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WSTĘP

1. Uzasadnienie. Terminologia. Obszar badawczy

Badania nad zwyczajem jako źródłem prawa mają w polskiej literaturze nau-
kowej znakomitą tradycję. Wszechstronną analizę znaczenia prawa zwycza-
jowego jako regulatora stosunków społecznych w społeczeństwach przed-
państwowych (pierwotnych czy też „dzikich” według dawniej stosowanej 
terminologii) zawarł w swych pracach wybitny antropolog Bronisław Mali-
nowski. Wyniki jego badań mają ogromne znaczenie także dla prawoznaw-
stwa, skoro – jak pisał Czesław Znamierowski:

jakkolwiek prawo zaczyna się dla ortodoksalnego prawnika dopiero Dwunastoma 
Tablicami […] to przecież „Zwyczaj i zbrodnia” winny bardzo zainteresować prawni-
ków. Szczególnie tych, którzy chcieliby sobie raz jeszcze postawić wszystkie subtelne 
i uciążliwe zagadnienia, dotyczące normy zwyczajowej. „Zwyczaj” jest terminem nie-
bezpiecznie wieloznacznym. I znów dobrze by było jak najdobitniej podkreślić dwa 
różne znaczenia, wydobyte trafnie przez autora. W jednym znaczeniu, czysto formal-
nym, norma zwyczajowa przeciwstawia się stanowionej po prostu sposobem swego 
powstania i obowiązywania. W drugim, zwyczaj przeciwstawia się prawu, jak przepis 
o innym zakresie treści. […] Zwyczaj obejmowałby tu wszelkie normy o charakterze 
umownym i dotyczące czynności konwencjonalnych, ku którym nie prą nas z głębi 
życia wyrastające popędy1.

Przedstawiając swój pogląd odnośnie do prawa istniejącego współcześnie, 
sam B. Malinowski stwierdzał, iż: 

nasze własne prawo jest niczym innym, jak zwyczajem o zasadniczej mocy obowiązu-
jącej, zwyczajem, który zabezpiecza sprawne funkcjonowanie naszych instytucji; zwy-
czajem, znajdującym posłuch nie tyle z bojaźni przed karami, lecz dla przyczyn o wie-
le głębszych […]. Sądzę, że pod tym względem nie ma zasadniczego braku ciągłości 
pomiędzy naszym własnym społeczeństwem, a społeczeństwem ludów pierwotnych2. 

1 Cz. Znamierowski, Przedmowa, [w:] B. Malinowski, Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społecz-
ności dzikich, Warszawa 2001, s. IX.

2 Ibidem, s. 16–17.
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Co się tyczy analizowanych przez cytowanego wyżej autora praw i insty-
tucji prawnych istniejących w badanych przez niego plemionach, stwierdził 
on występowanie zarówno norm odnoszących się do prawa cywilnego i kar-
nego (podział na „prawo quasi-cywilne” i „quasi-kryminalne”), jak również 
pewnego rodzaju hierarchię prawa, co tworzyło swoisty „pierwotny system 
prawa”3. Wydaje się, iż pewne wnioski przedstawione przez B. Malinowskie-
go można rozszerzyć także na inne okresy historyczne, gdy w czasach wspól-
not przedpaństwowych normy zwyczajowe były uznawane za prawo. Tutaj 
pierwszoplanowe znaczenie zaczyna mieć historia prawa.

Problematyka źródeł prawa stanowi istotną, a być może nawet kluczową 
dziedzinę badań w ramach dyscyplin prawno-historycznych. Wraz z rozwo-
jem nauki o historii prawa polskiego wielu uczonych podejmowało zarówno 
prace edytorskie obejmujące opracowanie i udostępnienie pomników pra-
wa polskiego, jak i rozprawy monografi czne, których tematem były źródła 
prawa obowiązującego w dawnej Polsce. Tematyka ta stanowi nadal element 
konieczny, czy nawet węzłowy, każdego opracowania syntetycznego dotyczą-
cego dziejów ustroju i prawa polskiego. Jak można zauważyć, w większości 
podręczników akademickich rozdziały poświęcone źródłom norm prawnych 
znajdują się w początkowej ich części, co wskazuje na wagę, jaką badacze 
przywiązują do tej właśnie problematyki.

Najważniejszym źródłem prawa był w średniowiecznej Polsce zwyczaj4. 
Jego znaczenie w późniejszych stuleciach stopniowo malało ze względu na 
coraz większą rolę prawa stanowionego, niemniej zwyczaj oraz wywodzące 
się z niego prawo zwyczajowe pozostały w pewnym zakresie w mocy aż do 
upadku Rzeczypospolitej w konsekwencji rozbiorów, a także później. Zwy-
czaje odgrywały różne role w ramach prawa, któremu podlegali członko-
wie poszczególnych stanów społeczeństwa. Inne było znaczenie zwyczaju 
jako źródła prawa w prawie ziemskim, inne w prawie kościelnym, miejskim 
czy też wiejskim. Własne zwyczaje stosowali członkowie mniejszości naro-
dowych i etnicznych posiadających przywilej rządzenia się swym prawem. 
W ramach polskiego prawa miejskiego zwyczaj odgrywał jednak rolę szcze-
gólną, a to głównie z powodu braku kodyfi kacji tego prawa w Polsce w ca-
łym okresie przedrozbiorowym. Celem niniejszego opracowania jest próba 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak rozumiany był zwyczaj oraz jaką rolę 
odgrywał w prawie miejskim w okresie od połowy XVI wieku do końca ist-
nienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Analiza zwyczaju jako źródła pra-
wa miejskiego została dokonana na podstawie pomników prawa oraz orzecz-

3 Ibidem, s. 133–134.
4 Na temat roli zwyczaju i prawa zwyczajowego w Polsce w poszczególnych okresach zob. 

W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. 1: 966–1795, Warszawa 2010, s. 71–73, 
164–165, 231.
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nictwa sądowego. Już w tym miejscu zaznaczę, iż zwyczaj i oparte na nim 
prawo zwyczajowe odgrywały tu rolę dominującą.

Używam tutaj – w ślad za Bartłomiejem Groickim – sformułowania „pol-
skie prawo miejskie” (ius municipale Polonicum)5. Sądzę bowiem, że w okre-
sie od XVI wieku prawo stosowane w polskich miastach nabrało cech na 
tyle specyfi cznych, że termin „prawo magdeburskie” jest niewłaściwy z co 
najmniej dwóch, ściśle związanych z sobą, powodów. Po pierwsze, prawo 
miejskie w Polsce – szczególnie jeśli chodzi o praktykę – oddaliło się pod 
wpływem splotu różnych lokalnych czynników społecznych i gospodarczych 
(wśród których wymienić można zwłaszcza polonizację mieszczaństwa czy 
też działalność prawotwórczą monarchów oraz samych władz miejskich) na 
tyle od wzorów obcych, że pojęcie prawa magdeburskiego jest nieadekwatne 
do istniejącego stanu rzeczy. Nie było to już bowiem prawo odpowiadające 
w swej treści wyłącznie normom zawartym w pomnikach prawa magdebur-
skiego (Speculum Saxonum, Ius municipale). Po drugie, ze względu na ilość 
źródeł, na podstawie których kształtowało się i funkcjonowało prawo miej-
skie w Polsce, termin powyższy jest zbyt wąski. Sugeruje on, że podstawowym 
źródłem prawa miejskiego były powyższe źródła magdeburskie. W istocie 
jednak katalog źródeł prawa miejskiego był bardziej rozbudowany, a źródła 
magdeburskie odgrywały w nim rolę ważną, nawet zasadniczą, lecz nie na 
tyle, aby prawo miejskie w Polsce określać magdeburskim. Już sam fakt, że 
sądy karne w Rzeczypospolitej orzekały także na podstawie przepisów Po-
stępku B. Groickiego (o którym jeszcze niżej), potwierdza powyższą opinię6.

Natomiast termin „prawo niemieckie” (ius Th eutonicum) jest z kolei, 
uwzględniając zastrzeżenia odnośnie do kształtowania się prawa miejskie-
go w Polsce pod wpływem warunków miejscowych, zbyt szeroki, gdyż nie 
istniał żaden system prawny obejmujący prawo miejskie w całej Rzeszy. 
Stosowanie terminu „prawo niemieckie” wobec prawa miejskiego w Polsce 
uwzględnia zatem tylko jeden element, mianowicie ten, że źródła pisane tego 
prawa powstały na obszarze Niemiec. Co prawda oba powyższe terminy były 
stosowane zarówno w okresie staropolskim przez prawników ‒ pisarzy oraz 
dogmatyków ‒ jak i później przez uczonych zajmujących się dawnym pra-
wem miejskim. W istocie jednak określanie prawa miejskiego w Polsce mia-
nem magdeburskiego lub niemieckiego miało charakter pewnej konwencji, 

5 Zob. uzasadnienie stosowania tego terminu w Porządku cz. 1 art. O prawie i różności 
praw, s. 4–5. Analizę pojęcia prawa miejskiego ograniczam w tym miejscu do problematyki 
norm opartych na wzorach magdeburskich, z pominięciem innych kategorii prawa funkcjo-
nującego na ziemiach polskich.

6 Najnowszy stan badań w odniesieniu do prawa sasko-magdeburskiego na ziemiach pol-
skich, w tym problematyki źródeł, uwzględnia książka: I. Bily, W. Carls, K. Gönczi, Sächsisch-
magdeburgisches Recht in Polen. Untersuchungen zur Geschichte des Rechts und seiner Sprache, 
„Ius Saxonico-Maideburgense in Oriente”, Bd. 2, Berlin–Boston 2011.



14

uproszczenia i wskazywało na rolę źródeł obcych w pierwotnym kształto-
waniu się tych norm prawnych7. Rola ta była początkowo doniosła, jednak 
z biegiem czasu znacząco zmalała. Należy wziąć pod uwagę także to, że owo 
prawo napływało na teren Polski wraz z osadnikami z zachodu Europy, głów-
nie z Niemiec, w XIII i XIV wieku, a więc w okresie wzmożonej kolonizacji 
ziem wschodnich. Prawo niemieckie było stosowane przez osiedlających się 
w Polsce Niemców, którzy z czasem ulegli polonizacji. Uważam, iż w bada-
nym okresie, a więc od połowy XVI wieku, najwłaściwszy wobec prawa stoso-
wanego w polskich miastach jest termin „polskie prawo miejskie”. Natomiast 
w okresie wcześniejszym (od XIII do XVI wieku) ze względu na znaczenie 
norm prawa niemieckiego jako podstawy lokacji miast i wsi na terenie Polski 
oraz rolę tychże norm w zakresie stosowanego tam prawa sądowego, termin 
„prawo magdeburskie” lub też „sasko-magdeburskie” czy „magdebursko-sa-
skie” wydaje się istotnie najbardziej adekwatny8.

Mając świadomość daleko idących partykularyzmów prawnych istnieją-
cych w ramach prawa miejskiego na terenie Rzeczypospolitej9, przez p o l-
s k i e  pr aw o  m i e j s k i e  od połowy XVI do końca XVIII wieku rozumiem 
prawo, któremu podlegała ludność zamieszkała w miastach na obszarze Pol-
ski – głównie mieszczanie oraz w pewnych przypadkach także członkowie 
innych stanów – podporządkowana władzy legalnie ustanowionych i dzia-
łających organów miejskich oraz podlegająca jurysdykcji sądów miejskich. 
Instytucje miejskie, w tym sądy, cieszyły się pośród członków danej wspól-
noty autorytetem opierającym się głównie na panującym powszechnie po-
czuciu, że ich działalność jest zgodna z prawem. Dysponowały one środkami 
przymusu pozwalającymi na wyegzekwowanie swych decyzji lub wyroków. 
Znaczenie miało także to, iż sposób powoływania władz i sądów tudzież ich 
funkcjonowania opierał się w przeważającym zakresie na stosowanych wów-
czas jawnych procedurach. Treść norm polskiego prawa miejskiego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem norm zwyczajowych, można ustalić na podstawie 

7 S.  Kutrzeba, Historja źródeł dawnego prawa polskiego, t. 2, Lwów–Warszawa–Kraków 
1926, s. 200. 

8 W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 86–87. Na problematykę znajomości pra-
wa niemieckiego przez sądy miejskie, w tym sąd najwyższy prawa niemieckiego na zamku 
krakowskim, zwracał uwagę J. Matuszewski w recenzji książki L. Łysiaka, Ius supremum Ma-
ydeburgense castri Cracoviensis 1356‒1794. Organisation, Tätigkeit und Stellung der Krakauer 
Oberhofs in der Rechtsprechung Altpolens. Ius Commune, Frankfurt a.M. 1990. Recenzja nosi 
wymowny tytuł Ius Teutonicum – ius ignotum, CPH, t. 44, 1992, z. 1–2, s. 169–173. Na temat 
innych kategorii prawa w orzecznictwie wspomnianego sądu zob. J. Matuszewski, Wyroki naj-
wyższego sądu prawa niemieckiego grodu krakowskiego, CPH, t. 47, 1995, z. 1–2, s. 223–225.

9 Chodzi zarówno o partykularyzmy terytorialne (prawo średzkie, chełmińskie, lubeckie), 
jak też partykularyzmy związane z odmiennymi systemami prawnymi, które stosowane były 
przez mniejszości (wyznaniowe i etniczne).
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publikowanych dzieł Bartłomieja Groickiego i Pawła Szczerbica10, jak rów-
nież innych źródeł prawa obejmujących prace publikowane. Drugim elemen-
tem jest orzecznictwo sądów miejskich. Nie przesądzam w tej chwili, który ze 
wskazanych elementów odgrywa pierwszoplanową rolę.

Prace dwóch powyższych autorów opierały się na pomnikach prawa nie-
mieckiego, Speculum Saxonum oraz Ius municipale, które były spisami pra-
wa zwyczajowego. Wynika stąd prosta konkluzja, że zdecydowana większość 
przepisów zawartych następnie w dziełach B. Groickiego i P. Szczerbica miała 
swoje pierwotne źródło w zwyczaju, choć na to źródło expressis verbis nie 
wskazywała. Słowem, prawo miejskie sasko-magdeburskie ogólnie można 
określić mianem spisanego prawa zwyczajowego11. W wielu miejscach po-
wyższych prac pojawia się jednak kategoria zwyczaju, analizowana przez 
autorów zarówno od strony teoretycznej (co to jest zwyczaj?, jaki jest czy 
powinien być istniejący w danej grupie społecznej zwyczaj?), jak i praktycz-
nej (kiedy, dlaczego i przez jaki organ lub też stronę postępowania sądowego 
czy też umowy norma zwyczajowa jest czy też może być stosowana?). Jest 
to zagadnienie wielowątkowe i interesujące, choć staropolscy autorzy byli 
czasami w swych poglądach na temat zwyczajów jaskrawo niekonsekwentni. 
W niniejszym opracowaniu zostaną zatem wzięte pod uwagę te przepisy za-
mieszczone w pomnikach polskiego prawa miejskiego, które bezpośrednio 
odnoszą się do zwyczaju (ewentualnie obyczaju) oraz okoliczności jego obo-
wiązywania, także jako normy bezwzględnie obowiązującej. Ponadto należy 
podkreślić, że w stosunku do pierwowzorów niemieckich zwłaszcza dzieła 
B. Groickiego uległy daleko idącej modyfi kacji.

Już w tym miejscu można poczynić uwagę, iż publikowane w Polsce źród-
ła prawa miejskiego, w szczególności prace B.  Groickiego i P.  Szczerbica, 
były stosowane w praktyce zwyczajowo. Poza przywilejem Zygmunta I Sta-
rego, w którym król polecił używanie w miastach wersji Speculum Saxonum 
i Weichbildu w tłumaczeniu Mikołaja Jaskiera (1535 rok)12, władze centralne 
nie podjęły skutecznej próby ujednolicenia prawa stosowanego w miastach 
Rzeczypospolitej13. Interesujące są w tym kontekście przypadki opierania się 
w polskim miejskim sądownictwie karnym na przepisach kodyfi kacji karnej 

10 Na temat kolejnych wydań poszczególnych dzieł wspomnianych autorów zob. Estrei-
cher, t. 17, Kraków 1899, s. 403–413 (B. Groicki); t. 30, Kraków 1934, s. 218–223 (P. Szczerbic).

11 Kwestię, kiedy można mówić o spisanym prawie zwyczajowym, które wciąż zachowuje 
walor prawa zwyczajowego (nawet pomimo sankcji monarszej), a kiedy o prawie stanowio-
nym przeciwstawianym prawu zwyczajowemu, omawiam w rozdziale I.

12 Szerzej zob. niżej, rozdz. I.3.
13 Znamienne, że projekt kodeksu prawa miejskiego autorstwa Macieja Śliwnickiego po-

wstały w okresie panowania Zygmunta I Starego nie oparł się na przepisach prawa magde-
bursko-saskiego stosowanych ówcześnie powszechnie w miastach Rzeczypospolitej, lecz na 
prawie rzymskim. Nie odegrał on zatem żadnej roli w polskim prawie miejskim. Szerzej zob. 
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cesarza Karola V z 1532 roku (Constitutio Criminalis Carolina). Nie są bowiem 
znane źródła, wedle których decyzją władzy jakiegokolwiek szczebla wspo-
mniana kodyfi kacja mogłaby się stać podstawą orzekania w sądach miejskich 
w Polsce. Natomiast B. Groicki opublikował po raz pierwszy zmodyfi kowa-
ny przekład Constitutio Criminalis Carolina – Postępek – już w 1559  roku, 
a więc zaledwie 27 lat po wydaniu aktu w Rzeszy. Z pewnością uczynił to 
z powodu coraz większej popularności tej kodyfi kacji na ziemiach polskich, 
poprzez swoje dzieło przyczyniając się zarazem do utrwalenia praktyki orze-
kania w Polsce właśnie na jej podstawie14. Można zatem śmiało stwierdzić, że 
przypadki stosowania w sądach miejskich w Polsce Caroliny w przekładzie 
B. Groickiego opierały się na zwyczaju15. Należy przy tym ponownie podkre-
ślić, iż Constitutio Criminalis Carolina ze względu na fakt wydania jej przez 
cesarza nie należy do źródeł prawa sasko-magdeburskiego. Biorąc przeto 
pod uwagę powyższe zagadnienia – które rozwinięte zostaną w dalszej czę-
ści opracowania – sądzę, że analiza pojęcia zwyczaju i prawa zwyczajowego 
w polskim prawie miejskim wymaga próby usystematyzowania.

Pod pojęciem źródeł prawa rozumiem najczęściej źródła prawa w sen-
sie formalnym lub wyjątkowo w sensie instytucjonalnym (na przykład gdy 
mowa jest o monarsze jako organie prawodawczym). Natomiast dzieła 
B. Groickiego i P. Szczerbica (także sporadycznie innych pisarzy-prawników, 
zarówno polskich, jak też obcych), stanowiące źródła poznania prawa, dla 
uproszczenia określam jako publikowane (lub pisane) źródła prawa miejskie-
go, ewentualnie pomniki prawa miejskiego. Zapiski sądowe wykorzystywane 
w ostatnim rozdziale niniejszej pracy są źródłami poznania prawa miejskie-
go w takim samym stopniu, jak źródła publikowane. Biorąc pod uwagę inne 
terminy stosowane w niniejszym opracowaniu, korzystałem w tym zakresie 

J. Reszczyński, Sądownictwo i proces w kodyfi kacji Macieja Śliwnickiego z 1523 roku. O wpły-
wach prawa rzymskiego i praw obcych na myśl prawną polskiego Odrodzenia, Kraków 2008.

14 W uzasadnieniu wydania Postępku B. Groicki nie wskazuje motywów swojej pracy, lecz 
jedynie podkreśla, iż skoro „w Koronie Polskiej wszystkie miasta, wsi i szlachta mają to uprzy-
wilejowanie, że mogą sądzić na gardło złoczyńcę, tedy każdemu co potrzeba wiedzieć, jako się 
w takich rzeczach ma zachować, aby nie skwapliwie, ale z Bożą bojaźnią w takich rzeczach roz-
tropnie a sprawiedliwie postępowali, chcąc ujść karania a gniewu Bożego”. Postępek, s. 2 [nlb]. 
Jak widać, autorem kieruje tutaj troska o należyte sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych w sądach polskich. Dlaczego jednak i na jakiej podstawie autor twierdzi, 
iż ten akurat sposób sądzenia, który zamieszczony jest w Postępku, ma być tym właściwym? Co 
upoważnia autora do domniemania, że stosowanie tej okrutnej ustawy jest zgodne z wolą Bożą 
(czyli uchroni sędziego od wspomnianego „gniewu Bożego”)? Czy kieruje nim autorytet pra-
wodawcy (cesarza), czy jakieś inne względy, jak na przykład zwyczajowe orzekanie w Polsce 
na podstawie Caroliny? Na te pytania B. Groicki nie udziela w swej przedmowie odpowiedzi.

15 Można pokusić się o stwierdzenie, iż proces tego rodzaju przebiega zatem odwrotnie niż 
w przypadku spisywania norm zwyczajowych, które następnie zostają przekształcone w pra-
wo. Tutaj to prawo pisane staje się na skutek praktyki prawem zwyczajowym.
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z dorobku różnych dziedzin nauk prawnych, zwłaszcza teorii prawa. Szcze-
gólne znaczenie ma tutaj pojęcie systemu prawa, do którego odnoszę się 
w końcowej części pracy.

