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Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida por qualquer processo
eletrónico, mecânico ou fotográfico, incluindo fotocópia, xerocópia ou gravação, sem
autorização prévia do editor.
Excetuam-se as transcrições de curtas passagens para efeitos de apresentação, crítica
ou discussão das ideias e opiniões contidas no livro. Esta exceção não pode, no
entanto, ser interpretada como permitindo a transcrição de textos em recolhas
antológicas ou similares, da qual possa resultar prejuízo para o interesse pela obra.
Os infratores são passíveis de procedimento judicial, nos termos da lei.
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SaRa GalEOttI, Ricerche sulla nozione di damnum, II – I criteri d ’impu-
tazione del danno tra lex e interpretatio prudentium, Jovene, Nápoles,
2016, VI + 331 pp.

I. O livro acima descrito, segundo duma série de dois volumes, é com-
posto por cinco capítulos, antecedidos de um índice e fechados por con-
clusões, bibliografia, índice de autores e de fontes, ao longo de cerca de
trezentas e trinta e uma páginas com mil trezentas e seis notas de rodapé:
o primeiro capítulo versa a génese da noção de culpa segundo a doutrina
romanística (1- 49), o segundo a noção de iniuria nas fontes jurídicas
pré- aquilianas e na linguagem atécnica dos séculos III- I a. C. (51- 79), o
terceiro o dano “justificado” e os seus limites (81- 143), o quarto os modelos
de conduta, a responsabilidade aquiliana e a imputação do damnum
(145- 210), o quinto a responsabilidade do pater familias pelos danos causa-
dos pelos subiecti aliena potestate (211- 254), seguido das conclusões (255- 265). 

No primeiro capítulo, após fazer a relação temática entre o primeiro
e o segundo volume da obra conjunta, percorre a autora a interpretação
que os autores na sua opinião mais representativos da tradição romanís-
tica legaram da correlação entre iniuria e culpa, passando por glosadores,
Donelo, Grócio, Cocceio, Pufendorf, tomásio, Heinécio, Escola His-
tórica, Pandectística, até à crítica interpolacionística de Rotondi, aran-
gio- Ruiz, à superação da contraposição dogmática antijuridicidade- culpa
de Kunkel, Martón, Kaser, às reflexões críticas de Beinart, da romanís-
tica anglo- saxã e sul- africana, terminando com as construções mais re-
centes de MacCormack, Schipani, Cannata e Ziliotto. 

No segundo capítulo, analisa a autora a noção de culpa nas fontes ju-
rídicas pré- aquilianas e na linguagem atécnica dos séculos III a I a. C., co-
meçando com labeão por Paulo (Coll. 2.5.1), Ulpiano (D. 47.10.1 pr.),
Quintiliano, Sérvio e Isidoro de Sevilha, antes de passar às fontes literárias
onde ocupam Plauto, terêncio e Cícero lugar de destaque. Depois de
criticar a identificação da iniuria como acto violento e da análise do uso
técnico do termo no processo das legis actiones nas XII tábuas, encerra o

257Interpretatio Prudentium II, 2017, 2, 257-266
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capítulo com uma secção dedicada à iniuria segundo as disposições do ple-
biscito aquiliano onde reitera a sua natureza objectiva enquanto ausência
de causas de justificação, ao mesmo tempo que “filtro” do perfil subjectivo
do agente não ao nível dos seus móbiles mas em termos de adesão a
modelos de comportamento prescritos para determinada situação. 

O terceiro capítulo é dedicado às causas de justificação e seus li-
mites, começando com a autotutela defendendi causa – a cujo respeito
rejeita, no direito romano, a elaboração de um conceito de legítima de-
fesa como abstracta categoria dogmática – onde inclui o dano causado
pela necessidade de evitar um perigo – situação hoje enquadrada no es-
tado de necessidade, produto da cultura jurídica oitocentista, a cujo
propósito analisa D. 9.2.52.2, D. 43.24.7.4, D. 9.2.49.1 (demolição de casa
ameaçada por incêndio para salvar as restantes), bem como a uis maior
no âmbito da responsabilidade de nautae e do gubernator nauis –, a ob-
servância de ordens legítimas, e o exercício de actividades lícitas – onde
insere o exercício de poderes públicos, de actividades desportivas e de
actividades legalmente reconhecidas como lícitas. 

