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jan Halberda
Kraków

slade’s case (1602) 
W śWietle PrzeMian angielsKiegO 

PrOcesU i PraWa zObOWiązań

Przedmiotem niniejszej pracy jest omówienie procesu Slade 
v. Morley1, który uważany jest za leading case angielskiego 

prawa zobowiązań kontraktowych. Rozstrzygnięcie wydane w tej sprawie 
doprowadziło do poważnej zmiany common law. Traktowane jest przez 
wielu historyków prawa jako punkt początkowy rozwoju nowożytne-
go prawa umów. Z drugiej zaś strony analiza relacji dokumentujących 
przebieg tego sporu pozwala zwrócić uwagę na szereg przemian, które 
w XVI w. zaszły na gruncie angielskiego prawa procesowego.

1 Slade v. Morley (1602; za: The Reports of Sir Edward Coke, London 1776–1777, t. IV, 
s. 91–92b, także za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources of English Legal History. Private Law to 
1750, London 1986, s. 420 i nast., C. Fifoot, History and Sources of the Common Law. Tort and 
Contract, London 1949, s. 371–374, A. Kiralfy, A Source Book of English law, London 1957, 
s. 197–198).



60

1. zmiany w zakresie prawa procesowego 
w XVi w.

Przez szereg stuleci, aż do XVIII–XIX w., w celu wyjaśnienia roli 
angielskiego sędziego w procesie tworzenia i stosowania prawa, odwo-
ływano się do tzw. deklaratoryjnej teorii prawa (tzw. declaratory theory of 
common law)2.

Uważano, że rolą judykatury jest stosowanie prawa, a nie jego 
tworzenie. Chociaż rozstrzygając bieżące sprawy opierano się na wcze-
śniejszych wyrokach, stanowiły one dowód, a nie źródło prawa. Wydane 
w przeszłości orzeczenie było przeto źródłem poznania (a nie powstania) 
prawa. Stanowiło dyrektywę, jak należy postąpić. Nie istniał jednak bez-
względny obowiązek rozstrzygnięcia sprawy w taki sam sposób. Sędzia 
związany był bowiem zasadą prawa (principle), a nie precedensem.

Deklaratoryjna teoria common law pozwala wyjaśnić dlaczego 
w średniowieczu zasadą było wydawanie przez sądy wyroków jedno-
myślnych. W sądach westminsterskich zasiadało zazwyczaj po czterech 
sędziów. Nie rozważano jednak dylematu co robić jeśli głosy rozłożą się 
po dwa. Jeśli bowiem sędziowie nie mogli dojść do porozumienia co do 
spornej kwestii prawnej, to czynili starania, by w ogóle uwolnić się od 
konieczności wydania wyroku. W praktyce najczęściej sprawę odraczano. 
Zdarzały się też wypadki, gdy sąd expressis verbis odmawiał wymierze-
nia sprawiedliwości. Stwierdzał, iż nie jest w stanie rozstrzygnąć danej 
sprawy, ponieważ common law nie zawiera odpowiednich wskazówek. 
Uważano, iż wydanie w takich okolicznościach orzeczenia merytorycz-
nego stanowiłoby niedozwolone prawotwórstwo.

Zmiana przedstawionego podejścia nastąpiła w stuleciu poprze-
dzającym wydanie omawianego wyroku. W dobie Tudorów sądy west-
minsterskie poczęły wydawać orzeczenia w takich sporach, które do tej 
pory traktowano jako nierozstrzygalne. Odstąpiono od wymogu osiągnię-

2 J.H. Baker, An Introduction to English Legal History, London 1990, s. 225–227, J. Be-
atson, Has the Common Law a Future?, Cambridge 1997, s. 42–43, N. Duxbury, The Nature 
and Authority of Precedent, Cambridge 2008, s. 32–34.
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cia jednomyślności składu orzekającego. Zaczęto ferować wyroki poparte 
autorytetem „jedynie” większości sędziów.

Następowało przy tym istotne przewartościowanie istoty poszcze-
gólnych stadiów postępowania. Do tej pory etapem procesu, podczas 
którego pełnomocnik strony miał wykazać się swoimi umiejętnościami, 
było tzw. pleading. Istotą tej fazy procesu, prowadzonej przed sądem 
westminsterskim (in banc), było ustalenie przez sędziów, co stanowi 
istotę sporu między stronami (issue): czy kwestie prawne podlegające 
rozstrzygnięciu w Westminsterze, czy też faktyczne – wymagające prze-
prowadzenia postępowania dowodowego w postaci rozprawy z udziałem 
ławy przysięgłych. Przez szereg stuleci jako dogmat przyjmowano niedo-
puszczalność jednoczesnego powoływania się przez strony na argumenty 
dotyczące prawa i faktów. To właśnie na etapie pleading należało podjąć 
decyzje wiążące w dalszym toku procesu. Ewentualne spory prawne 
między pełnomocnikami następowały właśnie w trakcie pleading, przed 
ewentualnym przekazaniem sprawy ławie przysięgłych. W dobie Tudo-
rów nastąpiło przesunięcie ciężaru ze wstępnej fazy pleading na dyskusję 
prawną prowadzoną już po ustaleniu stanu faktycznego przez ławę przy-
sięgłych. Dzięki temu rozważania jurydyczne, zamiast odnosić się jedynie 
do hipotez, mogły koncentrować się na okolicznościach faktycznych de-
finitywnie ustalonych przez jury. W okresie XV–XVI w. doszło do jeszcze 
innego przekształcenia form pleading. Dotąd argumenty stawiano ustnie. 
Zmiana oznaczała upowszechnienie się written pleading – wymiany pism 
procesowych. W średniowieczu pełnomocnik stawiając pewne twierdze-
nia mógł niezwłocznie zareagować, jeśli jego tezy nie budziły akceptacji 
u wszystkich sędziów. I tak, zamiast kierować spór na tory rozstrzygania 
kwestii prawnych, mógł zmienić taktykę i skoncentrować się na dyskusji 
co do faktów. Praktyka tzw. tentative pleading pozwalała sędziom uniknąć 
decydowania o trudnych kwestiach jurydycznych. Wprowadzenie pi-
semnego pleading ograniczyło te możliwości, wymuszając podejmowanie 
przez sąd rozstrzygania dylematów co do treści prawa3.

3 Szerzej na ten temat: J. Halberda, Wymiana argumentów (pleading) w dawnym an-
gielskim procesie cywilnym, [w:] Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi 
Stanisławowi Grodziskiemu w 80‑lecie urodzin, BielskoBiała 2009, s. 1023–1035.
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W tym czasie zaczęto również powoływać sie na konkretne wyroki 
(specific citation). Nawiązywanie do wcześniejszej judykatury stawało się 
możliwe dzięki pojawiającym się w XVI w. pierwszym reports, które inaczej 
niż średniowieczne yearbooks poświęcały więcej miejsca aspektom mate-
rialnoprawnym. Na dorobek orzecznictwa powoływali się nie tylko prze-
ciwnicy procesowi w toku wymiany argumentów jurydycznych. Czynili to 
także sędziowie wydający wyrok. Z tym zaś związany jest najważniejszy 
skutek ówczesnych przemian: orzeczenia zaczęto uzasadniać, co z kolei 
umożliwiało merytoryczną polemikę z decyzjami poprzedników4.

Jak się okaże w dalszej części pracy, relacja ze Slade’s case obrazuje 
wyżej przedstawione transformacje, jakie nastąpiły w okresie panowania 
Tudorów.

Szesnastowieczne zmiany otworzyły drogę dalszej ewolucji com-
mon law, która doprowadziła do wykształcenia na przestrzeni XVIII 
i XIX w. doktryny precedensu5. Dopiero wtedy przyjęto, że wydając 
orzeczenia sędziowie nie tylko odzwierciedlają treść dotychczasowego 
prawa, ale niekiedy sami je kształtują. Deklaratoryjna teoria common law 
straciła wobec tego swą aktualność. System źródeł prawa angielskie-
go uległ wówczas istotnemu przeobrażeniu. Wyrazem tych nowszych 
poglądów na znaczenie dotychczasowej judykatury były wypowiedzi 
sędziów, którzy w razie wystąpienia sprzeczności wcześniejszych orze-
czeń z odwiecznymi zasadami common law (dylemat określany mianem 
precedent vs principle) przyznawali, że spór należy rozstrzygnąć w zgodzie 
z dotychczasową linią wyrokowania (doktryna stare decisis)6.

