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W dziejach przedrozbiorowej Rzeczpospolitej szlacheckiej pierwszą, 
i właściwie jedyną udaną, kodyfikacją prawa polskiego były uchwalone 
prawdopodobnie w 1347 r. tzw. Statuty Kazimierza Wielkiego. Są one 
traktowane przez naukę jako spis polskiego prawa zwyczajowego1. System 
Statutów przyjmuje pierwszeństwo prawa cywilnego przed karnym. Jedyna 
udana, ponieważ aż do rozbiorów, mimo wielu podejmowanych prób, nie 
udało się przeprowadzić ponownej kodyfikacji prawa rodzimego. Sukcesem 

  * Dr, starszy wykładowca w Katedrze Prawa Rzymskiego UŁ.
** Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją referatu przedstawionego podczas kon-

ferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w maju 2009 
roku. Konferencja poświęcona była przeszłości i przyszłości ustawodawstwa cywilnego 
w Polsce z okazji 45 rocznicy uchwalenia Kodeksu Cywilnego. Prezentowany referat był 
historycznym wprowadzeniem w materię obrad.

1 Podstawowym źródłem do historii powstania Statutów jest ciągle aktualne i użyteczne 
wielkie, dwutomowe dzieło Stanisława Kutrzeby, ukończone w latach 1925–1926. Statutom 
poświęcił on wiele stron; zob. S. Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. I, 
s. 161–178. Z najnowszej literatury warto zwrócić uwagę na znakomity tekst W. Uruszcza-
ka, Statuty Kazimierza Wielkiego jako źródło prawa polskiego, „Studia z dziejów państwa 
i prawa polskiego”’ III, Łódź 1999, s. 97–115. Zobacz również: L. K o r c z a k, Kazimierz 
Wielki - inicjator Statutów Wiślickich, „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego”’ III, 
Łódź 1999, s. 45–51.
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zaś zostały uwieńczone prace kodyfikacyjne w Wielkim Księstwie Litew-
skim, których efektem były trzy Statuty (1529 r., 1566 r. i 1588 r.).

Prawa Kazimierza Wielkiego w zakresie ius civile regulowały przede 
wszystkim sprawy związane ze statusem osoby, zdolnością do czynności 
prawnych. Dalej szły rozstrzygnięcia w zakresie prawa rodzinnego (mał-
żeństwo i formy jego zawarcia, stosunki osobiste i majątkowe między 
małżonkami). Bardzo dokładnie została uregulowana własność i inne prawa 
rzeczowe, spadki i wreszcie zobowiązania.

Przez następne dwa wieki w dziedzinie ujednolicenia prawa zapanował 
pełen bezwład. Mocno dawał się odczuć brak spisanego w całości prawa 
sądowego, które podlegało ciągłym zmianom. Dlatego w XVI w. rozpoczęte 
zostały prace nad ponownym spisaniem i ujednoliceniem prawa, która to 
inicjatywa mocno była związana z tzw. ruchem egzekucyjnym. Jednak ani 
Statut Łaskiego (1505 r.), ani też Formula processus (1523 r.) nie są kody-
fikacjami. Również tzw. Korektura Taszyckiego (1532 r.), która jako próba 
kodyfikacji była zasadniczo udana, została jednak odrzucona przez Sejm 
w 1534 r. z przyczyn politycznych. Podobnie sprawa wyglądała z projek-
tem Przyłuskiego, który zamyślał o kodyfikacji całego prawa polskiego, 
które chciał przedstawić wg. schematu prawa rzymskiego: personae – res 
– actiones.  Przyłuski proponował wykorzystanie w pracach rozwiązań prawa 
rzymskiego, które od 1364 r. było nauczane w Akademii Krakowskiej, a od 
wieku XV coraz szerzej prezentowane w dziełach polskich pisarzy politycz-
nych i prawnych. Prawo to, jego zdaniem, winno być stosowane posiłkowo, 
by wzmocnić władzę królewską. To nie mogło spotkać się z aprobatą stanu 
szlacheckiego i uniemożliwiło zapewne recepcję ius romanum do prawa 
polskiego2.