No quarto capítulo, a autora entra mais a fundo na matéria da culpa,
analisando a relação entre modelos de conduta, responsabilidade aquiliana
e imputação do damnum. assim, delineia a passagem do damnum facere ao
damnum dare e define a esfera semântica de culpa nas fontes atécnicas, para
passar ao modelo do homo diligens e à noção de culpa onde a partir do pen-
samento de Quinto Múcio analisa a evolução jurisprudencial posterior.
Passa depois às declinações da culpa, com a neglegentia, imperitia e infirmitas,
após o que cura dos limites e pressupostos subjectivos da responsabilidade
aquiliana, seguindo- se uma secção de conclusões interlocutórias.

No quinto capítulo sobre a responsabilidade do pater familias por
danos causados por subiecti aliena potestate, após definir as coordenadas
gerais da noxalidade e da responsabilidade do pater familias, aborda a
autora o problema do conhecimento do acto lesivo por parte deste e
as aflorações do conceito de culpa neste particular, concluindo pela
substancial unidade do critério da culpa.

Finda o livro com as costumeiras conclusões, onde a autora percorre,
resumindo, todo o iter acima descrito.

II. Chegam assim ao tão esperado segundo volume os importantíssi-
mos estudos de Sara Galeotti acerca da noção de dano sobre cujos contor-
nos tão anquilosados quanto imensos tem escrito com elevada mestria.
a autora cuja obra é merecedora dos maiores encómios mantém o eleva-
díssimo nível e a profundidade de investigação com que nos já habituou.

RECENSÕES . RECENSIONI . REVIEWS
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Não pretendendo aqui retomar os poucos aspectos sobre os quais
nos pronunciámos já noutra ocasião1, que em nada diminuem o ingente
mérito da obra, permita- se- nos, com o devido respeito, que é muito, pro-
nunciar sobre alguns pontos cuja discussão possa ser dalguma utilidade.

a denominação e a ordem do capítulo segundo, reservado à noção
de iniuria nas fontes jurídicas pré- aquilianas, causa certa estranheza ao
leitor. Por um lado, não lhe faz corresponder na economia do livro um
subsequente capítulo, naturalmente sucessivo àquele, intitulado ex
professo noção de iniuria nas fontes aquilianas. Por outro lado, no que
à sua organização se refere, individualiza a autora no seu interior um
subcapítulo intitulado iniuria segundo as disposições do plebiscito aqui-
liano quando, em rigor, trata, bem ao contrário, da noção pré- aquiliana.

No capítulo terceiro, dedicado ao dano “justificado” e seus limites,
analisa a autora, entre os damni defendendi causa dati – que a dogmática
hodierna, sob influxo pandectístico, conglomera em larga medida na