4 J.H. Baker, An Introduction…, s. 226–227, J.H. Baker, The Law’s Two Bodies. Some 
Evidential Problems in English Legal History, Oxford 2001, s. 12–13, 76, 85–86, N. Duxbury, 
The Nature…, s. 25, 33, 52, E. Hondius, Precedent and the Law, Electronic Journal of Compa-
rative Law 2007 (11.3), s. 8, J. Oldham, English Common Law in the Age of Mansfield, Chapel 
Hill 2004, s. 30–31.

5 Dokładne ustalenie, kiedy zasada precedensu uzyskała moc obowiązującą, nie 
jest możliwe. Autorzy wskazują na II połowę XVIII w. (W. Holdsworth, A History of En-
glish Law, London 1903–1972, t. XII, s. 146), początek XIX w. (J.H. Baker, An Introduction…, 
s. 228), II połowę XIX w. (E. Hondius, Precedent…, s. 7), czy też – ogólniej – na wiek XIX 
(N. Duxbury, The Nature…, s. 18).

6 J.H. Baker, An Introduction…, s. 226–227, J.H. Baker, The Law’s…, s. 81–85, 
N. Duxbury, The Nature…, s. 53–57, E. Hondius, Precedent…, s. 8, J. Oldham, English…, 
s. 30–31.
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2. Prawo materialne – rozwój rytu promisyjnego

Wyrok w sprawie Slade’a miał istotne znaczenie dla dalszych lo-
sów tzw. rytu promisyjnego (action of assumpsit), który odtąd miał stanowić 
fundament prawa zobowiązań kontraktowych i quasikontraktowych7.

Zgodnie ze średniowiecznym common law, w celu uruchomienia 
postępowania przed jednym z sądów westminsterskich należało przed-
łożyć nabyty w królewskiej kancelarii ryt procesowy (original writ). Krąg 
dostępnych rytów – pod koniec XIII w. ich liczba sięgała pięciuset – wy-
znaczał zakres ochrony prawnej udzielanej przez common law. Obowiązy-
wała, podobnie jak w prawie rzymskim, zasada ubi remedium ibi ius. Jeśli 
poszkodowanemu nie udało się przyporządkować do stanu faktycznego 
sprawy żadnego ze znanych rytów, nie mógł liczyć na pomoc ze strony 
Westminsteru8.

Celem dochodzenia praw ex contractu sięgano do jednego z czte-
rech rytów osobowych: konwencyjnego (covenant), o dług (debt), o rucho-
mość (detinue), o rachunek (account). Każdy z nich miał jednak pewne 
wady. Covenant dopuszczalny był jeśli wcześniej strony zawarły umowę 
w formie aktu z pieczęcią (deed). Account był stosowany tylko w relacjach 
między właścicielem a zarządcą. Z kolei debt i detinue służyły restytucji 
świadczenia spełnionego przez powoda w razie niewykonania zobowią-
zania przez pozwanego. Oba ryty nie zapewniały naprawienia szkody 
kontraktowej wynikłej z nienależytego wykonania zobowiązania. Wiąza-
ły się także ze skomplikowaną procedurą, która umożliwiała pozwanemu 
uniknięcie odpowiedzialności z przyczyn formalnych. Przede wszystkim 
w postępowaniu uruchamianym debt i detinue dopuszczalnym środkiem 
dowodowym była przysięga oczyszczająca (wager of law).

7 J.B. Ames, The History of Assumpsit. II. Implied Assumpsit, Harvard Law Review 
1888–1889 (2), s. 53–57, J.H. Baker, New Light…, s. 218, J.H. Baker, An Introduction…, s. 393, 
D. Ibbetson, Sixteenth Century Contract Law: Slade’s Case in Context, Oxford Journal of Legal 
Studies 1984 (4), s. 295, W. Holdsworth, A History…, t. III, s. 445, 453, S. Milsom, Historical 
Foundations of the Common Law, London 1981, s. 349, A. Simpson, The Place of Slade’s Case 
in the History of Contract, Law Quarterly Review 1958 (74), s. 381.

8 Szerzej na ten temat: J. Halberda, Ryty procesowe a prawo do sądu w dawnym common 
law, [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Wrocław 2010, s. 193–205.
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Specyfika wspomnianych rytów sprawiała, że ochroną prawną 
nie byli objęci kontrahenci tzw. prostych porozumień (simple executory 
contracts). Tym pojęciem obejmowano umowy, które zostały sporządzone 
z pominięciem kwalifikowanej formy deed (stąd: simple contract), a jedno-
cześnie nie zostały wykonane przez żadną ze stron (stąd: executory – a nie 
executed – contract). Jeśli wskutek zachowania kontrahenta, powód będący 
stroną takiej umowy poniósł szkodę, nie mógł liczyć na jej naprawienie.

W XIV w. w sprawach, które dzisiaj nazwalibyśmy kontraktowymi, 
zaczęto podejmować próby stosowania rytów o naturze karnodeliktowej. 
Należały do nich ryt o przekroczenie (trespass) i ryt w sprawie (action on 
the case). Zwracano uwagę, że pozwany wyrządził powodowi szkodę 
składając mu obietnicę (assumpsit), której nie zamierzał należycie wykonać. 
Deliktowy charakter odpowiedzialności ograniczał zakres ochrony jedy-
nie do tych wypadków, w których pozwany podjął się pewnych czynności 
(misfeasance). Jeśli szkoda powoda stanowiła konsekwencję zaniechania 
(nonfeasance), nie było możliwości obciążenia pozwanego odpowiedzialno-
ścią – powiadano „not doing is no trespass”. Wszczęcie postępowania było 
zatem możliwe w wypadkach nienależytego wykonania, zaś wyłączone 
w sytuacjach niewykonania zobowiązania.

Dopiero na początku XVI w. rozciągnięto odpowiedzialność w try-
bie action on the case również na wypadki nonfeasance, tj. niewykonania 
zobowiązania. Z uwagi na konieczność wykazania, że pozwany złożył 
powodowi wyraźną obietnicę (assumpsit) spełnienia zobowiązania, od-
mianę wspomnianego rytu zaczęto nazywać action of assumpsit. Powodo-
wie z chęcią posługiwali się tym rytem, ponieważ odnosili w ten sposób 
szereg korzyści procesowych, w szczególności środkiem ustalania stanu 
faktycznego nie była przysięga oczyszczająca ani pojedynek (charaktery-
styczne dla debt i detinue), ale werdykt ławy przysięgłych (właściwy dla 
środków karnodeliktowych)9.

Na przestrzeni XVI w. doszło do sporu pomiędzy sędziami dwóch 
najważniejszych sądów westminsterskich: Sadu Spraw Pospolitych (Court 

9 Szerzej na ten temat: J. Halberda, Zobowiązania ex contractu w średniowiecznym 
common law, [w:] Ius mercatorum, lex mercatoria. Z dziejów i współczesności prawa handlowego, 
Kraków 2011, s. 69–85.
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of Common Pleas) i Sądu Ławy Królewskiej (Court of King’s Bench). Judyka-
tura tego pierwszego stała na gruncie zasady subsydiarności: wykluczała 
możliwość posługiwania się rytem promisyjnym (action of assumpsit) 
w sprawach, w których do tej pory używano jednego ze starszych środ-
ków procesowych, np. rytu o dług. Z kolei w King’s Bench przyjmowano 
odmienny pogląd. Sędziowie uważali, że powód dysponuje możliwością 
dokonania wyboru rytu, jeśli stan faktyczny sprawy spełnia przesłanki 
właściwe dla kilku formuł procesowych10.

