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§ 1. Tradycje rzymskie w polskim prawie cywilnym

I. Uwagi wstępne
Polska nigdy nie znalazła się, w przeciwieństwie do większości krajów Europy Za-

chodniej, pod panowaniem Rzymian. Stąd też nie było tu również bezpośredniej tradycji 
ich prawa. Przyjmując natomiast chrześcijaństwo z Rzymu, a nie z Konstantynopola, Pol-
ska wkroczyła w sferę wpływów kultury zachodniej, w której to prawo rzymskie odegrało 
istotną rolę. Pod silnym wpływem prawa rzymskiego nasze państwo znalazło się dopie-
ro w XIX i XX w. Czy zjawisko to można określić mianem recepcji prawa rzymskie-
go, chociażby – posługując się terminologią J. Bardacha1 – recepcji pośredniej, pozosta-
je nadal pytaniem otwartym2. Dla analizy tego procesu nieodzowne wydaje się zwięzłe 
przedstawienie dziejów prawa rzymskiego w Polsce przedrozbiorowej3.

1 J. Bardach, Recepcja w historii państwa i prawa, CPH 1977, t. XXIX, Nr 1, s. 48 i n. Zob. też na ten 
temat S. Kutrzeba, Kilka uwag o recepcji, s. 31 i n.

2 J. Kodrębski, Prawo rzymskie, s. 12.
3 Zdaniem J. Kodrębskiego, Prawo rzymskie, s. 10, bez takiego wprowadzenia „nie można byłoby zro-

zumieć, na jakim fundamencie odbywała się recepcja prawa rzymskiego w XIX w., skąd brały się takie lub 
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O znajomości prawa rzymskiego w Polsce już w XII i XIII w. świadczą informacje 
przekazane w dwóch najstarszych kronikach: Galla Anonima (XII w.) i Wincentego Ka
dłubka (ok. 1160–1223)4.

Pierwszy obszerniejszy traktat o prawie rzymskim, zwany Summa Legum Brevis Le
vis et Utilis Rajmunda Partenopejczyka z XIV w., zawierający w trzech (spośród czte-
rech) księgach wykład prawa rzymskiego5, wykorzystany został w 1506 r. przy układa-
niu tzw. Statutu Łaskiego6. Ten statut w życiu prawnym Rzeczypospolitej szlacheckiej 
odegrał poważną rolę. Był pierwszym w takiej skali zbiorem materiału prawniczego, 
dzięki czemu stworzył możliwość zapoznania się z nieznanymi dotąd tekstami prawni-
czymi, a jego druk mobilizował elementy postępowe do prac nad unifikacją i reformą 
prawa polskiego w ogóle7. Wiele pierwiastków romanistycznych przeniknęło też do 
Statutów Kazimierza Wielkiego (sprzed 1370 r.)8.

Jednak wszelkie próby szerszego przejęcia prawa rzymskiego do prawa polskiego, 
podejmowane zwłaszcza w XVI w. przez zwolenników silnej władzy królewskiej, za-
kończyły się niepowodzeniem. Nie można więc mówić o recepcji prawa rzymskiego 
w Polsce na taką skalę jak to się stało w XV i XVI w. w Niemczech9. Szlachta przeciwna 
była prawu rzymskiemu, a swą awersję uzasadniała obawą poddania Polski pod wpływy 
Cesarstwa Niemieckiego, gdzie prawo rzymskie obowiązywało ratione imperii. W grę 
wchodziły jednak względy innej natury. Prawo rzymskie hołdowało zasadzie zwierzch-
niej władzy panującego, mogło więc doprowadzić do ograniczenia władzy szlachcica 
nad chłopem przez otoczenie go opieką ze strony władzy centralnej. Prawo rzymskie 
zatem, uznając równość wobec prawa wszystkich wolnych obywateli sui iuris, zagrażało 
przede wszystkim uprzywilejowaniu szlachty, a więc wolności szlacheckiej10.

inne postawy wobec elementów romanistycznych w Kodeksie Napoleona, czy roli prawa rzymskiego w kul-
turze prawnej”.

4 Na temat znajomości prawa rzymskiego przez autorów najstarszych kronik polskich zob. zwłaszcza 
J. Sondel, Ze studiów, s. 36–63; tenże, W sprawie prawa rzymskiego w Kronice Polskiej Mistrza Wincentego 
zwanego Kadłubkiem, Kwartalnik Historyczny 1978, Nr 1, s. 95 i n.; tenże, Wincenty zw. Kadłubkiem jako 
apologeta prawa rzymskiego, w: Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego (pod red. A. Dąb-
rówki, W. Wojtowicza), Warszawa 2009, s. 91–09; M. Kuryłowicz, Historia, s. 100.

5 O prawie rzymskim w dziele Rajmunda Partenopejczyka zob. K. Kamińska, Summa Rajmunda Parte-
nopejczyka jako zabytek średniowiecznego prawa rzymskiego w Polsce, CPH 1974, t. XXVI, Nr 1, s. 147 
i n.; K. Kolańczyk, Summa legum brevis, levis et utilis – monument mistérieux du droit romain médiéval 
et son aplication pratique en Pologne, w: Le droit romain et sa reception en Europe, Varsovie 1978, s. 111 
i n.; M. Kuryłowicz, Historia, s. 100.

6 K. Sójka-Zielińska, Historia, s. 86; M. Kuryłowicz, Historia, s. 102.
7 K. Sójka-Zielińska, Historia, s. 86.
8 R. Taubenschlag, Geneza statutów Kazimierza Wielkiego, w: Sprawozdania PAU, Kraków 1928, Nr L, 

s. 56 i n.; S. Roman, Geneza statutów Kazimierza Wielkiego Kraków 1968, s. 198 i n.; J. Sondel, Ze stu-
diów, s. 71 i n.

9 Pogląd R. Taubenschlaga, Einflüsse des römischen Recht in Polen, w: Ius Romanum Medii Aevi, V 8, 
s. 60, jakoby wpływy prawa rzymskiego w Polsce określić można mianem recepcji, w literaturze polskiej nie 
przyjął się. Zob. na ten temat S. Kutrzeba, Kilka uwag o recepcji, s. 31 i n.; A. Vetulani, Opory wobec pra-
wa rzymskiego w dawnej Polsce, w: Analecta Cracoviensia, Kraków 1969, t. 1, s. 372 i n.; K. Sójka-Zieliń
ska, Historia, s. 94; B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia, s. 306 i n.; Z. Kaczmarczyk, w: Historia państwa 
i prawa Polski, t. II (pod red. Z. Kaczmarczyka, B. Leśnodorskiego), Warszawa 1971, s. 108 i n.; J. Kodręb
ski, Prawo rzymskie, s. 19.

10 O przyczynach oporu szlachty polskiej wobec prawa rzymskiego zob. zwłaszcza A. Vetułani, Opory wo-
bec prawa rzymskiego, s. 372 i n.; J. Kodrębski, Prawo rzymskie, s. 28–31; M. Kuryłowicz, Historia, s. 104.
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Postulaty recepcji prawa rzymskiego w Polsce wychodziły spod pióra wielkich pol-
skich myślicieli epoki Renesansu. Domagano się albo rozciągnięcia jego mocy obowią-
zującej wprost na wzór niemiecki11, albo zreformowania polskiego prawa w duchu pra-
wa rzymskiego, bądź też stosowania tego ostatniego w sposób posiłkowy12. Głosy te, 
wobec nieugiętego stanowiska szlachty, stanowiły jedynie pium desiderium, związane 
z postępową koncepcją reformatorską.

Prawo polskie w wiekach średnich było typowym prawem stanowym. Szlachta  po-
sługiwała się prawem własnym, zwanym prawem ziemskim. Tu wpływy prawa rzym-
skiego były mierne. W miastach obowiązywało prawo miejskie, do którego przenikanie 
prawa rzymskiego było dużo większe, ponieważ stosowano je nawet w sposób posiłko-
wy13. Duchowieństwo rządziło się prawem kanonicznym, które z reguły nasycone było 
regułami wywodzącymi się z prawa rzymskiego, w myśl starej reguły „ecclesia vivit 
lege Romana”. Chłopi posługiwali się prawem wiejskim, które cechował ogromny par-
tykularyzm, a wpływu na to prawo prawa rzymskiego nie da się w ogóle odnotować.