Ramy czasowe opracowania wyznacza z jednej strony okres publikacji 
dzieł B. Groickiego i P. Szczerbica, co uznaję za jeden z najistotniejszych eta-
pów w kształtowaniu się czy też rozwoju norm polskiego prawa miejskiego 
lub – szerzej – kultury prawnej miast Polski. Natomiast kres istnienia państwa 
polskiego w wyniku rozbiorów oznaczał zastąpienie prawa polskiego prawem 
narzuconym przez zaborców. Nie nastąpiło to natychmiast, niemniej schyłek 
XVIII wieku stanowi naturalną cezurę czasową zamykającą okres funkcjono-
wania organów państwa suwerennego (mimo oczywistych ograniczeń w tym 
zakresie w drugiej połowie XVIII wieku), które funkcjonowały na podstawie 
prawa będącego jego wytworem. Zakres czasowy badań odpowiada zatem 
w zasadzie, według periodyzacji Wacława Uruszczaka, okresowi istnienia 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569/72–1795)16.

2. Struktura opracowania

Założyłem, że analiza zagadnienia zwyczaju jako źródła polskiego prawa 
miejskiego wymaga podziału pracy na trzy rozdziały. W pierwszym zostały 
zamieszczone krytyczne rozważania na temat pojęcia zwyczaju oraz prawa 
zwyczajowego na podstawie literatury prawniczej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem prac teoretycznych oraz prawno-historycznych. Pozwoli to wskazać 
najważniejsze elementy traktowane przez poszczególnych badaczy porusza-
jących w swych pracach przedmiotowe zagadnienie, będące konstytutyw-
nym dla zwyczaju rozumianego jako źródło prawa. Ma to na celu również 
ukazanie głównych punktów widocznych w doktrynie kontrowersji wokół 
pojęć zwyczaju i prawa zwyczajowego. Z tego względu zamieściłem w pracy 
krótki opis poglądów odnośnie do prawotwórczej roli zwyczaju i problema-
tyki prawa zwyczajowego prezentowanych przez badaczy reprezentujących 
różne teorie prawa i tworzących w XIX i XX wieku. Uważam, że analiza taka 
jest przydatna do rozważań nad polskim prawem miejskim, gdyż ocena jego 
funkcjonowania dokonywana jest z punktu widzenia osiągnięć dzisiejszej 
nauki oraz współczesnej perspektywy. Ponadto refl eksja prawno-historyczna 
nad zwyczajem jest użyteczna także z punktu widzenia prawa obowiązujące-
go. Mimo iż przedstawiciele takich szkół prawa, jak niemiecka szkoła histo-
ryczna czy też pozytywizm prawniczy, dokonywali analizy prawa zwyczajo-
wego de lege lata, to jednak ich teoretyczne rozważania nad wspomnianym 

16 W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 30.
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pojęciem mogą być w mojej ocenie jak najbardziej przydatne także do analizy 
norm prawa dawnego.

Jako szczególnie istotne w świetle dalszych rozważań, zawartych zwłaszcza 
w rozdziale II, postrzegam zagadnienie przekształcania się zwyczaju w pra-
wo (na przykład sankcjonowania określonych zwyczajów przez prawodawcę, 
co miało miejsce między innymi w okresie powstawania średniowiecznych 
spisów prawa zwyczajowego). Pragnę podkreślić, że w rozdziale I pomijam 
wiele bardzo wartościowych wywodów zamieszczonych w pracach z różnych 
gałęzi prawa, niebędących jednak w moim odczuciu przydatnymi dla dal-
szych rozważań, głównie ze względu na specyfi kę prawa miejskiego w ujęciu 
prac B. Groickiego i P. Szczerbica oraz miejskiej praktyki sądowej. Zamiesz-
czone w pracy rozważania na temat zwyczaju i prawa zwyczajowego mają 
zatem charakter wyłącznie wprowadzający w tematykę i nie pretendują do 
wyczerpania tego jakże szerokiego zagadnienia. W rozdziale I dokonałem 
także krótkiej analizy zagadnień związanych z pojęciem zwyczaju w doktry-
nie chrześcijańskiej, zawartych głównie w Summie teologicznej św. Tomasza 
z Akwinu. Chrześcijańska koncepcja zwyczaju jako źródła prawa znalazła 
bowiem odzwierciedlenie także w polskim prawie miejskim i z tego względu 
konieczne było nawiązanie do tej tematyki.

W rozdziale II skupiłem się na pracach z dziedziny polskiego prawa miej-
skiego, głównie autorstwa B.  Groickiego i P.  Szczerbica, a posiłkowo także 
innych polskich pisarzy-prawników (Jan Cervus Tucholczyk, Jan Kirstein 
Cerasinus, Andrzej Lipski). Podejście to wymaga uzasadnienia. Centralnym 
problemem, który pojawia się przy analizie źródeł prawa miejskiego, jest 
wspomniany wyżej brak kodyfi kacji tego prawa w Polsce. W związku z tym 
w literaturze zetknąć się można z różnymi opiniami na temat roli prac pol-
skich pisarzy-prawników – a szczególnie B. Groickiego – głównie w prakty-
ce wymiaru sprawiedliwości. W przedmowie do publikowanej w 1889 roku 
Księgi muszyńskiej Franciszek Piekosiński wykazał znajomość oraz stoso-
wanie przez tamtejszy sąd dzieł B. Groickiego. Na tej podstawie sformuło-
wał opinię, iż stanowiły one dla sądów źródło prawa analogiczne do źródeł 
prawa stanowionego (kodeksów, ustaw)17. Podobne zdanie wyrażali także 
inni badacze zajmujący się prawem miejskim w kolejnych latach, szczegól-
nie Karol Koranyi18, Michał Patkaniowski19, Lesław Pauli20. Nie podzielam tej 

17 „Okazuje się stąd, że dzieła Groickiego używały w sądach powagi ustawy”. F. Piekosiński, 
Wstęp, [w:] Księga muszyńska, s. 8.

18 „Dzieła […] Groickiego cieszyły się aż do upadku Rzeczypospolitej niemal powagą ofi -
cjalnych kodeksów”. K. Koranyi, O postępowych tradycjach w polskim piśmiennictwie karnym 
XVI i XVII wieku, PiP, R. 7, 1952, z. 4, s. 549; „Brak polskich tekstów prawa miejskiego przyczy-
nił się do tego, że w sądach zaczęto posługiwać się pracami Groickiego tak jak kodyfi kacjami”. 
Idem, Wstęp [w:] B. Groicki, Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Ko-
ronie Polskiej, Warszawa 1953, s. XI. Karol Koranyi wspomina także, że w miastach niemiec-
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tezy. Jestem zdania, że jest to twierdzenie idące zbyt daleko, bowiem w istocie 
nie znajduje ono potwierdzenia w orzecznictwie sądów miejskich karnych. 
Prace B. Groickiego nie miały charakteru powszechnie obowiązujących ak-
tów normatywnych. 1920Nie znaczy to, aby nie były one szeroko znane i wyko-
rzystywane w praktyce21. Powstaje jednak pytanie, jaka była ich rzeczywista 
rola w orzecznictwie sądów miejskich, do czego powrócę niżej. Nie ulega na-
tomiast wątpliwości, że prace B.  Groickiego i P.  Szczerbica stanowią, obok 
praktyki wymiaru sprawiedliwości, główne źródło poznania prawa miejskie-
go Rzeczypospolitej. Ich publikacja w języku polskim oraz liczne wznowie-
nia stanowiły odpowiedź na potrzeby praktyki, co można stwierdzić między 
innymi na podstawie fragmentów wstępów do poszczególnych prac.

W tym miejscu należy podkreślić, iż różnica pomiędzy dziełami B. Groic-
kiego oraz P. Szczerbica odnosi się głównie do stopnia wykorzystania w ich 
opracowaniu pomników prawa magdeburskiego. O ile bowiem P. Szczerbic 
podjął się tłumaczenia Speculum Saxonum i Ius municipale na język polski 
z wykorzystaniem różnych dostępnych dla niego wersji tych aktów (w języ-
kach łacińskim i niemieckim), ograniczając swój komentarz do niezbędnego 
– zdaniem autora – minimum, o tyle B. Groicki posługiwał się ponadto sze-
roko także innymi źródłami22. Ze względu na powyższe Stanisław Kutrzeba 
zalicza prace P. Szczerbica do wydań polskich źródeł prawa miejskiego, nato-
miast dzieła B. Groickiego do opracowań prawa miejskiego23. Nie można od-
mówić tutaj P. Szczerbicowi wielkiego wkładu autorskiego w przygotowanie 

kich kompilacje prywatne (głównie Ius municipale) na skutek posługiwania się nimi w sądach 
„uzyskiwały […] moc ofi cjalnych kodeksów”. Idem, Powszechna historia państwa i prawa, t. 3, 
Warszawa 1966, s. 62.

19 „[...] dzieła [B. Groickiego – G.M.K.] zastąpiły do pewnego stopnia w praktyce kodeks 
prawa miejskiego”. M. Patkaniowski, Na marginesie nowego wydania dzieł Bartłomieja Groi-
ckiego, PiP, R. 11, 1956, z. 1, s. 144. Warto zaznaczyć, iż na temat roli Speculum Saxonum jako 
kodeksu pisał także – jednak w odniesieniu głównie do Saksonii i do Niemiec – L. Petrażycki, 
o czym będzie mowa w rozdz. I.

20 Prace B. Groickiego „znalazły [...] zastosowanie w praktyce, zastępując w sądach brak 
kodeksów tego [tj. miejskiego – G.M.K.] prawa”. L. Pauli, Z badań nad źródłami dzieł prawni-
czych Bartłomieja Groickiego, [w:] Miscellanea Iuridica złożone w darze Karolowi Koranyiemu 
w czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa 1961, s. 83–84.

21 W. Uruszczak twierdzi, iż dzieła B. Groickiego „zyskały […] znaczną popularność. Po-
sługiwano się nimi jako źródłami poznania prawa”. W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, 
s. 178. Na temat roli Speculum Saxonum jako kodeksu pisał także, jednak w odniesieniu głów-
nie do Saksonii, L. Petrażycki. Zob. niżej, rozdz. I przyp. 140.

22 Zagadnienie to w odniesieniu do części prac B. Groickiego opracował L. Dargun, O źród-
łach prawa miast polskich w wieku szesnastym, cz. 1: O źródłach przepisów karnych w dziełach 
Groickiego, Kraków 1888; cz. 2: O źródłach porządku sądowego spraw miejskich prawa magde-
burskiego przez Bartłomieja Groickiego, Kraków 1890. Uwagi na temat roli prawa rzymskiego 
w twórczości B. Groickiego zawarte są w: M. Patkaniowski, op.cit., s. 145–149.

23 S. Kutrzeba, Historja źródeł…, s. 213, 278–282.
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przekładów, a zwłaszcza w dostosowanie łacińskiej i niemieckiej terminologii 
prawniczej do używanej w języku polskim. W porównaniu z tymi pracami 
dzieła B. Groickiego mają raczej charakter komentarzy, które miały się przy-
czynić do upowszechnienia wiedzy na temat przepisów prawa miejskiego 
wśród praktyków24. Z tego między innymi względu rozważania B. Groickiego 
na temat tego, czym jest prawo i jakie są jego kategorie, są bardzo szczup-
łe w porównaniu z ustępami poświęconymi tym zagadnieniom w Speculum 
Saxonum i Ius municipale. Tłumaczy to także, dlaczego w pracach P. Szczer-
bica można odnaleźć częściej teoretyczne rozważania na temat tego, czym 
jest zwyczaj oraz jaka jest jego prawotwórcza rola, natomiast u B. Groickiego 
zamieszczone są często odwołania do konkretnych zwyczajów oraz przykłady 
ich zastosowań. Tym samym, biorąc pod uwagę wcale liczne ustępy dzieł po-
wyższych autorów, w których pojawiają się rozważania nad zwyczajem, moż-
na podjąć w mojej opinii próbę odpowiedzi na pytanie o rozumienie tego 
pojęcia w polskim prawie miejskim oraz warunki, przy których spełnieniu 
zwyczaj mógł przeobrazić się w prawo.

Niemniej znaczenie zwyczaju jako źródła prawa nasuwa w świetle dyspo-
zycji (przepisów) zawartych w pracach P. Szczerbica i B. Groickiego pewne 
poważne wątpliwości. Przepisy te są częściowo sprzeczne, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o kwestię, kiedy i przy spełnieniu jakich przesłanek zwyczaj mógł stano-
wić podstawę orzeczenia sądowego czy też zastosowania przez sąd lub inny 
organ określonej procedury. Co naturalne, w analizowanych pomnikach pra-
wa sam termin „prawo zwyczajowe” nie występuje. Natomiast szereg przepi-
sów wskazuje na jego istnienie i doniosłą rolę w prawie miejskim, jak również 
wciąż istotny autorytet zwyczaju jako wyznacznika poprawności określonych 
zachowań członków danej społeczności.

Największa trudność podczas interpretacji fragmentów tekstów B. Gro-
ickiego i P. Szczerbica odnoszących się do zwyczaju wyłania się zatem, gdy 
w grę wchodzi kwestia wykazania, czy i kiedy zwyczaj zostaje przekształcony 
w prawo zwyczajowe oraz dlaczego tak się dzieje. Nie jest możliwe stwierdze-
nie, dlaczego niektóre normy zwyczajowe przekształcają się w prawo, a inne 
nie. Stąd, aby przedstawić zagadnienie zwyczaju jako źródła prawa oraz re-
lacji tego pojęcia wobec innych kategorii źródeł występujących w pomni-
kach polskiego prawa miejskiego, omawiam kolejno: a) znaczenie nadawane 
pojęciu zwyczaju przez B. Groickiego i P. Szczerbica, jak również właściwo-
ści zwyczaju dobrego i złego przy zastosowaniu przez powyższych autorów 
określonych kryteriów; b) okoliczności, w jakich zwyczaj – według przepi-
sów zamieszczonych w przywołanych opracowaniach – nabywał mocy pra-

24 Z tego względu B. Groicki podaje różne stosowane zwyczajowo w niektórych przypad-
kach przepisy, nie podejmując się rozstrzygnięcia, które z nich powinien zastosować sąd. Por. 
przepisy odnoszące się do cudzołóstwa niżej, rozdz. II.3.3.
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wa zwyczajowego oraz relację prawa zwyczajowego wobec prawa pisanego; 
c) przykłady zwyczajów obowiązujących w różnych dziedzinach prawa, bio-
rąc pod uwagę wybrane przepisy prac wyżej wskazanych autorów.

Nie było jednakże moim celem rejestrowanie wszelkich zwyczajów po-
jawiających się w dziełach obu autorów. Sądzę, że wyliczenie takie byłoby 
zbędne. Wybrane z powyższych dzieł przykłady wskazują jedynie dobitnie 
na istnienie zwyczajów w ramach poszczególnych dziedzin prawa sądowego. 
Stanowi to ilustrację tezy o znaczącej roli zwyczaju w prawie miejskim, skoro 
był on obecny w tak wielu odnoszących się zarówno do prawa materialnego, 
jak i procedury przepisach zawartych w analizowanych źródłach.

W niniejszej pracy nie podejmuję się także próby wykazania, jakie były 
źródła stosowanego zwyczaju, to znaczy, dlaczego doszło do upowszechnie-
nia się praktyki w tym czy innym kształcie (na przykład dlaczego karą za 
dzieciobójstwo dla kobiety było w prawie miejskim zakopanie żywcem i prze-
bicie palem). Z pewnością w pewnych przypadkach stosowanie określonej 
symboliki przy czynnościach prawnych czy też danych sposobów kar miało 
swe źródło w Piśmie św., w innych – w rytuałach pogańskich czy dawnych 
wierzeniach odnoszących się do oczyszczających właściwości żywiołów: og-
nia, wody, ziemi25. Różne źródła i tradycje przeplatały się nawzajem i nie spo-
sób stwierdzić z całą pewnością, dlaczego przyjęty został i upowszechnił się 
taki a nie inny sposób dokonywania czynności prawnej czy też karania prze-
stępstwa. Jedynie przykładowo można postawić pytanie, dlaczego w polskim 
prawie miejskim za kradzież wymierzana była najczęściej kara powieszenia. 
Istotnie, kara ta przewidywana była w prawie sasko-magdeburskim26. Ale czy 
polski sąd miejski, stosując wspomnianą karę – biorąc pod uwagę tak donio-
słe zagadnienie, jak podstawa prawna wydanego wyroku śmierci – stosował 
się do przepisu wspomnianego prawa, czy też po prostu opierał się na Piś-
mie św. przewidującym dla zbrodniarza karę powieszenia na drzewie?27 Obie 
możliwości nie muszą się zresztą wcale wykluczać, gdyż sąd mógł skazywać 
na wspomnianą karę zwyczajowo, nie uważając wcale za istotne rozstrzyganie 
zagadnienia, jakie jest jej pierwotne źródło. Jednocześnie przy tej okazji moż-
na zauważyć, iż Pismo św. nakazywało pogrzebanie skazanego tego samego 

25 Przykładem zwyczajowo stosowanej kary jest wspominane przez Tacyta topienie przez 
Germanów zdrajców w bagnie, aby „sromoty osobiste w wiecznej ugrzęzły niepamięci” (Tacyt, 
Germania, przeł. A.S. Naruszewicz, Kraków 1861, s. 30). Z pewnością badania pozwoliłyby na 
odnalezienie niektórych źródeł sposobów kar stosowanych w prawie miejskim, zwłaszcza jeśli 
chodzi o kwalifi kowaną karę śmierci. Interesujące jest także zagadnienie, w jaki sposób nastę-
powała recepcja określonych kar w ramach różnych systemów prawnych. 

26 Na przykład „wedle prawa saskiego majdeburskiego złodziej ma być obwieszon”. Porzą-
dek, cz. 4 art. O złodziejstwie, s. 142.

27 Pwt 21,22.
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dnia28, a tymczasem w polskim prawie miejskim praktykowano pozostawia-
nie po wykonanym wyroku śmierci ciała (ewentualnie jego części) przestęp-
cy na szubienicy, niekiedy aż do zupełnego rozkładu, co nakazywały często 
wprost wyroki sądowe. Sądy postępowały zatem w tym zakresie ewidentnie 
wbrew normom Starego Testamentu. Przykłady tego rodzaju wątpliwości 
można mnożyć, a na niektóre z nich zostanie zwrócona uwaga Czytelnika 
w rozdziałach II i III.

Uwzględniając powyższe zagadnienia, jak również rozważania zawarte 
w rozdziale I, w zamykających rozdział II wnioskach została podjęta próba 
zdefi niowania zwyczaju jako źródła polskiego prawa miejskiego.

Analiza zagadnienia zwyczaju w świetle pomników prawa miejskiego 
stanowi niewątpliwie konieczną podstawę rozważań odnoszących się do roli 
tego źródła prawa w polskim prawie miejskim. Natomiast dopiero praktyka 
sądowa wypełnia treścią przepisy prawa i stanowi o rzeczywistym obliczu 
określonego systemu prawnego. Ma to szczególne znaczenie dla prawa daw-
nego, odnośnie do którego dysponujemy, uogólniając, stosunkowo skąpym 
materiałem do analizy. W istocie bowiem o tym, jakie było polskie prawo 
miejskie, nie informują nas traktaty prawnicze, lecz orzecznictwo29. Z tego 
powodu III rozdział pracy poświęciłem orzecznictwu sądowemu. Na jego 
podstawie można stwierdzić, że również w praktyce sądów miejskich zwy-
czaj odgrywał pierwszoplanową rolę. Skupiłem uwagę na normach dawnego 
miejskiego prawa karnego, jest to bowiem dziedzina prawa, która najgłębiej 
wkracza w sferę praw i wolności człowieka. O ile zwyczaje istniejące w prawie 
prywatnym (między innymi o tym piszę w rozdziale II30) ‒ pomimo niejed-
nokrotnie dyskryminującego stronę postępowania charakteru ‒ powodowały 
zasadniczo konsekwencje natury materialnej, o tyle w wypadku prawa kar-
nego jest już zgoła inaczej. Zastosowanie bądź nie przez sąd karny normy 
zwyczajowej miało znaczenie przesądzające o życiu lub zdrowiu skazanego 
(na przykład zastosowanie określonej kary, w tym śmierci, lub złagodzenie 
kary wskutek intercesji). W wypadku prawa karnego szczególne znaczenie 
miał zatem wymóg sprawiedliwości i słuszności wyroków sądowych, a co za 
tym idzie, pewność lub nie co do winy oraz wymiaru kary. W tym wypadku 
kwestia źródeł prawa wydaje się wyjątkowo istotna.

Rozdział III dotyczy zatem postępowań przed czterema sądami karnymi 
działającymi w różnych okresach pomiędzy XVI a schyłkiem XVIII wieku 

28 Pwt 21,23.
29 Warto przytoczyć w tym zakresie pogląd wyrażony przez sędziego amerykańskiego Oli-

viera Holmesa (1897 rok), że „przewidywania dotyczące tego, jak rzeczywiście postąpią sądy 
– i nic ponad to – są tym, co rozumiem pod pojęciem prawa”. Cyt. za: J.M. Kelly, Historia za-
chodniej teorii prawa, przeł. D. Pietrzyk-Reeves et al., Kraków 2006, s. 393.

