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Prezentujemy Państwu czwarty tom z serii Z dziejów prawa, tym razem poświęcony prawu 

zobowiązań. Dwadzieścia dwa artykuły zostały nadesłane z kilkunastu ośrodków uniwersytec-

kich Polski, Czech i Chorwacji. Spektrum zainteresowań Autorów, podobnie jak w poprzednim 

tomie, dotyczącym dziejów i współczesności prawa handlowego, jest bardzo szerokie. Pro-

wadzone badania objęły prawo krajów europejskich, ale także Chin, Stanów Zjednoczonych  

i antycznego Izraela. [...] Różnorodności tematycznej towarzyszy niejednolita forma pisarska. 

Obok artykułów o gruntownej podbudowie źródłowej znajdują się teksty bliższe esejowi niż 

tradycyjnemu artykułowi z rozbudowanym aparatem krytycznym. Wielość tematów i form ich 

przekazywania, będąca oczywiście wyrazem indywidualności Autorów, może stanowić zachętę 

do sięgnięcia po książkę nie tylko dla wąskiej grupy specjalistów, ale także dla szerszego grona 

Czytelników pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu dziejów prawa umów.

                     Od redakcji

Współczesne polskie prawo zobowiązań jest zawarte przede wszystkim w kodeksie cywilnym, 

będącym ustawą z 1964 r., wielokrotnie jednak nowelizowaną, zwłaszcza w ciągu ostatnich 

20 lat, kiedy nastąpiła transformacja ustrojowa, porzucenie ustroju komunistycznego na rzecz 

powrotu do ustroju liberalno-demokratycznego i gospodarki rynkowej. […] Współczesne pra-

wo zobowiązań opiera się na kilku fundamentalnych zasadach. [...] Nie są to bynajmniej 

nowe zasady. Ich genezy można się doszukiwać w starożytności, przede wszystkim w prawie 

rzymskim. [...] Dla Rzymian umowa (pactum, conventio) sama przez się zasadniczo nie wystar-

czała jednak do powstania zobowiązania w znaczeniu prawnym. Wystarczała tylko w wypadku 

kontraktów konsensualnych. Zasadą prawa rzymskiego było ex nudo pacto actio non nascitur. 

[...] Tymczasem dzisiaj w prawie zobowiązaniowym obowiązuje reguła przeciwna. [...] Jest nią 

zasada swobody umów i konsensualizm, co oznacza, że ex nudo pacto actio nascitur. Ta re-

guła stanowi wytwór prawników średniowiecznych, w szczególności kanonistów. [...] Pokazując 

przeszłość w dziedzinie prawa, czynimy to dla lepszego zrozumienia prawa współczesnego.  

              Z wprowadzenia prof. Wacława Uruszczaka
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OD REDAKCJI

Prezentujemy Państwu czwarty tom z serii Z dziejów prawa, tym razem poświęcony 
prawu zobowiązań. Dwadzieścia dwa artykuły zostały nadesłane z kilkunastu ośrodków 
uniwersyteckich Polski, Czech i Chorwacji. Spektrum zainteresowań Autorów, podob-
nie jak w poprzednim tomie, dotyczącym dziejów i współczesności prawa handlowego, 
jest bardzo szerokie. Prowadzone badania objęły prawo krajów europejskich, ale także 
Chin, Stanów Zjednoczonych i antycznego Izraela. Artykuły obejmują szeroko pojęte 
zagadnienia prawa zobowiązań od czasów opisywanych w Pięcioksięgu Mojżesza po 
współczesne regulacje Komisji Europejskiej. W pierwszej części książki zamieszczono 
teksty na temat prawa w przeszłości. Jej otwarciem są dwa artykuły poświęcone prawu 
antycznemu jako samodzielnemu tematowi badawczemu. Po nich następuje blok pięciu 
tekstów prezentujących wybrane zagadnienia prawa zobowiązań w Anglii i Czechach 
w średniowieczu i okresie nowożytnym, a także w I Rzeczypospolitej i w Stanach Zjed-
noczonych. Artykuł dotyczący Kodeksu Napoleona stanowi łącznik z trzema tekstami 
opisującymi prawo polskie w okresie międzywojennym. Oprócz rosnącej popularności 
tematów XX-wiecznych (okres międzywojenny i czasy PRL) w historii prawa można 
zaobserwować trend do prowadzenia porównań, zarówno synchronicznych, jak i dia-
chronicznych. Druga część książki składa się z siedmiu artykułów, których Autorzy za 
cel przyjęli nakreślenie szerokiego tła porównawczego dla współcześnie obowiązują-
cych instytucji prawnych. Na końcu zamieszczono trzy teksty omawiające wyłącznie 
zagadnienia współczesnego prawa. 

