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1. Ryty procesowe

Począwszy od XII i XIII w., prawo angielskie zdominowane zostało przez 
system rytów procesowych. Owe ryty (writs), podobne do rzymskich actiones, 
stały się najważniejszą instytucją common law. Ryt stanowił polecenie monar-
chy skierowane do konkretnego sądu i zobowiązujące do rozstrzygnięcia danej 
sprawy. Jeśli powód nie przedstawił sędziom odpowiedniego rytu, to nie mieli 
oni kompetencji do wydania wyroku, a sam pozwany – obowiązku stawiennictwa 
i wdania się w spór1.

* Dr, Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa, Uniwersytet Jagielloński; e-mail: jan.
halberda@uj.edu.pl

1 J.H. Baker, An Introduction to English Legal History, Butterworths, London 1990, s. 63–64, 67, 
76, 80–81, 114–116, 264; H.J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji 
prawnej, PWN, Warszawa 1995, s. 516–517, 522–523; E. Coke, The Institutes of the Laws of 
England, Printed for W. Clarke, London 1809, t. II, s. 40, t. IV, s. 78–79, 99; F.E. Harmer, Anglo-
Saxon Writs, Manchester University Press, Manchester 1952, s. 1 i n. (s. 3: ryt jako „keystone of 
the system of centralised justice”); W. Holdsworth, A History of English Law, Methuen, London 
1903–1972, t. I, s. 48, 397–398, t. II, s. 77, 171–172, 512, t. IX, s. 311; F.W. Maitland, The 
Forms of Action at Common Law, Cambridge University Press, Cambridge 1962, s. 10, 14, 21, 35; 
S. Milsom, Historical Foundations of the Common Law, Butterworths, London 1981, s. 34–35; 
T. Plucknett, A Concise History of the Common Law, Butterworth, London 1948, s. 337, 384. 
Syntetyczna prezentacja problematyki rytów: J. Halberda, Ryty procesowe a prawo do sądu 
w dawnym common law, [w:] J. Przygodzki, M.J. Ptak (red.), Społeczeństwo a władza. Ustrój, 
prawo, idee, Kolonia Limited, Wrocław 2010, s. 193–205.
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Od XIII w. katalog rytów miał charakter zamknięty – przyjmowano, że nie 
można tworzyć nowych formuł procesowych. Obowiązywał dogmat niezmienno-
ści prawa – „stare” stanowiło synonim prawa „dobrego”, „słusznego”2. Dlatego 
też, inicjując proces, należało liczyć się z tym, że kancelaria królewska wystawić 
może jedynie taki ryt, który został uprzednio zaakceptowany przez orzecznic-
two. W rezultacie sfera uprawnień materialnoprawnych jednostki stanowiła 
pochodną dostępności formuł procesowych w danej sytuacji. Taka konstrukcja 
systemu prawa znajdowała swój wyraz w zasadzie ubi remedium, ibi ius, czyli: 
„gdzie środek procesowy, tam uprawnienie materialnoprawne”. Writs określały 
bowiem zakres sytuacji faktycznych, w których sądy królewskie mogły udzielić 
ochrony prawnej3.

Skoro jednak warunki społeczno-gospodarcze ulegały stopniowej ewolucji, to 
okazywało się, że pochodzące z przeszłości formuły procesowe nie odpowiadają 
zmieniającej się rzeczywistości. Praktyka wymuszała zmianę „niezmiennego” 
prawa. Środkiem, za pomocą którego dokonywano nieznacznych modyfikacji 
common law, przy jednoczesnym hołdowaniu dogmatowi jego niezmienności, 
były m.in. fikcje prawne. Owe fikcje stały się z czasem jedną z charakterystycz-
nych cech prawa angielskiego4. Zauważmy, że stanowiły także istotny i charak-
terystyczny element prawa rzymskiego, które – podobnie jak common law – two-
rzone było przez praktyków i nie zostało skażone przerostem ustawodawstwa5. 

Fikcje powstawały w praktyce sądowej. Ich autorami najczęściej byli sę-
dziowie rozstrzygający konkretny spór, niekiedy zaś pełnomocnicy stron. Dzięki 

2 H.J. Berman, Prawo…, s. 512; W. Holdsworth, A History…, t. II, s, 173; J.H. Langbein, 
R.L. Lerner, B.P. Smith, History of the Common Law. The Development of Anglo-American 
Legal Institutions, Aspen Publishers, New York 2009, s. 105, 272; F.W. Maitland, The Con-
stitutional History of England, University Press, Cambridge 1961, s. 16–18, 21.

3 J.H. Baker, An Introduction…, s. 65–66; E. Coke, The Institutes…, t. I, s. 74a, t. II, s. 94–96; 
W. Holdsworth, A History…, t. I, s. 398, t. II, s. 245, 513; J.H. Langbein, R.L. Lerner, 
B.P. Smith, History…, s. 105, 272; F.W. Maitland, The Forms…, s. 6; T. Plucknett, A Con-
cise…, s. 342. 

4 J.H. Baker, The Law’s Two Bodies. Some Evidential Problems in English Legal History, Oxford 
University Press, Oxford 2001, s. 33–57.

5 Na podobieństwa pomiędzy prawami rzymskim i angielskim wskazywali historycy 
angloamerykańscy: idem, An Introduction…, s. 34; W. Holdsworth, A History…, t. I, s. 47–49, 
t. V, s. 280; T. Plucknett, A Concise…, s. 282; F. Pollock, F.W. Maitland, The History of 
English Law Before the Time of Edward I, University Press, Cambridge 1968, t. II, s. 558–561; 
kontynentalni: H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, PWN, Warszawa 1988, 
s. 120; C. van Rhee, English and Continental civil procedure: similarities today and in the 
past, [w:] J. Sondel, J. Reszczyński, P. Ściślicki (red.), Roman Law as formative of Modern 
Legal Systems. Studies in honour of Wiesław Litewski, Wyd. UJ, Kraków 2003, s. 212.
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funkcjonowaniu fikcji, możliwe stawało się osiągnięcie przez uczestnika procesu 
pożądanych skutków prawnych, które nie mogłyby zostać uzyskane w odmiennym 
wypadku (bez zastosowania fikcji). Posłużenie się nimi polegało na powołaniu się 
przez uczestnika procesu na notoryjnie nieprawdziwe okoliczności, przy jedno-
czesnej niedopuszczalności przeprowadzenia przez przeciwnika przeciwdowodu6. 