Ruch kodyfikacyjny zainicjowany w dobie Oświecenia w Zachodniej Europie nie 
pozostał bez echa również w Polsce. W 1776 r. Sejm powołał Komisję Kodyfikacyjną, 
a przygotowany przez nią projekt Zbioru praw sądowych ukazał się drukiem w 1778 r. 
W zbiorze tym dadzą się odnotować wyraźne wpływy prawa rzymskiego (systematyka, 
siatka pojęć)14. Znając jednak awersję szlachty do prawa rzymskiego autorzy w samym 
wstępie projektu deklarują, że przygotowali prawo nie dla Rzymian, lecz współrodaków. 
Mimo to projekt, jako zbyt radykalny, odrzucony został przez sejm w 1780 r.

Likwidacja państwa polskiego pod koniec XVIII w. w wyniku trzech jego kolejnych 
rozbiorów położyła oczywiście kres reformie polskiego porządku prawnego. Po rozbio-
rach Polska znalazła się pod jurysdykcją trzech państw: Prus, Austrii i Rosji, z tym że 
na terytorium centralnym, w byłym Królestwie Polskim, obowiązywał Kodeks Napole-
ona z mocy dekretów wydanych w latach 1808–1811. W ten sposób dzieje kodyfikacji 
austriackiej (ABGB), niemieckiej (Landrecht Pruski i BGB) oraz francuskiej (Kodeks 
Napoleona) tudzież rosyjskiej (X Tom Zwodu Praw Carskiej Rosji) weszły do historii 
polskiego prawa cywilnego15. Ponieważ pierwsze z trzech wymienionych Kodeksów 

11 Z takim postulatem występowali Jan Ostroróg (1436–1501) oraz Andrzej Frycz-Modrzewski (1503–1572). 
Zob. na ten temat V. Voise, Doktryna polityczno-prawna Jana Ostroroga, PiP 1954, Nr 6, s. 1047 i n.; T. Fijałkow
ski, Andrzej Frycz-Modrzewski wobec tradycji prawa rzymskiego, w: Andrzej Frycz-Modrzewski i problemy 
kultury polskiego odrodzenia, Wrocław 1974, s. 185 i n.; J. Kodrębski, Prawo rzymskie, s. 11 i n.

12 Posiłkowego stosowania prawa rzymskiego domagał się np. Jakub Przyłuski (1554). Zob. na ten temat 
B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia, s. 306; M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współ-
czesność, Lublin 2003, s. 129.

13 Infiltrację prawa rzymskiego do polskiego prawa miejskiego określają niektórzy historycy prawa mia-
nem recepcji. W ten sposób np. K. Bukowska, O recepcji prawa rzymskiego w prawie miejskim w dawnej Pol-
sce, CPH 1968, t. XX, Nr 1, s. 71 i n.; taż, O wpływach obcych w dawnym prawie miast polskich, CPH 1965, 
t. XVII, Nr 1, s. 261 i n.; J. Sondel, O początkach recepcji prawa rzymskiego w polskim prawie miejskim, 
ZNUJ, Prace Prawnicze 1982, Nr 97, s. 57 i n.; M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie, s. 129.

14 J. Jakubowski, Prawo rzymskie w projektach kodyfikacyjnych polskiego Oświecenia, Łódź 1984; ten-
że, Elementy rzymskiego prawa rzeczowego i obligacyjnego w Zbiorze prawa Andrzeja Zamoyskiego i tak 
zwanym Kodeksie Stanisława Augusta, Acta UŁ, Folia Iuridica 1986, Nr 21, s. 178 i n.; J. Sondel, Ze stu-
diów, s. 104 i n.; K. Sójka-Zielińska, Rola prawa rzymskiego w pracach kodyfikacyjnych wieku Oświecenia, 
CPH 1975, t. XXVII, Nr 1, s. 109 i n.

15 W ten sposób K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne XIX w., Warszawa 1973, s. 3 i n.; 
W. Rozwadowski, Prawo rzymskie, s. 56; M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie, s. 133.

33

44

55

§ 1. Tradycje rzymskie w polskim prawie cywilnym



Rozwadowski

Rozdział I. Tradycje prawne

4

były nośnikami prawa rzymskiego w jego trzecim wcieleniu16, prawo obowiązujące na 
ziemiach polskich w XIX i XX w. znalazło się w „zaczarowanym kręgu prawa rzym-
skiego” (A. Stelmachowski)17.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. zachowano moc obowiązującą prawa państw 
zaborczych. Zatem w sferze cywilnego prawa materialnego, jeśli pominiemy niewielki 
obszar Spiszu i Orawy, gdzie obowiązywało prawo węgierskie, w Polsce istniały aż cztery 
obszary poddane różnej jurysdykcji: w byłym zaborze pruskim stosowano BGB, w byłym 
zaborze austriackim ABGB, w byłym zaborze rosyjskim X Tom Zwodu Praw Carskiej 
Rosji, a w Polsce Centralnej Kodeks Napoleona. W tej sytuacji zachodziła pilna potrzeba 
unifikacji prawa, którą w ramach prawa cywilnego zakończono dopiero w 1947 r.

Polski porządek prawny po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. należało trakto-
wać jako stan przejściowy. Dla realizacji unifikacji prawa i stworzenia narodowych 
kodyfikacji, na jednym z pierwszych posiedzeń sejmu w dniu 3.6.1919 r., podjęto jed-
nomyślną uchwałę o powołaniu Komisji Kodyfikacyjnej18. Komisja ta przystąpiła do 
prac już w tym samym roku. W myśl uchwalonego przez nią regulaminu dzieliła się na 
dwa Wydziały: ustawodawstwa cywilnego i karnego. W Wydziale cywilnym działały 
trzy sekcje: prawa cywilnego materialnego, prawa handlowego i procedury cywilnej. 
Projekty aktów normatywnych przygotowywanych w sekcjach miały być przyjmowane 
przez wydziały i całą Komisję. Wiceprzewodniczącym Komisji został ceniony romani-
sta I. Koschembahr-Łyskowski (1864–1945), profesor prawa rzymskiego w szwajcar-
skim Fryburgu, a następnie we Lwowie i w Warszawie. Dla uniknięcia kolizji w stoso-
waniu różnych systemów prawa uchwalono w pierwszej kolejności, bo już w 1926 r., 
ustawę o prawie właściwym dla stosunków prywatnych wewnętrznych (prawo prywatne 
międzydzielnicowe)19. W zakresie cywilnego prawa materialnego Komisja najszybciej 
uporała się z publikacją prawa obrotu gospodarczego. Kodeks zobowiązań ogłoszony 
został dekretem Prezydenta z 27.10.1933 r. z mocą obowiązującą od 1.7.1934 r.20. Głów-
ny referent projektu Kodeksu zobowiązań R. Longchamps de Berier, wyjaśniając oko-
liczności szybkiego przygotowania tegoż projektu, pisze: „pierwszym powodem było 
to, że dział zobowiązań w dotychczasowych ustawodawstwach dzielnicowych wyka-
zywał stosunkowo najmniej różnic zasadniczych, opierając się wszędzie na zasadach 
prawa obligacyjnego rzymskiego. Dzięki temu unifikacja prawa w tej dziedzinie była 
stosunkowo najłatwiejsza i mogła nastąpić bez większych przewrotów w dotychczaso-
wym systemie prawnym”21. I rzeczywiście, Kodeks zobowiązań w całości przepojony 
był regułami, które w tym dziale wykształciło prawo rzymskie. Co więcej, reguły te 
przejęte zostały do Kodeksu cywilnego z 1964 r., obowiązującego – oczywiście z od-
powiednimi zmianami do dnia dzisiejszego22.

16 Prawo rzymskie w swym pierwszym wcieleniu to jego moc obowiązująca w starożytnym Rzymie. 
Wcielenie drugie dokonało się w wyniku recepcji tego prawa w wiekach średnich. W trzecim wcieleniu pra-
wo rzymskie funkcjonuje poprzez przejęcie jego reguł do obowiązujących aktualnie kodeksów prawa cywil-
nego. Zob. na ten temat W. Rozwadowski, Prawo rzymskie, s. 50 i 54.

17 A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 46.
18 Z. Radwański, w: Historia, s. 149.
19 Z. Radwański, w: Historia, s. 151.
20 Art. L PWKZ.
21 R. Longchamps de Berier, Polskie prawo cywilne. Zobowiązania, Poznań 1999, s. 3.
22 W. Wołodkiewicz, Tradycja prawa rzymskiego we współczesnym prawie cywilnym, Pal. 1987, Nr 10–11, 

s. 66 i n.
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W niewiele mniejszym stopniu na prawie rzymskim opierały się pozostałe dzia-
ły prawa cywilnego. Spróbujmy przyjrzeć się jaka była droga prawa rzymskiego do 
poszczególnych działów, gdzie recepcja jego urządzeń rzymskich była pełna, a gdzie 
przyjęto je z modyfikacjami, wreszcie gdzie też rozwiązania rzymskie zarzucono w ca-
łości.