Przedmiotem rozbieżności pomiędzy Court of Common Pleas i Court 
of King’s Bench była także konieczność wykazywania w procesie złożenia 
przez pozwanego obietnicy (assumpsit) stanowiącej przesłankę wystąpie-
nia z rytem promisyjnym oraz udowodnienia wystąpienia realnej szkody 
w majątku powoda. I tak sędziowie z Sadu Spraw Pospolitych wymagali, 
by pozwany faktycznie złożył powodowi wyraźną obietnicę spełnienia 
zaciągniętego uprzednio zobowiązania. Ich zdaniem, zawarta umowa 
tworzyła między stronami dług (debt), co umożliwiało sprzedawcy wy-
stąpienie z rytem debt przeciwko kupującemu. Łączący strony kontrakt 
nie stanowił natomiast sam w sobie podstawy do posłużenia się rytem 
assumpsit. Wspomniany ryt stawał się dostępny dopiero wtedy, gdy za-
dłużony kontrahent (względem którego można było posłużyć się rytem 
debt) faktycznie złożył swemu vis‑a‑vis wyraźną obietnicę wykonania 
zobowiązania, a następnie jej nie spełnił wyrządzając w ten sposób 
szkodę. Złożenie obietnicy musiało nastąpić po (a nie przed lub w trakcie) 
zawarciu kontraktu. W Sądzie Ławy Królewskiej przyjmowano liberalny 
pogląd, w myśl którego z samego porozumienia między stronami należało 
implikować istnienie obietnicy (assumpsit) wprowadzenia owego poro-
zumienia w życie. Nie było potrzeby wykazywać dowodowo w procesie 
złożenia obietnicy przez pozwanego. Podobnie, sędziowie King’s Bench 

10 Orwell v. Mortoft (1505; Y.B. 20 Henry VII Mich. fo.8 pl.18), Pykering v. Thurgoode 
(1532; Spelman, Reports, p.4 pl.5), Holygrave v. Knyghtybrygge (1535; Y.B. 27 Henry VIII 
Mich. fo.24 pl.3; za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 409–416). J.H. Baker, An Introduc-
tion…, s. 390, 393, J.H.Baker, The Law’s…, s. 23, D. Ibbetson, A Historical Introduction to 
the Law of Obligations, Oxford 1999, s. 132, 137–138, D. Ibbetson, Assumpsit and Debt in the 
Early Sixteenth Century: The Origins of the Indebitatus Count, Cambridge Law Journal 1982 
(41), s. 146, S. Milsom, Historical…, s. 347, A. Simpson, The Place…, s. 382, 392–393.
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nie wymagali od powoda wykazania, że pozwany wyrządził mu szkodę. 
Wystarczyło, by powód w swej deklaracji procesowej sformułował taki 
zarzut. W Sądzie Spraw Pospolitych konieczne było natomiast udowod-
nienie tych twierdzeń11.

Okazuje się, że rozbieżności na tle orzecznictwa obu sądów były 
niekorzystne dla wszystkich zainteresowanych. Uruchomienie proce-
su w Sądzie Ławy Królewskiej nie gwarantowało bowiem powodowi 
zwolnienia z potrzeby wykazania obietnicy i szkody. O faktach sprawy 
decydowała ława przysięgłych w tzw. postępowaniu nisi prius, które 
prowadzone było nie przed właściwym sądem westminsterskim ale na 
prowincji. Sesja ławy przysięgłych odbywała się w tym hrabstwie, z któ-
rego – przykładowo – pochodziły strony. Przysięgli udzielali odpowiedzi 
na konkretne pytanie zadane przez sędziego delegowanego z Westmin-
steru. Ten ostatni, chociaż na co dzień mógł zasiadać w Sądzie Spraw 
Pospolitych prowadził podczas objazdu wszystkie sprawy, a zatem i te 
skierowane do Sądu Ławy Królewskiej. Mógł zatem sformułować pytanie 
w sposób charakterystyczny dla sądu, z którego pochodził i w ten sposób 
pokrzyżować plany procesowe jednej ze stron12.

Nawet jeśli powód uzyskał korzystny werdykt ławy przysięgłych, 
a w rezultacie wyrok zasądzający Sądu Ławy Królewskiej, nie dawało to 
gwarancji sukcesu. Wyrok King’s Bench mógł zostać bowiem uchylony 
w toku tzw. procedury in error. Instancją quasiodwoławczą był Sąd Izby 
Szachownicy (Court of Exchequer Chamber), w którym zasiadali nieprzy-
chylni zmianom sędziowie Sądu Spraw Pospolitych i Sądu Szachownicy.

Rozbieżność orzecznictwa była niekorzystna nie tylko dla stron i ich 
pełnomocników, ale także dla samych sędziów westminsterskich. Ozna-
czała bowiem ryzyko utraty „klienteli”. W braku pewności rozstrzygnięcia, 
powodowie mogli w końcu dojść do przekonania, że ich sprawy należy 

11 J.H. Baker, An Introduction…, s. 390–392, J.H.Baker, The Law’s…, s. 56–57, 121, 
W. Holdsworth, A History…, t. III, s. 443, D. Ibbetson, A Historical…, s. 138, D. Ibbetson, 
Assumpsit and Debt…, s. 147–150, D. Ibbetson, Sixteenth Century…, s. 296–300, 306–307, 
K. Lücke, Slade’s Case and the Origin of the Common Counts, LQR 1965 (81), s. 429, 433, 544, 
550, 553, 558, 560–561, S. Milsom, Historical…, s. 334–336, 350, A. Simpson, The Place…, 
s. 381, 385, 389.

12 J.H. Baker, An Introduction…, s. 392.
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kierować do Sądu Kanclerskiego lub innej jurysdykcji. Tym samym doszło-
by do ograniczenia dochodów wszystkich sędziów westminsterskich – ich 
wynagrodzenie zależało bowiem od liczby wniesionych rytów.

Rozstrzygnięcie przedstawionych wyżej dylematów nastąpiło 
właśnie w Slade’s case.

3. Przebieg postępowania

Do sporu pomiędzy Slade’em i Morley’em doszło w następujących 
okolicznościach. Strony zawarły umowę sprzedaży zboża rosnącego na 
działce Johna Slade’a. Humphrey Morley miał dokonać zapłaty 16 funtów 
w terminie do św. Jana, czyli – 24 czerwca 1595 r. Kiedy do zapłaty nie 
doszło, Slade wystąpił na drogę sądową przeciwko kupującemu.

Sprzedający wystąpił z bill13, który swą treścią odpowiadał rytowi 
w sprawie (action on the case). Jako podstawę odpowiedzialności wskazał 
złożenie obietnicy zapłaty przez zadłużonego pozwanego (indebitatus 
assumpsit). Powód zarzucał brak zapłaty po stronie pozwanego, który 
– nie zważając na istniejące zobowiązanie („little regarding his underta-
king and promise”) – oszukał powoda („was intending… to deceit and 
defraud”14). W deklaracji procesowej powód szczegółowo opisał „swoją 
sprawę” (stąd brała się nazwa rytu w sprawie). Wskazał w szczególności 
co było przedmiotem sprzedaży, co stanowiło jej consideration, a zatem 
cenę, jaki był ustalony termin zapłaty. Co ciekawe, żądanie procesowe 

13 Bill w pewnych okolicznościach mógł spełniać te same funkcje co formalny ryt, 
a przy tym był tańszy i mniej sformalizowany. W Slade’s case nie było przedmiotem 
sporu posłużenie się bill zamiast rytu.

14 Ten fragment formuły procesowej przypomina o deliktowym rodowodzie rytu 
w sprawie. Fraza, aż do XIX w., stanowiła nierozłączny element sformułowania rytu 
w sprawie oraz rytu promisyjnego. Nawet wówczas, kiedy brak oszustwa był dla wszyst-
kich oczywisty. Należało z niej jednak zrezygnować gdy pozwanym był lord. J.B. Ames, 
The History of Assumpsit. I. Express Assumpsit, HLR 1888–1889 (2), s. 16, J.H. Baker, New 
Light…, s. 220.
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opiewało na 40 funtów odszkodowania. Powód nie ograniczał się zatem 
do kwoty wynegocjowanej ceny15.

