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Rozdział I. Od zależności do 
współzależności małżonków

Współcześnie obserwowana prawidłowość, zgodnie z którą oboje małżonko-
wie są podmiotami współzależnymi od siebie majątkowo na zasadach równości, 
w ujęciu historycznym wydaje się zjawiskiem stosunkowo młodym. Pierwotnie 
nie mogło być bowiem mowy o jakiejkolwiek współzależności, gdyż żona w spo-
sób ewidentny zawsze podlegała silnej władzy swego męża. W takim zaś ujęciu, 
gdzie w oparciu o władzę mężczyzny nad osobą i majątkiem żony budowany był 
stosunek  zależności,  wykluczony  był  wzajemny  charakter  relacji  małżeńskich. 
Zawsze bowiem kobieta była osobą podległą w tej relacji. Był to więc układ jed-
nokierunkowej zależności. Dopiero w wyniku długotrwałego procesu przemian, 
w którym kobiety zyskiwały coraz szerszy wachlarz uprawnień, następowało po-
wolne  kształtowanie  się  małżeńskiej  współzależności  majątkowej.  Silnie  nace-
chowane podległością relacje małżeńskie zaczęto coraz częściej opierać na zasa-
dach równouprawnienia. Oczywiście zamiarem autorskim nie jest drobiazgowa 
analiza tego procesu, gdyż publikacja ta nie ma charakteru prawnohistoryczne-
go.  Wyłącznym  celem  jest  jedynie  zarysowanie  pewnego  kierunku  tych  prze-
mian na przykładzie wybranych modeli ustrojów majątkowych, które pojawiły 
się na przestrzeni dziejów polskich. Nie jest to też zadanie łatwe. Warto bowiem 
zauważyć, iż w dotychczasowej, powojennej literaturze przedmiotu skupiano się 
raczej na wybiórczym i dość ogólnikowym prezentowaniu omawianego zagad-
nienia, bez próby ujęcia w porządku chronologicznym. Co więcej, relacje mająt-
kowe małżonków w niektórych okresach historycznych zostały  zupełnie prze-
milczane.  Z tego  też  względu  warto  podać  te  charakterystyki,  pomimo  że  nie 
leżą one w bezpośrednich założeniach badawczych niniejszej pracy.

Za punkt wyjścia w dalszych rozważaniach został przyjęty model podległo-
ści żony wypracowany na gruncie antycznego prawa rzymskiego. Celowość ta-
kiego zabiegu wynika z faktu specyficznej, można by wręcz rzec – wzorcowej, 
bowiem  najpełniejszej  w swej  naturze  –  relacji  zależności  osobistej  i majątko-
wej żony od swego pater familias1. Dodatkowym argumentem przemawiającym 

1 W niniejszej pracy przez pojęcie pater familias jest rozumiany zarówno ojciec sprawujący 
władzę nad swoimi dziećmi, jak i mąż sprawujący władzę nad swoją małżonką in manu. Wpraw-
dzie w nauce prawa rzymskiego termin ten odnosi się wyłącznie do określenia zwierzchnika 



2

Rozdział I. Od zależności do współzależności małżonków

za rozpoczęciem prezentacji od tego właśnie antycznego modelu zależności są 
pewne jego podobieństwa do struktur wypracowanych w średniowieczu, a tak-
że jego pośredni wpływ na kodyfikacje napoleońskie, które zostały przecież im-
plementowane do systemu prawa polskiego w okresie porozbiorowym. Można 
wręcz pokusić się o stwierdzenie, że pewne modele instytucjonalne, czy nawet 
samo  ujęcie  małżeństwa  w kategoriach  kontraktu  cywilnoprawnego,  zaczerp-
nięte zostały pośrednio z rozwiązań romanistycznych. Nie można  jednak przy 
tym wszystkim pomijać faktu, że w tym ściśle cywilnym ujęciu małżeństwa pod 
wpływem myśli chrześcijańskiej zaczęto coraz silniej dostrzegać duchowy, czy 
też po prostu osobowy, aspekt relacji małżeńskiej. To z kolei sprawiło, że w roz-
dziale dotyczącym rzeczywistości prawnej starożytnego Rzymu musiały znaleźć 
się  także  uwagi  odnoszące  się  do  prawa  kanonicznego,  którego  myśl,  wpraw-
dzie  jeszcze  nieskodyfikowana,  lecz  już  obecna,  wywierała  ogromny  wpływ 
na  kształtowanie  się  późniejszego  modelu  małżeństwa2.  Modelu,  który  w śre-
dniowieczu stanowił właściwie efekt nałożenia się dwóch odmiennych koncep-
cji,  tj.  romanistycznej więzi majątkowej z jednoczesnym dostrzeganiem w nim 
aspektów osobowych. 