Nazwa gałęzi „prawo cywilne” etymologicznie pochodzi z prawa rzymskiego. Dziś 
prawem cywilnym nazywamy mieszczącą się w obrębie prawa prywatnego gałąź prawa 
regulującą stosunki majątkowe i osobiste między autonomicznymi podmiotami w opar-
ciu o zasadę ich równorzędności. W prawie rzymskim natomiast termin „ius civile” miał 
nieco inne znaczenie. Dotyczył działu prawa, który na podstawie stosowanej w świecie 
antycznym zasady osobowości prawa, miał zastosowanie wyłącznie do obywateli rzym-
skich, cives, w odróżnieniu od prawa stosowanego w obrocie, niezależnie od przyna-
leżności państwowej, określanego terminem „ius Pentium”. Kiedy w 1583 r. Dionisius 
Gothofredus wydał w Getyndze po raz pierwszy zbiór całego prawa justyniańskiego, 
nadał mu, dla odróżnienia od nazwy zbioru prawa kanonicznego Corpus luris Canonici, 
nazwę Corpus luris Civilis23. Nazwa tego zbioru okazała się tak trafna, że jest stosowa-
na do dnia dzisiejszego. Zdecydowana większość zawartych w niej regulacji odnosiła 
się do gałęzi prawa określanego dziś mianem „prawo cywilne”. Nic więc dziwnego, że 
skodyfikowane w XIX w. w wielu państwach działy prawa określano jako prawo cy-
wilne24. Stąd termin ten zyskał też swe obywatelstwo nie tylko w prawniczym języku 
polskim, ale i w terminologii ustawowej.

Prawo cywilne, jak wiemy, dzieli się na działy, a to z uwagi na strukturę określonej 
gałęzi tego prawa. Każdemu z działów poświęcona jest w Kodeksie cywilnym jedna 
księga. Ta systematyka prawa cywilnego opracowana została przez działającą w Niem-
czech na przełomie XVIII i XIX w. szkołę pandektystów, w myśl której wyodrębnio-
no: część ogólną, w której mowa jest o podmiotach i przedmiotach prawa oraz o czyn-
nościach prawnych. Po niej następują takie działy, jak: prawo rzeczowe, zobowiązania, 
prawo familijne25 i prawo spadkowe26. Ta systematyka prawa cywilnego opracowana 

23 K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, s. 89, 172; W. Litewski, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskie-
go, Kraków 1998, s. 289.

24 Prawo cywilne w języku francuskim to droit civil, w języku włoskim – diritto civile, w języku an-
gielskim – civil law, ale w języku niemieckim, obok Zivilrecht znacznie częściej stosowany jest termin bür
gerliches Recht. Ten ostatni termin bardziej wiernie odpowiada rzymskiemu „ius civile” jako prawu obywa-
telskiemu.

25 Polski Kodeks cywilny nie obejmuje prawa rodzinnego i opiekuńczego. Ten dział bowiem, w minio-
nym okresie, na wzór radziecki, uregulowany został we wszystkich krajach tzw. demokracji ludowej w od-
rębnych kodeksach.

26 Systematyka pandektowa okazała się tak dalece przydatna, że wykorzystywano ją w trakcie przygo-
towywania wielu kodeksów cywilnych w XIX i XX w. Kolejność działów, po części ogólnej, w poszczegól-
nych kodeksach bywa różna. Podział materii według działów prawa stosowany w systematyce pandektowej 
w Rzymie starożytnym znajdujemy u takich znakomitych jurystów jak Q. Mudus Scevola (PM), czy Massu
rius Sabinus. Zob. na ten temat W. Rozwadowski, Nauczanie prawa w państwie rzymskim, CPH 2003, t. LV, 
Nr 1, s. 16 i 20. W praktyce prawniczej wykorzystywano natomiast mało przejrzystą systematykę edyktową 
(z edyktu pretora), wyrosłą na bazie postępowania sądowego. W historii prawodawstwa szczególną rolę ode-
grała jednak tzw. systematyka Gaiusowa. Prawnik ten podzielił prawo prywatne na trzy działy: personae, res, 
adiones, czyli prawo dotyczące osób, rzeczy i powództw. Dział drugi, dotyczący rzeczy, obejmował te działy 
prawa, które dzisiaj określamy jako prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki. Na systematyce Gaiusa oparł 
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była na podstawie recypowanego w Niemczech w XV i XVI w. prawa rzymskiego27, 
które w Rzeszy Niemieckiej obowiązywało aż do 1.1.1900 r. Omawiając wpływy pra-
wa rzymskiego na polskie prawo cywilne trzymać się będziemy systematyki przyję-
tej w Kodeksie cywilnym. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowej analizy owych 
wpływów, przypomnijmy sobie, czym charakteryzowało się prawo antycznego Rzymu 
i jak dalece odbiegało ono w swych założeniach od innych systemów prawa ówczes-
nych społeczeństw.

Z wyjątkiem podręczników, przyjęta przez prawników28 metoda przedstawiania pra-
wa, to kazuistyka, w której przedmiotem rozstrzygnięcia jest określony przypadek wy-
jęty z praktyki (casus), czasem też przez prawnika jedynie wymyślony. Rozstrzygnięcie 
owego casusu daje z kolei podstawę do uogólnień. Pewne problemy zawarte w kazu-
sach rozstrzygane były przy zastosowaniu ustalonych i obowiązujących norm praw-
nych. Normy te miały z kolei charakter abstrakcyjny i składały się właśnie na system 
prawa rzymskiego, który oczywiście stanowił swoistą całość, a wzbogacany był przez 
rozwiązywanie nowych przypadków (kazusów) jakich dostarczało rozwijające się stale 
życie społeczno-gospodarcze. Przenikały doń również sprawdzone w praktyce instytu-
cje wykształcone w obcych systemach prawnych.

Podstawową jednak cechą rzymskiej koncepcji prawa jest to, że normy jego nie były 
stanowione dla przypadków konkretnych i wyizolowanych, ale stanowiło ono abstrak-
cyjnie ujmowany system jednolity, pełen i kompletny, którego przedmiotem była regu-
lacja wszelkich przejawów życia społecznego, system, do którego nieodzownie spro-
wadza się i podporządkowuje się wszelka norma jednostkowa. Założeniem prawnika 
rzymskiego było, iż wszystkie ważne społecznie zdarzenia i stosunki międzyludzkie 
znajdują swoje odbicie w systemie prawa. Nawet wówczas, gdy brak w systemie normy, 
która jakieś zdarzenie powinna regulować, prawnik stosując odpowiednie techniki inter-
pretacji wywodzące się z systemu, znajdzie reguły dla rozwiązania problemu w sposób 
satysfakcjonujący dla podstawowych pryncypiów porządku prawnego.

Takie założenia obce były wszystkim pozostałym systemom prawa państw antycz-
nych. Zachowane liczne dokumenty praktyki prawniczej tych państw, nie pozwalają 
stwierdzić istnienia tam idei i zasad ogólnych, a tym bardziej klasyfikacji albo też kon-
strukcji systematycznych i teoretycznych instytucji prawnych. Nic więc dziwnego, że 
systemy te, w przeciwieństwie do prawa rzymskiego, nie odcisnęły żadnego większego 
piętna na losach prawodawstwa europejskiego i światowego.

Trud kodyfikacyjny zapoczątkowany pod koniec XVIII w. i kontynuowany w XIX w., 
w którym powstały trzy największe kodyfikacje prawa cywilnego, był realizacją postula-
tów szkoły prawa natury29. Według założeń naturalistów kodeks powinien być zupeł-
ny, co oznacza, iż stanowić miał wyczerpujący zbiór przepisów dotyczących jednej, ale 
przy tym całej gałęzi prawa regulującego określoną dziedzinę stosunków społecznych. 
Przepisy w nim zawarte powinny być krótkie, a zarazem jasne.

się Kodeks Napoleona, austriacki ABGB i Kodeks prawa kanonicznego z 1917 r. Więcej na ten temat zob. 
W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie, s. 48–80, a także K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, s. 25.

