
Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa 1 (2018) 

 

 

�r �a�. pro�esor nadzwyczajny Renata �wir�o��Skok�  

Uniwersy�e� �zeszowski�

 
�i��a uwa� in�erpre�a���n��� na �ar�inesie �. ��������� �Pau�us� 

 

  

 �asada superfi�ies solo �edi�� na�e��ca do naj�ardziej znanyc� re�u� prawa rzym�

skie�o� ma wa�or nie ty�ko �istoryczno�prawny. �unkcjonuje ona w wie�u wsp��czesnyc� 

prawodawstwac� europejskic�� w tym znana jest tak�e po�skiemu Kodeksowi �ywilnemu 

(art. �8 i 1�1 K.c.). � te�o powodu re�u�a ta jest � w da�szym ci��u � przedmiotem zain�

teresowania nie ty�ko romanist�w� a�e tak�e przedstawicie�i doktryny prawa cywi�ne�o1. 

�aksyma ta� z�odnie z kt�r� � wszystko to� co zosta�o trwa�e z �runtem po��czone            

z �runtem� dzie�i �os prawny �runtu � w nauce prawa rzymskie�o zosta�a do�� szcze���

�owo om�wiona. �o�na jednak dostrzec pewne pro��emy interpretacyjne dotycz�ce tej 

re�u�y. Punktem odniesienia s�  tutaj � przede wszystkim � �ra�menty z dzie� Pau�usa� 

Pomponiusa i Neratiusa� zamieszczone w justynia�skic� �iges�a�� (�. ������8�8 � �aulus 

libro �� �uaes�ionum� �. �1�1��0�� � �omponius libro �� ad Sabinum� �. �1�1�1��1 � �era-

�ius libro �uin�o membranarum)� kt�re mo�� �wiadczy� o niekonsekwentnym stosowa�

                                                 

1 �o�. S. RI�����N�� �al diri��o romano �lasi�o al diri��o moderno��w:� �nnali di �alermo �� (1�1�)� s. �01 
i s�.� �. ��N��R� Superfi�ies solo �edi�� �w:� ��ilologus 88 (1���)� s. 2�� i s�.� �.�. ��S�HI� �roprie�� divisa 
per piani� superfi�ie e l�es�ensione ai provin�iali del prin�ipio ��superfi�ies solo �edi����w:� S�udi in onore           
di �in�enzo �rangio-�uiz nel �L� anno del suo insegnamen�o� t. �� Napo�i 1���� s. 1��� �.P. ��IN�K�� Super-
fi�ies solo �edi�� �w:� �ei�s��rif� der Savigny-S�if�ung fur �e���sges��i���e� �omanis�is��e �b�eilung 88 
(1��1)� s. 180� �. P�S��RI� �rospe��iva s�ori�a del diri��o di superfi�ie� �w:� S�udi in memoria di �uido �ona-
�u�i t. 2� �i�ano 1���� s. 8�1 i s�.� �. �. ��R��� Sobre una nueva �alifi�a�ion del aedifi�ium por obra de la 
legisla�ion urbanis�i�a imperial� �w:� �ura� �ivis�a in�ernazionale di diri��o romano e an�i�o 2�(1���)�                
s. �1 i s�.� �. �INI�R�� �er �rundsa�z superfi�ies solo �edi� im polnis��en �e���� �w:� ���a Universi�a�is �i�o-
lai Coperni�i 1� (1���) �0� s. 12� i s�.� S. SI�I�I�� S�udi di superfi�ie in epo�a gius�inianea� �i�ano 1��8�       
s. � i s�.� �. S�K���� �asada superfi�ies solo �edi� w prawie rzymskim��w:� ���a Universi�a�is �i�olai Coper-
ni�i 2� (1�8�) 1�2� s. 1�� i s�.� �. ��S����I� �naedifi�a�io� �i�ano 1�88� s. � i s�.� �. H. S�HR���� �ui in 
fondo alieno aedifi�avi�� �ie a��io nego�iorum ges�orum u�ilis als �ors�ufe einer allgemeinen �erei��e-
rungsklage� �w:� �evue �n�erna�ionale des �roi�s de l��n�i�ui�� �1(1�8�)� s. �01 i s�.� P. �P�R�H�� �naedifi-
�a�io und usu�apio��w:� �es���rif� f�r �un�er� �esener 1��2� s. �� i s�.� �. ���I���� �er una diversa pros-
pe��iva della inaedifi�a�io� �nde� (20) 1��2� s. ��� i s�.� �. K�R����I��� �asada superfi�ies solo �edi�          
w rozwoju �is�ory�znym� �w:� �br�� nieru��omo��iami w prak�y�e no�arialnej� Krak�w 1���� s. ��� �. ��K� 
Wsp�ł�zesne przemiany zasady superfi�ies solo �edi�� �w:� �olska la� �� -�y��� �u��in 1���� s. �1� i s�.�          
K. H��INI�K� �asada superfi�ies solo �edi� w prawie rzymskim i w przepisa�� polskiego kodeksu �ywilne-
go��w:� Czasopismo �rawno-�is�ory�zne �0 (1���)� s. ��� i s�.� R. ��IR����SK�K� �ieru��omo�� i zasady 
ak�esji według prawa rzymskiego� Rzesz�w 200�� s. �1 i s�. 
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niu zasady superfi�ies solo �edi�� Przedmiotem niniejsze�o opracowania jest zatem za�

�adnienie odst�pstw od jej stosowania w rzymskim prawie prywatnym � w odniesieniu 

do �udowy na cudzym �runcie. 

 �asada superfi�ies solo �edi� w prawie rzymskim stanowi�a norm� sui generis       

d�a oceny pro��emu� komu przys�u�uje w�asno�� w przypadku przy��czenia (a��essio) 

rzeczy ruc�omej do nieruc�omo�ci� �o�na wyr��ni� trzy podstawowe sytuacje�  w kt��

ryc� re�u�a ta mia�a zastosowanie� tj. inaedifi�a�io� implan�a�io oraz sa�io� Nie u�e�a w�t�

p�iwo�ci� �e rozstrzy�ni�cie pro��emu w�asno�ci w przypadku po��czenia rzeczy ruc�o�

mej z nieruc�omo�ci� per a��essionem � to ���wna �unkcja zasady superfi�ies solo �edi�� 

�ednak�e� �dy�y zakres jej dzia�ania o�ranicza� si� ty�ko do tyc� trzec� przypadk�w ak�

cesji� to w�a�ciwie re�u�a superfi�ies solo �edi� �y�a�y prawu rzymskiemu niepotrze�na. 