Dzięki zastosowaniu różnorakich fikcji, możliwe stało się rozszerzenie za-
kresu właściwości rzeczowej poszczególnych sądów. Umożliwiały one bowiem 
orzekanie w sprawach, które pierwotnie były wyłączone z zakresu ich jurysdykcji. 
Jednocześnie zaś dzięki fikcjom umożliwiano rozszerzenie zakresu stosowania 
poszczególnych środków procesowych – rytów (wydaje się, że najlepszym 
przykładem tego rodzaju fikcji była dorozumiana obietnica obecna w formule 
indebitatus assumpsit for money had and received). W ten sposób możliwe było 
objęcie ochroną prawną także i takich sytuacji, względem których common law 
grzeszyło wcześniej oczywistą luką prawną7. 

2. Spory kompetencyjne 

Fikcje prawne odegrały istotną rolę w ukształtowaniu się podziału kompetencji 
pomiędzy sądami królewskimi w czasach nowożytnych. Odpowiednie rozsze-
rzanie – za pomocą fikcji – zakresu stosowania poszczególnych rytów proce-
sowych umożliwiło najpierw przejęcie przez sądy westminsterskie większości 
procesów, a w późniejszym okresie – uzyskanie wśród nich przewagi przez Sąd 
Ławy Królewskiej. 

6 J.H. Baker, An Introduction…, s. 230–232; idem, The Law’s…, s. 34–37, 54 („one way of do-
ing justice by stealth was the age-old practice of winking at benevolent fictions”); D. Roebuck, 
The Background of the Common Law, Oxford University Press, Oxford 1988, s. 109. 

7 Niniejsza praca koncentruje się na problematyce prywatnoprawnej. Fikcje prawne występowały 
jednak również w obszarze prawa karnego – przykładowo – pod postacią dobrodziejstwa kleru 
(benefit of clergy) lub pobożnego krzywoprzysięstwa (pious perjury). Ich zasadniczą funkcją 
było łagodzenie niezwykle surowych zasad prawa karnego materialnego. Szerzej: K. Baran, 
Z dziejów prawa karnego Anglii. Między renesansem a oświeceniem XVI–XVIII w., Wyd. UJ, 
Kraków 1996, s. 41–44; idem, Kilka uwag na temat dobrodziejstwa kleru w dawnej angiel-
skiej procedurze karnej, [w:] J. Halberda, J. Stelmach, A. Zoll (red.), Dziedzictwo prawne 
XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa 
UJ, Zakamycze, Kraków 2001, s. 107–112.
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a) Rywalizacja sądów westminsterskich z lokalnymi 

Jeszcze w XII w. większość spraw rozstrzygana była przez działające od niepa-
miętnych czasów sądy lokalne – w hrabstwach (hundred courts) i w secinach 
(county courts). Wiele z nich przeobraziło się z czasem w tzw. sądy manorialne 
(manorial courts), oparte na immunitecie sądowym. Aż do XIX w. formalnie 
obowiązywała zasada, wedle której wyłącznie przed sądy lokalne i manorialne 
można było kierować spory o własność nieruchomości. W praktyce jednak sprawy 
te zostały prawem kaduka przejęte przez jurysdykcję monarszą8. 

W początkach common law (XII w.) do właściwości sądu królewskiego 
należały jedynie spory bezpośrednio dotyczące monarchy. Wielu powodów 
czyniło jednak starania, by to właśnie do curia regis trafiła ich sprawa. Jurysdyk-
cja królewska cieszyła się znacznym autorytetem. Wierzono, że wyrok będzie 
sprawiedliwy, a jego egzekucja skuteczna9. W rezultacie coraz więcej sporów 
trafiało do króla zamiast do sądów lokalnych i manorialnych. W 1278 r., chcąc 
utrzymać napływ spraw na dotychczasowym poziomie, wydano statut z Glo-
ucester, zakazujący kierowania do sądów królewskich skarg na kwoty poniżej 
40 szylingów10. Wnet jednak wykształciła się fikcja prawna, która uniemożliwiła 
osiągnięcie celu zamierzonego przez ustawodawcę. Powodowie, aby nie stracić 
korzyści wynikających z prawowania się przed curia regis, wszczynali proces 
o rzeczywiste roszczenie, które uzupełniano o fikcyjne. Sądy królewskie pierwsze 
z roszczeń zasądzały, a drugie oddalały. Przykładowo, w anonimowym procesie 
z 1494 r. domagano się zapłaty 6 szylingów za dwa pełne wozy siana oraz zwrotu 
pożyczki w kwocie 34 szylingów11. 

 8 J.H. Baker, An Introduction…, s. 10, 32, 258; W. Holdsworth, A History…, t. I, s. 24, 179–185; 
F.W. Maitland, The Constitutional…, s. 105–106, 204. 

 9 J.H. Baker, An Introduction…, s. 11, 17, 28, 178, 189, 573; H.J. Berman, Prawo…, s. 516, 522; 
W. Holdsworth, A History…, t. I, s. 48, t. II, s. 170; F.W. Maitland, The Forms…, s. 12–14, 16; 
idem, The Constitutional…, s. 22, 204; S. Milsom, Historical…, s. 33–34; T. Plucknett, 
A Concise…, s. 367. 