W toku pleading, pozwany zaprzeczył żądaniom powoda twier-
dząc, iż „nic nie obiecał” (non assumpsit). Z relacji opisujących Slade’s 
case wiadomo, że sprawę skierowano do postępowania nisi prius. Pod 
kierunkiem delegowanego sędziego, w trakcie zwykłej sesji objazdowej 
w hrabstwie, z którego pochodzili Slade i Morley, przysięgli mieli ustalić 
stan faktyczny.

Ława wydała tzw. werdykt warunkowy (special verdict). Przysięgli 
orzekli, iż pozwany kupił („did buy”) za 16 funtów przedmiotowe zboże 
tak, jak to oświadczył powód, ale pomiędzy stronami nie istniała żadna 
dodatkowa obietnica dotycząca zapłaty ceny („there was no undertaking 
or promise… besides the bargain aforesaid”). Wyrządzona przez pozwa-
nego szkoda została oszacowana na poziomie wskazanym przez powoda. 
Nie oznaczało to jednak gwarancji wygranej. Ława przysięgłych zwróciła 
uwagę na brak owej dodatkowej – drugiej – obietnicy. Pamiętajmy, że 
sama wymiana obietnic tworząca umowę sprzedaży („zapłacę ci w za-
mian za zboże”) została już „skonsumowana” przez powstanie długu 
(debt) uzasadniającego posłużenie się przez powoda rytem o dług. Dla-
tego, aby powstała możliwość odwołania się do rytu promisyjnego było 
konieczne zaistnienie jeszcze drugiej – późniejszej obietnicy. Jak się okaże 
jedną z konsekwencji Slade’s case było właśnie przyjęcie zbędności owej 
drugiej obietnicy w wypadkach posługiwania się rytem assumpsit16.

Werdykty warunkowe stanowiły rzadkość w angielskim procesie. 
Wydawano je zapewne wtedy, kiedy sędzia nisi prius celowo pokierował 
przysięgłymi precyzując w określony sposób zadawane im pytanie. Gdy-
by w sprawie nie wydano special verdict, to w dalszych stadiach procesu 
zapewne nie zapadłyby tak znaczące dla późniejszego rozwoju prawa 
decyzje. Kwestia obietnicy – rzeczywistej lub fikcyjnej – będąca źródłem 
rozbieżności między sądami westminsterskimi nie mogłaby stanowić 

15 Slade v. Morley (1602; Coke Rep. IV 91–92b, także za: J.H. Baker, S. Milsom, Sour-
ces…, s. 420 i nast., C. Fifoot, History…, s. 371–374, A. Kiralfy, A Source Book…, s. 197–198).

16 J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 420, J.H. Baker, New Light…, s. 54–55, 224–225, 
K. Lücke, Slade’s Case and the Origin of the Common Counts, LQR 1966 (82), s. 81–84.
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przedmiotu dyskusji na poziomie sądu in banc, ponieważ nie zostałaby 
ujawniona w oficjalnym protokole (record). Wskazuje się, że sędzia for-
mułujący pytanie dla ławy najprawdopodobniej pochodził z Sądu Ławy 
Królewskiej. Układając je w odpowiedni sposób zapewne celowo zmierzał 
do przygotowania sprawy do rozstrzygnięcia w „wyższej” instancji17.

Sformułowanie werdyktu zakończyło etap postępowania nisi prius. 
Następnie sąd in banc powinien rozstrzygnąć sprawę. W okolicznościach 
analogicznych do tych, które wystąpiły między Slade’em a Morley’em, 
w szeregu podobnych kazusów, Court of King’s Bench wydawał wyrok 
zasądzający. Niezadowoleni pozwani kierowali jednak następnie ryt o błę-
dzie (error) do „odwoławczego” Sądu Izby Szachownicy. Ten zaś wszystkie 
podobne wyroki uchylał jako niezgodne z prawem18. Aby sprawa Slade’a 
uniknęła losu wcześniejszych, uchylonych rozstrzygnięć, sędziowie Ławy 
Królewskiej odwołali się do sprytnego fortelu.

Pod nazwą „Sąd Izby Szachownicy” funkcjonowały w gruncie 
rzeczy różne instytucje sądowe. Tak nazywał się utworzony statutami 
z lat 1585 i 1589 r. trybunał rozpatrujący sprawy in error, o którym mowa 
była we wcześniejszym akapicie. Zasiadali w nim sędziowie tych dwóch 
sądów westminsterskich, od których nie pochodził kwestionowany wy-
rok. W związku z tym na przełomie XVI i XVII w. wielokrotnie docho-
dziło do wypadków hamowania przez Sąd Izby Szachownicy przemian 
sugerowanych przez Sąd Ławy Królewskiej.

Z drugiej strony, począwszy od XIV w. wszyscy sędziowie west-
minsterscy zbierali się niekiedy w izbie Sądu Szachownicy albo w salach 
bursy adwokackiej (Serjeants’ Inn), aby ustalić pewne zasady koegzystencji 
czy też rozstrzygnąć najtrudniejsze pytania prawne. Od nazwy miejsca 
ów „wiec sędziów” nazywano również Sądem Izby Szachownicy. Cho-
ciaż, nigdy nie wydano formalnego aktu powołującego tę instytucje, nie 
kwestionowano jej autorytetu oraz kompetencji19.

17 D. Ibbetson, Sixteenth Century…, s. 301.
18 D. Ibbetson, Sixteenth Century…, s. 300.
19 J.H. Baker, An Introduction…, s. 158161, W. Holdsworth, A History…, t. I, s. 242–245, 

t. XV, s. 128.
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W Slade’s case sędziowie Sądu Ławy Królewskiej powołując się 
na szczególną doniosłość rozstrzygnięcia sporu, zwrócili się o pomoc do 
swych kolegów z Sądu Spraw Pospolitych i Sądu Szachownicy. W ten spo-
sób sprawa stała się przedmiotem debaty Sądu Izby Szachownicy. Nie był 
to jednak ów sąd „odwoławczy”, w którym nie mogli zasiadać sędziowie 
Sądu Ławy Królewskiej, ale zgromadzenie wszystkich sędziów westmin-
sterskich. Jednocześnie uniknięto ryzyka późniejszego uchylenia wyroku 
Sądu Ławy Królewskiej przez Sąd Izby Szachownicy w trybie in error20.

4. argumenty stron

Pełnomocnikami stron w procesie byli: ze strony powoda Tanfield 
oraz słynny jurysta Edward Coke, zaś ze strony pozwanego John Dodde-
ridge oraz eminentny prawnik i polityk Francis Bacon21.

Przedstawiciele obrony wskazywali na trzy zarzuty mające na celu 
ubezskutecznienie żądań powoda: 1) dla powstania odpowiedzialności 
w ramach rytu w sprawie (a zatem i rytu promisyjnego) konieczne jest 
rzeczywiste złożenie wyraźnej obietnicy przez pozwanego (tej zaś nie 
było); 2) nie można pozbawiać pozwanego uprawnienia do skorzystania 
w procesie z przysięgi oczyszczającej (do takiego skutku dochodzi w razie 
zastosowania case lub assumpsit zamiast debt); 3) nie można posłużyć się 
rytem w sprawie, jeśli w danych okolicznościach powód może zastosować 
ryt o dług (tego pierwszego – w formule assumpsit – użył powód).

Prawnicy koncentrowali się na tym ostatnim zarzucie. Bacon 
i Dodderidge powoływali się na zasadę subsydiarności wykluczającą uży-
cie rytu w sprawie, gdy dostępny jest writ of form (konkretnie ryt o dług), 

20 J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 420, J.H. Baker, New Light…, s. 224–225, J.H. Ba-
ker, An Introduction…, s. 392, D. Ibbetson, Sixteenth Century…, s. 302, K. Lücke, Slade’s 
Case…, (1966), s. 84, A. Simpson, The Place…, s. 382, 390.