27 Radwański, Prawo cywilne, 1997, s. 15.
28 Z fragmentów dzieł prawników rzymskich składa się najważniejsza część kodyfikacji justyniańskiej 

Digesta, zwane też Pandektami.
29 Główni protagoniści tego kierunku to holenderski myśliciel Hugo Grocjusz (1583–1645) i kontynuator 

jego idei, niemiecki prawnik i historyk Samuel Pufendorf (1632–1694).
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W ramach postulatu zwięzłości kodeksu, trzeba było zerwać z kazuistycznym wyli-
czaniem wszelkich możliwych do przewidzenia przypadków, jak to czyniły np. zbiory 
justyniańskie, oraz sformułować przepisy w sposób jak najbardziej ogólny. Doktryna 
prawa natury, w toku wyjaśniania zjawisk prawnych, stara się stosować pewien porzą-
dek logiczny, sprowadzając wszelkie normy prawne do pewnych pojęć ogólnych, które 
znajdują aprobatę w bezwzględnych zasadach rozumu. Z tych pojęć ogólnych należy 
w sposób dedukcyjny wyprowadzać pojęcia i zasady szczegółowe. O ile początko-
wo filozofia prawa natury przeciwna była prawu rzymskiemu z uwagi na kazuistyczną 
metodę przedstawiania prawa stosowaną w zbiorach justyniańskich, o tyle w później-
szym stadium potraktowano je jako niewyczerpane źródło tych norm, które wyrosłe na 
gruncie stosowania zasad słuszności i sprawiedliwości, „ex aequo et bono”, wytrzymu-
ją ostre kryteria w kwestii koherentności tych zasad z naturą człowieka. Prawo rzym-
skie w toku prac kodyfikacyjnych okazało się doskonałą materią, na gruncie której for-
mułowano przepisy ogólne, które odpowiadać miały postulatom szkoły prawa natury. 
Poszły tą drogą wszystkie kodeksy epoki oświecenia, a także doby nowożytnej. Swe 
tworzywo hojną ręką czerpały z bogatej spuścizny rzymskiej myśli prawniczej30. Tą 
samą drogą poszło również nasze prawodawstwo cywilne okresu międzywojennego, 
powojennego i wreszcie Kodeks cywilny z 1964 r. Popatrzmy zatem, w których miej-
scach naszego prawa cywilnego odnotować możemy przejęcie rozwiązań rzymskich 
przekazanych w Corpus Iuris Civilis, czasem doskonalonych w procesie recepcji pra-
wa rzymskiego31.

II. Część ogólna
Wyodrębnienie części ogólnej prawa cywilnego, obce prawu rzymskiemu, jest two-

rem pandektystyki niemieckiej. Normy zawarte w tej części kodeksów cywilnych roz-
rzucone są po wszystkich częściach kodyfikacji justyniańskiej. Jedynie w kwestii pod-
miotowości prawnej rzymskie zasady zebrane zostały w księdze pierwszej Instytucji 
Gaiusa i Instytucji justyniańskich, traktujących, zgodnie z systematyką Gaiusową, o pra-
wie dotyczącym osób. W Rzymie zdolność prawną miały tylko tzw. osoby sui iuris, 
czyli takie, które nie podlegały władzy zwierzchnika familijnego. Kiedy dokonywano 
recepcji prawa rzymskiego przyjęto w zasadzie tylko te reguły, które dotyczyły praw 
podmiotowych osób sui iuris oraz stosunków prawnych między tymi osobami, kształ-
towanych na podstawie zasady równorzędności i autonomii tych osób.

30 O wpływie prawa rzymskiego na kodeksy cywilne epoki oświecenia zob. też K. Sójka-Zielińska, Le 
droit romain et l’idée de codification du droit privé au siécle des Lumieres, w: Le droit romain et sa recep-
tion en Europe, Varsovie 1978, s. 181 i n.; W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie, s. 8 i n.; H. Kupiszewski, 
Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988, s. 215 i n.; M. Zabłocka, Rzymskie korzenie współczes-
nego języka prawniczego, w: Prawo, język, etyka (pod red. A. Mroza, A. Niewiadomskiego, M. Pawelca), 
Warszawa 2010, s. 9–16.

31 Dokonując tego przeglądu trzymać się będziemy systematyki polskiego prawa cywilnego. Odtwarzając 
poszczególne rozstrzygnięcia rzymskie wskazujemy w nawiasach artykuły i paragrafy, w których w prawie 
polskim przyjęto identyczne lub podobne rozwiązanie, albo też, w których rozwiązania są odmienne. Nie-
co więcej uwagi skupimy na tych instytucjach prawa polskiego (np. własność, posiadanie), które w jakimś 
aspekcie z koncepcją rzymską zerwały całkowicie, zwłaszcza gdy celowość tego odejścia nie była w pełni 
uzasadniona.
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Zdolność prawną w Rzymie miały oczywiście osoby fizyczne32 (art. 8 KC), chociaż 
to w prawie rzymskim po raz pierwszy zdolność tę przyznano także tworom, które dzi-
siaj określamy terminem osób prawnych33 (art. 33 KC).

Prawo w Rzymie z zasady nie miało mocy wstecznej34 (art. 3 KC). Z prawa pod-
miotowego35 nie wolno było również robić użytku z naruszeniem zasad dobrej wiary36. 
Przeciwko żądaniu powoda naruszającemu tę zasadę pretor przyznawał pozwanemu za-
rzut procesowy w postaci exceptio doli (generalis), która paraliżowała skuteczność re-
alizowanego w sądzie prawa podmiotowego37. Rzymianie również wyrażali pogląd, iż 
z niegodziwej podstawy prawnej nie powstaje roszczenie procesowe38. Obydwa stano-
wiska leżą u podstaw współczesnej teorii wewnętrznej i zewnętrznej w nadużyciu przy 
wykonaniu praw podmiotowych (art. 5 KC)39.

W kwestii ciężaru dowodowego obowiązywała reguła, iż obowiązek udowodnienia 
(onus probandi) spoczywa w procesie na tej stronie, która podnosi twierdzenie, a nie 
tej, która temu twierdzeniu zaprzecza40 (art. 6 KC).

Momentem, w którym osoba fizyczna, jako osoba sui iuris uzyskiwała zdolność 
prawną była chwila urodzenia (art. 8 KC). Ale w odniesieniu do płodu w łonie matki 
(nasciturus, conceptus) istniała możliwość realizacji pewnych praw podmiotowych, 
zwłaszcza do spadku, przyjmując fikcję, że ten nasciturus	już przyszedł na świat, oczy-
wiście pod warunkiem, że urodził się żywy41 (art. 927 § 2 KC). Jako osobę, która przy-

32 Tylko takie osoby fizyczne miały w Rzymie pełną zdolność prawną, które były wolne (liberi), miały 
obywatelstwo rzymskie (cives Romani) i nie podlegały władzy ojcowskiej (patria potestas), czyli były oso-
bami sui iuris.

33 J. Linderski, Państwo a kolegia. Ze studiów nad historią rzymskich stowarzyszeń u schyłku republi-
ki, Kraków 1961.

34 Zasada „lex retro non agit”, formułowana też jako „lex posterior ad priora trahi nequit” sformułowa-
na została w konstytucji Teodozjusza II i Walentyniana III w 440 r. (C. 1,14,7).

35 Koncepcji prawa podmiotowego Rzymianie teoretycznie nie opracowali, chociaż używali także wy-
razu „ius” w tym sensie, w jakim my posługujemy się słowem „prawo” w jego znaczeniu podmiotowym. 
Zob. na ten temat E. Szymoszek, Uprawnienie – roszczenie – skarga według Stanisława Wróblewskiego, 
w: Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu (pod 
red. M. Pazdana), Katowice 2000, s. 453 i n.; tenże, Prawo podmiotowe w znaczeniu Stanisława Wróblew-
skiego, w: Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego (pod red. E. Gaj
dy, A. Sokali), Toruń 2001, s. 255 i n.; R. Jaworska-Stankiewicz, „Qua actione tenetur?” – actio a prawo pod-
miotowe w prawie rzymskim, w: Prawa podmiotowe – pojmowane w naukach prawnych. Zbiór studiów (pod 
red. I. Ciapały, K. Flagi-Gieruszyńskiej), Szczecin 2006, s. 325 i n. Proces formułkowy służył w Rzymie bar-
dziej do realizacji przyznanej powodowi actio, niż do ochrony praw podmiotowych. Sytuacja ulega zmianie 
w epoce stosowania procesu kognicyjnego. Ale i tu termin „action” nie zniknął, a służył na określenie prawa 
podmiotowego, dla ochrony którego ten środek procesowy służył w minionej epoce.

36 O roli dobrej wiary w rzymskim prawie kontraktowym zob. W. Dajczak, Zwrot „bona fides” w roz-
strzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego, Toruń 1998. Domnie-
manie dobrej wiary (art. 7 KC) miało wąskie zastosowanie i dotyczyło jedynie posiadaczy nabywających 
własność w drodze zasiedzenia.