�unkcjonowa�a �owiem inna� �ardziej o���na zasada: a��essio �edi� prin�ipali� kt�ra 

nadawa�a si� do stosowania w tyc� przypadkac�. ��ate�o te� s�ormu�owanie odr��nej 

zasady superfi�ies solo �edi� wskazuje na to� �e jej zastosowanie i �unkcje mia�y swoje 

dodatkowe uzasadnienie� wyc�odz�ce poza konstrukcj� akcesji � kt�ra zreszt� nie zaw�

sze dok�adnie ��pasowa�a� do tej re�u�y. �na�iza �r�de�2 pozwa�a na stwierdzenie� �e re�

�u�a ta kreowa�a szcze���nie si�ny� natura�ny i nierozerwa�ny zwi�zek ��cz�cy po�

wierzc�ni� z �runtem� kt�ry prowadzi� do te�o� �e konstrukcja �udow�ana na po�

wierzc�ni oraz znajduj�cy si� pod ni� �runt� �y�y traktowane jako e�ementy jednej ca�o�

�ci� jak� wsp��nie tworzy�y. � zac�owanym materia�e �r�d�owym prawa rzymskie�o 

mo�na wszak odna�e�� teksty �wiadcz�ce o tym� �e wspomniana wy�ej jedno�� ��cz�ca 

powierzc�ni� z �runtem� jak� wyra�a�a re�u�a superfi�ies solo �edi�� nie zawsze �y�a �ci�

��e respektowana.  

  �wiadczy o tym naj�epiej �ra�ment poc�odz�cy z dzie�a Neratiusa� w kt�rym 

prawnik rozstrzy�a pro��em wzniesienia przez oso�� prywatn� �udynku na �runcie 

na�e��cym res e��ra �ommer�ium (�. �1�1�1� pr.): 

�era�ius libro �uin�o membranarum� �uod in li�ore �uis aedifi�averi�� eius eri�� nam 

li�ora publi�a non i�a sun�� u� ea� �uae in pa�rimonio sun� populi� sed u� ea� �uae pri-

mum a na�ura prodi�a sun� e� in nullius ad�u� dominium pervenerun�� ne� dissimilis 

                                                 

2 �. �1����� (Mar�ianus libro �er�io ins�i�u�ionum)� �. �1���2� (Ulpianus libro �� ad Sabinum)� �. ��������1 
(�aulus libro �� ad edi��um prae�oris)� �. �0�8��� (�ulianus libro �� diges�orum) . �ak te� przyjmuje wi�k�
szo�� romanist�w� m.in. �. K�S�R� �as r�mis��e �riva�re���� t. 2� ��nc�en 1���� s. 28�� �.P. ��IN�K��     
op� �i�.� s. 1�1� �. K�R����I��� op� �i��� s. ��� R. ��IR����SK�K� op� �i�.� s. 1��. 
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�ondi�io eorum es� a��ue pis�ium e� ferarum� �uae simul a��ue adpre�ensae sun�� si-

ne dubio eius� in �uius po�es�a�em pervenerun�� dominii fiun��  

 

 � ana�izowanym tek�cie opisany zosta� przypadek� w kt�rym wy�udowany         

na nad�rze�u �udynek sta� si� w�asno�ci� �uduj�ce�o (�uod in li�ore �uis aedifi�averi�� 

eius eri�). � uzasadnieniu swojej wypowiedzi Neratius poda�� �e nad�rze�a (li�ora)� � 

c�ocia� stanowi� miejsca pu��iczne � do maj�tku pu��iczne�o nie na�e�� (li�ora publi�a 

non i�a sun�� u� ea� �uae in pa�rimonio sun� populi). �ed�u� nie�o li�ora maris � podo�nie 

jak� ry�y czy dzikie zwierz�ta � na�e�� do rzeczy niczyic� (res nullius)� kt�re staj� si� 

w�asno�ci� te�o� w kt�re�o w�adaniu si� zna�az�y. Przyznanie przez Neratiusa w�asno�ci� 

wy�udowane�o na �rze�u morza �udynku� �uduj�cemu� a tak�e kwestia w�asno�ci nad�

�rze�a� kt�re jest traktowane jako res nullius� nie stanowi� odst�pstwa od zasady super-

fi�ies solo �edi�� � om�wionym stanie �aktyczno�prawnym nie wyst�puje a��essio ru�

c�omo�ci do nieruc�omo�ci� a�e mamy raczej do czynienia z konstrukcj� zaw�aszczenia 

(o��upa�io)�. 

 Ko�ejnym tekstem� kt�ry odnosi si� do �udowy cze�o�� co zwi�zane jest z mo�

rzem� jest �ra�ment z dzie�a Pomponiusa (�. �1�1��0��):  

�omponius libro �rigensimo �uar�o ad Sabinum� Si pilas in mare ia��averim e� supra 

eas inaedifi�averim� �on�inuo aedifi�ium meum fi�� i�em si insulam in mari aedifi-

�averim� �on�inuo mea fi�� �uoniam id� �uod nullis si�� o��upan�is fi�� 

  

 � przytoczonym tek�cie jurysta uznaje w�asno�� te�o� kto wy�udowa� sztuczn� 

wysp� na morzu. Powy�sze rozstrzy�ni�cie Pomponius � ana�o�icznie� jak Neratius        

                                                 

� �a �rze� morza �li�or maris� prawnicy rzymscy uwa�a�i miejsce� do kt�re�o doc�odzi najwy�sza �a�a 
morska � �. �0�1���� (Celsus libro �� diges�orum): ma�imus flu��us a mari perveni�� co do te�o � zo�.             
�. �I�N�I� Condizione giuridi�a del mare e del li�us maris� �w:� S�udi in onore di S� �erozii� Pa�ermo 1��2�       
t. �� s. 10� i s�.� �. ����� �R�� Le res �ommunes omnium dell� elen�o di Mar�iano e il problema del loro fon-
damen�o giuridi�o� �i�ano 1���� s. 2�� H. �NK��� ��Li�ora maris� e� ��longi �emporis praes�rip�io���w:� �nde� 
2�(1��8)� s. ��1 i s�.� �. �I���� �es publi�a� res �ommunis omnium� res nullius� �rozio e le fon�i romane sul 
diri��o del mare��w:� �nde� (2�) 1��8� s. �8� i s�. 