10 Statute of Gloucester (1278; 6 Edward I c. 8; S.R. t. I, s. 48). 
11 Anon. (1494) Reports of Cases by John Caryll, Selden Society, London 1999–2000, s. 257–258, 

pl. 178. J.H. Baker, An Introduction…, s. 26–28; E. Coke, The Institutes…, t. II, s. 229–231, 
t. IV, s. 266–268; W. Holdsworth, A History…, t. I, s. 72, 184–185; S. Milsom, Sale of Goods 
in the Fifteenth Century, Law Quarterly Review 1961/77, s. 258–260; The Notebook of Sir John 
Port, Selden Society, London 1986, s. 119. 
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b) Rywalizacja pomiędzy sądami westminsterskimi

W XIII w. z rady królewskiej wykształciły się trzy osobne sądy, zwane westmin-
sterskimi. Sąd Spraw Pospolitych (Court of Common Pleas) obejmował swoją 
właściwością przede wszystkim sprawy cywilne – w szczególności dysponował 
monopolem rozstrzygania sporów inicjowanych rytami rzeczowymi (real actions 
dotyczącymi nieruchomości) oraz tzw. starszymi rytami osobowymi (personal 
actions, do których należał m.in. ryt o dług – writ of debt). Do Sądu Ławy Kró-
lewskiej (Court of King’s Bench) należały sprawy karne. Nadto rozpoznawał on 
skargi przeciwko urzędnikom oraz wszystkie te, w których żądano grzywny na 
rzecz króla i zarzucano naruszenie miru monarszego. Właściwość trzeciego – Sądu 
Szachownicy (Exchequer Court) – formalnie ograniczała się do spraw fiskalnych, 
ale w praktyce ulegała stałemu rozszerzeniu12.

Sędziowie zasiadający w poszczególnych sądach nie otrzymywali stałej pensji 
królewskiej. Uzyskiwane przez nich wynagrodzenie stanowiło pochodną liczby 
spraw trafiających na wokandę. Najistotniejszym źródłem dochodów były sprawy 
cywilne, które – przynajmniej teoretycznie – kierowane być mogły jedynie do 
Sądu Spraw Pospolitych. Do dwóch pozostałych sądów sprawy tego typu mogły 
trafiać jedynie na zasadzie wyjątku. Chcąc zapewnić sobie wyższe przychody, 
sędziowie zaczęli starać się o zwiększenie liczby spraw cywilnych trafiających 
na wokandę13. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu, za pomocą fikcji praw-
nych, szeregu udogodnień zachęcających powodów do wnoszenia pozwów do 
King’s Bench lub Exchequeru. Sędziowie mogli liczyć w tej mierze na wsparcie 
palestry, której dobrobyt również zależał od liczby prowadzonych spraw. Fikcje 
prawne z jednej strony ułatwiały prowadzenie procesu przez stronę powodową, 
a z drugiej – okazywały się konieczne po to, by w sprawie cywilnej uzasadnić 
właściwość rzeczową sądu karnego lub podatkowego. Zacznijmy od tych drugich. 

c) Fikcja quo minus w Sądzie Szachownicy

Na przestrzeni XIV w. przed Sądem Szachownicy zaczęto wykorzystywać fikcję 
prawną zwaną procedurą quo minus. Wierzyciel, chcąc ściągnąć dług, oświadczał 

12 J.H. Baker, An Introduction…, s. 21, 45, 56–57; E. Coke, The Institutes…, t. II, s. 23, 551, 
t. IV, s. 70–76, 98–119; W. Holdsworth, A History…, t. I, s. 198–209, 231–242; F.W. Maitland, 
The Constitutional…, s. 133–135. 

13 J.H. Baker, An Introduction…, s. 48–49, 189; D. Klerman, Jurisdictional Competition and the 
Evolution of the Common Law: a Hypothesis, Australian Journal of Legal History 2004/8, http://
www.austlii.edu.au/au/journals/AJLH/2004/1.html; stan na dzień 10.10.2014 r., D. Roebuck, 
The Background…, s. 109, 112.
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w Exchequerze, że zwłoka jego dłużnika istotnie wpływa na obniżenie możliwości 
realizowania jego własnych, przyszłych obowiązków fiskalnych wobec króla. 
Sąd na podstawie szczególnego rytu quo minus uruchamiał – powiedzielibyśmy: 
na wszelki wypadek – postępowanie przeciwko rzeczywistemu dłużnikowi po-
tencjalnego dłużnika Korony. Zauważymy, że, co do zasady, sprawa o zapłatę 
długu powinna trafić do Sądu Spraw Pospolitych. Jednakże skierowanie rytu 
do Sądu Szachownicy dawało powodowi większe szanse na skuteczne wyeg-
zekwowanie należności. Było tak, ponieważ ukształtowane na potrzeby relacji 
pomiędzy fiskusem a podatnikiem reguły postępowania były niekorzystne dla 
strony pozwanej. W połowie XVI w. stosowanie quo minus w celu dochodzenia 
prywatnych długów było już powszechne14. 

d) Bill of Middlesex w Sądzie Ławy Królewskiej 

Szczególną inwencję w wyszukiwaniu kruczków prawnych, mających zwiększyć 
wpływ spraw cywilnych, wykazywali sędziowie orzekający na co dzień w Sądzie 
Ławy Królewskiej. Począwszy od XV w. stosowano przed tym sądem fikcję 
bill of Middlesex. Zamierzając wyegzekwować swoje długi, powód kierował 
do King’s Bench ryt o przekroczenie (trespass). Był to środek procesowy o cha-
rakterze deliktowym, pochodzący od formuł stosowanych w razie popełnienia 
drobniejszych przestępstw. Powód zarzucał pozwanemu popełnienie „z użyciem 
siły i z naruszeniem pokoju królewskiego” (vi et armis contra pacem) deliktu 
w granicach Middlesex. Chociaż twierdzenia powoda nie były prawdziwe, 
popełnienia deliktu nie poddawano w wątpliwość. W hrabstwie Middlesex sie-
dzibę miały sądy westminsterskie, a to uzasadniało właściwość King’s Bench. 
W takich warunkach sąd wystawiał bill of Middlesex nakazujący aresztowanie. 
Jeśli szeryf nie trafił na trop pozwanego (non est inventus), powód oświadczał, 
że przeciwnik „ukrywa się i kręci” po innym hrabstwie (łac. latitat et discurrit, 
ang. lurks and runs around). W takim razie rytem latitat sąd wzywał pozwanego 
do stawiennictwa. Zignorowanie tego nakazu oznaczało obrazę sądu, a – przede 
wszystkim – umożliwiało dalsze prowadzenie postępowania bez oglądania się 
na absencję pozwanego. 