Przedstawione przeze mnie przedsięwzięcia kodyfikacyjne były próbami 
ujednolicenia prawa ziemskiego (szlacheckiego). Nie można jednak zapo-
mnieć, iż od XV wieku w Polsce rozwija się również prawo miejskie. Król 
Zygmunt Stary zlecił ułożenie projektu kodeksu prawa miejskiego Macie-
jowi Śliwnickiemu. Ten w 1527 r. przedstawił projekt określony Kodeksem 
Zygmunta /tzw. Sigismundina/; w księgach III i IV zawarł prawo rzeczowe, 
obligacyjne, spadkowe i małżeńskie. Śliwnicki również w swoim dziele 
wspierał się powagą prawa rzymskiego. Ponadto zalecał, aby Sigismundina 
otrzymała moc prawa pomocniczego w stosunku do prawa ziemskiego3. 

2 O tych wszystkich przedsięwzięciach patrz: S. K u t r z e b a, op. cit., t. I, s. 219–226. 
Zob. również: Historia państwa i prawa Polski, t. II, Warszawa 1971, s. 19–22.

3 S. K u t r z e b a, op. cit., t. II, s 266–268.
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Oczywiście zazdrosna o swe przywileje szlachta, uznając ten projekt za zbyt 
radykalny, nie pomogła uzyskać mu mocy obowiązującej. I właściwie przez 
kolejne dwa stulecia nie podejmowano żadnych bardziej znaczących prób 
kodyfikacji prawa polskiego. Szlachta zadowolona status quo w dziedzinie 
prawodawstwa, co zapewniały jej prawa kardynalne, nie wyrażała żadnej 
inicjatywy w kierunku ujednolicenia prawa.

Dopiero wiek XVIII zmienił to nastawienie; wiązało się to przede wszyst-
kim z nowymi prądami umysłowymi, jakie niosło w sobie Oświecenie. 
Światłe grupy szlachty i magnaterii, wspierane przez zainteresowane grupy 
mieszczaństwa, pragnęły usankcjonowania oraz ujednolicenia w prawie 
rozwijających się form wczesnokapitalistycznych w obrocie prawnym. Poza 
tym skodyfikowanie prawa otwierało furtkę do przeprowadzenia reform spo-
łecznych. Na temat potrzeby istotnej reformy prawa i jego skodyfikowania 
wypowiadali się pisarze i publicyści polityczni: Stanisław Dunin-Karwicki, 
Stanisław Leszczyński, Hugon Kołłątaj i inni. Podnoszone były również 
przez posłów na sejmach próby doprowadzenia do zebrania wszystkich 
praw ”in compendium”4. Poważniejszy przełom nastąpił po pierwszym 
rozbiorze; to wydarzenie spowodowało, iż król Stanisław August zaczął po 
sejmie rozbiorowym aktywniej realizować swój program. Na początku listy 
nierozwiązanych, a istotnych problemów, znajdowała się sprawa kodyfikacji 
rodzimego prawa. Najistotniejszą chyba kwestią przy realizacji tego przed-
sięwzięcia było powierzenie roli kodyfikatora jednej osobie, o uznanych 
zasługach i obdarzonej społeczną estymą. Zwolennikiem jednoosobowe-
go kierownictwa prac kodyfikacyjnych był i sam Stanisław August. Król 
w mowie sejmowej wskazał wyraźnie na „polskiego Tryboniana” w osobie 
Andrzeja Zamoyskiego5, a ustawa sejmowa w swych zaleceniach dała mu 
upoważnienie do zredagowania nowego kodeksu praw. Sejm określił jed-
nocześnie pewne warunki, którym miał zadośćuczynić on w swej pracy. 
Szczególnie dokładnie określono tworzywo przyszłego kodeksu. Przewod-
niczący komisji zobowiązany został przede wszystkim do przestrzegania 
zasad sprawiedliwości naturalnej, ją „biorąc zawsze pro primo obiecto”. 
Jest to wyraźny akcent naturalistyczny, dobitnie świadczący o tym, że idea 
prawa natury zdobyła już w Polsce popularność. Sejmujące stany zaleciły 

4 Problematyką dążeń kodyfikacyjnych w osiemnastowiecznej Polsce zająłem się w Pra-
wo rzymskie w projektach kodyfikacyjnych polskiego Oświecenia, Łódź 1984, s. 30 i n. 