� �o�. H. �NK��� op� �i�.� s. ��� i s�.� �. �I�N�I� op��i�.� s. 11�� S. SI�I�I�� op� �i�.� s. �. 
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we (�. �1�1�1�pr.) � opar� na zaw�aszczeniu� kt�re po�e�a�o na na�yciu w�asno�ci rzeczy 

niczyic� (�uod nullius si�� o��upan�is fi�)�. 

 �okonuj�c ana�izy wy�ej przedstawionyc� wypowiedzi rzymskic� prawnik�w� 

na�e�y zastanowi� si� nad tym� czy Pomponius � m�wi�c o w�asno�ci � odnosi� j� ty�ko 

do konstrukcji �udow�anej� czy tak�e do dna morza� na kt�rym ta �udow�a �y�a oparta� 

� odpowiedzi mo�na wysun�� dwie �ipotezy. Po pierwsze � Pomponius rozstrzy�aj�c 

kwesti� w�asno�ci �udynku wzniesione�o na morzu� m��� pomin�� e�ement w�asno�ci 

podstawy �udynku� tj. cz��ci dna morza. Po dru�ie � zamieszczony w �iges�a�� przez 

kompi�ator�w justynia�skic� �ra�ment wypowiedzi Pomponiusa� m��� zosta� skr�cony. 

�est wie�ce prawdopodo�ne� �e prawnicy justynia�scy skr�ci�i tekst wypowiedzi te�o 

prawnika i pomin��i kwesti� w�asno�ci podstawy �udynku.  

 �enn� wskaz�wk�� pozwa�aj�c� wy�ra� jedn� z tyc� a�ternatywnyc� �ipotez� sta�

nowi tekst poc�odz�cy od Neratiusa (�. �1�1�1��1): 

�era�ius libro �uin�o membranarum� �llud videndum es�� subla�o aedifi�io� �uod in li-

�ore posi�um era�� �uius �ondi�ionis is lo�us si�� �o� es� u�rum manea� eius �uius fui� 

aedifi�ium� an rursus in pris�inam �ausam re��idi� perinde�ue publi�us si�� a� si nu-

m�uam in eo aedifi�a�um fuisse�� �uod propius es�� u� e�is�imari debea�� si modo re-

�ipi� pris�inam li�oris spe�iem�   

 

 Neratius ana�izuje stan �aktyczny� wed�u� kt�re�o oso�a prywatna wznios�a �u�

dynek na nad�rze�u� kt�ry to nast�pnie u�e�� zniszczeniu. �urysta zastanawia si�� do ko�

�o � w tej sytuacji �  ��dzie na�e�a�o nad�rze�e� tzn. czy w da�ej ��dzie w�asno�ci� kon�

struktora �udynku (�o� es� u�rum manea� eius �uius fui� aedifi�ium)� czy te� stanie si�    

na powr�t w�asno�ci� pu��iczn� (an rursus in pris�inam �ausam re��idi� perinde�ue pu-

bli�us si�)� Neratius przyjmuje to dru�ie rozwi�zanie jako �ardziej prawdziwe� przy za�

�o�eniu� �e po zniszczeniu �udow�i� nad�rze�e ��wraca�o� do poprzedniej postaci (si mo-

do re�ipi� pris�inam li�oris spe�iem). � tre�ci postawione�o pytania wynika� �e do c�wi�i 

zniszczenia �udynku� za w�a�cicie�a znajduj�ce�o si� pod nim �runtu� �y� uwa�any w�a�

�cicie� konstrukcji (u�rum manea� eius �uius fui� aedifi�ium).  

                                                 

� ��. �. �1�1��0: �uamvis �uod in li�ore publi�o vel in mari e�s�ru�erimus� nos�rum fia� (�)� �ak�e w tym 
�ra�mencie Pomponius przyznaje w�asno�� konstrukcji wy�udowanej na nad�rze�u pu��icznym               
�u� w morzu �uduj�cemu. �o�. tak�e �. �I�N�I� op��i�.� s. 110 i s�. 
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 Nie jest wi�c wyk�uczone� �e r�wnie� Pomponius � wed�e wy�ej om�wione�o tek�

stu (�. �1�1��0��) � za w�a�cicie�a tej cz��ci dna morza� na kt�rej zosta� postawiony �u�

dynek� uwa�a� w�a�cicie�a konstrukcji. Neratius� jak wynika z cytowane�o �ra�mentu   

(�. �1�1�1��1)� przyznawa� �uduj�cemu w�asno�� �runtu pod �udynkiem� pomimo �e �y� 

on wzniesiony na nad�rze�u� kt�re � na�e��c do rzeczy ��d�cyc� w�asno�ci� pu��iczn� 

(res publi�ae)� � �y�o w prawie rzymskim szcze���nie c�ronione. ��ate�o te� jest wie�ce 

prawdopodo�ne� �e Pomponius za w�a�cicie�a cz��ci dna morza pod �udynkiem � po�

niewa� dno morskie �y�o w o���no�ci res nullius � uwa�a� w�a�cicie�a �udynku. �czywi�

�cie w�a�cicie� konstrukcji �y� w�a�cicie�em podstawy (tj. cz��ci dna morza) ty�ko             

w okresie w�adania �udynkiem�. 

 � prawie k�asycznym dzia�anie zasady superfi�ies solo �edi�� �dy c�odzi o za�u�

dow� �runt�w prywatnyc�� os�a�ione zosta�o w s�erze o��i�acyjnej. �owodzi te�o 

nast�puj�ce �r�d�o � �. ������8�8: 

�aulus libro �uin�o de�imo �ues�ionum� �ream promisi alienam� in ea dominus 

insulam aedifi�avi�� an s�ipula�io e��in��a si�� �uaesi�um es�� respondi� si alienum 

�ominem promisi e� si a domino manumissus es� liberor� ne� admissum es�� �uod 

Celsus ai�� si idem rursus lege ali�ua servus effe��us si�� pe�i eum posse� in perpe�uum 

enim subla�a obliga�io res�i�ui non po�es�� e� si servus effe��us si�� alius vide�ur esse� 

ne� simili argumen�o usus es�� u�� si navem� �uam �u promisis�i� dominus dissolveri�� 

deinde isdem �abulis �ompegeri�� �eneri �e� �i� enim eadem navis es�� �uam �e 

da�urum spopondis�i� u� videa�ur magis obliga�io �essare �uam e��in��a esse� �omini 

au�em manumisso simile fie�� si ea men�e dissolu�am esse navem posueris� u� in alios 

usus �onver�eren�ur �abulae� deinde mu�a�o �onsilio easdem �omposi�as� alia enim 

videbi�ur esse pos�erior navis� si�u� ille alius �omo es��  non es� �is similis area� in �ua 

aedifi�ium posi�um es�� non enim desii� in rerum na�ura esse� immo e� pe�i po�es� 

area e� aes�ima�io eius solvi debebi�� pars enim insulae area es� e� �uidem ma�ima� 

�ui e�iam superfi�ies �edi� (...). 