Różnorodności tematycznej towarzyszy niejednolita forma pisarska. Obok artyku-
łów o gruntownej podbudowie źródłowej znajdują się teksty bliższe esejowi niż trady-
cyjnemu artykułowi z rozbudowanym aparatem krytycznym. Wielość tematów i form 
ich przekazywania, będąca oczywiście wyrazem indywidualności Autorów, może stano-
wić zachętę do sięgnięcia po książkę nie tylko dla wąskiej grupy specjalistów, ale także 
dla szerszego grona Czytelników pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu dziejów 
prawa zobowiązań.

Maciej Mikuła, Kamil Stolarski





Wacław Uruszczak (Uniwersytet Jagielloński)

ZNACZENIE ŚREDNIOWIECZNEJ KANONISTYKI
DLA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ 

Zobowiązanie to stosunek prawny między wierzycielem a dłużnikiem polegający na 
możliwości żądania przez wierzyciela od drugiej strony stosunku zobowiązaniowego, 
czyli od dłużnika, pewnego świadczenia; dłużnik zaś jest zobowiązany owo świadczenie 
spełnić. 

Wyraża to polski kodeks cywilny w art. 353, który stanowi:

§ 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik 
powinien świadczenie spełnić.
§ 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Współczesne polskie prawo zobowiązań jest zawarte przede wszystkim w kodeksie 
cywilnym, będącym ustawą z 1964 r., wielokrotnie jednak nowelizowaną, zwłaszcza 
w ciągu ostatnich 20 lat, kiedy nastąpiła transformacja ustrojowa, porzucenie ustroju 
komunistycznego na rzecz powrotu do ustroju liberalno-demokratycznego i gospodar-
ki rynkowej. To właśnie w gospodarce rynkowej prawo zobowiązań odgrywa niezwy-
kle doniosłą rolę. Wszystkie działy prawa cywilnego są ważne, ale prawu zobowiązań 
przypada szczególna rola. Normuje ono obrót prawny towarami i usługami, który jest 
podstawą życia gospodarczego. W gospodarce rynkowej następuje nieustanny przepływ 
towarów i usług, dokonujący się przy użyciu instytucji prawa zobowiązaniowego. Aby 
gospodarka ta mogła należycie funkcjonować, nieustannie są zawierane umowy, z któ-
rymi wiąże się wymiana towarów i usług. Wielką rolę w tej wymianie odgrywa pieniądz, 
dzisiaj – jak wiadomo – bezgotówkowy, często elektroniczny. 

Współczesne prawo zobowiązań opiera się na kilku fundamentalnych zasadach. Na-
leżą do nich: 

1) różnorodność źródeł zobowiązań (umowy, delikty, inne zdarzenia prawne);
2) zasada swobody umów1; 
3) konsensualność zobowiązań umownych i ograniczony formalizm; 

1  Art. 3531. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby 
jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia spo-
łecznego.



16

4) ochrona dobrej wiary; 
5) odpowiedzialność majątkowa dłużnika.
Nie są to bynajmniej nowe zasady. Ich genezy można się doszukiwać w starożyt-

ności, przede wszystkim w prawie rzymskim, w którym prawo zobowiązań osiągnęło 
wysoki poziom rozwoju. Z prawa rzymskiego pochodzi przecież defi nicja zobowiązania 
aktualna do dziś:

I. 3, 13 pr. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secun-
dum nostrae civitatis iura.

Zobowiązanie jest węzłem prawnym, który zmusza nas do świadczenia czegoś zgodnie z prawami 
naszego państwa2.