Przy prezentacji ewolucji małżeńskich relacji majątkowych na każdym etapie 
rozważań nasuwać się będą wątpliwości dotyczące wpływu tych relacji na ewen-
tualną  wzajemną  odpowiedzialność  małżonków  za  zaciągnięte  zobowiązania. 
Odpowiedzialność  ta  przecież  podporządkowana  tym  samym  mechanizmom 
ewolucji musiała być jakoś wpisana w model zależności, a następnie współzależ-
ności małżeńskiej. Nie bez znaczenia jest również pytanie, czy w strukturze za-
leżności kobiety od władzy swego męża istniały jakieś instrumenty prawne za-
bezpieczające jej interesy majątkowe. Wszystkie te problemy badawcze zostaną 
podjęte w poniższej prezentacji.

§ 1. Zależność i wynikająca z niej odpowiedzialność 
małżonków w prawie rzymskim

W rozważaniach dotyczących podległości żony wobec swojego zwierzchnika 
familijnego należałoby w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę na układ stosunków 
panujących  w antycznej  rodzinie  agnatycznej  oraz  wskazać  sposoby,  poprzez 
które mężatka władzy pater familias się poddaje. Dopiero po dokonaniu takie-

sprawującego władzę nad dziećmi, niemniej jednak Autor pozwolił sobie na szersze zastosowanie 
wspomnianego terminu.

2 Chrześcijaństwo stanowiło element tej samej co antyczna rzeczywistość starożytnego 
Rzymu kultury.
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go  zabiegu  możliwe  jest  sformułowanie  konkretnych  problemów  badawczych. 
Przede wszystkim rodzi się pytanie, jak w strukturze zależności żony od władzy 
pater familias wyglądała kwestia jej odpowiedzialności zarówno za własne,  jak 
i za męża zobowiązania. Następnie niejako naturalne wydaje się odniesienie do 
osoby męża w celu określenia jego odpowiedzialności nie tylko za samodzielnie 
zaciągnięte zobowiązania, lecz także za zobowiązania jego małżonki. Tu zaś od-
różnić należy przypadek, gdy mąż podlegał władzy zwierzchnika familijnego, od 
tego, gdy sam posiadał atrybut niezależności i był głową rodziny. 

Sformułowane powyżej problemy badawcze stanowić będą temat poniższych 
rozważań.  Co  więcej,  w dalszej  części  pracy  przewijać  się  będzie  przewodnia 
myśl, zgodnie z którą relacje małżeńskie w antycznym prawie rzymskim opiera-
no na zasadzie podległości żony od władzy zwierzchnika familijnego. Wskazane 
jednak zostaną sytuacje, w których żona o statusie in manu pomimo swej pod-
ległości posiadała pewne atrybuty niezależności lub wręcz ograniczała swobody 
prawne męża. To zaś świadczyć mogło o pewnej prymitywnej zależności pater 
familias od żony in manu. Prymitywnej, gdyż zależność ta przejawiała się tylko 
w pewnych nielicznych i rzadko występujących sytuacjach.

I. Zasada zależności żony od zwierzchnika familijnego 
rodziny agnatycznej jej męża

Jak  zostało  już  wspomniane  we  wstępie  rozdziału,  pierwotnie  występują-
ca  prawidłowość,  zgodnie  z którą  kobieta  zajmowała  w rodzinie  pozycję  oso-
by  podległej,  w sposób  szczególny  zaznaczała  się  na  gruncie  antycznego  pra-
wa rzymskiego. Zależność majątkowa żony była bowiem konsekwencją zasady, 
iż  majątek  występujący  w starożytnej  rodzinie  rzymskiej  zawsze  stanowił  wy-
łączną  własność  pana  domu,  określanego  jako  pater familias3.  Tylko  on  po-
siadał w rodzinie  status osoby wolnej,  tj.  sui iuris,  stąd  też  tylko on  traktowa-
ny  był  przez  prawo  jako  pełnoprawny  podmiot  stosunków  cywilnoprawnych. 
W konsekwencji, wyłącznie z jego osobą mogła być wiązana jakakolwiek włas-
ność. Dodatkowo o swoistej nadrzędności pater familias mógł świadczyć fakt, że 
tylko on, jako głowa rodziny, posiadał zdolność do reprezentowania swojej fa-
milii w kwestiach majątkowych na zewnątrz. Pozostali, podlegli mu członkowie, 
jako  osoby  alieni iuris,  nie  posiadali  nawet  zdolności  zawierania  kontraktów. 
Co więcej, uposażenie ich w ten atrybut przez prawo w okresie późniejszym nie 
wpływało  znacząco  na  ich  status  materialny,  gdyż  i tak,  jak  zostało  już  wspo-

3 P.E. Corbett, The Roman law of marriage, Aalen 1979, s. 122; A. Dębiński, Rzymskie prawo 
prywatne – kompendium, Warszawa 2007, s. 177; H. Insadowski, Rzymskie prawo małżeńskie 
a chrześcijaństwo, Lublin 1935, s. 230 i n.