5 Tamże, s. 34. „A na ten koniec za zgodą wszech Stanów wybraliśmy Urodzonego 
Andrzeja Zamoyskiego (…) y iemu zleciliśmy uformować codicem iuridicum, powszechnie 
w całey oyczyźnie naszey za regułę służyć maiący”, Vol. Leg. VIII, s. 543.
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dalej „Urodzonemu Zamoyskiemu”, by w pracy swej „nie przywiązywał się 
indesistenter do żadney z dawnych legislatur [...], ale żeby [...] to wszystko 
In formando novo codice z dawnych praw zachował, cokolwiek zamierzo-
nemu przez Nas ulepszeniu sprawiedliwości nie znajdzie przeciwnym”. Na 
koniec wreszcie zobligowano Zamoyskiego, by ukończył w przeciągu dwu 
lat prace nad kodeksem i przedstawił dzieło to „w druku zebrane” na termin 
„ordynaryjnego za lat dwa przypadać mającego Sejmu”.

Po formalnym umocowaniu przez Sejm 1776 r. Zamoyski przystąpił 
do prac wstępnych. Stanął na czele kilkuosobowej powołanej przez siebie 
komisji. W jej skład wprowadził czynnego w życiu publicznym biskupa 
płockiego Krzysztofa Szembeka. Do komisji weszli również: Joachim 
Chreptowicz – podkanclerzy litewski, działacz polityczny zaliczany do grupy 
oświeconych magnatów; Feliks Łoyko – ekonomista-finansista i historyk, 
jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego Oświecenia; prawnik 
i archiwista, sekretarz kancelarii królewskiej – Antoni Rogalski; długoletni 
adwokat w sądach komisji skarbowej – Michał Węgrzecki oraz Józef Wybi-
cki, któremu powierzona została funkcja sekretarza komisji. Wybicki w swo-
jej biografii wspomina jeszcze o innym prawniku, Franciszku Grocholskim, 
który wespół z Węgrzeckim „w duchu przecie prawodawstwa prawdziwego 
przystarczali najwięcej światła”6. Był to więc kilkuosobowy zespół złożony 
z oświeconych magnatów oraz szlacheckich inteligentów. Najwięcej pracy 
przypadło z natury rzeczy tym drugim, zwłaszcza Wybickiemu i Łoyko; obaj 
wywodzili się ze średnio zamożnych rodzin szlacheckich, zaś ze względu 
na swoje wykształcenie odgrywali rolę wiodącą w pracach komisji. Ta zaś 
w swych działaniach nie ograniczała się tylko do zamkniętych obrad. Tezy 
tam powstające były dyskutowane również w szerszym gronie, w czasie 
obiadów czwartkowych, przy stole królewskim. Także w „Listach patrio-
tycznych” Wybickiego odnaleźć możemy echa prac komisji.

Andrzej Zamoyski powierzoną mu pracę wykonał w terminie. W roku 
1778, w październiku, w oficynie wydawniczej Michała Grolla ukazały się 
pierwsze egzemplarze całego dzieła. Wydrukowany projekt nowego kodeksu 
przedłożony został na początku obrad sejmu 1778 r. „Zbiór praw sądowych” 
zarówno in statu nascendi, jak i gotowy, oczekujący na decyzję sejmu, z racji 
swych postępowych rozwiązań, przede wszystkim w sprawie chłopskiej, 
a także z uwagi na reformatorskie postanowienia w kwestii stosunków 