21 A. Rowse, Anglia w epoce elżbietańskiej, PIW 1976, t. I, s. 332–336: Bacon i Coke 
konkurowali ze sobą nie tylko w tym procesie, ale w zasadzie na wszystkich możliwych 
frontach, m.in. prowadzili przeciwko sobie postępowania dyscyplinarne, walczyli o ko-
bietę; „obaj pochodzili ze wschodniej Anglii, kraju nieustępliwych wieśniaków, o których 
powiadano, że chodząc za pługiem noszą ze sobą Tenures Littletona”.

Jan Halberda



71

czyli taki, który znany był starszym spisom rytów (register of writs). 
Odwoływali się w szczególności do wypowiedzi sędziego Broke, wedle 
którego „action on the case lieth not where other remedy is provided”22. 
Naruszenie zasady subsydiarności było – ich zdaniem – możliwe tylko na 
korzyść pozwanego. A zatem, powód mógł zamiast rytu odnoszącego tak-
że skutki prawnokarne (rytu o przekroczenie) wystąpić z rytem w spra-
wie. Było tak ponieważ wyrok zasądzający w drugim z tych przypadków 
miał łagodniejsze dla pozwanego konsekwencje (milder action). Na gruncie 
Slade’s case Bacon zwracał uwagę, że nie jest w ogóle możliwy zbieg rytów 
o dług z rytem w sprawie (jak również z rytem promisyjnym). Zakresy ich 
zastosowań nie pokrywają się, ponieważ ryt o dług przysługuje w przy-
padku kontraktu, gdy powodowi, po spełnieniu własnego świadczenia, 
„coś” się od kontrahenta należy (a zatem chodzi o executed contract). Na-
tomiast rytem promisyjnym można posłużyć się w razie oszustwa, czyli 
deliktu (także w przypadku executory contract). Z powyższych względów 
nie jest zatem możliwy zbieg obu rytów. Jeśli powód, który spełnił już 
swoje świadczenie, domaga się jego równowartości lub zapłaty ceny, to 
nie może być mowy o oszustwie (deceit) uzasadniającym ryt w sprawie 
lub ryt promisyjny. W takich okolicznościach powód po prostu ma prawo 
domagać się swej własności na podstawie rytu o dług.

Na marginesie należy wskazać, że pełnomocnicy pozwanego 
przyznawali, że – na zasadzie wyjątku od reguły – niekiedy i w sytuacji 
kontraktowej można posłużyć się rytem w sprawie zamiast rytu o dług. 
Było to możliwe w przypadku istnienia pewnych szczególnych oko-
liczności (collateral circumstance), takich jak wystąpienie szkody na tyle 
specyficznej, że nie da się jej skompensować w trybie rytu o dług. W ten 
sposób odpierali zarzuty Coke’a, wskazując iż w powoływanych przez 
niego precedensach występowały właśnie takie „szczególne okoliczności”, 
których z kolei brak w Slade’s case. Ich zdaniem wyroki wskazywane 
przez Coke’a obrazowały wyjątki „potwierdzające” regułę23.

22 Broke J. w procesie anon. (1522), podobne dicta w anon. (1505) i Lord Mounteagle’s 
case (1555) 3 Mar. (wszystkie trzy za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 587, 406, 531).

23 J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 431–434, 437, J.H. Baker, New Light…, 
s. 60–63, 227.
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Instytucję przysięgi oczyszczającej (wager of law), niedostępną 
w procesie uruchomionym rytem w sprawie, a możliwą do zastosowania 
w razie użycia rytu o dług, pełnomocnicy pozwanego określali mianem 
birthright, a zatem prawa przyrodzonego pozwanemu. Wskazywali, że 
niekiedy za jej pomocą do prawdy dociera się prędzej i sprawniej niż za 
pośrednictwem ławy przysięgłych. Jednocześnie zaś przysięga nie jest 
wcale środkiem gorszym, skoro w wypadku obu metod „dochodzenia 
prawdy” potrzebne było współdziałanie aż dwunastu osób. Ponadto roz-
patrywanie spraw przez ławę spowodowałoby konieczność dokonywania 
wszelkich transakcji gospodarczych na forum publicznym – wszak ława 
przysięgłych wydawała werdykt na podstawie wiadomości powszechnie 
dostępnych24.

W jaki sposób zarzuty te odpierali pełnomocnicy powoda? Coke 
negując tezę o subsydiarnym charakterze rytu w sprawie, wskazywał 
na niejednoznaczność cytowanych przez jego przeciwników orzeczeń. 
Z kolei uznanie, że zbieg rytów jest możliwy, a oba środki procesowe 
równouprawnione, prowadziło – jego zdaniem – do przyjęcia, iż powód 
za każdym razem dysponuje kompetencją wyboru między przysługują-
cymi mu rytami. Jeśli zaś common law pozwala powodowi wybrać taki typ 
postępowania, w którym instytucja przysięgi nie występuje, nie można 
było uważać pozbawienia pozwanego środka obrony w postaci wager 
of law za bezpodstawnie lub niesprawiedliwe.

Odnosząc się do pierwszego z argumentów obrony (brak rze-
czywistej obietnicy) Coke podnosił, iż w relacji na linii Slade–Morley 
konieczna dla rytu promisyjnego obietnica jest obecna. Chociaż pozwany 
nie wypowiedział żadnych szczególnych słów, to jednak w sprawie wystę-
puje „real and actual promise”, która ma swoje źródło w okolicznościach 
faktycznych – stanowi „promise in law”. Konkludując, Coke wskazywał, 
że obietnica zapłaty, o której mowa w deklaracji formuły rytu promisyj-
nego (assumpsit), jest konsekwencją każdej umowy zawartej przez strony 
(„every agreement executory is a promise”).

24 J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 421 i nast., J.H. Baker, New Light…, s. 59–60, 
63–65, D. Ibbetson, Sixteenth Century…, s. 308–31, D. Ibbetson, Assumpsit and Debt…, 
s. 146.
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Jednocześnie – można by powiedzieć: „z daleko posuniętej ostrożno-
ści procesowej” – pełnomocnicy powoda akcentowali fakt, że przedmiotem 
transakcji było zboże na pniu. Być może ta okoliczność – sprzedaż rzeczy 
przyszłych – miała stanowić właśnie collateral circumstance uzasadniającą 
posłużenie się rytem w sprawie. Wykazanie „szczególnych okoliczności” 
uzasadniałoby słuszność zastosowania w tym procesie rytu w sprawie, 
gdyby sędziowie mieli przychylić się do argumentów Bacona zwracającego 
uwagę na istnienie (znającej wyjątki) zasady subsydiarności.

5. rozstrzygnięcie sądu

Slade’s case została zakończona po przeszło sześcioletnim proce-
sie. Wyrok Exchequer Chamber zapadł przy tym minimalną większością 
głosów: sześciu sędziów przeciwko pięciu. Większość tworzyli przed-
stawiciele Sądu Ławy Królewskiej (John Popham C.J.Q.B., Gawdy, Fen-
ner, Yelverton JJ.Q.B.) oraz po jednym z pozostałych dwóch trybunałów 
(Clarke B., Warburton J.C.P.). W skład mniejszości wchodzili Edmund 
Anderson C.J.C.P., William Peryam C.B., Walmsley i Kingsmill JJ.C.P., 
Saville B25. Zauważmy, że Slade’s case należy już do tej epoki common 
law, w której sędziowie odważali się forsować swoje zdanie wbrew woli 
innych i wydawać wyroki oparte na większości głosów. Wcześniej, jeśli 
nie było jednomyślności, to orzeczenia w ogóle nie wydawano. Slade’s 
case rozstrzygnięte stosunkiem 6:5 stanowi jaskrawe przeciwieństwo tej 
wcześniejszej, średniowiecznej praktyki.