                                                 

� �o do res publi�ae i ic� szcze���nej oc�rony w prawie rzymskim � zo�. �.���2�2�pr. (Ulpianus libro �� ad 
edi��um): fluminum publi�orum �ommunis es� usus� I.2�1�2: flumina (�) omnia e� por�us publi�a sun�� 
ideo�ue ius pis�andi omnibus �ommune es�� I.2�1��: li�orum �uo�ue usus publi�us es�� si�u� ipsius maris� e� ob 
id �uibuslibe� liber�um es�. ��. �. �R�N��� Le �ose ��e��ra pa�rimonium �umani iuris��� �rieste 1��1� s. 1�            
i s�.� �. K�S�R� op��i�.� s. �22� �. �I���� op� �i�.� s. �8� i s�. 

� �ak�e: �. K�S�R� �as r�mis��e �riva�re���� t. 1� ��nc�en 1��1� s. �22 przytacza ten tekst jako pewne 
odst�pstwo od zasady superfi�ies solo �edi�� �opuszcza te� przyznanie w�asno�ci podstawy� tj. dna morza 
w�a�cicie�owi konstrukcji� przynajmniej do momentu zniszczenia �udynku.   
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 �ak wynika z przytoczone�o tekstu� juryst� interesowa�o za�adnienie� czy wy�asa 

zo�owi�zanie ze stypu�acji� kt�rej przedmiotem �y� cudzy �runt� w sytuacji� �dy w�a�ci�

cie� �runtu wy�udowa� na nim dom czynszowy� Przed rozstrzy�ni�ciem te�o za�adnie�

nia Pau�us om�wi� ana�o�iczne stany �aktyczno�prawne. � pierwszym kazusie �y�a 

mowa o przedmiocie �wiadczenia ze stypu�acji: cudzym niewo�niku� kt�re�o w�a�cicie� 

�o wyzwo�i� �alienum �ominem promisi e� si a domino manumissus es� liberor�. � da��

szym ci��u jurysta podda� ana�izie przypadek� w kt�rym przedmiotem przyrzeczenia 

stypu�acyjne�o �y� cudzy statek� nast�pnie roze�rany na cz��ci przez w�a�cicie�a  

(navem� �uam �u promisis�i� dominus dissolveri�). ��a tyc� stan�w �aktycznyc� jurysta 

poda� odpowiednie rozwi�zania. � przypadku stypu�owane�o niewo�nika � zo�owi�za�

nie wy�asa�o de�initywnie� nawet �dy�y popad� on ponownie w niewo�� (servus effe��us 

si�� pe�i eum posse� in perpe�uum enim subla�a obliga�io res�i�ui non po�es�� e� si servus 

effe��us si�� alius vide�ur esse). �dy za� c�odzi�o o statek � to zo�owi�zanie istnia�o w da��

szym ci��u� o i�e statek zosta� on ponownie z�o�ony. �yj�tkiem �y�a�y sytuacja� w kt�rej 

w�a�cicie� mia��y zamiar � materia� uzyskany z roz�i�rki �przeznaczy� na inne ce�e.       

� tym dru�im przypadku o�owi�zywa�o�y rozstrzy�ni�cie podo�ne do� wy�ej wskaza�

nej kwestii� wyzwo�enia niewo�nika. Pau�us nie widzia� podo�ie�stwa mi�dzy wyzwo�e�

niem stypu�owane�o niewo�nika� a��o te� roze�raniem i z�o�eniem przyrzeczone�o sty�

pu�acyjnie statku� a za�udowaniem cudze�o �runtu ��d�ce�o przedmiotem stypu�acji 

(non es� �is similis area� in �ua aedifi�ium posi�um es�). �o�owi�zanie ze stypu�acji� kt�rej 

przedmiotem jest cudzy �runt� istnieje w da�szym ci��u� mimo za�udowania te�o �runtu 

przez w�a�cicie�a. �urysta u�y� ar�umentu� �e za�udowany �runt nie przesta� istnie�: 

owszem� mo�e �y� doc�odzony w post�powaniu s�dowym i ��dzie musia�a zosta� za�

p�acona warto�� szacunkowa przedmiotu sporu �immo e� pe�i po�es� area e� aes�ima�io 

eius solvi debebi�)8.  

 �zasadnienie rozstrzy�ni�cia � co do da�sze�o istnienia zo�owi�zania ze stypu�a�

cji � kt�rej przedmiotem �y�o ��dostarczenie� cudze�o �runtu� nast�pnie za�udowane�o 

przez w�a�cicie�a� znajduje si� w zdaniu pars enim (...) superfi�ies �edi�� �awiera ono roz�

strzy�ni�cie oceniane�o stanu �aktyczne�o z punktu widzenia prawa o��i�acyjne�o           

i rzeczowe�o. �o�owi�zanie ze stypu�acji istnieje w da�szym ci��u� poniewa� przyrze�

czony �runt po za�udowaniu stanowi cz��� domu czynszowe�o� i to nawet najwi�ksz� 

                                                 

8 Szerzej � zo�. R. ��IR����SK�K� �ds��ps�wa od zasady superfi�ies solo �edi� �uwagi �is�ory�zno-
prawne���w:� �eszy�y �aukowe Uniwersy�e�u �zeszowskiego� Seria �rawni�za (�) 200�� s. �8� i s�. 
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(pars enim insulae area es� e� �uidem ma�ima). Poza tym do �runtu dokonano akcesji 

�udynku. � uj�ciu Pau�usa zatem postawienie �udynku na �runcie ��d�cym w�asno�ci� 

prywatn� � z punktu widzenia o��i�acyjne�o � na�e�y ocenia� odwrotnie� ani�e�i dyktuje 

to zasada superfi�ies solo �edi�. �asada ta za� ma pe�ne zastosowanie w prawie rzeczo�

wym. �urysta wyra�nie potwierdza� i� w prawie rzymskim� we wszystkic� ��uk�adac��� 

wynikaj�cyc� z zastosowania re�u�y superfi�ies solo �edi�� dominuj�ca ro�a przypada�a 

zawsze �runtowi�. 