14 J.H. Baker, An Introduction…, s. 57–58; J.H. Baker, S. Milsom, Sources of English Legal 
History. Private Law to 1750, Butterworths, London 1986, s. 218; W. Blackstone, Commen-
taries on the Laws of England, A Facsimile of the First Edition of 1765–1769, University of 
Chicago Press, Chicago – London 1979, t. III, s. 45–46; W. Holdsworth, A History…, t. I, 
s. 240; S. Milsom, Historical…, s. 62. 
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Skoro bowiem ten ostatni znajdował się już „pod” jurysdykcją Sądu Ławy 
Królewskiej, powód mógł wystąpić przeciwko niemu z osobnym billem wska-
zującym rzeczywistą podstawę prawną żądania (np. brak zapłaty długu). Dzięki 
temu sąd karny mógł rozpoznać sprawę cywilną wedle korzystnych dla powoda 
reguł postępowania (tak samo jak w Exchequerze – niekorzystnych dla pozwa-
nego). Dodatkowo posłużenie się billem zamiast rytu znacząco obniżało koszty.

Sędziowie z Sądu Spraw Pospolitych podjęli próbę przywrócenia status 
quo i ograniczenia możliwości kierowania spraw cywilnych do innych sądów. 
W 1661 r. doprowadzili do wydania statutu15, którego celem było ubezskutecz-
nienie fortelu bill of Middlesex. Odtąd miała obowiązywać reguła dopuszczająca 
aresztowanie pozwanego tylko wtedy, gdy pierwotny ryt wskazywał rzeczywistą 
podstawę żądania (true cause of action). Sędziowie Sądu Ławy Królewskiej nie 
poddali się. Wnet wprowadzili odpowiednie modyfikacje w treści rytu o prze-
kroczenie stosowanego w procedurze bill of Middlesex. Dzięki uzupełnieniu 
formuły rytowej o wyrazy ac etiam („a także”) można było zarzucać pozwanemu 
popełnienie fikcyjnego przekroczenia, „a także” podać rzeczywistą podstawę 
żądania, tj. na przykład brak zapłaty długu.

Sędziom Sądu Spraw Pospolitych nie udało się uchylić fikcji bill of Middlesex. 
Chcąc pozostać sądem konkurencyjnym, sami – zresztą już od lat 40. XVI w. – sto-
sowali podobną praktykę. We wszelkich sprawach cywilnych zaczęto akceptować 
występowanie przez powodów z odmianą rytu o przekroczenie (trespass quare 
clausam fregat), który do tej pory miał wąski zakres stosowania. Był to najtańszy 
spośród rytów znanych w Sądzie Spraw Pospolitych. Jego zastosowanie pozwalało 
znacząco zredukować koszty procesu. Zamiast wszczynać postępowanie jednym 
z kosztownych rytów rzeczowych, można było zarzucać pozwanemu popełnienie 
fikcyjnego deliktu a „dodatkowo” występować z rzeczywistym roszczeniem – 
np. domagać się zwrotu nieruchomości. 

Na skutek powszechnego zastosowania szeregu fikcji, w połowie XVII w., 
osiągnięto stan, w którym trzy sądy westminsterskie miały de facto taką samą 
właściwość rzeczową. De iure wciąż obowiązywały omówione wcześniej reguły 
wyłącznej właściwości poszczególnych sądów. Dzięki owym trikom prawnym 
i skutecznej procedurze, odwrócono jednak niekorzystny dla Sądu Ławy Królew-
skiej stosunek wpływu spraw – od XVII w. trybunał ten przyjmował najwięcej 
spraw ze wszystkich trybunałów westminsterskich16.

15 Statut z 1661 r. (13 Charles II s. 2 c. 2; S.R. t. V, s. 323–325).
16 J.H. Baker, An Introduction…, s. 49–56, 181; W. Blackstone, Commentaries…, t. III, 

s. 285–286; E. Coke, The Institutes…, t. II, s. 23, t. IV, s. 71–72, 76, 100; W. Holdsworth, 
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e) Rywalizacja Westminsteru z sądami morskimi 

Także dzięki fikcjom prawnym, sądy westminsterskie przejęły jurysdykcję nad 
sporami rozstrzyganymi do tej pory przez trybunały morskie. Sądom admiralicji 
przysługiwała wyłączna właściwość w sprawach mających swe źródło w zdarze-
niach na pełnym morzu oraz poza granicami Anglii. Zasada ta znajdowała swoje 
uzasadnienie w praktyce procesowej dotyczącej metod wyznaczania składu ławy 
przysięgłych. Jeśli bowiem powód wywodził swoje roszczenie ze zdarzeń za-
szłych na morzu, to nie sposób było zebrać przysięgłych zamieszkałych w secinie 
miejsca zdarzenia. Dlatego też sąd westminsterski, orzekający wedle common 
law, nie mógł tego typu spraw w ogóle rozstrzygać17.