30 Zob. rozdz. II.3.2.
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(Kraków, Nowy Wiśnicz, Muszyna, Sanok)31. Wyjaśnienia wymaga zaliczenie 
tutaj, obok miejskich sądów Krakowa, Nowego Wiśnicza oraz Muszyny, także 
sądu sanockiego. Z formalnego punktu widzenia przez cały okres, który obej-
muje księga złoczyńców, pozostawał on sądem grodzkim32. Niemniej jednak, 
powołując się na analizę dokonaną przez Oswalda Balzera, należy stwierdzić, 
iż od XVI wieku sąd grodzki działał wspólnie z ławą miejską, a następnie ława 
działała już samodzielnie33. W dalszym ciągu uwagę zwracają wykorzysty-
wane przez sąd formalne źródła prawa. Od XVI wieku będą to źródła prawa 
miejskiego, w tym Speculum Saxonum, Ius municipale, prace B. Groickiego34. 
Wreszcie, jeśli chodzi o właściwość osobową, jurysdykcji sądu podlegały 
osoby pochodzenia nieszlacheckiego (głównie poddani prywatni, poddani 
królewscy, mieszczanie)35. Wyjątkowo, jeśli chodzi o służebników, być może 
wśród oskarżonych znalazł się przedstawiciel szlachty gołoty36. Tym samym 
sąd sanocki od XVI wieku jawi się jako składający się z przedstawicieli ławy 
miejskiej i orzekający w sprawach ludności nieszlacheckiej na podstawie źró-
deł prawa miejskiego. Uzasadnia to, jak sądzę, zaliczenie go do sądownictwa 
miejskiego, bowiem stosunek zależności od grodu istniał jedynie formalnie 
(używana jest tutaj formuła: sąd mieszany grodzko-miejski37 lub miejsko-
-grodzki38). Ze względu na przedmiot niniejszej pracy powyższe zjawisko 
ma znaczenie drugorzędne, gdyż bez względu na istnienie tych formalnych 
powiązań kluczowym zagadnieniem jest wykazanie, w jakim zakresie sąd 
opierał się w postępowaniu na normach zwyczajowych, a w jakim na źród-
łach publikowanych. Ponadto w Księdze sanockiej znajdują się liczne oblaty, 
zwłaszcza z sądów miejskich i wiejskich.

31 Niektóre z analizowanych spraw rozpatrywane były przez sądy jeszcze przed publikacją 
dzieł B. Groickiego i P. Szczerbica.

32 Jak stwierdza we wstępie wydawca O. Balzer: „Właściwym sądem powołanym do orze-
kania jest zatem sąd grodzki […]. W czasach objętych regestrem istnieje już współudział ławy 
miejskiej, ale ta ława jest wobec niego tylko czemś dodatkowem, podrzędnem; a nawet w cza-
sie, kiedy urząd grodzki usuwa się w zupełności od posiedzeń sądowych, ława miejska działa 
tylko w imieniu i w zastępstwie grodu i pozostaje […] zawisłą od niego”. O. Balzer, Wstęp, [w:] 
Księga sanocka, s. 43.

33 „Historya [sądu sanockiego – G.M.K.] wykazuje trzy fazy: jednę, sięgającą w wieki 
średnie, gdzie sąd grodzki działa zgoła samoistnie; drugą, obejmującą wiek XVI, gdzie działa 
wspólnie z ławicą miejską; trzecią, sięgającą w pierwszą połowę wieku XVII, gdzie usuwa się 
od udziału w sądownictwie, pozostawiając orzecznictwo samej tylko ławicy”. Ibidem, s. 44.

34 Zob. ibidem, s. 45.
35 Ibidem, s. 24.
36 Ibidem, s. 209–210.
37 Ibidem, s. 44.
38 Szerzej zob. M. Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII wie-

ku, Katowice 2013, s. 42–44.
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Analiza wydawanych przez sądy miejskie wyroków w sprawach karnych 
pozwala zatem podjąć próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie pomników 
prawa miejskiego w orzecznictwie. Były one bowiem, jak już powiedziano, 
stosowane zwyczajowo. Jednakże podstawą orzekanych w wyrokach kar czy 
też pewnych elementów postępowania w sądach były także istniejące nor-
my zwyczajowe, odbiegające niejednokrotnie zasadniczo od przepisów za-
wartych we wspomnianych źródłach. Dotyczy to między innymi sposobów 
wykonywania kary śmierci, które w pewnych przypadkach są całkowicie od-
mienne od wymienianych w pomnikach prawa miejskiego.

Pojawia się więc poważna wątpliwość, na ile orzecznictwo powyższych 
sądów może zostać uznane za reprezentatywne i czy na tej podstawie można 
pokusić się o wyciągnięcie szerszych wniosków. Uważam, że analiza orzecz-
nictwa nawet w tak skromnym zakresie upoważnia do dokonania pewnych 
uogólnień odnoszących się do polskiego prawa miejskiego. Po pierwsze, okres 
funkcjonowania sądów, z którego zachowały się zapiski, jest długi, obejmuje 
bowiem czas od połowy XVI wieku aż do rozbiorów (w kilku przypadkach 
także później). Pozwala to na prześledzenie ewentualnych zmian – lub też 
ich braku – w praktyce sądowej w czasie blisko dwóch i pół wieku. Po drugie, 
pomimo oczywistych różnic w wielu aspektach związanych w upływem cza-
su, przedmiotem postępowań były w większości wypadków podobne katego-
rie przestępstw. Po trzecie zaś, postępowania toczyły się według zbliżonego 
schematu. Sądzę, iż działalność innych sądów karnych epoki nie odbiegała 
w znaczący sposób od tego, o czym informacje przekazują powyższe źródła.

Należy również, jak sądzę, wziąć pod uwagę kwestię wykorzystania w na-
ukowej pracy badawczej istniejących opracowań zabytków rękopiśmiennych. 
Uzasadnieniem ich przygotowywania jest wykorzystanie ich następnie w róż-
noraki sposób, a zwłaszcza w celu prowadzenia badań naukowych dokonywa-
nych pod różnym kątem. Tak rozumiem rolę i znaczenie edycji źródłowych 
ksiąg sądowych, które – dzięki wysiłkowi ich wydawców – mają umożliwić 
krytyczną analizę treści zapisek, nie tylko zresztą z punktu widzenia historii 
prawa, lecz także innych dziedzin nauki. Tym samym, mając do dyspozy-
cji przygotowane i wydane przez kompetentnych badaczy kilka ksiąg zło-
czyńców, wykorzystuję je, aby na podstawie zamieszczonych w nich zapisek 
ukazać funkcjonowanie norm prawa miejskiego w praktyce, ze szczególnym 
uwzględnieniem zwyczaju i prawa zwyczajowego.

Zamykające pracę wnioski zawierają, poza podsumowaniem rozważań, 
także krótką analizę pojęcia systemu prawa. Jako bardzo ważne postrzegam 
bowiem zagadnienie, czy w stosunku do polskiego prawa miejskiego od 
połowy XVI wieku można posługiwać się pojęciem systemu. Nie dając wy-
czerpującej odpowiedzi na to pytanie, wskazuję jedynie na kilka istotnych 
w moim przekonaniu kwestii, których rozstrzygnięcie pozwoli na sformuło-
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wanie pewnych konkluzji w ramach tego jakże obszernego problemu39. Jeśli 
bowiem w teorii systemu prawa jest rozważane między innymi zagadnienie 
źródeł prawa, to niniejsze opracowanie powinno w jakimś stopniu przyczy-
nić się do ustalenia hierarchii norm w ramach źródeł polskiego prawa miej-
skiego. Badania nad poszczególnymi aspektami zagadnienia dotyczącymi 
pojęcia systemu prawa pozwolą być może w przyszłości na rozstrzygnięcie, 
czy polskie prawo miejskie od połowy XVI wieku do rozbiorów stanowiło sy-
stem prawa według kategorii przyjętych w teorii prawa. W zamknięciu pracy 
odniosłem się również do wybranych kwestii związanych z prawem zwycza-
jowym współcześnie, zarówno w ramach polskiego systemu prawnego, jak 
i innych systemów normatywnych.

3. Źródła i literatura

Praca niniejsza powstała przy wykorzystaniu źródeł publikowanych (dru-
kowanych i rękopiśmiennych). Są to głównie pomniki prawa miejskiego au-
torstwa B. Groickiego i P. Szczerbica oraz innych pisarzy-prawników publi-
kujących prace z dziedziny prawa miejskiego, jak również wydane drukiem 
księgi złoczyńców czterech miast małopolski: Krakowa, Muszyny, Nowego 
Wiśnicza i Sanoka.

Dostępny materiał źródłowy wymagał selekcji. Obszar badawczy, jeśli 
chodzi o pomniki prawa miejskiego, został ograniczony głównie do publiko-
wanych od połowy XVI wieku prac B. Groickiego i P. Szczerbica. Zdecydowa-
łem o tym ze względu na to, iż prace pierwszego z nich są najpopularniejszy-
mi kompendiami wiedzy o prawie miejskim, które od chwili wydania zyskały 
duże znaczenie w praktyce. Ich poziom merytoryczny jest wysoki i świadczy 
o rozległej wiedzy autora. Żaden z innych polskich pisarzy zajmujących się 
prawem miejskim nie mógł poszczycić się tak dużą liczbą opublikowanych 
książek z tej dziedziny jak B. Groicki. Nie umniejsza tego w moim przeko-
naniu fakt, że – jak wykazał Lotar Dargun – rozprawy te są w dużej mierze 
kompilacjami przetłumaczonych na język polski prac innych prawników, 
a w pewnym zakresie nawet plagiatami40. Natomiast dwie prace P. Szczerbica 
przybliżyły polskim czytelnikom, głównie prawnikom, najważniejsze źródła 
prawa sasko-magdeburskiego (Speculum Saxonum i Ius municipale) w języ-
ku polskim, który od połowy XVI wieku był używany coraz powszechniej 
w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Źródła obcojęzyczne były już bowiem 
mniej zrozumiałe, a co za tym idzie, rzadziej wykorzystywane. Bardzo istotne 

39 Por. ibidem, s. 565 i n.
40 L. Dargun, op.cit., cz. 2, s. 4.
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wydaje mi się zatem to, że obaj autorzy opublikowali swe prace w języku pol-
skim, co według opinii ich samych było odpowiedzią na wyraźne zapotrzebo-
wanie społeczne i miało spełniać głównie rolę praktyczną41. Z tego względu 
stoję na stanowisku, iż są one podstawowymi – poza praktyką – źródłami 
poznania polskiego prawa miejskiego od połowy XVI do XVIII wieku. Żadne 
inne dzieła, pomimo niejednokrotnie bardzo dobrego poziomu, nie odegrały 
w polskim prawie miejskim takiej roli jak prace powyższych dwóch autorów.

Ponadto należy podkreślić, że rozważania odnośnie do roli zwyczaju jako 
źródła prawa są w większości źródeł drukowanych zbliżone i opierają się na 
podobnych założeniach. Nie ma zatem większych sprzeczności pomiędzy 
tezami zawartymi w pracach B. Groickiego i P. Szczerbica a dziełami pozo-
stałych polskich pisarzy-prawników, które zostały wykorzystane przeze mnie 
z tej przyczyny jedynie uzupełniająco (choć należy pamiętać, iż niektóre 
z nich publikowane były chronologicznie wcześniej niż prace powyższych 
dwóch autorów). Aby zatem ukazać rolę zwyczaju w polskim piśmiennictwie 
z dziedziny prawa miejskiego w miarę wyczerpująco oraz nie narazić się na 
zarzut wybiórczego potraktowania tematu, w ramach źródeł odnoszących się 
do problematyki rozdziału II uwzględniłem – poza twórczością B. Groickie-
go i P. Szczerbica – dzieła najważniejszych polskich twórców z przedmioto-
wej dziedziny. Należą do nich: M. Jaskier (jego prace wykorzystuję głównie 
w zakresie porównania przepisów tam zawartych z przepisami w dziełach 
P. Szczerbica), J. Cervus Tucholczyk, J. Kirstein Cerasinus (przykłady zwycza-
jów w prawie miejskim), A. Lipski (poza zagadnieniami teoretycznymi także 
wyjątkowo przy okazji problematyki rozdziału III).

Jeśli chodzi o prace B. Groickiego, korzystałem z ostatniego przed rozbio-
rami wydania przemyskiego z 1760 roku42. Według tej edycji podaję numery 
stron przy odwoływaniu się do przepisów wszystkich wykorzystanych dzieł 
tego autora, poza Postępkiem. W Postępku bowiem B. Groicki zachował cią-
głą numerację artykułów (które w większości są krótkie), co pozwala na łatwe 
odnalezienie danego przepisu. W pozostałych natomiast pracach artykuły nie 
są numerowane, posiadają jednak swoje tytuły. Stąd, aby bez przeszkód odna-

41 Pewne fragmenty dzieł publikowanych świadczą o posługiwaniu się w praktyce głównie 
językiem polskim. Przykładowo, według B. Groickiego wywołanie sprawcy przestępstwa po-
winno być uczynione przez ławników poprzez wypowiedzenie właściwej formuły „głosem pol-
skim językiem”, po to „aby wszyscy słysząc rozumieli” treść wywołania. Ustawa płacej, s. 7 [nlb].

42 Nie zdecydowałem się na wykorzystanie edycji dzieł B.  Groickiego autorstwa K.  Ko-
ranyiego, gdyż ta, poza uwspółcześnieniem pisowni, nie zawiera elementów typowych dla 
wydawnictw źródłowych, a zwłaszcza przypisów rzeczowych i tekstowych. Por. B.  Groicki, 
Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, Warszawa 1953; 
idem, Artykuły prawa majdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa pła-
cej u sądów, Warszawa 1954; idem, Tytuły prawa majdeburskiego, Warszawa 1954. Wszystkie 
tomy: red., wstęp, objaśnienia K. Koranyi.



27

leźć właściwy przepis, konieczne jest podanie, poza tytułem artykułu, także 
strony, na której się znajduje43. W wypadku Porządku da się wyróżnić także 
systematykę polegającą na uwzględnianiu ustępów w ramach niektórych ar-
tykułów. Tytuły artykułów są bowiem niekiedy pisane antykwą, a ustępy w ra-
mach tych artykułów kursywą. Nie jest to przeprowadzone konsekwentnie, 
jednak w wielu wypadkach ułatwia wewnętrzne uporządkowanie przepisów 
zamieszczonych w powyższej pracy. Identycznie, jeśli chodzi o zamieszczanie 
tytułu artykułu i numeru strony, postępuję w wypadku Speculum Saxonum 
P.  Szczerbica. Wykorzystałem tutaj pierwsze wydanie dzieła (Lwów 1581). 
Natomiast w przypadku Ius municipale (wydanie pierwsze: Lwów 1581), ze 
względu na jasną systematykę, wystarczające jest zamieszczenie tylko numeru 
artykułu oraz ustępu. Edycja pierwszego wydania Ius municipale  ukazała się 
w 2011 roku. W wypadku innych dzieł zamieszczam w zależności od stoso-
wanej przez autora systematyki odpowiednio numer księgi, numer artykułu 
i/lub jego nazwę oraz numer strony, a to ze względu na ułatwienie odnalezie-
nia odnośnego przepisu. W wypadku dzieł wydanych w okresie staropolskim 
tekst został zmodernizowany zgodnie z przyjętymi zasadami wydawniczymi.

W rozdziale III wykorzystałem publikowane źródła rękopiśmienne. Są to 
księgi złoczyńców, zwane także czarnymi lub smolnymi księgami, opracowa-
ne i wydane przez: Franciszka Piekosińskiego44, Oswalda Balzera45, Wacława 
Uruszczaka przy współpracy Ireny Dwornickiej46; Wacława Uruszczaka przy 
współpracy Bartłomieja Migdy, Anny Karabowicz, Adama Uruszczaka47; 
Wacława Uruszczaka, Macieja Mikułę, Annę Karabowicz48. Księgi złoczyń-
ców, w których znajdują się zapiski poważniejszych spraw karnych prowa-
dzonych przed sądami miejskimi i grodzkimi, stanowią znakomite źródło 
badawcze pozwalające na poznanie praktyki wymiaru sprawiedliwości49. 
W księdze muszyńskiej przygotowanej do druku przez F. Piekosińskiego pi-

43 W związku z długimi tytułami artykułów czy też ustępów, niekiedy tylko w wypadku 
pierwszego cytowania, podaję cały tytuł, a następnie posługuję się skrótem.

44 Akta sądu kryminalnego kresu muszyńskiego 1647–1765, wyd. F. Piekosiński, „Starodaw-
ne prawa polskiego pomniki”, t. 9, z. 2, Kraków 1889.

45 Regestr złoczyńców grodu sanockiego 1554–1638, wyd. O. Balzer, „Materyały historyczne. 
Wydawnictwo Towarzystwa Historycznego we Lwowie”, t. 1, Lwów 1891.

46 Acta malefi corum Wisniciae. Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629–
1665), opr. i wyd. W. Uruszczak przy współpr. I. Dwornickiej, Kraków 2003.

47 Acta nigra malefi corum Wisniciae. Księga czarna złoczyńców sądu kryminalnego w Wiś-
niczu (1665–1785), opr. i wyd. W. Uruszczak przy współpr. B. Migdy, A. Karabowicz, A. Urusz-
czaka, Kraków 2010.

48 Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554–1625, opr. i wyd. W. Uruszczak, M. Miku-
ła, A. Karabowicz, „Fontes Iuris Polonici. Seria: prawo miejskie” t. 1, Kraków 2013.

49 Szerzej na temat zawartości oraz wartości badawczej ksiąg złoczyńców zob. W. Urusz-
czak, Wprowadzenie, [w:] Księga wiśnicka I, s. 7–14; idem, Wstęp, [w:] Księga wiśnicka II, s. I–
XI; idem, Acta damnatorum seu malefi corum – najstarsza księga złoczyńców sądu kryminalnego 
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sownia została tylko częściowo zmodernizowana przez wydawcę, stąd cyta-
ty z niej zamieściłem po uwspółcześnieniu tekstu. Natomiast w pozostałych 
księgach (sanockiej, obu tomach wiśnickiej oraz krakowskiej) pisownia zo-
stała przez wydawców uwspółcześniona50, choć istnieją oczywiście w tym za-
kresie różnice wynikające z przedziału czasowego pomiędzy publikacją księgi 
sanockiej a ksiąg krakowskiej i wiśnickich. Pomimo występujących odmien-
ności pomiędzy pisownią pewnych wyrazów stosowaną w tekstach opraco-
wywanych przez różnych wydawców, nie ujednolicałem zapisów.

Wydawcy ksiąg sanockiej, wiśnickich i krakowskiej zaopatrzyli teksty 
w przypisy oraz indeksy. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście powoływa-
nych przez powyższych badaczy i zamieszczanych w przypisach odwołań do 
dzieł prawniczych wykorzystywanych przez sądy podczas postępowań oraz 
wydawania orzeczeń. Rozważania na ten temat znajdują się także we wstę-
pach wydawców do wszystkich przywołanych edycji. 

Ze względu na zakres czasowy badań nie analizowałem szczegółowo 
orzecznictwa sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim, 
którego edycję przygotowali Ludwik Łysiak i Karin Nehlsen von Stryk51. Na-
tomiast niektóre zagadnienia, opracowane na podstawie powyższych dekre-
tów, zwłaszcza przez Józefa Matuszewskiego52, stanowią wartościowe uzupeł-
nienie rozważań zawartych w niniejszej pracy.

Spośród bogatej literatury syntetycznej dotyczącej historii ustroju i prawa 
polskiego korzystałem głównie z najnowszej książki autorstwa W. Uruszcza-
ka53. Jest to dzieło uwzględniające dotychczasowe wyniki badań z zakresu 
powyższej dyscypliny, a autorska periodyzacja dziejów ustroju Polski zosta-
ła oparta na konkretnych i czytelnych kryteriach, stąd stoję na stanowisku, 
iż stosowanie jej jest w pełni uzasadnione. Główne zagadnienia odnoszące 
się do źródeł prawa miejskiego, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, 
jak również do problematyki zwyczaju i prawa zwyczajowego, omówione są 
w podstawowym zakresie w syntezach historii prawa autorstwa między in-

rady miejskiej w Krakowie z lat 1554–1625, [w:] Księga krakowska, s. XI–XX; F. Piekosiński, 
Wstęp, [w:] Księga muszyńska, s. 3–8; O. Balzer, Wstęp, [w:] Księga sanocka, s. 1–47.

50 W Księdze krakowskiej wydawcy zamieścili równolegle tekst odwzorowany z rękopisu 
oraz uwspółcześniony.

51 Decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis. Die Rechtssprüche des Oberhofs 
des deutschen Rechts auf der Burg zu Krakau, Bd. 1: 1456‒1481, hrsg. u. eingel. von L. Łysiak, 
K. Nehlsen v. Stryk, Frankfurt a. M. 1995; Bd. 2: 1481‒1511I, hrsg. u. eingel. von L. Łysiak 
unter Mitw. von K. Nehlsen v. Stryk, Frankfurt a. M. 1997.

52 Wymieniam jedynie przykładowo: J. Matuszewski, Zasady prawne w dekretach krakow-
skich, CPH, t. 51, 1999, z. 1–2, s. 389–402; idem, Decreta Iuris, CPH, t. 52, 2000, z. 1–2, s. 217–
223; idem, Obecność i nieobecność w terminologii dekretów, ibidem, s. 209–212.

53 W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, wyd. 1: 2010; wyd. 2: 2013.
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nymi Stanisława Kutrzeby54, Stanisława Estreichera55, Iwona Jaworskiego56, 
Michała Sczanieckiego57, Karola Koranyiego58, Stanisława Płazy59, Katarzyny 
Sójki-Zielińskiej60, Juliusza Bardacha, Bogusława Leśnodorskiego, Michała 
Pietrzaka61, Stanisława Grodziskiego62, Tadeusza Maciejewskiego63, Artura 
Korobowicza i Wojciecha Witkowskiego64, Andrzeja Dziadzio65, Dariusza 
Makiłły66, Ewy Borkowskiej-Bagieńskiej67 i Bogdana Lesińskiego68.

W odniesieniu do prawa miejskiego uwzględniłem prace polskich uczo-
nych zarówno na temat twórczości B. Groickiego i P. Szczerbica, jak też in-
nych autorów staropolskich zajmujących się tą dziedziną prawa69. Najnowsze 
wyniki badań z zakresu prawa sasko-magdeburskiego na ziemiach polskich 
z naciskiem na źródła oraz bibliografi ę tej problematyki zawarte są w książce 
Inge Bily, Wielanda Carlsa i Katalin G. Gönczi70. W Historii państwa i pra-
wa Polski miejskie prawo karne opracowane zostało przez Witolda Maisla71. 
Całość zagadnień związanych z miejską procedurą karną obejmuje najnow-

54 S. Kutrzeba, Historia źródeł…, s. 198–284; idem, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, 
Lwów–Warszawa–Kraków 1927, passim.

