; przyznał też, że kiedy 
przystępował do zajmowania się filozofią, musiał poznawać definicje rzeczy. Nie przy-
stoi bowiem obywatelowi rzymskiemu, który posługuje się językiem łacińskim, dawać 
rzeczy niewłaściwe słowo. Byłoby to nie mniej wstydliwe niż nazwać kogoś nie jego 
imieniem: civibus Romanis Latine loquentibus rem non suo vocabulo demonstrare non 
minus turpe est quam hominem non suo nomine appellare286.

Podkreślenie Favorinusa, kiedy mówi o powinnościach językowych jed-
nostki wobec rzymskiego społeczeństwa, zasługuje na baczniejszą uwagę. Wnosić 
można − o czym świadczy powołanie się na ustęp z traktatu Cezara − iż była to rzecz 
postulowana, a więc pewno i dyskutowana, co najmniej w I w. prz. Chr. Można też sądzić, 
iż wśród elity intelektualnej Rzymu epoki Hadriana ukształtowane już były poglądy 
na rolę, jaką odgrywało prawidłowe użycie języka łacińskiego w życiu codziennym. 
Zaakcentować w tym miejscu należy wkład, jaki w zagadnienie precyzowania znaczenia 
słów wnieśli juryści; ich definicje były nie tylko częścią języka prawa, ale języka całej 
civitas. Do powinności rzymskiego obywatela należało używanie słów w taki sposób, by 
były przystępne dla odbiorcy.  Mówić, by być zrozumiałym − to jednak nie wszystko. 
Każda rzecz bowiem ma swój nomen − nazwę, ukształtowaną w rozwoju historycznym 
civitas. Dlatego przed wymówieniem określonej nazwy należy znać jej znaczenie. 

285  Gell. 4.1.17; wywód Favorinusa uzupełnia potem Gellius definicjami penus prawników Serwiusza Sulpi-
cjusza Rufusa i Masuriusza Sabinusa, por. Gell. 4.1.20-23: Praeterea de penu adscribendum hoc etiam pu-
tavi Servium Sulpicium in reprehensis Scaevolae capitibus scripsisse Cato Aelio placuisse, non quae esui et 
potui forent, sed thus quoque et cereos in penu esse, quod esset eius ferme rei causa comparatum. Masurius 
autem Sabinus in iuris civilis secundo etiam, quod iumentorum causa apparatum esset, quibus dominus 
uteretur, penori attributum dicit. Ligna quoque et virgas et carbones, quibus conficeretur penus, quibusdam 
ait videri esse in penu. Ex his autem, quae promercalia et usaria isdem in locis essent, esse ea sola peno-
ris putat, quae satis sint usu annuo. – „Gell. 4.1.20-23: Ponadto co do penus sądzę, że należy dodać, co 
następuje. Serwiusz Sulpicjusz w Zarzutach do rozdziałów Scewoli, napisał że Eliusz Katus uważał, iż nie 
tylko żywność i napoje, ale także kadzidła i świece mieszczą się w [pojęciu] penus, o ile przygotowuje się 
je ogólnie w tym celu. Masuriusz Sabinus zaś w księdze drugiej Prawa cywilnego mówi, że penus obejmuje 
także to, co się przygotowuje dla zwierząt jucznych, których używa właściciel. Mówi, że według niektórych 
słowo penus obejmuje także drewno, chrust i węgiel, za pomocą których gromadzi się penus. Z tych zaś, 
które gromadzi się w tych samych miejscach w celach handlowych i do używania, sądzi [Masuriusz], że 
tylko te należą do penus, które wystarczą na roczny użytek.”
286  Gell. 4.1.18.
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2. INDyWIDUALNy JęZyK TESTATORA

W opublikowanej po raz pierwszy w 1971 r. pracy  Francesco Casavola 
starał się wykazać, że współczesny Favorinusowi i „bywający” w tych samych kręgach 
jurysta Celsus pojmował funkcję języka w podobny sposób, co cieszący się uznaniem 
filozof287. We fragmencie swoich digestów prawnik używa bowiem tych samych argu-
mentów, którymi Favorinus przekonywał swoich słuchaczy288. Mowa jest o tekście po-
chodzącym z dziewiątej księgi digestów Celsusa, umieszczonym przez kompilatorów 
justyniańskich w D. 33.10.7 i dotyczącym zapisu supellex. Przedmiotem opinii była 
ocena ważności legatu przedmiotów nie wchodzących w skład supellex, które jednak 
spadkodawca ujął w tej kategorii. 

D. 33.10.7 pr. (Celsus libro nono decimo digestorum):
Labeo ait originem fuisse supellectilis, quod olim his, qui in legationem proficiscer-
entur, locari solerent, quae sub pellibus usui forent. 1. Tubero hoc modo demonstrare 
supellectilem temptat: instrumentum quoddam patris familiae rerum ad cottidianum 
usum paratarum, quod in aliam speciem non caderet, ut verbi gratia penum argentum 
vestem ornamenta instrumenta agri aut domus. Nec mirum est moribus civitatis et usu 
rerum appellationem eius mutatam esse: nam fictili aut lignea aut vitrea aut aerea 
denique supellectili utebantur, nunc ex ebore atque testudine et argento, iam ex auro 
etiam atque gemmis supellectili utuntur. Quare speciem potius rerum quam materiam 
intueri oportet, supellectilis potius an argenti, an vestis sint.

„D. 33.10.7 pr. (Celsus w księdze dziewiętnastej Digestów):
Labeo twierdzi, że słowo supellex pochodzi stąd, że niegdyś ci, którzy udawali się w posel-
stwo, zwykli byli składać w jednym miejscu to, co służyło im pod namiotami. 1. Tuberon 
usiłuje opisać supellex w następujący sposób: [są to] rzeczy ojca rodziny przeznaczone 
do jego codziennego użytku, które nie mieszczą się w innej kategorii, jak na przykład 
żywność, srebro, szaty, ozdoby, inwentarz konieczny w gospodarstwie domowym czy 
wiejskim. Nie jest dziwne, że wskutek zmiany obyczajów oraz sposobów używania rzeczy 
zmienia się znaczenie tej nazwy. Nazwa supellex bowiem obejmowała niegdyś wyroby 

287  f. caSavoLa, Il modello del parlante per Favorino e Celso, [w:] Giuristi adrianei, Napoli 1980, s. 109-
125 [=Atti dellʼAcademia di Scienze Morali e Politiche dellà Societa Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti 
in Napoli 82, 1971, s. 485-497].
288  Trudno wyobrazić sobie, by zgodność z ideami, których bronił Favorinus, była u Celsusa czystym zbiegiem 
okoliczności. Ich pojawienie się u jurysty może być jednym z dowodów przeciwko tezie o niezależnym uformo-
waniu intelektualnym jurystów i wyłączeniu podstaw ich argumentacji z kontekstu społeczno-historycznego; na 
ten temat por. f. caSavoLa, Il modello…, s. 112-114, który szczególnie krytykuje tezy F. Schulza o ahistorycznej 
postawie jurystów rzymskich; por. f. SchuLz, Storia…, Firenze 1968, s. 239 i n. Wydaje się, że juryści klasyczni 
nie tylko korzystali z funkcjonujących w społeczeństwie zasad lingwistycznych, ale odbywało się to na zasadzie 
wzajemności; opracowane bowiem przez prawników definicje znaczeń wyrazów, przyjęte bywały przez język 
codzienny. Obecnie bardzo rzadko możemy zaobserwować zjawisko przenikania języka prawniczego do języka 
potocznego. Jest to więc świadectwo autorytetu, jakim juryści cieszyli się w społeczeństwie rzymskim.
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garncarskie, drewniane, szklane, a nawet z brązu. Obecnie zaś obejmuje już wyroby z kości 
słoniowej, skorupy żółwia, srebra, a nawet ze złota i kamieni szlachetnych. Przeto powinno 
się brać pod uwagę raczej rodzaj rzeczy, a nie materiał z jakiego jest wykonana. W innym 
razie będziemy mówić nie o supellex, tylko o srebrze czy szatach”.

Tekst szeroko omawiano w literaturze romanistycznej289. Punktem wyj-
ścia dla rozważań doktrynalnych było pytanie postawione przez rzymskich jurystów: 

289  fF.C. von SaviGny, System..., s. 306, przyp. (k); a. BRinz, Lehrbuch des Pandekten2, t. 4, Erlangen-Leip-
zig 1892, s. 285 i n.; J. BanG, Falsa demonstratio. Ein Beitrag zur Lehre der Auslegung und Anfechtung, 
IherJb 30, 1916, s. 312 i n.; a. SuMan, La ricercha della `voluntas testantis` nel diritto romano classico  
e giustinianeo, Il Filangeri 42, 1917, s. 231; G. Donatuti, Dal regime dei verba al regime della voluntas, 
BIDR 34, 1925, s. 208, przyp. 2; S. RiccoBono, Legati..., s. 359-361; G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., 
s. 195-196; l. PinińSki, Wpływ..., s. 406-407; S. RiccoBono, Corso di diritto romano, t. 2, Milano 1934,  
s. 350; c.a. MaSchi, Studi..., s. 53-54; 71-75; a. SteinWenteR, Fundus cum instrumento. Eine agrar – und 
rechtsgeschichtliche Studie, Wien-Liepzieg 1942, s. 77; B. BionDi, Successione..., s. 301, 580-581; G. GRoS-
So, Giurisprudenza piú anticha ed elaborazione postclassica. Coincidenze e ritorni, [w:] Scritti C. Ferrini, 
Milano 1946, s. 261; c.a. MaSchi, Volontà tipica e volontà individuale [w:] Scritti C. Ferrini, t. 1, Milano 
1947, s. 324 i n.; J. StRoux, Römische Rechtswissenchaft und Rhetorik, Potsdam 1949, s. 89 i n.; p. fRezza, 
rec. B. Biondi, Il diritto romano, Bologna 1957, IURA IX, 1958, s. 211; a. Dellʼoro, Le cose collettive nel 
diritto romano, Milano 1963, s. 159-161; R. MaRtini, Le definizioni dei giuristi romani, Milano 1966, s. 107 
i n.; G. GanDoLfi, Studi..., s. 89 i n.; f. hoRak, Rationes decidendi. Entscheidungsbegründgungen bei den 
älteren römischen Juristen bis Labeo, Aalen 1969, t. 1, s. 225 i n.; R. aStoLfi, Studi sull`ogetto di legati in 
diritto romano, t. 2, Padova 1969, s. 164 i n.; u. John, Die Auslegung des Legats von Sachgesamtheit im 
römischen Recht bis Labeo, Karlsruhe 1970, s. 78-89; a. Schiavone, Studi sulle logiche dei giuristi romani. 
«Nova negotia» e «transactio» da Labeone a Ulpiano, Napoli 1971, s. 156-157; R. MaRtini, Ancora sul 
legato di vesti, Labeo 17, 1971, s. 157-168; A. WatSon, The Law of Succession in the Later Roman Republic, 
Oxford 1971, s. 85; B. aLBaneSe, Tre studi celsini, Ann. Palermo 34, 1973, s. 79 i n.; R. aStoLfi, Legato 
di una categoria economico-sociale, Labeo 20, 1974, s. 374 i n.; p. Stein, The place of Servius Sulpicius 
Rufus in the development of Roman legal science, [w:] Festschrift F. Wieacker, Göttingen 1978, s. 178 i n.; 
v. ScaRano uSSani, Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso, 
Napoli 1979, s. 176-183; h.J. WieLinG, Testamentsauslegung..., s. 47; f. caSavoLa, Il modello..., s. 109-125; 
R.M. thiLo, Die Codex accepti et expensi im Römischen Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Litteralob-
ligation, Göttingen 1980, s. 154-155; h. hauSManinGeR, Zur Legatsinterpretation des Celsus, IURA 35, 
1984, s. 19-22; V. ScaRano uSSani, Empiria e dogma. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano, Torino 
1989, s. 110; M. taLaManca, Istituzioni..., s. 761-764; ch. pauLuS, Die Idee der postmortalen Persönlich-
keit im römischen Testamentsrecht, Berlin 1992, s. 186; f. paStoRi, Il negozio verbale in diritto romano, 
Bologna 1994, s. 220; M.a. LiGioS, Interpretazione giuridica e realtà economica dell` «instrumentum fun-
di» tra il I sec. a.c. e il III sec. d.c., Napoli 1996, s. 132 i n.; a. GuzMán, El «comunis usus loquendi» en 
el derecho romano, REHJ 1999, 21, s. 37-64, dostępne na stronie internetowej http://www.scielo.cl/scielo.
php?pid=S0716-54551999002100004&script=sci_arttext; M. BRetone, Storia del diritto romano7, Roma
-Bari 2000, s. 318-320 (dostęp 22.07.2011 r.); J.D. haRke, Si error..., s. 39, przyp. 63; s. 276, przyp. 26;  
s. 300, przyp. 94.
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czy należy uwzględniać znaczenie, jakie danemu słowu przypisał testator, czy też trzy-
mać się tego znaczenia, w jakim jest używane w codziennym życiu? Celsus umieszcza 
swoją opinię na tle historycznym dyskusji toczonej u schyłku rzymskiej republiki przez 
Serwiusza Sulpicjusza Rufusa i Kwintusa Eliusza Tuberona. Rozważana przez jury-
stów kontrowersja pomóc ma w wyjaśnieniu, do jakiego stopnia i od kiedy uwzględnia-
no wolę zmarłego przy badaniu testamentu. Omawiany poniżej fragment pozwolił też 
w doktrynie na stawianie hipotez na temat wpływu kierunków filozoficznych na decyzje 
podejmowane przez jurystów. Opinie jurystów miałyby być bowiem zbieżne z pojmo-
waniem roli języka w filozofii Stoi290.

Fragment początkowy tekstu Celsusa zawiera opinie Labeona i Tuberona 
na temat pochodzenia i rozwoju pojęcia supellex. Jak podaje Labeon, nazwa ta pochodzi 
stąd, że niegdyś posłowie wysyłani do innych krajów, mieli zwyczaj wynajmować na 
podróż potrzebne rzeczy, i trzymali je w namiocie – sub pellibus, to znaczy pod skóra-
mi, z jakich wówczas budowano namioty291. Zdaniem Tuberona, supellex to przedmioty 
przeznaczone do codziennego użytku pater familias, które jednak nie mieszczą się w in-
nej wyodrębnionej kategorii (species)292, takiej jak żywność (penus), srebro (argentum), 
szaty (vestis), ozdoby (ornamentum), inwentarz konieczny w gospodarstwie domowym 
(instrumentum domus) czy wiejskim (instrumentum fundi).

Zmiana znaczenia słowa z biegiem lat nie powinna dziwić − zauważa Celsus. 
Bowiem inne są już zwyczaje civitas i sposoby używania rzeczy: nec mirum est moribus 
civitatis et usu rerum appellationem eius mutatam esse. Wyroby garncarskie, drewniane, 
szklane, z brązu wchodziły niegdyś w skład supellex. Obecnie zaś nazwa ta obejmuje już 
wyroby z kości słoniowej, skorupy żółwia, srebra, a nawet ze złota i kamieni szlachetnych. 
Powinno się więc brać pod uwagę raczej rodzaj rzeczy, a nie materiał z jakiego jest wy-
konana. W innym razie będziemy mówić nie o kategorii supellex, tylko o poszczególnych 
rzeczach: na przykład srebrze czy szatach. 

290  P. voci, Diritto…, s. 840.
291  P. voci, Diritto..., s. 836, wskazuje na fałszywość tej etymologii. Zdaniem romanisty z większym praw-
dopodobieństwem można mówić o pochodzeniu słowa superlex od czasownika superlego.
292  F. caSavoLa, Il modello..., s. 118, zauważa, że definicja ta w głębi dotknięta jest błędem tautologii: 
Tuberon w istocie mówi, że supellex to wszystko, co nie jest niczym innym jak supellex (quod in aliam 
speciem non caderet). Takie określenie supellex nie jest też oryginalne, por. D. 33.10.6. pr. (Alfenus libro 
tertio digestorum a Paulo epitomatorum): Supellectis eas esse res puto, quae ad usum communem patris 
familias paratae essent, quae nomen sui generis separatim non haberent: quare quae ad artificii genus 
aliquod pertinerent neque ad communem usum patris familias accomodatae essent, supellectilis non esse. –  
„D. 33.10.6. pr. (Alfenus w księdze trzeciej Wyciągów z Digestów Paulusa): Sądzę, że supellex to te rze-
czy, które są przeznaczone do zwyczajnego użytku ojca rodziny, dla których nie ma oddzielnej kategorii  
o osobnej nazwie. Przeto nie należą do supellex te rzeczy, które należałyby do jakiejś kategorii rzemiosła 
i nie byłyby odpowiednie do zwyczajnego użytku ojca rodziny”. Obydwie definicje, jak przypuszcza Ca-
savola, powstały jednakże w szkole Serwiusza, którego uczniami byli Alfenus i Ofilius, mistrz Tuberona –  
D. 1.2.2.44 i D. 1.2.2.46 (Pomponius libro singulari enchiridii).
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 Po wstępie dotyczącym właściwego rozumienia supellex, Celsus przecho-
dzi do przytoczenia wymiany opinii między Serwiuszem a Tuberonem na temat ważno-
ści legatu przedmiotów niewchodzących w skład supellex, które jednak spadkodawca 
ujął w tej kategorii. 

D. 33.10.7.2 (Celsus libro nono decimo digestorum):
Servius fatetur sententiam eius qui legaverit aspici oportere, in quam rationem ea sol-
itus sit referre: verum si ea, de quibus non ambigeretur, quin in alieno genere essent, 
ut puta escarium argentum aut paenulas et togas, supellectili quis adscribere solitus 
sit, non idcirco existimari oportere supellectili legata ea quoque contineri: non enim 
ex opinionibus singulorum, sed ex communi usu nomina exaudiri debere. Id Tubero 
parum sibi liquere ait: nam quorsum nomina, inquit, nisi ut demonstrarent voluntatem 
dicentis? Equidem non arbitror quemquam dicere, quod non sentiret, ut maxime 
nomine usus sit, quo id appellari solet: nam vocis ministerio utimur: ceterum nemo 
existimandus est dixisse, quod non mente agitaverit. Sed etsi magnopere me Tuberonis 
et ratio et auctoritas movet, non tamen a Servio dissentio non videri quemquam dix-
isse, cuius non suo nomine usus sit. Nam etsi prior atque potentior est quam vox mens 
dicentis, tamen nemo sine voce dixisse existimatur: nisi forte et eos, qui loqui non 
possunt, conato ipso et sono quodam καὶ τῇ ἀνἀρϑρῳ φωνῇ  dicere existimamus.

„D. 33.10.7.2 (Celsus w księdze dziewiętnastej Digestów):
Serwiusz stwierdził, że należy mieć wzgląd na zdanie tego, kto pozostawił legat, do 
jakiej kategorii zwykł on odnosić rzecz. Lecz jeśli ktoś opisywał mianem supellex 
te rzeczy, do których nie ma wątpliwości, że należą do innego rodzaju, na przykład 
srebro stołowe, płaszcz czy togi, nie należy uważać z tego powodu, że legat supellex 
także te rzeczy zawiera. Nazwy rzeczy bowiem funkcjonują w świadomości ogółu, 
nie są zaś wytworem poszczególnych jednostek. Tuberon stwierdził, że opinia ta 
jest dla niego mało jasna. Po cóż są nazwy – powiedział – jeśli nie dla ukazania woli 
mówiącego? Rzeczywiście, nie sądzę, żeby ktokolwiek używał określonych słów bez 
zamiaru ich wypowiedzenia, a już zwłaszcza wtedy, gdy stosuje nazwy powszechnie 
używane. Głos bowiem używany jest tylko jako narzędzie. Ponadto o nikim nie po-
winno się twierdzić, że powiedział to, czego nie zamierzał. Lecz chociaż w wysokim 
stopniu cenię argumenty i autorytet Tuberona, jednak nie różnię się w opinii od Ser-
wiusza. Nie sądzę więc, by mówił ten, kto nie używa odpowiedniej nazwy do rzeczy. 
Bowiem chociaż myśl jest pierwsza i ważniejsza niż głos ją wypowiadający, to jednak 
o nikim nie twierdzi się, że powiedział coś nie dobywając głosu. Jeśli uznamy zdanie 
przeciwne, będziemy musieli powiedzieć także o niepotrafiących wydobywać głosu, 
że są w stanie mówić. Wystarczy ich drżenie ciała i wydawanie nieartykułowanych 
dźwięków”.

Zdaniem Serwiusza należy uwzględnić przede wszystkim zdanie spadko-
dawcy, czyli kategorię, w jakiej zwykł on ujmować dany przedmiot: sententiam eius qui 
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legaverit aspici oportere, in quam rationem ea solitus sit referre293. Wykładnia taka ma jed-
nakże dla prawnika określone granice. Jeśli bowiem nie ma wątpliwości, że dany przedmiot 
w kategorii supellex się nie mieści, dajmy na to, jeśli testator ujął tu escarium argentum 
(srebro stołowe), paenula (płaszcz), czy togi, przyjąć należy, że legat jest nieważny. Jeśli 
zaś istnieje niepewność co do kategorii (genus), do której przedmiot należy, uznać trzeba 
tę, do której testator zwykł się odnosić, a więc jego subiektywną opinię. Nazwy rzeczy 
bowiem − takie uzasadnienie opinii daje Serwiusz − funkcjonują w świadomości ogółu, 
nie są zaś wytworem poszczególnych jednostek: non enim ex opinionibus singulorum, sed 
ex communi usu nomina exaudiri debere. Tuberon odrzuca opinię Serwiusza: po cóż są 
nazwy − argumentuje − jeśli nie dla ukazania woli mówiącego: quorsum nomina ... nisi ut 
demonstrarent voluntatem dicentis. 