§ 1. Zależność i wynikająca z niej odpowiedzialność małżonków w prawie...
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mniane, własność w świetle ius civile była wiązana z faktem posiadania niezależ-
ności, którą utrzymywał przecież jedynie pater familias. Tym samym, cokolwiek 
członkowie rodziny agnatycznej nabywali poprzez własne działanie na własność, 
niejako z mocy prawa czynili na poczet swojego zwierzchnika familijnego4.

Postrzeganie  rodziny  na  zasadzie  układu:  podmiot  nadrzędny  sprawujący 
władzę oraz pozostałe podmioty władzy tej podległe, już w pierwszym odruchu 
nasuwa  pytanie  o kształt  relacji  pomiędzy  małżonkami.  Tu  zaś  należy  zauwa-
żyć, że wszystko zależało w zasadzie od tego, czy kobieta zawierając małżeństwo, 
podjęła  równocześnie  decyzję  o poddaniu  się  władzy  pater familias  swojego 
męża (żona in manu), czy też nie (żona sine manu)5. Ponieważ w tej drugiej sy-
tuacji relacje majątkowe między małżonkami praktycznie się nie zmieniały, stąd 
też pozwolę sobie pozostawić to zagadnienie bez komentarza6.

4 E. Ejankowska, Położenie prawne filiae familias i jej udział w obrocie prawno-gospodar-
czym państwa rzymskiego w okresie późnej republiki i pryncypatu, Łódź 2003 (niepublikowana 
praca doktorska), s. 40 i 56; E. Ejankowska, Położenie prawne filiae familias i jej udział w obrocie 
prawno-gospodarczym państwa rzymskiego w okresie późnej republiki i pryncypatu (zarys 
problematyki), ZP WPiA UKSW, Nr 6.1, Warszawa 2006, s. 48 i n. 

5 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że samo zawarcie małżeństwa nie powodowało wejścia 
kobiety pod władzę zwierzchnika familijnego. Dopiero dokonanie odpowiedniej czynności 
prawnej, zwanej conventio in manum, stanowiło warunek konieczny poddania się owej władzy. 
Czynność ta przybierała zwykle formę sakralną (confarreatio) lub formę pozornej sprzedaży 
mancypacyjnej (coemptio) kobiety pod władzę męża. Ponadto gdy żona sine manu po rocznym 
okresie trwania małżeństwa nie opuściła domu na trzy kolejne dni, wówczas z mocy samego 
prawa zostawała objęta władzą (było to tzw. poddanie się władzy przez usus).

Warto również zauważyć, że żona pozostająca pod władzą męża (in manum mariti) była 
określana terminem mater familias. Na ten temat zob. W. Wołodkiewicz, Attorno al significato 
della nazione di mater familias, [w:] Studi in onore di C. Sanfilippo, vol. III 1983, s. 734–756, wraz 
ze źródłami i podaną tam literaturą. Zob. też idem, Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, 
pod red. W. Wołodkiewicza, Warszawa 1986, s.v. mater familias, s. 100. W rzeczywistości żona 
poddana władzy zwierzchnika familijnego rodziny agnatycznej swojego męża uzyskiwała status 
córki filie loco. H. Insadowski, Rzymskie prawo małżeńskie, s. 126; odmiennie W. Wołodkiewicz, 
M. Zabłocka, Prawo rzymskie – instytucje, Warszawa 2005, s. 95, którzy opowiadali się za tezą, 
że żona in manu zajmowała stanowisko filiae loco jedynie w prawie spadkowym. Patrz także: 
G.1,111., B. Sitek, Trwałość i nierozerwalność małżeństwa, Olsztyn 2002, s. 23; A. Dębiński, 
Rzymskie prawo prywatne, s. 186; W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2003, s. 175 
i n.; K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 2011, s. 21; patrz też R. Jaworska-Stankiewicz, 
Małżeństwo w prawie rzymskim – przemiany strukturalne, Szczecin 2004 (niepublikowana 
praca doktorska), s. 141–153. Na marginesie powyższych dywagacji dodać należy, iż władza 
pater familias mogła być również wyłączona przez niego samego poprzez specjalną czynność 
prawną tzw. emancypację. Należy również zauważyć, że żona była in manu, zaś małżeństwo 
– cum manu.