Dominuje pogląd w myśl którego wyrok został wydany przez Sąd 
Izby Szachownicy. Niektórzy jednak wskazują, iż chociaż na pewnym eta-
pie sprawy faktycznie prowadzono dyskusje w ramach Exchequer Chamber, 
rozstrzygnięcie pochodziło wyłącznie od sędziów Sądu Ławy Królewskiej. 
Fakty zdają się przemawiać przeciwko tej tezie. Dlaczego od wyroku nie zło-

25 Skróty J.C.P., J.K.B. oznaczały sędziego – odpowiednio – Sądu Spraw Pospolitych 
lub Sądu Ławy Królewskiej. Podwójne „JJ.” wskazywało na liczbę mnogą: sędziów. Doda-
ne na początku „C.” to chief, a zatem przewodniczący jednego z sądów. Z kolei litera „B.” 
oznaczała barona, czyli sędziego Sądu Szachownicy.
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żono rytu o błędzie? Zwróćmy ponadto uwagę, że po roku 1602 w zasadzie 
nie prowadzono już poważniejszych sporów w przedmiocie subsydiarności 
rytów oraz możliwości implikowania obietnicy pozwanego. Slade’s case 
przecięło kluczowe dla prawa zobowiązań spory i dyskusje26.

Zgodnie z najważniejszymi tezami wyroku z 1602 r., z każdego 
ważnego porozumienia zawartego między stronami, w którym godzą 
się one uiścić cenę lub dostarczyć towar, wynika – już z mocy samego 
prawa, jako implikacja – obietnica spełnienia tych świadczeń. Jej istnienie 
umożliwiało z kolei wystąpienie z rytem promisyjnym. Nie było potrzeby 
składania przez pozwanego dodatkowego – drugiego – przyrzeczenia. 
Przyjęto także, że gdy in casu powód dysponował możliwością wystąpie-
nia z rytem o dług, miało to jednocześnie oznaczać dopuszczalność posłu-
żenia się rytem promisyjnym. To właśnie powód miał być uprawniony do 
przeprowadzenia wyboru pomiędzy tymi dwoma rytami. Zaprzeczono 
tym samym zasadzie subsydiarności rytów27.

Zdaje się, że orzeczenie nie zostało uzasadnione w sposób prze-
konywujący. Sąd powołał się na szereg orzeczeń przywołanych przez 
pełnomocników powoda – Coke’a i Tanfielda. Już Bacon w trakcie procesu 
wskazywał, że precedensy te odnosiły się do innych stanów faktycznych. 
W Slade’s case powodem był sprzedający, czyli podmiot uprawniony do 

26 J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 438. Na wątpliwości wskazują: J.H. Baker, New 
Light…, s. 230–232, D. Ibbetson, Sixteenth Century…, s. 303–304, a pogląd mniejszościowy 
reprezentują S. Milsom, Historical…, s. 351–353, G. Palmer, History of Restitution in An-
glo‑American Law [w:] International Encyclopedia of Comparative Law. Volume X: Restitution 
– Unjust Enrichment and Negotiorum Gestio, ed. P. Schlechtriem, Tübingen–Dordrecht–Bo-
ston–Lancaster 1989, s. 9.

27 Popham C.J.: “First, that every contract executory imports in itself a promise or 
assumpsit. Secondly, that although an action of debt lies upon such a contract to recover 
the duty, the plaintiff may nevertheless have an action on the case upon the assumpsit.” 
Komentarz Coke’a: “Every contract executory imports in itself an assumpsit. For when 
one agrees to pay money or to deliver something, he thereby assumes or promises to pay 
or deliver it. Therefore, when one sells any goods to another, and agrees to deliver them 
at a day to come, and the other in consideration thereof agrees to pay so much money 
at such and such a day, in that case both parties may have an action of debt or an action 
on the case on assumpsit, for the mutual executory agreement of both parties imports 
in itself reciprocal actions on the case as well as actions of debt” (Coke Rep. IV 94a, oba 
cytaty za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 437, 439–440). J.B. Ames, The History… (II), 
s. 55–56, J.H. Baker, New Light…, s. 66–67, W. Holdsworth, A History…, t. III, s. 445–446, 
K. Lücke, Slade’s Case…, (1966), s. 85.
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świadczenia pieniężnego. Tymczasem w wielu powoływanych przez Coke’a 
kazusach chodziło o sytuację odmienną – kiedy powodem był kupujący. 
W takich razach łatwiej było dopuścić zasadność rytu w sprawie w miejsce 
rytu o dług. Zarzuty Bacona powtarzają dzisiejsi historycy prawa: Ibbetson 
wskazywał, że istotna część cytowanych wyroków nie jest w ogóle możliwa 
do odnalezienia, zaś te, które badaczom udało się zidentyfikować mają się 
w gruncie rzeczy nijak do prowadzonej dyskusji. Ponadto pełnomocnicy 
powoda powoływali się przeważnie na wyroki Sądu Ławy Królewskiej, 
a zatem tego trybunału, który biorąc pod uwagę wieloaspektowy sens 
Slade’s case sam był poniekąd zainteresowany wynikiem tej sprawy28.

6. skutki slade’s case

Wyrok w procesie Slade v. Morley stanowił punkt zwrotny historii 
prawa umów. Począwszy od 1602 r. prawo zobowiązań kontraktowych 
zostało oparte na mechanizmie rytu promisyjnego (assumpsit). Do tej pory 
rozwój zasad odpowiedzialności był ściśle związany z poszczególnymi 
formułami (ryty o dług, o ruchomość, o rachunek, ryt konwencyjny, ryt 
w sprawie, ryt promisyjny). „Prawa kontraktów” zostały zastąpione 
jednolitym „prawem kontraktu”. Odtąd ten dział prawa można było 
traktować jako pewną całość29.

Najważniejszym skutkiem Slade’s case było objęcie przez sądy west-
minsterskie ochroną prawną kontrahentów simple executory contracts. Odtąd 
można było dochodzić zobowiązań wynikających z zawarcia tzw. prostych 
porozumień30. Przyjęto bowiem zasadę, zgodnie z którą jednoczesna wymia-
na obietnic między kontrahentami stanowi trzeci rodzaj consideration31.

28 J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 439, D. Ibbetson, Sixteenth Century…, s. 309. 
29 J.H. Baker, An Introduction…, s. 394, W. Holdsworth, A History…, t. III, s. 429, 442, 

444, 453–454, J. Oldham, English…, s. 79, 83, W. Swain, The Changing Nature of the Doctrine 
of Consideration, 1750–1850, Journal of Legal History 2005 (26), s. 47.

30 J.H. Baker, New Light…, s. 226–227, J.H. Baker, An Introduction…, s. 393, D. Ibbet-
son, Sixteenth Century…, s. 315, A. Simpson, The Place…, s. 382.

31 Consideration była warunkiem zastosowania rytu promisyjnego. Dwa jej pozosta-
łe typy nie budziły kontrowersji. Consideration mogła występować w formie pozytywnej, 
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Istotne znaczenie miała również druga z tez wyroku. Jej skutkiem 
było uchylenie zasady subsydiarności rytów w sprawie i promisyjnego 
względem starszych rytów, zwłaszcza rytu o dług32. Warto podkreślić, 
że do 1602 r. zasada subsydiarności stanowiła dogmat. Stąd rezultat Sla-
de’s case w postaci jej uchylenia wcale nie był oczywisty. Z kolei dyspo-
nowanie przez powodów prawem wyboru rytu oznaczało de facto kres 
popularności instytucji przysięgi oczyszczającej.

Pochodną tez wyrażonych w Slade’s case było dopuszczenie 
domniemania (implikacji) złożenia przez pozwanego zaskarżalnej 
obietnicy zapłaty, jeśli był on zadłużony względem powoda. Celem 
tego domniemania było umożliwienie zastosowania korzystnego rytu 
procesowego w sytuacji, gdy strony świadomie przystąpiły do kon-
traktu. Wkrótce zaczęto rozszerzać zasięg stosowania tej implikacji. Jej 
przedmiotem przestała być sama obietnica jako przesłanka posłuże-
nia się nowym rytem; zaczął nim być sam kontrakt między stronami. 
Oznaczało to implikowanie istnienia odpowiedzialności kontraktowej 
w wypadkach zawarcia umów w sposób konkludentny. Obietnica 
(assumpsit) pozwanego, na którą powoływał się w formule procesowej 
powód, stawała się zatem fikcją. Z drugiej natomiast strony skutkowało 
to stopniowym obejmowaniem zasięgiem precedensu z 1602 r. także tych 
wypadków, w których między stronami nie istniało żadne porozumie-
nie, jednakże z pewnych przyczyn przyjmowano, że prawo powinno 
traktować strony tak, jak gdyby zawarły one umowę. Wkrótce potem te 
ostatnie wypadki zaczęto określać mianem quasikontraktów. Objęcie 
ich rytem promisyjnym nie było zapewne celem sędziów orzekających 
w Slade’s case33.

jeśli pozwany uzyskał pewną korzyść (benefit) z majątku powoda, np. gdy powód dokonał 
zapłaty, ale nie uzyskał jeszcze nic w zamian. Możliwa była także forma negatywna 
consideration, która wiązała się z uszczerbkiem w majątku powoda (detriment), np. gdy 
pozwany nienależycie wykonując zlecenie zniszczył należącą do powoda rzecz.