Celsus294 po przytoczeniu zdań obu prawników, czyni ogólne uwagi, doty-
czące według terminologii współczesnej zgodności oświadczenia z wolą osoby dokonu-
jącej czynności prawnej. Jurysta nie sądzi, żeby ktokolwiek używał określonych słów 
bez zamiaru ich wypowiedzenia, a już zwłaszcza wtedy, gdy stosuje nazwy powszechnie 
używane. Głos bowiem używany jest tylko jako narzędzie. Zdawałoby się już, że Cel-
sus przychyli się do opinii Tuberona. Jednakże taki wstęp okazuje się tylko zabiegiem 
retorycznym, zastosowanym w celu złagodzenia wrażenia odbiorcy. Uznając autorytet 
wielkiego poprzednika: magnopere me Tuberonis et ratio et auctoritas movet295 − Celsus 
stanowczo staje po stronie Serwiusza, twierdząc, że należy uznać, iż testator w oma-
wianym przypadku milczał, to jest w ogóle nie złożył oświadczenia. Jako uzasadnienie 
swego rozstrzygnięcia podaje użycie przez testatora nieodpowiedniej nazwy w stosunku 
do rzeczy: non videri quemquam dixisse, cuius non suo nomine usus sit. Jurysta dodaje, 
że wprawdzie myśl jest pierwsza i ważniejsza niż głos ją wypowiadający, jednakże nie 
ujawniona na zewnątrz w słowach nie ma żadnego znaczenia: nam etsi prior atque po-
tentior est quam vox mens dicentis, tamen nemo sine voce dixisse existimatur. Fragment 

293  Na temat znaczenia wyrazu ratio w omawianym fragmencie por. R.M. thiLo, Die Codex..., s. 154-155 
oraz B. aLBaneSe, Tre studi..., s. 86, przyp. 10. Idzie tu o rejestr inwentarza domowego (ratio dominica), nad 
którym piecza tradycyjnie spoczywała na pater familias.
294  Fragment zaczynający się od słów: equidem (= ego quidem) można także przetłumaczyć jako „co do 
mnie”; przypuszczam, iż jest on już autorstwa Celsusa. W doktrynie prezentowane są różne poglądy na te-
mat pochodzenia fragmentu nam quorsum-agitaverit − poczynając od przypisywania go Tuberonowi: PIC 2,  
s.v. Tubero nr 9, s. 378; J. StRoux, Römische Rechtswissenchaft..., s. 90; G. GRoSSo, Giurisprudenza...,  
s. 261; f. caSavoLa, Il modello..., s.121; R. MaRtini, Ancora sul legato..., s. 158 i n.; B. aLBaneSe, Tre 
studii..., s. 87, przyp. 15 oraz s. 103, po uznanie autorstwa Celsusa: p. voci, Diritto..., s. 840, R. aStoLfi, 
Studi..., s. 168; Idem, Legato..., s. 376 i n.
295  f. hoRak, Rationes..., s. 226, wskazuje, że dla Rzymian ważniejsze niż osoba jurysty, jego autorytet, 
była ratio, czyli − w tym znaczeniu − sposób i treść argumentacji; uczony uznaje jednakże kolejność użycia 
słów ratio i auctoritas w tym fragmencie za przypadkową. R. MaRtini, Ancora sul legato..., s. 162, tłumaczy 
frazę następująco: „con tutto il rispetto per le autorevoli argomentazioni di Tuberone” – „z całym szacun-
kiem dla autorytetu opinii Tuberona”, przyjmując zestawienie dwóch rzeczowników: ratio et auctoritas za 
hendiadys − czyli figurę retoryczną, wyrażającą z emfazą jedną ideę.
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kończy ironiczne zastrzeżenie, będące w istocie argumentacją ad absurdum: nisi forte 
et eos, qui loqui non possunt, conato ipso et sono quodam καὶ τῇ ἀνἀρϑρῳ φωνῇ dice-
re existimamus − jeśli uznamy zdanie przeciwne, będziemy musieli powiedzieć także 
o niepotrafiących wydobywać głosu, że są w stanie mówić. Wystarczy ich drżenie ciała 
i wydawanie nieartykułowanych dźwięków296. 

W doktrynie współczesnej panuje communis opinio co do tego, że tekst 
pozbawiony jest alteracji. Sugerowanych ongiś interpolacji297 nie uzasadniają ani wzglę-
dy merytoryczne, ani formalne. Uważam, podzielając opinie panujące współcześnie, 
iż całość materiału przekazanego w źródle przedstawia autentyczne wypowiedzi jury-
stów swoich epok. Trudno bowiem przekonywująco twierdzić, że pod koniec republiki,  
w I w. po Chr. nie toczono dysput, w których na dwóch przeciwległych biegunach sta-
wiano racje wynikające − czy raczej mogące wynikać − z ius civile, a z drugiej strony 
uwzględniające rzeczywiste intencje osoby dokonującej czynności prawnej. Bezpośred-
nie tego świadectwo stanowi, opisana przez Cycerona, sprawa Manniusza Kuriusza, 
czyli tzw. causa Curiana298. Trudno także utrzymywać, że Celsus nie mógł odnieść się 
− aby w pełni wyjaśnić swoje stanowisko − do abstrakcyjnych rozważań dotyczących 
oświadczenia testatora (vox) i jego rzeczywistych intencji (mens). Zauważyć warto, że 
rozważania te są w miarę możliwości lapidarne, a przede wszystkim każdym słowem 
związane z zagadnieniem poruszanym przez jurystę. Wobec siły przytaczanych argu-
mentów, mało prawdopodobne, by mogła to być glosa jakiegoś późniejszego, anonimo-
wego autora. Wielce prawdopodobne natomiast jest to, iż opinia Celsusa jest wyrazem 
przenikania w sferę prawa poglądów funkcjonujących w świadomości społecznej, we-
dle − by użyć eleganckiego sformułowania Aldo Schiavone − dezyderatu uspołecznienia 
prawa (il postulato della ʻsocialità del diritto’  )299. W tym kontekście wiele słuszności 
wydaje się mieć także F. Casavola, twierdząc, że społeczne użycie języka postulowa-
ne przez Favorinusa przeobraża się u Celsusa w „społeczne” użycie prawa300. W moim 
przekonaniu, nie można także wykluczyć, że sposób argumentacji Celsusa, jego spo-
strzeżenia dotyczące znaczenia umysłu, wartości użytych słów, są wyrazem tendencji 
przenikania do języka prawniczego nie tylko ratio, ale też i języka rozważań właści-
wych dla prowadzonych w różnych gronach dyskusji czy języka literackiego.

296  O tym, iż fraza ta stanowi argument ad absurdum twierdzi zwłaszcza f. WieackeR, Römische Rechts-
geschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur, t. 1, München 1988, s. 654, 
przyp. 87.
297  Zob. f. caSavoLa, Il modello…, s. 113, przyp. 10. Autor, zestawiając literaturę dotyczącą krytyki tekstu, 
uznaje ją − ze względu na założenia autorów, tj. domniemane ahistoryczne podejście jurystów rzymskich 
i niezależność ich decyzji od prądów intelektualno-kulturowych współczesnej im epoki − za obecnie całko-
wicie bezużyteczną.
298  Cic. Brut. 53, 197, 8; Cic. Caecin. 67; Cic. de orat, 1.180; Cic. top. 44.
299  A. Schiavone, Studi..., s. 157.
300  f. caSavoLa, Giuristi adrianei..., s. 125.
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Wśród poglądów przedstawianych w nauce prawa rzymskiego wyróżnić 
można zasadniczo dwie osie interpretacyjne tekstu, wokół których centralizuje się uwa-
ga uczonych. Pierwszą z nich wyznacza punkt widzenia, wedle którego zrozumienie 
antycznej kontrowersji między Serwiuszem a Tuberonem możliwe jest tylko dzięki 
spojrzeniu na supellex w perspektywie historycznej301. F. Casavola twierdzi, że w kalej-
doskopie rozwoju państwa, zmian społecznych i ekonomicznych, kazus testatora, który 
używa niepoprawnie słowa supellex, wyłączony jest już u swych podstaw z zagadnienia 
woli i jej oświadczenia. Fundament opinii Serwiusza tworzy twierdzenie, że nazwy rze-
czy posiadają wspólne znaczenie, rozumiane przez wszystkich302. Oczywiście, istnieje 
margines tolerancji − niektóre jednostki nie adoptują się szybko do istniejących zmian, 
są mniej skłonne do przyjęcia nowych zwyczajów lub żyją na poboczu społeczno-ekono-
micznego rozwoju. Dlatego Serwiusz uznaje, że w przypadku, w którym istnieją wątpli-
wości co do znaczenia danego słowa, trzeba przyjąć wykładnię spadkodawcy. Kryterium 
koncesji na rzecz subiektywnego pojmowania znaczenia słowa jest jego wieloznaczność 
i społeczne wątpliwości co do jego znaczenia. Odnośnie opinii Tuberona można mieć 
wrażenie, iż zradykalizował on tezę Serwiusza w celach polemicznych lub zrozumiał 
z niej tylko jedną część. Uznając, że Serwiusz dąży ona do przyznania prymatu nomina 
nad sententia dicentis, odrzuca jego zdanie.

 Celsus przez przywołanie historycznego rozwoju definicji supel-
lex i kontrowersji między prawnikami późnej republiki przygotował sobie grunt do 
rozstrzygnięcia słowami: non videri quemquam dixisse, cuius non suo nomine usus sit. 
Kto mówi w sposób niezrozumiały, używa słów przestarzałych, niezrozumiałych dla 
współczesnych, jest wyłączony z aktywnej wspólnoty społecznej, jest niemy − potrakto-
wany będzie tak, jakby nic nie powiedział. Społeczne użycie języka postulowane przez 
Favorinusa przeobraża się u Celsusa w „społeczne” użycie prawa. Odrzucenie indywi-
dualistycznej tezy Tuberona jest wynikiem przekonania, że prawo winno chronić wolę 
tego, kto jest w pełni członkiem wspólnoty społecznej. Wedle Aldo Schiavone głęboka 
świadomość społecznej roli prawa jest narzędziem w rękach człowieka stworzonym po 
to, by służyło ono ludziom. Pokrywa się więc ze słynną definicją obowiązku „bycia” 
w działaniu praktycznym: bonum et aequum. Tekst D. 33.10.7.2 jest dowodem na prze-
konanie Celsusa, że także poza prawem, uznanie społecznej roli jako waloru immanent-
nego w każdej aktywności ludzkiej powinno być ostatecznym celem.

Drugą oś interpretacyjną tekstu buduje opinia, w myśl której omawiany 
fragment źródłowy ma być dowodem na to, iż prawnicy rzymscy już pod koniec re-
publiki zajmowali się problemem rozbieżności między wolą wewnętrzną a złożonym 

301  Ibidem..., s. 120 i n.; v. ScaRano uSSani, Valori..., s. 179; A. Schiavone, Studi..., s. 157.
302  Teoria Serwiusza miała więcej następców: Ofiliusza, Kasceliusza, Labeona, a także Jawolena – 
D. 33.10.10 (Iavolenus libro tertio ex posterioribus Labeonis) i Pomponiusza – D. 30.4 (Ulpianus libro 
quinto ad Sabinum).
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oświadczeniem. Salvatore Riccobono zauważył, że zagadnienie w istocie sprowadza się 
do określenia znaczenia i granic uwzględnienia voluntas jako kryterium interpretacyjne-
go w decyzjach jurystów i  uprzywilejowania tej wartości wobec kryterium opartego na 
verba303. W słowach Serwiusza: sententiam eius qui legaverit aspici oportere, in quam 
rationem ea solitus sit referre Carlo Albero Maschi widział afirmację teorii woli304. Opi-
nia Tuberona zaś odzwierciedla punkt szczytowy, do którego może dojść wzięcie pod 
uwagę voluntas305. Autor podkreślił jednakże niebezpieczeństwo teorii, w myśl której 

303  S. RiccoBono, Legati..., s. 363.
304  c.a. MaSchi, Studi..., s. 53-54.
305  Ibidem..., s. 73. Opinię Tuberona potwierdzają także inne źródła; por. zwłaszcza D. 34.2.32.1 (Paulus 
libro secundo ad Vitellium): Auro facto adnumerantur gemmae annulis inclusae, quipped anulorum sunt, 
cymbia argenteacrustis aureis illigata. Margaritae, quae ita ornamentis muliebribus contextae sunt, ut in 
his aspectus auri potentior sit, auto facto adnumerantur. Aurea emblemata quae in lapidibus apsidibus 
argentis essent et replumbari possent, deberi Aulus ait: sed Labeo improbat. Tubero autem, quod testator 
auri numero habuisset legatum deberi ait: alioquin aurata et inclusa vasa alterius materiae auri numero 
non habenda. – „D. 34.2.32.1 (Paulus w księdze drugiej Komentarza do dzieł Witeliusza): Do wyrobów ze 
złota zalicza się drogie kamienie objęte pierścieniami, mimo że są częścią [składową] pierścieni, naczynia  
w kształcie czółna, inkrustowane srebrem, powiązane złotem. Perły, które tak dla ozdoby kobiet są powią-
zane, aby ich wygląd sprawiał wrażenie, że zawierają więcej złota, zalicza się do wyrobów ze złota. Złote 
wstawki w kamieniach i srebrnych naczyniach, które dają się odłączyć, Aulus orzekł, że należą się, lecz La-
beon był innego zdania. Tuberon zaś stwierdził, że powinno być przedmiotem legatu to, co testator zaliczał 
do złota, w przeciwnym razie oprawione czy pozłacane naczynia wykonane z innego materiału nie powinny 
być zaliczone do złota”. Według Tuberona, legat powinien obejmować wszystko to, co testator uważał, że 
jest ze złota, nawet gdyby takim nie było. Jest to rozstrzygnięcie płynące z założenia, że słowa użyte przez 
spadkodawcę powinny być rozumiane wedle tego znaczenia, które on im przypisywał; D. 33.7.25 pr. (Iavo-
lenus libro secundo ex posterioribus Labeonis): Fundi instrumento legato id pecus cedere putabat Tubero, 
quod is fundus sustinere potuisset: Labeo contra. Quid enim fiet, inquit, si, cum mille oves fundus sustinere 
potuisset, duo milia ovium in eo fundo fuerint? Quas oves potissimum legato cessuras existimabimus? Nec 
quaerendum esse, quid debuisset parari pecoris instrumendi fundi causa, sed quid paratum esset: non enim 
ex numero aut multitudine legata aestimandum esse. Labeonis sententiam probo. – „D. 33.7.25 pr. (Jawo-
len w księdze drugiej Komentarza do pośmiertnych prac Labeona): Tuberon sądził, że legat inwentarza 
gospodarstwa wiejskiego obejmuje także bydło [jako przynależność], tyle ile gospodarstwo to mogłoby 
bydła utrzymać. Labeon wyraził opinię przeciwną. Cóż bowiem się stanie – powiada – jeśli dwa tysiące 
owiec byłoby w gospodarstwie, a mogłoby w nim utrzymać się tylko tysiąc? Przede wszystkim, jak oceni-
my, których owiec legat nie obejmie? Nie należy pytać, ile bydła powinno się przeznaczyć dla inwentarza 
gospodarstwa wiejskiego, lecz ile zostało przeznaczone. Bowiem legatów nie należy oceniać według liczby 
czy ilości. Zdanie Labeona uznaję za słuszne”. Tuberon uznaje, iż legat instrumentum fundi zawiera także 
pecus, ograniczając go wszelako do takiej ilości bydła, którą fundus sustinere possit; jurysta republikański 
opiera się na woli testatora, który przyjął, że kategoria instrumentum odnosi się także do bydła, które żyło na 
gruncie. Uwzględnienie voluntas testatoris znajdziemy także we fragmencie: D. 32.29.4 (Labeo libro secun-
do posteriorum a Iavoleno epitomatorum): ̒ Si Stichus et Dama servi mei in potestate mea erunt cum moriar, 
tum Stichus et Dama liberi sunto et fundum illum sibi habento̕. Si alterum ex his post testamentum factum 
dominus alienasset vel manumisset, neutrum liberum futurum Labeo putat: sed Tubero eum qui remansissset 
in potestate, liberum futurum et legatum habiturum putat. Tuberonis sententiam voluntati defuncti magis 
puto convenire. – „D. 32.29.4 (Labeon w księdze drugiej Wyciągów Jawolena z dzieł pośmiertnych [Labe-
ona]): «jeśli Stichus i Damus moi niewolnicy, będą pod moją władzą, gdy umrę, wtedy Stichus i Damus 
niech będą wolni i ową nieruchomość niech sobie zatrzymają». Jeśli jednego z nich po sporządzeniu testa-
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słowa winny być rozumiane tak, jak pojmował je spadkodawca. Zastosowana w prakty-
ce mechanicznie, automatycznie, nie zawierając wyjątków czy zastrzeżeń, mogła pro-
wadzić do absurdalnych rezultatów − stąd, jak się wydaje, nie zyskała na uznaniu przez 
współczesną i późniejszą jurysprudencję. 

Rzymscy prawnicy okresu klasycznego, po odrzuceniu rygoryzmów archa-
icznych formalizmów, mieliby brać pod uwagę także element subiektywny, rozumiany 
jako „coscienza del contenuto della emessa dichiarazione”, czyli świadomość zawarto-
ści ujawnionego oświadczenia306. Takiemu rozumieniu problemu voluntas dano miano 
interpretacji typowej (interpretazione tipica), mającej być cechą rozstrzygnięć okresu 
klasycznego – w odróżnieniu od interpretacji podmiotowej (interpretazione individu-
ale), charakterystycznej dla epoki justyniańskiej307. Zdanie Tuberona byłoby przejawem 
odosobnionej w swoim czasie interpretacji podmiotowej308. Ostatnio reinterpretacji tek-
stu w kontekście zagadnień związanych z voluntas de cuius zdała się podjąć Maria An-
tonetta Ligios309. Autorka podkreśla, że uwzględnienie opinii Tuberona nie prowadzi 
wcale do sytuacji, w której każdy może przyporządkować nomen dowolne znaczenie. 
Stwarza natomiast interpretatorowi dyspozycji testamentowej kryterium, w oparciu 
o które powstaje szerokie spektrum do poszukiwania woli zmarłego.

Odnosząc się do tego poglądu trudno nie zauważyć, że Celsus nie odrzuca 
teorii Tuberona w całości, odrzuca ją tylko w odniesieniu do konkretnego, omawiane-
go przypadku310. Quorsum nomina, inquit, nisi ut demonstrarent voluntatem dicentis? 

mentu właściciel zbyłby lub wyzwolił, Labeon sądził, że żaden z nich nie będzie wolny. Tuberon twierdził 
jednak, że ten, który pozostał we władzy będzie wolny i otrzyma legat”. Testator postanowił w testamencie 
wyzwolić dwóch niewolników Stichusa i Dama i zapisać im nieruchomość pod warunkiem, że w chwili 
śmierci niewolnicy ci będą in potestate. Wątpliwość co do oceny dyspozycji powstała na tle sytuacji, gdy 
jednego z niewolników, po sporządzeniu testamentu, testator zbył lub wyzwolił. Labeon sądził, iż żaden  
z nich nie będzie wolny i uznał bezskuteczność całej dyspozycji, biorąc pod uwagę formalną jedność rozpo-
rządzenia. Warunek nie został spełniony, ponieważ w chwili śmierci dwóch niewolników nie było własno-
ścią spadkodawcy. Tuberon, biorąc pod uwagę wolę zmarłego (voluntas defuncti) przyjął jednakże, że ten, 
który pozostał u spadkodawcy będzie wolny i otrzyma legat. 
306  e. Betti, Lezioni..., s. 40.
307  e. Betti, Lezioni..., s. 339 i n.
308  G. GanDoLfi, Studi..., Milano 1966, s. 91.
309  M. a. LiGioS, Interpretazione..., s. 136.
310  Tezę tę wydaje się potwierdzać opinia Celsusa przekazana przez Ulpiana, w której jurysta łączy po-
wszechne użycie języka z rekonstrukcją voluntas defuncti – por. D. 33.6.3.1 (Ulpianus libro vicesimo tertio 
ad Sabinum): Si vinum legatum sit, videamus, an cum vasis debeatur. Et Celsus inquit vino legato, etiamsi 
non sit legatum cum vasis, vasa quoque legata videri, non quia pars sunt vini vasa, quemadmodum emble-
mata argenti (scyphorum forte vel speculi), sed quia credibile est mentem testantis eam esse, ut voluerit 
accessioni esse vino amphoras: etsic, inquit, loquimur habere non amphoras mille, ad mensuram vini refer-
entes. In doliis non puto verum, ut vino legato et dolia debeantur, maxime si depressa in cella vinaria fuerint 
aut ea sunt, quae per magnitudinem difficile moventur. In cuppis autem sive cuppulis puto admittendum et 
ea deberi, nisi pari modo immobiles in agro velut instrumentum agri erant. Vino legato utres non debebu-
ntur: nec culleos quidem deberi dico. – „D. 33.6.3.1 (Ulpian w księdze dwudziestej trzeciej Komentarza do 
dzieł Sabinusa): Jeśli w legacie zapisane byłoby wino, rozważmy, czy jest ono należne także z naczyniami. 
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− po cóż są słowa, jeśli nie dla wyrażenia woli mówiącego? − pyta Tuberon. Celsus po-
twierdza to przekonanie − głos, jako narzędzie, wypowiada słowa, których obraz i treść 
wcześniej wykształcił się w umyśle: equidem non arbitror quemquam dicere, quod non 
sentiret. Nikt bez uprzedniego zamiaru, bez odnośnej woli, słów nie wypowiada, a już 
zwłaszcza wtedy, gdy stosuje nazwy powszechnie używane. O tym zaś, kto działa bez 
rozeznania należy sądzić, że nic nie mówi: ceterum nemo existimandus est dixisse, quod 
non mente agitaverit. W sporze o to, czy ważniejsze są intencje testatora, czy też złożone 
przez niego oświadczenie, prymat należy przyznać intencjom: prior atque potentior est 
quam vox mens dicentis. Celsus nie mając co do tego wątpliwości, zaznacza wszelako, 
iż nie jest to twierdzenie absolutne. Jeśli bowiem ktoś użyje nazwy nieodpowiedniej 
do rzeczy – szczególnie nazwy powszechnie używanej, co do której znaczenia nie ma 
wątpliwości interpretacyjnych – naruszy panującą społecznie dyrektywę językową. Wo-
bec tego naruszenia należy stwierdzić, iż skutek jego dyspozycji będzie taki sam, jakby 
działał bez rozeznania (non mente): a zatem − uznamy, że nic nie powiedział, czyli nie 
złożył żadnego oświadczenia.