1 Recensão a SaRa GalEOttI, Ricerche sulla nozione di damnum, I – Il danno nel diritto
romano tra semantica e interpretazione, Jovene Editore, Nápoles, 2015, XIII + 351 pp., IP 1 (2016)
2, 285-297. Em relação aos aspectos formais, mantêm-se as relativamente frequentes
transcrições em corpo de texto e em nota de rodapé de excertos, por vezes dalguma ex-
tensão, de obras doutros autores, sobretudo em língua estrangeira, perturbando a escor-
reita leitura e subsequente compreensão do texto, quando não mesmo a individualização
do pensamento da autora: assim, sem pretensão de exaustividade, 19(81), 20(94, 96 - 98), 21(99),
22(106 -108), 23, 24(114), 25(124), 34(184 e 186), 37, 38-39,41-42, 45-46, 70, 71(119), 82(3), 83(5-7), 84(8), 85(16),
91(40), 92(43 e 46), 94(47 e 51), 96(56), 97(63), 98(65- 66), 99(68), 101(75), 102(80), 103(86, 90, 92), 112(126), 114(142),
115(151), 127, 128(233 e 237), 129(242), 131(252-253), 134(264-265), 137(277), 138(283-284), 139, 140(295), 142(304), 143(307),
147, 149, 151, 164, 171(136), 172(136) (necessário?) 174(152) (pro: necessário?) e assim por diante.
Em termos substanciais, persiste na centralidade da “responsabilidade aquiliana”, sendo a
este respeito (novamente) ilustrativa a forma como abre este segundo volume cujo referente
é o “damnum cosidetto ‘aquiliano’”. Da mesma forma se pergunta se, sendo a culpa e a iniuria
diferentes do damnum, faria sentido num segundo volume precisamente sobre o damnum
dedicar o livro exclusivamente àqueles dois conceitos. Igual perplexidade gera o subtítulo
da obra centrado nos critérios de imputação, sendo a este respeito legítimo perguntar se
não são também critérios de imputação tratados no primeiro volume (como a própria
autora, de certa forma, reconhece a 3-7 e 47-49). Por outro lado, continua o silêncio sobre
o carácter pecuniário da indemnização. ainda em termos formais, é curioso notar que, no
levantamento da derivação da palavra latina iniuria para as por si chamadas línguas correntes,
tenha tido o cuidado de elencar três línguas neolatinas – o italiano (ingiuria, torto, ingiustizia),
o francês (action injuste, injustice) e o castelhano (injuria, injusticia) – e duas germânicas – o
alemão (Unrecht, Gewälttätigkeit, Gewalttat) e o inglês (injury, wrong, injustice) –, mas se tenha
esquecido, já para não falar doutras relevantes (o catalão ou o provençal) também próximas
do latim (mais, senão mesmo muito mais, do que as germânicas), da segunda língua
neolatina mais falada no mundo, a portuguesa, em que o vocábulo latino assumiu a forma
de injúria e, numa acepção lata, um não muito dissímil valor semântico. 
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categoria do estado de necessidade –, os causados por metus iustus2 a pro-
pósito dos fragmentos que de tão famosos constituem ainda hoje casos de
escola Ulp. 71 ad ed. D. 43.24.7.43 e Ulp. 9 disp. D. 9.2.49.14: em causa está
fundamentalmente a demolição por aquele5 cuja casa é ameaçada por um
incêndio duma casa vizinha (uicini aedes intercidi) sita entre as chamas e a sua.
Não cabendo no desiderato duma recensão analisar todos os intrincados
problemas que os passos em questão suscitam, em cujos meandros, de
resto, eximiamente se movimenta Sara Galeotti6, limitamo- nos a exprimir
certa perplexidade em relação à forma como é articulada a referida pro-
blemática com a do sacrifício de mercadorias em caso de perigo de mar.
Com efeito, além de, no subcapítulo sobre o iustus metus inserto no capítulo
segundo precisamente dedicado ao dano justificado e seus limites, não
autonomizar como foco problemático da investigação o sacrifício de
coisa alheia (e não só de coisas...) no mar regulado no título 14.2 do Digesto,

2 Ricerche cit., II, 110-125.
3 Cujo teor, pela sua importância, reproduzimos: “Est et alia exceptio, de qua Celsus

dubitat, an sit obicienda: ut puta si incendii arcendi causa uicini aedes intercidi et quod ui aut clam
mecum agatur aut damni iniuria. Gallus enim dubitat, an excipi oporteret: “Quod incendii defen-
dendi causa factum non sit?” Seruius autem ait, si id magistratus fecisset, dandam esse, priuato non
esse quidem idem concedendum: si tamen quid ui aut clam factum sit neque ignis usque eo peruenisset,
simpli litem aestimandam: si peruenisset, absolui eum oportere. Idem ait esse, si damni iniuria actum
foret, quoniam nullam iniuriam aut damnum dare uidetur aeque perituris aedibus. Quod si nullo
incendio id feceris, deinde postea incendium ortum fuerit, non idem erit dicendum, quia non ex post
facto, sed ex praesenti statu, damnum factum sit nec ne, aestimari oportere Labeo ait”.