 �dst�pstwa od zasady superfi�ies solo �edi� mo�na zao�serwowa� w zac�odnio�    

�rzymskim prawie wu��arnym. ��odzi�o mianowicie o przypadek �udowy na cudzym 

�runcie za zezwo�eniem je�o w�a�cicie�a (�pi�� �ai� 2�1��): 

��em regulari�er �ons�i�u�um es�� u� superposi�a inferioribus �edan� � id es� u�� si �uis 

in solo nos�ro� sine nos�ro permissu� domum aedifi�averi�� ad eum �uius �erra es�� 

domus  aedifi�a�a per�inea� (...). 

 

 � cytowanym �r�d�e nieznany autor wyja�nia� �e �udynek wzniesiony na cu�

dzym �runcie �ez z�ody je�o w�a�cicie�a (sine nos�ro permissu) przypada� na w�asno�� 

w�a�cicie�owi �runtu. �ednak na skutek zastosowania argumen�um a �on�rario z tekstu 

mo�na wywnioskowa�� �e je��i�y dom zosta� z�udowany za z�od� w�a�cicie�a �runtu 

(nos�ro permissu)� w�wczas na�e�a��y do �uduj�ce�o� a nie do w�a�cicie�a ziemi10.            

�osta�o wy��czone ��automatyczne� dzia�anie re�u�y superfi�ies solo �edi� � w ka�dym 

przypadku inaedifi�a�io. �zia�anie zasady zosta�o o�raniczone do przypadku �udowy 

sine permissu� tj. �ez pozwo�enia w�a�cicie�a �runtu. Nie u�e�a �owiem w�tp�iwo�ci�        

�e s�ormu�owanie: sine nos�ro permissu znaczy� �e w okresie pok�asyczne�o prawa po�

stawienie �udynku na cudzym �runcie� za z�od� w�a�cicie�a �runtu� dawa�o prawo w�a�

sno�ci �udynku �uduj�cemu11. 

 � odniesieniu do ana�izowane�o �ra�mentu z �pi�ome �ai na�e�y si� jeszcze za�

stanowi�� czy powy�sze rozwi�zanie ��d�ce wyj�tkiem od zasady superfi�ies solo �edi�� 

                                                 

� �o do szerszej ana�izy tekstu Pau�usa zawarte�o w �. ������8�8 � zo�. �.P. ��I�K��� op� �i�.� s. 1�2�            
�. P�S��RI� op��i�.� s. 880� �. ��S����I� op��i�.� s. �0 i s�.� P. �P��H�� �aul� �����������  � �ur �rsa�zpfli���    
bei �inaedifi�a�io���w:� �U�� (�2) 1��1� s. 1 i s�.�  

10 �ak� interpretacje podaj� m.in.: �. K�S�R� �as r�mis��e �riva�re���� t. 2� s. 22�� �. P�S��RI� op� �i�.�         
s. 20�� S. SI�I�I�� op��i�.� s. �0 i s�.� �. �R�HI� � �pi�ome �ai� S�udio sul �ardo diri��o romano in o��iden�e�   
�i�ano 1���� s. 2�� i s�. 

11 ��. tak�e �ra�ment �R� 10�1�� z Le� �omana �isigo��orum� 
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stanowi�o o���n� re�u�� prawn� okresu pok�asyczne�o� czy te� �y�a to ty�ko pewna ten�

dencja ��d�ca wynikiem proces�w wu��aryzacji prawa� Podejmuj�c pr��� odpowiedzi 

na to pytanie trze�a przedstawi� inne� przedjustynia�skie ure�u�owania co do inaedifi-

�a�io. 

�.��.��8��: (���) �lenum enim ae�ui�a�e a��ue ius�i�ia es�� u� �ui au� su��essione 

frui�ur au� emp�o vel e��ru��ione gaude�� ele��am prae�ipue iudi�io suam rem �enea� 

e� reli��am (...). 

  

� wy�ej przedstawionym �ra�mencie z ksi��i si�dmej Kodeksu �eodozja�skiego12� sta�

nowi�cym ty�ko cz��� wi�kszej ca�o�ci� zosta� opisany nowy system kwaterunkowy. �e�

d�u� te�o� w�a�cicie�owi pozostawiano w�asno�� dw�c� z trzec� cz��ci �udynku� kt�re�

�o w�asno�� na�y� poprzez: dziedziczenie (su��essione frui�ur)� a��o kupno (emp�o)      

�u� �udow� (e��ru��ione). �estawienie trzecie�o stanu �aktyczne�o z dwoma poprzed�

nimi ma sens jedynie wtedy� kiedy �runt� na kt�rym postawiono �udynek nie na�e�a�     

do �uduj�ce�o1�. 

 �o re�u� zawartyc� w �pi�ome �ai nawi�zywa�o tak�e prawodawstwo pa�stw 

�erma�skic�1�: 

 �d� �o��� 1�1: Si �uis molinum in �erram alienam aedifi�averi� e� suum probare non 

po�ueri�� ami��a� molinum e� omnem operam suam� e� ille �abea�� �uius �erram au� 

ripam esse inveni�ur� �uia omnes s�ire deben� �uod suum� non alienum es�� 

  

 � cytowane�o �ra�mentu �dyk�u �o�ara wynika pro��em w�asno�ci m�yna (moli-

num) z�udowane�o na cudzym �runcie (in �erram alienam aedifi�averi�). �daniem jury�

sty �uduj�cy straci m�yn (ami��a� molinum) i wsze�kie nak�ady poczynione na �udow��� 

je�e�i nie udowodni swe�o prawa w�asno�ci do m�yna (suum probare non po�ueri�). �y�

daje si�� �e w tej sytuacji naj�ardziej u�ytecznym sposo�em dowiedzenia w�asno�ci� �y�

�o�y powo�anie si� na z�od� w�a�cicie�a �runtu na �udow�. �e�e�i wi�c w�a�cicie� �runtu 

                                                 

12 Kons�y�u�ja �rcadiusa i Honoriusa zosta�a wydana w ��8 r. n.e.  �  �ez podania miejsca jej opu��ikowa�
nia. P��niej konstytucja zosta�a umieszczona w Kodeksie �eodozja�skim (�.��. ��8��). 