Do poglądu, wedle którego tekst nie dotyczy rozważań związanych ze zna-
czeniem voluntas testatora należy moim zdaniem podejść krytycznie. Nie jest on bo-
wiem uzasadniony źródłowo. Nie uwzględnia ani opinii Tuberona, ani rozważań Celsu-
sa związanych z mens testatoris. W pytaniu Tuberona: nam quorsum nomina, inquit, nisi 
ut demonstrarent voluntatem dicentis? − o wyraźnie indywidualistycznym zabarwieniu, 
mamy właśnie zawartą ową zasadniczą kwestię − prawnego znaczenia woli wewnętrz-
nej. Oczywiście, chodzi tu o znaczenie woli potencjalnej, to znaczy tej, która zostałaby 
podjęta, gdyby testator w pełni znał funkcjonujące społecznie znaczenie słowa supel-
lex. A więc o jego mylną wiedzę. Sytuacja natomiast byłaby odmienna, gdyby testa-
tor, posiadając wiedzę na temat przyjętego społecznie znaczenia słowa, mimo to oparł 
się w dyspozycji o własne zwyczaje językowe. W pierwszym stanie faktycznym mamy 
do czynienia z błędem − odrębne zagadnienie stanowi to, czy należałoby go uznać za 

Celsus powiada, że uważa się, iż legat wina – chociaż nie było ono zapisane z wazami – zawiera w sobie 
także i zapis naczyń. Nie jest tak dlatego, że naczynia stanowią części wina, jak na przykład grawery srebra 
(na przykład kielichów lub luster), ale dlatego, że jest wielce prawdopodobne, iż intencją testatora było, że 
chciał połączenia amfor z winem; stosownie do tego – powiada – używa się zwrotu „tysiąc amfor”, odno-
sząc go nie do naczyń lecz do ilości wina. Co do dzbanów, nie sądzę zaś, aby przy legacie wina i one były 
należne, w szczególności gdyby umocowane były w piwnicy na wino albo gdy chodzi o dzbany, które ze 
względu na ich rozmiar trudno jest poruszyć. Co do beczek zaś czy beczuszek, sądzę, że należy odpowie-
dzieć twierdząco i są one należne, chyba że podobnie byłyby umocowane na trwale w gruncie, na przykład 
jako jego inwentarz. Kiedy wino jest przedmiotem legatu, skórzane naczynia nie będą należne; powiadam, 
że nawet worki nie będą się należeć”. Przez zrozumienie znaczenia, w jakim dana fraza używana jest w ci-
vitas, zinterpretować możemy postanowienia testamentu w sposób zbliżony do rzeczywistej woli testatora. 
łatwo spostrzec, iż nie znajdziemy w tekście źródłowym konfliktu między językiem użytym przez testatora 
a językiem civitas, dlatego Celsus może z całą konsekwencją bronić woli zmarłego. 
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usprawiedliwiony; w drugim stanie faktycznym − z pytaniem o uwzględnienie innych 
niż społecznie przyjęte zwyczajów językowych testatora. Możliwa jest jednakże jeszcze 
jedna sytuacja: testator, nie zabiegając o badanie aktualnego społecznie znaczenia słowa 
supellex, zwykł ujmować w tej kategorii niektóre przedmioty, zapisując je w taki sposób 
w inwentarzu domowym. Taki zwyczaj miał pater familias, może nawet jego przodko-
wie. Oczywiście, testator był w błędzie odnośnie znaczenia słowa supellex, ale czy moż-
na mieć wątpliwości co do jego woli wyrażonej w testamencie? Zwyczaje językowe de 
cuius miały przecież swą bogatą dokumentację w księgach domowych. Inna musiałaby 
być ocena prawna, gdyby dyspozycja była wynikiem impulsu, kaprysem chwili, została 
dokonana w sposób niedbały, bez troski o jej prawne i faktyczne znaczenie. Tymczasem 
można tu mówić o subiektywnie uzasadnionym błędzie testatora. Czy zasadne jest jego 
nieuwzględnienie?  ̶  oznacza bowiem nieuwzględnienie przez porządek prawny wyra-
żonej w testamencie woli spadkodawcy.

W romanistyce wyrażono pogląd, że w uzasadnieniu rozstrzygnięcia 
Serwiusza i opinii Celsusa, decydującą rolę odegrał interes ogólnej pewności stosun-
ków (the interests of general safety)311. Wydaje się, że należy ostrożnie potraktować to 
przekonanie. To, że pewność stosunków była dla Rzymian elementem ograniczającym 
uwzględnianie woli testatora, może być w kontekście omawianego materiału źródłowe-
go uznane za słuszne pod jednym warunkiem. Mianowicie wtedy tylko, kiedy przyjąć, iż 
apud iudicem nie dysponowano by materiałem potwierdzającym długoletnie zwyczaje 
językowe testatora. W innym razie, komu uwzględnienie legatu testatora miałoby szko-
dzić? Z pewnością ani spadkodawcy, ani legatariuszowi. Czy rzeczywiście interesowi 
społeczności civitas? Można stawiać tu pytanie o znaczenie ulpianowego praeceptum 
iuris: nie szkodzić drugiemu (alterum non laedere), w nowej perspektywie − w ze-
tknięciu decyzji indywiduum oraz wartości społecznych, czy też za takie uznawanych. 
Oczywiście, Serwiuszowi i Celsusowi nie chodziło o społeczną szkodliwość jednost-
kowej dyspozycji. Raczej o ryzyko powiększenia „luzu interpretacyjnego” przy ocenie 
stosowania różnych nazw w dyspozycjach testamentowych, a pewnie także i w innych 
czynnościach prawnych312. Juryści nie uwzględnili jednakże szczegółowych racji prze-
mawiających za pozostawieniem dyspozycji testatora w mocy. Opinia Serwiusza pły-
nie z arbitralnego i bardzo ogólnego nakazu non enim ex opinionibus singulorum, sed 
ex communi usu nomina exaudiri debere, który więcej ma w sobie siły retorycznej niż 
mocy słusznego uzasadnienia. Wywody Celsusa są już znacznie szersze, choć w zasa-
dzie sprowadzają się do powtórzenia zdania Serwiusza. Głosu − argumentuje jurysta 
− używamy jako narzędzia służącego do ujawniania myśli. Jeśli ktoś pozbawiony jest 
w jakiś sposób zdolności myślenia (quod non mente agitaverit), nie uważa się, by cokol-

311  a. WatSon, The Law of Succession…, s. 85.
312  c.f. von SaviGny, System..., s. 306, przyp. (k), uważał za niezaprzeczalne, że błędne określenie rzeczy 
zbiorowych w kontraktach, przy zgodnej woli wewnętrznej stron, nie powodowało nieważności czynności.
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wiek mówił. Podobnie ten, który używa nazw nieodpowiednich w stosunku do rzeczy 
− należy uznać, iż nie używa głosu, a więc nie składa żadnego oświadczenia: non videri 
quemquam dixisse, cuius non suo nomine usus sit.

Zdawać się może, że Serwiusz mówi więcej o prawidłowości uzasadniają-
cej jego decyzję, Celsus zaś o skutkach użycia przez testatora niewłaściwych nazw. ża-
den z nich nie rozważa jednak konkretnego społecznego niebezpieczeństwa, jakie niesie 
w sobie utrzymywanie dyspozycji testatora w mocy313. Ich rozważania nie były oparte 
na szczegółowym rozważeniu ryzyka, jakie wiązałoby się z przyjęciem w konkretnej 
sytuacji poglądu odmiennego. Przyjąć więc można, że obaj juryści przetransponowali 
do prawa społecznie panujące przekonania co do roli języka łacińskiego jako elementu 
łączącego civitas romana; można też uznać, że były to wśród jurystów poglądy w tej 
materii przeważające314. Jeśli pamiętamy słowa filozofa Favorinusa, cytowane przez Au-
lusa Gelliusa: civibus Romanis Latine loquentibus rem non suo vocabulo demonstrare 
non minus turpe est quam hominem non suo nomine appellare, uzmysłowimy sobie, że 
nakaz poprawności językowej, był wśród Rzymian na tyle wiążący, iż niezachowanie 
go powodowało niejako wykluczenie ze wspólnoty populus Romanus. Dlatego Celsus 
pisał, że testator używając nieodpowiedniego słowa dla określenia rzeczy nie złożył 
w ogóle oświadczenia. Przykazanie językowej poprawności musiało być niezwykle sil-
ne, skoro juryści mieli świadomość nie tylko występowania różnic między poszcze-
gólnymi ludźmi, ale konieczności uwzględnienia tego faktu i dostosowania prawa do 
poszczególnych osób i okoliczności. Wystarczy przypomnieć myśl Celsusa, kiedy pisał 
o powinnościach sędziego: bonus iudex varie ex personis causisque constituet – „sędzia, 
który chce dobrze wykonywać swoje obowiązki, musi podejmować decyzje w oparciu 
o indywidualne uwarunkowania osób i rzeczy”315. Granice takiego rozumowania wyzna-
czał obowiązek poprawnego używania języka łacińskiego. Powinność ta odzwierciedla-
ła dominujące prądy umysłowe Rzymu, zarówno końca republiki, jak i epoki Antoni-
nów. W uzasadnieniu decyzji jurystów dostrzec można zatem wskazanie nie na pewność 
stosunków prawnych, a na obowiązek uczestniczenia w teraźniejszości, sprowadzający 
się do wymogu posługiwania się słowem w jego aktualnym znaczeniu.

313  a. BRinz, Lehrbuch..., s. 285, podniósł, że niezgodność pomiędzy wolą a oświadczeniem zachodzi je-
dynie z punktu widzenia użycia języka, czyli tych, którzy mają w zwyczaju nazywać rzecz inaczej, a nie  
z perspektywy samego działającego. Testator nazwał rzecz, którą chciał, nadając jej taką nazwę, jaką powin-
na mieć wedle jego wyobrażenia. To tylko zdaniem innych, jego oświadczenie odbiega od jego woli, jego 
własnym zdaniem − nie. Dlatego Tuberon przyzwala na błędne użycie nazwy, pod warunkiem, że istnieje 
pewność co do jej znaczenia.
314  W tym sensie można z grubsza podzielić opinię G. GRoSSo, Giurisprudenza..., s. 261, który uznał, że  
w działalności interpretacyjnej rzymskiej jurysprudencji uwzględnianie voluntas podlegało zawsze ograni-
czeniom, wynikającym z rzeczywistości społecznej i prawnej, a ponadto konkretnym ocenom, w zależności 
od stanu faktycznego i analizowanej instytucji prawnej.
315  D. 6.1.38 (Celsus libro tertio digestorum).
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Rozważania przeprowadzone powyżej prowadzą do wniosku, że twierdze-
nie, iż prawnicy republikańscy nie uwzględniali kryterium woli wewnętrznej przy ba-
daniu dyspozycji testamentowych nie jest słuszne. Właśnie to kryterium było dla nich 
centralnym punktem, wokół którego prowadzili wykładnię aktu ostatniej woli de cuius. 
Niemniej omawiane źródło stanowi świadectwo tego, że w pewnych wyjątkowych sytu-
acjach, ze względu na inne wartości, nie dopuszczano kryterium badania woli wewnętrz-
nej zmarłego. Nie należy zapominać jednakże, iż co najmniej pod koniec rzymskiej 
republiki istniała w tej mierze duplex opinio.

3. NAZWy RZECZy A IMIONA OSóB

Powróćmy w tym miejscu do pytania, czy rzymscy juryści oceniając 
wpływ błędu na ważność czynności, w odmienny sposób traktowali błąd co do nazwy 
rzeczy i błąd co do imienia osoby. Jeśli przypomnieć cytowane wyżej słowa Favorinusa 
kierowane do młodego gramatyka: civibus Romanis Latine loquentibus rem non suo 
vocabulo demonstrare non minus turpe est quam hominem non suo nomine appellare, 
można uznać, że błąd co do imienia był przez Rzymian bardziej surowo oceniany niż 
błąd co do nazwy rzeczy. Czy uwagi filozofa były jedynie zwrotem retorycznym, czy też 
stanowiły wyraz określonych przekonań, którymi posługiwali się juryści w swoich roz-
strzygnięciach? 

Wyjaśnienia tej kwestii szukać można w piątej księdze komentarza Ulpiana 
do dzieł Masuriusza Sabinusa.

D. 30.4 pr. (Ulpianus libro quinto ad Sabinum): 
Si quis in fundi vocabulo erravit et Cornelianum pro Semproniano nominavit, debebi-
tur Sempronianus: sed si in corpore erravit, non debebitur. Quod si quis, cum vellet 
vestem legare, suppellectilem adscripsit, dum putat suppellectilis appellatione vestem 
contineri, Pomponius scripsit vestem non deberi, quemadmodum si quis putet auri 
appellatione electrum vel aurichalcum contineri vel, quod est stultius, vestis appel-
latione etiam argentum contineri. Rerum enim vocabula immutabilia sunt, hominum 
mutabilia.

„D. 30.4 pr. (Ulpian w księdze piątej Komentarza do dzieł Sabinusa):
Jeśli ktoś był w błędzie co do nazwy nieruchomości i nieruchomość semproniańską 
nazwał korneliańską, należy się semproniańska. Jeśli jednak błąd dotyczył samego 
gruntu, nie jest należna. Rozważmy przypadek, gdy ktoś chcąc zostawić w legacie 
szatę, zapisał supellex, sądząc, że nazwa supellex obejmuje także szaty. Pomponiusz 
napisał, że szaty nie będą należne, tak jakby ktoś sądził, że w pojęciu złota mieści się 
także electrum czy mosiądz, albo – co bardziej nierozsądne – że w pojęciu szat zawie- 
ra się także srebro. Nazwy rzeczy są bowiem niezmienne, ludzi zmienne”.
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W tekście można wskazać trzy części. Pierwsza, mówi o błędzie testatora 
co do nazwy gruntu, określanym tu jako error in vocabulo, oraz błędzie co do tożsamo-
ści przedmiotu legatu (error in corpore). Fragment ten został szerzej omówiony w roz-
dziale pierwszym316. 

Druga część tekstu dotyczy błędu testatora, polegającego na mylnym przeko-
naniu, że dany przedmiot mieści się w szerszej kategorii rzeczy, dla której istnieje nazwa 
zbiorowa. Przedmiotem legatu był supellex. Testator sądząc, iż nazwa ta obejmuje także 
szaty (vestes), nie uczynił dla nich osobnego zapisu. Ulpian przywołuje opinię Pomponiu-
sza, który w takim przypadku uznał, że testament nie zawierał stosownego legatu. Spad-
kobierca zatem nie będzie zobowiązany do wydania szat. Podobne rozstrzygnięcie jury-
sta przewidział dla podobnych przypadków: jeśli spadkodawca sądził, iż w pojęciu złota 
mieści się także electrum (stop koloru bursztynowego, uzyskany z pomieszania złota ze 
srebrem) czy mosiądz, albo mylnie przyjmował, że w pojęciu szat zawiera się także srebro. 
Przy ostatnim przykładzie − jurysta używa mocnego określenia, pisząc wprost o głupocie 
dysponenta. Pomponiusz wskazuje wyraźnie, iż nazwy zapisywanych przedmiotów winno 
się odczytywać zgodnie z ich powszechnym znaczeniem, a nie z indywidualnymi przeko-
naniami testatora.

Przykłady te prowadzą do interesującego nas rozróżnienia dotyczącego 
odmiennego traktowania nazw osób i rzeczy: rerum enim vocabula immutabilia sunt, 
hominum mutabilia. Jakie jest znaczenie tej frazy? Czy oznacza ona, że nazwy rzeczy są 
niezmienne, a ludzi można określać w dowolny sposób? Odpowiedź nie jest łatwa, tym 
bardziej że  ̶  jak się wydaje  ̶  zwrot rerum enim vocabula... musiał być częścią dłuższego 
fragmentu, który niestety nie zachował się w całości317.

Tekst dość szeroko omawiano w literaturze318. Niegdyś podejrzewany 
był o częściowe interpolacje, choć moim zdaniem bez przekonujących argumentów. 
G. von Beseler kwestionował stosowność  zamieszczenia omawianej frazy na końcu 
fragmentu D. 30.4 pr. (...ist von sehr zweifelhafter Richtigkeit) i twierdził, że nie ma 

316  Por. supra, s. 56-57.
317  W. fLuMe, Irrtum..., s. 217.
318  F.C. von SaviGny, System..., s. 306, przyp. (k); f. eiSeLe, Civilistische Kleinigkeiten, s. 34 i n.;  
a. BRinz, Lehrbuch..., s. 285; R. LeonhaRD, Der Irrtum als Ursache nichtiger Verträge2, t. 2, Breslau 1907,  
s. 12-13; J. BanG, Falsa demonstratio..., s. 312 i n.; G. Donatuti, Dal regime..., s. 208, przyp. 2; v. SciaLoJa, 
Negozi..., s. 264; G. BeSeLeR, Miscellanea..., s. 415-416; M. LauRia, L`errore..., s. 56; G. GRoSSo, Sulla 
falsa demonstratio..., s. 179-180; 197-199, s. 209, przyp. 51; p. voci, L`errore..., s. 110; J. StRoux, Römi-
sche Rechtswissenschaft..., s. 90, przyp. 16; W. fLuMe, Irrtum..., s. 215-217; p. voci, Diritto..., s. 828-829, 
842-843; J.G. WoLf, Error..., s. 23, przyp. 1; u. ziLLetti, La dottrina..., s. 414; R. MaRtini, Le definizioni...,  
s. 197, 372; R. aStoLfi, Studi..., s. 203 i n.; h.J. WieLinG, Testamentauslegung..., s. 123, 175; v. ScaRano uSSani,  
Empiria..., s. 75; a. GuzMán, El «comunis usus..., dostępne na stronie internetowej http://www.scielo.cl/ 
scielo.php?pid=S0716-54551999002100004&script=sci_arttext (dostęp 22.07.2011 r.); M. BRetone, Storia 
del diritto romano7, Roma-Bari 2000, s. 320, przyp. 74; J.D. haRke, Si error..., s. 37 i n.
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ona żadnej wartości jako uzasadnienie rozstrzygnięcia319. P. Voci doszedł do wniosku, 
że interpolacji ostatniego fragmentu dowodzi powtórzenie słowa contineri i sama mak-
syma, co do której nie wiadomo precyzyjnie, co oznacza320. Twierdzenia te zostały jed-
nak odrzucone w późniejszej literaturze321. Wydaje się, że nie ma żadnych argumentów 
przekonywująco uzasadniających tezy o alteracji tekstu. Pozostaje sprawa ważniejsza 
– wyjaśnienie jego znaczenia. Niemniej właśnie problemy z jego ustaleniem mogą być 
dowodem na autentyczne pochodzenie tekstu. Jaki sens bowiem miałoby dodanie frazy 
przez kompilatorów, skoro tak niewiele miałaby ona wyjaśniać? Chyba że – co mało 
prawdopodobne – obejmowała ona problemy żywe w czasach Justyniana, obce zaś men-
talności epoki klasycznej.

W literaturze wyrażano pogląd, iż fraza rerum vocabula immutabilia... od-
nosi się do fragmentu dotyczącego błędnego zapisu supellex i przykładów dyspozycji 
po nim następujących322. Natomiast zwrot hominum mutabilia określano jako niełatwy 
do interpretacji323. Przypuszczano, że jest to dodatek Ulpiana i być może wyrażenie ho-
minum vocabula oznaczało grunty błędnie określone nazwami ich rzekomych właści-
cieli324. Grunty bowiem pozostają te same, zmieniają się tylko nazwiska ich właścicieli. 
Autorstwo fragmentu przypisywano także Pomponiuszowi325. 

Kluczem do właściwej interpretacji fragmentu wydaje się być znaczenie 
słowa mutabile. Warto zwrócić w tej mierze uwagę na hipotezy stawiane także w starszej 
literaturze, tam bowiem wyjaśnienie znaczenia omawianego tekstu było przedmiotem 
żywej dyskusji. Według znacznej części autorów określenie mutabile odnosiło się do 
możliwości nadania przez jednostkę różnych imion, zarówno osobom, jak i rzeczom326. 
oznaczało ono nie tylko to, co się zmienia, ale w szczególności to, co człowiek może 
lub powinien zmienić czy zamienić. Jeśli więc testujący, osobę noszącą określone imię 
chce nazwać innym imieniem − nie będzie mieć ku temu żadnych przeszkód: zarówno 

319  G. BeSeLeR, Miscellanea..., s. 415-416.
320  voci, L`errore..., s. 110.
321  R. aStoLfi, Studi…, s. 181, przyp. 51, zestawia autorów opowiadających się za autentycznością frazy.
322  f. eiSeLe, Civilistische Kleinigkeiten, s. 34.
323  B. aLBaneSe, Tre studi..., s. 118, przyp. 46.
324  Ibidem.
325  M. BRetone, Storia..., s. 320, przyp. 74, choć bez szerszego komentarza.
326  R. LeonhaRD, Der Irrtum..., s. 13, sądził, iż zwrot hominum mutabilia prawdopodobnie odnosił się do za-
miany imion niewolników, co zdarzało się w Rzymie chyba rzeczywiście często; f. eiSeLe, Civilistische 
Kleinigkeiten, s. 38, twierdził, iż przymiotnik mutabilis został tu użyty w tym sensie, że imiona ludzi są 
zmienne, to znaczy − mogą być zmienione przez noszącego imię lub osobę trzecią, pomylone z innym 
imieniem. G. GRoSSo, Sulla falsa demonstratio..., s. 197, przyp. 29, uznaje, iż znaczenie frazy było jasne: 
dla nazw własnych opisanie ich przez podanie innej nazwy jest dopuszczalne, dla rzeczowników pospoli-
tych nie jest to możliwe. p. voci, L`errore…, s. 110, przyp. 2, nazwał jednak tę wypowiedź optymistyczną, 
uznając tekst za bardzo enigmatyczny. W pracy późniejszej przypuszczał, że mutabilia nomina hominum 
oznaczają w podtekście, iż każdy człowiek ma swoje własne imię. Nie oznacza to wcale, że testator może 
dowolnie nazywać osoby – p. voci Diritto…, s. 843.
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językowych, jak i prawnych. Jednakże będzie ryzykował, iż jego wola nie zostanie pra-
widłowo zinterpretowana. Oczywiście, błędy najczęściej wynikały z tego, że testujący 
sądził, iż A nazywa się B (error in nomine). Gdy natomiast nie chciał nazwać A jako 
B, ale nazwał choćby w wyniku błędu skryby, rozrządzenie zgodnie z regułą zawartą  
w D. 28.5.9 pr. będzie nieważne, co w istocie stanowi wyraz częściowego uwzględnie-
nia woli testatora. Pełnego uwzględnienia woli naturalnie być tu nie może, ponieważ 
testujący nie oświadczył tego, co chciał.

W jaki sposób owa możliwość określenia innym imieniem niż w rzeczywi-
stości mogła wpływać na usprawiedliwienie błędu testatora i uwzględnienie jego rzeczy-
wistej intencji? Czy sama możliwość określenia rzeczy czy osoby innym imieniem może 
usprawiedliwiać błąd? Wyjaśnić to zagadnienie próbował W. Flume. Przy rozstrzygnię-
ciach dotyczących dyspozycji testamentowych udzielił on kategorycznie odpowiedzi ne-
gatywnej327. W mojej opinii, bazując na ustaleniach dokonanych powyżej – przy analizie 
D. 33.10.7.2 − kwestia dopuszczalności nadania rzeczy czy osobie innego imienia i uspra-
wiedliwienie tym błędu mogą mieć iunctim jedynie w przypadku tych rzeczy, wobec któ-
rych istnieje w danej chwili pewne społecznie przyjęte znaczenie328. Jeśli błąd testatora 
dotyczył nazwy tych rzeczy, w przeważającej opinii rzymskich jurystów uznawany był 
za nieusprawiedliwiony. Odmiennie natomiast sprawę należałoby traktować w przypadku 
pozostałych rzeczy oraz osób. Tu bowiem sama możliwość nadania innego nomen przez 
testatora nie ma nic wspólnego z błędem, jak i tym, czy daje się on usprawiedliwić.