Sądy westminsterskie nie pozostały jednakże obojętne na przychody, których 
mogło dostarczyć im rozstrzyganie spraw morskich. W czasach nowożytnych 
doszło do rywalizacji z sądami admiralicji (równolegle w grę wchodziła konku-
rencja porządku norm prawnych common law oraz admiralty law). Sędziowie 
westminsterscy forsowali nieznaną dotąd zasadę jurysdykcyjną, zgodnie z którą, 
jeśli ze stałego lądu widać drugi brzeg, to obserwowany akwen nie jest morzem, 
a zatem nie stanowi wyłącznej domeny admiralicji. Dzięki tej regule niektóre 
spory wynikające z wypadków na wodach Kanału La Manche mogły być roz-
strzygane przez sądy westminsterskie18. 

Sporadycznie od XIV w., a już powszechnie od II połowy XVI w., akcepto-
wano jeszcze inną fikcję prawną. Przyjmowano – wbrew bezspornym faktom – 
że zdarzenie będące źródłem roszczenia miało miejsce w Londynie. Pozwany 
nie mógł zakwestionować podanej przez powoda lokalizacji. I tak w Woodford 
v. Wyatt (1626) zobowiązanie zaciągnięto w „londyńskim” Hamburgu, zaś w Mo-
styn v. Fabrigas (1774) delikt został popełniony na hiszpańskiej Minorce – „czyli 
w Londynie”. Podobnie w sprawie Walker v. Witter (1778) przedmiotem sporu 
była ważność wyroku wydanego przez sąd miasta St. Jago de la Vega na wyspie 
Jamajka „na terenie hrabstwa Middlesex”. Znamienity sędzia lord Mansfield C.J., 
na kanwie sprawy z 1774 r., wskazywał, że przedmiotowa fikcja jest konieczna. 
W jej braku poszkodowany na pełnym morzu zostałby zupełnie pozbawiony 
ochrony prawnej, bowiem procesu nie dałoby się zakończyć z powodu braku 

A History…, t. I, s. 198–200, 218–222, t. IX, s. 248–250, t. XII, s. 287–288, t. XIII, s. 528, 555; 
J.H. Langbein, R.L. Lerner, B.P. Smith, History…, s. 250–251; S. Milsom, Historical…, 
s. 62–64; The Notebook…, s. 61–62; T. Plucknett, A Concise…, s. 366, 625; D. Roebuck, The 
Background…, s. 110–111. 

17 J.H. Baker, An Introduction…, s. 141–143, 530–531; W. Holdsworth, A History…, t. I, s. 64–65. 
18 E. Coke, The Institutes…, t. IV, s. 142. 
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przysięgłych19. Zauważmy, że wywód ten oparty był na fałszywych przesłan-
kach. Prezentowany przez lorda problem nie istniał: w braku tej fikcji prawnej 
właściwymi do rozstrzygnięcia procesu byłyby przecież sądy admiralicji. Tego 
jednak sędzia westminsterski nie mógł otwarcie przyznać. 

Ale i sądy admiralicji stosowały analogiczną fikcję lokalizacji sprawy na 
pełnym morzu („upon the high seas”) – również tam, gdzie nie było ku temu 
podstaw. Mimo tych wybiegów, począwszy od ok. 1600 r., trybunały morskie 
przeżywały głęboki kryzys20.

3. Fikcje procesowe

Dzięki zastosowaniu fikcji w postaci quo minus i bill of Middlesex, doprowadzono 
w czasach nowożytnych do sytuacji, w której to podmiot inicjujący postępowa-
nie cywilne dysponował możliwością wyboru sądu. Zamiast skierować sprawę 
do Sądu Spraw Pospolitych, można było uruchomić proces w jednym z dwóch 
pozostałych sądów westminsterskich. Co sprawiało, że powodowie decydowali 
się na poszukiwanie sprawiedliwości w Sądzie Szachownicy lub (najczęściej) 
w Sądzie Ławy Królewskiej? Było to spowodowane brakiem stałych pensji 
sędziowskich i powiązaniem wysokości wynagrodzenia z liczbą spraw. Okazu-
je się, że sędziowie aktywnie zabiegali o napływ nowych spraw, troszcząc się 
o powodów tak, jak należy dbać o klientów. W rezultacie stosowane w King’s 
Bench reguły procesowe stawały się korzystniejsze dla powoda niż ich odpo-
wiedniki w sąsiednim Sądzie Spraw Pospolitych. Decydowały o tym rozwijane 
przez dziesiątki lat fikcje prawne. Przyjrzyjmy się ich działaniu na przykładzie 
procesu cywilnego o zapłatę długu. 

a) Stawiennictwo przed sądem 

Reguły postępowania przed Sądem Spraw Pospolitych okrzepły w czasach, kiedy 
procesowano się najczęściej o nieruchomości. Pozwany nie mógł ukryć przed-

19 Woodford v. Wyatt (1626, HLS MS 106 fo. 263), [cyt. za:] J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, 
s. 458; Mostyn v. Fabrigas (1774) [cyt. za:] H. Cowper, Reports of Cases Adjudged in the Court 
of Kings Bench; From Hilary Term, the 14th of George III, 1774, to Trinity Term, the 18th of George 
III, 1778, (both inclusive), Printed by His Majesty’s Law-Printers, London 1783, s. 161–181; 
Walker v. Witter (1778) [cyt. za:] S. Douglas, Reports of cases argued and determined in the 
Court of King’s Bench in the Nineteenth, Twentieth, and Twenty-first Years of the Reign of 
George III, t. I, E.&R. Brooke, London 1790, s. 2; E. Coke, The Institutes…, t. IV, s. 134 i n.; 
W. Holdsworth, A History…, t. V, s. 140–142; T. Plucknett, A Concise…, s. 625. 