1� �o do takie�o po���du � zo�. �. K�S�R� �as r�mis��e �riva�re���� t. 2� s. �0�� �. ����� Wes� �oman Law� 
��e Law of �roper�y� P�i�ade�p�ia 1��1� s. ��� S. SI�I�I�� op� �i�.� s. �1 i s�. 

1� �o�. tak�e �. ���I���� �l regime della inaedifi�a�io in ��alia duran�e il periodo os�rogo�o� �w:� S�udi           
in onore di �doardo �ol�erra� t. �� �i�ano 1��1� s. 1�� i s�. 
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udzie�i� zezwo�enia� to m�yn stawa� si� w�asno�ci� �uduj�ce�o. Prowadzi�o to � w kon�

sekwencji � do pewne�o odst�pstwa od zasady superfi�ies solo �edi�1�.  

 Rozwi�zania przyj�te w �pi�ome �ai� �dyk�ie �o�ara i � wy�ej wskazanej � kon�

stytucji cesarskiej� spowodowa�y istotny ��wy�om� w systemie prawnym pa�stwa rzym�

skie�o. Nie u�e�a w�tp�iwo�ci� �e w okresie prawa wu��arne�o w�a�cicie�em �udynku 

wzniesione�o � za z�od� je�o w�a�cicie�a (nos�ro permissu) � na cudzym �runcie� stawa� 

si� �udowniczy. �skazane powy�ej �r�d�a nie rozstrzy�aj� kwestii� kto zostanie w�a�ci�

cie�em �runtu� na kt�rym znajduje si� �udynek. �oim zdaniem mo�na wysun�� tu ki�ka 

supozycji. I tak� mo�na �y postawi� �ipotez�� �e w�a�cicie� �udynku stawa� si� r�wnie� 

w�a�cicie�em �runtu. �akie rozwi�zanie nawi�zywa�o�y do po���d�w pojedynczyc� k�a�

syk�w� kt�re zosta�y ju� wcze�niej przeze mnie om�wione. Przyj�cie takie�o stanowiska 

oznacza�o�y� �e w prawie wu��arnym odst�pstwa od re�u�y superfi�ies solo �edi� wyst��

powa�y � tak�e co do �runtu ��d�ce�o w�asno�ci� prywatn�. � tym kierunku � jak si� 

wydaje � post�puje r�wnie� rozwi�zanie przyj�te w �pi�� �ai 2�1��: 

Sed in �is omnibus superius �ompre�ensis �ui�um�ue in �erra aliena ali�uid posueri� 

au�  aedifi�averi� ( ... ) illis� �ui aliena praesumserin�� �o� �ompe�i�� u� e�pensas vel 

impendia� �uae in �is fa�erin�� a dominis� �ui in rem fa��am vindi�an�� re�ipere po-

ssin��  

  

 �ak wi�c� z�odnie z powy�szym �r�d�em� w�a�cicie�owi �runtu� na kt�rym inny 

wzni�s� �udynek� przys�u�iwa�o pow�dztwo o zwrot te�o �runtu (in rem fa��am vindi-

�an�). Konstruktor m��� jedynie ��da� zwrotu wszystkic� nak�ad�w (e�pensas vel im-

pendia)� jakie poczyni� na �udow�. �ak si� wydaje� wy�ej przedstawiony stan �aktyczny 

nie o�ejmuje przypadku� kiedy �udowano za z�od� w�a�cicie�a (nos�ro permissu) �runtu. 

�e��i�y �y�a z�oda na wy�udowanie �udynku� to wtedy w�a�cicie� ziemi nie m��� pozwa� 

�uduj�ce�o o zwrot �runtu� a konstruktor nie m��� ��da� zwrotu nak�ad�w. �znacza�o�

�y to� �e �udowano na swojej� a nie na cudzej ziemi. 

                                                 

1� �o rozwi�za� k�asycznyc� za� nawi�zuje �ra�ment z �di��um ��eodori�i regis� 1��: Si �uis in area aliena 
aedifi�ium fe�eri�� Si �uis nes�iens alienam aream esse� aedifi�ium in ea �ons�ru�eri�� sump�us �uos fe�i�� 
re�ipia�� sed ami��a�� �uam in solo alieno fe�era� mansionem. Przytoczone �r�d�o rozstrzy�a stan �aktyczny� 
w kt�rym zosta� wy�udowany �udynek na cudzym �runcie (in area aliena aedifi�ium fe�eri�). �udynek   
ten staje si� w�asno�ci� w�a�cicie�a �runtu� natomiast �udowniczemu� kt�ry u�y� w�asnyc� materia��w           
do �udowy przys�u�uje roszczenie o zwrot poczynionyc� nak�ad�w� Rozstrzy�ni�cie ana�izowane�o przy�
padku z�odne jest z re�u�� superfi�ies solo �edi�� c�ocia� nie zosta�a ona w tym �ra�mencie �di��um ��e-
odori�i regis przytoczona. 
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 Na podstawie odmiennej interpretacji tekstu zawarte�o w �pi�� �ai�  2�1��  mo�na 

�y te� twierdzi�� �e w�a�cicie�em �runtu � w da�szym ci��u � pozostawa� je�o dotyc�cza�

sowy w�a�cicie�� a prawo �udownicze�o do konstrukcji przekszta�ca�o si� w prawo za�

�udowy (superfi�ies). �o takie�o wniosku doc�odzi � mi�dzy innymi � �. �e�y1�� wed�u� 

kt�re�o re�u�a zawarta w �pi�� �ai� 2�1�� �y�a wynikiem uproszczenia prawa� jakie na�

st�pi�o w okresie pok�asycznym. Kontrakt dzier�awy �u� sprzeda�y� kt�rej wyma�a�o 

prawo k�asyczne do ustanowienia superfi�ies� zast�piono z�od� w�a�cicie�a �runtu         

na �udow� domu1�. �reszcie� mo�na �y te� uwa�a�� i� prawnicy pok�asyczni nie zajmo�

wa�i si� t� kwesti�� �o nie mia�a ona d�a nic� znaczenia prawne�o. �ydaje si�� �e naj�

s�uszniejszym jest przyj�cie dru�iej� z re�erowanyc�� �ipotez. ��asno�� �runtu pozosta�

wa�a przy dotyc�czasowym w�a�cicie�u� a �udowniczy uzyskiwa� ty�ko prawo po�

wierzc�ni (superfi�ies)� kt�re � no�a bene �zosta�o przez �ustyniana uznane za o�rani�

czone prawo rzeczowe. � tej sytuacji superfi�ies zast�powa�a odr��n� w�asno��          

(np. �udynk�w� pi�ter �u� �oka�i)� kt�rej prawo rzymskie nie zna�o. Podo�ne rozstrzy�

�ni�cie na�e�a�o�y tak�e przyj�� d�a rozwi�zania pro��emu w�asno�ci �runtu� na kt�rym 

zosta� z�udowany m�yn (�dyk� �o��ara� 1�1). S�uszne jest� zdaje si�� rozumowanie�       

�e ziemia i m�yn na�e�a�y do r��nyc� podmiot�w� tj. w�asno�� �runtu pozostawa�a przy 

je�o dotyc�czasowym w�a�cicie�u� a �udowniczy uzyskiwa� ty�ko w�asno�� m�yna.  