32 Spór o subsydiarność miał znacznie szerszy zasięg niż przedstawiono w niniej-
szej pracy. Dotyczył także „rywalizacji” między innymi rytami.

33 J.H. Baker, New Light…, s. 235, J.H. Baker, An Introduction…, s. 393–395, D. Ibbet-
son, A Historical…, s. 148, D. Ibbetson, Sixteenth Century…, s. 315–316, S. Milsom, Histori-
cal…, s. 343, 345, 354, A. Simpson, A History…, s. 493.
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Począwszy od 1602 r. sądy westminsterskie zaczęły prezentować 
w miarę jednolitą linię orzecznictwa – zgodną z tezami Slade’s case34. 
Odmienne orzeczenia – Wright v. Swanton (1604), Edgcomb v. Dee (1670) 
– stanowiły rzadkość. Chociaż sędziowie Sądu Spraw Pospolitych przez 
następne dziesięciolecia wciąż negatywnie oceniali precedens z 1602 r., 
to formułowane przez nich tezy miały charakter postulatów de lege fe-
renda. Niektórzy badacze wskazują, że być może wyrok w Slade’s case 
zawdzięczał swoje przetrwanie (brak overruling) zachodzącej wówczas 
zmianie pokoleniowej sędziów. Czołowi konserwatywni przedstawiciele 
Sądu Spraw Pospolitych – Anderson C.J. i Walmsley J. – wkrótce zmarli 
(w 1604 i 1612)35.

Nie należy się dziwić ówczesnym krytykom. Nawet głosy sędziów 
rozłożone były niemal równomiernie (6:5). Próbę zahamowania reformy 
prawa podjęli sędziowie Sądu Spraw Pospolitych w procesie Wright v. 
Swanton (1604). Chociaż wydane w tej sprawie orzeczenie było korzystne 
dla powoda, który powoływał się na Slade’s case, to jednak w uzasadnie-
niu wyroku poddano orzeczenie z 1602 r. gruntownej krytyce. W szcze-
gólności zwracano uwagę na zasadę subsydiarności rytu promisyjnego 
oraz na konieczność zagwarantowania pozwanemu środków skutecznej 
obrony w postaci przysięgi oczyszczającej. Powód zawdzięczał swój suk-
ces powołaniem się na szczególną okoliczność (collateral circumstance)36.

Wbrew zasadom wyrażonym w Slade’s case rozstrzygnięto sprawę 
Edgcomb v. Dee (1670). W tym procesie swoje stanowisko przeforsował 
Vaughan C.J. Do historii przeszło jego określenie wyroku z 1602 r. jako 
„false gloss”. Dwa lata później słowa krytyki wypowiedział Hale C.J., 
wedle którego “Slade’s case… has done more hurt then ever it did or will 
do good”. Sędzią, który częstokroć manifestował swą niechęć dla rozwoju 
rytu promisyjnego był Holt C.J. Sędzia ten, który reprezentował wówczas 

34 Tytułem przykładu: Heath v. Dauntley (1631) Reports of Sir George Croke, Knight, 
formerly one of the Justices of the Courts of King’s‑Bench and Common‑Pleas, of such Select Cases 
as were adjudged in the said courts during the Reign of James the First, London 1791, s. 544. 

35 J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 443, D. Ibbetson, Sixteenth Century…, s. 304–305, 
A. Simpson, The Place…, s. 382.

36 Wright v. Swanton (1604) C.P. 40/1716, m.544 (za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, 
s. 442–443). D. Ibbetson, Sixteenth Century…, s. 304.
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pogląd mniejszościowy, krytykował odnoszenie zasad sformułowanych 
w Slade’s case do wypadku quasikontraktów37.

Obronie instytucji przysięgi oczyszczającej (wager of law) poświęco-
no wiele energii. Sąd Spraw Pospolitych w Duppa v. Jones (1602) oparł swój 
wyrok na argumencie niedopuszczalności pozbawiania pozwanego – na 
skutek wystąpienia z rytem w sprawie zamiast rytu o dług – możliwości 
złożenia przysięgi38. Podobnie, omawiając rozstrzygnięcie procesu Cristy 
v. Sparks (1680), Francis North zwrócił uwagę na zalety instytucji wager of 
law. W tej sprawie pozwany wprawdzie mógł złożyć przysięgę, ale mu się 
to nie udało. Zabrakło bowiem wystarczającej liczby współprzysiężników. 
Dało to asumpt do przypomnienia wysokiej wiarygodności tego „środka 
dowodowego” oraz poddania krytyce wyroku wydanego w Slade’s case. 
Reporter wyraził pogląd, że rzeczywistym powodem rozszerzenia do-
stępności rytu promisyjnego na przypadki rytu o dług nie była ochrona 
powodów przed rzekomo negatywnymi skutkami stosowania przysięgi 
oczyszczającej, ale zamiar powiększenia swych zarobków przez sędziów 
Sądu Ławy Królewskiej na skutek objęcia właściwością tego trybunału 
spraw kontraktowych39.

Praktyczne wyrugowanie przysięgi sądowej z procesu spowodo-
wało de facto przesunięcie ryzyka procesowego. Do tej pory to powód 
narażony był na niebezpieczeństwo przegrania sporu na skutek złożenia 
przez pozwanego przysięgi oczyszczającej. Odkąd pozwany utracił możli-
wość odwołania się do tego korzystnego środka obrony, to na nim ciążyło 
ryzyko tkwiące w ewentualnym braku dowodów popierających stawiane 
zarzuty. Ówczesne common law nie rozwinęło jeszcze reguł law of eviden-
ce. Jedną z niezamierzonych konsekwencji Slade’s case było zetknięcie 
się judykatury z szeregiem zupełnie nowych problemów dowodowych. 

37 Vaughan C.J. w Edgcomb v. Dee (1670) Vaughan’s Rep. 101 (za: W. Holdsworth, 
A History…, t. III, s. 445), Hale C.J. w anon. (1672) Treby’s reports, MT MS., p.747, Holt C.J. 
w Shuttleworth v. Garnet (1689) 1 Show. 35 (oba za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 444, 
480–481). J.B. Ames, The History… (II), s. 55, J.H. Baker, New Light…, s. 236, J.H. Baker, An 
Introduction…, s. 394, K. Lücke, Slade’s Case…, (1965), s. 423. 

38 Duppa v. Jones (1602) (za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 419).
39 Cristy v. Sparks (1680) Sir Francis North’s CJ reports (za: J.H. Baker, S. Milsom, 

Sources…, s. 223–224).
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Doprowadziło to do uchwalenia w 1677 r. słynnego Statute of Frauds, 
ustawy wprowadzającej obowiązek sporządzania niektórych czynności 
prawnych w formie pisemnej. Warto dodać, że ów statut – z pewnymi 
modyfikacjami – wyznacza po dziś dzień podstawowy kanon formy, 
w jakiej dokonywane są czynności prawne w krajach anglosaskich40.

Niektóre spośród spornych kwestii nie zostały rozstrzygnięte 
w 1602 r. Należało do nich zagadnienie dopuszczalności stosowania 
rytu promisyjnego przeciwko następcom prawnym zmarłego dłużnika 
(executors).