20 J.H. Baker, An Introduction…, s. 143.
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miotu sporu, a wynik sprawy decydował o być albo nie być rodów. Postępowanie 
sądowe toczyło się niezwykle wolno, co odnosiło się zwłaszcza do wstępnej fazy, 
zmierzającej do doprowadzenia stron przed sąd (mesne process)21. Inne zasady 
funkcjonowały przed karnym King’s Bench i podatkowym Exchequer, które 
surowo traktowały pozwanego. Jeśli, w treści rytu inicjującego proces, powód 
domagał się kary (grzywny) dla swego przeciwnika, to już w razie pierwszej jego 
nieobecności dopuszczalne było zastosowanie aresztu. Właśnie dlatego w ramach 
bill of Middlesex zarzucano pozwanemu popełnienie fikcyjnego przestępstwa. 
Kierując sprawę do Sądu Ławy Królewskiej, powód mógł liczyć na szybkie 
zakończenie procesu22.

Skoro pozostawienie pozwanego w areszcie generowałoby koszty, dopusz-
czano zwolnienie za poręczeniem. Chociaż początkowo wymagano rękojmi osób 
z krwi i kości, to w późniejszych czasach nie było to konieczne. Wytworzyła się 
kolejna fikcja prawna – wystarczyło bowiem, że za pozwanego poręczyli John 
Doe (Jan Łania) i Richard Roe (Ryszard Sarna), będący postaciami fikcyjnymi. 
Dzięki tej praktyce powód nie musiał ponosić kosztów aresztu, a pozwany wciąż 
znajdował się „pod” jurysdykcją sądu, co umożliwiało rozpoznawanie dalszych 
roszczeń cywilnych. Na tej zasadzie stosowano procedurę bill of Middlesex23.

b) Postępowanie dowodowe

Istotne różnice pomiędzy sądami westminsterskimi zachodziły na etapie ustalania 
stanu faktycznego. Najważniejszym dowodem stosowanym w Sądzie Spraw Po-
spolitych była przysięga oczyszczająca, składana przez pozwanego wraz z grupą 

21 Ibidem, s. 68–69, 78, 128, 130–131; E. Coke, The Institutes…, t. II, s. 122–126; J. Fortescue, 
De Laudibus Legum Angliae, University Press, Cambridge 1942, s. 131–135; W. Holdsworth, 
A History…, t. II, s. 103, 252–253, t. III, s. 624–625, 630, t. IX, s. 256; F.W. Maitland, The 
Forms…, s. 25; T. Plucknett, A Concise…, s. 168–169, 364–365; F. Pollock, F.W. Maitland, 
The History…, t. II, s. 591, 594–595. 

22 Dopuszczalności aresztowania dotyczyły: drugi statut westminsterski (1285; 13 Edward I c. 11; 
S.R. t. I, s. 80–81), statuty z lat 1352 (25 Edward III st. 5 c. 17) i 1504 (19 Henry VII c. 9; S.R. 
t. II, s. 653). J.H. Baker, An Introduction…, s. 76; E. Coke, The Institutes…, t. I, s. 295a, t. II, 
s. 378–379; W. Holdsworth, A History…, t. II, s. 105, t. IX, s. 254; T. Plucknett, A Concise…, 
s. 28, 368, 599; F. Pollock, F.W. Maitland, The History…, t. II, s. 578–581, 593–594.

23 J.H. Baker, An Introduction…, s. 50, 538; W. Holdsworth, A History…, t. IX, s. 252–253; 
F. Pollock, F.W. Maitland, The History…, t. II, s. 584, 589–590. Literatura piękna dostarcza 
dowodu jeszcze innej praktyki. Jeśli fikcyjne poręczenie nie wystarczało, można było uzyskać 
pomoc płatnych krzywoprzysiężców (K. Dickens, Klub Pickwicka, Czytelnik, Warszawa 1973, 
t. II, s. 182). 
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współprzysiężników (wager of law). Za jej pomocą można było obalić nawet 
najbardziej zasadne roszczenia powoda. W średniowieczu przysięga należycie 
spełniała funkcję docierania do prawdy. Pozwanemu, który nie cieszył się dobrą 
sławą, zazwyczaj nie udawało się zgromadzić właściwej liczby współprzysięż-
ników. W czasach nowożytnych wager of law stało się jednak fikcją, ponieważ 
przed sądami działali werbujący chętnych do złożenia przysięgi24.

Z tej przyczyny powodowie unikali wager of law jak ognia. Chodziło o to, 
by postępowanie sądowe uruchomić rytem, który, nie dopuszczając pozwanego 
do złożenia przysięgi, powierzał ustalenie stanu faktycznego ławie przysięgłych 
(trial by jury)25.

Takimi środkami procesowymi były: ryt o przekroczenie (writ of trespass), 
a także szereg rytów, które wywodziły się od niego (ryt w sprawie – action on 
the case, ryt promisyjny – action of assumpsit). Trespass był rytem deliktowym 
i zawierał w swej treści pierwiastek prawnokarny – zarzucano pozwanemu, że ten 
działał vi et armis contra pacem, a w końcowej frazie rytu domagano się grzywny 
na rzecz króla. Nawet lekkie zranienie zrównywano ze złamaniem pokoju przez 
pozwanego, co uzasadniało przedłożenie sprawy cywilnej w King’s Bench. 

c) Ryt o przekroczenie 

Od XIV w. powodowie podejmowali próby rozszerzenia zakresu stosowania 
rytu o przekroczenie również na stany faktyczne, w których wprawdzie nie 
podjęto działania vi et armis contra pacem, ale w inny sposób wyrządzono 
szkodę majątkową. Należały do nich wypadki niewykonania lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania umownego, a zatem sprawy czysto kontraktowe, nie-

24 J.H. Baker, An Introduction…, s. 87, 372; J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 435–437; 
E. Coke, The Institutes…, t. I, s. 295a; W. Holdsworth, A History…, t. II, s. 108; D. Ib-
betson, Sixteenth Century Contract Law: Slade’s Case in Context, Oxford Journal of Legal 
Studies 1984/4, s. 313; F.W. Maitland, The Constitutional…, s. 115–118; W.M. McGovern 
Jr., Contract in Medieval England: Wager of Law and the Effect of Death, Iowa Law Review 
1968–1969/54, s. 26–27; T. Plucknett, A Concise…, s. 597; F. Pollock, F.W. Maitland, The 
History…, t. II, s. 601. 