4 Cujo teor, por igual motivo, transcrevemos: “Quod dicitur damnum iniuria datum
Aquilia persequi, sic erit accipiendum, ut uideatur damnum iniuria datum, quod cum damno iniuriam
attulerit: nisi magna ui cogente fuerit factum, ut Celsus scribit circa eum, qui incendii arcendi
gratia uicinas aedes intercidit: nam hic scribit cessare legis Aquiliae actionem: iusto enim metu ductos,
ne ad se ignis perueniret, uicinas aedes intercidit: et siue peruenit ignis siue ante extinctus est, existimat
legis Aquiliae actionem cessare”.

5 Não são os textos esclarecedores sobre se a casa demolida é do próprio, embora o
caso enunciado e as questões suscitadas sejam de molde a que se considere tratar-se da
casa do próprio lesante: com efeito, id quod plerumque accidit é temer o proprietário de uma
casa o incêndio da mesma, não da do vizinho. É esta também a orientação comum, sobre
cujo repertório bibliográfico remetemos a S. GalEOttI, Ricerche cit., II, 111(122); adde, por
relevante, mas aí não citado (e repreensivelmente ausente da bibliografia), t. GIaRO, Ex-
cusatio necessitatis nel diritto romano, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Varsóvia,
1982, 85.

6 Na esteira de JEaN-FRaNçOIS GERKENS, aeque perituris. Une approche de la causalité
dépassante en droit romain classique, Faculté de Droit de liège, lieja, 1997, 33-114, e IDEM,
État de nécessité et damnum incendii arcendi causa datum, RIDA 44 (1997), 121-152, cujas
posições têm alguma influência em particular no conteúdo deste capítulo do livro da au-
tora italiana.
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a autora escudada em alf. 3 dig. a Paul. epit. D. 14.2.77 descarta a aplicação
deste regime aos casos de incêndio (tamquam ex incendio). Sem prejuízo da,
cremos, acertada conclusão a que chega neste particular – a desnecessidade
de integração de D. 14.24.7.4 através do recurso analógico à chamada lex
rhodia8 –, consinta- se- nos dizer, com o devido respeito, que a questão é
mais complexa do que faz a autora à primeira vista parecer. Em primeiro
lugar, de alf. 3 dig. a Paul. epit. não se extrai a apodíctica denegação de con-
tributio por sacrifício em caso de incêndio – ou, melhor, para evitar um
incêndio (nas palavras de D. 43.24.7.4: incendii defendendi causa) –, mas ape-
nas que naquele caso em específico (a depressio ou deiicio nauis) não há lugar
a contributio tal qual num incêndio, o que é coisa diversa. a este problema
liga- se outro, de não somenos importância, qual seja o concreto sentido
em que deprimo e deicere são usados em alf. 3 dig. a Paul. epit. D. 14.2.7: em
abstracto tanto podem significar que alguém intencionalmente “afun-
dou” ou “varou” o navio (cf., e. g., Pap. 19 resp. D. 14.2.3: arbor aut aliud nauis
instrumentum deiectum est), como que o próprio pura e simplesmente
“afundou” ou “encalhou” sem qualquer acto voluntário nesse sentido (cf.,
e. g., Iul. 86 dig. D. 14.2.6: nauis aduersa tempestate depressa ictu fulminis deustis
armamentis et arbore et antemna)9. É verdade que, no título 14.2 do Digesto,
em nenhum caso é afirmada a contribuição por sacrifícios para evitar um
incêndio10, mas o paulatino alargamento jurisprudencial desse regime
desde o iactus mercium até ao transbordo em barcaças (Call. (Sab.) 2 quaest.
D. 14.2.4 pr.) e ao resgate de piratas (Paul. (Serv./Ofil./lab.) 34 ad ed. D.
14.2.2.3) pode justamente levar a equacionar também se e em que termos
não seria aplicável a mesma solução a danos causados para evitar a defla-

7 O breve texto tem o seguinte teor: “Cum depressa nauis aut deiecta esset, quod quisque
ex ea suum seruasset, sibi seruare respondit, tamquam ex incendio”.