Rzymianie jako pierwsi odróżniali zobowiązania ex contractu i ex delicto. Źródłem 
pierwszych były kontrakty, a więc umowy, zaś źródłem tych drugich – czyny niedo-
zwolone, delikty. Z czasem okazało się, że taki dychotomiczny podział źródeł zobowią-
zań nie wystarcza. Zaczęto więc wskazywać, że zobowiązania powstają także z innych 
przyczyn. Sławny rzymski jurysta Gaius określił je terminem variae causarum fi gurae, 
zaliczając do nich quasi-kontrakty i quasi-delikty3. Ten poczwórny podział źródeł zobo-
wiązań przyjęto w kodyfi kacji cesarza Justyniana z VI w., którą w średniowieczu zaczęto 
nazywać terminem Corpus iuris civilis.

Dla Rzymian umowa (pactum, conventio) sama przez się zasadniczo nie gwaranto-
wała jednak powstania zobowiązania w znaczeniu prawnym. Wystarczała tylko w przy-
padku kontraktów konsensualnych. Zasadą prawa rzymskiego było ex nudo pacto actio 
non nascitur („z nagiej umowy nie rodzi się skarga sądowa”); (Sent.Paul. 2, 14, 1)4. 
Tymczasem dzisiaj w prawie zobowiązaniowym obowiązuje reguła przeciwna. Jest nią 
zasada swobody umów i konsensualizm, co oznacza, że ex nudo pacto actio nascitur 
(„z samej nagiej umowy rodzi się skarga sądowa”). Ta reguła stanowi wytwór prawni-
ków średniowiecznych, w szczególności kanonistów5.

Kanoniści zajęli się paktami, umowami, w związku ze sprawą przysięgi (sermo, 
iuramentum). Przysięga jest to uroczyste zaręczenie prawdziwości złożonego oświad-
czenia przez odwołanie się do Boga. Miała ona dla przysięgającego charakter wiążący. 
Niedotrzymanie przysięgi uznawano za grzech śmiertelny, z którym wiązała się kara 
wieczystego potępienia w życiu pozagrobowym, zaś w życiu doczesnym – surowa kara 
za krzywoprzysięstwo. W praktyce prawnej średniowiecza przysięgi sakralnej często 
używano do umocnienia zawartych umów6. Kanoniści uznali jednak, że nie jest ona 
w istocie potrzebna, aby zobowiązanie umowne było w pełni ważne.

Już Gracjan w swoim Dekrecie, zredagowanym w pierwszej połowie XII w.7 stwier-
dzał, że śmiertelnie grzeszy ten, kto odstępuje od umowy (mortaliter peccat recedendo 

2  W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, 
Warszawa 2009, s. 427.

3  Ibidem, s. 429. Zob. też: W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, wyd. 2, Warszawa 1995, s. 251.
4  W. Litewski, Rzymskie prawo, s. 250; K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, wyd. 5, Warszawa 1997, s. 412.
5  P. Ourliac, J. De Malafose, Histoire du droit privé, t. I: Les obligations, 2e édition, Paris 1969, s. 86 i n. 
6  S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X–XVIII w., Kraków 1997, s. 314.
7  Według A. Vetulaniego Dekret Gracjana powstawał etapami w latach 1120–1140. Por. A. Vetulani, 

Dekret Gracjana i pierwsi dekretyści w świetle nowego źródła, Warszawa 1955, passim. O powstaniu Dekretu 
Gracjana zob. też: A. Winroth, The making of Gratian’s Decretum, Cambridge 2007, passim.
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a pacto; C. 22, q. 1, c. 17 v. predicandum)8. Według Gracjana niedotrzymywanie przy-
rzeczeń było równoznaczne z krzywoprzysięstwem (peierat qui aliter facturus est quam 
promittit; C. 22 q. 5, c. 1)9. W tym samym dokumencie znajdujemy stwierdzenie, że mię-
dzy zwykłym przyrzeczeniem a przysięgą Bóg nie czyni żadnej różnicy (inter simplicem 
loquelam et iuramentum Deus non facit differentiam; C. 22, q. 5, c. 12)10.