6 J. W y b i c k i, Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, 
Kraków 1927, s. 138. Pracy Grocholskiego w obradach komisji Wybicki szczegółowo nie 
omawia.
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z papiestwem, mobilizował opinię zarówno wrogą, jak i postępową. Już na 
początku obrad sejmowych w 1778 r. nuncjusz Giovanni Archetti rozpoczął 
akcję przeciwko kodeksowi. Dlatego król zaproponował odłożenie decyzji 
rozstrzygającej o losach tego dzieła do następnego sejmu roku 1780, moty-
wując swoje stanowisko koniecznością uwiadomienia całego społeczeństwa 
o rozwiązaniach zawartych w kodeksie. Pomimo kontrakcji Archettiego 
i pozostającego z nim w ścisłej współpracy marszałka wielkiego koronnego 
Stanisława Lubomirskiego, wniosek od tronu został przyjęty. Dyplomatyczne 
posunięcie króla miało na celu pozyskanie większych rzesz zwolenników 
dla kodeksu. W rezultacie jednak wysiłki nuncjusza, wspomaganego przez 
ambasadora Katarzyny II, Ottona Magnusa Stackelberga, przyniosły nieko-
rzystne skutki dla kolejnej próby usystematyzowania prawa polskiego. 

Po długich i burzliwych obradach sejm załatwił całą sprawę krótką kon-
stytucją, w której wyrażone zostały podziękowania „urodzonemu Iędrzeiowi 
Zamoyskiemu ordynatowi exkanclerzowi wielkiemu koronnemu [...]. Że zaś 
w takowym zbiorze nie znayduiemy dogodzenia zamiarom naszym na Sejmie 
1776 wyrażonym – tenże Zbiór praw wyż wspomniany na zawsze uchylamy; 
y na żadnym sejmie aby nie był wskrzeszany, mieć chcemy”7. Było to zdecy-
dowane zwycięstwo reakcyjnej części społeczeństwa szlacheckiego.

Efekt pracy A. Zamoyskiego i komisji był i jest nadal przedmiotem analiz 
i prac rozpatrujących przyczyny jego odrzucania8. Jak prezentował się „Zbiór 
praw sądowych” na tle innych prób kodyfikacyjnych ówczesnej Europy? 
Można tu zaryzykować stwierdzenie, iż wykazana została nieudolność 
kodyfikacyjna autorów kodeksu. Różnił się on swą konstrukcją od innych 
projektów oświeceniowych. Umieszczono w nim nie tylko całość prawa są-
dowego, cywilnego i karnego, lecz również normy tzw. prawa politycznego. 
Tymczasem w Europie większość kodeksów obejmowała bądź każdy dział 
prawa odrębnie, bądź też kodyfikując prawo sądowe, nie zajmowano się 
prawem politycznym. Takie skomasowanie materiału zaszkodziło dziełu. 
Nie był ponadto kodeks dość przejrzysty i zrozumiały dla ogółu społe-
czeństwa szlacheckiego. Należy jednak zauważyć, iż dzieło Zamoyskiego 
odegrało na pewno także pozytywną rolę. Zmobilizowało społeczeństwo do 

7 Vol. Leg. VIII, s. 589.
8 Zob. E. B o r k o w s k a - B a g i e ń s k a, Zbiór praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego 

w nauce XX wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1983, t. 35, z. 1; J. B a r d a ch, 
Zbiór praw Andrzeja Zamoyskiego w nauce XIX wieku, [w:] Wiek XVIII. Polska i świat, 
Warszawa 1974, s. 283–305; J. H e j n o s z, Jeszcze w sprawie przyczyn upadku tzw. Kodeksu 
Zamoyskiego, „Zeszyty Naukowe UMK” 1961, Prawo II, z. 5.
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głębszego przemyślenia losów kraju, stronnictwu reform dało znakomitą 
lekcję poglądową co do umiejętnego przeprowadzenia posunięć mających 
na celu wzmocnienie państwa polskiego. I chociaż ta próba kodyfikacji nie 
powiodła się, to jednak sama myśl – idea kodyfikacji prawa polskiego –nie 
została zarzucona.