37 Zob. na ten temat obszerną monografię F. Longchamps de Berier, Nadużycie prawa w świetle rzym-
skiego prawa prywatnego, Wrocław 2007.

38 „Ex turpi causa non oritur action” (według Gaiusa z D. 25,2,2).
39 Zob. na ten temat Radwański, Prawo cywilne, 1997, s. 104 i n.
40 Regułę tę sformułował Paulus w księdze 69 komentarza do edyktu pretorskiego w znanym aforyzmie 

„ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat” CD. 22,3,2). Więcej na ten temat zob. H. Dolecki, Ciężar do-
wodu w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1998, s. 13–23 z dalszą literaturą.

41 Tę regułę wyraża słynny aforyzm „nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis ipsius par
tus quaeritur” formułowany w oparciu o wypowiedź Paulusa w monografii o porodzie (D. 1,5,7).
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szła na świat żywa, prawo justyniańskie traktowało dziecko, które przejawiało jakiekol-
wiek oznaki żywotności, np. ruch ciała czy podjęcie funkcji oddychania (por. art. 9 KC). 
Jak wspomniano, znane było też prawu rzymskiemu pojęcie osób prawnych (art. 33–43 
KC). Osobami prawnymi były np. gminy miejskie (municipia, civitates), stowarzyszenia 
(collegia), skarb państwa (fiscus), a w czasach chrześcijańskich także instytucje kościel-
ne (piae causae), funkcjonujące najprawdopodobniej jako fundacje42. Koncepcja osób 
prawnych, a więc oderwanie zdolności prawnej od osób fizycznych, jest bezsprzecznie 
jednym z największych osiągnięć rzymskiej myśli prawniczej, z której świat dzisiejszy 
korzysta w realizacji najpoważniejszych celów społeczno-gospodarczych.

Pełną zdolność do czynności prawnych miał mężczyzna43 pełnoletni, czyli po 
ukończeniu 14. roku życia (por. art. 10 KC). Ograniczoną zdolność do czynności praw-
nych miał mężczyzna, który ukończył 7. rok życia oraz uznany za marnotrawcę (pro
digus) (por. art. 15 KC). Mężczyzna taki, jeżeli był osobą sui iuris, podlegał opiece, 
a marnotrawca – kurateli (por. art. 16 KC). Ochronę dóbr osobistych (art. 23, 24 KC) 
realizowali Rzymianie przyznając poszkodowanemu deliktową skargę zwaną actio in
iuriarium aestimatoria o zapłatę kwoty pieniężnej, której wysokość określał poszkodo-
wany, a w wyjątkowych przypadkach pretor44.

Miejscem zamieszkania (domicilium) było miejsce stałego pobytu, a więc również 
działalności życiowej i prowadzenia interesów (por. art. 25 KC). Miało ono też znacze-
nie przy ponoszeniu ciężarów publicznych, właściwości miejscowej sądu itp. Spór, czy 
można mieć dwa miejsca zamieszkania, rozstrzygnął ostatecznie Justynian w sensie po-
zytywnym (inaczej art. 28 KC).

Rzeczami (res) w prawie rzymskim były nie tylko przedmioty materialne (art. 45 
KC), ale także prawa majątkowe (res incorporales – rzeczy niematerialne)45. Podział 
rzeczy na nieruchomości (art. 46 KC) i rzeczy ruchome znany był w prawie rzymskim 
już w ustawie XII tablic (451–450 r. przed Chrystusem). Znali też Rzymianie pojęcie 
części składowej (art. 47 KC) i przynależności (art. 51 KC), a co do tych ostatnich obo-
wiązywały zasady wyrażone w art. 52 KC. Części składowe gruntu nigdy nie mogły sta-
nowić odrębnego przedmiotu własności, a to w myśl zasady „superficies solo cedit”46. 
Pożytki w Rzymie były albo naturalne, albo cywilne (art. 53 KC)47.

W odniesieniu do czynności prawnych Rzymianie nie sformułowali ani ich pojęcia, 
ani nie wypracowali ich teorii. Tym niemniej, na podstawie źródeł rzymskich odno-

42 M. Wójcik, Rzymska koncepcja fundacji – archaika czy źródło inspiracji dla współczesnych? w: Prawo 
rzymskie a kultura prawna Europy (pod red. A. Dębińskiego, M. Jońcy), Lublin 2008, s. 152–171.

43 Kobiety w Rzymie, nawet pełnoletnie, czyli po ukończeniu 12 roku życia, były w zdolności do czyn-
ności prawnych ograniczone. Zob. na ten temat dalej przyp. 112 i Nb 62.

44 A. Koch, Ewolucja deliktu iniuria w prawie rzymskim epoki republikańskiej, CPH 1967, t. XIX, Nr 2, 
s. 51 i n.; M. Kuryłowicz, Paul, D. 47,10,26 i obyczajowo-prawne zagadnienia rzymskiej iniuria, w: Annales 
UMCS sec. G. Ius31, 1984, s. 275 i n.; tenże, Ochrona nietykalności cielesnej we wczesnym prawie rzym-
skim, CPH 1987, t. XXXIX, Nr 1, s. 197 i n.

45 W. Bojarski, Problem res incorporales (rzeczy niematerialnych) w prawie rzymskim, w: Acta UMC, 
Prawo 1979, Nr 17, s. 21 i n. Można by powiedzieć, że Gaiusowy termin „res incorporalis” to odpowiednik 
polskiego terminu „dobro” lub „mienie”.

46 Zob. na ten temat dalej Nb 23.
47 W. Bojarski, Pożytki naturalne w prawie rzymskim. Studium z rzymskiego prawa majątkowego, To-

ruń 1979.
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szących się do różnych typów aktów prawnych nauka nowożytna, zwłaszcza niemiec-
ka pandektystyka, ustaliła pewne ogólne zasady, które nimi rządziły, a także to, w jaki 
sposób Rzymianie je pojmowali. Było zatem dla Rzymian czynnością prawną zgodne 
z wymogami prawa oświadczenie woli jednej bądź większej ilości osób, zmierzające 
do powstania, przekształcenia lub wygaśnięcia prawa, względnie stosunku prawnego 
(art. 60 KC). W interpretacji czynności prawnych, zwłaszcza gdy istniała niejednoznacz-
ność wypowiedzi, dość wcześnie zaczęli Rzymianie przywiązywać większą wagę do 
woli wewnętrznej, niż do samej wypowiedzi (art. 65 § 2 KC), uwzględniając też róż-
ne okoliczności (np. tzw. favor libertatis, favor debitoris, favor testamenti). Paragraf 2 
art. 65 KC jest niemal dosłownym przeniesieniem wypowiedzi Papiniana zamieszczo-
nej w jego księdze drugiej Responsów48. Stawiało też prawo rzymskie wymogi formy 
dla określonych czynności prawnych (mancypacja, in iure cessio, testament) i to pod 
rygorem ich nieważności (art. 73 § 2 KC). Skuteczność aktu sprzecznego z prawem 
paraliżował pretor przyznając pozwanemu odpowiednią exceptio. Od V w. akty takie 
uznane zostały ogólnie za nieważne. Problem aktów mających na celu obejście prawa 
(in fraudem legis) rozstrzygano pierwotnie kazuistycznie, ale od Justyniana przyjęto tu 
również ogólną zasadę ich nieważności (art. 58 § 1 KC). Podobnie czynności sprzecz-
ne z dobrymi obyczajami (contra bonos mores), początkowo zwalczane przez preto-
rów i jurystów, a następnie przez cesarzy, w prawie poklasycznym także uznane zostały 
ogólnie za nieważne (art. 58 § 2 KC). Czynności dotknięte nieważnością tylko w części 
mogły zachować ważność w części pozostałej (art. 58 § 3 KC). Z dużymi szczegółami 
opracowano tam również wady oświadczeń woli. Nieważne było oświadczenie woli 
osób chorych umysłowo (art. 82 KC) albo też złożone drugiej osobie dla pozoru, cho-
ciaż akt ukryty pod symulacją, jeśli spełniał wszelkie wymogi prawa dla niego przewi-
dziane, był czynnością ważną (art. 83 KC). Problem błędu rozstrzygali Rzymianie ka-
zuistycznie. Niekiedy prowadził on do nieważności czynności prawnej (inaczej art. 84 
KC), w innych przypadkach takiego skutku nie powodował. O ile błąd co do faktu (er
ror facti) najczęściej prowadził do nieważności czynności prawnej, o tyle na błąd co do 
prawa (error iuris) albo też jego nieznajomość (ignorantia iuris), powoływać się w za-
sadzie nie było wolno49 w myśl zasady „ignorantia iuris nocet”. Z kolei oświadczenie 
woli złożone pod wpływem podstępu (dolus) było w świetle ius civile ważne, jednak 
pretor przyznawał stronie poszkodowanej środki (actio albo exceptio doli) prowadzące 
do pozbawienia skutków prawnych takiego aktu (art. 86 KC). Stan ten, określany dzi-
siaj nieważnością względną, występował również w odniesieniu do oświadczeń woli 
składanych pod wpływem groźby50 (art. 87 KC) zwanej metus.

