III 147 151

ris certaeque formae anul
. .
acciperet verbi gratia d os i:n 1h1faceret, et
. et venditio an enanos ce utrum
empllo
.
,
1
contrahatur. Cassius aic;:~~~ e~ cond~ctio
emptionem venditionemqu • enae q~1dem
rarum autem locationem ete condtrah_1, ope·
con uctionem
se d p Iensque
placuit emptione
..
tionem contrahi. Atqui si m m et vend1~
ded
d
eum aurum e1
~ro me~ce e pro opera constituta, convemt locallonem conductionem contrah.I.
148. Societatem co~re solemus ~ toto'~ -~ ~nor,.~m. aut ~~~~~pęgm,~;
velutI manc1p1orum emendorum aut vendendorum.

~~9. Ma~a autem quaestio fuit, an ita
com poss1t societas, ut quia maiorem
partem lucret~r minorem damni praestet.
Qu?<l Q. Mu~1~s <~ t[(J;JU1l7i~~~~

~

ess~ existl~vlt. Sed Servius Sulpiczus, cuius> 318 et1am praevaluit sententia,
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adeo ita coiri posse societatem existimavit,
ut dixerit illo quoque modo coiri posse, ut
quis nihil omnino damni praestet, sed lucri
partem capiat, si modo opera eius tam pretiosa videatur, ut aeguum sit eum cum hac
pactione in societatem admitti. Nam et ita
posse coiri societatem constat, ut unus pecuniam conferat, alter non conferat, li et tamen lucrum inter eos commune sit: saepe
enim opera alicuius pro pecunia valet.

150. Et illud certum est, si de partibus
lucri et damni nihil inter eos convenerit, tamen aequis ex partibus commodum et incommodum inter eos commune esse. Sed
si in altero partes express~e fue~nt, velut
in Iucro in altero vero om1ssae, m eo quoque, q~od omissum est, similes partes
erunt.
151. ManeL auJem ~!~~- ~_!!§.Qllę'
donęc,jn eądem ~0E!.!n~!.}_ 9 P~!§ęy,~:1ant.
At cum a l i ~~ ~ ~ ! ! . , !.!!:

ciefassolv1tur. Sed piane sa qu_as m ~?Cred
nuntiaveńt societati, ut obv~m~n~ a iquo

lucrum solus habeat, veluti s1 m1h1 totorum
bonorum socius, cum ab aliquo he~es ~sset
.
. hoc renuntiaverit soc1etat1' ut
re 1ictus, m
m GOESCHEN ex 1. 3, 25 , 2·
od
9 17· C .; sensu.
. E 't
Jt9J.3,25,4~Ga1 p t3. , , •

~onał dl~ mnie pierścień o określonej wadze
1 kształcie i przyjął na przykład 200 denarów
cz
.
.
. '
zawiera _się kon!rakt kupna-sprzedaży, czy
n~Jmu. Cassms powiada, że co do materiału zaw1ern si~ kupno-sprzedaż, co do pracy - kont~akt naJmu. Ale większość uznała, że zawiera
~1ę kupno-sprzedaż. Jednakże jeśli dam mu moJe Z!oto, . ustalając wynagrodzenie za pracę,
przyJęto, ze zawiera się kontrakt najmu.

r

148. Spółkę zwykliśmy zawierać albo co do·
całego majątku, albo co do jakiejś jednej spraw_y, na przykład dla zakupywania i
mewolmków.

sprzedaży

149._ Pojawił się poważny problem, czy spół
ka moze być zawarta tak, żeby ktoś miał więk
szy udział w zyskach, a ponosił mniejsze straty.
Quintus Mucius uznał, że jest to sprzeczne
z istotą spółki. Ale Servius Sulpicius, którego
pogląd przeważył, tak bardzo był przekonany,
jakoby spółka tak mogła być zawarta, iż powiedział, że może być zawarta również w tak.i Sp<r
sób, że ktoś nie ponosił w ogóle żadnej straty,
lecz zabrał część zysku, o ile jego praca wydaje
się tak wartościowa, że słuszne jest, by w wyniku porozumienia tej treści dopuścić do spółki.
Wiadomo, że spółka może być zawarta i tak, że
jeden wnosi pieniądze, drugi nie wnosi, a jednak
zysk jest między nimi wspólny; często bowiem
czyjaś praca ma wartość pieniądza.
150. I to jest pewne, że jeśli nie dojdzie pomiędzy nimi do uzgodnienia co do partycypacji
w zyskach i stratach, to jednak wspólna jest
między nimi w częściach równych tak korzyś~,
jak i strata. Ale jeśli udziały zostaną wyrażme
określone co do jednego, na przykład co dozysku, co do drugiego zaś pominięte,. u~ały będą
analogiczne, w tym także, co pom1ruęto.