Odżyła znowu w trakcie obrad Sejmu Wielkiego, na którym podjęto próbę 
stworzenia jednolitego kodeksu, obowiązującego na terenie całego państwa. 
W Konstytucji 3 Maja, w jej rozdziale VIII dotyczącym władzy sądowniczej, 
znajdujemy wyraźne polecenie skodyfikowania prawa polskiego. „Nowy 
codex praw cywilnych i kryminalnych przez wyznaczone przez seym osoby 
spisać, rozkazujemy”9. W nawiązaniu do tego upoważnienia sejm na sesji 
w dniu 28 czerwca 1791 r. powołał jednocześnie dwie komisje do opraco-
wania nowego kodeksu.. Jedna z nich, deputacja koronna, miała zająć się 
kodyfikacją prawa na potrzeby prowincji koronnych, druga natomiast winna 
uczynić to samo dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stanisław Borowski, 
edytor dokumentów związanych z tą próbą kodyfikacyjną, stwierdza, że 
deputacja litewska nie podjęła żadnej działalności10. Odmiennego zdania jest 
Zbigniew Zdrójkowski, który w opublikowanych materiałach z archiwum 
Józefa Weyssenhofa dopatruje się przejawów działalności deputacji litew-
skiej11. Sejm wskazał wyraźnie deputacji koronnej tworzywo przyszłego 
kodeksu. Winna ona czerpać wzory przede wszystkim ze Statutu Łaskiego 
i ze Statutu Litewskiego. Ponadto upoważniono kodyfikatorów do czerpania 
z „innych praw, tak kraiowych iak obcych, i z sprawiedliwości naturalnej”12. 
Projekt kodeksu miał być przedstawiony do decyzji sejmującym stanom 
i „takowy zaś zbiór praw cywilnych i kryminalnych, gdy w prawo zmie-
niony zostanie, będzie się nazywał Codex Stanisława Augusta”. Pod tą też 
nazwą ta również tylko próba kodyfikacji prawa, już ostatnia w dziejach 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przeszła do historii kodyfikacji prawa 
polskiego. Przewodniczącym deputacji koronnej wybrany został jeden 
z najwybitniejszych myślicieli polskiego Oświecenia, Hugon Kołłątaj, a w 
skład jej powołano także wielu innych wybitnych przedstawicieli myśli 

 9 Vol. Leg. IX, s. 224.
10 S. Borowski, Kodeks Stanisława Augusta. Zbiór dokumentów, Warszawa 1938, s. V, 

uw. 2. 
11 Z. Zdrójkowski, Nieznane litewskie prospekty karne J. Weyssenhofa, „Czasopismo 

Prawno-Historyczne” 1958, t. 10, z. 1, s. 91–123.
12 Vol. Leg. IX, s. 289.
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oświeceniowej. Sekretarzem deputacji został Józef Januszewicz, profesor 
prawa krajowego w Akademii Krakowskiej13.

Już po kilku zaledwie miesiącach niezbyt owocnych obrad deputacja 
koronna przerwała swoją działalność i pozostawiła tylko luźne dokumenty 
– propozycje in formando novo codice, grzebiąc tym samym kolejną próbę 
ujednolicenia prawa polskiego. Praktycznym wynikiem działalności deputacji 
były dwa projekty, których twórcą był wspomniany J. Januszewicz: o sądzie 
ziemiańskim i o organizacji sądu trybunalskiego. Pozostałe dokumenty, składa-
jące się na tom wydany przez Borowskiego, to krótkie, luźne myśli członków 
komisji i osób nadsyłających do niej prospekty. Stanowią one cenny materiał do 
badań nad dziejami polskiej kultury prawnej końca osiemnastego stulecia. 