25 J.H. Baker, An Introduction…, s. 86–88, 395–396; H.J. Berman, Prawo…, s. 518–522; 
E. Coke, The Institutes…, t. I, s. 295a; F.W. Maitland, The Forms…, s. 17–21, 63; idem, The 
Constitutional…, s. 9, 120–131; W.M. McGovern Jr., Contract…, s. 28; S. Milsom, Histori-
cal…, s. 67, 245–248; idem, Sale…, s. 266; T. Plucknett, A Concise…, s. 345; F. Pollock, 
F.W. Maitland, The History…, t. II, s. 618–619, 634. 
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mające związku z prawem karnym lub deliktowym26. Żeby jednak posłużyć się 
rytem o przekroczenie, konieczne było zadeklarowanie w formule procesowej, 
że pozwany działał vi et armis conta pacem27. Ówczesne ryty zawierają kurio-
zalne stwierdzenia. W sprawie Rattlesdene v. Grunestone (1317) skarżono się, 
że „wspomniani Ryszard i Maria – uzbrojeni i działający z użyciem przemocy – 
dolali do wina wodę morską, co spowodowało zepsucie trunku i wielką szkodę 
dla Szymona stanowiąc naruszenie pokoju królewskiego”. Przedstawiony opis 
dotyczył najprawdopodobniej sprawy, w której podczas transportu morskiego 
uszkodzono ładunek wina. Zapewne nikt nie działał vi et armis contra pacem. 
Nawiązanie do tego sformułowania było jednak konieczne, by móc zastosować 
ryt o przekroczenie. Podczas gdy przed Sądem Spraw Pospolitych wymagano 
przeprowadzenia dowodu na prawdziwość zarzutu vi et armis contra pacem, 
w King’s Bench wystarczało gołosłowne twierdzenie powoda. Sprawa trafiała 
następnie do trial, tj. stadium z udziałem ławy, zaś przysięgli, ignorując sforma-
lizowane zasady konstruowania rytów czy stawiania argumentów, rozstrzygali 
sprawę wedle sumienia. Jeśli – tak jak w powyższej sprawie – przewoźnik morski 
powinien ponieść koszty zepsutego ładunku, to dla jury nie miało znaczenia, czy 
dopuścił się przemocy czy też nie28. 

d) Ryt promisyjny

Ewolucja rytu o przekroczenie doprowadziła do powstania w czasach nowożyt-
nych tzw. rytu promisyjnego (action of assumpsit). Ryt służył dochodzeniu zapłaty 
w razie złamania przez pozwanego obietnicy. Sędziowie Ławy Królewskiej przy-
chylnym okiem patrzyli na rozwój towarzyszących assumpsit fikcji prawnych. 
Konieczną przesłanką wystąpienia ze wspomnianym rytem było złożenie przez 

26 Waldon v. Mareshall (1369; Y.B. 43 Edward III Mich. fo. 33 pl. 38), The Farrier’s case (1372; 
Y.B. 46 Edward III Trin. fo. 19 pl. 19), [cyt. za:] J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 359–360, 
506–507. J.H. Baker, An Introduction…, s. 73; D. Ibbetson, A Historical Introduction to the 
Law of Obligations, Oxford University Press, Oxford 1999, s. 50–55; S. Milsom, Historical…, 
s. 292–293; T. Plucknett, A Concise…, s. 347, 353. 

27 Przykładowo: Petstede v. Marreys (1310; Y.B. 3 & 4 Edward II (S.S.) vol. 22 p. 29, 208), anon. 
1313 (Y.B. 7 Edward II (S.S.) vol. 39 p. 14, C.P.), Rattlesdene v. Grunestone (1317; Y.B. 10 
Edward II (S.S.) vol. 54 p. 141), Colan v. West (1367; K.B. 27/428 m. 56), anon. 1481 (Y.B. 21 
Edward IV Pas. fo. 28 pl. 23), [cyt. za:] J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 298–304, 314–316. 

28 Rattlesdene v. Grunestone (1317; Y.B. 10 Edward II (S.S.) vol. 54 p.141). J.H. Baker, The 
Law’s…, s. 70; D. Ibbetson, A Historical…, s. 43–44, 57–64; S. Milsom, Historical…, 
s. 296–298; J. Oldham, English Common Law in the Age of Mansfield, University of North 
Carolina Press, Chapel Hill 2004, s. 295–296. 
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pozwanego obietnicy podjęcia określonego działania, np. dokonania zapłaty. Było 
tak jedynie teoretycznie, bo w orzecznictwie King’s Bench przyjęto zasadę, że 
obietnicę można implikować. Dla dopuszczalności assumpsit wystarczało zatem, 
aby z całokształtu stosunków między stronami wynikało, że pozwany taką obiet-
nicę powinien był złożyć29. W tym sądzie – inaczej niż w Common Pleas – nie 
wymagano przeprowadzenia dowodu na złożenie obietnicy. 

Dlatego też przed Sądem Ławy Królewskiej z rytem promisyjnym można było 
wystąpić nie tylko w razie zaciągnięcia zobowiązania w sposób wyraźny (formuła 
special assumpsit) czy zawarcia umowy w sposób konkludentny, ale również 
w niektórych wypadkach bezpodstawnego wzbogacenia (formuła indebitatus 
assumpsit for money had and received). Precedensem, na który powoływano się 
w późniejszym okresie, by uzasadnić szerokie spektrum stosowania rytu promi-
syjnego, była sprawa Slade v. Morley (1602)30. 

Rozwijając doktrynę dorozumianej obietnicy, w XVIII w. opracowano fikcję 
prawną waiver of tort. Jej istotą było prowadzenie postępowania na podstawie 
implikowanej obietnicy złodzieja, że rozliczy się uczciwie z okradzionym, czy-
li – ujmując to najprościej – odda to, co ukradł31. 