Niemal identycznie jak w prawie rzymskim reguluje Kodeks cywilny problemy wa-
runku i terminu, jako klauzul czynności prawnych51. Ziszczenie się warunku nie miało 

48 D. 50,16,219: In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit. Zob. 
też na ten temat J. Reszczyński, Verba et voluntas, D. 35,1,40,1. ZNUJ 1052 Prace Prawnicze 1992, Nr 14, 
s. 83 i n.

49 Myśl tę najbardziej syntetycznie wyraził Paulus w monografii poświęconej nieświadomości co do faktu 
i co do prawa, D.22,6,9 pr. Reguła est: iuris quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non noce
re. Zob. też na ten temat H. Kupiszewski, Ignorantia iuris nocet, Prawo Kanoniczne 1982, Nr 1–2, s. 301 i n.

50 Zob. na ten temat M. Wyszyński, Quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus volui – D. 4,2,21,5, 
ZNUWr, Seria A, Nr 15, Prawo 1958, s. 157 i n.

51 F. Longchamps de Berier, Warunki, terminy i fideikomis uniwersalny w rzymskim prawie prywatnym, 
SI 2000, Nr 37, s. 95 i n.
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w zasadzie mocy wstecznej (art. 90 KC). Jeśli strona podejmowała działania uniemożli-
wiające wykonanie czynności, po ziszczeniu się warunku, np. zbyła rzecz, którą powin-
na nieodpłatnie przekazać po ziszczeniu się warunku zawieszającego, czynność zbycia 
pozostawała ważna, ale ten, kto jej dokonał, zobowiązany był, z chwilą ziszczenia się 
warunku, do naprawienia szkody osobie, która z tego tytułu poniosła szkodę majątko-
wą (inaczej art. 92 § 1 KC). Działanie stron mające na celu zapobieżenie ziszczeniu się 
warunku powodowało, iż czynność prawna wywoływała skutki jak gdyby warunek się 
spełnił (art. 93 KC). Warunki niemożliwe, sprzeczne z prawem lub moralnością prowa-
dziły w zasadzie do nieważności czynności, do której były dodane (art. 94 KC). Cele, 
jakie współczesne prawo realizuje przez przedawnienie roszczeń (art. 117–125 KC), 
w prawie rzymskim osiągano przez przedawnienie środków procesowych służących do 
ich realizacji. W najdawniejszym prawie rzymskim roszczenia wynikające z ius civile 
nie przedawniały się, ale cesarze Honoriusz i Teodozjusz  II postanowili, iż skutkiem nie-
wnoszenia skarg, przedawniają się one w zasadzie z upływem lat trzydziestu (actiones 
perpetuae). Skargi oparte na prawie pretorskim przedawniały się z upływem kadencji 
pretora, który ten środek powodowi przyznawał (actiones temporales).

III. Własność i inne prawa rzeczowe
Gaius rozpoczynając swój wykład o prawie procesowym stwierdza: „si quaeramus 

quod genara actionum sint, verius videtur duo esse, in rem et in personam”52. Podział 
powództw na actiones in rem i in personam był i jest podstawą zaliczania pewnych praw 
podmiotowych do praw bezwzględnych, innych do praw podmiotowych względnych. 
Prawa rzeczowe należą do tej pierwszej kategorii i zebrane zostały w Księdze drugiej 
naszego Kodeksu cywilnego. W końcowej fazie w prawie rzymskim istniało pięć praw 
rzeczowych: własność (dominium, proprietas), jako jedyne pełne prawo rzeczowe i czte-
ry ograniczone prawa rzeczowe: służebności (servitutes), zastaw (pignus, hipotheca), 
dzierżawa wieczysta (emphyteusis) i prawo powierzchni (superficies). Znało też prawo 
rzymskie instytucję posiadania (possessio).

Definicji własności w źródłach prawa rzymskiego nie znajdujemy, ale na podstawie 
ich analizy możemy dokładnie określić, jak prawo to pojmowano53. Próby definiowania 
własności na podstawie rzymskich przekazów źródłowych podejmowano już w szkole 
glosatorów54, jednak najbardziej trafne jej ujęcie pochodzi od największego postglosa-
tora i romanisty wieków średnich Bartolusa de Saxoferrato. Według niego „dominium 
est ius de re corporali perfecte disponendi nisi lege prohibeatur”55. Mankamentem de-
finicji Bartolusa jest sprowadzenie treści własności do prawa dysponowania rzeczą, 
ale z kolei ogromnym jej osiągnięciem jest ujęcie w sposób negatywny ewentualnych 
ograniczeń tego prawa. Modyfikując nieco definicję Bartolusa przedstawiciel francu-

52 Gaius, IV, 1: „A jeśli zapytamy, ile jest rodzajów powództw, wydaje się bliższe prawdy, że dwa: rze-
czowe i osobowe” (tłum. W. Rozwadowski, Gai Institutiones, Poznań 2003, s. 151).

53 W źródłach rzymskich znajdujemy m.in. takie sformułowania dotyczące treści prawa własności, jak: 
„plena in rem potestas”, 1.2,4,4, „ius abutendi rei suae”, D. 5,3,25,11, „suae quisque rei moderator atque 
arbiter”, C. 4,35,21.

54 W. Rozwadowski, Definicje, s. 1 i n.
55 Bartolus, Opera omnia, V. Venezia 1615, s. 84: „Własność jest prawem pełnego dysponowania rzeczą 

materialną, o ile nie jest to zakazane ustawą”.
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skiego humanizmu prawniczego F. Hotmanus (1543–1590) pisze: „dominium est ius ac 
potestas re quapiam tum utendi, tum abutendi, quatenus iuris ratio, patitur, nam ut ait 
imperator, rei qunisque suae est arbiter et moderator”56. Definicja własności Bartolu
sa, uzupełniona przez Hotmana, zrobiła zawrotną karierę w epoce ogłaszania kodeksów 
prawa cywilnego. Stała się podstawą w ujmowaniu tego najważniejszego prawa rzeczo-
wego57. W tym kierunku szedł też projekt naszego prawa rzeczowego przygotowywany 
w okresie międzywojennym. W pierwszym jego czytaniu, jakie odbyło się w 1937 r., 
art. 20 otrzymał brzmienie: „właściciel korzysta z rzeczy i rozporządza nią swobodnie 
w granicach prawa obowiązującego”58.

W drugim czytaniu projektu z 1939 r., który nie został jednak, zgodnie z regula-
minem, zatwierdzony przez Kolegium Uchwalające, a utrwalony w maszynopisie do-
piero w sierpniu 1941 r.59, art. 21 Prawa rzeczowego otrzymał brzmienie: „właściciel 
może w granicach przez ustawy określonych korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych 
osób oraz nią rozporządzać”.

Nie może zatem dziwić, że art. 21 projektu wypełnił w całości treść art. 28 PrRzecz. 
Zwrot „w granicach przez ustawy określonych” odbiega w sposób zasadniczy od rzym-
skiej koncepcji, w myśl której właścicielowi wolno było z rzeczą własną robić wszystko, 
z wyjątkiem tego czego mu prawo zakazywało, chociaż w pełni odpowiadał interesom 
„socjalistycznego prawodawcy” i jego tendencji do ingerencji we wszelkie przejawy 
życia jednostki.

Materia uregulowana w art. 28 PrRzecz znalazła swe miejsce w art. 140 Kodeksu 
cywilnego z 1964 r. W trakcie redakcji tego artykułu nie tylko nie usunięto wadliwego 
zwrotu z art. 28 PrRzecz „w granicach przez ustawy określonych”60, ale ponadto wtło-
czono w jego treść cały szereg sformułowań, które uczyniły przepisy wprost nieczy-
telne albo wręcz trudne do odkodowania. Wplatając np. w treść tego samego artykułu 
elementy klauzul generalnych, określonych w art. 5 KC jakimi są zasady współżycia 
społecznego oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa, ustawodawca błędnie 
sugeruje, iż w odniesieniu do prawa własności ich zastosowanie ma inny charakter, niż 
wobec wszystkich pozostałych praw podmiotowych61.