6 Żona sine manu pozostawała wówczas pod władzą swego dotychczasowego zwierzchnika 
familijnego, a jeśli była osobą własnowolną (sui iuris), zachowywała swą niezależność. W kon-
sekwencji pozostania kobiety poza rodziną agnatyczną jej męża istniały niejako dwie odrębne 
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Bardziej interesujący przypadek zachodził natomiast w sytuacji, gdy kobieta 
podejmowała decyzję o podporządkowaniu7. Od tego momentu jej sfera praw-
na praktycznie poddawana była władzy męża (o ile był on głową rodziny) lub też 
jego zwierzchnika familijnego, gdy sam mąż nie posiadał statusu osoby sui iu-
ris8. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku podporządkowanie się wła-

masy majątkowe, gdzie jedna znajdowała się po stronie rodziny agnatycznej jej męża, druga zaś 
pozostawała w rękach kobiety, o ile była osobą własnowolną (sui iuris), lub jej zwierzchnika fami-
lijnego, jeśli podlegała dotychczas jego władzy. Dodatkowo podkreślić należy, że jeżeli żona sine 
manu nie podlegała czyjejkolwiek władzy, wówczas w obrocie cywilnoprawnym przysługiwała jej 
pełna zdolność zawierania umów i odpowiadania za nie swym własnym majątkiem określanym 
jako parapherna. Jednakże należy zaznaczyć, że kobieta sine manu, będąca jednocześnie osobą 
sui iuris, posiadając pełną zdolność do czynności prawnych, przy ważniejszych czynnościach 
potrzebowała zwykle współdziałania z opiekunem, którym zwykle był najbliższy spadkobierca 
kobiety, a ściślej rzecz ujmując – agnat. Pod koniec republiki instytucja opieki zaczęła zanikać. 
Por. szerzej P.E. Corbett, The Roman law of marriage, s. 112–113; W. Insadowski, Rzymskie prawo 
małżeńskie, s. 244 i n.; A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne, s. 200.

7 Pierwotnie Rzymianie znali tylko małżeństwo z władzą męża nad żoną. Manus i małżeństwo 
postrzegano jako pojęcia nierozerwalne. Tam więc, gdzie istniało małżeństwo, łączyło się ono 
zarazem z manus. Por. W. Insadowski, Rzymskie prawo małżeńskie, s. 79 i n. Jednak już u schyłku 
republiki ta tendencja uległa zasadniczej zmianie. Małżeństwa sine manu stało się bowiem 
bardzo rozpowszechnione, zaś u schyłku okresu pryncypatu przeważało. Por. K. Kolańczyk, 
Prawo rzymskie, Warszawa 2001, s. 236.

Warto również podkreślić, że w starożytnym Rzymie nie istniały dwa rodzaje małżeństwa 
(in manu i sine manu), gdyż samo małżeństwo było jedno. Podległość zaś żony władzy męża 
lub też brak tej podległości było bowiem sprawą odrębną. Celem conventio in manum nie było 
przecież zawarcie małżeństwa, a jedynie wejście pod władzę męża. Najbardziej jaskrawo cel ten 
uwidaczniał się w odniesieniu do usus, które przewidywało wejście żony pod władzę męża po 
roku od zawarcia małżeństwa. W związku z tym to nie fakt zawarcia małżeństwa, lecz status 
prawny żony (in manu lub sine manu) rzutował na stosunki majątkowe małżonków. Szerzej patrz 
W. Rozwadowski, Nowe badania nad istotą małżeństwa, [w:] Meander, Poznań 1987, s. 241–245; 
E. Gintowt, Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legisakcyjnego, Warszawa 2005, 
s. 45 i n.; inaczej M. Kaser, Das romische Privatrecht, I, Miinchen 1971, cyt. za W. Rozwadowski, 
Nowe, s. 241–245; L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, War-
szawa 1983, s. 232.

8 Póki pater familias żył, żony in manu  jego synów nie wchodziły bezpośrednio pod ich 
władzę, lecz pod władzę ich ojca. Synom nie przysługiwał bowiem status pater familias, gdyż 
jako osoby alini iuris byli pozbawieni przymiotu niezależności. Dopiero śmierć ojca rodziny 
(lub emancypacja) powodowała, iż jego synowie uwalniali się spod ojcowskiej władzy. Z chwilą 
śmierci ojca nabywali w drodze spadku własny majątek i mogli w sposób niezależny sprawować 
władzę nad swoimi małżonkami in manu, dziećmi i wnukami. Por. szerzej na ten temat M. Ku-
ryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne – zarys wykładu, Kraków 2005, s. 164 i n., 148, 
157 i n., 145–151, 121–124; W. Osuchowski, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1966, 
s. 283–286, 296–299; W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie – instytucje, s. 82 i n. 