Zatem, jak się wydaje, hipoteza o możności nadania różnych imion przez 
testatora nie daje satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o znaczenie frazy rerum 
enim vocabula immutabilia sunt, hominum mutabilia329. Warto więc rozważyć przypusz-
czenie, jakoby rozróżnienie między hominum vocabula a rerum vocabula miało swe 
źródło w antycznej filozofii języka330. Owo rozróżnienie miałoby być odzwierciedleniem 

327  W. fLuMe, Irrtum..., s. 217, przyp. 1.
328  R. aStoLfi, Studi..., s. 204, zwrot nomina rerum immutabilia sunt interpretuje w ten sposób, że znaczenie 
indywidualnie nadawane rzeczom nie może w porządku prawnym otrzymać pozytywnej oceny, ponieważ 
to przypisywane rzeczom przez wspólnotę jest jedyne, pewne, a więc niezmienne. W związku z tą interpre-
tacją Autor podkreśla związek omawianego fragmentu z decyzją Celsusa w D. 33.10.7.2.
329  Nie twierdziłbym stanowczo, jak J.D. haRke, Si error..., s. 39, że rozróżnienie między imionami wła-
snymi (hominum vocabula) a pojęciami gatunkowymi (rerum vocabula) nie jest w żaden sposób powiązane 
z etymologicznymi wyobrażeniami Stoi. Niemiecki uczony uważa, że cały czas nadaje się ono do rozstrzy-
gnięcia kwestii, czy intencje testatora znalazły swój wyraz w złożonym oświadczeniu. Użycie błędnego 
imienia własnego jest nieszkodliwe. Może ono oznaczać prawdziwy lub możliwy przedmiot lub podmiot. 
Ponieważ nie posiada znaczenia abstrakcyjnego jest mutabilis, czyli wymienne. Uwaga ta jednakże rodzi 
pytanie, czy w tej sytuacji rozstrzygać winniśmy zgodnie z D. 28.5.9  pr.  – czyli uznać, iż zapis będzie 
nieważny? Warto też zauważyć, że jeśli da się udowodnić, że testator w określony, wskazany także w testa-
mencie sposób oznaczał legatariusza, to wtedy można wykazać, że błąd ma charakter tylko error in nomine, 
a więc D. 28.5.9 pr. nie będzie miał tu zastosowania.
330  f. eiSeLe, Civilistische Kleinigkeiten, s. 38-39; v. SciaLoJa, Negozi..., s. 265, przyp. 1; J. StRoux, 
Römische Rechtswissenchaft..., s. 90, przyp. 16; h.J. WieLinG, Testamentsauslegung..., s. 175-176, 
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jednego z dwóch głównych, ujmowanych w kategoriach filozoficznych problemów se-
mantycznych starożytności: zagadnień pochodzenia języka i relacji słów do określanych 
przez nie rzeczy. 

O tym, iż był to problem istotny zarówno w języku łacińskim, jak i języku 
greckim informuje Aulus Gellius, podając, iż zagadnieniem tym zajmował się w komen-
tarzach gramatycznych przyjaciel Cycerona Publius Nigidius Figulus331. Między filo-
zofami często dyskutowano nad kwestią, czy nazwy rzeczy wywodzą się bezpośrednio 
z natury (φύσει), czy też są owocem przyjętej konwencji (ϑέσει).

Gell. 10.4.1-4:
Nomina verbaque non positu fortuito, sed quadam vi et ratione naturae facta 
esse P. Nigidius in grammaticis commentariis docet, rem sane in philosophi-
ae dissertationibus celebrem. Quaeri enim solitum apud philosophos, φύσει τὰ 
ὀνόματα sint ἢ θέσει. In eam rem multa argumenta dicit, cur videri possint verba 
esse naturalia magis quam arbitraria. Ex quibus hoc visum est lepidum et fes-
tivum: „Vos” inquit cum dicimus, motu quodam oris conveniente cum ipsius ver-
bi demonstratione utimur et labeas sensim primores emovemus ac spiritum atque 
animam porro versum et ad eos, quibuscum sermocinamur intendimus. At contra 
cum dicimus „nos”, neque profuso intentoque flatu vocis neque proiectis labris 
pronuntiamus, sed et spiritum et labeas quasi intra nosmet ipsos coercemus. 
Hoc idem fit et in eo, quod dicimus „tu”, „ego” et „tibi” et „mihi”. Nam sicuti, 
cum adnuimus et abnuimus, motus quidam ille vel capitis vel oculorum a natura 
rei, quam significat, non abhorret, ita in his vocibus quasi gestus quidam oris et 
spiritus naturalis est. Eadem ratio est in Graecis quoque vocibus, quam esse in 
nostris animadvertimus.

„Gell. 10.4.1-4:
Nazwy i słowa zostały wprowadzone nie przypadkiem, lecz na mocy i ze wzglę-
du na porządek naturalny; tak naucza Publius Nigidius w Komentarzach gra-
matycznych; argument zaiste często poruszany w dysertacjach filozoficznych. 
Zwykli bowiem filozofowie pytać, czy nazwy są dane z natury, czy wskutek 
porozumienia. Co do tej kwestii [Nigidius] przedstawia wiele argumentów, dla-
czego sądzi się, że słowa są raczej wynikające z natury, niż zawisłe od uznania 
jakichś osób. Z tych argumentów jeden jest wdzięczny i zabawny: gdy mówimy 
«vos» – rzecze – układamy usta w określony sposób, który odpowiada znaczeniu 
samego słowa, wystawiamy stopniowo koniuszki warg i rozpoczynamy wydmu-
chiwać dalej powietrze w stronę tych, z którymi rozmawiamy. I przeciwnie, 
gdy mówimy «nos», nie wymawiamy tego szerokim oddechem głosu czy z wy-
suniętymi wargami, lecz wargi i oddech ograniczamy w pewien sposób, jakby 

187; a. GuzMán, El «comunis usus…, dostępne na stronie internetowej http://www.scielo.cl/scielo.
php?pid=S0716-54551999002100004&script=sci_arttext (dostęp 22.07.2011 r.).
331  Publius Nigidius Figulus (ok. 100-45 p.n.e.) gramatyk i filozof pitagorejski, po Marku Terencjuszu Va-
ronie uznawany przez Aulusa Gelliusa za najwybitniejszy umysł swych czasów.
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były w naszym wnętrzu. To samo występuje, kiedy mówimy «tu», «ego», «tibi» 
i «mihi». Bowiem jak w wyrażaniu aprobaty lub niezgody, ruch głowy czy oczu 
nie sprzeciwia się naturze rzeczy, którą oddaje, tak i w tych wyrazach istnieje 
pewna naturalna postawa ust i wydechu. Ta sama reguła, którą obserwujemy 
w naszych słowach, jest także w słowach greckich”.

Gramatyk sądził, iż nazwy i słowa wywodzą się z natury, a nie są owocem 
arbitrium człowieka. Słowa odzwierciedlają, chociażby w sposobie ich artykulacji, jakąś 
cechę należącą do samej rzeczy. Zagadnienia te roztrząsali zresztą greccy filozofowie. 
Wedle Heraklita z Efezu vocabula rerum są φύσει, to jest wywodzą się bezpośrednio 
z natury i odzwierciedlają istotę rzeczy. Dlatego są niezmienne. Pogląd ten miał podzie-
lać Kratylus, którego opinia jest w tej mierze znana z dialogu platońskiego332. Potem 
myśl tę przyswaja sobie filozofia Stoi333. 

W kontekście stoickich teorii językowych interesujący pogląd co do zna-
czenia frazy wieńczącej fragment D. 30.4 pr. wyraził Hans Joseph Wieling. Uważał on 
mianowicie, że error in nomine jest tu błędem co do nazwy własnej, a więc określe-
nia, które jest nadawane przez ludzi. Error in corpore natomiast oznacza błąd co do 
pozostałych określeń, które według teorii stoicko-gramatycznej wywodzą się z natury. 
To co testator określił jako supellex zamiast vestis, aurum zamiast electrum było oce-
niane przez jurystów jako error in corpore, tak jak patronus meus zamiast frater meus  
w D. 28.5.9 pr. We wszystkich tych przypadkach dyspozycja będzie nieważna, ponieważ 
to, co chciane nie zostało oświadczone, a to, co oświadczone nie było chciane.

Alejandro Guzmán, zajmując się oceną wpływu powszechnych zwyczajów ję-
zykowych na poglądy jurystów rzymskich, dowodził, że znali oni i stosowali stoickie po-
jęcia anomalii semantycznej i powszechnego zwyczaju mówienia334. Chodzi tu o anomalie 
językowe wyrażające się albo w odrębnych zwyczajach jednostki (ἦθος), albo w zwyczajach 
przyjętych przez daną społeczność (κοινὴ συνήθεια). O anomalii mówić nie można jednakże 
w przypadku zwrotu hominum vocabula, tu bowiem nazwy nadawane są przez ludzi, nie sta-
nowiąc „ekwiwalentu” oznaczanej osoby czy rzeczy. Hominum vocabula nie oznacza nazw 
ludzi, tylko nazwy, które od nich pochodzą, jako że są przez nich nadane335. W tym znaczeniu 
można mówić o nazwach służących oznaczeniu zarówno rzeczy − w przypadku nieruchomo-
ści semproniańskich czy korneliańskich − jak i osób, na przykład określenie Stichus, które 

332  Plat., Crat. 383a-b.
333  Dio Halicar., De comp. verb. 16; Orig., Contr. Cels. 1, 24; August., De dialect. 6, 10-11. Szerzej na 
temat stosunku stoików do rerum vocabula, por. M. pohLenz, La Stoa. Storia di un movimento spirituale, 
tłum. O. de Gregorio, t. 1, Firenze 1967, s. 65-67 [= M. pohLenz, Die Stoa. Geschichte einer geistiger Be-
wegung, t. 1, Göttingen 1948].
334  a. GuzMán, El «comunis usus…, dostępne na stronie internetowej http://www.scielo.cl/scielo.
php?pid=S0716-54551999002100004&script=sci_arttext (dostęp 22.07.2011 r.).
335  Ibidem.
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jest imieniem niewolnika. Wyrażenie rerum vocabula, podobnie, nie oznacza nazw rzeczy 
w funkcji dopełniaczowej, tylko nazwy, które pochodzą od samych rzeczy. Istnieją one jako 
ich refleksy, odbicia i stąd muszą zostać niezmienne. Jest więc pewien wynikający z natury 
rodzaj ekwiwalencji między corpus lub res i vocabulum. Oczywiście nie ma tu sprzeczności 
przy oznaczaniu nazw nieruchomości, zarówno bowiem vocabula rerum, jak i vocabula ho-
minum odnosić się mogą do rzeczy, jak i osób.

Spostrzeżenia te wydają się być obiecujące. Przyjąć zatem można, że jed-
ne nazwy zależne będą od woli ludzkiej − odpowiadać to może declinatio voluntaria 
u Warrona, inne nie − ponieważ pociągałoby to za sobą zmianę desygnatów, które okre-
ślają (corpora). I dlatego error in rerum vocabulo unieważnia legat, tak jak error in 
corpore. Error in nomine związany jest z vocabula, które pochodzą od ludzi i z powodu 
braku jakiegokolwiek połączenia naturalnego między vocabulum i osobą lub rzeczą opi-
sywaną, błąd ten nie wpływa na ważność legatu.

Jest tu być może pewna analogia z platońską teorią idei (formy) i ich niedo-
skonałych odbić w ludzkich umysłach. Są pewne formy (w tym nazwy) stałe, niezmie-
nialne, istniejące same z siebie w naturze. Są też ich wyobrażenia w naszych umysłach, 
które są zmienne, bo zależą od naszego postrzegania, a to obarczone jest wadą.

W tym sensie także nazwy rzeczy są zmienne, dlatego że pochodzą od nas, 
a zatem i tu błądzić możemy. Hominum mutabilia oznaczać więc może podkreślenie 
słabości ludzkiego umysłu. Nie wynika stąd, iż w każdym przypadku błąd będzie uspra-
wiedliwiony. Przyjąć można raczej, że skoro błądzić możemy, możemy też w jednych 
przypadkach czynność zdziałaną pod wpływem błędu uznać za ważną, w innych postą-
pić odwrotnie. Różne mogą być także kryteria tych ocen.

Na pytanie postawione na początku podrozdziału można więc odpowiedzieć 
następująco: nie ma źródłowych  podstaw do twierdzenia, że juryści rzymscy w sposób 
odmienny traktowali błąd co do nazwy rzeczy i błąd co do imienia osoby. Na podstawie 
analizy D. 30.4 pr. wniosku tego z całą pewnością wyprowadzać nie należy.

Możemy jednakże wyprowadzić inny wniosek, bardzo znaczący dla na-
szych badań nad error in nomine. W D. 30.4 pr. zostały omówione trzy przypadki. 
Pierwsze dwa dotyczyły zapisu gruntów oznaczanych imieniem ich byłych właścicieli. 
Ponieważ znaczenie nomen nadawane było przez człowieka, dochodziło do badania, 
czy zachodził przypadek error in nomine sine error in corpore czy sam error in corpore. 
Można tu więc było przeprowadzić postępowanie dowodowe, mające wykazać wolę 
testatora. Jego wynik był znaczący dla rozstrzygnięcia przypadku, które zgodne było 
z duchem decyzji przekazanej przez Ulpiana w D. 28.5.9 pr.-1.

W przypadku trzecim, sam błąd co do nomen powodował bezwarunkowo 
nieważność dyspozycji. Wiedza – pochodząca choćby z innych postanowień testamentu  
– o tym, iż wola testującego była odmienna (zwrot cum vellet...) nie wpływała ani na 
treść dyspozycji, ani na utrzymanie jej w mocy. Możność wzięcia pod uwagę woli testa-
tora wykluczał bowiem ścisły związek między vocabulum a res.
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4. PODSUMOWANIE 

Przedmiotem rozważań w niniejszym rozdziale była próba ustalenia, na ile 
w klasycznym prawie rzymskim użycie błędnej nazwy co do przedmiotów dyspozycji 
testamentowych znaleźć mogło usprawiedliwienie w odrębnych zwyczajach ich autora. 
Czy skłaniano się tu do uwzględnienia woli testatora, czy też prymat miało znaczenie 
słowa funkcjonujące w użyciu społecznym? 

W źródłach literackich z jednej strony zauważa się, iż zakres swobody Rzy-
mian w posługiwaniu się słowem był znaczny. Jak przekazuje Warron, w praktyce na-
zewniczej mieli oni wypracowane rozmaite zwyczaje. Równocześnie podkreśla się, iż 
do powinności obywatela rzymskiego należało używanie nazw w sposób zrozumiały, 
ale także zgodny z ich znaczeniem. Wspomnienie przez Aulusa Gelliusa opinii Gajusza 
Juliusza Cezara, iż nie należy używać słów, które wyszły z użycia – są bowiem nieznane 
i niezrozumiałe – pozwala sądzić, iż przekonanie to było silne co najmniej pod koniec 
republiki. 

Problem błędu co do nazwy rzeczy zbiorowej supellex, stał się kanwą roz-
ważań jurystów co do oceny ważności rozrządzenia testamentowego. Przytoczona przez 
Celsusa w D. 33.10.7 dyskusja Serwiusza Sulpicjusza Rufusa i Tuberona jest nie tylko 
dowodem na istniejące między jurystami ius controversum. Ukazuje dwa odmienne spoj-
rzenia: wolno było prowadzić życie w sposób indywidualny, odmiennie niż wszyscy; 
jednakże przy dokonaniu czynności prawnej jej skutki ocenione będą według wspólnych 
kryteriów panujących w civitas. Jeśli istnieją w tej mierze wątpliwości − ponieważ są to 
wątpliwości o naturze społecznej − należy uwzględnić pogląd testatora i legat będzie 
ważny; z drugiej strony: nie ma przeszkód, by uwzględnić odmienność zwyczajów testa-
tora; rozrządzenie testamentowe należy wykładać zgodnie z jego intencją, niezależnie 
od przyjętego społecznie znaczenia nomen.

Juryści rzymscy nie traktowali w sposób odmienny błędu co do nazw rze-
czy i błędu co do imienia osoby. Analiza wypowiedzi Ulpiana i Pomponiusza zawartych  
w D. 30.4 pr. pozwoliła na ustalenie, że dla starożytnych część nazw związana była 
tak ściśle z rzeczami, że jakikolwiek błąd oznaczał tu zmianę desygnatu rzeczy. Wobec 
tego, taka dyspozycja wiązała się zawsze z nieważnością czynności. To jednakże, co 
u Greków związane było ściśle z naturą, u Rzymian związane było przede wszystkim 
ze społecznym użyciem słowa – ex communi usu nomina exaudiri debere. Natomiast 
problem error in nomine i związane z tym rozróżnienie error in corpore dotyczyły tylko 
tej części nazw, tylko tych nomina, które były nadawane przez ludzi, nie wywodząc się 
bezpośrednio z natury. Nie jest bez znaczenia, iż w tej części mieszczą się wszystkie 
imiona osób. 

Rozdział V. Błąd co do nazwy, usus communis, a zwyczaje językowe jednostki
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Rozdział Vi

error in nomine W PoLsKim PRaWie CYWiLnYm

1. ERROR IN NOMINE PRZy CZyNNOŚCIACH INTER VIVOS

Współczesna polska cywilistyka problemy związane z error in nomine wy-
daje się rozważać nie w kontekście problematyki błędu, jako wady oświadczenia woli, 
lecz w oparciu o przepisy dotyczące interpretacji czynności prawnych. Doktryna nie 
posługuje się jednakże terminem error in nomine, lecz falsa demonstratio, obejmując 
nim zarówno przypadek błędu co do imienia, nazwiska, nazwy rzeczy, jak i błędnego 
bliższego opisu osoby czy rzeczy.

 Podstawą do zastosowania reguły falsa demonstratio non nocet336 jest  
art. 65 § 2 k.c., który stanowi, że „w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny 
zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu”337. Takie 

336  Aplikacja reguły falsa demonstratio... znacznie wykracza poza obszar prawa cywilnego. W doktrynie 
postępowania karnego mianem falsa demonstratio non nocet opisuje się sytuację, w której autor kasacji nie 
pisząc tego wprost, w istocie podniósł określony zarzut; por. wyrok SN z dnia 29 września 2009 r., III KK 
105/09, Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN 2009, nr 9, s. 8-12. W orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego przywołuje się rozstrzygnięcie falsa demonstratio non nocet przy kwestii dopuszczalności 
badania konstytucyjności tych fragmentów ustawy, których wnioskodawca nie kwestionował, ale które są 
potrzebne do zrekonstruowania treści normatywnej kwestionowanego fragmentu ustawy; por. wyrok TK  
z dnia 14 lutego 2006 r., sygn. akt P 22/05. W tym orzeczeniu stwierdzono, że „nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby Trybunał Konstytucyjny poddał kontroli wszystkie przepisy ustawy, z których wynika kwestionowana 
przez wnioskodawcę treść normatywna. W europejskiej kulturze prawnej ugruntowana jest zasada falsa 
demonstratio non nocet, w myśl której decydujące znaczenie ma istota sprawy, a nie jej oznaczenie”. 
337  z. raDwańSki, [w:] Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna2, 
t. 2, Warszawa 2008, s. 68, przepis ten nazywa „przyjętym z klasycznych kodyfikacji europejskich ostrze-
żeniem”. Najwyraźniej chodzić musi tu o: art. 1156 kodeksu cywilnego francuskiego: „On doit dans les 
conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter 
au sens littéral des termes”; art. 1362 kodeksu cywilnego włoskiego: „Nellʼinterpretare il contratto si deve 
indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per 
determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare  il loro comportamento comlessivo anche 
posteriore alla conclusione del contratto”; § 133 niemieckiego kodeksu cywilnego: „Bei der Auslegung ei-
ner Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Aus-
drucks zu haften”; art. 18 szwajcarskiego prawa zobowiązań:  „Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl 
nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung 
oder Ausdrucksweise zu beachten (…)”. Powyższe reguły interpretacyjne zdają się sięgać wypowiedzi Papi-
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tłumaczenie oświadczenia woli określane jest mianem subiektywnego wzorca wykład-
ni. W literaturze zauważa się pośrednio rzymskie korzenie tego rodzaju interpretacji. 
Twierdzi się, że koncepcja stosowania subiektywnego wzorca wykładni nie tylko do 
umów, ale do wszelkich oświadczeń woli składanych innej osobie, „stanowiła zresztą 
podstawę dla, od dawna w pospolitym prawie rzymskim (niemieckim) ukształtowanej, 
paremii falsa demonstratio non nocet, co w pełnym rozwinięciu znaczy, że obiektyw-
na wieloznaczność albo zgoła nieodpowiedniość jakiegoś określenia (wyrażenia) nie 
szkodzi, jeżeli odbiorca zrozumiał je i chciał je zrealizować w sensie rozumianym przez 
oświadczającego (...)”338. Można mieć nadzieję, że niniejsza praca wykazała, że myśl 
taka utrwaliła się nie w wulgarnym, lecz w klasycznym prawie rzymskim i dotyczyło to 
zarówno kontraktów konsensualnych, jak i formalnej stipulatio.

Trzeba jednak przyznać, że polska judykatura borykała się ostatnimi laty 
z problemem zakresu zastosowania art. 65 § 2 k.c., co znalazło wyraz w orzeczeniu 
Sądu Najwyższego z 7 stycznia 1998 r339. Sąd stwierdził wówczas – powołując się na 
maksymę clara non sunt interpretanda – „co jasne, nie wymaga tłumaczenia”, że art. 
65 § 2 k.c. nie ma zastosowania, gdy brzmienie umowy jednoznacznie uzewnętrznia 
jej zamiar i cel. Zakwestionowano wówczas możliwość użycia reguł interpretacyjnych 
w celu dokonania „ustaleń całkowicie sprzecznych z treścią umowy”. Szczęśliwie 
orzeczenie to wywołało dość silne głosy krytyczne340, a wkrótce i sam Sąd Najwyższy 

niana – D. 50.16.219 (Papinianus libro secundo responsorum): In conventionibus contrahentium voluntatem 
potius quam verba spectari placuit. Cum igitur ea lege fundum vectigalem municipes locaverint, ut ad here-
dem eius qui suscepit pertineret, ius heredum ad legatarium quoque transferri potuit.– „Papinian w księdze 
drugiej odpowiedzi: Przyjęło się, że w umowach należy zwracać raczej uwagę na wolę kontrahentów jak na 
słowa. Przeto, gdy gminy wydzierżawiły grunt na tej zasadzie, aby należał do dziedzica tego, który wziął go 
/w dzierżawę/, prawo dziedziców mogło być przeniesione także na zapisobiercę” (tł. W. oSuchoWSki, Wybór 
źródeł rzymskiego prawa prywatnego. Tekst z polskim przekładem, Kraków 1982, s. 69-71). Wypowiedź tę 
zestawia się często ze zdaniem Paulusa – (D. 32.25.1 Paulus libro primo ad Neratium): Cum in verbis nulla 
ambiguitas est, non debet admitti voluntatis questio. – „Paulus w księdze pierwszej komentarza do dzieła 
Neratiusa: Jeśli w słowach nie ma dwuznaczności, nie powinno się dopuszczać wątpliwości w odniesieniu 
do woli” (tł. W. oSuchoWSki, Wybór..., s. 71). Warto w tym miejscu podkreślić, że wypowiedź Paulusa doty-
czyła rozrządzenia testamentowego. W legacie testator użył sformułowania: Ille aut ille heres Seio centum 
dato – „Niech ten lub tamten dziedzic zapłaci 100 Seiusowi”. Według jurysty Seius mógł skierować swe 
żądanie wedle wyboru, do jednego lub drugiego dziedzica: potest Seius ab utro velit petere, i właśnie to roz-
strzygnięcie prawnik skomentował słowami cum in verbis... Komentując ten fragment źródłowy, słusznie 
zauważają W. DaJczak, t. GiaRo, f. LonGchaMpS De BéRieR, Prawo rzymskie…, s. 318, iż „stwierdzenie, że 
nie ma niejasności do usunięcia to już wynik wykładni, odtwarzającej treść woli testatora”. Na zakotwi-
czenie w opiniach Papiniana i Paulusa nakazu uwzględniania przez współczesne systemy prawne zarówno 
elementów subiektywnych, jak i obiektywnych zwraca też uwagę R. ziMMeRMan, The Law of Obligations..., 
s. 622.
338  z. raDwańSki, Prawo ..., s. 57.
339  III CKN 307/97, OSN 1998, nr 9, poz. 135, s. 29-35.
340  a. BieRanoWSki, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1998 r., III CKN 307/97, 
Rejent 1998, 11, s. 123-131; z. raDwańSki, [w:] Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, Pra-
wo cywilne..., s. 57-58. Na temat odchodzenia od dyrektywy interpretacyjnej clara non sunt interpretanda  
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w orzeczeniu z dnia 7 grudnia 2000 r. dał wyraz odmiennemu poglądowi, że „art. 65 k.c. 
nie daje podstaw do zacieśnienia wykładni czynności prawnych do «niejasnych» posta-
nowień umowy, (...) dopuszcza więc taką sytuację, w której właściwy sens czynności 
prawnej, będzie odbiegał od jej «jasnego znaczenia w świetle reguł językowych»”341. 
Tezę tę potwierdził ostatnio Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2009 r. stwier-
dzając, że „przepis art. 65 § 2 k.c. dopuszcza taką sytuację, w której właściwy sens 
umowy ustalony przy zastosowaniu wskazanych w nim dyrektyw będzie odbiegał od 
jej «jasnego» znaczenia w świetle reguł językowych. Proces interpretacji umów może 
się zatem zakończyć ze względu na jej «jasny» sens dopiero wtedy, gdy treść umowy 
jest «jasna» po zastosowaniu kolejnych reguł wykładni”342. Należy ten pogląd w pełni 
zaaprobować, nie można bowiem twierdzić, że dane ustalenie jest sprzeczne z treścią 
umowy, jeśli wcześniej nie ustali się tej treści w oparciu o przepisane prawem dyrekty-
wy interpretacyjne343.