55 S. Estreicher, Wykłady z historii ustroju państwa i prawa na zachodzie Europy, do druku 
przygot. M. Kwiecień, M. Małecki przy pomocy K. Barana, A. Bryka, A. Dziadzio, pod red. 
S. Grodziskiego, Kraków 2000, s. 33 i n.

56 I. Jaworski, Zarys powszechnej historii państwa i prawa, opr. K. Sójka-Zielińska, Warsza-
wa 1997, s. 141–146.

57 M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, opr. K. Sójka-Zielińska, Warszawa 
1994, s. 72, 137–138.

58 K. Koranyi, Powszechna historia …, t. 3, Warszawa 1966, s. 32–34.
59 S. Płaza, Historia prawa w Polsce. Zarys wykładu, cz. 1: Polska przedrozbiorowa, Kraków 

1991, s. 59–60, 82–88.
60 K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1998, s. 12, 58–60, 84–85, 93–95.
61 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 

1994, s. 27–29, 89, 189.
62 S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998, s. 33, 110–111.
63 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2011, s. 88–89, 98–

100, 115–117.
64 A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), Warsza-

wa 2012, s. 30, 35, 38–40 (pierwsze lata zaboru austriackiego, do 1809 r.). 
65 A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008, s. 84–87, 97.
66 D. Makiłła, Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008, s. 83–96.
67 E. Borkowska-Bagieńska, Historia prawa sądowego, Warszawa 2010, s. 21–27.
68 E. Borkowska-Bagieńska, B. Lesiński, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań 

2004, s. 29–36.
69 Na temat literatury polskiej w zakresie badań nad prawem sasko-magdeburskim zob. 

D. Janicka, Wkład polskich historyków prawa w badania nad prawem magdeburskim w XX w. 
(1945–2010) [artykuł w druku]. 

70 I. Bily, W. Carls, K. Gönczi, op.cit., passim.
71 W. Maisel, Miejskie prawo karne, [w:] Historia państwa i prawa Polski, red. ogólna J. Bar-

dach, t. 2: Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Od połowy XV wieku do r. 1795, red. J. Bardach, 
Warszawa 1971, s. 343–362.
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sza książka Mariana Mikołajczyka72, którego wcześniejsze prace, zwłaszcza 
monografi a poświęcona miejskiemu prawu karnemu73, zawierają wiele bar-
dzo cennych ustaleń w punktu widzenia analizowanej w niniejszej rozprawie 
problematyki. 

Jako szczególnie ważne ze względu na treść niniejszego opracowania trak-
towałem te prace lub fragmenty większych rozpraw, które odnosiły się do 
zwyczaju w dawnym prawie polskim74. Na szczególną uwagę zasługują po-
święcone temu zagadnieniu dwie rozprawy autorstwa W. Uruszczaka75. Prob-
lematyka zwyczaju i prawa zwyczajowego w różnych dziedzinach dawnego 
prawa była przedmiotem rozważań między innymi Adama Vetulaniego76, 
Stefana Grzybowskiego77, Ludwika Łysiaka78, Stanisława Grodziskiego79, Ta-
deusza Maciejewskiego80, Józefa i Jacka Matuszewskich81. W ramach rozwa-
żań odnoszących się do zwyczaju i prawa zwyczajowego zawartych w roz-
dziale I oparłem się, poza pracami z dziedziny historii prawa, głównie na 
literaturze z zakresu teorii i socjologii prawa, jak również prawa cywilnego82.

72 M. Mikołajczyk, Proces kryminalny…, passim.
73 Idem, Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI–XVIII wieku, Katowice 

1998.
74 Szerzej zob. bibliografi a.
75 W. Uruszczak, Zwyczaj a ustawa w staropolskiej myśli prawniczej, [w:] Z historii państwa, 

prawa, miast i Polonii. Prace ofi arowane Profesorowi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie 
jego pracy twórczej, red. J. Ciągwa, T. Opas, Rzeszów 1998, s. 263–279; idem, Zwyczaje ziemskie 
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polnische Gewohnheitsrechtsbuch, wyd. i opr. J. Matuszewski, J. Matuszewski, Łódź 1995, s. 5.
82 Specyfi ka ujęcia zwyczaju jako źródła prawa w literaturze polskiej okresu państwa so-

cjalistycznego związana jest często z postrzeganiem prawa poprzez ideologię marksistowską. 
Por. rozdz. I, przyp. 88. Z tego względu dominował pogląd o konieczności spełnienia wymo-
gu uznania normy zwyczajowej jako normy prawnej przez państwo. O ile uznać to można 
za oczywiste w wypadku prawa karnego, o tyle w wypadku innych gałęzi prawa wydaje się 
to co najmniej kwestią dyskusyjną. Poza obszarem uznania państwowego pozostawały (i po-
zostają  w pewnym zakresie nadal) istniejące w określonych społecznościach normy prawa 
zwyczajowego prywatnego, charakterystyczne dla pewnych dziedzin życia (na przykład prawo 
małżeńskie, prawo zobowiązań). Przykładem istniejących norm zwyczajowych mogą być tak 
zwane listy kolejkowe funkcjonujące w okresie PRL, a obecnie w dalszym ciągu praktykowane 
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***

Przedstawiona Czytelnikowi rozprawa stanowi rezultat prowadzonych 
w okresie ostatniej dekady badań źródłowych nad polskim prawem miejskim. 
Nie odbywały się one według z góry przyjętego planu, a kontakt ze źródłami 
miał miejsce przy różnych okazjach. Głównie podczas opracowywania twór-
czości B. Groickiego na potrzeby ekspozycji w Bibliotece Jagiellońskiej (2005 
rok), prac nad wystawą (i wydarzeniom jej towarzyszącym) w Muzeum Hi-
storycznym Miasta Krakowa w ramach uczczenia rocznicy lokacji miasta na 
prawie magdeburskim (2007 rok), a przede wszystkim w czasie przygotowy-
wania edycji Ius municipale P. Szczerbica (2011 rok), wielokrotnie zadawałem 
sobie pytanie, czy na podstawie istniejących źródeł pisanych można podjąć 
próbę odtworzenia sposobu myślenia żyjących w ubiegłych stuleciach ludzi 
o prawie, któremu byli podporządkowani i które stosowali na co dzień, oraz 
o jego funkcji w społeczeństwie. Inspiracją do tego rodzaju refl eksji były licz-
ne fragmenty dzieł wspomnianych wyżej pisarzy-prawników odnoszące się 
do pojęcia prawa oraz jego kategorii.

Zetknięcie się z praktyką miejskich sądów karnych postawiło tę kwestię 
w nieco innym świetle. O ile bowiem na podstawie publikowanych drukiem 
prac staropolskich pisarzy-prawników można stwierdzić, że ich autorzy wyka-
zywali dbałość, aby zamieszczone tam rozważania były jasne i niesprzeczne (co 
nie zawsze się udawało), o tyle praktyka w zakresie stosowania przepisów pra-
wa miejskiego szła niejednokrotnie w odmiennym kierunku, niż wskazywały 
powyższe źródła. Pytanie, dlaczego tak się działo? W tym kontekście zagad-
nienie zwyczaju jako źródła prawa miejskiego nabrało dla mnie szczególnego 
znaczenia. To normy zwyczajowe określały bowiem w dużym stopniu kształt 
polskiego prawa miejskiego stosowanego przez sądy. Mimo że rozważania nad 
zwyczajem i jego prawotwórczą rolą nie stanowiły osi teorii tego prawa (a za 
taką należy uznać fragmenty dzieł drukowanych odnoszące się do ogólnej 
problematyki prawa), to zajmują w nim poczesne miejsce. Wiązało się to – jak 
sądzę – z prawdą, iż zarówno pisarze-prawnicy – będący zarazem praktykami 
stykającymi się z normami prawnymi na co dzień – jak i członkowie składów 
sądowych zmierzali do tego, aby prawo przez nich stosowane było sprawiedli-
we i etyczne. Spełnienie tych postulatów wymagało odwołania się do określo-
nego systemu wartości, którego istotnym elementem był często dobry zwyczaj 
rozumiany jako gwarant słusznego postępowania. Miało to szczególne znacze-
nie, jeśli w grę wchodziło – jak w prawie karnym – życie i zdrowie bliźniego.

Kraków, we wrześniu 2012 roku

w środowiskach wiejskich normy zwyczajowe odnoszące się do zawarcia umowy sprzedaży 
czy też korzystania z nieruchomości.
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Rozdział I

ZWYCZAJ I PRAWO ZWYCZAJOWE – 
PROBLEMATYKA OGÓLNA

1. Pojęcie zwyczaju

W literaturze historyczno-prawnej zwyczaj określany jest jako „norma prawa 
powstała w wyniku praktyki społecznej, to jest zachowań praktykowanych 
przez członków danej grupy publicznie i za aprobatą większości”1, „reguły 
postępowania przenoszone z pokolenia na pokolenie w wyniku doświadcze-
nia użyteczności pewnych norm postępowania”2, czy też „powszechnie uzna-
ny, uświęcony tradycją sposób postępowania”3. Zwyczaj zaliczany jest zatem 
do źródeł prawa w sensie formalnym4. Natomiast na ukształtowanie takich, 
a nie innych zwyczajów istniejących w danej społeczności wpływał niewątpli-
wie splot wielu czynników o charakterze materialnym (religijnych, społecz-
nych, gospodarczych, historycznych etc.).

W okresie średniowiecza zdecydowanie na czoło wysuwają się wśród nich 
czynniki religijne, co związane było z dokonywaną przez przedstawicieli elity 
danej społeczności – przede wszystkim duchownych, aczkolwiek nie tylko – 
wykładnią zawartych w Piśmie św. norm prawa Bożego. Jednocześnie należy 
zaznaczyć, że wśród zwyczajów, o których mowa w dziełach B. Groickiego 
i P. Szczerbica, trudno jest odnaleźć takie, które – według opinii powyższych 

1 W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. 1: 966–1795, Warszawa 2010, s. 71. 
Należy zwrócić uwagę, iż autor pisze tutaj o Polsce średniowiecznej, kiedy zwyczaj utożsamia-
ny był z prawem. Por. niżej, podrozdz. 3.

2 A. Vetulani, Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk 1976, s. 166. 

3 S. Grodziski, Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004, s. 42. W uzupełnieniu 
można przytoczyć jedną ze starszych defi nicji, według której zwyczaj prawny „jest to prawo 
przedmiotowe, powstałe z częstotliwych czynności, spełnianych pod pewnymi, ustawowo wy-
maganymi warunkami, przez daną społeczność”. J. Wiślicki, Zwyczaj w prawie kanonicznem, 
Lublin 1924, s. 10.

4 W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 71.
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autorów – były oparte bezpośrednio na konkretnych wzorcach biblijnych5. 
Nie przeczy to natomiast spostrzeżeniu, że sam zwyczaj, aby obowiązywał, 
musiał wypełniać określone warunki, wśród których głównym było niesprze-
ciwianie się normom prawa Bożego. To wymaganie odnosiło się jednak do 
całego sytemu prawa i moralności w średniowieczu, nie stanowi zatem ce-
chy wyróżniającej zwyczaj na tle innych norm postępowania. Można zatem 
stwierdzić, iż normy religijne w znacznym stopniu wpływały na kształtowa-
nie się i obowiązywanie zwyczajów w średniowieczu w taki sposób, że okre-
ślony zwyczaj musiał, w opinii członków społeczności, albo wprost wywo-
dzić się z Biblii, albo być zgodny z prawem Bożym, ewentualnie – co należy 
traktować jako wymóg minimum – nie stać w sprzeczności wobec niego. 
Z tego względu właśnie prawo ukształtowane na podstawie zwyczajów czy 
też wywodzące się z nich postrzegano jako najdoskonalej spełniające wymóg 
sprawiedliwości.

Nie oznacza to jednak, aby było możliwe – przynajmniej na gruncie zwy-
czajów pojawiających się w prawie miejskim – ustalenie jakichś uniwersal-
nych kryteriów oceny co do zgodności lub też niezgodności danego zwycza-
ju z prawem Bożym. Nie wszystkie ze zwyczajów miały oczywiście religijne 
podstawy. Pewne uznawano z pewnością za „neutralne” w tym znaczeniu, iż 
chociaż trudno byłoby określić ich źródło (co tyczy się głównie tych wywo-
dzących się jeszcze z praktyk czasów pogańskich), nie postrzegano ich jako 
bluźniercze, niesprawiedliwe, złe czy w jakiś inny sposób szkodzące określo-
nym członkom społeczności. Praktykowanie takich zwyczajów – mimo że 
być może pojawiały się różnego rodzaju wątpliwości związane z celowością, 
użytecznością, słusznością danego zwyczaju – nie było zatem oceniane ne-
gatywnie, gdyż po prostu nie dopatrywano się w ich stosowaniu popełniania 
grzechu. W konsekwencji były zatem w społeczności tolerowane. Ponadto 
prawo Boże uznawano oczywiście za obowiązujące nie na zasadzie zwycza-
jowego stosowania go, lecz ze względu na powszechnie panującą wiarę, że 
pochodzi ono bezpośrednio od Boga.

W pierwszej z wyżej cytowanych defi nicji zwyczaju pojawia się wymóg 
publicznego jego praktykowania, a więc jawności określonego postępowa-

5 Przykładem obowiązywania zwyczaju, którego źródło odnaleźć można w Piśmie św. jest 
zawarta w Porządku ceremonia przekazania własności nieruchomości, która „wzięta jest z sta-
rodawnego zwyczaju, który był chowan między ludem izraelskim”. Porządek, cz. 2 art. Obrona 
tego obyczaju przy zdaniu imienia, s. 47. B. Groicki opisuje mające miejsce podczas sądowego 
potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży symboliczne wsadzenie przez sędziego na głowę 
kupującego czapki sprzedającego, ewentualnie podanie do jego ręki zielonej rózgi. Stosowa-
ny w prawie miejskim powyższy zwyczaj miał nawiązywać bezpośrednio do zwyczaju opisa-
nego w Księdze Rut, gdzie przedmiotem przekazywanym kupującemu był but sprzedającego 
(„A taki był dawniej zwyczaj w Izraelu co do prawa wykupu i co do zamiany: aby zatwierdzić 
całą sprawę, zdejmował człowiek swój sandał i dawał drugiej stronie”. Rt 4,7).
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nia wobec pozostałych członków społeczności6. Jeśli bowiem zwyczaj winien 
się kształtować i utrwalać przy apro b a c i e  w i ę k s z o ś c i  członków grupy, 
rodzi to z kolei pytanie o sposób wyrażania owej aprobaty. Możemy przy-
jąć jedynie hipotetycznie, iż dominującą rolę odgrywało tutaj postępowanie 
liderów wspólnoty przy braku czynnego sprzeciwu pozostałych osób. Otóż 
istniały z pewnością takie sposoby kształtowania się zwyczaju, gdzie znaczą-
ca liczba ludzi w danych okolicznościach podejmowała określone działanie 
(na przykład dokonywała czynności prawnej w dany sposób), a większość 
obserwujących to nie protestowała czy też nie przeciwdziałała temu czynnie. 
Można stwierdzić, że w mniemaniu członków społeczności określone oso-
by miały prawo czy powinny podjąć określone działanie, a ponadto uczynić 
to w konkretny sposób. Tym samym grupa poprzez swoją bierną postawę 
(milczenie) wyrażała akceptację określonego postępowania7. Jest to zatem 
aprobata domniemana, uzasadniona wspomnianym wyżej kryterium braku 
sprzeciwu8.

Kwestią otwartą pozostaje natomiast zagadnienie, kiedy określony zwy-
czaj był utrwalony w obrębie społeczności na tyle, że jednostkowy czy na-
wet szerszy sprzeciw przeciwko jego zastosowaniu nie mógł już w praktyce 
naruszyć jego obowiązywania. Chodzi o sytuację, w której zwyczaj był już 
tak zakorzeniony w obrębie społeczności, że sam zamiar niezgodnego z nim 
postępowania mógł spowodować ostrą reakcję jej członków już bez refl ek-
sji nad tym, czy jest to zwyczaj dobry (sprawiedliwy, słuszny, użyteczny) czy 
też nie. Jako najważniejsze kryterium obowiązywania zwyczaju jawi się za-
tem jego trwanie. W okresie powstawania prac B. Groickiego i P. Szczerbi-
ca pewne opisywane przez nich zwyczaje były już z pewnością tak głęboko 
utrwalone, iż nie wydaje się możliwe, aby ich obowiązywanie mogło zostać 
podważone wskutek pojawienia się na szerszą skalę zjawiska braku aprobaty 
pośród członków danej społeczności. Innymi słowy, nikt nie odważyłby się 
na postępowanie wbrew zwyczajowi uświęconemu długim trwaniem, a tym 
bardziej zawartemu (tj. opisanemu) w źródle pisanym. Tłumaczyć to może, 
dlaczego niektóre normy stosowane w praktyce wymiaru sprawiedliwości 
w prawie miejskim w miarę upływu czasu, od pewnego – trudnego zresztą 

6 Por. wyżej, przyp. 1.
7 Mowa tutaj o tak zwanej milczącej zgodzie ludu (tacitus consensus populi) jako źródle 

zwyczaju. Por. W.  Uruszczak, Zwyczaje ziemskie w Statutach Kazimierza Wielkiego, „Studia 
z dziejów państwa i prawa polskiego”, t. 4, Łódź 1999, s. 179.

8 W ramach prawa miejskiego można to odnieść zarówno do prawa cywilnego, jak i karne-
go – tak materialnego, jak również procedury (na przykład skuteczne zawarcie umowy sprze-
daży, której forma określona jest przez zwyczaj, jak też postępowanie dowodowe oraz wymiar 
i sposób kary przy zastosowaniu norm zwyczajowych). Konkretne przykłady podane zostaną 
w kolejnych rozdziałach.
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do uchwycenia – momentu, stają się wręcz szokująco okrutne, archaiczne czy 
niezrozumiałe9.

Przykładowo, sędzia stosujący określoną normę prawa karnego miejskie-
go w XVIII wieku w Polsce mógł uznawać ją za okrutną czy też niesprawied-
liwą (na przykład stosowanie tortur w postępowaniu dowodowym czy też 
orzeczenie kwalifi kowanej kary śmierci), nie był jednak w stanie podważyć 
jej obowiązywania w obawie przed narażeniem się nie tylko na zarzut orze-
kania wbrew prawu, lecz także wbrew powszechnemu poczuciu słuszności. 
Pojawia się tutaj złożona relacja na linii zwyczaj – słuszność. Można bowiem 
założyć, iż stosowano następujący schemat myślenia: z góry zakładam, że to, 
co stosowane jest z dawien dawna, od czasów niepamiętnych, spełnia po-
stulat słuszności. Wiąże się to z gloryfi kacją minionych czasów oraz apo-
logią mądrości przeszłych pokoleń. W następstwie tego zjawiska zaniknęła 
być może w pewnej chwili szersza refl eksja nad sprawiedliwością niektórych 
obowiązujących w prawie miejskim norm, o czym świadczy choćby postępu-
jący w Polsce od schyłku XVI wieku stopniowy zanik literatury poświęconej 
prawu miejskiemu. W sądach natomiast pojawił się mechanizm pewnego 
automatyzmu polegającego na zbliżonym czy wręcz identycznym orzekaniu 
w podobnych sprawach, co z czasem w coraz większym zakresie nie przysta-
wało do zmieniających się warunków ludzkiego życia. Wspomniany dyso-
nans: prawo miejskie, które opierało się kilkaset lat na tych samych źródłach, 
a postęp wiedzy rzutujący na postrzeganie świata, objawiał się głównie w pra-
wie karnym (na przykład mniej mogą szokować w chwili obecnej procesy 
o czary przeprowadzane w XVI stuleciu niż u schyłku wieku XVIII), choć nie 
tylko. Tym między innymi objawiały się skostnienie i anachronizm systemu 
prawa miejskiego w Polsce, widoczne szczególnie od XVII wieku, oraz pew-
nego rodzaju komfort bezrefl eksyjnego podporządkowywania się normom 
prawnym opartym na zwyczaju10. Z tego też względu zmiany w obrębie pra-
wa miejskiego następowały bardzo powoli i mogły się spotykać z niechęcią 

9 Por. L.  Petrażycki, Zagadnienia prawa zwyczajowego, przeł. J.  Sunderland, Warszawa 
1938, s. 35.

10 Tego rodzaju sposób myślenia opierał się na zasadzie: nie muszę i nie mogę się zastana-
wiać nad sprawiedliwością danej normy prawnej, skoro „wszyscy” tak postępowali od „nie-
pamiętnych czasów”. W tym wypadku silnie rysuje się cecha anachronizmu zwyczaju jako 
źródła prawa. Franciszek Studnicki defi niuje zwyczaj (sensu largo) jako „zjawisko polegające 
na tym, że w pewnym, odpowiednio szerokim kole ludzi przez dłuższy czas przestrzega się 
pewnego postępowania. Przez określenie »przestrzega się« rozumiem tu stosowanie pewnego 
postępowania w mniej lub więcej wyraźnym poczuciu, że czyni się przez to zadość jakiejś 
zasadzie. Zasada, o której mowa, da się streścić w zdaniu: »tak czynią wszyscy«. Zdanie to, 
zgodnie z teorią Jellinka, dla działających równoznaczne jest niemal ze zdaniem: »tak winni 
czynić wszyscy«”. F. Studnicki, Działanie zwyczaju handlowego w zakresie zobowiązań z umo-
wy, Kraków 1949, s. 51–52.
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członków danej społeczności11. Powyższą tezę pozwolą zilustrować konkret-
ne przykłady z orzecznictwa miejskich sądów karnych, w których zastoso-
wane są przepisy zawarte w publikowanych źródłach prawa miejskiego oraz 
normy prawa zwyczajowego12. Wyżej nakreślone zjawisko nie może jednak, 
rzecz jasna, stanowić jedynego wyjaśnienia tak złożonych procesów13.