W przypadku zaś, gdy wolny mężczyzna nie miał żony, a był osobą sui iuris oraz posiadał 
obywatelstwo rzymskie, wówczas posiadał on wprawdzie status pater familias,  lecz nie miał 
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dzy oznaczało dla kobiety jednoczesne zerwanie więzów agnacyjnych łączących 
ją z rodziną swojego dotychczasowego pater familias. Tym samym dochodziło 
do zmiany osoby zwierzchnika. W przypadku zaś gdy kobieta była osobą sui iu-
ris, poddanie się władzy równoznaczne było z utratą przymiotu niezależności. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, można w zasadzie wysnuć wniosek, iż władza 
(patria potestas)  była  centralnym  punktem  odniesienia  dla  określania  pozycji 
w rodzinie, tzw. status familiae. To dzięki niej wskazać można było, kto jest pod-
miotem nadrzędnym, a więc nośnikiem tejże władzy, kto zaś osobą jej podległą. 
W ślad za tym szły oczywiście określone przywileje i ograniczenia. Ponadto to 
właśnie w oparciu o władzę, a nie o stosunek prawnorodzinny małżeństwa, bu-
dowane były małżeńskie relacje9.

Odnosząc się do powyższych kwestii, można zauważyć, że w zasadzie w mał-
żeństwie rzymskim, w którym to żona poddawała się władzy, istniała tylko i wy-
łącznie  jedna  masa  majątkowa  będąca  w dyspozycji  pater familias.  Wszelkie 
dobra nabyte powiększały ten majątek łącznie z wniesionym przez kobietę po-
sagiem.  Taka  konstrukcja  rodzi,  rzecz  jasna,  nieuniknione  pytanie  dotyczące 
tego, jak w ramach takiej jednorodnej masy majątkowej kształtowała się odpo-
wiedzialność  każdego  z małżonków  za  zaciągane  samodzielnie  zobowiązania. 
Nawet ogólny zarys tej problematyki wymaga wyszczególnienia kilku sytuacji. 
Inaczej przecież wyglądała odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez 
żonę przed jej wejściem do rodziny agnatycznej męża, inaczej zaś kształtował się 
zakres tej odpowiedzialności po objęciu żony władzą. W tym drugim przypadku 
istotnym wydaje się fakt, czy zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą lub na 
polecenie zwierzchnika familijnego, czy też nie oraz czy zobowiązanie nie zosta-
ło zaciągnięte w ramach udzielonego wcześniej kobiecie peculium. Odrębnego 
komentarza wymaga również zakres odpowiedzialności zwierzchnika familijne-
go  rodziny  za  własne  zobowiązania.  W poniższej  prezentacji  zostanie  podjęta 
próba wyjaśnienia wszystkich powyżej wyszczególnionych sytuacji.

wobec kogo swej władzy sprawować. Władza ta o charakterze potencjalnym uruchamiana była 
dopiero w chwili objęcia nią wybranej przez mężczyznę kobiety za żonę. Następnie władza ta 
mogła się rozszerzać wraz z pojawianiem się w rodzinie kolejnych członków rodziny: córek, 
synów wraz z ich żonami in manu itd. Zob. G. Lobrano, Pater et filius eadem persona, Milano 
1984, s. 26–27.

9 Małżeństwo traktowane bowiem było raczej jako stosunek społeczny niż prawny. W związku 
z tym to nie fakt zawarcia małżeństwa rzutował na stosunki majątkowe małżonków, lecz status 
prawny żony (in manu  lub sine manu). Por. W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, s. 178; 
W. Wołodkiewicz. M. Zabłocka, Prawo rzymskie – instytucje, Warszawa 2005, s. 89 i n., s. 96; 
L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje, s. 232; W. Rozwadowski, Istota małżeństwa w staro-
żytnym Rzymie, GSP 2005, t. XI�, s. 782.
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II. Odpowiedzialność pater familias za zobowiązania 
zaciągnięte przez żonę przed wejściem do rodziny 

agnatycznej męża
Zobowiązania  zaciągnięte  przez  kobietę  sui iuris  jeszcze  przed  zawarciem 

małżeństwa w momencie wejścia do rodziny agnatycznej męża stawały się zo-
bowiązaniami naturalnymi, podobnie jak zobowiązania zaciągane przez kobie-
tę alieni iuris, które takimi były od samego początku. Brak więc było możliwości 
dochodzenia ich przed sądem od żony in manu. Było to bardzo krzywdzące dla 
wierzycieli, stąd też wprowadzono specjalną skargę – actio utilis, wskutek której 
mąż przejmujący majątek żony na skutek conventium in manum musiał odpo-
wiadać za długi przez nią zaciągnięte, jednakże do wysokości majątku otrzyma-
nego (a więc posagowego)10. Tym samym pater familias rodziny agnatycznej, do 
której wchodziła żona in manu, przejmował odpowiedzialność za jej zobowią-
zania.

III. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte 
przez pater familias

W przypadku zaciągnięcia zobowiązania przez żonatego mężczyznę, istotne 
było w zakresie jego odpowiedzialności, czy miał on status osoby sui iuris, czy 
może alieni iuris.  Na  wstępie  należy  jednak  podkreślić,  że  niezależnie  od  sta-
tusu prawnego mężczyzny za  zobowiązania przez niego zaciągnięte małżonka 
in manu nigdy odpowiedzialności nie ponosiła. W takim razie, kto za zobowią-
zania takie odpowiadał? Jak zostało już podkreślone, kwestia odpowiedzialności 
zależała od statusu prawnego mężczyzny zaciągającego zobowiązanie. Podległy 
bowiem  władzy  zwierzchnika  familijnego  mężczyzna  (osoba  alieni iuris)  sam 
nie mógł odpowiadać za zaciągnięte przez siebie zobowiązania, a pater familias 
ponosić za nie mógł odpowiedzialność wyłącznie wtedy, gdy wyraził wcześniej 
na takie zobowiązanie zgodę lub gdy kontrakt zawarty był na jego polecenie11. 
Wówczas istniały specjalne skargi, określane jako actiones adiecticiae qualitatis, 
które przewidywały możliwość pozywania pater familias12. Oczywiście w okre-
sie prawa klasycznego stopniowo zaczęto przyznawać osobom alieni iuris płci 
męskiej  zdolność  do  samodzielnego  zawierania  kontraktów,  z których  można 

10 H. Insadowski, Rzymskie prawo małżeńskie, s. 230 i n. 
11 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne, s.150 i n.
12 Ibidem, s. 279 i n.
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było ich pozywać13, jednakże wobec braku własnego majątku, egzekucja okazy-
wała się zwykle bezowocna14.

Zupełnie  inaczej  kwestia  ta  kształtowała  się  w przypadku  mężczyzny  po-
siadającego  atrybut  niezależności.  Chodzi  więc  o mężczyznę,  który  sam  był 
zwierzchnikiem  familijnym,  a więc  posiadał  niczym  nieskrępowaną  swobodę 
rozporządzania  majątkiem  rodzinnym.  W takim  przypadku  zasada  była  pro-
sta:  zobowiązania  pater familias realizowane  były  z dóbr  familijnych,  których 
był  właścicielem.  Nie  można  jednakże  zapominać,  że  w ramach  majątku  ro-
dzinnego  znajdowały  się  dobra  posagowe,  które  podlegały  przecież  odmien-
nym zasadom15. I tak, dla przykładu, jakakolwiek próba zastawienia lub zbycia 
wszystkiego tego, co stanowiło posag, obwarowane było koniecznością uzyska-
nia akceptacji żony, co stanowiło zresztą wyjątek od powszechnie obowiązują-
cej reguły, że to pater familias zawsze posiadał „ostatnie zdanie”16. Wracając jed-

13 Ibidem, s. 150.
14 Osoby alieni iuris nie posiadały bowiem własnego majątku. Oczywiście zdarzało się, że 

syn podległy władzy ojca otrzymywał od niego specjalnie wyodrębniony majątek określany 
jako peculium, jednakże majątek ten nadal stanowił własność ojca, więc to ojciec na podstawie 
actio de peculio (będącym jedną z actiones adiecticiae qualitatis) ponosił odpowiedzialność 
tym majątkiem za zobowiązania syna zaciągnięte w ramach peculium. Z czasem jednak zaczął 
utrwalać się zwyczaj przyznawania synowi odrębnego majątku będącego jego własnością, który 
syn zdobył lub otrzymał w związku z odbywaną przez niego służbą wojskową. Majątek taki 
określano jako peculium castrense. Por. M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne, 
s. 150 i 280; A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne, s. 196. Por. E. Ejankowska, Położenie prawne 
filiae familias i jej udział w obrocie prawno-gospodarczym państwa rzymskiego w okresie późnej 
republiki i pryncypatu, Łódź 2003, s. 57, oraz E. Ejankowska, Położenie prawne filiae familias 
i jej udział w obrocie prawno-gospodarczym państwa rzymskiego w okresie późnej republiki 
i pryncypatu (zarys problematyki), s. 56, raz z podanymi tam źródłami i literaturą.