 Prawo justynia�skie18 w pe�ni przyj��o rozwi�zania k�asyczne. �ynika to � mi��

dzy innymi � z umieszczenia� �ez �adnyc� zmian� w �iges�a�� (�. �1�1���10�12) �ra�men�

t�w poc�odz�cyc� z �es �o��idianae �aiusa. Poza tym� dzia�anie zasady superfi�ies solo 

�edi� � odno�nie do inaedifi�a�io � potwierdzi� jeszcze �ustynian w �ns�y�u�ja��                 

(I. 2�1�2���0).  

 �o ��os�a�ienia� w�asno�ci �udynku wzniesione�o za z�od� je�o w�a�cicie�a          

na cudzym �runcie przyczyni�o si� superfi�ies1� (prawo za�udowy �u� prawo po�

                                                 

1� �. ����� op� �i��� s. ��. 

1� ��. �. K�S�R� �as r�mis��e �riva�re���� t. 1� s. ���� I�.� �as r�mis��e �riva�re���� t. 2� s. �0�� �. ��K�               
op� �i�.� s. �22.  

18 �a�adnieniem inaedifi�a�io zajmowa�o si� tak�e prawo rzymsko��izantyjskie (np. �asilik. �0�1�� )� kt�re 
przyj��o w pe�ni rozwi�zanie k�asyczne: �udynek wy�udowany na cudzym �runcie na�e�a� do w�a�cicie�a 
�runtu� �ez wz���du na to� do ko�o na�e�a�y materia�y �udow�ane. 

1� �o�. �. KR�S��� �e s�udi�w nad �erminologi� �r�deł prawa rzymskiego w sprawa�� opła� za superfi�ies� 
�w:� Czasopismo �rawno-�is�ory�zne �1 (1�8�) 1� s. 1�� i s�.� I�.�  �zymski rodow�d regula�ji do�y�z��y�� 
budowy na �udzym grun�ie� �w:� � dziej�w prawa �ze�zypospoli�ej �olskiej� Katowice 1��1� s. � i s�.� I�.� 
���rona superfi�ies� �w:� �iałos�o�kie S�udia �rawni�ze 1 (1��2)� s. �� i s�.� I�.� � bada� nad prawami            
i obowi�zkami superfi�iariusza� �w:� �iałos�o�kie S�udia �rawni�ze 2 (1���)� s. 21 i s�.� R. ��IR����SK�K� 
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wierzc�ni)� c�ocia� nie �y�o ono wyj�tkiem od re�u�y superfi�ies solo �edi�� Superfi�ies 

pojawi�o si� wraz z wynajmowaniem przez �miny rzymskie �udynk�w wzniesionyc�    

na miejskic� �runtac� za op�at� czynszu. � czasem zacz�to oddawa� w najem te�o ro�

dzaju tak�e �udynki wzniesione na �runtac� prywatnyc�. Prawo super�icjariusza trak�

towane �y�o jako d�u�otrwa�y �u� wieczysty najem. �y� to zatem stosunek o��i�acyjny� 

kt�ry dopiero w czasac� justynia�skic� zacz�� na�iera� c�arakteru prawa rzeczowe�o. 

� okresie pok�asycznym superfi�ies przy�ra�o nawet posta� tzw. w�asno�ci super�icjar�

nej� czy�i przyj�to koncepcj� traktowania te�o� kto za z�od� w�a�cicie�a �runtu� na je�o 

�runcie wznios�a �udynek d�a sie�ie� jako w�a�cicie�a �udynku. �ustynian nie przyj�� 

powy�szej koncepcji� �ecz okre��i� superfi�ies jako nowe� o�raniczone prawo rzeczowe 

(�. ���18�2 � �aius libro �� ad edi��um provin�iale). �ed�u� te�o �udynki wzniesione     

na prawie za�udowy zosta�y wy�udowane na wydzier�awionym �runcie� a ic� w�asno�� 

� tak na podstawie ius �ivile� jak i ius na�urale � na�e�a�a do w�a�cicie�a �runtu. Super�i�

ciariuszowi przys�u�iwa�o wieczyste �u� d�u�oterminowe uprawnienie do korzystania    

z �udynku wzniesione�o na cudzym �runcie za zap�at� czynszu. �y�o to prawo z�ywa�ne 

i dziedziczne� c�ocia� �udynek w da�szym ci��u �y� w�asno�ci� w�a�cicie�a �runtu� a ten� 

kto �o wy�udowa� uzyskiwa� na nim ty�ko o�raniczone prawo rzeczowe. Superfi�ies 

spe�nia�o zatem � w pewnym sensie � �unkcj� nieruc�omo�ci �udynkowej� kt�ra ni�dy   

w prawie rzymskim nie zosta�a wyodr��niona20 . 

 �asada superfi�ies solo �edi�� za�iczana do naj�ardziej znanyc� re�u� prawa rzym�

skie�o� �unkcjonuje nada� w wie�u wsp��czesnyc� ustawodawstwac� europejskic�. �est �

w da�szym ci��u � przedmiotem zainteresowania doktryny. Przy ry�orystycznym sto�

sowaniu re�u�y w�asno�� ruc�omo�ci przypada�a zawsze w�a�cicie�owi �runtu. Re�u�a 

ta nie zawsze �y�a stosowana konsekwentnie i wyst�powa�y od niej pewne odst�pstwa.  