8 Proposta, sob a égide de diferentes preocupações metodológicas, por J. CUJáCIO, Pauli
ad edictum commentarii seu recitationes solemnes, liv. XXXIV, ad L. II. ad Leg. Rhod. de iactu, em
Operum postumorum, vol. V, Nápoles, 1722, 532-533 (sobre cuja obra DOMINIQUE GaURIER, Le
droit maritime romain, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2004, 171-174), JUáN SUáREZ

DE MENDOZa, Commentarii ad Legem Aquiliam, Salamanca, tabernier, 1640, 82-83, e retomada,
sob diversa capa, por aNDREaS WaCKE, Notwehr und Notstand bei der aquilischen Haftung.
Dogmengeschichtliches über Selbstverteidigung und Aufopferung, ZSS 106 (1989), 499.   

9 Sobre o tema, por todos, CHRIStOPH KRaMPE, Lex Rhodia de iactu: contributio nave
salva, em Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag, org. Holger/altmeppen/Ingo Rei-
chard/Martin Josef Schermaier/Wolfgang Ernst/Ulrich Manthe/Reinhard Zimmermann,
C. F. Müller, Heidelberga, 2009, que a autora não cita.

10 Pense-se, por ex., num incêndio a bordo que é apagado por sacrifício dalgumas
das mercadorias aí carregadas.
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gração de um incêndio a bordo. ainda que, a final, a resposta fosse nega-
tiva, teria sido profícuo à autora percorrer esse caminho. além do ora ex-
posto em relação a D. 14.2.7, a correlação genérica entre o dano justificado
por iustus metus e o sacrifício de coisas em perigo no mar impor- se- ia
em função do uso por Paulo a propósito deste último problema de
uma expressão cujo teor aproxima ambas as temáticas: com efeito, é o
próprio que em D. 14.2.2.1 fala em propter aliquem metum id detrimentum
factum sit. É este aliquis metum também iustus metus11?

ainda no mesmo capítulo sobre idêntica matéria é tratada a respon-
sabilidade de nautæ e gubernator nauis, elegendo como ponto de referência
Ulp. 18 ad ed. D. 9.2.29.2- 4. Para se discutir a responsabilidade dos nautæ
importa saber quem são. a propósito da definição jurídica destes sujeitos,
cita a autora Ulp. 14 ad ed. D. 4.9.1.2, que tomamos a liberdade de repro-
duzir na parte para este efeito relevante: “Qui sunt igitur, qui teneantur, ui-
dendum est. Ait praetor ‘nauta’. Nautam accipere debemus eum qui nauem exercet:
quamuis nautae appellantur omnes, qui nauis nauigandae causa in naue sint: sed
de exercitore solummodo praetor sentit”. Cura aqui o pretor da tão importante
quanto discutida “responsabilidade” ex recepto – contratual, não aquiliana
– de cujo regime edictal nos dá conta Ulpiano no seu comentário (D. 4.9.1
pr.- 1), esclarecendo a extensão do conceito aí constante: nauta é aí aquele
que “exerce o navio”, o exercitor portanto, não aqueles que estão no navio
para o fazer navegar (os nautæ). Como já notado, o uso de nauta no edicto
com o sentido de exercitor atesta uma acepção arcaica do termo12, fazendo,
por conseguinte, também, remontar o texto edictal a uma data em que
era tal sentido da palavra compreensível por parte dos seus destinatários.
Em D. 9.2.29.2- 4, está em causa um diferente conceito, ao contrário do
que, à primeira vista, inculcaria a singela remissão da autora para D. 4.9.1.2
a respeito da definição jurídica de nauta: em D. 9.2.29.2- 4 a palavra nautæ
(no plural) indica genericamente aquilo a que podemos chamar “marinhei-