15 Źródła podają, że żona „ma” (habet) posag i że on do niej należy. Wynikało z tego że 
choć formalnie posag należał do męża, to również żona miała odnosić z niego korzyści. Mogła 
bowiem oczekiwać od męża utrzymania jej na poziomie adekwatnym do wartości wnoszonego 
posagu. W związku z tym posag należał do kobiety nie tyle z punktu widzenia jurydycznego 
co gospodarczego. Ze względów tych posag określano więc nie tylko jako dos, ale także jako res 
uxoria (tzn. majątek żony). Por. W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, s. 178; A. Stępkowska, 
Ustanowienie a ukonstytuowanie się posagu w rzymskim prawie klasycznym, ZP 2006, ZN WPiA 
UKSW, t. 6.1, s. 196 i n. 

16 Kobieta, wychodząc za mąż, wnosiła posag, który stawał się własnością pater familias. 
Zapewniał on trwałość małżeństwa, gdyż w razie jego rozwiązania miał on być zwrócony żonie 
celem zabezpieczenia jej dalszej egzystencji. Początkowo nakaz ten wynikał jedynie z obowiązków 
czysto moralnych. Sytuacja taka, bardzo krzywdząca dla kobiet, zrodziła zwyczaj zabezpieczenia 
zwrotu posagu w drodze stypulacji – umowy polegającej na zawarciu zobowiązania (w ściśle 
określonej formułce) przyszłego męża przyjmującego posag z osobą tenże posag przekazującą. 
Z tego kontraktu powstawało zobowiązanie zwrotu posagu w całości, a służyła temu skarga 
– actio ex stipulatu. Takie zabezpieczenie nie zapewniało jednak należytej ochrony. Po pierwsze, 
powództwo ze stypulacji przysługiwało tylko temu, komu mąż zobowiązał się stypulacyjnie 
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nak do meritum sprawy, należy zadać pytanie, czy posag mógł jako taki służyć 
zwierzchnikowi familijnemu do umarzania jego własnych obciążeń? W źródłach 
oraz w literaturze trudno znaleźć przykłady jakiejkolwiek ochrony tego majątku 
przed egzekucją roszczeń osób trzecich. Żona in manu nie była jednak zupełnie 
bezbronna. W przypadku bowiem, gdy wierzyciele chcieli skierować egzekucję 
do  majątku  pater familias,  narażając  tym  samym  dobra  posagowe,  musieli  się 
liczyć z tym, że żonie przysługiwało roszczenie o zwrot posagu  i roszczenie  to 
miało pierwszeństwo przed roszczeniami pozostałych wierzycieli17.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o dwóch rodzajach odpowiedzial-
ności,  tj.  osobistej  i majątkowej.  Ta  pierwsza  pozwalała  wierzycielowi  zawład-
nąć osobą dłużnika i była historycznie starsza. Później dopiero, wraz z rozwojem 
prawa  zaczęto  przesuwać  odpowiedzialność  z osoby  na  majątek.  I tak  właś-
nie,  w świetle  powyższych  uwag,  pater familias  za  zaciągnięte  przez  siebie  zo-
bowiązania  ponosił  odpowiedzialność  majątkiem  stanowiącym  jego  własność. 
W przypadku jednak, gdy dobra rodzinne nie pokrywały w całości roszczeń wie-
rzyciela,  odpowiedzialność  za  zobowiązanie  nabierała  charakteru  osobistego18. 