Początkowo treść danego zwyczaju była przekazywana z pokolenia na po-
kolenie ustnie, a dopiero z czasem doszło w Europie do zjawiska spisywania 
zwyczajów w księgach praw zwyczajowych14. Moment ten jest zresztą bardzo 
istotny, gdy mowa o ewolucji od zwyczaju do prawa zwyczajowego w dziedzi-
nie prawa miejskiego. Autor redagujący dany pomnik prawa stawał wszakże 
przez trudnym zadaniem dokonania selekcji stosowanych zwyczajów oraz 
uwzględnienia – lub też pominięcia – istniejących różnic (partykularyzmów 
prawnych)15. Nie jest możliwe stwierdzenie, jakie kryteria przyjmowali po-
szczególni autorzy. Najbardziej racjonalne wydaje się, iż zamieszczano w pra-
cach pisanych zwyczaje praktykowane i uznane – niekoniecznie przez same-
go twórcę spisu – za słuszne z racji odznaczania się określonymi cechami czy 
też trwałością lub zasięgiem. 

11 Właśnie na element tradycjonalizmu i zachowawczości prawa zwyczajowego zwraca się 
uwagę w literaturze najczęściej, na przykład: „Pierwotnym i podstawowym źródłem prawa 
w średniowieczu był zwyczaj. Sankcjonował go autorytet dawności, a wzmacniał powszechny 
[…] tradycjonalizm prawny, będący wyrazem postawy przypisującej przeszłości, zwłaszcza 
dawniejszej, pozytywne wartości”. W. Uruszczak, Próba kodyfi kacji prawa polskiego w pierwszej 
połowie XVI wieku. Korektura praw z 1532 r., Warszawa 1979, s. 11.

12 Zob. niżej, rozdz. III.
13 Stosowanie norm zwyczajowych tylko częściowo może tłumaczyć trwanie w danej spo-

łeczności określonych praktyk, których źródłem był zabobon. W obliczu pewnych zjawisk, jak 
choćby epidemie, klęski żywiołowe, ubóstwo wywołane kampaniami wojennymi, dana spo-
łeczność mogła czuć się bezbronna, co warunkowało poszukiwanie przyczyn takiego stanu 
rzeczy w zjawiskach nadprzyrodzonych, jak gniew Boży spowodowany tolerowanymi wśród 
członków społeczności grzechami czy też czary. 

14 „Wymiar sprawiedliwości [w średniowieczu – G.M.K.] musiał […] posługiwać się prze-
de wszystkim niepisanymi, ukształtowanymi w drodze praktyki normami prawa. Zarejestro-
wane one były li tylko w ludzkiej pamięci, oczywiście przede wszystkim sędziów, ale także 
i innych, kontaktujących się z wymiarem sprawiedliwości osób. Reguły te musiały być znane 
i respektowane równocześnie (choć zapewne w rozmaitym zakresie) przez całą społeczność, 
w ramach której działały. […] Dlatego dla poznania ówczesnego prawa […] tak wielkie zna-
czenie mają spisy obowiązujących zwyczajów”. J.  Matuszewski, J.  Matuszewski, Wstęp, [w:] 
NZPP, s. 5. Zob. także W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 71. Autor, pisząc o pierwot-
nym okresie obowiązywania zwyczaju, używa sformułowania, iż „zwyczaj to prawo z zasady 
niepisane”. Jak widać, także tutaj mowa jest o zwyczaju, który został przekształcony w pra-
wo zwyczajowe. Na temat spisów praw zwyczajowych szerzej zob. Spisy prawa zwyczajowego, 
[w:] Leksykon historii prawa i ustroju. 100 podstawowych pojęć, red. T. Maciejewski, Warszawa 
2010, s. 610–617 (T. Maciejewski).

15 Mowa tutaj głównie o Speculum Saxonum i Ius municipale, jak i w pewnym zakresie 
o pracach autorów polskich, głównie B. Groickiego, w mniejszym stopniu P. Szczerbica.
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Nie wszystkie stosowane zwyczaje mogły jednak stać się prawem, skoro 
niektóre z nich sprzeciwiały się, według opinii określonych autorytetów czy 
też zdania pewnej ilości członków społeczności, normom prawa Bożego czy 
przyrodzonego. Mogło się zatem pojawić pytanie: czy właściwe było informo-
wanie odbiorcy (na przykład osoby wykorzystującej źródło na potrzeby prak-
tyki) o tego rodzaju zwyczajach? Tym samym bowiem następowało utrwala-
nie określonego zwyczaju poprzez jego opis w dziele pisanym (później także 
publikowanym). Pomimo tego rodzaju wątpliwości, w pracach B. Groickiego 
i P. Szczerbica odnajdujemy przykłady zwyczajów określanych przez autorów 
jako złe. Można przeto sądzić, że były one tak powszechne, że nie sposób było 
pominąć milczeniem ich istnienia. Intencja umieszczania informacji o takich 
zwyczajach była wyraźna: ewidentnie negatywna ocena pewnej istniejącej 
praktyki postępowania, dalej oczywiste jej potępienie i wskazanie niespra-
wiedliwości czy szkodliwości, a tym samym wykluczenie ewentualności prze-
kształcenia tych zwyczajów, nawet pomimo ich powszechnego i długotrwałe-
go stosowania, w prawo16.

2. Prawo zwyczajowe – jego definicja i cechy

Odróżnienie normy zwyczajowej od normy prawa zwyczajowego nie jest ła-
twe. Bez zastosowania przyjętych z góry kryteriów w określonym przypadku 
mogą się więc pojawić niemożliwe do rozstrzygnięcia wątpliwości, czy mamy 
do czynienia ze zwyczajem, czy też już z prawem zwyczajowym17. Ponadto 
pewne zwyczaje, mimo spełniania określonych warunków (takich jak dłu-
gie trwanie, szeroki zasięg, przekonanie ludzi o słuszności danego postępo-
wania), nie przeobrażają się w normy prawa zwyczajowego, inne natomiast 
tak18. Zwyczaj jest bowiem zawsze źródłem prawa zwyczajowego, równocześ-

16 Pomijam w tym momencie kwestię dostosowywania – szczególnie przez B. Groickiego – 
określonych zwyczajów zamieszczonych w obcych źródłach prawa do warunków polskich, jak 
też okoliczności ich stosowania.

17 M. Safj an pisze: „Dystynkcja między zwyczajem a prawem zwyczajowym nie jest wy-
raźna. W istocie rzeczy bowiem chodzi tu nie tyle o cechy różnicujące typy, czy rodzaje re-
guł ukształtowanych zwyczajowo, a wiec nie tyle o opis zjawiska »zwyczaju« jako takiego, ale 
o różnice w funkcjach, które zwyczaj może realizować w ramach systemu prawnego. Funkcja 
ta zaś nie wynika ze specyfi cznych cech zwyczaju, który może lub też nie występować w cha-
rakterze normy prawnej, ale z tego jakie znaczenie przyznaje się normie zwyczajowo ukształ-
towanej na gruncie danego porządku prawnego”. SPP, t. 1, s. 215. 

18 Por. M. Kłodawski, Trzy ujęcia nadmiarowości w polskim prawie stanowionym, [w:] Rze-
czywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, red. Z. Dziemianko, W. Stach, Poznań 
2012, s. 156.
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nie jednak nie każdy zwyczaj przeobraża się w normę tegoż prawa19. Istotną 
zatem kwestią wymagającą analizy na etapie ogólnych rozważań o zwyczaju 
i prawie zwyczajowym jest zagadnienie, w jaki sposób oraz na podstawie ja-
kich kryteriów dane normy zwyczajowe mają być zaliczane do obowiązują-
cych w danym systemie prawnym20.

Punktem wyjścia dalszych rozważań jest oczywiste stwierdzenie, że defi -
nicja prawa zwyczajowego oraz poglądy na jego rolę w systemie prawa wyni-
kają z dominujących w danym okresie historycznym teorii prawa, jak również 
są pochodną wyznawanych przez określonego autora przekonań odnośnie do 
prawa i jego funkcji w społeczeństwie. Podstawowa rozbieżność wynika tu-
taj, jak sądzę, z przyjętego stanowiska wobec następujących zagadnień: czy 
w społeczeństwie niezorganizowanym w państwo może istnieć prawo oraz 
czy w państwie mogą obowiązywać normy prawne, które nie zostały ustano-
wione przez organy państwowe. Tutaj jawi się zasadnicza różnica, jeśli chodzi 
o dawne i dzisiejsze rozważania nad prawem zwyczajowym. Trudno bowiem 
przełożyć pewne konstatacje odnoszące się do prawa zwyczajowego na przy-
kład w państwie średniowiecznym (w którym władza państwowa dopiero się 
kształtuje) na realia państwa współczesnego oraz istniejącego w nim systemu 
prawnego, i odwrotnie. 

Ocena zwyczaju jako faktu prawotwórczego jest tym samym odmienna, 
jeżeli chodzi o różne epoki historyczne. To, że prawotwórcza rola zwyczaju 
nie jest podważana, gdy chodzi o pewien wczesny etap rozwoju społeczeń-
stwa, nie oznacza, że będzie tak w odniesieniu do realiów państwa nowożyt-
nego, w którym funkcjonują już wykształcone organy władzy prawodawczej, 
wykonawczej i sądowniczej. Jednak jako że formowanie się państwa i jego or-
ganów było wielostopniowym procesem rozciągającym się na stulecia oraz ze 
względu na kontrowersje, czy dane organizmy polityczne mogą być określa-
ne mianem państw21, nie jest możliwe defi nitywne stwierdzenie, od jakiego 
momentu zwyczaj przestaje być zasadniczym źródłem prawa. Aby dokonać 
analizy roli zwyczaju w dawnym prawie miejskim, można podjąć, opierając 
się na doktrynie, próbę sformułowania katalogu cech prawa zwyczajowego, 
które są wspólne dla różnych koncepcji, oraz wykazać zasadnicze punkty, co 
do których istnieją pomiędzy reprezentantami określonych szkół trudne do 
pogodzenia sprzeczności.

Na wstępie stwierdzę, że uważam, iż prawo istnieje także w społeczeń-
stwach niezorganizowanych w państwo. Jak pisze W. Uruszczak: 

19 W. Gromski, Prawo zwyczajowe, [w:] Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, War-
szawa 2007, s. 620.

20 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 145.
21 W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 25–26.



40

w ujęciu pozytywistycznym prawo nie może […] istnieć poza państwem. W ujęciu 
historycznym powyższego […] punktu widzenia na rozumienie prawa i państwa oraz 
ich wzajemnych relacji, nie da się utrzymać. Prawo istniało i istnieje także w spo-
łeczeństwach niezorganizowanych w państwo i nie ma bezpośrednio koniecznego 
związku między jednym i drugim zjawiskiem22. 

W średniowieczu głównym źródłem prawa był zwyczaj, a prawo zwy-
czajowe było czynnikiem fundamentalnym, jeśli chodziło o układ wszel-
kich stosunków pomiędzy członkami społeczności. Natomiast jeżeli mowa 
o okresie państwa nowożytnego, w zależności od przyjmowanej przez po-
szczególnych autorów koncepcji prawa rysują się dwa zasadnicze stanowi-
ska odnośnie do możliwości przekształcenia normy zwyczajowej w prawną. 
Węzłowa rozbieżność pojawia się na gruncie następującej kwestii: czy do 
przekształcenia się zwyczaju w prawo konieczny jest akt prawotwórczy or-
ganu państwowego, a jeśli tak, to jakiego? Jeżeli na tak postawione pytanie 
padnie odpowiedź przecząca (akt organu państwowego nie jest konieczny), 
w konsekwencji oznaczać to będzie, iż w państwie istnieją sfery regulowane 
przez prawo (w tym prawo zwyczajowe), którego źródłem nie będzie dzia-
łalność prawotwórcza organów państwowych. Tym samym państwo nie bę-
dzie posiadało monopolu na tworzenie norm prawnych. Z tego względu 
dokonywane było rozróżnienie na prawo zwyczajowe sensu largo i sensu 
stricto23.

Biorąc pod uwagę historyczną analizę zwyczaju jako źródła dawnego pra-
wa miejskiego, rozstrzygnięcia nie wymaga zatem kwestia, czy zwyczaj może 
być uznany za fakt prawotwórczy (bo jest tak niewątpliwie), lecz pod jakimi 
warunkami24. Są one do pewnego stopnia jasne (na przykład niesprzeciwia-
nie się zwyczaju normom prawa Bożego). W innych jednak wypadkach, gdy 
chodzi o bardziej szczegółowe i wyraźne kryteria (na przykład decyzja jakie-
go organu przesądza o przekształceniu zwyczaju w prawo czy też jak uzasad-

22 Ibidem, s. 23. Por. niżej, przyp. 94.
23 Jak czyni to A. Preisner: prawo zwyczajowe sensu largo to „zespół norm postępowania 

odpowiednio długo przestrzeganych, przez odpowiednio duży krąg podmiotów, u których 
wytworzyło się przekonanie, że wspomniane normy obowiązują jako części składowe danego 
systemu prawnego”. Natomiast w znaczeniu wąskim prawo zwyczajowe to „zespół pozapań-
stwowych (w dużym uproszczeniu: nie ustanowionych w odpowiedniej formie przez państwo) 
norm postępowania uznanych przez państwo. […] prawo zwyczajowe sensu stricto pojawia się 
dopiero w momencie uznania zwyczaju (normy zwyczajowej) przez odpowiedni organ pań-
stwa”. A. Preisner, Zwyczaj i prawo zwyczajowe, [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, 
red. J. Trzciński, Warszawa 1997, s. 188.

24 Por. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, op.cit., s. 145. Autorzy wyrażają zapatrywanie, iż 
„zasady dopuszczalności albo niedopuszczalności uznawania zwyczaju i precedensu za fakty 
prawotwórcze formułowane są na ogół przez doktrynę prawniczą, a w znacznie mniejszym 
stopniu przez przepisy prawne”.
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nić poczucie członków społeczności, że dana norma obowiązuje), pojawiać 
się mogą kontrowersje.

Z punktu widzenia badań historyczno-prawnych nad zwyczajem i pra-
wem zwyczajowym za szczególnie znaczące uznaję trzy stanowiska, formu-
łowane na gruncie doktryny chrześcijańskiej, szkoły historycznej i pozytywi-
zmu prawniczego. Najważniejsze spośród nich jest to pierwsze, gdyż poglądy 
na temat zwyczaju zawarte w literaturze prawa miejskiego są w znacznej mie-
rze recepcją teorii sformułowanej w ramach średniowiecznej nauki Kościoła 
katolickiego. Jeśli chodzi natomiast o samą defi nicję prawa zwyczajowego, 
w szerszym aspekcie uwzględnię doktrynę polską.

2.1.  Zwyczaj i prawo zwyczajowe w średniowiecznej doktrynie 
chrześcijańskiej

Zagadnienie zwyczaju jako źródła prawa rozpatrywane było w średniowieczu 
z punktu widzenia teorii prawa natury25. Według Summy teologicznej św. To-
masza zwyczaj „wytwarzają czyny ludzkie, nader często powtarzane”26. Jeśli 
chodzi o rolę zwyczaju w społeczności chrześcijańskiej, jako kluczowe po-
strzegane było zagadnienie stosunku norm postępowania ludzkiego opartych 
na zwyczaju do norm prawa Bożego. Z tego punktu widzenia rysował się po-
dział zwyczajów na dobre, a więc zgodne   z prawem Bożym lub też niesprze-
ciwiające się mu, oraz złe, czyli takie, które były z nim nie do pogodzenia. 
Według nauczania Kościoła istnienie zwyczaju złego nie mogło być w spo-
łeczności chrześcijańskiej tolerowane w żadnym stopniu. Natomiast zwyczaje 
dobre, jako wynikające z prawa Bożego, przyczyniały się do upowszechniania 
i utrwalania chrześcijańskiego ładu społecznego. Z tego względu zasługiwały 
na aprobatę Kościoła i powinny być przestrzegane wśród członków wspólno-
ty. Ponadto istniało wiele zwyczajów (określonych już wyżej jako „neutral-
ne”), które co prawda nie opierały się bezpośrednio na prawie Bożym, jednak 
nie były mu przeciwne, a i ich praktykowanie z jakiejś przyczyny oceniano 
jako pożądane w danej społeczności. Zawsze jednak zwyczaj powinien opie-
rać się na rozumie ludzkim, a więc być racjonalny.

Zwyczaj dobry mógł w pewnych okolicznościach zostać przekształcony 
w prawo. Święty Tomasz uznawał prawotwórczą rolę racjonalnego zwycza-
ju, który „nabiera mocy prawa, znosi je i jest interpretacją prawa”27. Autor 

25 Szerzej zob. J.  Wiślicki, op.cit., s. 21–32; J.M.  Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, 
przeł. D. Pietrzyk-Reeves et al., Kraków 2006, s. 158–159.

26 Summa 1–2. 97,3. Artykuł zatytułowany jest: Czy zwyczaj może nabrać mocy prawa? 
27 Ibidem.
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wyrażał zatem pogląd o możliwości przekształcenia się zwyczaju w prawo 
i uchylenia prawa wskutek odmiennego zwyczaju oraz dopuszczał stosowa-
nie zwyczaju w procesie wykładni prawa. Natomiast prawo Boże i wynikają-
ce z niego prawo naturalne nie mogły w żadnym wypadku zostać zmienio-
ne przez człowieka, w tym również wskutek powszechnego praktykowania 
danej czynności28. Akwinata powoływał się na słowa św. Izydora: „Zwyczaj 
niech ugnie się przed Autorytetem; prawo i rozum niech przezwyciężą nik-
czemny zwyczaj”29. Skoro jednak żaden prawodawca nie był w stanie przewi-
dzieć wszelkich możliwych przypadków30, zwyczaj mógł zostać zastosowany 
w wypadku istnienia luki w prawie, oczywiście pod wyżej wskazanymi wa-
runkami. Również stosowany w danej społeczności zwyczaj mógł spowodo-
wać uchylenie „nieużytecznego” prawa, co św. Tomasz traktował na równi 
z wprowadzeniem przez stanowienie prawa odmiennego31. Wynika z tego, iż 
w pewnych warunkach Akwinata dopuszczał wyższość prawa zwyczajowego 
nad stanowionym32.

Ze względu na cel istnienia norm prawnych, którym jest między inny-
mi kształtowanie postaw ludzkich zgodnie z określonym systemem wartości, 
prawo stanowione powinno uwzględniać istnienie dobrych zwyczajów panu-
jących w danej społeczności33. Nie jest bowiem wskazane, aby wymagać prze-
strzegania prawa, które sprzeciwia się zwyczajowi34. Człowiek, będąc istotą 
społeczną, nie może funkcjonować „odosobniony – nie dostosowując się do 
obyczaju innych”35. Święty Tomasz tłumaczył w ten sposób fragment katalo-
gu cech prawa pozytywnego podanego przez św. Izydora36.

Doktor Kościoła rozróżniał dwie sytuacje, w jakich mógł się znajdować 
lud (populus), w którego obrębie istniał określony zwyczaj37. Jako naród wol-
ny rozumiana była taka społeczność, która miała uprawnienia do stanowie-

28 „[…] żaden zwyczaj nie może nabrać mocy prawa sprzecznie z prawem Boskim lub 
prawem naturalnym”. Ibidem.

29 Ibidem.
30 A nawet gdyby było to możliwe, nie jest wskazane, gdyż „w wydawaniu prawa [prawo-

dawca – G.M.K.] powinien brać pod uwagę to, co zdarza się w większości wypadków”. Ibidem, 
96,6.

31 „[…] sam zwyczaj pokazuje, że prawo już więcej nie jest użyteczne; tak, jak również 
pokazywałoby to ewentualne obwieszczenie słowem przeciwnego prawa”. Ibidem, 97,3.

32 Wydaje się jednak, iż jednoznaczne stwierdzenie, że „św. Tomasz godził się na wyższy 
status prawa zwyczajowego od pisanego” (J.M. Kelly, op.cit., s. 158) jest nazbyt daleko idące, 
gdyż nie uwzględnia różnych możliwych – a analizowanych przez Akwinatę – relacji pomiędzy 
oboma rodzajami prawa.

33 Summa 1–2. 95,3.
34 „Trudno jest przecież znieść zwyczaj panujący powszechnie w narodzie”. Ibidem, 97,3.
35 Ibidem, 95,3.
36 Św. Izydor, 5 Etymol. 21.
37 Summa 1–2. 97,3.



43

nia sobie prawa. W tym wypadku istniejący w narodzie zwyczaj uzyskiwał 
nawet prymat nad prawem stanowionym przez władcę. Panujący był bowiem 
przedstawicielem narodu i tylko na tej podstawie miał legitymację do nada-
wania prawa. Natomiast naród, który nie był wolny – nie miał uprawnienia 
ani do stanowienia prawa, ani też uchylenia prawa nadawanego przez władzę. 
W tej sytuacji jednak zwyczaj również mógł nabierać mocy prawa, skoro tole-
rowany był przez prawodawcę, który – jeśli nie można stwierdzić, że zwalczał 
istniejący zwyczaj – milcząco aprobował jego przestrzeganie.

Mimo zatem stosunkowo niewielkich pod względem objętości rozważań 
na temat zwyczaju zawartych w Summie teologicznej, bez wątpienia św. To-
masz przypisywał zwyczajowi jako czynnikowi prawotwórczemu dużą rolę. 
Warunkami obowiązywania zwyczaju była niesprzeczność z prawami Bożym 
i naturalnym oraz spełnienie warunku racjonalności38.