11 Sobre o tema, e. g., entre tantos, aNtONIO lEFEBVRE D’OVIDIO, La contribuzione alle
avarie comuni dal diritto romano all’Ordinanza del 1681, RDN 1 (1935), 46-47, e, recentemente,
RODRIGO DE lIMa VaZ SaMPaIO, Direito privado marítimo-romano. A disciplina jurídica do
alijamento, Quartier latin, São Paulo, 2016, 105-114. 

12 a bibliografia sobre o tema é vastíssima, de modo que nos limitamos a remeter,
por significativos, a lÉON-ROBERt MÉNaGER, « Naulum » et « receptum rem salvam fore ».
Contribution à l’étude de la responsabilité contractuelle dans les transports maritimes, en droit romain,
RHDFE 38 (1960), pp. 204-206, JEaN ROUGÉ, Recherches sur l’organisation du commerce maritime
en Mediterranée sous l’Empire romain, SEVPEN, Paris, 1966, 214-216 e 384, e aNDRáS FölDI,
Die Entwicklung der sich auf die Schiffer beziehenden Terminologie im römischen Recht, TR 63
(1995), 1-9.
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ros”13; está aqui em causa a “culpa dos marinheiros” (culpa nautarum)
numa abalroação, não do armador (culpa nautae ou exercitoris). teria sido
proveitoso, senão um aprofundamento, pelo menos um esclarecimento
neste particular14, a par da utilíssima circunscrição do conceito de
gubernator perante o de magister (nauis).

ainda acerca de D. 9.2.29.2 indica a autora versar o fragmento
sobre o problema da eventual responsabilidade do dominus por danos
causados pela tripulação, embora entenda pouco “fácil” reconstruir o
seu perfil em razão das frequentes mudanças de sujeito. a este respeito,
cita MacCormack15 segundo o qual “estas imprecisões” (de sujeitos?)
documentariam não tanto uma intervenção justinianeia sobre o texto,
mas uma obra de pouca qualidade (provavelmente precedente ao séc.
VI) de compêndio do original. Sobre a conjectura – que não convence
– não se pronuncia Sara Galeotti16, questionando- se, com razão, o leitor
acerca da sua exacta posição sobre o assunto.

Na matéria que acabamos de referir, como noutras17, entrelaçam- se a
responsabilidade contratual e a delitual. À vaexata quaestio do concurso
de acções dedica a autora, contudo, pouca atenção18, embora o seu mais
aturado estudo tivesse conferido ao tema um tratamento mais completo19. 

ainda no capítulo referente ao dano justificado, são analisados os
danos causados pelo exercício de uma actividade lícita, designada-
mente de poderes públicos por parte de magistrados20. todavia, não
parece desejável numa análise sobre o tema prescindir, como, com a
devida vénia, o faz a autora, do estudo mais geral, ainda que breve, das
funções destes órgãos.

13 Conclusão que se imporia, de resto, também pela contraposição destes em D.
9.2.29.2-4 ao dominus (nauis).

14 tanto mais que a autora ora escreve nauta no singular – normalmente indicativo
do exercitor – ora no plural – indício de “marinheiro(s)”. tendo em consideração quanto
exposto, causa confusão a determinação do sujeito a que se refere em Ricerche cit., II,
127, quando escreve que “o nauta responde [delitualmente?], portanto, no âmbito da sua
normal responsabilidade contratual [perante?]”...

15 Aquilian culpa, em Daube noster. Essays in Legal History for David Daube, org. a. Watson,
Scottish academic Press, Edimburgo-londres, 1974, 209.