posag zwrócić. Ponadto żądanie złożenia z góry stypulacji co do zwrotu posagu było często 
w delikatnych rokowaniach przedmałżeńskich postrzegane jako akt nieufności. W związku z tym 
konieczne okazało się wprowadzenie obowiązku zwrotu posagu także, gdy indywidualnego zo-
bowiązania stymulacyjnego nie zawarto. Stworzono więc specjalne powództwo o zwrot posagu, 
tzw. actio rei uxoriae. Przysługiwało ono początkowo osobie ustanawiającej posag, z czasem 
również żonie, o ile była osoba wolną. Z posagu zwróconego na drodze tej skargi zostawały 
potrącone środki potrzebne mężowi do życia, tzw. beneficium competentiae. Por. E. Ejankowska, 
Położenie prawne filiae familias i jej udział w obrocie prawno-gospodarczym państwa rzymskiego 
w okresie późnej republiki i pryncypatu, Łódź 2003, s. 72–98; M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzym-
skie prawo prywatne, s. 159 i n.; K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, 238 i n.; A. Dębiński, Rzymskie 
prawo prywatne, s. 159, 192; L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje, s. 238; W. Osuchowski, 
Zarys rzymskiego prawa prywatnego, s. 398–403. Warto również zaznaczyć, że mąż napotykał 
na pewne utrudnienia w rozporządzaniu posagiem w trakcie trwania małżeństwa. Wynikały 
one z lex Iulia de fundo dotali (18 r. p.n.e. – za cesarza Augusta). Poza zakazem zbycia gruntów 
italskich bez zgody żony, rozciągniętym przez Justyniana również na grunty prowincjonalne, ist-
niał także zakaz zastawiania i zbywania gruntów posagowych. W późniejszym okresie Justynian 
dopuścił jednak pod pewnymi warunkami zarówno zastaw, jak i zbycie gruntów posagowych, 
o ile została na to wyrażona zgoda żony. Szerzej na ten temat A. Stępkowska, Zakaz alienacji 
nieruchomości posagowych w rzymskim prawie klasycznym, CPH 2007, z. 2, s. 21 i n., oraz 
A. Stępkowska, Zakaz obciążania nieruchomości posagowych w rzymskim prawie klasycznym, 
ZP USKW, Nr 7.1, Warszawa 2007, s. 9–10; A. Stępkowska, O Actio rei uxoriae przekształconej 
w actio ex stipulatu  i o naturze nadanej posagom, ZP USKW 2005, t. 5.2, s. 278; W. Litewski, 
Rzymskie prawo prywatne, s. 178 i n.; E. Ejankowska, Położenie prawne filiae familias i jej udział 
w obrocie prawno-gospodarczym państwa rzymskiego w okresie późnej republiki i pryncypatu, 
Łódź 2003, s. 72–98; M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne, s. 159 i n.

17 W. Litewski, Rzymski proces cywilny, Warszawa–Kraków 1988, s. 66.
18 A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne, s. 273.

§ 1. Zależność i wynikająca z niej odpowiedzialność małżonków w prawie...
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Rozdział I. Od zależności do współzależności małżonków

Rzecz jasna, był to środek ostateczny, jednakże bardzo rygorystyczny, gdyż w wy-
niku  jego zastosowania wierzyciel mógł zawładnąć osobą dłużnika, w tym wy-
padku osobą pater familias, pozbawiając go tym samym atrybutu niezależności. 

IV. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez 
żonę in manu za zgodą lub na polecenie pater familias 

oraz za zobowiązania zaciągnięte przez żonę in manu bez 
wiedzy pater familias

Żona in manu mogła zaciągać zobowiązania wyłącznie za zgodą lub na po-
lecenie swego pater familias. Ciężar dowodu, iż zaciągnięte przez kobietę zobo-
wiązanie  nastąpiło  za  zgodą  lub  na  polecenie  jej  pater familias,  spoczywał  na 
powodzie. Odpowiedzialnością za takie kontrakty obarczony był sam pater fa-
milias. Odpowiadał on bowiem w wyniku wytoczenia przeciwko niemu jednej 
ze specjalnych skarg określanych łącznie jako actiones adiecticiae qualitatis.

W  przypadku  natomiast,  gdy  żona  in manu  zaciągnęła  zobowiązanie  bez 
wiedzy i zgody swego pater familias, wówczas zobowiązanie takie miało charak-
ter zobowiązania naturalnego. Brak było bowiem skarg, na podstawie których 
żonę in manu można by było pozwać. Równocześnie pater familias nie ponosił 
za takie zobowiązanie odpowiedzialności, jako że nie wyraził na nie zgody19.

V. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte 
przez żonę in manu w ramach udzielonego jej wcześniej 

peculium
Istotnym problemem klasycznego prawa rzymskiego była kostniejąca struk-

tura rodziny rzymskiej. Jak zostało już zaznaczone, ius civile okresu rzymskiej re-
publiki i pryncypatu pozbawiało zdolności majątkowej osób alieni iuris. Jedynie 
bowiem pater familias mógł kształtować położenie majątkowe swej rodziny, po-
dejmując czynności prawne20. Odstępstwem od tej zasady była instytucja pecu-
lium. Prawnicy rzymscy zmuszeni przecież byli wypracować jakieś metody prak-
tyczne, pozwalające na pewne uczestnictwo w obrocie gospodarczym osób alieni 
iuris, nie naruszając tym samym zasad samego ius civile21. Jednym z takich roz-
wiązań było zezwolenie podmiotu  sprawującego w rodzinie władzę,  aby osoba 

19 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne, s. 279 i n.
20 E. Ejankowska, Położenie prawne filiae familias i jej udział w obrocie prawno-gospodar-

czym państwa rzymskiego w okresie późnej republiki i pryncypatu, Łódź 2003, s. 72 i n.
21 Ibidem.