Podsumowując rozważania o tych dwu istotnych próbach kodyfikacyj-
nych  w polskim Oświeceniu, stwierdzić można, że oba te przedsięwzięcia 
nie powiodły się, chociaż zostały podjęte w sprzyjających warunkach. Przy-
czyniła się do tego w znacznej mierze słabość stronnictwa królewskiego. We 
wszystkich niemal krajach osiemnastowiecznej Europy dzieło kodyfikacji 
zapoczątkowane zostało przez oświeconych monarchów, którzy tę sprawę 
traktowali jako jeden z elementów umocnienia monarchii i ich władzy. Nie 
można takich ambicji odmówić Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, 
gdyż bez wątpienia był to jeden z głównych celów jego politycznego pro-
gramu. Ale specyficzne polskie rozwiązania ustrojowe, a także splot wielu 
niekorzystnych okoliczności zewnętrznych, uniemożliwiały osiągnięcie za-
mierzonego celu. Nie należy także, moim zdaniem, poglądu o bezpłodności 
prac kodyfikacyjnych polskiego Oświecenia zbytnio również upraszczać. 
Można bowiem sądzić, iż bez nich nie byłoby raczej udanej i szczęśliwej 
recepcji Kodeksu Napoleona. Na fundamencie kultury prawnej, choć 
w ogólnych rozmiarach niskiej, której owocem były omawiane projekty 
kodyfikacyjne, powstała cała polska kultura prawna XIX stulecia, która w 
wielu swoich aspektach promieniowała na wiek dwudziesty, wiek wielkich 
polskich kodyfikacji cywilnych i karnych.

*  *  *
Oba te nieudane przedsięwzięcia kodyfikacyjne w swoich  propozycjach 

odnośnie norm prawa cywilnego nawiązywały do rozwiązań przyjętych 
przez prawo rzymskie14. Nie czas i miejsce na to, aby o tych powiązaniach 

13 Zob. I. J a k u b o w s k i, op. cit. s. 39. szczególnie przypis 49. 
14 Zainteresowanego Czytelnika odsyłam do odpowiednich fragmentów mojej mono-

grafii. Zob. I. J a k u b o w s k i, op. cit., s, 71–118.
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rozstrzygać obszerniej. Ale zaznaczyć trzeba, iż prawo Rzymian przenikało 
w owych czasach nie tylko kodyfikowane prawo polskie, ale również i inne 
kodyfikacje europejskie, a przede wszystkim Code Civil Napoleona z 1804 r. 
Problem recepcji prawa rzymskiego w Polsce i jego miejsca w procesie 
kształcenia prawników w polskich Szkołach Głównych (akademie krakow-
ska, wileńska, zamojska) oraz w szkołach innych stopni i typów (Szkoła 
Rycerska, Akademia Lubrańskiego w Poznaniu, Toruńskie Gimnazjum Aka-
demickie, Collegium Nobilium) stał się bardzo wyraźny pod koniec XVIII 
wieku. Chociaż w wielu systemach prawnych państw Europy odwoływano 
się do prawa natury, to stworzenie nowego prawa opartego wyłącznie o ius 
naturale było niemożliwe15. Koniecznym było sięgnięcie do zasobów prawa 
pozytywnego, stanowionego. Składnikiem większości systemów prawnych, 
w mniejszym lub większym stopniu, było prawo rzymskie; i chociaż żaden 
z europejskich krajów nie czuł się w osiemnastym stuleciu podporządko-
wany prawu rzymskiemu jako obowiązującemu bezwzględnie, to jednak 
przyznawano temu prawu walor obowiązywania jako ratio scripta. Walor 
ten zdobyło prawo Rzymian przez swe nieprzerwane stosowanie w praktyce. 
Autorytet ius romanum rozciągał się tak daleko, jak na to pozwalał rozum. 
Miernikiem było tu prawo rozsądku. Z podobnymi problemami próbowali 
na przestrzeni XVIII wieku uporać się i polscy pisarze prawnicy Ostrowski 
czy Lengnich. W swoich dziełach niezmiennie posługiwali się instytucja-
mi prawa rzymskiego, co było zawsze podpierane łacińską terminologią. 
Brakowało jednak nadal ogólnego spojrzenia na obecność i wpływ prawa 
Rzymian na prawo rodzime16.