Największy znak zapytania stawia się przy problemie dopuszczalno-
ści zastosowania zasady falsa demonstratio non nocet do ustalenia treści czyn-
ności, dla których ważności ustawa wymaga zachowania wymogów formalnych. 
Niełatwo bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy przepisy o formie ad solemnita-
tem wyłączają nakaz stosowania reguł interpretacyjnych, o których stanowi art. 
65 § 2 k.c., w przypadku gdy wola stron nie została w sposób jasny i kompletny 
wyrażona w tekście. Trudności spiętrzają się, gdy przywołamy ograniczenia do-
wodowe, o których stanowi art. 247 k.p.c. Stosownie do jego treści, dowody ze 
świadków oraz przesłuchania stron kierowane przeciw osnowie lub ponad osnowę 
dokumentu dopuszczane są w sporze między uczestnikami czynności, jeżeli nie do-
prowadzi to do obejścia przepisów o formie zastrzeżonej pod rygorem nieważności 
i gdy ze względu na szczególne okoliczności sprawy sąd uzna to za dopuszczalne. 
Dodać można, że w judykaturze wprawdzie raczej nie budzi wątpliwości twier-
dzenie, że przy wykładni oświadczenia woli zawartego w dokumencie obejmują-
cym czynność prawną nie obowiązują ograniczenia dowodowe, o których stanowi 

w doktrynie i praktyce zachodnioeuropejskiej i potrzebie odejścia od tej zasady na gruncie prawa polskiego 
autor ten przekonująco opowiedział się już wcześniej – z. raDwańSki, Wykładnia oświadczeń woli składa-
nych indywidualnym adresatom, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 13-18, 103-104, 152-154.
341  II CKN 351/00, OSN 2001, Nr 6, poz. 95, s. 64-70; odmiennie w zakresie stosunków między przedsię-
biorcami wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I ACa 1606/04, LEX 151744, w którego uzasadnieniu 
stwierdzono, że zasady art. 65 § 2 k.c. będą miały zastosowanie w przypadku umów zawartych na piśmie 
tylko wtedy, gdy sformułowania dokumentu są na tyle niejasne, iż mogą budzić wątpliwości co do zamiaru 
stron zawierających umowę.
342  IV CSK 90/09, LEX nr 512012.
343  W projekcie kodeksu cywilnego sprawę rozstrzygać ma art. 86 § 1, wedle którego „umowę należy inter-
pretować zgodnie ze wspólnym zamiarem stron, nawet gdy co innego wynika z jej dosłownego znaczenia”; 
por. Księga pierwsza kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 2009, s. 100, 104.

Rozdział VI. Error in nomine w polskim prawie cywilnym
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art. 247 k.p.c.344, ale dotyczy to przypadków, gdy ustawa zastrzega formę czynno-
ści, nie przewidując sankcji nieważności w przypadku jej niezachowania. 

Jak wskazuje się, przepis art. 247 k.p.c. należy rozumieć w ten sposób, 
że wynikiem udanie przeprowadzonego dowodu „nie może być uznanie nieformalnie 
podjętych postanowień (znajdujących się poza osnową dokumentu, jako postanowień 
ważnych”345. Wykładnia służyć ma do wyjaśnienia treści oświadczeń woli ujawnionych 
w dokumencie, a nie uzupełnieniu treści czynności prawnej, dla której zastrzeżono for-
mę pod rygorem nieważności346. Rodzi się jednak pytanie, czy zawsze nieważna będzie 
czynność objęta rzeczywistą wolą stron? Czy w ogóle stosowanie ograniczeń z art. 247 
k.p.c  – gdy strona chce wykazać istnienie zgodnego zamiaru stron, innego niż wynika-
łoby to z werbalnej interpretacji klauzuli umownej – jest uzasadnione?

 Dla ilustracji problemu warto zatrzymać się dłużej nad treścią nie naj-
nowszej już wprawdzie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 1986 r347. Mimo 
że szerzej nie komentowana348, stanowi poważny i aktualny głos judykatury w sprawie 
zastosowania zasady falsa demonstratio non nocet. Dla ukazania znaczenia rozstrzy-
gnięcia warto przytoczyć szerzej stan faktyczny oraz treść zagadnienia prawnego sfor-
mułowanego przez sąd rewizyjny.

 Powód zamierzał nabyć część nieruchomości rolnych wchodzących w skład 
większego gospodarstwa rolnego. W tym celu podjął pertraktacje z właścicielami nie-
ruchomości. W ich wyniku między stronami nastąpiło uzgodnienie istotnych warunków 
umowy, okazanie przedmiotu zamierzonej sprzedaży oraz faktyczne jego wydanie przed 
formalnym przeniesieniem własności. W akcie notarialnym zbywcy podali, że sprzedają 
działki oznaczone numerem ewidencyjnym: większa numer 90 i mniejsza numer 91, 

344  Por. wyrok SN z 26 września 2008 r. V CSK 108/08, OSNC-ZD 2009, nr D, poz. 90, s. 19-24; wyrok 
SN z 31 stycznia 2008 r. II CSK 406/07, LEX nr 452990; wyrok S.A. w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2005 r.  
I ACa 663/05 OSA 2007, nr 9, poz. 26, s. 38-47. O tym, że kwestia może budzić wątpliwości poszczegól-
nych sądów, świadczy przywołane wyżej orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I ACa 1606/04, 
będące jak się wydaje konsekwencją przyjętego zakresu zastosowania art. 65 k.c. W uzasadnieniu sąd uznał, 
że dowód ze świadków w celu wykazania rzeczywistej woli stron jest dowodem przeciwko osnowie doku-
mentu, i jako taki pozostaje w sprzeczności z ograniczeniem wynikającym z art. 247 k.p.c. 
345

  e. DRozD, [w:] Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna2, t. 2, 
Warszawa 2008, s. 124, nb. 28.
346  a. BieRanoWSki, Glosa..., s. 128.
347  III CZP 10/86, OSNCP 1, 1987, poz. 12, s. 37-40.
348  Wspomina o niej z. raDwańSki, Wykładnia..., s. 156; a. BieRanoWSki, Glosa..., s. 131, oraz a. Janiak, 
[w:] A. Kidyba (red.), z. gawlik, a. Janiak, a. JeDlińSki, a. kiDyba, k. koPaCzyńSka-PieCzniak, e. nie-
zbeCka, T. SokołowSki, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Cześć ogólna, Warszawa 2009, s. 399, dodaje, 
że możność wytoczenia powództwa w oparciu o art. 189 k.p.c. nie wyklucza wykładni umowy zawartej  
w formie aktu notarialnego; por. wyrok SN z 29 stycznia 2008 r. (IV CSK 416/07), LEX nr 371413, w któ-
rym stwierdzono, że reguły wykładni oświadczeń woli stron, wynikające z art. 65 k.c., odnoszą się do umów 
zawartych w formie aktu notarialnego i dla określenia zgodnej woli stron wymagają przede wszystkim 
analizy tekstu całej umowy, a nie jej wybranego fragmentu.
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a nabywca był przekonany, że nabywa działki uprzednio mu wydane – numer 99 i 91.  
W związku z błędnym oznaczeniem działki w akcie notarialnym, nabywca wystąpił 
z powództwem przeciwko jednemu zbywcy o przeniesienie na niego własności działki 
numer 99, a ponieważ działka ta została przekazana później osobom trzecim, domagał 
się ustalenia, że nabywców nie chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Sąd Rejonowy oddalił powództwo, twierdząc, że powód winien wytoczyć 
powództwo o ustalenie oparte na przepisie art. 189 k.p.c., lecz powództwo takie jest 
niedopuszczalne wobec naruszenia praw powoda. Rozpoznający sprawę jako sąd re-
wizyjny, Sąd Wojewódzki podjął wątpliwość, czy na żądanie jednej ze stron dokonanej 
czynności możliwe jest, i na jakiej podstawie prawnej, ustalenie rzeczywistej woli stron 
zgodnej z wynikiem rokowań. W związku z tym sformułował następujące zagadnienie 
prawne: „Czy w przypadku błędnego oznaczenia działki gruntu jako przedmiotu sprze-
daży w umowie notarialnej przy równoczesnym stwierdzeniu w tej umowie, że kupują-
cy jest już w posiadaniu przedmiotu sprzedaży, którym w istocie była określona w te-
renie podczas rokowań działka o innym oznaczeniu ewidencyjnym, usprawiedliwione 
jest przyjęcie, iż zgodnie z ogólną regułą falsa demonstratio non nocet kupujący może 
wbrew woli sprzedawcy domagać się od sądu wyjaśnienia rzeczywistej woli kontrahen-
tów, a przez to doprowadzenia do obowiązywania czynności prawnej o treści zgodnej 
z wynikiem rokowań; w razie zaś odpowiedzi pozytywnej, w drodze jakiego roszczenia 
kupujący mógłby domagać się sprostowania oznaczenia nieruchomości?”349.

Sąd Najwyższy rozważył najpierw kwestię zastosowania do błędnego 
oznaczenia umowy przepisów o błędzie. Stwierdził, że zastosowanie w przedmiotowej 
sytuacji powództwa opartego na przepisie art. 84 k.c. nie będzie służyło realizacji celu 
powoda. Orzeczenie sądowe kontrolujące zasadność uchylenia się od skutków praw-
nych oświadczenia woli może prowadzić do ustalenia nieważności czynności prawnej, 
lecz nie do równoczesnego ustalenia ważnego dokonania czynności o innej treści, jak to 
może mieć miejsce w przypadku pozorności. Sąd miał zresztą wątpliwość, czy w spra-
wie zachodzi błąd co do treści umowy w rozumieniu art. 84 k.c., czy raczej oczywista 
omyłka faktyczna związana z geodezyjno-ewidencyjnym oznaczeniem nieruchomości.

W dalszej części uzasadnienia Sąd Najwyższy wskazał środki służące stro-
nom lub jednej z nich, do ustalenia treści czynności zgodnie z wolą stron. Jeśli strony nie 
pozostają w sporze – podstawą zmian w dziale I księgi wieczystej dotyczącej geodezyj-
nego oznaczenia nieruchomości może być zgodne oświadczenie obu stron o sprostowa-
niu treści aktu notarialnego bądź uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli 
potwierdzone wyrokiem deklaratoryjnym. Natomiast w sytuacji spornej, w wypadku 
omyłkowego oznaczenia nieruchomości nabywca może domagać się wyjaśnienia przez 
sąd rzeczywistej woli kontrahentów w drodze powództwa o ustalenie stosunku praw-
nego (art. 189 k.p.c.) bądź na podstawie określającej charakter umowy rozporządzenia 

349  Z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 1986 r. III CZP 10/86, OSNCP 1, 1987, poz. 12, s. 37.
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(sprzedaż, zamiana, darowizna), bądź na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.  
o księgach wieczystych i hipotece o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywi-
stym stanem prawnym.

Zwrócić należy uwagę na poczynione przez Sąd Najwyższy spostrzeżenia 
dotyczące okoliczności, na podstawie których można było wnioskować o treści wspól-
nych ustaleń stron. Sąd wziął pod uwagę przede wszystkim fakt, że powód był posia-
daczem nieruchomości, wydanej mu przez zbywców jako przedmiot zbycia. Była to 
bardzo istotna okoliczność faktyczna, objęta oświadczeniami stron zawartymi w akcie 
notarialnym. Sąd stwierdził – co godne podkreślenia – że omyłka, jaką popełniono przy 
sporządzaniu umowy sprzedaży, dotyczyła elementu, który nie wiąże się z jej istotą. 
Przedmiot zbycia został bowiem ustalony zgodnie z wolą obu stron i wydany powodowi 
jeszcze przed sporządzeniem aktu notarialnego, w którym zamieszczono oświadczenie 
woli o tym fakcie.

Warto zauważyć, że Sąd już na podstawie samego tekstu aktu notarialnego, 
bez potrzeby sięgania po dowody z zeznań świadków czy przesłuchania stron, wskazał 
na możliwość ustalenia innej treści umowy, niż wynikałoby z jej dosłownego brzmienia. 
W istocie rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego można opisać rzymską regułą nihil facit 
error nominis cum de corpore constat. Ponieważ przedmiot sprzedaży był ustalony mię-
dzy stronami i nie istniały wątpliwości, że w trakcie czynności strony ten właśnie a nie 
inny przedmiot miały na myśli, zawarte w dokumencie błędne oznaczenie nie miało 
wpływu na treść czynności. 

Jak rozważyć jednakże przypadek, gdy o rzeczywistej woli stron wniosko-
wać można dopiero na podstawie okoliczności leżących poza dokumentem, przy przy-
jęciu, że klauzule zawarte przez strony w samym dokumencie nie budzą wątpliwości co 
do ich znaczenia w świetle językowej interpretacji? Na przykład, gdy umowa zawiera 
wyłącznie błędny numer działki i z żadnych pozostałych postanowień umownych zawar-
tych w akcie notarialnym nie można wnioskować o przedmiocie sprzedaży; gdy strony 
zgodnie za Józefa K. uznawały Tadeusza Józefa K., brata Józefa K.? Zbigniew Radwań-
ski proponuje trzy możliwości rozwiązania problemu: a) stosować rygorystycznie art. 
247 k.p.c., niedopuszczając dowodu ze świadków lub przesłuchania stron; b) przyjąć, że 
dowód taki jest dopuszczalny, opierając się na założeniu, że każda wypowiedź wyma-
ga uwzględnienia pełnego kontekstu, w którym została złożona, jako że dopiero wtedy 
można orzec o jasnym sensie użytego w dokumencie zwrotu; c) dopuścić tylko taką 
modyfikację interpretacji, która opiera się na faktycznym konsensie stron350. Uczony 
opowiada się za przyjęciem trzeciego rozwiązania, jako że znajduje ono silne poparcie 
w art. 65 § 2 k.c., który przedkłada zgodny zamiar stron nad dosłowne brzmienie umo-
wy. Ponadto koncepcja ta nie osłabia znaczenia art. 247 k.p.c., eliminując z zakazu pro-
wadzenia dowodów z zeznań świadków lub przesłuchania stron jedynie przypadki, gdy 

350  z. raDwańSki, Wykładnia..., s. 157.
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sens oświadczenia zawartego w dokumencie został jednolicie przez strony zrozumiany 
– mimo błędnego określenia351.

Pogląd ten można uzupełnić kilkoma uwagami. Mianowicie, dowodzić 
faktycznego konsensu stron można zawsze, ponieważ w przypadku wykazania, że ich 
zgodny zamiar obejmował inny przedmiot, niż to wynika z literalnej wykładni klauzuli 
umownej, w sytuacji spornej – gdy na przykład nabywca domaga się wydania przed-
miotu, do którego odnosi się błędna klauzula umowy – sąd winien ze względu na brak 
konsensu oddalić żądanie pozwu. Przyjęcie innej interpretacji prowadziłoby do wnio-
sku, że prawną ochronę uzyska nieuczciwa strona, pragnąca czerpać korzyści, jakie 
mogą dlań wyniknąć z literalnej wykładni tekstu umowy. Dlatego słusznie przyjmuje 
Edward Drozd, że dowód można prowadzić w każdym razie, w celu wykazania, że treść 
ujawniona w dokumencie nie była objęta w chwili dokonywania czynności konsensem 
stron352.

Zapytać można tylko, czy ten faktyczny konsens ma walor ważnej czyn-
ności prawnej? Aby odpowiedzieć na pytanie, pomocne może być sięgnięcie do rzym-
skiego rozróżnienia na nomen i corpus oraz bliższe przyjrzenie się treści art. 65 k.c. Ta 
bowiem pozwala na posługiwanie się przez strony słowami w innym znaczeniu, niż to 
wynika z powszechnego kodu językowego. W tym sensie, sąd obowiązany jest przyjąć 
znaczenie, jakie z danym słowem wiązały strony, a nie jakie wynika z brzmienia umo-
wy353. Istotna z tego punktu widzenia będzie ocena, czy same strony łączyły dany znak 
z określonym przedmiotem. Dlatego pozostanie bez znaczenia, czy błędne określenie 
wynikało z błędów osób trzecich, na przykład z mylnego oznaczenia działki, numeru 
lokalu, błędu kalkulacyjnego czy z tego, że strony subiektywnie inaczej rozumiały ozna-
czenie przedmiotu umowy. Na pytanie, czy w takim przypadku wspólna wola stron ma 
oparcie w umowie, należy odpowiedzieć twierdząco, jeśli zważyć, że ich wspólna wola 
– bez względu na nazwę – została w dokumencie wyrażona. Przedmiotem ustalenia sądu 
winno być bowiem nie to, czy strony użyły prawidłowej nazwy czy znaków (nomen), 
lecz do jakiego przedmiotu (corpus) odnoszą się ich oświadczenia. Jeśli obejmowały 
one ten sam przedmiot lub osobę, błąd co do opisu nie ma znaczenia.

 Natomiast gdy mówi się, opierając się na treści art. 247 k.p.c., o zakazie 
wykładni uzupełniającej, to trzeba wyraźnie wskazać, na czym polega owo uzupełnianie. 
Nie można bowiem przyjąć, że nie znajduje normatywnego oparcia operacja polegająca 
na pełniejszym ukazaniu treści oświadczenia, tak by odpowiadało ono zgodnemu zamia-

351  Ibidem, s. 157-158.
352  e. DRozD, [w:] Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo..., s. 124, nb. 28.
353  Naturalnie należy odróżnić przypadek error in nomine od pozorności czynności prawnej, przy której 
oświadczenie woli albo w ogóle nie ma wywołać skutków prawnych, albo wywołać inny skutek prawny niż 
ten, który wynika z treści czynności prawnej (art. 83 k.c.). Przy error in nomine brak jest przede wszystkim 
elementu zgody drugiej strony na pozór czynności prawnej. Nie ma tu czynności ukrytej (dyssymulowanej), 
lecz jedna czynność, w której strony zgodnie łączyły z daną nazwą czy opisem określone znaczenie.
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rowi stron. Przy czym nie chodzi tu tylko o ustalenie wspólnej woli, ale wykazanie, że 
skierowana ona była na ten sam przedmiot czy osobę – de corpore constat. Odróżnić od 
tego zabiegu należy dodawanie postanowień, o których być może strony myślały, nawet 
uzgodniły, ale które żadnego oparcia w treści dokumentu znaleźć nie mogą. Na przykład, 
strony postanowiły w sposób nieformalny, że na przekazanej działce numer 99 ustano-
wią ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania czy służebności. Dowodzenie, 
że umowa zawierała takie postanowienie byłoby wtedy ponad osnowę dokumentu. Jeśli 
strona twierdzi, że bez tego postanowienia umowa sprzedaży nieruchomości nie została-
by zawarta, w grę mogłyby wejść przepisy art. 84 k.c. o błędzie i możliwość uchylenia 
się od skutków złożonego oświadczenia woli. żadną jednak miarą twierdzenie, że dział-
ka została błędnie oznaczona w dokumencie nie jest twierdzeniem przeciwko osnowie 
dokumentu. Sąd ma bowiem obowiązek ustalenia takiej treści umowy, która odpowiada 
zgodnej woli stron i dopiero do tej treści odnoszą się zakazy dowodowe. 

Na tle tych kontrowersji postulować można upowszechnienie w polskiej 
kulturze prawnej rzymskiej reguły interpretacyjnej: nihil enim facit error nominis, cum 
de corpore constat. Sądzić wolno, że posługiwanie się nią byłoby znacznie bardziej 
czytelne, niż powoływanie się na – niezawierającą przecież uzasadnienia – regułę fal-
sa demonstratio non nocet. Ponadto wyróżnienie elementu corpus, rozumianego jako 
określenie ustalonego przez strony przedmiotu umowy, pozwala nie przywiązywać zbyt 
wielkiej wagi do samego błędnego opisu. A już zupełnie bez znaczenia pozostaje kwe-
stia jego „jasności w świetle reguł językowych”.