56 H. Hotmani, Commentarius de verbis iuris antiqui, Lugduni 1569, s. 183: „Własność jest prawem i wła-
dzą tak używania, jak i zużycia jakiejś rzeczy, o ile pozostaje to w zgodzie z porządkiem prawnym, albowiem 
jak twierdzi cesarz (Konstantyn), jest (właściciel) wykonującym władztwo i zarząd rzeczy własnej”.

57 W. Rozwadowski, Definicje, s. 22 i n.
58 Komisja Kodyfikacyjna. Projekt prawa rzeczowego, Warszawa 1937, s. 8. Artykuł 20 Projektu precy-

zował w sposób najbardziej syntetyczny, ale też i celnie, treść prawa własności. Sądzę, iż do niego powinien 
powrócić nasz ustawodawca, nowelizując art. 140 KC.

59 S. Grzybowski, Własność w projekcie prawa rzeczowego, PiP 1946, Nr 4, s. 14 i 19.
60 Zwrot ten zawarty w art. 140 KC, jak trafnie podkreśla S. Grzybowski, J. Piotrowski, S. Russocki, 

Dzieje prawa – opowieść, refleksje, rozważania, Wrocław 1981, s. 272 oznacza, iż: „W prawie społeczeństw 
socjalistycznych treść prawa własności nie jest więc określana jedynie zakresem wyjątków od zasadniczego 
braku ograniczenia treści, lecz przepisami, które pozytywnie ustalają zakres prawa właściciela”. Podobnie 
Z. K. Nowakowski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1980, s. 63: „Treść własności jest określana 
przede wszystkim pozytywnie – przez przepisy prawa – przez wskazanie, co właściciel ma czynić z rzeczą lub 
co mu wolno czynić w stosunku do tego przedmiotu własności i osób trzecich”. Myli się zatem E. Gniewek, 
Prawo rzeczowe, Warszawa 1997, s. 55, gdy pisze, iż Kodeks cywilny w art. 140 „przyjmuje z zasady, niejako 
(między wierszami) założenie, że właściciel może z rzeczą czynić wszystko, czego mu prawo nie zabrania”.

61 Uwagi krytyczne pod adresem redakcji art. 140 KC, zgłaszają także: W. Rozwadowski, Definicje, s. 24 
i n.; tenże, Własność w polskim prawie cywilnym. Przemiany strukturalne – potrzeba nowelizacji, w: Stu-

2121



Rozwadowski 13

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności w prawie rzymskim prawa tego 
nie przenosiła (inaczej art. 155 KC). Przeniesienie własności, poza umową, wymagało 
aktu realnego (por. art. 155 § 2 KC). Kauzalny charakter miała w Rzymie tradycja (por. 
z art. 156 KC), ale mancypacja i in iure cessio, jako sposoby przenoszenia własności, na-
leżały tam do czynności abstrakcyjnych. Te dwa ostatnie były jedynymi sposobami prze-
noszenia prawa własności nieruchomości, jako że akty notarialne w Rzymie pojawiły 
się dopiero w epoce dominatu62 (por. art. 158 KC). W prawie rzymskim obowiązywała 
zasada: „nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet”63. Zatem nabyw-
ca nabywał prawo własności tylko wówczas, gdy przysługiwało ono zbywcy (inaczej 
art. 169 KC)64, a jeśli prawo tego pierwszego było obciążone, nabywca uzyskiwał wła-
sność wraz z obciążeniem (inaczej art. 170 KC).

Zasiedzenie znane już było w ustawie XII tablic i to tak na nieruchomościach, jak 
i na rzeczach ruchomych. Rozwinięte prawo rzymskie wprowadziło aż pięć wymogów 
zasiedzenia:
1) by nabywca rzecz posiadał (possessio);
2) by rzecz nadawała się do zasiedzenia (res habilis);
3) by nabycie rzeczy nastąpiło w dobrej wierze (bonae fidei), co oznaczało, że doko-

nujący zasiedzenia powinien mieć świadomość tego, iż posiadanie mu przysługuje, 
a więc że nabył rzecz od osoby uprawnionej do jej posiadania;

4) aby upłynął wymagany przez prawo czas posiadania (tempus), wreszcie
5) by nabycie nastąpiło z mocy określonego tytułu prawnego (iustus titulus). 

Kodeks nasz (art. 172 § l i art. 174 KC) przyjął cztery z wymienionych wymogów, 
odstępując od tytułu65. Jeśli własność rzeczy, co do której dokonywano zasiedzenia, 
przeszła na osobę niedojrzałą, bieg terminu zasiedzenia ulegał zawieszeniu do chwili 

dia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. VII. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Bogdana Lesińskiego 
(pod red. I. Matuszewskiego, T. Kubickiego), Łódź 2002, s. 275 i n. Zob. tenże, Rzymska koncepcja własno-
ści w kulturze prawnej Europy, Zeszyty Prawnicze 2010, Nr 1, s. 23–28; S. Rudnicki, w: Komentarz do KC, 
Ks. II, 1996, s. 30; B. Ziemianin, Prawo rzeczowe, Kraków 2003, s. 51 i n.; W. Dajczak, Dyskusja o zakresie 
przedmiotowym własności. Uwagi z perspektywy tradycji prawa rzymskiego, w: Problemy własności w ujęciu 
historyczno-prawnym (pod red. E. Kozowskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego), Opole 2008, s. 25–35.

62 M. Kuryłowicz, Agoranomos i tabellio. Z historii antycznego notariatu, Rej. 1992, Nr 9, s. 9 i n.; ten-
że, Historyczne początki notariatu europejskiego, w: Księga pamiątkowa I Kongresu Notariuszy Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Kluczbork 1994, s. 93 i n.

63 D. 5017,54: „Nikt nie może na drugiego przenieść więcej prawa niż sam ma”. Jakkolwiek zasada „nemo 
plus iuris...” w KC expressis verbis sformułowana nie została, to jednak istnieje communis opinio, iż zacho-
wała tu swą moc. Zob. na ten temat: J. Majorowicz, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972, s. 464; 
J. S. Piątowski, w: System, t. II, s. 249; S. Rudnicki, w: Komentarz do KC, Ks. II, 1996, s. 131. Na zasadę 
tę, przytoczoną expressis verbis w wersji łacińskiej, powołał się również SN w swej uchw. z 30.3.1992 r., 
III CZP 18/92, OSN 1992, Nr 9, poz. 144, uznając jej obowiązywanie w formie niepisanej. Zob. też na ten 
temat K. Amielańczyk, O rzymskim pochodzeniu zasady „nemo plus iuris…” i jej aktualności we współczes-
nym prawie polskim, w: W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana 
profesorowi Arturowi Korobowiczowi (pod red. W. Witkowskiego), Lublin 2008, s. 503–517.

64 Wniosek ten tylko wówczas będzie trafny, jeśli przyjmiemy, że nabycie własności z mocy art. 169 § 1 
KC ma charakter pochodny (pogląd w polskiej literaturze przeważający), a nie pierwotny.

65 J. S. Piątowski, w: System, t. II, s. 316 (z dalszą literaturą). Wymóg słusznego tytułu, przy zasie-
dzeniu nieruchomości (akt notarialny), jako przesłanki dobrej wiary posiadacza, przyjął SN (7) w uchw. 
z 6.12.1991 r., III CZP 108/91, OSN 1992, Nr 4, poz. 48, a także w post. z 23.4.1997 r., I CKN 74/97, OSN 
1997, Nr 11, poz. 171. Pogląd taki jest mało przekonywający i wymaga zrewidowania. Zob. na ten temat 
W. Rozwadowski, Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze w prawie cywilnym na tle prawa rzymskiego, 
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uzyskania przez właściciela zdolności do czynności prawnych (podobnie art. 173 KC). 
Zaliczenie czasu poprzednika prawnego było w Rzymie uregulowane tak jak to ujęto 
w art. 176 KC.