16 Ricerche cit., II, 127.
17 Cf. S. GalEOttI, Ricerche cit., II, 177, 185, 251-252 (e passim).
18 Cf., porém, S. GalEOttI, Ricerche cit., II, 242(129).
19 a respeito de um tema correlato, o do concurso, na época clássica, entre acção

penal detracta noxae deditione e acção noxal contra o dominus sciens, a autora, Ricerche cit.,
II, 240, exprime (também) a sua resignação em não tratar neste livro do tema.

20 S. GalEOttI, Ricerche cit., II, 135 ss.
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No capítulo sobre modelos de conduta e responsabilidade aqui-
liana, consignamos três breves notas. Fala a autora de Iav. 6 ex post. Lab.
D. 24.3.66 pr., sobre o problema da Gracchi culpa, logo a seguir ao sub-
capítulo sobre a definição da esfera semântica nas fontes atécnicas,
deixando ao leitor a impressão de que um é a continuação do outro (e,
em particular, que D. 24.3.66 pr. é uma fonte atécnica), o que não pa-
rece exacto. a propósito de Paul. 10 ad Sab. D. 9.2.31, menciona a autora
suspeitas de interpolação de prouisum aut denuntiatum, quod cum a dili-
gente prouideri poterit, cum periculum euitari non possit, remetendo para
Schipani21, e de si nullum iter erit, dolum dumtaxat praestare debet, ne im-
mitat in eum, quem uiderit transeuntem: nam culpa abe o exigenda non est,
cum diuinare non potuerit, an per eum locum aliquis transiturus est, limi-
tando- se a remeter, desta feita, para Kunkel22, posto que sobre elas a
própria estranhamente não se pronuncie23. Compreende- se o afasta-
mento dos métodos da corrente interpolacionística, mas corre- se o
risco de cair, no extremo oposto, numa “ingenuidade” perante o texto
que também não beneficia a investigação jurisromanística. ainda no
âmbito do mesmo capítulo, teria sido interessante expandir o espectro
de investigação além da indagação da enucleação do conceito de culpa
por Quinto Múcio Cévola24 (e, enviesadamente, Sabino e Paulo). 

ao contrário da propalada publicação do segundo25, fica- nos a im-
pressão, possivelmente errada, de que se tratará do último volume. a
assim ser, sem menoscabo de ficar possivelmente algo ainda por dizer
sobre um tema praticamente inesgotável e impossível de conclusão (o
damnum) corajosamente tratado por Sara Galeotti, fica- nos uma obra
memorável, certamente de referência àquelas (muitas) que sobre o
tema se lhe sigam.

FRaNCISCO RODRIGUES ROCHa

Universidade de Lisboa

21 Responsabilità ex lege Aquilia. Criteri di imputazione e problema della culpa, Giappichelli,
turim, 1969, 145(23) e 148(28).

22 Exegetische Studien zur aquilischen Haftung, ZSS 49 (1929), 181-182.
23 Ricerche cit., II, 173 e 176.
24 Ricerche cit., II, 164 e ss., max. 168-176.
25 Ricerche sulla nozione di damnum, I – Il danno nel diritto romano tra semantica e inter-

pretazione, Jovene, Nápoles, 2015, 286 (a própria indicação no título da obra de que se tra-
tava do volume I dava já a entender isso mesmo).
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JöRG REIMaNN, Römisches Recht bei Titus Livius. Rechtsgeschichtliche
Studien 76. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2017, 328 S.