Dla rozwoju common law istotne znaczenie miało obowiązywanie 
zasady „actio personalis moritur cum persona”, wedle której wraz ze 
śmiercią dłużnika wygasały także jego zobowiązania. Szesnastowieczni 
prawnicy wiązali jej funkcjonowanie z zakresem stosowania wager of 
law. Wskazywali, że executors nie powinni składać przysięgi oczyszcza-
jącej odnośnie długów spadkodawcy, ponieważ nie dysponowali w tym 
zakresie wiedzą. Ze spokojnym sumieniem przysięgę mógł złożyć jedy-
nie dłużnik, a ten już nie żył. Skutkiem tej konstatacji nie było jednak 
wyłączenie instytucji przysięgi z dopuszczalnych środków obrony, ale 
przyjęcie skutku materialnoprawnego – przyjmowano wygaśnięcie zo-
bowiązania. Do tej argumentacji nawiązywali zwolennicy rozszerzenia 
zakresu stosowania rytu promisyjnego. Zwracali uwagę, że w wypadku 
tego środka procesowego w ogóle nie stosuje się przysięgi. Dzięki temu 
następstwo prawne nie ogranicza środków obrony dostępnych pozwa-
nemu. Prowadziło to do przyjęcia stanowiska, że w procesie wszczętym 
rytem assumpsit można domagać się, aby następcy prawni zapłacili długi 
zaciągnięte przez zmarłego. Przedstawiona teza budziła jednak poważne 
kontrowersje. W szczególności obawiano się, że na skutek ekspansji rytu 
promisyjnego, executors zmuszeni będą do zaspokajania fikcyjnych, nie-
istniejących długów, zaciągniętych rzekomo przez zmarłego.

40 The Statute of Frauds – An Act for prevention of Frauds and Perjuryes (1677; 29 
Car.II, c.3; S.R. t. V, s. 839–842; także: J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 445). J.H. Baker, 
New Light…, s. 235, J.H. Baker, An Introduction…, s. 393, 396–397, W. Holdsworth, A Hi-
story…, t. VIII, s. 65.
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Spór w tym zakresie został rozstrzygnięty kilka lat później. W pro-
cesie Pynchon v. Legat (1611) przesądzono dopuszczalność kierowania 
rytu assumpsit przeciwko executors. W rezultacie, od początku XVII w. 
reguła „actio personalis moritur cum persona” stała się faktycznie wy-
jątkiem41.

W nauce wciąż prowadzony jest spór, o to czy w Slade’s case przed-
miotem rozważań była także kwestia sposobu formułowania deklaracji 
rytowej. Niektórzy badacze (Lücke) wskazują, że jednym z doniosłych 
rozstrzygnięć w tym procesie było uznanie tzw. general declaration za 
niewystarczającą do oparcia na niej roszczenia. Kwestia sprowadzała się 
do wyznaczenia standardu szczegółowości twierdzeń i dowodów doty-
czących zadłużenia pozwanego względem powoda. W XVI w. przyjmo-
wano za wystarczające ogólne stwierdzenie istnienie stanu zadłużenia 
pozwanego względem powoda z podaniem określonej kwoty długu 
(general declaration). Wielu prawników zwracało jednak uwagę, że w ten 
sposób następuje znaczne uprzywilejowanie powoda. Wskazywano, że 
skoro pozwany nie będzie znał podstawy żądań powoda, to będzie mu 
niezwykle trudno podjąć skuteczną obronę. Dotyczyło to zwłaszcza wcze-
snego etapu postępowania, kiedy należało przyjąć określoną strategię 
procesową. Z tej przyczyny domagano się precyzyjnego opisu podstawy 
dochodzonych roszczeń. Przeciwko stanowisku wyrażonemu przez Lücke 
może przemawiać brak na ten temat wzmianki w relacji Coke’a. Wedle 
poglądu dominującego (Baker, Ibbetson) kwestia formy deklaracji proce-
sowej nie była w ogóle rozważana w trakcie procesu Slade’s case42.

Wnet po wydaniu orzeczenia, na początku XVII w. doszło do wy-
pracowania pewnego kompromisu odnośnie general declaration. Praktyka 

41 Pynchon v. Legat (1611) Coke Rep. IX 86b–90b (także: J.H. Baker, S. Milsom, 
Sources…, s. 455–457). J.B. Ames, The History… (I), s. 16, J.H. Baker, An Introduction…, 
s. 371, 391, 393, J.H. Baker, New Light…, s. 233, W. Holdsworth, A History…, t. III, s. 423, 
444, 451–452, 576–580, t. V, s. 418–419, t. VII, s. 438, D. Ibbetson, A Historical…, s. 78, 
W.M. McGovern Jr., Contract in Medieval England: Wager of Law and the Effect of Death, Iowa 
Law Review 1968–1969 (54), s. 30, 42–48, 54–56, A. Simpson, The Place…, s. 395. Szerzej na 
ten temat: J. Halberda, Dzieje doktryny actio personalis moritur cum persona w angielskim com-
mon law, Krakowskie studia z historii państwa i prawa, Kraków 2010, tom III, s. 37–49.

42 J.H. Baker, New Light…, s. 214, 235, D. Ibbetson, Sixteenth Century…, s. 300, K. Lüc-
ke, Slade’s Case…, (1965), s. 557–561, K. Lücke, Slade’s Case…, (1966), s. 81–88.
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wykształciła szereg tzw. common counts, tj. formuł procesowych opar-
tych na strukturze rytu assumpsit. W ich treści prezentowano podstawę 
zobowiązania jedynie w ogólnym zarysie. Umożliwiało to pozwanemu 
podjęcie obrony, a jednocześnie nie wiązało się z koniecznością opisania 
stanu faktycznego z benedyktyńską dokładnością, jak wymagały tego 
reguły pleading charakterystyczne dla starszych rytów procesowych43. 
Przykładowo, posługiwano się następującymi formułami: goods sold and 
delivered (o zapłatę za zakupione towary), money lent (o zwrot pożyczki), 
account stated (o zapłatę zaległości wynikającej z ustalenia salda), money 
had and received to the plaintiff’s use (o wydanie gotówki znajdującej się 
w rękach pozwanego).

7. zakończenie

Wydaje się, że Slade’s case jest właściwym tematem na artykuł 
poświęcony pamięci historyka prawa. Relacje z przebiegu postępowania 
pozwalają stwierdzić obecność przemian, jakie zachodziły na przełomie 
średniowiecza i czasów nowożytnych w westminsterskich praktyce 
procesowej. Transformacje te miały ścisły związek z kluczowym zagad-
nieniem źródeł prawa w porządku common law. Z drugiej zaś strony roz-
strzygnięcie zapadłe w sprawie Slade’a miało niezwykle istotne znaczenie 
dla późniejszego rozwoju prawa materialnego – zasad regulujących an-
gielskie prawo zobowiązań umownych. Z perspektywy procesowej Slade 
v. Morley jest zatem skutkiem wcześniejszej historii prawa angielskiego. 
Patrząc zaś od strony prawnomaterialnej, późniejsza ewolucja contract law 
jest konsekwencją tez wyroku z 1602 r.

Slade’s case stanowi rozdział długiej opowieści o dziejach common 
law, ściśle powiązany z tymi, które go poprzedzały oraz z tymi następu-

43 W sprawie Woodford v. Deacon (1608) Croke Jac. 206 Sąd Izby Szachownicy 
orzekł: “if [the declaration] had been, that he, being indebted for divers wares sold, or 
for such like contract assumed to pay etc. it had been good enough, [despite] the gene-
rality thereof”. Podobnie w Bellinger v. Gardiner (1614) 1 Rolle Rep.24 pl.1 (oba kazusy 
za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources…, s. 464–465).
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jącymi później. Powiązanie przeszłości z teraźniejszością, historii prawa 
z dogmatyką, jest szczególnie zauważalne właśnie na gruncie prawa 
precedensowego. Mając to na względzie wybrałem przedmiotowe zagad-
nienia – wskazujące na doniosłą rolę historii prawa – jako temat artykułu 
poświęconego pamięci Pani Profesor Krystyny Kamińskiej.
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