Rzecz porzucona (res derelicta) uchodziła w Rzymie za rzecz niczyją (res nullius), 
a jako taka mogła być przedmiotem zawłaszczenia (art. 181 KC). Pożytki naturalne rze-
czy pobierała osoba uprawniona do ich pobierania w zasadzie z chwilą odłączenia od 
rzeczy macierzystej (art. 190 KC). Rzecz ruchoma połączona w sposób trwały z gruntem 
stawała się, w myśl zasady: „superficies solo cedit” częścią składową nieruchomości66 
(art. 191 KC). Przy przetworzeniu rzeczy (specyficatio) prawo polskie nie poszło w śla-
dy prawa rzymskiego przyjmując bardziej sprawiedliwe rozwiązanie w art. 192 KC na 
podstawie przepisu § 950 KC niem. Nabycie własności przez połączenie i pomieszanie 
regulowali Rzymianie podobnie jak to uczynił Kodeks cywilny (art. 193 KC). To samo 
dotyczy naprawienia szkody wynikającej z utraty własności rzeczy przetworzonej, po-
łączonej i zmieszanej z rzeczą główną (art. 194 KC).

Własność w Rzymie mogła też przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (art. 195 
KC). Była to współwłasność w częściach ułamkowych, czyli idealnych (por. art. 196 
§ 1 KC). Każdy współwłaściciel mógł rozporządzać swoim udziałem (art. 198 KC). Całą 
rzeczą mogli rozporządzać jedynie wszyscy współwłaściciele (art. 199 KC). Używanie 
rzeczy i pobieranie z niej pożytków przysługiwało współwłaścicielom proporcjonalnie 
do ich udziałów. W takim stopniu ponosili oni ciężary obciążające rzecz wspólną 
(art. 207 KC). Każdy ze współwłaścicieli mógł domagać się zniesienia współwłasności 
(art. 210 KC), a do tego celu służyły różne skargi działowe. W braku możliwości odpo-
wiedniego podziału rzeczy przyznawano stosowne dopłaty albo spłaty (art. 212 KC).

Własność chroniona była w Rzymie wskutek petytoryjnych skarg: windykacyj-
nej (ewentualnie wzorowanej na niej skardze publicjańskiej) i negatoryjnej (art. 222 
KC). Zakres odpowiedzialności posiadacza z tytułu używania rzeczy i pobranych po-
żytków był w prawie rzymskim w zasadzie tak uregulowany, jak to czyni nasz Kodeks 
w art. 224, a zakres odpowiedzialności właściciela z tytułu nakładów poczynionych na 
rzecz przez posiadacza odpowiadał w zasadzie regulacji przyjętej w art. 226 i 227 KC.

Użytkowanie wieczyste zbliżone jest w swej treści do rzymskiej dzierżawy wie-
czystej67. Tam, tereny leżące najczęściej odłogiem, a stanowiące własność państwa, 
municipium lub świątyń, oddawano w celu zagospodarowania w dzierżawę wieczystą 
bądź też na kilkadziesiąt lat (art. 232 KC). W prawie justyniańskim dzierżawa ta przy-
brała charakter wyłącznie wieczysty (inaczej art. 236 KC). Dzierżawca wieczysty, tak 
jak i użytkownik wieczysty, korzystał z gruntu z wyłączeniem innych osób i prawem 
swym rozporządzał (art. 233 KC). Jeżeli jednak ktoś wzniósł na gruncie budynek, sta-
nowił on własność nie dzierżawcy, lecz właściciela gruntu (inaczej art. 235 KC). Tak 

w: W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga Jubileuszowa Profesora Broni-
sława Ziemianina (pod red. M. Zielińskiego), Szczecin 2005, s. 235 i n.

66 A. Sokala, Zasada superficies solo cedit w prawie rzymskim, Acta UNC 172, Prawo 1987, Nr 25, 
s. 143 i n.; M. Kuryłowicz, Zasada superficies solo cedit w rozwoju historycznym, w: Obrót nieruchomościa-
mi w praktyce notarialnej, Kraków 1997, s. 79 i n.; K. Heleniak, Zasada superficies solo cedit w prawie rzym-
skim i przepisach polskiego Kodeksu cywilnego, CPH 1999, t. LI, Nr 1–2, s. 359 i n.

67 W ten sposób B. Wierzbowski, O przydatności użytkowania wieczystego, w: Honesta vivere..., Księga 
pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego (pod red. E. Gajdy, A. Sokali), Toruń 2001, s. 617.
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jak użytkowanie wieczyste (art. 238 KC), tak i dzierżawa wieczysta obciążona była 
opłatą roczną zwaną vectigal68. Kodeks przewiduje możliwość umownego określenia 
warunków wznoszenia na gruncie użytkowanym budynków (art. 239 KC). Ten problem 
w Rzymie rozwiązywało odrębne ograniczone prawo rzeczowe, superficies, z mocy któ-
rego wzniesiony na gruncie oddanym pod zabudowę budynek stanowił własność wła-
ściciela gruntu, ale superficjariuszowi przysługiwało także nieodpłatne prawo rzeczowe 
do eksploatacji wzniesionej budowli.

Użytkowanie w Rzymie nie stanowiło odrębnego prawa rzeczowego, lecz postać słu-
żebności osobistej, ususfructus. W świetle trafnej i precyzyjnej definicji: „ususfructus 
est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia”69 (art. 252 i 267 KC).

Podstawowe prawa i obowiązki użytkownika, jak i zabezpieczenie praw właścicie-
la według prawa polskiego (art. 252–260 KC) pokrywają się z takimi samymi prawami 
i obowiązkami użytkownika rzymskiego. Znało też prawo rzymskie użytkowanie nie-
prawidłowe (art. 264 i 270 KC).

Służebności gruntowe w Rzymie to servitute praediorum, a służebności osobiste 
to servitutes personarum. Do tych ostatnich, poza użytkowaniem należało także uży-
wanie (usus) rzeczy bez prawa pobierania pożytków i habitatio, rzeczowe prawo do 
zamieszkiwania w cudzym budynku (art. 298–301 KC)70. Służebnościami rzymskimi 
rządziły pewne zasady ogólne, a wśród nich reguła, iż nemini res sua servit, czyli że 
służebność mogła istnieć tylko na rzeczy cudzej (art. 247 KC), ponadto, iż servitutibus 
civiliter utendum est, czyli że ze służebności korzystać należy przy poszanowaniu praw 
właściciela gruntu obciążonego tym prawem (art. 287 i 288 KC)71.

Zastaw jako prawo rzeczowe obejmował dwie jego postacie: zastaw ręczny (pi
gnus) uregulowany w art. 306–335 KC, jak i zastaw umowny, hipotheca72. Ten pierw-
szy wymagał umowy i wydania rzeczy (wyjątek od tej zasady przewiduje art. 307 KC). 
Zaspokojenie wierzyciela następowało przez sprzedaż przedmiotu zastawu (art. 312 
KC). Przy zastawie antychretycznym zastawnik pobierał pożytki z rzeczy i zaliczał je 
na poczet wierzytelności (art. 319 KC). Znało też prawo rzymskie zastaw na prawach 
(art. 327–335 KC). Rzymska hipoteka wykształciła się jako zastaw umowny na rze-
czach ruchomych. Jakkolwiek później ustanowiona mogła być również na nieruchomo-
ści, to te ostatnie można było obciążyć w zasadzie tylko hipoteką (art. 65 KWU). Przy 
zastawie umownym, skoro istniała możliwość obciążenia jednej rzeczy kilkoma zasta-
wami, obowiązywała zasada „prior tempore, potior iure”73, czyli pierwszy co do czasu, 

68 O dzierżawie wieczystej w prawie rzymskim zob. W. Bojarski, Emfiteuza według prawa rzymskiego, 
Toruń 1970.

69 D. 7,1,1: „Użytkowanie jest prawem do używania cudzych rzeczy i pobierania z nich pożytków, przy 
zachowaniu substancji rzeczy”.

70 O powstawaniu służebności rzymskich zob. A. Fermus-Bobowic, I. Szpringer, Przegląd sposobów po-
wstawania służebności – od prawa rzymskiego do współczesnego prawa polskiego, w: Studia z dziejów pań-
stwa i prawa polskiego, t. XIII, dedykowany Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu (pod red. J. Malca, 
J. Matuszewskiego, W. Witkowskiego), Kraków–Lublin–Łódź 2010, s. 11–46.

71 J. Ożarowska-Sobieraj, Zasada servitutibus civiliter utendum est w prawie rzymskim i polskim prawie 
cywilnym, w: Studia historyczno-prawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka (pod red. 
A. Koniecznego), Wrocław 2008, s. 239–248.

72 J. Krzynówek, Zastaw (pignus) i hipoteka, EP 2001, Nr 7, s. 12 i n. 
73 I. Szpringer, Wpływ zasady prior tempore potior iure na polskie prawo cywilne w rozwoju historycz-

nym, Studia Prawnoustrojowe, t. 7, 2007, s. 295–305.
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