W roku 1800 Tadeusz Czacki, wybitna postać polskiego życia umysło-
wego i politycznego przełomu osiemnastego i dziewiętnastego stulecia, 
publikuje pierwszy tom swego wielkiego objętościowo i także, w zamiarach 
autora, merytorycznie dzieła „O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, 
źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszym statucie dla Litwy 
1529 roku wydanym”. Czacki prawdopodobnie nie przypuszczał, jak da-

15 Zob. K. S ó j k a - Z i e l i ń s k a, Wiek XVIII - wiekiem kodyfikacji, [w:] Wiek XVIII. 
Polska i świat, Warszawa 1974, s. 276–277. Sami twórcy kodyfikacji dostrzegali niebez-
pieczeństwo odwoływania się do prawa naturalnego, ponieważ brakowało codicem iuris 
naturalis.

16 Tu zobacz znakomitą pracę Janusz Sondla, Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce 
w okresie Oświecenia, Warszawa-Kraków 1988. Autor zajmuje się w niej wszelkimi przeja-
wami obecności prawa rzymskiego w polskim życiu prawniczym. Pisze o nauczaniu, o ius 
romanum w literaturze prawniczej polskiego Oświecenia, zajmuje się również problemem 
mocy posiłkowej prawa rzymskiego w dawnym prawie polskim.
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lekosiężne skutki wywoła owa edycja. Przede wszystkim dzieło to, będące 
właściwie wielkim i bardzo szczegółowym komentarzem odautorskim do 
tekstu statutu, zdaniem Oswalda Balzera rozpoczyna historyczne podejście 
do rozwijającego się przez wieki prawa. Czacki zaś, również zdaniem 
Balzera, winien być uznany za „ojca historii prawa polskiego”17. Tu nale-
ży od razu z tą opinią zestawić zdanie innego wielkiego historyka prawa 
polskiego, Stanisława Kutrzeby, który w tej roli widział Jana Wincentego 
Bandtke18. Trudno w tak krótkim opracowaniu rozstrzygnąć o przyznaniu 
palmy pierwszeństwa. Trzeba jednak zauważyć, iż Bandtke wydając swoje 
dzieło „De studio iuris polonici dissertatio” w 1806 r., niejako w odpowiedzi 
na dzieło Czackiego, podjął naukową polemikę o roli i miejscu ius romanum 
w polskim systemie prawnym. Do owej dyskusji przyłączały się i głos w niej 
zabierały ówczesne autorytety naukowe: Lelewel, Maciejowski, Ossoliński, 
Potocki, Mickiewicz, Hube, Kraushar i inni W dwudziestym zaś wieku 
kontynuowali ją Kutrzeba i Taubenschlag. Zdaniem Jana Kodrębskiego 
dyskusja ta praktycznie nie została zakończona do dzisiaj. Dwaj wielcy 
polemiści – Czacki i Bandtke – różnili się zdecydowanie w swoich poglą-
dach na rolę, jaką odegrało prawo rzymskie w rozwoju prawa polskiego. 
Czacki, zdecydowany zwolennik teorii normańskiej, upatrywał pochodze-
nie prawa polskiego i litewskiego od praw ludów północnych i nie widział 
żadnych wpływów ius romanum na nasze prawo. Bandtke zaś, w opozycji 
do swego głównego adwersarza, przyznawał wręcz moc obowiązującą 
prawu rzymskiemu w rozwoju dawnego prawa rodzimego. Do tych dwu 
koncepcji dołączali swe opinie wymienieni przeze mnie wyżej uczestnicy 
dyskusji. Nie czas i miejsce na referowanie jej przebiegu; zrobił to w spo-
sób wyczerpujący J. Kodrębski w pracy „Prawo rzymskie w Polsce XIX 
w.”, gdzie w rozdziale IV przedstawił ją bardzo dokładnie19. Odnosząc się 
jednak do jej początków, można zauważyć, iż znakomicie owa polemika 
korespondowała z wprowadzaniem w Księstwie Warszawskim Kodeksu 
Napoleona. Spowodowało to, iż na ziemiach polskich zaczęło obowiązywać 
prawo oparte na ius romanum, a dalsze utrzymanie wpływów Code Civil 
w Królestwie Polskim zadecydowało o romanizacji prawa obowiązującego. 