2. ERROR IN NOMINE A WyKłADNIA TESTAMENTóW

O tym, że problemy, które rozważali rzymscy juryści stanowić mogą także 
dzisiaj przedmiot zainteresowania zarówno praktyki, jak i doktryny prawa spadkowe-
go, świadczyć może dyskusja, którą wywołało postanowienie Sądu Najwyższego z dnia  
13 czerwca 2001 r. (II CKN 543/00)354. W myśl tezy orzeczenia, „określenie osoby spad-
kobiercy w drodze wykładni testamentu jest możliwe wtedy, gdy w testamencie zawar-
to jednoznaczne kryteria, pozwalające ustalić wolę spadkodawcy w sposób niebudzący 
wątpliwości”. Warto zatrzymać się dłużej nad stanem faktycznym analizowanym przez 
sąd, samą tezą orzeczenia oraz pozostałymi zawartymi w uzasadnieniu wypowiedzia-
mi Sądu Najwyższego. Orzeczenie dotyka bowiem najistotniejszych dla wykładni te-
stamentów kwestii. Wydają się one najistotniejsze dlatego, że przyjęcie danej reguły 
decyduje o tym, czy wola testatora wyrażona w testamencie w sposób niedoskonały, 
wskutek decyzji sądu znajdzie mimo wszystko ochronę, czy też sąd przyjmie bezsku-
teczność dyspozycji de cuius. Wtedy w grę wejdzie niechciane przez testującego dzie-

354  OSNC 2002, nr 1, poz. 14, s. 66-71.
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dziczenie ustawowe lub inny wcześniejszy testament, o którym testator myślał, że jest 
już odwołany wskutek sporządzenia nowego. Orzeczenie Sądu Najwyższego stało się 
też pretekstem do stanowczego zabrania głosu przez przedstawicieli doktryny prawa. Do 
postanowienia Sądu Najwyższego ukazały się trzy glosy355, jeden artykuł356 i pozostaje 
ono przedmiotem wypowiedzi lub co najmniej jest cytowane w szerszych opracowa-
niach357. Wyrażono opinie zarówno aprobujące, jak i negujące trafność rozstrzygnięcia 
oraz twierdzeń zawartych w uzasadnieniu. Wątpliwości nie wzbudziła sama słuszność 
przyjęcia dopuszczalności ustalenia osoby spadkobiercy w drodze wykładni testamen-
tu, lecz w jaki sposób to uczynić i jakie są granice z jednej strony swobody testowania  
a z drugiej granice interpretacji358.

Przytoczmy zatem stan faktyczny. Testator był duchownym Kościoła rzym-
skokatolickiego. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, Sąd Rejonowy stwier-
dził zrazu nabycie spadku w całości przez brata testatora, który jako jedyny uczestnik 
postępowania podał w zapewnieniu spadkowym, że spadkodawca nie sporządził testa-
mentu. Okazało się jednak później, że spadkodawca sporządził trzy testamenty z różną 
datą: dwa własnoręczne i ostatni: testament ustny. Oceniając skuteczność tych testamen-
tów Sąd Rejonowy uznał, że jedynie najwcześniej sporządzony testament jest ważny, 
a na jego podstawie całość spadku dziedziczy wymieniona w nim osoba fizyczna. Brat 
de cuius zaskarżył to postanowienie apelacją, kwestionując ocenę Sądu Rejonowego co 
do uznania drugiego testamentu własnoręcznego za bezskuteczny. Domagał się zmiany 
postanowienia i stwierdzenia, że spadek dziedziczyła – na podstawie drugiego testamentu 
własnoręcznego – Archidiecezja P. Sąd Wojewódzki oddalił apelację. Podniósł, że sporzą-
dzony później testament własnoręczny został wprawdzie w całości napisany i podpisany 
przez spadkodawcę i był zaopatrzony w datę, a więc spełniał formalne wymogi testamen-
tu holograficznego, nie zawierał jednak takiego określenia spadkobiercy, które pozwalało 
zidentyfikować go w sposób niebudzący wątpliwości. W testamencie tym spadkodawca 
określił osobę powołaną do spadku w następujący sposób: ,,Ja ksiądz Piotr S. (...) oddaję 

355  p. DzieniS, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2001 r., Palestra 11-12, 2002,  
s. 231-239; B. Rakoczy, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2001 (II CKN 543/00), 
Przegląd Sądowy 10, 2002, s. 123-129; m. nieDośPiał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego  
z 13 czerwca 2001 (II CKN 543/00), Przegląd Sądowy 9, 2003, s. 141-148. 
356  e. bySTrzyńSka-Fornal, Oznaczenie (określenie) osoby spadkobiercy w testamencie, Przegląd Sądowy 
2, 2004, s. 55-67.
357  J. kReMiS, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz3, Warszawa 2008, s. 1528, nb. 7; e. nie-
zBecka, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4, Spadki, Warszawa 2008, s. 104, nb. 7;  
M. pazDan, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450-1088, t. 2, Warszawa 
2009, s. 1023-1024, nb. 7; S. WóJcik, fR. zoLL, [w:] Z. Radwański (red. nacz.), B. Kordasiewicz (red.), 
System Prawa Prywatnego, Prawo spadkowe, rozdział IV. Testament, t. 10, Warszawa 2009, s. 347-348. 
Na marginesie należy zauważyć, że zagadnieniom wykładni testamentu w fundamentalnym opracowaniu, 
którym jest System Prawa Prywatnego, poświęca się jedynie cztery strony.
358  p. DzieniS, Glosa..., s. 231-239.
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(...) dobra materialne dla dalszej Służby Bożej lub osobom potrzebującym. Rozdziałem 
zajmie się p. Regina B. (...)”. W ocenie sądu drugiej instancji takie sformułowanie unie-
możliwiło identyfikację osoby powołanej do dziedziczenia, jeśli zważyć, że w strukturze 
organizacyjnej Kościoła katolickiego funkcjonuje szereg osób prawnych, które mogłyby 
być powołane do dziedziczenia. 

W kasacji skarżący zarzucił, że Sąd drugiej instancji z naruszeniem reguł 
wykładni testamentu odrzucił taką interpretację woli testatora, która uzasadnia wniosek, 
że spadkodawca, pełniąc – jako ksiądz katolicki – Służbę Bożą w strukturze Kościo-
ła rzymskokatolickiego, rozrządzając ,,dobrami materialnymi dla dalszej Służby Bożej 
lub osobom potrzebującym”, powołał do spadku Archidiecezję P., gdyż w tej strukturze 
spełniał posługę kapłańską, zaś wskazanie ,,dla osób potrzebujących” oznacza jedynie 
cel, na jaki mogą być przeznaczone dobra materialne wchodzące w skład spadku.

 Sąd Najwyższy oddalił kasację podnosząc, że obowiązuje wymaganie 
takiego określenia osoby spadkobiercy przez testatora, aby możliwa była indywidualizacja 
tego podmiotu. Wskazał, że możliwe jest określenie spadkobiercy zarówno przez podanie 
jego – zastosujmy rzymskie odpowiedniki – nomen, jak i demonstratio. W uzasadnie-
niu czytamy: „to określenie zezwalające na indywidualizację spadkobiercy nie musi 
koniecznie oznaczać podania imienia i nazwiska lub nazwy osoby prawnej. Za wystar-
czające należy uznać także określenie spadkobiercy, które pozwala zidentyfikować go 
w sposób niebudzący wątpliwości, np. mój najstarszy syn, moja jedyna siostra, uczelnia, 
którą ukończyłem”. Sąd uznał jednakże, iż nie można wyłączyć możliwości ustalenia 
spadkobiercy w drodze reguł wykładni testamentu, w oparciu o art. 948 k.c. W szczegól-
ności, wynikający z art. 948 § 1 k.c. nakaz dążenia do ustalenia rzeczywistej woli spad-
kodawcy oznacza odejście od zasady tłumaczenia oświadczeń woli z uwzględnieniem 
elementów obiektywnych na rzecz sięgnięcia do elementów subiektywnych. Należy 
też brać pod uwagę przy ustalaniu rzeczywistej woli spadkodawcy wszelkie okolicz-
ności, które mogą być w tym pomocne, na przykład oświadczenie testatora pozostające 
w związku z treścią testamentu, jednak w nim niezawarte (okoliczności zewnętrzne). 
Obowiązuje też zasada życzliwej interpretacji, którą wyraża art. 948 § 2 k.c. Te reguły 
wykładni mają zastosowanie także przy ustalaniu rzeczywistej woli spadkodawcy co do 
osoby powołanej do spadku. Wykładnia testamentu, także w tym zakresie, ma jednak 
zawsze na celu jedynie usunięcie niejasności zawartych w ostatniej woli spadkodawcy, 
nie może zaś prowadzić do uzupełnienia lub modyfikacji treści testamentu. Ta reguła 
obowiązuje również wtedy, gdy w drodze wykładni testamentu zamierza się określić 
osobę powołaną do spadku. Określenie tą drogą jest możliwe tylko wówczas, gdy w te-
stamencie zawarto jednoznaczne wskazania, które pozwalają na stwierdzenie intencji 
spadkodawcy w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości. Samo sformułowanie 
,,dla dalszej Służby Bożej lub osobom potrzebującym” wyklucza możliwość, także przy 
zachowaniu zasady życzliwej interpretacji, określenia osoby powołanej do spadku, po-
mijając fakt, że w strukturze Kościoła rzymskokatolickiego funkcjonują liczne osoby 
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prawne. Zatem ustalenie w drodze wykładni, że na podstawie testamentu została powo-
łana do spadku Archidiecezja P., byłoby – w okolicznościach sprawy – niedopuszczal-
nym uzupełnieniem treści testamentu. 

 Podsumowując, Sąd Najwyższy w omawianym orzeczeniu przyjął, że sfor-
mułowanie testatora: „Ja ksiądz Piotr S. (...) oddaję (...) dobra materialne dla dalszej 
Służby Bożej lub osobom potrzebującym. Rozdziałem zajmie się p. Regina B. (...)”, 
nie pozwala w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, na jednoznaczne stwier-
dzenie jego intencji, a zatem na podstawie tej dyspozycji ustalenie osoby powołanej do 
dziedziczenia nie jest możliwe. Jednocześnie sąd przyjął, że na podstawie dyspozycji 
art. 948 § 1 k.c.: „testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniej-
sze urzeczywistnienie woli spadkodawcy”. W związku z tym należy uwzględniać także 
okoliczności zewnętrzne, w tym oświadczenia testatora niezawarte w testamencie, pod 
warunkiem wszakże, że pozostają w związku z jego treścią. Wykładnia testamentu nie 
może prowadzić bowiem do uzupełnienia lub zmiany treści testamentu, lecz może na 
celu mieć wyłącznie usunięcie niejasności zawartych w samym testamencie. Norma art. 
948 § 2 k.c.: „jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wy-
kładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsąd-
ną treść” – w ocenie Sądu również nie dała podstaw do utrzymania w mocy dyspozycji 
testatora. Sąd uznał bowiem, iż także przy zastosowaniu zasad życzliwej interpretacji, 
określenie osoby spadkobiercy nie było możliwe, ponieważ byłoby to niedopuszczalne 
uzupełnienie treści testamentu.

 Pierwsze opublikowane w sprawie głosy doktryny aprobowały orzeczenie 
Sądu Najwyższego. Warto między innymi zwrócić uwagę na twierdzenie Pawła Dzie-
nisa, że swoboda testowania ma swoje granice, a wyznacza je postulat zrozumiałości 
oświadczenia woli i możliwość wywołania przez nie skutków prawnych w świetle obo-
wiązującego porządku prawa pozytywnego. Zdaniem glosującego, w komentowanym 
postanowieniu testamentowym brak jest wskazania osoby spadkobiercy, a kryterium 
określające cel rozrządzenia jest zbyt ogólne, by wypełnić je treścią, nie narażając się 
na zarzut sądowego testowania359. W drugiej glosie, aprobując orzeczenie, Bartosz Ra-
koczy wskazał na interesującą kwestię związaną z nakazem uwzględnienia przez inter-
pretatora norm obowiązujących w grupie społecznej, w której żył testator. W rozpozna-
niu bowiem sprawy, w której testatorem jest duchowny Kościoła katolickiego, istotne 
znaczenie mogą mieć także regulacje prawa kanonicznego360. Za trafne rozstrzygnię-
cie Sądu Najwyższego uznała także Ewa Bystrzyńska-Fornal, powołując się nawet na 
prawo rzymskie i rzymską paremię: certum debet esse consilium testantis361. Autorka 

359 p. DzieniS, Glosa..., s. 237.
360 B. Rakoczy, Glosa..., s. 123-130.
361 e. bySTrzyńSka-Fornal, Oznaczenie..., s. 56. Por. np. D. LieBS, Lateinische Rechtsregeln und Rechts- 
sprichwörter6, München 1998, s. 44; K. burCzak, a. DębińSki, m. JońCa, Łacińskie sentencje i powiedzenia 

Rozdział VI. Error in nomine w polskim prawie cywilnym



Error in nominE. rzymska myśl prawnicza i współczesne wyzwania

150

wskazała, że art. 948 k.c. jest w praktyce często nadużywany z powodu „zbyt szerokiej 
interpretacji możliwości jego stosowania”, a Sąd Najwyższy w komentowanym orzecze-
niu wyraźnie zakreślił granice jego zastosowania. Jak twierdzi autorka, reguły zawarte 
w obu paragrafach art. 948 k.c. mogą być jedynie pomocne w tłumaczeniu woli testatora 
i to wyłącznie w celu usunięcia niejasności zawartych w sporządzonym testamencie362.  
W doktrynie pojawił się jednak i głos krytyczny. W glosie do orzeczenia Marcin Niedo-
śpiał stwierdził, że rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego było nietrafne, ponieważ w isto-
cie dyspozycja testującego była powołaniem Kościoła do spadku z poleceniem prze-
znaczenia nabytego w drodze dziedziczenia majątku na rzecz ubogich, przez co należy 
rozumieć „potrzebujących”. Zdaniem M. Niedośpiała rzeczą interpretacji testamentu 
jest ustalenie, jaką jednostkę organizacyjną Kościoła katolickiego powołano do spad-
ku – w tym przypadku należało uznać, że spadkodawca chciał powołać Archidiecezję 
P. Nie było, jak twierdził Sąd Najwyższy, alternatywnego powołania do spadku dwóch 
spadkobierców, lecz powołanie tylko jednego spadkobiercy z poleceniem zużycia naby-
tej korzyści na rzecz ubogich. Według autora za tą interpretacją przemawia teoria woli 
i wynikająca z niej zasada favor testamenti (art. 948 k.c.). Testament mógł być tłuma-
czony rozmaicie363, w związku z tym należało przyjąć taką wykładnię, która pozwalała  
utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść prawną oraz 
gospodarczą. Stanowisko M. Niedośpiała zostało ostatnio podzielone przez Fryderyka 
Zolla, który podobnie, za podstawę ustalenia treści testamentu, uznaje dyspozycje art. 
948 § 2 k.c364. Wedle uczonego stosunkowo jasno można tu odtworzyć intencje testato-
ra, aby jego majątek przypadł Kościołowi, możliwie z przeznaczeniem dla biednych. 
W daleko zaś większym stopniu chroni wolę testatora przyjęcie, że spadkobiercą jest 
jakakolwiek osoba prawna Kościoła rzymskokatolickiego, niż przyjęcie porządku usta-
wowego. Autorzy wprawdzie pominęli fakt, że w tym przypadku sąd uznał ważność 
poprzedniego testamentu, w którym powołana do spadku została Regina B. Jednakże 
słusznie zauważają, że sformułowanie „dalszej Służby Bożej” wskazuje na Kościół po-
znański, z którym powiązany był testator365.

Zdanie krytyczne wobec rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w mojej opinii 
należy podzielić. Zauważyć jednak najpierw wypada, że na gruncie obowiązujących 
norm prawa polskiego dotyczących wykładni testamentu, sama teza orzeczenia wyda-

prawnicze, Warszawa 2007, s. 20. Sformułowanie certum debet esse consilium testantis znaleźć można we 
fragmencie Tituli ex corpore Ulpiani – UE 22.4: Incerta persona heres institui non potest, velut hoc modo: 
«quisquis primus ad funus meum venerit, heres esto»; quoniam certum consilium debet esse testantis –  
„UE 22.4: Osoby, które nie są dokładnie określone, nie mogą być ustanawiane dziedzicem, na przykład: 
«ten, kto pierwszy przyjdzie na mój pogrzeb niech będzie dziedzicem», ponieważ zamiar testatora powinien 
być ściśle określony”. Por. jednak uwagi na temat Gai. 2.238, supra, s. 93.
362  e. bySTrzyńSka-Fornal, Oznaczenie..., s. 61.
363  M. Niedośpiał używa tu sformułowania: „a tak było chyba w tym przypadku”.
364  S. WóJcik, fR. zoLL, System..., s. 347, nb. 44.
365  Ibidem, s. 348, nb. 44.
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je się niejasna. Nie wiadomo bowiem, czy owe „zawarte w testamencie jednoznaczne 
kryteria, pozwalające ustalić wolę spadkodawcy w sposób niebudzący wątpliwości”, 
powinny być dostępne dla interpretatora już po zastosowaniu językowych reguł wykład-
ni, czy – jeśli nie da ona pożądanego rezultatu – w wyniku wykładni przeprowadzonej 
w oparciu o dalsze kryteria? Wydaje się, że Sąd Najwyższy miał na myśli jedynie pierw-
szą możliwość. Dopuścił możność ustalenia osoby spadkobiercy w drodze wykładni, 
a więc stosując normy art. 948 § 1 i § 2 k.c., jedynie wówczas, gdy sam testament zawie-
ra jednoznaczne wskazania co do tej osoby. Zauważyć można, że ma to miejsce, gdy akt 
ostatniej woli nie zawiera imienia i nazwiska, tylko bliższy opis osoby, jej przedstawie-
nie – demonstratio. Sąd nie uwzględnił przeto, że ustalenie osoby spadkobiercy będzie 
możliwe dopiero po tłumaczeniu niejasnej na gruncie językowym dyspozycji, w opar-
ciu o normy art. 948 k.c. i inne nakazy interpretacyjne, w szczególności zaś art. 65 k.c. 
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na istniejący obowiązek stosowania do wykładni 
testamentów norm interpretacyjnych, zawartych w art. 65 k.c. – oczywiście w zakre-
sie, w jakim nie stoją w sprzeczności z zasadą subiektywno-indywidualnej interpretacji, 
o której mowa w art. 948 § 1 k.c.366 Chodzi tu o uwzględnianie „kontekstu sytuacyjne-
go” testatora, a więc jego punktu widzenia i rozumienia przez niego testamentu367. Po-
dobnie interpretator powinien uwzględnić ustalone zwyczaje: jeśli testator jest uczestni-
kiem grupy społecznej, w której ukształtowały się określone reguły znaczeniowe, to dla 
zrozumienia sensu jego ostatniej woli należy te reguły stosować. W naszym przypadku 
należałoby więc uwzględnić, że testator był osobą duchowną i kierował się w swoim 
postępowaniu słowami, do których przywiązywano w jego środowisku określone zna-
czenie. Nie ma też uzasadnienia, by trzymać się ściśle dosłownego brzmienia użytych 
przez testatora słów. Jest wprost przeciwnie. Trafnie podniósł Z. Radwański, że przy 
ustalaniu treści testamentów można stosować wskazówkę interpretacyjną zawartą w art. 
65 § 2 k.c. in fine, by „nie opierać się na dosłownym brzmieniu”, oczywiście w naszym 
przypadku nie umowy, lecz oświadczenia woli spadkodawcy. Wydaje się, że dyrektywa 
ta znajduje oparcie w samym art. 948 § 1 k.c. Jak słusznie zauważa uczony, chodzić tu 
będzie nie o preferowanie celu stron, lecz samego testatora368.

Biorąc pod uwagę powyższe nakazy interpretacyjne, można przyjąć za 
M. Niedośpiałem i Fr. Zollem, że wolą testatora było powołanie do spadku Kościo-
ła, w którym pełnił służbę z poleceniem przeznaczenia majątku na cele charytatywne. 

366  z. raDwańSki, Wykładnia testamentów, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1, 1993, s. 12-14.
367  Ta dyrektywa interpretacyjna zbliżona jest do tzw. armchair rule, w myśl której dokonując interpretacji 
testamentu – metaforycznie rzecz ujmując – sąd zasiada na fotelu testatora w czasie, kiedy sporządzał on te-
stament i bierze pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności, które znał testator i do których odniósł on słowa 
testamentu, por. M.M. coRBett, G. hofMeyR, e. kahn, The Law of Succession in South Africa2, Cape Town 
2001, s. 463-476. Jednakże w doktrynie prawa RPA jest przedmiotem sporu, czy reguła ma zastosowanie, 
gdy słowa testamentu są jasne i nie pozostawiają miejsca na wątpliwości. 
368  z. raDwańSki, Wykładnia..., s. 14.
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Niestety nie znamy bliższych szczegółów dotyczących okoliczności faktycznych. Być 
może Służba Boża testatora polegała właśnie w dużej części na pomocy osobom potrze-
bującym, stąd wzmianka o kontynuacji jego dzieła słowami: „dalsza Służba Boża”. 
Komentujący nie dostrzegli jeszcze jednej kwestii istotnej z punktu widzenia woli 
zmarłego. Otóż w poprzednim testamencie powołał on do spadku Reginę B. Testament 
ten nie zawierał żadnego polecenia, niewykluczone jednak, że już wtedy testator udzielił 
Reginie B. ustnych poleceń dotyczących jego majątku. Po pewnym czasie zdał sobie 
sprawę, że należałoby jednak zamieścić je w akcie ostatniej woli. Stąd sformułowanie: 
„Ja ksiądz Piotr S (...) oddaję (...) dobra materialne dla dalszej Służby Bożej lub osobom 
potrzebującym. Rozdziałem zajmie się p. Regina B. (...)». Na podstawie tej dyspozycji 
można by tłumaczyć w ten sposób testament, że osobą powołaną do spadku byłaby Regina 
B., z poleceniem przekazania go dla Służby Bożej lub potrzebującym. Sformułowanie 
„dla dalszej Służby Bożej lub osobom potrzebującym” można przecież interpretować 
jako alternatywę nierozłączną, która uniemożliwia stwierdzenie, że dziedzicem jest 
wyłącznie Kościół, a ściślej kościelna osoba prawna. Takie ustalenie powoduje, że 
testament może być tłumaczony rozmaicie i wtedy rzeczywiście zgodnie z art. 948 
k.c. należałoby przyjąć taką wykładnię, która pozwoliłaby utrzymać rozrządzenie 
spadkodawcy w mocy i nadać mu rozsądną treść. Nadto należy zauważyć, że w oczach 
testatora dyspozycja, że rozdziałem majątku spadkowego, zajmie się Regina B., a nie 
sama „Służba Boża”, miało uzasadnienie. Wynika to z treści samego testamentu. Zresztą 
dobrze byłoby w sprawie zbadać, jakie znaczenie miało dla testatora sformułowanie 
„Służba Boża”. Być może oznaczało nie Kościół czy kościelną osobę prawną, lecz 
określone posługi sprawowane przez duchownych. Służba Boża rozumiana jako 
Kościół rzymskokatolicki niekoniecznie przecież i nie zawsze działa na rzecz pomocy 
potrzebującym, a określenie, że spadkobiercą niech będą „potrzebujący” oznaczać może 
równie dobrze, że powołanym do spadku będzie Gmina P. – Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej369. Zatem taka wykładnia testamentu, w której wyniku powstaje ustalenie, 

369  z. raDwańSki, Wykładnia..., s. 27, twierdzi, że kierując się celem działania spadkobiercy, interpretator 
uprawniony jest do określenia osoby spadkobiercy (np. gminy, Skarbu Państwa, stowarzyszenia), które by 
najwłaściwiej realizowały cel spadkodawcy. Jest to możliwe, gdy spadkodawca przeznaczył spadek  okre-
ślonemu szpitalowi niemającemu osobowości prawnej, albo ogółowi chorych lub cierpiących na dane scho-
rzenie. Jeśli przeznaczenie danej korzyści określonemu w testamencie podmiotowi byłoby niedopuszczalne, 
interpretator winien wskazać inną osobę, byle tylko zrealizować niewątpliwy cel rozrządzenia testatora.  
m. nieDośPiał, Glosa..., s. 146, uznał, że jeżeli testator powołał do spadku, bez bliższego oznaczenia – ubo-
gich, chorych lub inną grupę osób potrzebujących opieki albo przeznaczył spadek na pewien cel bez wy-
mieniania osoby, która ma być spadkobiercą, wówczas w razie wątpliwości uważać należy, że testator po-
wołał do spadku Skarb Państwa – ośrodek pomocy społecznej miejsca zamieszkania spadkodawcy w chwili 
zgonu, z dodaniem polecenia użycia spadku zgodnie z wolą testatora. Odmiennie e. bySTrzyńSka-Fornal,  
Oznaczenie..., s. 63-64, podnosząc, że rozrządzenia testamentowe na rzecz „chorych”, „biednych”, „potrze-
bujących”, muszą zostać uznane za nieważne, wola spadkodawcy nie będzie mogła w żaden sposób być 
uszanowana, a spadek będzie podlegał regułom dziedziczenia ustawowego. 
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że powołaną do spadku była Regina B., z poleceniem przekazania majątku na rzecz 
Służby Bożej lub dla potrzebujących, ma oparcie w treści testamentu i pozwala nadać 
woli testatora rozsądną treść. Wolno zaproponować także inną interpretację, która być 
może jeszcze lepiej oddaje wolę testatora. Uznać można, że powołał on w testamencie 
fundację. Wskazany jest bowiem cel fundacji – „dla dalszej Służby Bożej lub osobom 
potrzebującym” – oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację, co spełnia 
wymogi art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Takiej interpreta-
cji nie stoi na przeszkodzie norma art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach, który stanowi, że 
fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądo-
wego. Po nowelizacjach art. 927 k.c. z roku 1990 i 1996, fundacja ustanowiona przez 
spadkodawcę w testamencie może być bowiem spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do 
rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu370. Dyspozycję „rozdziałem zajmie 
się p. Regina” można by wtedy oceniać jako powołanie wykonawcy testamentu. Jeśli 
Regina B. nie chciałaby tego obowiązku przyjąć, spadek należałoby zgodnie z art. 666  
§ 1 k.p.c. traktować jako nieobjęty. Wtedy sąd spadku mógłby powołać kuratora spadku, 
który opracowałby statut fundacji371.