Analogiczne wymogi odnośnie do zwyczaju znajdują się w Corpus Iuris 
Canonici. Według św. Izydora powołanego w Dekrecie Gracjana należało 
wszakże odróżniać obyczaj (mos) od zwyczaju (consuetudo)39. Obyczaj de-
fi niowany był jako długi zwyczaj40, natomiast zwyczaj w najprostszy sposób 
określano jako praktykę używaną w ramach określonej społeczności41. Zwy-
czaj uznawany był także za prawo w razie braku prawa pisanego42, bez różnicy, 
czy został on spisany, czy też opierał się tylko i wyłącznie na rozumie43. Ponad 
zwyczajem stawiane były bowiem zawsze prawda i rozum44. Na tej podstawie 
można stwierdzić, że prawo zwyczajowe powinno być stosowane w wypadku 
braku norm prawa stanowionego, pełniąc tym samym wobec niego funkcję 
posiłkową45. Ze względu jednak na to, iż normy prawa zwyczajowego obo-
wiązywały – w razie braku norm prawa stanowionego – zarówno wiernych, 

38 Na temat hierarchii prawa w ujęciu św. Tomasza zob. K.  Chojnika, Nauka społeczna 
Koscioła katolickiego (zarys historii), Kraków 2001, s. 39–43.

39 Jeśli chodzi o terminologię, warto zauważyć, iż w prawie rzymskim prawo zwyczajowe 
określano jako mos, instituta, exempla maiorum. Termin consuetudo stosowany był od czasów 
Cycerona. Szerzej zob. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U pod-
staw prawa prywatnego, Warszawa 2009, s. 52.

40 „Mos […] est longa consuetudo, de moribus tracta tantumdem”. Decr. Grat., D. 1, c. 4.
41 „Vocatur autem consuetudo, quia in communi est usu”. Ibidem, D. 1, c. 5.
42 „Consuetudo […] est ius quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur, cum 

defi cit lex”. Ibidem. Zgodnie z wcześniej zamieszczoną defi nicją, ustawą (lex) było tylko prawo 
pisane („Lex est constitutio scripta”). Ibidem, D. 1, c. 3.

43 „Nec diff ert, an scriptura, an ratione consistat, quoniam et legem ratio commendat”. 
Ibidem, D. 1, c. 5. Znamienne, iż w Dekrecie Gracjana defi nicja zwyczaju poprzedza defi nicje 
innych kategorii prawa, w tym prawa naturalnego, cywilnego oraz narodów.

44 „Veritati et rationi consuetudo est postponenda”. Decr. Grat., D. 8, c. 4.
45 „Prawo kanoniczne powszechne traktowało zwyczaj jako źródło drugorzędne w stosun-

ku do ustaw. Rolą zwyczaju było uzupełnienie prawa stanowionego, ułatwienie jego wykładni”. 
W. Uruszczak, Zwyczaje ziemskie…, s. 179.
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jak i sądy kościelne, w doktrynie wyrażany był pogląd, zgodnie z którym oba 
rodzaje prawa obowiązywały „na równi”46.

Istniejący zwyczaj nie mógł uchylić norm prawa naturalnego i Bożego47, 
jak również powinien być (jak cały system prawny) zgodny z normami re-
ligijnymi i tym samym służyć jako narzędzie wiodące do zbawienia48. Jak 
podkreśla się w doktrynie, owa „teoria, iż zwyczaje ustępować winny prawu 
natury, była jednym z największych osiągnięć kanonistów”49. Prawo pozy-
tywne w zasadzie nie mogło być derogowane wskutek stosowania zwyczaju, 
chyba że byłby to zwyczaj zgodny z rozumem i uprzednio spisany50. W tym 
zatem aspekcie można założyć, że w pewnych sytuacjach (kryteria zgodności 
z rozumem oraz długie istnienie) prawo zwyczajowe mogło uzyskać prymat 
nad stanowionym. Zły zwyczaj – bez względu na czas stosowania – powinien 
natomiast zostać wyeliminowany ze społeczności51.

Podsumowując przedstawione wyżej problemy, należy wziąć pod uwagę 
dwa aspekty związane z poglądami doktryny chrześcijańskiej na zwyczaj i pra-
wo zwyczajowe. Po pierwsze, nauka Kościoła odnosiła się między innymi do 
porządku prawnego panującego w obrębie wspólnoty ludzi świeckich, w tym 
w ramach państwa. Stąd św. Tomasz w swych rozważaniach dotyczących 
zwyczaju analizował, jaką rolę odgrywał on w obrębie „prawa ludzkiego”52. 
Natomiast jeśli chodzi o prawo kanoniczne, przypisywało ono zwyczajowi 
rolę doniosłą, aczkolwiek subsydiarną w stosunku do prawa stanowionego 
w łonie Kościoła. Przenoszenie pewnych zasad właściwych tej instytucji do 
społeczności świeckiej nie było możliwe czy też nawet wskazane. Niekoniecz-
nie zatem zwyczaj miał pełnić w społeczności ludzi świeckich funkcję ana-
logiczną do tej, którą pełnił w Kościele. W literaturze przedmiotu podkreśla 
się zarazem, iż w średniowieczu zarówno w Polsce, jak też w innych krajach 
Europy, zostały recypowane prezentowane przez doktrynę chrześcijańską 
poglądy na temat prawotwórczej roli zwyczaju, a zwłaszcza głoszone przez 

46 „Zwyczaj obok prawa, zwany także ustanawiający prawo, jest taki, który w braku prawa 
pisanego, coś nakazującego lub zakazującego, pewien stały sposób działania podnosi do god-
ności prawa. […] Ten rodzaj prawa zwyczajowego na równi z prawem stanowionem obowią-
zuje […]”. J. Wiślicki, op.cit., s. 17.

47 X. 1,4,9.
48 Decr. Grat., D. 1, c. 5.
49 H.J.  Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, przeł. 

S. Amsterdamski, Warszawa 1995, s. 178.
50 „Consuetudo non derogat iuri naturali seu divino, cuius transgressio peccatum inducit; 

nec positivo, nisi sit rationabilis et praescripta”. X. 1,4,11.
51 „Mala consuetudo radicitus est evellenda”. Decr. Grat., D. 8, c. 3.
52 Z. 95 Summy nosi tytuł Prawo ludzkie, a z. 97 – O zmienności praw, i dotyczy – jak pisze 

św. Tomasz w abstrakcie zagadnienia – problemów: „czy prawo ludzkie jest zmienne? […] czy 
zwyczaj znosi je i czy zwyczaj nabywa mocy prawa?” Summa 1–2. 97.
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naukę kanoniczną teorie na temat zwyczajów dobrych i złych53. Opinia ta 
potwierdza się także w wypadku obowiązującego w Polsce prawa miejskiego, 
o czym będzie mowa w kolejnym rozdziale. Tym samym należy stwierdzić, 
że doktryna chrześcijańska odegrała doniosłą – jeśli nie decydującą – rolę, 
jeśli chodzi o kształtowanie się prezentowanych następnie w pomnikach pra-
wa miejskiego poglądów na temat zwyczaju jako źródła prawa, jak również 
warunków, przy zaistnieniu których miało miejsce przekształcania się okre-
ślonych zwyczajów w prawo zwyczajowe54.

2.2.  Prawo zwyczajowe w teorii szkoły historycznej i pozytywizmu 
prawniczego

Wiek XIX to okres ożywionych badań nad prawem zwyczajowym, które do-
prowadziły do powstania wielu jego teorii55. Najistotniejsze z nich są poglądy 
wypracowane w ramach szkoły historycznej oraz szkoły pozytywizmu praw-
niczego. Kształtują one w pewnym zakresie współczesne poglądy dotyczące 
zwyczaju jako źródła prawa oraz prawa zwyczajowego w różnych systemach 
legislacyjnych. 

Szczególną rolę w badaniach nad znaczeniem prawa zwyczajowego ode-
grali przedstawiciele niemieckiej szkoły historycznej, stojącej w opozycji za-
równo wobec szkoły prawa natury, jak i pozytywizmu prawniczego56. Karl 
F. von Savigny, autor między innymi kanonicznego dla szkoły historycznej 
dzieła O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa (Vom 
Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 57) uznawał bo-
wiem „organiczny związek prawa z bytem i charakterem narodu”. W tym 
kontekście 

wszelkie prawo powstaje drogą zwaną powszechnie w niezupełnie ścisły sposób 
z w y c z a j o w ą , to znaczy jest wytwarzane najpierw przez obyczaj i przekonania 
narodu, a potem przez jurysprudencję, czyli zawsze przez wewnętrzne, w ukryciu 
działające siły, a nie przez arbitralne akty ustawodawcy58. 

53 W. Uruszczak, Zwyczaje ziemskie…, s. 179.
54 Na temat zwyczaju w KPK i KKKW zob. niżej, Zakończenie, 3.2.
55 Przegląd najważniejszych teorii prawa zwyczajowego oraz teorii zwyczaju zawarty został 

w: F. Studnicki, op.cit., passim; K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 
1969, s. 221–223. Poniżej ograniczam się zatem do przedstawienia jedynie wybranych ele-
mentów kilku teorii ze szczególnym uwzględnieniem poglądów, którym wspomniani wyżej 
autorzy poświęcają mniej uwagi lub też o nich nie wspominają.

56 Szerzej zob. K.  Opałek, J.  Wróblewski, Niemiecka szkoła historyczna w teorii prawa, 
„Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych”, t. 5, 1954/1955, s. 237–317 i nadbitka.

57 Wyd. 1: Heidelberg 1814.
58 F.K. von Savigny, O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, przeł. 

i wstępem opatrzył K. Opałek, Warszawa 1964, s. 56, 58.
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Skoro za źródło prawa uznany był sam naród jako naturalna wspólno-
ta obdarzona pewną świadomością prawną, prawo zwyczajowe stanowiło 
emanację jego „ducha” (Volksgeist). „Bezpośrednie przekonanie narodowe” 
(unmittelbare Volksüberzeugung), w którym zakorzenione było prawo, ist-
nieć miało w świadomości członków narodu, a objawiać się w podejmowa-
nych przez nich czynnościach59. Co prawda czynności owe były dokonywane 
przez autonomiczne jednostki, jednakże – według Georga Friedricha Puch-
ty – ich fundamentem była wspólna w narodzie świadomość, przekonanie, 
czyli „duch narodu”60. Prawo przejawiało się w wyrastających z powszechne-
go przekonania prawnego (rechtlichen Ueberzeugung) działaniach członków 
wspólnoty narodowej61.

Tym samym prawo zwyczajowe miało mieć pierwszorzędne w systemie 
prawnym danego państwa znaczenie. W konsekwencji rację bytu miały także 
wszelkiego rodzaju partykularyzmy prawne wynikające z odmiennych norm 
zwyczajowych, gdyż i one powstały w sposób uznany za naturalny62. Z po-
wyższego względu, według przedstawicieli niemieckiej szkoły historycznej, 
prawodawstwo miało zostać sprowadzone głównie do roli deklarowania czy 
też stwierdzania obowiązujących norm zwyczajowych. Zbliżone poglądy pre-
zentowane były także w pierwszej połowie XIX wieku przez badaczy w innych 
krajach63. W tym kontekście rozwijające się w średniowieczu i stosowane aż 
do czasów nowożytnych oparte na zwyczaju prawo miejskie – zarówno jeśli 
chodzi o warstwę teoretyczną, jak i praktyczną – mogło stanowić dowód na 
istnienie owego procesu, w którego wyniku kształtuje się prawo będące natu-

59 Szerzej zob. G.F. Puchta, Das Gewohnheitsrecht, Bd. 1, Erlangen 1828, s. 144. Cyt. rów-
nież w: K. Opałek, J. Wróblewski, Niemiecka szkoła historyczna…, s. 282.

60 „Solche Handlungen sind freilich für sich betrachtet Handlungen der Einzelnen, welche 
sie vornehmen, aber es liegt ihnen zugleich etwas gemeinsames zu Grunde, welches eben da-
rin besteht, daß sie aus einer gemeinsamen Ueberzeugung, aus dem Geiste des Volks hervor-
gegangen sind”. G.F. Puchta, op.cit., s. 144.

61 Ibidem. G.F. Puchta uważał, iż właściwszym terminem określającym w tym wypadku 
źródło prawa jest obyczaj oraz prawo obyczaju (das Recht der Sitte), jednak – jak twierdził – 
pod wpływem tradycji prawa rzymskiego utrwaliły się terminy zwyczaj i prawo zwyczajowe. 
Ibidem, s. 145.

62 K. Opałek, J. Wróblewski, Niemiecka szkoła historyczna…, s. 286.
63 Przykładowo, A.  Roussel, autor encyklopedii prawa publikowanej w Brukseli 

w 1843 roku (reprint 2006), w której zamieszczone są dość obszerne rozważania nad prawem 
zwyczajowym, uznawał zwyczaj za podstawowe („naturalne”) źródło prawa oraz wyraz „rozu-
mu publicznego” i defi niował go następująco: „La Coutume est le mode d’expression le plus 
naturel du Droit, ce qui ne veut pas dire qu’il soi le meilleur. […] La Coutume est une expres-
sion tacitement conventionnelle de la raison publique […]”. A. Roussel, Encyclopédie du Droit, 
Bruxelles 1843, § 9, s. 12.
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ralnym wytworem jakichś wewnętrznych sił drzemiących pośród członków 
danej społeczności64.

Odmienne zapatrywania w zakresie roli prawodawcy jako czynnika prze-
sądzającego o obowiązywaniu prawa zwyczajowego prezentował uznawany 
za twórcę pojęcia państwa prawa (der Rechtsstaat) Robert von Mohl. W swej 
Encyklopedii umiejętności politycznych (Enzyklopädie der Staatswissenschaf-
ten65) klasyfi kował on prawo zwyczajowe jako źródło obowiązującego prawa 
państwowego i defi niował je jako 

prawidła uważane przez wszystkich uczestników państwa – lub też przez pewien ich 
rodzaj – za obowiązujące, pomimo iż nie wyszły od jakiejś formalnie ustanowionej 
legalnej władzy i nie były ogłoszone66. 

Źródłem powstania prawa zwyczajowego było „powszechne prze-
świadczenie prawne, stwierdzone i udowodnione rzeczywistą praktyką”67. 
W związku z prezentowaną przez autora koncepcją suwerenności (suweren, 
czyli zwierzchnik państwa), warunkiem koniecznym obowiązywania pra-
wa zwyczajowego było uznanie danej normy za obowiązującą właśnie przez 
niego. Następowało to w sposób wyraźny bądź dorozumiany, wskutek braku 
sprzeciwu68. W przeciwnym bowiem wypadku mogłaby nastąpić sytuacja, 
w której suweren byłby zobligowany do stosowania norm sprzecznych z jego 
wolą69. Ze względu na jego pozycję w państwie – w teorii R. von Mohla – 
sytua cja taka była, rzecz jasna, niemożliwa do zaakceptowania.

64 W uzupełnieniu warto wspomnieć, iż we współczesnej niemieckiej historii prawa prawo 
zwyczajowe defi niowane jest jako prawo, którego źródłem są ludzkie zwyczaje („Gewohnheits-
recht ist das aus Gewohnheit von Menschen entstehende Recht”) i skutkiem tego kontrastu-
je ono z prawem naturalnym (niezależnym od działań człowieka), jak również prawem sta-
nowionym w określonym trybie (prawem pozytywnym). HRG, Bd. 2, Berlin 1978, Sp. 364f. 
(H. Krause, G. Köbler). Jak widać, autorzy prezentują tutaj bardzo ogólną defi nicję prawa zwy-
czajowego, a w dalszej części tekstu skupiają się wyłącznie na historycznych aspektach stoso-
wania tego prawa od wczesnego średniowiecza do XX wieku. Należy zaznaczyć, że sam termin 
prawo zwyczajowe jest stosunkowo młody, skoro odnotowuje go dopiero Deutsche Rechtswör-
terbuch w t. 4 (wyd. 1939–1951), Sp. 821, bez objaśnienia. W Prusiech termin „prawo zwy-
czajowe” pojawił się w przepisie § 3 wprowadzenia do Landechtu z 1794 roku. Ustawodawca 
uznawał moc lokalnego prawa zwyczajowego na równi z ustawą („Gewohnheitsrechte und 
Observanzen, welche in den Provinzen und einzelnen Gemeinheiten gesetzliche Kraft  haben 
sollen, müssen dem Provinzialrecht einverleibt sein”). Ibidem.

65 Wyd. 1: Tübingen 1859.
66 R.  von Mohl, Encyklopedia umiejętności politycznych, przeł. A.  Białecki, przekład 

uwspółcześnił, wstępem i przyp. opatrzył A. Bosiacki, Warszawa 2003, s. 329.
67 Ibidem.
68 „[…] aby jakaś zasada należąca do prawa publicznego była ważna, potrzebna jest wyraź-

na lub milcząca zgoda zwierzchnika państwa”. Ibidem.
69 Zwierzchnik państwa „musiałby być niekiedy skłoniony do przyznawania, a nawet wy-

konywania zasad wręcz jego woli przeciwnych, co już z samym pojęciem o jego stanowisku się 
nie zgadza”. Ibidem.
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Konsekwencją poglądów, wedle których prawem są tylko normy powstałe 
wskutek działalności organów państwowych, było zaliczenie zwyczaju do za-
sad moralności70. W okresie dominacji prawa zwyczajowego norma prawna, 
ze względu na powszechne jej przestrzeganie połączone z odczuciem, iż tak 
postępować należy, była tożsama z normą moralną71. W momencie odejścia 
od prawa zwyczajowego i uzyskania dominacji w państwie przez prawo sta-
nowione związek ten – według Hansa Kelsena – całkowicie znikał. Tym sa-
mym, ze względu na rozbieżność pomiędzy normami prawnymi a moralnymi 
(które tworzyły się przez fakt długoletniego ich przestrzegania), jakiekolwiek 
znaczenie traci kryterium przestrzegania normy przez członków określonej 
grupy społecznej72. Nie wykluczało to wszakże możliwości przekształcenia 
się zwyczaju w prawo, jednak warunkiem koniecznym była tutaj bądź dzia-
łalność prawodawcy uznającego daną normę zwyczajową za prawo wskutek 
uznania lub też działalność sądu opierającego swe orzeczenie na normie zwy-
czajowej73. W tej sytuacji nic nie stało na przeszkodzie, aby prawo, którego 
źródłem był zwyczaj, zaliczone zostało w obręb prawa pozytywnego („custo-
mary laws are positive laws fashioned by judical legislation upon preexisting 
customs”74). Mimo jednak teoretycznej możliwości uchylenia normy usta-
wowej przez normę prawa zwyczajowego czy też powstania prawa poprzez 
przekształcenie się zwyczaju w prawo zwyczajowe – był to wyjątek od reguły 
i jako taki, używając słów H. Kelsena, pozostawał „dla konstrukcji prawnej 
bez znaczenia”75.

70 „Now till the legislator or judge impress them with the character of law, the custom is 
nothing more than a rule of positive morality […]”. J. Austin, Lectures on Jurisprudence or the 
Philosophy of Positive Law, vol. 1, London 1869, s. 37. Por. S. Ehrlich, Wstęp do nauki o pań-
stwie i prawie, Warszawa 1971, s. 128. Zob. niżej, przyp. 73.

71 „[…] w prawie zwyczajowym za normę uchodzi to, co powszechnie przez większość 
społeczeństwa jest przestrzegane, tak że dla społeczności prawna powinność i prawna rzeczy-
wistość wydaje się w treści swej tem samem. […] przy systemie prawa wyłącznie zwyczajo-
wego istnieć może […] analogia między normą prawną a prawem moralności, to jest, że dla 
społeczeństwa w obu przypadkach to może za normę uchodzić, co powszechnie faktycznie jest 
przestrzegane i przeciwieństwo rzeczywistości i powinności […] wyraźnie nie występuje […]”. 
H. Kelsen, Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego (w rozwinięciu nauki o normie 
prawnej), t. 1, opr. T. Przeorski, przedm. J. Panejko, Wilno 1935, s. 78–79.

72 „Treść powinności prawnej kształtuje się odtąd bez względu na faktyczne przestrzeganie 
jej treści przez społeczeństwo”. Ibidem, s. 80.

73 W ten sposób J. Austin tłumaczył inkluzję zwyczaju w obręb prawa pozytywnego: „Th e 
custom is transmuted into positive law, when it is adopted as such by the courts of justice, and 
when the judicial decisions fashioned upon it are enforced by the power of the state. But before 
it is adopted by the courts, and clothed with legal sanction, it is merely a rule of positive moral-
ity […]”. J. Austin, op.cit., s. 104.

74 Ibidem, s. 204.
75 H. Kelsen, op.cit., t. 2, Wilno 1936, s. 33. Por. także t. 1, s. 80.
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Owo uznanie za prawo wyłącznie norm powstałych wskutek świadomej 
działalności prawodawcy (akt stanowienia prawa w określonym trybie) było 
więc nie do pogodzenia ze stanowiskiem przedstawicieli szkoły historycz-
nej76. Prawo zwyczajowe nie mogło bowiem ani być uznane – jak twierdził 
Georg Jellinek – za jakikolwiek wytwór „ducha narodu”, ani czerpać swej 
mocy z powszechnego przekonania, iż jest prawem wskutek „wewnętrznej 
konieczności”, jak również z milczącego aktu woli ludu. Źródłem prawa 
zwyczajowego była po prostu, podobnie jak w wypadku ceremonii, obrzę-
dów czy mody, pewnego rodzaju jego „psychiczna właściwość”, objawiająca 
się tym, iż permanentnie powtarzające się fakty postrzegane są przez ludzi 
jako normatywne77. Wobec tego prawo zwyczajowe traciło jakiekolwiek zna-
czenie w systemie prawa, niemniej jednak w wyjątkowych okolicznościach, 
jak wspomniano wyżej, norma zwyczajowa mogła stanowić źródło (w sen-
sie materialnym) prawa pozytywnego. To jednakże nie stanowiło głównego 
przedmiotu analizy przedstawicieli doktryny pozytywizmu prawniczego, 
skoro decydująca była w tym wypadku kwestia prawa obowiązującego, które-
go źródłem (w sensie instytucjonalnym) był prawodawca78.