Reimanns Buch zum rechtlichen Material beim römischen His-
toriker titus livius könnte – rechtzeitig zum 2000- Jahr- Jubiläum
des wohl 17 n.Chr. gestorbenen autors der Römischen Geschichte von
der Gründung der Stadt Rom an in 142, heute nur noch teilweise er-
haltenen, Büchern – ein entscheidender Beitrag zur Wiedervereini-
gung der Romanistik, der alten Geschichte und der Klassischen
Philologie sein. Denn was den genannten Fächern nach dem tode
von theodor Mommsen und der aufspaltung in verschiedene, oft
kaum miteinander kommunizierende Wissenschaftszweige wider-
fahren ist, hat sich auch in nuce bei livius und seinem Werk gezei-
tigt: Daß die unterschiedlichen methodischen Herangehens-  und
Denkweisen – bei den Romanisten namentlich das systemische
Denken, bei althistorikern die geschichtliche Kontextualisierung,
bei Klassischen Philologen die Forschung nach Quellen, Prä- , Inter- 
und Subtexten oder sprachlichen Mustern – je einen eigenen livius
konstruier(t)en. So war und ist livius für die Rechtshistoriker oft nur
eine Fundgrube für die Entwicklung der römischen lex, insbesondere
der Ständekampfzeit, für althistoriker der mehr oder, weitaus häufi-
ger, weniger verläßliche Narrator historischer Ereignisse, geschrieben
aus der Rückschau der verklärenden und glättenden augusteischen
Zeit, für altphilologen der Vollender der annalistik mit einem unver-
gleichlich rhetorisch- emotionalisierenden Stil.

Dies aufzubrechen und anhand der thematik zusammenzufüh-
ren, etwa in der genauen Studie der Wortwahl bei der Darstellung
rechtsrelevanter Ereignisse und dem Vergleich mit argumentations-
mustern und Rahmenbedingungen der erzählten Zeit wie der abfas-
sungszeit, wäre ein Husarenstück. Doch wie bereits livius’ durch
Ovids Jubiläumszelebrierung in den Schatten gestellt wurde – das
vornehmlich amerikanische Narrativ des „bösen“ augusteers gegen
das ur- republikanische Opfer des ersten Prinzeps bricht sich hier
(immer noch) Bahn –, vermag Reimann, der mit einer arbeit zu li-
vius und Macchiavelli promoviert wurde, einen solchen akt nicht zu
vollbringen.

Seine arbeit ist nämlich gänzlich deskriptiv und ohne wirklich
analytischen oder gar interpretatorischen teil aufgebaut. Die in sehr
schmaler type und eng bedruckten Seiten geben zwar eine gewisse
Ordnung des Materials in zehn teile vor – Militärrecht, Strafrecht, Sa-
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kralrecht, Zivilrecht/Privatrecht, Eigentumsrecht, Staatsrecht/öffent-
liches Recht, Verfassungsrecht, Internationales Recht, Prozessrecht,
leges –, es bleibt jedoch bei der Darstellung innerhalb der einzelnen teile
bei einer reinen Zusammenfassung mehr oder weniger passender Quel-
lenstellen, zumeist in chronologischer Reihenfolge präsentiert. Ein
Durchschreiten der Rechtsschichten, eine Erklärung der Hintergründe
für bestimmte Phänomene oder gar die Darstellung historischer Pro-
zesse unterbleibt fast völlig, wenn man einmal von einigen sehr allge-
meinen aussagen über Basisinstitutionen und Ereignisse absieht, und
ist manchmal auch nur in den anmerkungen zu finden, die allerdings
oftmals nur den lateinischen text samt deutscher Übersetzung der
jeweils paraphrasierten Passage bieten. Wie oberflächlich das ganze
Unternehmen bleibt, verdeutlicht nicht zuletzt das eineinhalb (!) Sei-
ten umfassende „literaturverzeichnis“ (S. 299), wobei eine Seite aus
textausgaben, Übersetzungen und Kommentaren besteht. Es bleibt
bezeichnend, dass selbst fundamentale Werke wie theodor Momm-
sens Staatsrecht nicht einmal genannt, geschweige denn konsultiert
werden und von den 26 aufgeführten titeln über 20 Zeitschriftenauf-
sätze darstellen. Insofern kann von einem Kauf des Werkes nur ab-
geraten werden, ein Staat oder gar coup d ’état hin zu einem neuen
Livius iurisconsultus ist damit nicht zu machen.

SVEN GÜNtHER

Northeast Normal University, Changchun*

* Institute for the History of ancient Civilizations (IHaC). Email: sveneca@aol.com.
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