151. Spółka utrzymuje się dopóty, d~~ki
wspólnicy trwają w tym samym porozu~1eruu,
ale gdy któryś wypowie kontrakt, spółka s~ę ~związuje. Ale oczywiście.jeśli _ktoś~ wypow1edz1ał
spółk~, by samemu zngam~ć Jt~l\S P~Y}?Udkową
korzyść, na przykład, jeśh móJ w~spolmk c~ do
całego majątku, ~dy przez ko~m, ustanowiony .
zostanie spadkob1erct\, wypowie spółkę po to,
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hered itatem solu~ lucrifaciat, cogetur hoc
luc~ m c~mm umca re; si quid vero aliud
lucnfecent_ quod ~o~ captaverit, ad ipsum .
solum pertmet. M1h1 vero, quidquid omnino post renuntiatam societatem adquiritur
soli conce ditur .
'
152. Solvi tur adhuc societas etiam morte socii , quia qui societatem contrahit certam, perso nam sibi eligit.
153. Dicit ur etiam capitis deminutione
solvi socie tatem , quia civili ratione capitis
d~minutio320 morti coaequatur; ~
s1 ad c consentiant in societatem, nova
vj_g_ę,tu~.e:re. soc1 e~.

169

154. Item si cuius ex sociis bona publice aut privatim venierint, solvitur societas.
Sed ea qui dem li societas, de qua loquimur,
id est quae consensu contrahitłłf RHEle, iu~s genti um est, itaque inter omnes homines natur ali ratione consistit.
154a.321 Est autem aliud genu s s.Q9.d,atis
propr ium civium Rom anoru m.Oi im enim
mortl10 patre familias inter suos heredes
quae dam erat legitima simul et naturalis
socie tas, quae appellabatur ęrcto non cito,

id est dominio-non-divi-so: ·--erciuńi enim
dominium est, unde eros dominus dicitur:
ciere autem dividere est, unde caede re et

secar e dicimus.

154b. Alii quoq ue, qui volebant eandem
habe re socie tatem , poterant id consequi
apud praet orem certa legis actione. In hac
autem societate fratrom suoro m ceteroromv e, qui ad exem plum fratrom suorum
socie tatem coier int, illud propr ium erat,
quod vel unus ex sociis comm unem servum manu mitte ndo liberu m facie bat et
omni bus libertum adquirebat: item unus
rem comm unem manc ipando eius facie-

bat, qui mancipio accipiebat322 •

155. Mand atum consi stit, sive nostra
grati a mand emus sive aliena. ltaqu e sive ut
mea nego tia geras , sive ut alterius, manda320
321
322

hinc incipit F. inde a tio.
§§ 154 a et b desunt in Cod., sed cf. F.
.A.RANGIO-RUIZ: auctore suppl. editores.
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aby samemu osiągnąć korzyść ze_ s~~dku,' ?ędzie
zmuszony ów zysk ze mną podz1ehc. Jesh natomiast osiągnie jakąś inną ~orzyść,? kt~rą się nie
ubiegał, należy tylko do mego. Mme zas san:iemu
przyznaje się to, co w ogóle nabyte zostaJe po
wypowiedzeniu spółki.
152. Nadto spółka rozwiązuje się również
przez śmierć wspólnika, ponieważ ten, kto zawiera spółkę, dobiera sobie określoną osobę.
153. Powiada się, że spółka rozwiązuje się
także wsku tek capitis deminutio, ponieważ
w świetle ius civile capitis deminutio przyrównuje się do śmierci; ale w każdym razie,jeśli nadal trwają w porozumieniu co do spółki, przyjmuje się, że powstaje nowa spółka.
154. W ten sposó b, jeśli majątek jedne go ze
wspólników zostanie sprzedany publi cznie albo
prywatnie, spółka ulega rozwiązaniu. Spółka,
o której mów imy, to jest ta, którą zawie ra się
przez samo porozumienie, jest instytucją ius
gentium, zatem u wszystkich ludów opier a się
na rozsądku naturalnym. ·
154a. Istnieje natomiast inny rodzaj spółki
właściwy obywatelom rzymskim. Daw nief bowiem, po śmierci ojca rodziny, istniała między
spadkobiercami domo wym i pewn ego rodzaju
spółka, jednocześnie praV{Jla i naturalna, która
zw.ała się ·;~ercto non cito" , czyli nie podzielnej
własności, ,.erctum" bowi em to „własnosc' ',stąd
właściciela zwie się „eros", ,.ciere" natomiast
znaczy „dzielić", stąd mówimy „ciąć" i ,,siekać".
154b. Również inni, którzy chcieliby mieć taką spółkę, mogli to osiągnąć w drodze proce
su legisakcyjnego-przed pretorem. W tej spółce braci,
albo innych osób, które utworzyły spółkę na wzór
braci jako spadkobierców domowych, charakterystyczne było to, że także jeden ze wspólników.
wyzwalając wspólnego niewolnika, czyni
ł go
wolnym i pozyskiwał wyzwoleńca dla wszystkich; tak samo jeden , zbywając rzecz wspólną
w drodze mancypacji, czynił właścicielem tego,
kto przez mancypację rzecz przyjmował.
155. IZTecenie dochodzi do skutk u, gdy udzielamy z~ enia bądź w naszym, bądź w cudzym
interesie. Tak więc, jeśli zlecę, byś prowadził