17 O. B a l z e r, Historya porównawcza praw słowiańskich. Główne kierunki rozwoju 
nauki i jej istotne zadania, Lwów 1908, s. 4. 

18 S. K u t r z e b a, Jan Wincenty Bandtke-Stężyński, [w:] Album biograficzny zasłużo-
nych Polaków i Polek w wieku XIX, Warszawa 1903, t. 2, s. 222. 

19 J. K o d r ę b s k i, Prawo rzymskie w Polsce XIX w., Łódź 1990, s. 109–176.
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Kodrębski widzi we wprowadzeniu dzieła Napoleona jedyną udaną recepcję 
prawa rzymskiego  w Polsce20.

Można zatem postawić tezę, iż od tej francuskiej wielkiej kodyfikacji 
rozpoczyna się wpływ prawa Rzymian w ujęciu Justyniańskim na coraz 
nowocześniejsze polskie prawo cywilne, również to kodyfikowane w XX 
wieku. Nie można zaprzeczyć wielu wpływom rzymskich instytucji ius 
civile na rozwiązania przyjęte w kodeksie cywilnym z 1964 roku. Nie są to 
oczywiście przejęcia bezpośrednie, choć przykładowo skarga windykacyjna, 
negatoryjna, pauliańska, podziały służebności, źródła zobowiązań czy zasady 
odpowiedzialności za szkodę oraz wiele innych, mogą na to wskazywać. 
Jak pisze M. Kuryłowicz, to właśnie w Polsce, w porównaniu z pozostałymi 
krajami tzw. demokracji ludowej, wiedza o historycznych korzeniach prawa 
cywilnego była najsilniejsza, również dzięki znaczącej roli w tym procesie 
polskich cywilistów, rozumiejących doniosłość  prawa rzymskiego21. Przyj-
mijmy jednak choćby tylko duchowy, ponadczasowy wpływ rozwiązań ius 
romanum na współczesne polskie prawo rzeczowe, obligacyjne i spadkowe, 
a więc te gałęzie prawa, które według podziału Gaiusa ad res pertinet.

Ireneusz Jakubowski

codifications of polish law in the age of enlightenment  
and the dispute about the role of roman law in polish 

law at the beginning of the nineteenth century

(Summary)

In the first part of his work, the author presents two attempts at the codification of Polish 
law undertaken at the end of the 18th century, while in the second deals with the problem 
of a heated discussion, commenced in 1800, on the role and position of Roman law in 
Polish law of the pre-partition epoch. The author emphasizes the unfortunate fact that both 
codification enterprises remained attempts only. The so called “Zamoyski Code” of 1778 
did not gain the force of binding law, both for substantive and political reasons. Work on 
the so called “Stanislaus August Code” did not go beyond the stage of acquiring materials 
and sending prospectuses. In both these projects one can find a considerable number of 
references to legal solutions of the ancient Romans, especially in widely understood civil 
law (right in property, obligation law, law of inheritance, family law).  

20 Tamże, s. 110.
21 M. K u r y ł o w i c z, Prawo rzymskie. Historia. Tradycja. Współczesność, Lublin 

2003, s. 137.
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The discussion on Roman law and its presence in former Polish law initiated by Tadeusz 
Czacki, and soon (1806) undertaken by his adversary, Jan Wincenty Bandtke, found many 
outstanding followers in the persons of J. Lelewel, R. Hube, A. Kraushar or W. Maciejowski. 
Czacki sought the provenance of Polish law in northern laws and did not see any influences 
of ius romanum. Bandtke, on the other hand, regarded Roman law as a binding force in the 
development of Polish law. The seasoned expert of the course of that discussion, J. Kodręb-
ski, states that in the first half of the 20th century it still antagonized scholars and virtually 
it was not definitely resolved. The beginnings of this polemics perfectly corresponded with 
the introduction of the Napoleonic Code in the Duchy of Warsaw. Kodrębski perceives in 
this process the only successful attempt of reception of Roman law in Poland. 