4. Uwagi końcowe

Dzisiejsze angielskie prawo prywatne ukształtowało się w oparciu o instytucje 
prawne wykształcone przez orzecznictwo westminsterskie na kanwie procesów 
prowadzonych według rytów wywodzących się z writ of trespass. I tak: prawo 
kontraktów i prawo bezpodstawnego wzbogacenia rozwinęły się w oparciu o ryt 

29 Edwards v. Burre (1573) Dalison 104 no. 45, [cyt. za:] J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, 
s. 416–417. Orzekający w sprawie sędzia Wray J. wskazywał, że istnienie długu uzasadnia 
dorozumienie obietnicy jego zapłaty („the debt is an undertaking in law”). 

30 Slade v. Morley (1602), [cyt. za:] J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 420 i n. J.B. Ames, 
The History of Assumpsit. I. Express Assumpsit, Harvard Law Review 1888–1889/2, s. 16–17; 
J.H. Baker, New Light on Slade’s Case, Cambridge Law Journal 1971/29, s. 221, 235; idem, 
An Introduction…, s. 391–395; idem, The Law’s…, s. 34–37, 49–50, 55–57, 121; W. Hold-
sworth, A History…, t. III, s. 443; D. Ibbetson, A Historical…, s. 138, 148; idem, Sixteenth…, 
s. 296–300, 315–316; K. Lücke, Slade’s Case and the Origin of the Common Counts, Law 
Quarterly Review 1965/81, s. 550, 553, 558; S. Milsom, Historical…, s. 343, 345, 350, 354; 
T. Plucknett, A Concise…, s. 608; A. Simpson, The Place of Slade’s Case in the History of 
Contract, Law Quarterly Review 1958/74, s. 381, 385, 493. Szerzej: J. Halberda, Historia 
zobowiązań quasi-kontraktowych w common law, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012. 

31 Szerzej: J. Halberda, Mechanizm procesowy waiver of tort w świetle przemian angielskiego 
common law, Zeszyty Prawnicze 2012/11.2, s. 153–170. 
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promisyjny (action of assumpsit). Prawo deliktów zostało oparte na konstrukcji 
rytu o przekroczenie (action of trespass) i rytu w sprawie (action on the case). 
Z kolei w obszarze prawa rzeczowego roszczenia są pochodną rytu o wyzucie 
(action of ejectment), który również stanowił jedną z odmian rytu o przekroczenie. 

Common law zostało zatem zdominowane przez ryty rozwinięte przez judy-
katurę Sądu Ławy Królewskiej. Mechanizmem umożliwiającym doprowadzenie 
do tego stanu rzeczy było umiejętne tworzenie i stosowanie fikcji prawnych. Jak 
wiemy, tym co motywowało sędziów King’s Bench, była w pierwszej kolejności 
chęć uzyskania większych zarobków. Skoro wynagrodzenie było pochodną liczby 
rozstrzyganych procesów, to w żywotnym interesie sędziów leżało zachęcanie 
potencjalnych powodów, by procesy inicjowali w tym, a nie w innym, sądzie. 
Aby ten cel osiągnąć, sędziowie doprowadzali do modyfikacji zastanych formuł 
prawnych przy jednoczesnym – pozornym – pozostawieniu ich bez zmiany. 

Środkiem umożliwiającym reformę prawa były właśnie fikcje prawne. Ich 
historia pozwala prześledzić sposób, w jaki względy formalnoprawne wywarły 
wpływ na kształt dzisiejszego prawa materialnego w Anglii. Tytułem przykładu – 
zauważmy, że upowszechnienie posługiwania się rytem promisyjnym w sprawach 
kontraktowych umożliwiło rozwój prawa zobowiązań w innym kierunku niż 
byłoby to możliwe, gdyby wciąż w tym zakresie odwoływano się do starszych 
rytów osobowych, np. rytu o dług. Można zaryzykować tezę, że z uwagi na 
różnice pomiędzy zarzutami procesowymi dopuszczalnymi w postępowaniach 
uruchamianych poszczególnymi rytami, na płaszczyźnie materialnoprawnej 
wykształciły się odmienne zasady odpowiedzialności cywilnej niż stałoby się 
to, gdyby wciąż stosowano ryt o dług. Trudno przecenić rolę, jaką fikcje prawne 
odegrały w kształtowaniu się współczesnego common law.
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Jan HaLBerda

THE LEGAL FICTIONS IN THE MODERN COMMON LAW –  
THE JURISDICTIONAL COMPETITION AMONG THE WESTMINSTER COURTS

( S u m m a r y )

Starting with the Middle Ages, the system of writs (forms of actions) began to dominate the Eng-
lish law. Like Roman actiones which may be regarded as equivalents of writs, thus also the latter 
allowed to determine the circumstances in which an individual was guaranteed to protection of 
law. The list of writs was exhaustive while the law was considered to be something that was not 
subjected to changes. Therefore the legal fictions were found to be the only mechanism that made 
it possible to adapt the common law to the evolving socio-economic circumstances. 

Thanks to these fictions the parties involved in the litigation could reach the objectives that 
they desired and that otherwise (without resorting to the fiction) might be unattainable by them. 
The exploitation of the fiction consisted in the invoking by the trial participant the circumstances 
that notoriously were not true, the adversary party being simultaneously prevented from proving 
the opposite. 

In the course of time the fictions became a characteristic feature of the common law. It was 
thanks to their application that in the 15th through 17th centuries the scope of the Westminster courts’ 
jurisdictional competence became enlarged. The fictions enabled these courts to settle matters that 
originally were beyond the scope of their jurisdiction. The application of fictions resulted also in the 
broadening of the scope within which the particular writs could be resorted to. This consequently 
led to the extention of legal protection to the situations with respect to which the earlier common 
law proved helpless for the lack of any legal remedy. 
Keywords: legal history, England, English law, common law, legal fictions