Należy też podkreślić z całą mocą, że zakaz wykładni uzupełniającej nie 
znajduje w pełni oparcia w prawie pozytywnym. Przede wszystkim dlatego, że jak pod-
kreśla Fr. Zoll, bardzo trudno jest precyzyjnie wyznaczyć granicę między „uzupełnia-
niem treści czynności prawnej” a wykładnią372. Poza tym art. 948 § 2 k.c. daje podstawę 
do ustalenia osoby powołanej do spadku w oparciu o kryterium prawdopodobieństwa, 
które zawsze oznacza brak pewności. Niezastosowanie tego kryterium przez Sąd Naj-
wyższy w omawianym stanie faktycznym było nietrafne. Przypomnijmy, że ten kierunek 
wykładni i utrzymywanie testamentu w mocy przewidywało prawo rzymskie. Rozwią-
zanie kazusu opisanego w D. 34.5.28, omówione szeroko w rozdziale trzecim rozprawy, 
oparte było właśnie na zasadzie prawdopodobieństwa. Także tam podstawą wykładni 
i ustalenia stopnia prawdopodobieństwa, była sama treść testamentu, co nie oznaczało 
przecież braku możliwości sięgnięcia do dowodów spoza treści testamentu. 

Reasumując, nie do utrzymania jest przyjęta przez Sąd Najwyższy teza, 
że pojawiające się na etapie analizy językowej testamentu wątpliwości co do woli testa-
tora odnośnie osoby dziedzica, uniemożliwiają dokonanie wykładni i testament musi być 
uznany za bezskuteczny. O skutku takim możnaby mówić dopiero wtedy, gdy wszystkie 

370  Na temat ustanowienia fundacji w testamencie por. h. cioch, a. kiDyBa, Ustawa o fundacjach. Komen-
tarz2, Warszawa 2010, s. 31-36.
371  Ibidem, s. 171. Dodajmy, że jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o fundacjach, jeżeli fundator ustanowił 
fundację w testamencie, a nie ustalił jej statutu i nie upoważnił do tej czynności innej osoby, stosuje się 
odpowiednio przepisy księgi IV Kodeksu cywilnego o poleceniu. Przyjęte w art. 6 ust. 3 rozstrzygnięcie 
stwarza fikcję, jakoby testator zamieścił w testamencie polecenie opracowania statutu stworzonej fundacji. 
Realizacja tego obowiązku obciąża wykonawcę testamentu, jeśli został on ustanowiony.
372  S. WóJcik, fR. zoLL, System..., s. 347, nb. 44.

Rozdział VI. Error in nomine w polskim prawie cywilnym



Error in nominE. rzymska myśl prawnicza i współczesne wyzwania

154

nakazane ustawą metody wykładni zawiodą i okaże się, że brak jest kryteriów pozwala-
jących na stwierdzenie ostatniej woli zmarłego.

3. FALSA DEMONSTRATIO NON NOCET A INTERPRETACJA  
TESTAMENTU

Na koniec kilka słów komentarza wymaga problem współczesnej oceny 
błędnego oznaczenia osoby lub przedmiotu w dyspozycjach testamentowych i zastoso-
wania w takich przypadkach reguły falsa demonstratio non nocet373. Z. Radwański za-
uważa, że chodzi tu o posłużenie się przez testatora niewłaściwie normą językową albo 
omyłkę przy oznaczaniu osób lub rzeczy. Uczony daje przykłady powołania do spadku 
ustawowych spadkobierców w mniemaniu, że do tego kręgu równocześnie wchodzą 
matka testatora i jego dziecko, albo krewnych pierwszego stopnia, w przekonaniu, że 
ta klasa obejmuje również brata testującego. Autor testamentu mógł też „przepisać się” 
i zamiast „Anastazego X”, swojego wnuka, wyznaczyć spadkobiercę „Adama X”, swo-
jego wnuka. Można też pomylić numery działek lub samochodów stanowiących przed-
miot zapisu374. Stany te zwykło się określać mianem falsa demonstratio. Zasadnicze 
zaś pytanie sprowadza się do kwestii, czy owe błędne przedstawienie szkodzi (nocet). 
Wedle uczonego odpowiedź falsa demonstratio – non nocet oznaczałaby, że w celu usta-

373  Sprawa ta jest rozmaicie rozstrzygana w kodyfikacjach poszczególnych państw europejskich. Warto 
zwrócić uwagę na unormowania kodeksów cywilnych hiszpańskiego i włoskiego. Zawierając szczegółowe 
reguły interpretacyjne, bezpośrednio odnoszą się w nich także do kwestii error in nomine. Kodeks cywilny 
hiszpański wypowiada generalną zasadę literalnej interpretacji testamentów. Art. 675 stanowi: „Toda dis-
posición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca clara-
mente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda se observará lo que aparezca más conforme a la 
intención del testador según el tenor del mismo testamento”. Dopiero wyjątkiem od tej zasady jest przepis 
art. 773 stanowiący właśnie o błędzie co do imienia, nazwiska czy w przedstawieniu dziedzica: „El error en 
el nombre, apellido o cualidades del heredero no vicia la institución cuando de otra manera puede saberse 
ciertamente cuál sea la persona nombrada. Si entre personas del mismo nombre y apellido hay igualdad de 
circunstancias y éstas son tales que no permiten distinguir al instituido, ninguno será heredero”. Kodeks 
cywilny włoski stanowi o error in nomine dotyczącym zarówno osoby dziedzica, legatariusza, jak i przed-
miotu dyspozycji testamentowej. Według art. 625: „Se la persona dell’erede o del legatario è stata erronea-
mente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo 
non equivoco quale persona il testatore voleva nominare. La disposizione ha effetto anche quando la cosa 
che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il tes-
tatore intendeva riferirsi”. W treści obydwu regulacji widać silne wpływy romanistyczne. Ogólną natomiast 
wskazówkę interpretacyjną i to odnoszącą się zarówno do czynności inter vivos jak i mortis causa  zawiera 
niemiecki kodeks cywilny – wspomniany już § 133 stanowi: „Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist 
der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften”. Możli-
wość stwierdzenia error in nomine czy falsa demonstratio w dyspozycji testamentowej i konsekwencje dla 
ważności i ustalenia treści testamentu pozostają więc w większej mierze – podobnie jak i w Polsce – dziełem 
orzecznictwa i doktryny prawa.
374  z. raDwańSki, Wykładnia..., s. 22.
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lenia, w jaki sposób testator rzeczywiście rozumiał swoje oświadczenie, można prowa-
dzić postępowanie dowodowe spoza samego dokumentu zawierającego oświadczenie 
testatora. W konsekwencji, jeśli sąd ustali na tej podstawie, że spadkodawca wiązał ze 
swą wypowiedzią inne znaczenie, to takie znaczenie należy uznać za miarodajne. Jeśli 
odpowiemy: falsa demonstratio nocet, wówczas – ciągle według poglądu autora – wyłą-
czona jest dopuszczalność ustalenia znaczenia wypowiedzi testatora na podstawie oko-
liczności spoza testamentu, chyba że jako wada oświadczenia woli, a więc ze skutkiem 
niweczącym postanowienie testamentowe. 

Z. Radwański przyznaje, że na tle silnych tendencji do respektowania rze-
czywistej woli testatora zyskuje na uznaniu pogląd o uznaniu zasady falsa demonstratio 
non nocet. Autor wskazuje jednak wyłącznie na literaturę i opinie wyrażone przez ba-
daczy niemieckich. Sam natomiast uważa, że ze względu na wymogi zawarte w przepi-
sach o formach testamentu, zabiegi hermeneutyczne nie mogą prowadzić do wniosku, 
że niewyrażona w sposób przewidziany prawem wola testatora znalazła swój wyraz 
w oświadczeniu woli, a w szczególności w oświadczeniu ostatniej woli. Przeszkodą 
jest też art. 247 k.p.c. stanowiący zakaz prowadzenia dowodu ze świadków przeciw-
ko lub ponad osnowę testamentu. Z tym, że temu poglądowi można zarzucić, że wolę 
testatora wolno wykazać innymi środkami dowodowymi, w szczególności w oparciu 
o oświadczenia testatora zawarte w innych dokumentach. Pogląd, że błędne przedsta-
wienie wpływa negatywnie na ważność dyspozycji popiera także Maksymilian Pazdan, 
uważając stosowanie zasady falsa demonstratio non nocet za niedopuszczalną zmianę, 
uzupełnienie lub modyfikację treści testamentu, dopuszczając jedynie korektury uza-
sadnione w świetle faktów notoryjnych375. Tych poglądów nie podziela Fr. Zoll. Swoje 
stanowisko uzasadnia tym, że oznaczałoby to wyprowadzenie z postulatu subiektywno-
-indywidualnej wykładni nakazu wykładni znacznie bardziej zobiektywizowanej, niż 
ma to miejsce w przypadku umów stosownie do art. 65 § 2 k.c.376 Za dopuszczalnością 
stosowania zasady w prawie spadkowym opowiedział się także M. Niedośpiał, twier-
dząc, że może ona mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy intencje spadkodawcy związane 
z określonymi zwrotami można w sposób pozytywny ustalić. Autor daje przykład, gdy 
spadkodawca powołał do spadku swe „dzieci”, jednakże chciał niewątpliwie powołać do 
spadku wnuki, na przykład nieżyjących już dzieci377.

Rzeczą godną uwagi jest, że autorzy niezbyt precyzyjnie wskazują, na 
czym polega przypadek określany przez nich jako falsa demonstratio. Samo wskaza-
nie, że te i inne podobne stany faktyczne zwykło się określać mianem falsa demon-
stratio wydaje się niewystarczające, a podawane w literaturze przypadki lub co gorsza 

375  M. pazDan, [w:] Komentarz..., s. 1024, nb. 8.
376  S. WóJcik, fR. zoLL, System..., s. 346, nb. 42.
377  m. nieDośPiał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2000 r., sygn. 
akt I ACa 480/00, OSA 2002, nr 5, s. 81-82.
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ich brak, zdają się zostawiać puste pole do wypełnienia. Można się zastanawiać, czy 
nie warto byłoby wrócić tu do dorobku myśli jurysprudencji rzymskiej, przecież to jej 
przedstawiciele, a później kancelaria cesarska, stosowali regułę falsa demonstratio non 
nocet właśnie przede wszystkim w prawie spadkowym. Pomocna dla dzisiejszych ocen 
dyspozycji spadkodawców może być analiza zakresu zastosowania reguły i uzasadnień 
rozstrzygnięć. Szczególnie cenne może być dokonane przez jurysprudencję rzymską 
subtelne rozróżnienie między error in corpore i error in nomine, wyróżnienie przypad-
ku falsa demonstratio, a w ramach jego sytuacje, w których demonstratio zastępowała 
nomen oraz, kiedy demonstratio – pełniąc funkcję bliższego opisania, przedstawienia – 
występowała obok nazwiska czy nazwy rzeczy.

Rzymskie rozróżnienia można przenieść na przykłady powołane przez 
Z. Radwańskiego. Jeśli testator wyznaczy w testamencie jako spadkobiercę „Adama 
X” zamiast „Anastazego X.”, wówczas zachodzi przypadek, który na podstawie źró-
deł rzymskich określać można by jako error in corpore hominis. Otrzymujemy wpraw-
dzie przypadek błędu co do imienia: error in nomine, jednakże taka dyspozycja stanowi 
jednocześnie błąd co do identyczności osoby: error in corpore, dlatego konsekwencje 
są negatywne dla ważności testamentu. Uznać bowiem należy, że jest to istotny błąd, 
a ten zgodnie z art. 945 § 1 pkt. 2 k.c. skutkuje nieważnością testamentu. Stan ten mo-
glibyśmy jednak kwalifikować jako error in nomine, jeśli z pozostałych dyspozycji te-
stamentu dałoby się w drodze wykładni ustalić, że testator miał na myśli „Anastazego 
X”. Rozumowanie będzie podobne, jeśli osoba spadkobiercy wskazana byłaby nie przez 
podanie imienia i nazwiska, lecz przez bliższy opis, właśnie: demonstratio i ta okaże się 
błędna: falsa.

Jeżeli o błędzie wiadomo na podstawie wykładni treści całego testamentu, 
wówczas rzeczywista wola testatora zostanie uszanowana. Jeśli natomiast jedynie na podsta-
wie okoliczności „spoza testamentu”, należy uznać, że wola testatora nie została wyrażona 
w przewidziany prawem sposób i testament będzie nieważny378. Zasadnicza natomiast kwe-

378  Zgodnie z tezą wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2000 r., sygn. I ACa, 
OSA 2002, nr 1, s. 43-46, „wykładnia testamentu może dotyczyć tylko jego treści i jej przedmiotem może 
być tylko to, co znalazło wyraz w treści testamentu, nawet jeżeli nie jest to jasne. Niedopuszczalne jest 
uzupełnianie w drodze wykładni treści testamentu nawet wówczas, gdy z okoliczności wynika, że rzeczy-
wista wola spadkodawcy była inna”. W stanie faktycznym będącym podstawą orzeczenia, testator do całego 
spadku powołał Ireneusza N., z tym, że uczynił zapis prawa własności domu mieszkalnego na rzecz wnuka. 
Wobec braku w testamencie wzmianki o zapisie gruntu znajdującego się pod budynkiem, Sąd Najwyższy 
uznał, że zapis dotyczył wyłącznie prawa własności budynku mieszkalnego, a zatem był nieważny wobec 
sprzeczności z art. 48 k.c.  Sąd – biorąc pod uwagę treść testamentu i mając na uwadze rzeczywistą wolę 
spadkodawczyni – przyjął, że nastąpiła konwersja nieważnego postanowienia o zapisie prawa własności 
domu mieszkalnego na postanowienie o zapisie prawa dożywotniej służebności mieszkania w całym domu 
mieszkalnym. Trafnie m. nieDośPiał, Glosa..., s. 77-89, poparł tezę orzeczenia, natomiast zanegował samo 
rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Nie jest bowiem uzupełnianiem treści testamentu stosowanie przepisów 
interpretacyjnych. Skoro postępowanie nie wykazało, że spadkodawca chciał zapisać własność budynku 
mieszkalnego, ale bez gruntu pod nim – wtedy rozrządzenie byłoby nieważne – należało uznać, że wola 
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stia i trudność dla interpretatora sprowadza się do stwierdzenia, że rzeczywista wola testatora 
nie ma żadnego oparcia w testamencie. Moim zdaniem stwierdzić to można dopiero po wy-
korzystaniu wszelkich nakazów interpretacyjnych, a nie na etapie analizy językowej tekstu. 
Przeto oczywiste w sensie językowym komunikaty słowne muszą podlegać wykładni, jeśli 
sąd stwierdzi, że zachodzi podejrzenie, iż dyspozycja testatora obarczona jest błędem. Przy 
czym sąd ma obowiązek dokonania wykładni treści testamentu, nawet jeśli wiedza o moż-
liwości wystąpienia błędu pochodzi wyłącznie ze „źródeł zewnętrznych”. Dopiero bowiem 
w wyniku przeprowadzenia zabiegów interpretacyjnych w oparciu o art. 948 i art. 65 k.c. uzy-
skać możemy stwierdzenie, że wola testatora nie znalazła swego ucieleśnienia w testamencie.

Na podstawie źródeł rzymskich wiemy, że istotną rolę w rozstrzygnięciach 
przypadków określanych jako falsa demonstratio pełniło ustalenie, czy owa demonstra-
tio miała charakter główny czy akcesoryjny. Ustalenie to pozwalało bowiem na łatwiej-
sze odróżnienie niweczącego dyspozycję error in corpore od nieszkodliwej w przypad-
ku akcesoryjności falsa demonstratio. Wracając do współczesnych przykładów, jeśli 
spadkodawca pomylił numery działek czy samochodów stanowiących przedmiot zapisu, 
rozstrzygnięcie zależeć będzie właśnie od tego, czy owa demonstratio miała charakter 
główny czy akcesoryjny. Jeśli akcesoryjny, na przykład zapis dotyczył „działki poło-
żonej przy ul. X w miejscowości y, oznaczonej w ewidencji gruntów nr Z”, wówczas 
w pełni możemy stosować zasadę, że błędny opis nie szkodzi, ponieważ bez przeszkód, 
w oparciu o treść testamentu, można ustalić przedmiot zapisu. Jeśli jednak demonstratio 
zastępowała nazwę zapisywanego przedmiotu, na przykład „działka wpisana w ewiden-
cji gruntów pod nr Z” i ów opis okazał się błędny, mamy do czynienia – używając rzym-
skiego rozróżnienia – z error in corpore rei. Do tego przypadku zastosowanie winien 
mieć przepis o błędzie – art. 945 § 1 pkt. 2 k.c., i w konsekwencji dyspozycja będzie nie-
ważna. Warto jednak zauważyć, że nie zawsze kwalifikacja stanu faktycznego może być 
tak jednoznaczna. Można tu wskazać przypadek dyspozycji, w której testator powołał 
do spadku „syna mojego brata”, a po sporządzeniu testamentu okazało się, że wskazana 
przez de cuius osoba nie była synem jego brata. Czy wówczas testament ma upaść? Czy 
więc w wyjątkowych sytuacjach, sąd w oparciu o obowiązujące normy prawa pozytyw-
nego może uwzględnić wolę testatora, także gdy demonstratio zastępująca nomen okaże 
się błędna? Sądzę, że na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco pod warunkiem 
jednak, że wola testującego znajduje swoje ucieleśnienie w testamencie379. Może być 
zawarta w innych dyspozycjach testamentowych – nie musi być wyrażona jasno, ale 

testatora została w testamencie wyrażona, choć w sposób nieprecyzyjny. Jej pełniejsze ukazanie jest sprawą 
interpretacji.
379  Na gruncie prawa polskiego wydaje się trafne stwierdzić za M.M. coRBett, G. hofMeyR, e. kahn, The 
Law..., s. 468, że interpretacja testamentu nie opiera się na badaniu, jaki był zamiar testatora, tylko jaki 
skutek testator chciał osiągnąć przez użycie określonych słów w testamencie, stąd dowody zewnętrzne 
dopuszczalne są w celu wyjaśnienia, co testator napisał, nie zaś w celu stwierdzenia, co testator zamierzał 
napisać. 
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powinna mieć jakieś umocowanie. Czasem wyjaśnienie treści tej woli może wymagać 
skomplikowanych zabiegów interpretacyjnych, jednakże – powtórzmy – dopiero wynik 
negatywny, uzyskany po ich przeprowadzeniu, uzasadniać może nieważność testamentu 
bądź bezskuteczność dyspozycji. W przytoczonym wyżej stanie faktycznym testament 
należy uznać za ważny, ponieważ osobę powołaną do spadku ustalić można uwzględnia-
jąc okoliczności pozatestamentowe, jednak ciągle w oparciu o treść samego testamentu, 
stosując nakaz wykładni zawarty w art. 948 § 1 k.c. Przytoczmy jeszcze jeden przykład. 
Jeśli testator powołał do spadku „Antka”, a „Antkiem” zwykł nazywać Tomasza, nie ma 
przeszkód, by uznać, że powołał Tomasza do spadku, nawet gdyby Antek istniał i był na 
przykład bratem testatora. Dopiero przeprowadzając wykładnię w oparciu o zewnętrzne 
dowody, dowiadujemy się, że rzeczywista wola spadkodawcy ma jednak umocowanie 
w testamencie, jako że imię „Antek” oznaczało w jego mniemaniu Tomasza. Pozwala 
to na stwierdzenie, że w istocie nie zachodził przypadek błędu co do oznaczenia osoby 
spadkobiercy, choć na gruncie zwykłej analizy językowej zostalibyśmy z tym rezulta-
tem. 

Rozpatrzenia wymaga jeszcze możność uwzględnienia zwyczajów języko-
wych testatora. Może on przecież należeć do jakiejś grupy zawodowej, społecznej, której 
członkowie używają zwrotów mających określone znaczenie, być członkiem mniejszości 
etnicznej posługującej się gwarą lub swoim językiem. Wydaje się, że nie ma przeszkód, 
by testatorzy składali w ten sposób ważne oświadczenia woli. Sąd w oparciu o art. 948  
§ 1 oraz art. 65 § 1 k.c. obowiązany jest do uwzględnienia wyrażonej w ten sposób w te-
stamencie woli. Podobnie, indywidualne zwyczaje językowe testatora, a właściwie nada-
wanie przez niego znakom językowym innego znaczenia niż powszechne – jeśli tylko ist-
nieje materiał dowodowy je potwierdzający – uzasadniają nakaz uwzględnienia ich przy 
ustalaniu treści testamentu. W literaturze spotkać można humorystyczny, zaczerpnięty 
z orzecznictwa niemieckiego, przykład zapisu „biblioteki”, przy czym testator zwykł na-
zywać tak z przyjacielem zasób win mieszczący się w jego piwniczce. Gdyby ustalać 
treść zapisu za pomocą powszechnego kodu językowego, przyjaciel testatora – zresztą 
obaj po ukończeniu szkoły elementarnej rzadko oddawali się literaturze – otrzymałby 
ledwie dwie nieciekawe pozycje książkowe, przy dokonaniu wykładni testamentu na-
tomiast będzie mógł wspominać zmarłego przy kilku beczkach wina380. W interpretacji 
testamentów nie obowiązuje więc nakaz ex communi usu nomina exaudiri debere. Od-
miennie więc niż w prawie rzymskim, a przynajmniej – wobec istnienia kontrowersji – 
w przeważającym jego nurcie, rozrządzenie testamentowe należy wykładać, niezależnie 
od przyjętego powszechnie kodu językowego, zgodnie ze zwyczajami językowymi de 
cuius. Jedynie bowiem taki sposób wykładni pozwala na uwzględnienie zawartej w testa-
mencie woli spadkodawcy.