Aczkolwiek w dyspucie podnoszony był ważki argument, iż skoro prawo-
dawca winien w swej działalności prawotwórczej brać pod uwagę istniejący 
w danej społeczności system wartości – stanowienie prawa w drodze usta-
wodawstwa oraz powstawanie prawa zwyczajowego powinno prowadzić do 
tych samych rezultatów79. Odrzucając wszakże poglądy szkoły historycznej 
na  temat prawa zwyczajowego, na poziomie wymogu stosowania prawa – 
bez względu na jego źródło – przez organy państwowe panowała zasadnicza 

76 „[…] zwolennicy szkoły historyczno-prawnej wystąpili w zdecydowany sposób przeciw 
temu, że naturalny, podświadomy proces tworzenia się prawa drogą zwyczaju wyrugowany 
został przez sztuczny akt ustawodawczy”. Ibidem, t. 1, s. 81. 

77 „Das Gewohnheitsrecht entspringt nicht dem Volksgeiste, der es sanktioniert, nicht der 
Gesamtüberzeugung, daß etwas kraft  seiner inneren Notwendigkeit Recht sei, nicht einem 
stillschweigenden Willensakt des Volkes, sondern es entsteht aus der allgemeinen psychischen 
Eigenschaft , welche das sich stets wiederholende Faktische als das Normative ansicht; der Ur-
sprung der verbindenden Kraft  des Gewohnheitsrechtes fällt ganz zusammen mit dem der 
verbindenden Kraft  der Zeremoniells oder der Mode”. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Ber-
lin 1929, s. 339. Por. idem, Ogólna nauka o państwie, ks. 2–3, przeł. M. Balsigierowa, M. Przed-
borski, Warszawa 1924, s. 202.

78 Jak ujmuje to A. Preisner (op.cit., s. 187): „monopolistyczne ujmowanie roli państwa w za-
kresie stanowienia prawa nie dawało się pogodzić z tradycyjnymi koncepcjami prawa zwyczajo-
wego”. Do owych tradycyjnych koncepcji można zaliczyć także teorię szkoły historycznej.

79 „Historycy prawa wskazują zwłaszcza na to, że świadomy akt ustawodawczy […] dopro-
wadzić musi materialnie do tych samych wyników, co proces tworzenia się prawa zwyczajowego, 
że zatem drogą ustawodawczą tworzone normy prawne nie mają w istocie swej innej treści od 
tych, jakie by się wytworzyły bez tego sztucznego aktu, drogą naturalnego rozwoju, gdyż czyn-
niki ustawodawcze podlegają tym samym prądom społecznym, jakie kierują przy tworzeniu się 
prawa zwyczajowego, a to przekonaniom i poglądom ludności”. H. Kelsen, op.cit., t. 1, s. 83.
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zgoda80. W tym aspekcie istotnie nie można było dostrzec różnicy pomiędzy 
normą prawa ustawowego i zwyczajowego, gdyż 

przy formułowaniu […] istoty normy prawnej nie rozchodzi się o to, w jaki sposób 
powstała jej treść, czy na drodze procesu społecznego, czy […] aktu ustawodawczego 
państwa – inaczej mówiąc i zwyczajowa norma prawna i norma prawna ustawowa nie 
różnią się wzajemnie niczem i obie muszą zawierać wolę państwa81.

2.3. Definicje prawa zwyczajowego w doktrynie polskiej

Najogólniej rzecz biorąc, podstawą konstrukcji prawa zwyczajowego jest 
równoczesne występowanie co najmniej dwóch elementów o odmiennym 
charakterze: długotrwałej praktyki (diuturnus usus) połączonej z istniejącym 
w ramach społeczności przekonaniem, iż dana norma zwyczajowa jest normą 
prawną (opinio necessitatis)82. Pierwszy z powyższych elementów ma zatem 
charakter „zewnętrzny”, gdyż opiera się na możliwym do zaobserwowania, 
faktycznym przestrzeganiu określonej normy; drugi natomiast, odnosząc się 
do przeżyć psychicznych, ma charakter „wewnętrzny”83. Autorzy zajmują-
cy się prawem zwyczajowym akcentują z reguły pierwszorzędne znaczenie 
jednego bądź drugiego elementu. Przykładowo, zgodnie z prezentowanym 
przez Stefana Grzybowskiego poglądem opinio necessitatis, stanowi element 
„dodatkowy”, gdyż o faktycznym stosowaniu pewnej reguły postępowania 
jako normy prawnej można mówić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy stosowanie 

80 „Prawnik nie pyta, kto jest twórcą prawa, jak ono powstaje czy ustaje […], odpowiedź 
bowiem na powyższe pytania nie brzmi: państwo albo społeczeństwo – lecz zawsze tylko: spo-
łeczeństwo. Prawnik szuka raczej odpowiedzi na pytanie: kto jest podmiotem, dzierżycielem 
porządku prawnego, a odpowiedź na to pytanie brzmi zawsze: państwo. Odpowiedź taka paść 
musi i w wypadku prawa zwyczajowego”. Ibidem, s. 149.

81 Ibidem, s. 150.
82 SPC, s. 60 (autor rozdz. 3 Źródła obowiązującego prawa cywilnego: S. Grzybowski). Au-

tor wskazuje jednak w dalszym ciągu, iż przesłanka ta „nie wiąże się ze świadomością lub 
przekonaniem społeczeństwa, ogółu, lecz oznacza jedynie stosowanie reguł postępowania jako 
obowiązujących norm prawnych”. Ibidem, s. 61. Wskazane przesłanki, tj. diuturnus usus oraz 
opinio necessitatis wraz z ustaleniem określonej praktyki (tj. utrwaleniem jej w dostatecznym 
stopniu w danej grupie społecznej) wymienione są w SPP, t. 1 (s. 216) jako trzy kryteria pozwa-
lające na ustalenie istnienia zwyczaju. Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z 1 III 2010 r. 
(P 107/08) przytoczył następującą defi nicję: „zgodnie z klasyczną defi nicją prawa zwyczajowe-
go, długotrwały zwyczaj stosowania danej normy (longa consuetudo), połączony z powszech-
nym przekonaniem o obowiązującym charakterze tej normy (opinio iuris sive necessitatis), 
powoduje, że norma ta staje się prawem zwyczajowym”.

83 F. Studnicki, op.cit., s. 5. Oba wymienione tutaj elementy można odnaleźć także w dzie-
łach B. Groickiego i P. Szczerbica, aczkolwiek w poszczególnych przepisach różnie ocenia się 
ich znaczenie.
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to „jest […] połączone z sankcjonowaniem przez państwo”84. Z kolei Fran-
ciszek Studnicki, przyznając, że stała praktyka jest „najwartościowszym” ze 
wskaźników przemiany zwyczaju w prawo zwyczajowe, nie wykluczał istnie-
nia prawa zwyczajowego „w materiach, w których nie zapadło jeszcze żadne 
orzeczenie lub zapadło ich zbyt mało na to, aby można było mówić o stałej 
praktyce władz”85. W literaturze polskiej pojawiają się także odmienne kon-
cepcje opierające się na innych kryteriach86.

Proces prawotwórczy polegający na przekształcaniu się zwyczaju w prawo 
zwyczajowe przeciwstawiany jest stanowieniu norm prawnych przez ustawo-
dawcę87. Aktami prawotwórczymi są bowiem: a) stanowienie norm prawnych 
przez organ państwowy w przewidzianej prawem formie; oraz b) uznanie 
za normy prawne przez organ państwowy w odpowiedniej formie, „jakichś 
norm postępowania o charakterze pozaprawnym”88. Stąd rodzi się pytanie 
o rolę określonych organów państwowych w sankcjonowaniu zwyczaju jako 
prawa89 oraz o specyfi czne cechy aktu uznania jako działania organu pań-
stwowego90. Przy analizie tej kwestii należy wziąć pod uwagę wiele czynni-
ków, zwłaszcza historycznych, związanych z określonym momentem dziejo-

84 SPC, s. 60.
85 F. Studnicki, op.cit., s. 54.
86 Na przykład „Reguły zwyczajowe, przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, mają 

charakter prawny, o ile zobowiązują do postępowania uznanego za należne osobie uprawnio-
nej, to znaczy określają, komu z potencjalnych uczestników sporu zostanie przyznana racja, 
kto jest ewentualnie uprawniony do interweniowania w spór i wreszcie kto – jakie siły – może 
wprowadzić w życie decyzję rozstrzygającą spór”. A. Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjo-
logicznoprawne, Warszawa 2001, s. 212; idem, Wstęp, [w:] A. Kojder, E. Łojko, W. Staśkiewicz, 
A. Turska, Elementy socjologii prawa, t. 5: Prawo zwyczajowe. Wybór tekstów, Warszawa 1993, 
s. 55. Autor zwraca także uwagę na problem ewentualnej sankcji za naruszenie reguł prawa 
zwyczajowego („użycie lub groźba środków przymusu ze strony osób mających społecznie 
uznany przywilej ich zastosowania”). Ibidem, s. 213; s. 56.

87 K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii…, s. 221. Jak pisał S. Grzybowski, „poza 
sporem pozostaje w tej sytuacji twierdzenie, że różnica między prawem stanowionym a pra-
wem zwyczajowym polega na odmienności formy powstawania norm prawnych”. S.  Grzy-
bowski, Dzieje prawa. Opowieść, refl eksje, rozważania, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1981, s. 37–38.

88 W. Bossy, Zwyczaj i prawo zwyczajowe jako „źródła prawa”, „Acta Universitatis Wrati-
slaviensis”, nr 911, Prawo CL, Wrocław 1988, s. 5. Należy wszakże zaznaczyć, iż jako cel swej 
rozprawy autor stawia „uporządkowanie terminologii dotyczącej zagadnień zwyczaju i prawa 
zwyczajowego na gruncie tzw. marksistowskiej koncepcji prawa, jako koncepcji stanowiącej 
w znacznej mierze naukowy paradygmat w powojennej doktrynie prawniczej w Polsce”. Ibi-
dem, s. 4. Ze względu na to autor defi niuje prawo zwyczajowe w dwojaki sposób, odwołując się 
do różnych kryteriów (por. niżej, przyp. 104 i 105).

89 „Sankcjonowanie zwyczaju, historycznie rzecz biorąc, przez bardzo długi okres czasu 
było podstawową formą tworzenia prawa w średniowiecznej Europie”. J. Wróblewski, Zasady 
tworzenia prawa, Warszawa 1989, s. 21.

90 W. Bossy, op.cit., s. 6–9.
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wym, w którym ma miejsce dany akt prawotwórczy (na przykład uznanie 
przez będącego suwerenem króla określonego zwyczaju jako obowiązujące-
go). Ma to znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do badań nad dawnym pra-
wem, odnośnie do którego, z natury rzeczy, dysponujemy mniej lub bardziej 
ograniczonymi źródłami poznania. W związku z tym w literaturze wskazuje 
się, że w czasach nowszych w zakresie kompetencji organów państwowych do 
uznawania zwyczajów za prawne mogą istnieć „wyraźne, mniej lub bardziej 
skonkretyzowane postanowienia”91. W bardziej odległej przeszłości na plan 
pierwszy wysuwała się „wiążąca normatywnie praktyka odpowiednich orga-
nów państwowych, zwłaszcza stosujących prawo”92. Dla dalszych rozważań 
jest to o tyle istotne, że w pracach B. Groickiego i P. Szczerbica odnajdujemy 
przykłady potwierdzające istnienie w prawie miejskim różnych kryteriów 
pozwalających na stwierdzenie, czy mamy do czynienia z normą zwyczajową 
czy też normą prawa zwyczajowego. Przesłanki te wszakże nie zawsze uzupeł-
niają się, a niekiedy wręcz mogą się wykluczać93.

Wielu autorów postrzega zatem uznanie przez organ państwowy jako ko-
nieczny warunek przekształcenia normy zwyczajowej w prawną94. Następuje 
tutaj, zgodnie z poglądem Jerzego Wróblewskiego, „tworzenie prawa przez 
praktykę” w tym znaczeniu, iż to organ państwowy tworzy prawo zwyczajowe 
z chwilą podjęcia decyzji na podstawie normy zwyczajowej95. Z innego punk-
tu widzenia prawo zwyczajowe przedstawiał S. Grzybowski, argumentując: 

91 K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii…, s. 222. Autorzy przychylają się właśnie 
do tego ostatniego poglądu, skoro „zwyczaj »sam przez się«, samorzutnie, nie tworzy prawa, 
lecz w połączeniu z odpowiednim elementem pozytywnego porządku normatywnego – po-
stanowieniami określającymi prawność pewnych zwyczajów lub warunki uznania pewnych 
kategorii zwyczajów za prawne wraz z kompetencjami odpowiednich organów do takiego uz-
nania”. Wynika z tego, iż „zwyczaj staje się prawny ze względu na odpowiednie akty kompe-
tentnych organów państwowych”.

92 Ibidem.
93 Zob. rozdz. II.2.1.
94 S. Ehrlich twierdził: „Historycznie prawo zwyczajowe uformowało się w taki sposób, że 

długotrwały zwyczaj […] regulował w sposób jednorodny, a w powszechnym przekonaniu ko-
nieczny […], jakiś stosunek społeczny. […] Gdy ta regulacja zostanie następnie uznana przez 
organ państwowy, który dla jej ochrony stosuje sankcję przymusu państwowego, powstaje nor-
ma prawna. Taka ingerencja państwowa jest zatem niezbędna do przekształcenia zwyczaju 
w prawo zwyczajowe”. S. Ehrlich, op.cit., s. 128. Jest to zrozumiałe wszakże przy zastrzeżeniu, iż 
mowa o okresie, w którym istnieje państwo oraz jego organy. Tymczasem normy zwyczajowe 
mogły być uznane jako prawo w danej społeczności w okresie przedpaństwowym, kiedy to 
wymóg zatwierdzenia lub uznanie normy zwyczajowej przez władzę państwową nie stanowiło 
warunku jej obowiązywania. Dopiero w rezultacie rozwoju państwa wraz z jego instytucjami 
warunek uznania bądź nie normy zwyczajowej staje się kwestią kluczową.

95 Formą tworzenia prawa jest „tworzenie prawa zwyczajowego poprzez podejmowanie 
decyzji przez organy państwa, na podstawie reguł zwyczajowych. […] Gdy organ państwa 
wydaje decyzję przyjmując za jej podstawę regułę zwyczajową, to wówczas tworzy tzw. prawo 
zwyczajowe”. J. Wróblewski, Zasady…, s. 20–21.
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poza sporem pozostaje stwierdzenie, że różnica między stanowionym a zwyczajowym 
polega na odmienności formy powstawania norm prawnych. Prawo zwyczajowe nie 
powstaje bowiem w postaci jednorazowej świadomej działalności czynnika prawo 
tworzącego, lecz powoli i stopniowo, sankcjonując w ten sposób wykształcone sto-
sunki społeczno-gospodarcze96.

Owo powolne tworzenie się prawa zwyczajowego opiera się tylko na prak-
tyce, a więc działalności organów państwa, gdyż sankcja „jest wyrażona przez 
organ, który regułę tę stosuje (np. przez sądy)”97.

W zależności od prezentowanych poglądów, głównie odnośnie do roli or-
ganów państwa w procesie tworzenia prawa, w polskiej literaturze zamiesz-
czane są różne defi nicje prawa zwyczajowego. Podstawową trudnością, która 
się pojawia, jest niewątpliwie to, iż aby zdefi niować termin „prawo zwycza-
jowe”, należałoby wcześniej określić, czym jest prawo. Stąd też niekiedy w ra-
mach rozważań nad prawem zwyczajowym autorzy ograniczają się jedynie 
do wskazania cech konstytutywnych prawa zwyczajowego w odróżnieniu od 
cech innych kategorii prawa. Dlatego też spotykane defi nicje prawa zwycza-
jowego są niekiedy dość ogólne lub też badacze uwypuklają jedynie pewne 
– uznane przez nich za najważniejsze – elementy spośród wskazanych po-
wyżej kosztem innych98. Jedynie przykładowo przytaczam zatem następu-
jące defi nicje zawarte w polskiej doktrynie, powstałe w różnych okresach 
(XIX–XXI wiek): a) prawo zwyczajowe określić można jako „przeżycia im-
peratywno-atrybutywne, powołujące się na odpowiednie wyobrażane sobie 
postępowanie masowe innych ludzi jako na fakt normatywny”99; b) „z pra-
wem zwyczajowym mamy do czynienia wtedy, gdy obok faktycznego prze-
strzegania pewnych norm niepisanych przez dłuższy okres w odpowiednio 
szerokim kole ludzi istnieje również powszechne przekonanie, że normy te 
są prawem”100; c) prawem zwyczajowym „są reguły postępowania, stosowa-
ne stale w praktyce organów państwa jako obowiązujące normy prawne, nie 

96 SPC, s. 60.
97 Ibidem. Autor przytacza tutaj pogląd, że „nie ma normy prawnej poza państwem” 

(A. Wolter).
98 Ze względu na obowiązującą ofi cjalnie w okresie Polski Ludowej teorię prawa zrozu-

miałe jest, że w polskiej literaturze powstałej w tym czasie (lecz nie tylko) dominował pogląd 
o bezwzględnej konieczności aktu organu państwowego, mocą którego następowało prze-
kształcenie normy zwyczajowej w normę prawną.

99 L. Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. 2, opr. W. Leś-
niewski, Warszawa 1960, s. 360. Na wstępie swych rozważań na temat prawa zwyczajowego 
autor stwierdza – wskazując na naukę niemiecką – iż prawem zwyczajowym najczęściej okre-
śla się „prawo, które nie będąc ustanowionym przez ustawę (lub przez państwo) faktycznie jest 
zachowywane, albo – które ujawnia się w stałym, jednolitym przestrzeganiu pewnej reguły 
postępowania”. Ibidem, s. 353–354.

100 F. Studnicki, op.cit., s. 5. Autor szczególnie akcentuje tutaj, iż normy zwyczajowe są to 
normy niepisane. Wątek spisywania prawa zwyczajowego rozwinięty zostanie niżej. 
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będące normami prawa stanowionego”101; d) „prawo zwyczajowe – normy 
prawne powstałe w wyniku uznania przez organy państwa za obowiązujące 
prawo pewnej długotrwałej i równomiernej praktyki postępowania (zwycza-
ju) w określonej dziedzinie stosunków społecznych”102; e) w szerokim zna-
czeniu prawo zwyczajowe obejmuje „ogół idei, reguł i zasad postępowania 
– nie narzuconych ani nie podtrzymywanych przez państwo, wytworzonych 
przez grupy społeczne lub środowiska – których przekroczenie spotyka się 
z negatywną reakcją otoczenia”103. Pojawia się także rozróżnienie związane 
z defi niowaniem prawa zwyczajowego jako rodzaju prawa pozytywnego104 
oraz niebędącego typem tego prawa105.

Biorąc pod uwagę badania historyczne nad prawem, można stwierdzić, 
iż do najważniejszych cech charakteryzujących czy też konstytuujących pra-
wo zwyczajowe należą zatem106: a) długotrwałość przestrzegania (członkowie 
społeczności nie są w stanie stwierdzić momentu ukształtowania się normy, 

101 SPC, s. 61. Należy zwrócić uwagę, iż w defi nicji tej nie został uwzględniony fakt, że 
w działalności organów państwowych mogą być stosowane normy niebędące ani normami 
prawa stanowionego, ani normami prawa zwyczajowego. W uzupełnieniu warto także zauwa-
żyć, że zgodnie ze stanowiskiem S. Grzybowskiego w odniesieniu do prawa cywilnego „po-
wszechna zgoda [w nauce – G.M.K.] panuje w zasadzie tylko o tyle, że […] nie uważa się go 
[zwyczaju – G.M.K.] za źródło prawa”. Ibidem, s. 62; zob. także s. 68.

102 W. Gromski, Prawo zwyczajowe, [w:] Encyklopedia prawa…, s. 620.
103 A. Kojder, Godność i siła prawa…, s. 213; idem, Wstęp…, s. 56. W cytowanej defi nicji 

uwagę zwraca, iż określa ona prawo zwyczajowe jako reguły „niepodtrzymywane przez pań-
stwo”, a więc – jak można to rozumieć – reguły, których złamanie nie musi wywoływać sankcji 
stosowanej przez organy państwowe.

104 Prawo zwyczajowe to „zespół zwyczajowych […] norm postępowania, uznanych przez 
państwo w drodze wyraźnego aktu uznania […] norm, których realizowanie zagrożone jest 
przez państwo możliwością użycia przymusu i które są wyrazem woli klasy panującej […]”. 
W. Bossy, op.cit., s. 14.

105 Prawo zwyczajowe defi niowane na podstawie koncepcji niemarksistowskich to „zespół 
zwyczajowych norm postępowania […], odpowiednio długo przestrzeganych, przez odpowied-
nio duży krąg podmiotów należących do danej grupy społecznej, i to norm, co do których 
u podmiotów tych ukształtowało się przekonanie i wytworzyła się opinia, że obowiązują one 
jako normy prawne danego systemu prawnego (ew. inaczej: norm, co do których u podmiotów 
tych ukształtowało się przekonanie i wytworzyła opinia, że powinny być podstawą odpowied-
nich decyzji organów państwa)”. Ibidem. Jeśli chodzi o stosowany w powyższych defi nicjach 
termin „norma zwyczajowa”, autor określa ją jako „społeczną normę postępowania, której 
treść ukształtowała się w danej grupie społecznej bez decydującego udziału organu państwa, 
jako werbalne odzwierciedlenie faktu długotrwałego powtarzania przez podmioty wchodzące 
w skład tej grupy społecznej określonego typu postępowania”. Jedynym uzasadnieniem obo-
wiązywania tych norm „jest sama przez się tradycja długotrwałego […] postępowania w ten 
sposób” w danej grupie społecznej. Tym samym autor wyklucza odwoływanie się w tym wypad-
ku do jakichkolwiek innych kryteriów, zwłaszcza sprawiedliwości czy słuszności. Ibidem, s. 13.