                                                                                                                                                         
�zymska superfi�ies a prawo zabudowy w projek�ie zmian prawa rze�zowego� �w:� Czasopismo �rawno-
�is�ory�zne �� (201�)� 2� s. �1 i s�.� �. ����K��SK�� Superfi�ies � rzymskie korzenie prawa zabudowy� 
�w:� �eszy�y �rawni�ze 1� (201�) 1� s. � i s�.� ��. �. S�H�I��� �as �e��� der Superfi�ies� �w:� �ei�s��rif� der 
Savigny-S�if�ung fur �e���sges��i���e� �omanis�is��e �b�eilung 11 (18�0)� s. 121 i s�.� S. S�����I� La super-
fi�ies nel diri��o gius�inianeo� �w:� �r��ivio giuridi�o 1�� (1���)� s. �0 i s�.� I�.� Sulla superfi�ie �ome servi��� 
�w:� S�udia e� �o�umen�a �is�oriae e� �uris1� (1���)� s. 1�� oraz S�udia e� �o�umen�a �is�oriae e� �uris 1� 
(1��8)� s. �2� �. P�S��RI� La superfi�ie nel diri��o romano� �i�ano 1��2� s. 1� i s�.�. I�.� �rospe��iva s�ori�a� 
s. 8�1 i s�.� I�.� Superfi�ies e negozio �ons�i�u�ivo� �w:� S�udi in onore di �� �iondi� t. 2� �i�ano 1���� s. �8�       
i s�.� ��. ����R������ �roblemi della superfi�ies� �w:� Labeo 11 (1���)� s. �8 i s�.� R. �R��S�� �es��i���li-
��e �usbilldung und Wesen der Superfi�ies� �w:� �nnales Universi�a�is S�ien�iarum �udapes�inensis � (1��8)� 
s. �� i s�.� S. SI�I�I�� op� �i��� s. � i s�.          

20 Por. �. K�S�R� �as r�mis��e �riva�re���� t. 1� s. ��� i s. ��0� I�.� �as r�mis��e �riva�re���� t. 2� s. �0��    
�.P. ��IN�K�� op� �i�.� s. 1�1. 
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S�res���enie� 

��o� zasada superfi�ies solo �edi� jest za�iczana do naj�ardziej znanyc� re�u� rzym�

skie�o prawa prywatne�o� to jednak jej zastosowanie � po dzie� dzisiejszy � �udzi pew�

ne kontrowersje. Re�u�a s�u�y�a rozstrzy�aniu pro��em�w� komu przypadnie w�asno�� 

rzeczy ruc�omej trwa�e po��czonej z nieruc�omo�ci�. �ed�e ry�orystyczne�o ap�ikowa�

nia tej maksymy w�asno�� ruc�omo�ci przypada�a zawsze w�a�cicie�owi �runtu. �asada 

ta nie zawsze �y�a stosowana konsekwentnie i wyst�powa�y od niej pewne odst�pstwa. 

� okresie prawa k�asyczne�o o pewnym wyj�tku � od �cis�e�o stosowania zasady super-

fi�ies solo �edi� w odniesieniu do �runt�w prywatnyc� � �wiadczy �ra�ment z dzie�a Pau�

�usa (�. ������8�8)� z tym �e wypowied� jurysty dotyczy�a prawa o��i�acyjne�o. � od�

niesieniu za� do prawa rzeczowe�o re�u�a ta mia�a pe�ne zastosowanie. Pewne trudno�

�ci interpretacyjne wyst�puj� przy ana�izie tekst�w Pomponiusa (�. �1�1��0��) i Nera�

tiusa (�. �1�1�1��1)� kt�re mo�� �wiadczy� o niez�yt ��wiernym� stosowaniu zasady su-

perfi�ies solo �edi�� �yra�ne odst�pstwo od tej re�u�y wida� � z ko�ei � w zac�odnio�

rzymskim prawie (�pi�� �ai� 2�1��)� kt�re dotyczy�o �udowy na cudzym �runcie za z�od� 

je�o w�a�cicie�a. �o tyc� re�u� nawi�zywa�o tak�e ustawodawstwo pa�stw �erma�skic��            

np. �dyk� �o�ara (1�1) oraz Le� �omana �isigo��orum (10�1��). 

 

S�owa ��u��owe� zasada superfi�ies solo �edi�� odst�pstwo� w�asno��� �udowa       

na cudzym �runcie� prawo rzymskie 

 

 

� �ew re�ar�s on ��e in�erpre�a�ion o� �. ��������� �Pau�us� 

�Su��ar�� 

 

 ��e princip�e o� superfi�ies solo �edi� is one o� t�e �est known ru�es o� t�e Roman 

pri�ate �aw� yet its app�ication today raises some contro�ersy. Its ro�e was to ena��e         

a determination w�o wou�d �e entit�ed to t�e owners�ip o� a mo�a��e o�ject perma�

nent�y attac�ed to an immo�a��e property. I� t�e ru�e was app�ied consistent�y�               

t�e owner o� t�e �and a�ways owned t�e mo�a��e o�ject. �et� t�e ana�ysis o� co��ections         

o� se�era� Roman �aw s�ows t�at t�e princip�e was not a�ways consistent�y app�ied     

and certain de�iations �rom t�e ru�e were made. �n e�ception to t�e strict app�ication    
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o� t�e princip�e o� superfi�ies solo �edi� wit� re�erence to pri�ate �and is contained                 

in t�e te�t aut�ored �y Pau�us (�. ������8�8)� representin� t�e c�assica� period� yet it 

on�y re�ates to �aw o� o��i�ations. ��e re�e�ant ru�e was �u��y app�ica��e in property �aw. 

�ertain di��icu�ties in interpretation are encountered durin� ana�yses o� te�ts �y Pom�

ponius (�. �1�1��0��) and Neratius (�. �1�1�1��1)� w�ic� may su��est t�e princip�e o� 

superfi�ies solo �edi� was not app�ied ri�orous�y. �urt�ermore� a c�ear de�iation �rom t�e 

princip�e can �e seen in �estern Roman �aw (�pi�� �ai� 2�1��)� re�atin� to construction on 

anot�er person�s �and �o��owin� t�e owner�s consent. Re�erences to t�ese ru�es can a�so 

�e �ound in t�e �aws o� �ermanic states� e.�. �dict o� Rot�ari (1�1) and Le� �omana �isi-

go��orum (10�1��). 

 

�e�wor�s� princip�e o� superfi�ies solo �edi�� de�iation� owners�ip� construction 

erected on �and owned �y anot�er� Roman �aw 
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