Poglądy Gracjana przejęli jego uczniowie i następcy – dekretyści. Komentator De-
kretu Gracjana, Huguccio (zm. 1210), dekretysta, w swojej Summa Decreti wyraził 
pogląd, że udzielone drugiej osobie zwykłe przyrzeczenie wiąże przyrzekającego; nie-
dotrzymanie udzielonego przyrzeczenia (obietnicy) jest kłamstwem, a więc grzechem 
śmiertelnym11. On też, opierając sie na kanonie Gracjana: C. 12, q. 2 c. 66 inc. quicunque 
suffragio, sformułował zasadę: ex nudo pacto oritur actio („z czystej umowy rodzi się 
skarga sądowa”), co oznacza, że sama umowa rodzi zobowiązanie prawne. Z zasady ex 
nudo pacto oritur actio wywodziła się kolejna zasada, a mianowicie – pacta sunt ser-
vanda. 

Zasada pacta sunt servanda (pacta servanda sunt) to fundamentalna zasada prawna, 
nie tylko prawa zobowiązań, ale każdego innego prawa, w którym są stosowane umowy 
jako źródło stosunków prawnych. Zazwyczaj zasada ta jest wiązana z osobą Hugona 
Grocjusza, prawnika holenderskiego z XVII w., który uznał ją za fundament prawa mię-
dzynarodowego (ius gentium, „prawa narodów”), a więc za podstawę stosunków między 
państwami. Zasada pacta servanda sunt nie jest jednak wynalazkiem Grocjusza. Została 
ona wyrażona 400 lat przed nim w Dekretałach Grzegorza IX, kodyfi kacji prawa kano-
nicznego z 1234 r. 

W Dekretałach Grzegorza IX w księdze I fi guruje obszerniejszy tytuł 35 De pactis 
(O umowach)12. Zawiera on kilka istotnych dla historii prawa zobowiązań artykułów, 
które w oryginale są określane łacińskim terminem capitula (sing. capitulum). Otóż 
w capitulum primum – w artykule I tego tytułu – została wyrażona zasada pacta sunt 
servanda. Ma ona brzmienie: Pacta quantumcumque nuda servanda sunt („Umowy jak-
kolwiek nagie winny być dotrzymywane”). W artykule tym, na samym końcu, fi guruje 
stwierdzenie: Pax servetur, pacta custodiantur („Pokój jest zachowany, gdy zachowane 
są umowy”)13.

Konsekwencją obowiązku dotrzymywania umów był skutek w postaci ochrony praw-
nej obowiązku powstałego w wyniku umowy. Ochrona prawna zobowiązania umowne-
go to w istocie ochrona sądowa. Wspomniane Dekretały Grzegorza IX nakładały więc 
na sędziów obowiązek działania mającego sprzyjać wykonywaniu umów. W capitulum 
tertium wspomnianego tytułu De pactis fi gurowała zasada: Iudex debet studiose agere, 
ut promissa adimpleantur („Sędzia winien gorliwie starać się, aby przyrzeczenia były 
dotrzymywane”)14.

8  Corpus iuris canonici. Editio Lipsiensis secunda, Pars prima: Decretum Magistri Gratiani, ed. 
E. Friedberg, Leipzig 1922, col. 866.

9  Ibidem, col. 883.
10  Ibidem, col. 886.
11  P. Ourliac, J. De Malafose, Histoire du droit privé, s. 87.
12  Corpus iuris canonici. Editio Lipsiensis secunda, Pars secunda: Decretalium collectiones, ed. 

E. Friedberg, Leipzig 1922, col. 203–206.
13  Ibidem, col. 203. Zob. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie, s. 431.
14  Corpus iuris canonici, Pars secunda, col. 204.