380  z. RaDWanSki, Wykładnia..., s. 20.
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4. PODSUMOWANIE

Doświadczenia rzymskie okazały się pomocne w rozstrzygnięciu wątpliwości 
nurtujących praktykę i doktrynę polskiego prawa cywilnego. Szczególnie owocne było się-
gnięcie do rzymskiego rozróżnienia na nomen i corpus. Przy czynnościach inter vivos po-
zwoliło na wniosek, że w przypadku błędnego oznaczenia, przedmiotem ustalenia sądu po-
winno być nie to, czy strony użyły prawidłowej nazwy czy znaków (nomen), lecz do jakiego 
przedmiotu (corpus) odnoszą się ich oświadczenia. Temu ustaleniu nie stoją na przeszkodzie 
ani przepisy stanowiące wymogi zachowania formy ad solemnitatem, ani zakazy dowodowe, 
o których stanowi art. 247 k.p.c., nawet gdy dopiero okoliczności leżące poza dokumentem 
pozwalają na wniosek o treści rzeczywistej woli stron. Stwierdzeniu podlega bowiem fakt, 
czy strony zgodnie łączyły dany znak z określoną osobą czy przedmiotem. Jego wykazanie 
pozwala na stwierdzenie, że wola stron została ujawniona w dokumencie obejmującym czyn-
ność prawną – zatem spełnione zostały także warunki formalne dla danej czynności prawnej. 

Rozstrzygnięcia jurystów rzymskich mogą także okazać się pomocne przy 
analizie problemów, jakie współcześnie wiążą się z interpretacją testamentów. W prawie 
rzymskim dla ustalenia osoby spadkobiercy dopuszczano także dowody spoza testamentu, 
nie mając obawy, że rozrządzenia testamentowe powstaną w ten sposób po śmierci de cuius. 
Dowodzenie w ten sposób nie oznaczało dla Rzymian uzupełniania ostatniej woli, lecz było 
ustaleniem właściwego znaczenia dyspozycji. W oparciu o te doświadczenia poddano krytyce 
tezę postanowienia Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2001 r., że „określenie osoby spadko-
biercy w drodze wykładni testamentu jest możliwe wtedy, gdy w testamencie zawarto jedno-
znaczne kryteria, pozwalające ustalić wolę spadkodawcy w sposób niebudzący wątpliwości”. 
Ustalono, że pojawiające się na etapie analizy językowej testamentu wątpliwości co do osoby 
dziedzica, nie winny powodować nieważności aktu ostatniej woli. Należy niejasną dyspozy-
cję poddać tłumaczeniu w oparciu o normy art. 948 § 1 k.c. oraz art. 65 k.c. W szczególności 
należy uwzględnić „kontekst sytuacyjny” testatora – jego punkt widzenia, w czasie gdy spo-
rządzał testament i rozumienie przez niego testamentu. Jeśli zaś testament można tłumaczyć 
rozmaicie, wówczas zgodnie z art. 948 § 2 k.c. należy przyjąć taką wykładnię, która pozwoli 
utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść.

Stosowanie zasady falsa demonstratio non nocet do osoby spadkobiercy 
czy przedmiotów rozrządzeń testamentowych należy uznać za dopuszczalne i nie sto-
jące w sprzeczności z przepisami o formie testamentu. Ustalenie, że błędne przedsta-
wienie nie szkodzi, naturalnie jest dopuszczalne wyłącznie, jeśli rzeczywista wola ma 
swoje oparcie w testamencie. Jednakże ustalenia negatywne w tej mierze możliwe są 
dopiero po wykorzystaniu wszelkich nakazów interpretacyjnych, a nie na etapie analizy 
językowej tekstu. Przedmiotem dowodu może być także istnienie odrębnych zwycza-
jów językowych testatora. Odmiennie bowiem niż w prawie rzymskim, podlegają one 
uwzględnieniu, i to niezależnie od przyjętych w społeczeństwie kodów znaczeniowych 
czy norm językowych.

Rozdział VI. Error in nomine w polskim prawie cywilnym
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zaKoŃCzenie

Przedstawione w pracy rozważania miały na celu znalezienie odpowie-
dzi na pytanie o naturę error in nomine w prawie rzymskim. Punktem wyjścia stał się 
fragment komentarza Ulpiana zawarty w D. 18.1.9.1, dotyczący błędu przy kontrakcie 
kupna-sprzedaży. Zawarte w tekście źródłowym zestawienie rozstrzygnięcia przypadku 
dissentire in nomine z frazą nihil facit error nominis cum de corpore constat przemawia 
za tym, że Rzymianie problem błędu co do imienia postrzegali w aspekcie zachowania 
konsensu stron. Konsens ten rozumiany był jako zgodność wyobrażeń stron co do przed-
miotu umowy. Samo zaś wprowadzenie przypadku error in nomine posłużyło Ulpiano-
wi za uzasadnienie twierdzenia, że nie każde błędne określenie przedmiotu transakcji 
powoduje nieważność kontraktu kupna-sprzedaży. Mimo błędnego określenia, ważny 
będzie bowiem kontrakt, w którym strony zgodnie porozumiały się co do jego przed-
miotu. Stwierdzenie takiego porozumienia uzasadniało uznanie error in nomine za błąd 
nieistotny dla bytu i treści czynności. Wzmianka w tekście jurysty o braku rozbieżnych 
opinii jurystów, pozwoliła na wniosek, że rozstrzygnięcie uwzględniające wspólną in-
tencję stron ugruntowane już było od pewnego czasu w ius civile. Wniosek ten zachęcił 
do poszukiwań starszych przekazów źródłowych odnoszących się do kwestii error in 
nomine. Nie tylko próbowano ustalić, kiedy i dlaczego wyróżniono ten przypadek błędu, 
ale przede wszystkim, w oparciu o jakie kryteria formułowano poszczególne rozstrzy-
gnięcia. Analiza tekstów źródłowych pozwoliła na dostrzeżenie, iż problemem error in 
nomine rzeczywiście w Rzymie się zajmowano – wiele przemawia za tym, że kwestia 
ta rozpatrywana była wtedy, gdy żądanie formułował nieuczciwy kontrahent, próbując 
wykorzystać literalne brzmienie kontraktu, a druga strona powoływała się na zawarte 
wspólnie porozumienie. Wydaje się też, że zachowanie konsensu stron było wystarcza-
jącą przesłanką, aby stwierdzić, jak przekazuje Ulpian – D. 45.1.32, że error in nomine 
nie powoduje nieważności formalnego kontraktu stypulacji. Sądzić można – choć nie 
ma w tej mierze pewności – że rozstrzygnięcie odnoszące się do przypadku errare in 
nomine przeszło z rozstrzygnięć jurystów dotyczących czynności zawartych inter vivos 
do materii prawa spadkowego. Problematyka ta rozważana była głównie przy ocenie 
dyspozycji dotyczących powołania dziedzica i przy interpretacji legatów. W pracy uka-
zano także szerszy prawny kontekst zagadnień zawiązanych z error in nomine: problem 
falsa demonstratio, dyspozycji wieloznacznych, zagadnień związanych ze zwyczajami 
językowymi oraz wspólne dla nich kwestie procesowe. 

Początek rozważań jurystów nad kwestią error in nomine dokumentuje po-
chodzące z I w. przed Chr. przekazane przez Pomponiusza rozstrzygnięcie Serwiusza 
dotyczące ważności wyboru sędziego przez strony – D. 5.1.80. Błąd co do nomen czy 
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praenomen sędziego nie miał znaczenia, jeśli tylko strony miały na myśli tę samą oso-
bę. Rozstrzygnięcie to nie tylko miało wpływ na późniejsze opinie jurystów dotyczące 
kontraktów. Ze względu bowiem na zamieszczenie wypowiedzi Serwiusza w drugiej 
księdze komentarza Pomponiusza ad Sabinum, zatytułowanej de testamentis, wnosić 
można, że zainspirowało ono w znacznym stopniu kierunek interpretacji dyspozycji te-
stamentowych. Sądzić wolno, że dodatkowy impuls – w kierunku zwracania uwagi na 
wolę de cuius wbrew literalnej treści dyspozycji – dało prawo pretorskie. Świadczyć 
o tym może rozstrzygnięcie Juliana dotyczące przyznania na czas sporu bonorum pos-
sessio dziedzicowi, którego nomen zostało błędnie podane w testamencie – D. 37.11.8.2. 

Przy czynnościach mortis causa prawo otwierało większe pole dla interpre-
tacji woli i przynosiło większe jej znaczenie. Ale też i mocniej została uwypuklona kwe-
stia wymogów formalnych przewidzianych dla ważności oświadczenia. Problematyczna 
pozostaje kwestia uwzględnienia error in nomine przy heredis institutio. Z jednej strony 
dysponujemy relacją Ulpiana – D. 28.5.9 pr., o nieważności dyspozycji w przypadku 
wskazania osoby dziedzica przez błędny opis istniejących więzów pokrewieństwa czy 
stosunek patronatu. Z drugiej, mamy wspomnianą relację Juliana o przyznaniu bonorum 
possessio dziedzicowi wymienionemu w testamencie; mamy tekst konstytucji cesarza 
Gordiana z 239 r. po Chr., traktujący ogólnie o irrelewantności błędu co do imienia ad-
resata dyspozycji testamentowej; mamy świadectwo jurysty Marcjana potwierdzające 
możność stosowania zasady falsa demonstratio non nocet także do heredis institutio 
– D. 35.1.33 pr., oraz stanowiący wprost o error in nomine przekaz Instytucji justy-
niańskich – I. 2.20.29. Prowadzona w pracy analiza tekstów źródłowych pozwoliła na 
wniosek, że już w okresie klasycznym przypadek error in nomine wyróżniono i uznano 
za nieistotny dla dyspozycji de cuius. Jeżeli błąd dotyczył jednego z elementów imie-
nia czy akcesoryjnej demonstratio, wówczas dopuszczalne było tłumaczenie testamentu 
zgodnie z wolą testującego. Naturalnie fakt zaistnienia błędu był przedmiotem dowo-
du, a jego ustalenie kwestią interpretacji testamentu. Jeśli nawet być bardzo ostrożnym, 
i uznać, że wszystkie powołane wyżej teksty traktujące o error in nomine były inter-
polowane, to jednak przyznać trzeba, że możność wystąpienia tego rodzaju błędu przy 
heredis institutio przewidywało z całą pewnością prawo justyniańskie. 

Zresztą większość twierdzeń dowodzących ingerencji prawników justy-
niańskich oparta była na założeniu, że błąd co do imienia nie mógł być brany pod uwagę 
przez jurystów z uwagi na wymagania co do zawartości i formy oświadczenia testatora. 
Moim zdaniem wniosek ten był niesłuszny. Wystarczy bowiem zestawić przekazane roz-
strzygnięcie w D. 28.5.9 pr. z treścią następującego po nim paragrafu pierwszego, a więc 
D. 28.5.9.1. Mowa tam o nieważności legatu, gdy w testamencie zapisane były szaty, 
tymczasem intencją testatora był legat naczynia. Dodatkowych argumentów dostarcza 
inny fragment komentarza Ulpiana, przywołującego opinię Pomponiusza – D. 30.4 pr. 
Juryści rozważali przypadek, gdy testator sądził, że pojęcie supellex obejmuje szaty 
i dalsze przykłady, w których spadkodawca sądził, iż w pojęciu złota mieści się electrum 
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czy mosiądz i ostatni – karykaturalny – że w pojęciu szat mieści się także srebro. Wy-
mienione stany faktyczne kwalifikowane są jako error in corpore. Wynikało to jednak 
nie z powodu braku zachowania formy dla objętego intencją testatora rozrządzenia. Na-
wet gdy wola wynikałaby z innych dyspozycji testamentowych, dyspozycja pozostałaby 
nieważna. Iurisprudentes uznali bowiem, że testator w tych przypadkach w ogóle nie 
złożył oświadczenia: placet neque eum heredem esse qui scriptus est, quoniam voluntate 
deficitur, neque eum quem voluit, quoniam scriptus non est. Chodziło więc nie o wymóg 
zachowania formy, lecz konieczność wystarczającego określenia treści dyspozycji. Taka 
decyzja miała źródło w przyjętym w Rzymie poglądzie, że część nazw związana była 
tak ściśle z rzeczami, że jakikolwiek błąd oznaczał zmianę desygnatu nazwy. W myśl 
starożytnych teorii językowych niektóre nazwy pochodziły bowiem od samych rzeczy, 
stanowiąc ich refleksy i stąd musiały pozostać niezmienne. Error in nomine dotyczył 
więc tylko tych nomina, które były nadawane przez ludzi i nie wywodziły się bezpośred-
nio z natury. Takie jest znaczenie frazy zamykającej tekst przekazany w D. 30.4 pr. – re-
rum enim vocabula immutabilia sunt, hominum mutabilia. Błąd testatora oznaczał więc 
wskazanie na inny corpus i stąd niemożność uwzględnienia woli de cuius. Znamienne 
jest jednak, że juryści także w tej sytuacji kierowali się szacunkiem dla voluntas testa-
toris. Ponieważ nie była ona skierowana na dziedzica czy przedmiot legatu wymieniony 
w testamencie, dyspozycja uznawana była za nieważną. 

Z uwagi na wskazanie przez Justyniana bliskości prawniczego rozumo-
wania przy rozstrzygnięciu przypadku error in nomine i falsa demonstratio, w pracy 
przeprowadzono badania dotyczące genezy reguły falsa demonstratio non nocet. Sama 
reguła rozwijała się przede wszystkim w obszarze prawa spadkowego. Ustalono, że jej 
początki sięgały końca rzymskiej republiki i związane były z rozstrzygnięciami doty-
czącymi opisów legatów na rzecz żony. Jednakże decyzje jurystów polegały na uzna-
niu błędnego opisu za zbędny dla samego rozrządzenia testamentowego i dlatego legaty 
utrzymywano w mocy. Dopiero późniejsze zastosowanie reguły do błędnych opisów 
osób powiązano z możnością identyfikacji tych osób w drodze procesów interpretacyj-
nych. Ustalenie, że w celu wykładni woli testatora dopuszczano tu zarówno dowodzenie 
w oparciu o pozostałe dyspozycje testamentowe, jak i dowody spoza testamentu – extra 
testamentum, pozwoliło na wniosek, że podobne dowody można było prowadzić także 
w przypadku error in nomine. Znaczącą dla rozważań kwestią było ustalenie, czy jeśli 
opis zastępujący podanie imienia okazał się błędny, decydowano o nieważności dyspo-
zycji, czy też dopuszczano ustalenie jej treści zgodnie z wolą de cuius. Dla udzielenia 
odpowiedzi na to pytanie kluczowy okazał się tekst Florentyna – D. 35.1.34. pr., za-
świadczający, że można było dowieść woli testatora w przypadku błędnego oznaczenia 
osoby legatariusza, i – jeśli nie istniały w tej mierze wątpliwości – dyspozycja uznawana 
zostawała za ważną, a jej sens ustalany zgodnie z intencją testatora. Natomiast brakuje 
wystarczającej podstawy źródłowej, aby twierdzić, że podobnie było w sytuacji, gdy 
błąd dotyczył osoby dziedzica.

Zakończenie
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W ustaleniu takiej możliwości pomocne stały się dopiero materiały źródłowe 
dotyczące interpretacji niejasnych postanowień testamentów, a w szczególności przypadków 
określanych jako controversia de nomine inter plures. Ustalono, że praktyka interpretacyjna 
jurystów uwzględniała możność prowadzenia dowodów w celu ustalenia, którą z osób o tym 
samym imieniu testator zamierzał ustanowić dziedzicem. Analiza wypowiedzi jurysty Mode-
styna – D. 28.5.63 (62).1 oraz Marcjana – D. 35.1.33 pr., wskazuje na dopuszczalność prowa-
dzenia w tym przypadku dowodów także spoza samego testamentu. Na tę możność wskazują 
także teksty na temat autentycznej wykładni testamentów. Juryści potwierdzają możliwość 
pozatestamentowego tłumaczenia złożonego oświadczenia przez samego testatora, w tym ko-
rekcji error in nomine. Ulpian – D. 28.1.21.1, uzasadnia to słowami nihil enim nunc dat, sed 
datum significat, co wskazuje, że nie były to czynności contra testamentum, lecz ustalenie 
właściwego znaczenia dyspozycji. Zresztą, teksty źródłowe pozwoliły na wniosek, że Rzy-
mianie, co do zasady, nie ograniczali postępowania dowodowego mającego na celu wyjaśnie-
nie treści dyspozycji de cuius. Źródła wskazują raczej na faktyczne trudności dowodowe w tej 
mierze, czego wyrazem są zwroty typu si id non apparet, non ius deficit, sed probatio. Czasem 
jednakże, gdy woli testatora nie udało się ustalić, opierając się na kryterium prawdopodobień-
stwa, utrzymywano dyspozycje w mocy – D. 34.5.28. Wydaje się wszelako, że rozwiązanie 
o którym wspomina jurysta Jawolen, wprowadzono wyłącznie w interesie żony, która była 
legatariuszką – co może być po prostu wyrazem favor uxoris.

W pracy próbowano też ustalić, czy użycie błędnej nazwy co do przedmio-
tów dyspozycji testamentowych znaleźć mogło usprawiedliwienie w odrębnych zwy-
czajach ich autora. Na podstawie źródeł literackich i prawniczych ustalono, że prymat 
miało znaczenie słowa funkcjonujące w użyciu społecznym. Relacjonowana przez Cel-
susa – D. 33.10.7.2, dyskusja między Serwiuszem Sulpicjuszem Rufusem a Tuberonem, 
dotycząca uwzględnienia przy wykładni testamentu indywidualnego znaczenia, jaki na-
dał testator słowu supellex, dowodzi jednakże, że była to kwestia kontrowersyjna i chy-
ba pozostała otwartą. Co prawda z biegiem czasu zyskał na uznaniu pogląd, że oświad-
czenie powinno być tłumaczone według wspólnych kryteriów panujących w civitas – ex 
communi usu nomina exaudiri debere.

Przeprowadzone rozważania wskazują, że Rzymianie zagadnienie error in 
nomine ujmowali w kontekście ochrony woli osoby dokonującej czynności. W istocie 
przy czynnościach inter vivos ochronie podlegała tylko ta wola, która znalazła swe od-
zwierciedlenie w porozumieniu stron, przy testamentach zaś znajdująca wyraz w mniej 
lub bardziej doskonały sposób w akcie ostatniej woli. Nie wszystkie jednak błędy co do 
nazw znajdowały zrozumienie u jurystów. Ograniczenia bowiem wprowadzały teorie ję-
zykowe łączące ściśle nazwę rzeczy z jej desygnatem oraz postulat użycia nazw w zna-
czeniu powszechnie przyjętym w społeczeństwie. Dokonana pod koniec pracy analiza 
przepisów polskiego prawa cywilnego, poglądów doktryny i judykatury dotyczących 
problematyki error in nomine, dowiodła, że rzymskie rozwiązania przydają się także dla 
oceny prawa współczesnego. Szczególnie zaś pomocne może być sięgnięcie do rzym-
skiego rozróżnienia na nomen i corpus. 
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indeKs źRÓdeł

ŹRóDłA PRAWNICZE

a) Źródła przedjustyniańskie

GAI INSTITUTIONES
1.9 – 114281

1.52 – 114281

1.121 – 3177,78, 114281

2.104 – 79199, 109275

2.179  – 53143

2.186 – 106270

2.187 – 114281

2.238 – 73, 150361

3.136 – 27
3.139 – 2866

3.150 – 2866

3.189 – 114281

4.58 – 53144
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summaRY

In the first chapter the Author presents the position of error in nomine 
among other categories of error, in particular he shows the nature of the relation with er-
ror in corpore. He examines the source texts concerning the meaning of this type of error 
with regard to contract of sale, stipulation as well as mortis causa acts: appointment of 
an heir and legacies. The second chapter presents the relations between error in nomine 
and falsa demonstratio non nocet principle. The Author attempts to answer the question: 
did the Roman lawyers of the classical era accept other description of a natural person 
in the testamentary disposition than providing a name? If yes, how precise it had to be? 
And if it was incorrect, what was the method of establishing the heir, legatee and finally 
the slave who was the subject of the legacy? The answer to this question helps to capture 
the historical moment when the lawyers started to take into account the problem of error 
concerning the name and moreover, it helps to show the methods used by the lawyers 
and values by which they were guided while issuing particular decisions. If one consi-
ders the similarity of error in nomine and falsa demonstratio governing rules, it is possi-
ble to reconstruct rationes which are missing in preserved texts on the error concerning 
the name. The answer to the question why the Roman jurists could have considered error 
in nomine as insignificant can also be sought in the decisions concerning the imprecise, 
unclear, contradictory dispositions. Therefore, chapter three deals with the decisions of 
the Roman jurists concerning the explanation and interpretation of incorrect statements 
with regard to the names of persons in testaments and legacies, in particular with regard 
to the so-called controversia inter plures. Was it possible, while establishing the heir, 
legatee and slave, to examine evidence exceeding the content expressed in the testament 
itself? Could the testator explain the unclear provisions of the legacy or did he have to 
prepare a new legacy? Chapter four contains the analysis of a special case – in one of 
his constitutions of 531 – C. 6.24.14, Justinian disputed the decision of the classical 
jurists who recognised this specific, particular case as error nominis. In chapter five the 
Author attempts to answer the question on how the principles of the correct use of Latin, 
developed in Rome, influenced the jurists’ decisions concerning error in nomine. Could 
the finding concerning different habits of the testator who in their testament, just like in 
their everyday life, used a different name with regard to a thing, have influence on the 
validity of the disposition? Did the will of an individual constitute a protected value in 
the decisions of the Roman jurists or was the common use of a name decisive? Chapter 
five ends with the considerations on what, according to the Romans, the nature of names 
was like and whether it was possible to be mistaken with regard to all names. Chapter 
six presents the remarks on the meanings of decisions concerning error in nomine in the 
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contemporary Polish civil law. That chapter, as well as the whole work, ends with the 
considerations on the modern understanding of falsa demonstratio non nocet principle 
in terms of matters related to the interpretation of testaments.