106 Taki katalog warunków uznanych jako niezbędne do istnienia prawa zwyczajowego 
wymienia L. Petrażycki, Teoria prawa…, t. 2, s. 363–364. Autor zwraca uwagę na budzące wąt-
pliwości zagadnienie, na ile określone działanie podejmowane w błędnym mniemaniu, iż tak 
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choć w ich mniemaniu stało się to w zamierzchłej przeszłości); b) ciągłość 
przestrzegania (nieprzerwane stosowanie określonej normy); c) racjonal-
ność (sensowność, słuszność zastosowania normy w określonej sytuacji); 
d) zgodność z akceptowanym powszechnie w danej społeczności systemem 
wartości (norma prawa zwyczajowego nie przeciwstawia się uznanym w da-
nej społeczności normom religijnym, moralnym, etycznym etc.). Niemożliwe 
wydaje się stworzenie uniwersalnych kryteriów pozwalających na stwierdze-
nie, czy w społeczności panuje świadomość (odczucie, przekonanie) co do 
charakteru prawnego danej normy. Kwestią dyskusyjną pozostaje ponadto 
udział organów państwowych w procesie przekształcania zwyczaju w prawo 
zwyczajowe.

2.4. Sztywność czy elastyczność prawa zwyczajowego

W świetle powyższych rozważań należy się odnieść do zagadnienia, czy pra-
wo zwyczajowe ma charakter zachowawczy, czy też jest elastyczne. Prezento-
wane są tutaj dwa krańcowo różne stanowiska107. 

Z jednej strony podkreślany bywa nader sztywny charakter prawa sta-
nowionego wobec elastyczności prawa zwyczajowego, odpowiadającego 
istniejącemu w danej społeczności systemowi wartości108. Będąc wytworem 
określonej wspólnoty, prawo zwyczajowe mogło być na tyle elastyczne, aby 
dynamicznie odzwierciedlać ewolucję zachodzącą w ramach pewnych sto-
sunków prawnych czy – szerzej – społecznych, a wynikającą z zaistnienia no-
wych zjawisk, zmian w sposobie życia ludzkiego, pojawienia się nieznanych 
dotychczas, a wymagających stosunkowo pilnego rozstrzygnięcia proble-
mów. W tym aspekcie prawo stanowione miało być sztywne w tym sensie, że 
nie nadążało za nieustannie zmieniającą się cywilizacją, będąc niejako stale 
„o krok w tyle” wobec zagadnień, które ze względu na swe znaczenie wyma-
gały prawnej regulacji.

Z drugiej strony pojawiają się argumenty krańcowo przeciwne. Prawo 
zwyczajowe jest na tyle zachowawcze, że przez swoją niechęć do zmian utrwa-
la najbardziej archaiczny stan rzeczy w obrębie wspólnoty109. Tym samym 

powinno się czynić według normy prawa stanowionego (na przykład błędne przypuszczenie 
co do istnienia normy ustawowej) wyklucza istnienie prawa zwyczajowego. Ibidem, s. 365.

107 K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii…, s. 227. Por. S. Ehrlich, op.cit., s. 128–129.
108 Przykładem sztywności prawa stanowionego jest między innymi bardzo rozbudowana 

kazuistyka pierwszych kodeksów pojawiających się w Europie w XVIII wieku.
109 Bardzo krytycznie z tego właśnie punktu widzenia prawo zwyczajowe oceniał L. Pe-

trażycki. Pisał między innymi, że „im wyższy jest szczebel kultury, w tym większym stopniu 
konserwatyzm prawa zwyczajowego staje się czynnikiem szkodliwym dla życia społecznego 
i kultury oraz jej postępu. Im szybciej zmieniają się warunki i potrzeby życia, w tym słabszym 
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staje na przeszkodzie rozwojowi społeczeństwa właśnie przez swą sztywność 
i konserwatyzm. Prawo stanowione przeciwnie – jawi się tutaj jako elastycz-
ne, gdyż dzięki swojej ogólności jest w większym stopniu otwarte na nowe 
zjawiska pojawiające się w danej społeczności, a przez to odpowiada wyzwa-
niom charakterystycznym dla okresów szybkich (i niejednokrotnie gwał-
townych) zmian w ramach określonych stosunków społecznych110. W tym 
aspekcie uwidacznia się zasadnicza wada prawa zwyczajowego polegająca na 
bardzo wolnym tempie jego przeobrażeń111. Należy także podkreślić, że rola 
ustawodawstwa zwiększa się wraz z rozwojem cywilizacji, a wyparcie prawa 
zwyczajowego przez prawo stanowione jest w perspektywie historycznej uza-
leżnione głównie od stopnia kultury prawnej danej społeczności112.

Nie jest łatwe jednoznaczne stwierdzenie, który w powyższych poglądów 
bardziej odpowiada rzeczywistości w odniesieniu do polskiego prawa miej-
skiego oraz etapów jego ewolucji. Zapewne we wcześniejszym okresie (do 
końca XVI wieku) prawo zwyczajowe stosowane w polskich miastach w dużej 
mierze odpowiadało poziomowi rozwoju społeczeństwa113. Jednak bez wąt-
pienia od pewnego momentu (co jest widoczne zwłaszcza w orzecznictwie 
sądów karnych w XVII i XVIII wieku) prawo zwyczajowe było coraz bar-
dziej anachroniczne i nieadekwatne wobec zmieniającej się rzeczywistości. 
Z czasem bowiem stawało się ono nośnikiem wartości wstecznych, natomiast 

stopniu prawo zwyczajowe jest w stanie nadążyć za tym rozwojem […] i przetwarza się w non-
sens społeczny […]. Prawo zwyczajowe jest narzędziem rozwijania i podtrzymywania nierów-
ności społeczno-prawnej, przywilejów kastowych i stanowych, niewolnictwa i pańszczyzny, 
wyzucia z praw kobiet itd.” L. Petrażycki, Teoria prawa…, s. 380, 383. „Za typową cechę prawa 
zwyczajowego należy uznać właśnie konserwatyzm i bezwład; nie zdolność nadążania za roz-
wojem ducha narodu, lecz właściwość spóźniania się w stosunku do niego i hamowania jego 
swobodnego ruchu swoją bezwładnością […]”. Idem, Zagadnienia prawa…, s. 30. 

110 „[…] zwyczaje przodków na niższych stopniach kultury cieszą się bardzo wysoką oceną 
społeczną […], mają wielki autorytet i otoczone są aureolą, wszelka zaś innowacja, wszelka 
próba wprowadzenia nowości rozumem własnym, zamiast stosowania się do świętych trady-
cji, poczytywana jest za coś złego, coś haniebnego itd. Stosownie do tego prawo zwyczajowe 
ma wielką moc i wartość motywacyjną i kulturalno-wychowawczą, ustawodawstwo zaś jest 
względnie słabe i małowartościowe. Ten stan rzeczy zmienia się nieuchronnie w miarę niena-
dążania za życiem i coraz to większej nieprzydatności i niemożności zastosowania w nowych 
warunkach tradycyjnych reguł zwyczajowych […]; autorytet i emocjonalna siła motywacyjna 
wygasa, poszanowanie prawa ustawowego wzrasta […]”. L. Petrażycki, Teoria prawa…, s. 381. 
Por. K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii…, s. 226.

111 S. Ehrlich, op.cit., s. 128.
112 L. Petrażycki, Zagadnienia prawa…, s. 41.
113 Do tego okresu odnieść można następujący komentarz L.  Petrażyckiego: „[…] kon-

serwatyzm prawa zwyczajowego można uznać za cechę pożyteczną dla życia społecznego na 
niższych szczeblach kultury. Przyczynia się on do nagromadzania i przekazywania w spadku 
z pokolenia w pokolenie nieświadomych, lecz wartościowych zdobyczy doświadczenia zbio-
rowego, zapobiega roztrwonianiu nieświadomej społecznej mądrości normatywnej, zdobytej 
w doświadczeniu wiekowym”. L. Petrażycki, Teoria prawa…, s. 380.
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prawo stanowione w większym stopniu odzwierciedlało idee postępowe i no-
woczesne (co potwierdza na przykład ustawowy zakaz tortur wprowadzony 
w Rzeczypospolitej w 1776 roku114). W tym zakresie pogląd na temat „bez-
władu i archaiczności” prawa zwyczajowego, jego „powolności w rozwoju” 
i „nieruchomości” prezentowany przez L. Petrażyckiego115 jest z pewnością 
pod wieloma względami adekwatny do praktyki prawa miejskiego w Polsce, 
zwłaszcza począwszy od schyłku XVII wieku.

3.  Zagadnienie nadania normom zwyczajowym mocy prawnej 
w perspektywie historycznej

W doktrynie przedstawia się najczęściej trzy rodzaje relacji na linii prawo 
zwyczajowe – prawo stanowione116. Są one następujące: a) prawo stanowione 
z a k a z u j e  przestrzegania norm prawa zwyczajowego; b) prawo stanowio-
ne p om i j a  m i l c z e n i e m  lub też o d m aw i a  w a ż n o ś c i  normom pra-
wa zwyczajowego; c) prawo stanowione traktuje reguły prawa zwyczajowego 
jako ź ró d ł o  pr aw a  w  s e n s i e  f or m a l ny m . Rozważyć należy zatem na-
stępującą kwestię: działalność jakiego rodzaju organów państwowych sank-
cjonowała daną normę zwyczajową w dawnym prawie.

W literaturze historyczno-prawnej wskazuje się zwłaszcza na decydującą 
w tym zakresie rolę sądów, które odkrywały normy prawa zwyczajowego117. 
Wykonywana przez organy sądownicze funkcja stosowania prawa była szcze-
gólnie istotna w okresie, w którym władza centralna nie była jeszcze na tyle 
silna, aby to jej decyzja przesądzała o treści obowiązującego prawa. Zgod-
nie z poglądami reprezentowanymi w nauce zwyczaj przekształcał się zatem 
w prawo zwyczajowe wskutek stosowania danej normy przez sąd lub też inny 
organ publiczny rozstrzygający w danej sprawie118. Jednakże z czasem w pew-

114 Zob. niżej, rozdz. III, przyp. 74.
115 Zob. L. Petrażycki, Teoria prawa…, s. 379.
116 A. Preisner, op.cit., s. 188; A. Kojder, Godność i siła prawa…, s. 216; idem, Wstęp…, 

s. 61. Autor używa tutaj określenia „prawo ofi cjalne”.
117 Co potwierdza następujący pogląd dotyczący źródeł prawa w Polsce w okresie monar-

chii piastowskiej: „Reguły zwyczajowego prawa sądowego […] tworzyły się przez zaistnienie 
faktów aprobowanych przez daną społeczność w sferze ochrony osób, mienia, wierzeń i in-
nych dóbr ludzkich. Prawotwórcze znaczenie miały w szczególności rozstrzygnięcia danych 
sporów i konfl iktów społecznych dokonywane przez władze lokalne lub ogólnopaństwowe”. 
W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 71. Zob. także K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, 
Warszawa 1998, s. 35.

118 „Jeśli zwyczaj […] był aprobowany i stosowany przez sąd w postaci wymuszania po-
stępowania zgodnego z nim, ścigania i karania postępowania sprzecznego z nim, stawał się 
prawem zwyczajowym”. S. Grodziski, Z dziejów…, s. 42. „Utrwalone w praktyce sposoby po-
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nym zakresie decydującą rolę zaczęła odgrywać aprobująca normy zwyczajo-
we działalność monarchów119.

Rozważając zjawisko przekształcania się zwyczaju w prawo zwyczajowe 
w ujęciu historycznym, należy zauważyć, że wraz ze wzrostem znaczenia 
prawa tworzonego przez organy państwowe w coraz większym stopniu uwi-
dacznia się problem stosunku prawodawcy wobec stosowanych w społeczeń-
stwie norm zwyczajowych. Biorąc pod uwagę konkretną sytuację, w której 
zwyczaj nabywa mocy prawa właśnie wskutek decyzji prawodawcy, mamy do 
czynienia z następującym zjawiskiem: określone postępowanie uznane w da-
nej grupie społecznej za prawidłowe wyprzedza działalność prawodawcy120. 
Tym samym owa działalność sprowadza się do ofi cjalnego uznania za pra-
wo określonych norm (zwyczajowych) wytworzonych w danej społeczności 
i przestrzeganych przez jej członków. Jest to zatem prawo „wzięte” z obowią-
zujących w tej wspólnocie zwyczajów w tym znaczeniu, iż to zwyczaj stał się 
źródłem sankcjonowanego przez władzę prawa. Wówczas dzięki owej następ-
czej – wobec wytworzonych już wcześniej reguł postępowania – działalno-
ści prawodawcy zachodzi duże prawdopodobieństwo, że tego rodzaju prawo 
będzie przestrzegane, gdyż członkowie określonej grupy społecznej będą się 
z nim utożsamiać, uznając, że nie jest to prawo narzucone z zewnątrz, lecz 
„ich własne”121. Co więcej, sformułowanie „nasze prawo” wskazuje nie tylko, 
że jest to prawo obowiązujące rzeczywiście w danej społeczności, lecz – co 
szczególnie ważne – jej członkowie uznają owo obowiązywanie za słuszne, 
właściwe i sprawiedliwe122. Można zatem stwierdzić, iż sytuacja, w której pra-
wodawca nadaje moc prawną normom zwyczajowym, jest pożądana z jego 
punktu widzenia, bowiem z jednej strony przyczynia się do wzrostu auto-

stępowania […] przekształcały się w prawo zwyczajowe przez stosowanie ich w praktyce wy-
miaru sprawiedliwości. Normy zwyczajowe nabierały więc charakteru prawa zwyczajowego, 
które było stosowane przez władców, urzędników, sędziów”. E. Borkowska-Bagieńska, Historia 
prawa sądowego, Warszawa 2010, s. 22.

119 K. Sójka-Zielińska (Drogi i bezdroża prawa, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000, s. 22), 
przedstawiając proces kształtowania się praw archaicznych, akcentuje rolę „utrwalonych tra-
dycją zwyczajów”, które „pozostawały w mocy, jeśli nie stały w sprzeczności z interesami wład-
ców”. Jeżeli władca „aprobował je milcząco lub wyraźnie, stawały się prawem zwyczajowym; 
inne natomiast, które nie zyskały aprobaty, zamierały lub były z praktyki życia społecznego 
usuwane”. Należy podkreślić, iż proces powyższy mógł być możliwy w sytuacji znacznego już 
rozwoju aparatu państwowego egzekwującego wolę monarchy w społeczeństwie.

120 K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii…, s. 225.
121 Wskazują na to pewne ustępy z pomników prawa miejskiego: „Miejskie prawo jest […] 

i to też nasze majdeburskie, którego Kraków i insze miasta koronne używają”. I.M. art. 1 ust. 
15 glo.; „O czym i to nasze prawo miejskie świadczy”. I.M. art. 3 ust. 2 glo. „Polacy […] mają 
prawo swoje”. Porządek cz. 1. art. O prawie i różności praw, s. 5.

122 W związku z tym jest bardzo prawdopodobne, iż nie zaistnieją wówczas rozbieżności 
pomiędzy zachowaniami ludzi a nakazami wynikającymi z prawa. K. Opałek, J. Wróblewski, 
Zagadnienia teorii…, s. 225.
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rytetu prawodawcy w społeczeństwie jako czynnika sankcjonującego prawo, 
a z drugiej ów wspomniany element identyfi kowania się społeczeństwa z pra-
wem sprzyja stabilności systemu.

Jak zwraca się uwagę w literaturze, we wczesnym średniowieczu wśród 
społeczności germańskich samo pojęcie prawa utożsamiane było ze zwycza-
jem123. Tym samym nie odróżniano norm prawnych od norm zwyczajowych 
i dlatego całe obowiązujące prawo określić można jako zwyczajowe. Pojawia-
jące się w średniowieczu spisy prawa zwyczajowego były w swej istocie jedynie 
utrwalonymi na piśmie przepisami, które i tak funkcjonowały w danej spo-
łeczności – były stosowane bez względu na to, czy zostały spisane, czy też nie. 
Z tego punktu widzenia kluczowa staje się instytucja monarchy, który umac-
niając swą władzę w państwie, dążył do ułożenia stosunków panujących we-
wnątrz rządzonej przez siebie społeczności zgodnie ze swą wolą. Obejmowało 
to głównie pochodzącą od monarchy i podporządkowanego mu aparatu pań-
stwowego gwarancję przestrzegania w państwie obowiązującego prawa. Stąd 
jeśli prawodawca (monarcha) ogłaszał dane prawo jako obowiązujące, nader 
często podkreślał, iż źródłem tego prawa nie jest tylko jego wola, lecz istnieją-
cy w danej społeczności zwyczaj. Była to najlepsza legitymacja normy praw-
nej124. Tym też można tłumaczyć potwierdzanie przez monarchę prywatnych 
spisów prawa zwyczajowego. Była już mowa o tym, że prawo takie – którego 
źródłem był znany i szanowany w społeczności zwyczaj – mogło w naturalny, 
niejako intuicyjny sposób być przestrzegane, tym samym wzmacniając pozy-
cję monarchy jako źródła prawa w sensie instytucjonalnym (od chwili ogło-
szenia prawa to władca swym autorytetem gwarantował jego obowiązywanie). 
Naturalną konsekwencją stanu rzeczy, w którym monarcha musiał liczyć się 
z odbiorem swojego działania przez społeczeństwo, było to, iż ogłaszane przez 
niego prawo wymagało aprobaty (uznania) przez elitę określonej społeczności 
(na przykład wojowników, możnych, kapłanów, sędziów), a w późniejszym 
okresie przez przedstawicieli narodu politycznego. Skoro źródłem tego prawa 
był zwyczaj, prawdopodobnie nic nie stawało na przeszkodzie tej akceptacji.

Dążący do utrwalania swej suwerennej władzy monarcha mógł z czasem 
w coraz mniejszym stopniu liczyć się z konsekwencjami społecznymi podej-
mowanych przez siebie decyzji, szczególnie jeśli chodziło o niższe warstwy 
ludności125. Nie oznacza to, iż władca był w stanie lub chciał w swej dzia-

123 J.M. Kelly, op.cit., s. 122.
124 Potwierdza to zamieszczony w Ius municipale w Przywileju Ottona Wielkiego […] na 

założenie miasta Magdeburgu następujący fragment: „Tym to Saksonom wiernym naszym mi-
łym dozwoliliśmy i dozwalamy miasto budować i zamknąć i w nim prawo miejskie według 
starodawnego zwyczaju postanowić”.

125 Szerzej na temat władzy monarchy w zakresie stanowienia prawa zob. K. Pennington, 
Władca i prawo (1200–1600). Suwerenność monarchy a prawa poddanych w zachodnioeuro-
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łalności prawotwórczej całkowicie pomijać istniejące w danej społeczno-
ści zwyczaje. Niemniej wpływ na normy prawa stanowionego mogły mieć 
ewentualnie tylko takie normy zwyczajowe, które były przestrzegane oraz 
służyły interesowi wyższych warstw społeczeństwa (szczególnie mających 
udział w sprawowaniu władzy państwowej). Dlatego wraz z rozwojem nowo-
czesnego państwa zwyczaj jako źródło prawa stopniowo tracił na znaczeniu. 
W wielu krajach Europy wraz z nastaniem absolutnego systemu rządów oraz 
pozbawieniem przedstawicieli społeczeństwa wpływu na władzę coraz więk-
sze znaczenie zyskiwało stanowienie prawa będące prerogatywą suwerena, 
a więc monarchy126.

Należy także w tym momencie zwrócić uwagę na niekiedy pomijany, 
a szczególnie istotny ze względu na rozważania zawarte w kolejnym rozdziale 
fakt, iż decyzja prawodawcy mogła sankcjonować układ prawa zwyczajowego 
sporządzony przez osobę prywatną127. Nie należy mylić tej kwestii z ewen-
tualnym ustawowym uregulowaniem stosowania prawa zwyczajowego128. 
W związku z powyższym pojawia się problem znaczenia – a jeśli tak, to ja-
kiego – spisania (zredagowania) obowiązujących w danej społeczności norm 
zwyczajowych czy też prawa zwyczajowego. A w dalszym ciągu: czy miało 
znaczenie to, że dany spis (redakcja) powstał na polecenie prawodawcy czy 
też był wynikiem własnej inicjatywy podjętej przez osobę prywatną? Może 
bowiem zrodzić się pytanie: czy wskutek spisania norm prawa zwyczajowego 
w jakimś zbiorze i uznaniu następnie przez monarchę tego rodzaju zbioru za 
obowiązujący prawo w nim zawarte przestawało być prawem zwyczajowym, 
stając się prawem stanowionym?129

pejskiej tradycji prawnej, przeł. A. Pysiak, red. J. Pysiak, Warszawa 2012, rozdz. 6: Poglądy na 
władzę Księcia pod koniec średniowiecza, s. 201–233.

126 J.M. Kelly, op.cit., s. 208–209.
127 Zarówno Speculum Saxonum, jak i Ius municipale były spisami prywatnymi sporządzo-

nymi w Niemczech. Podobnie osoby prywatne były autorami stosowanych w innych częściach 
Niemiec zwierciadeł, jak również różnego rodzaju pomników prawa obowiązujących w po-
zostałych krajach Europy. Niektóre z nich uznawane były przez monarchów za obowiązujące. 
Przykładowo, na temat postępowania podczas spisywania prawa zwyczajowego we Francji 
zob. I. Malinowska-Kwiatkowska, Pozwolenie na małżeństwo w prawie francuskim XVI–XVIII 
stulecia, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Prawnicze” z. 149, Kraków 1993, s. 13 i n. oraz cyt. tam 
literaturę. Podstawowym źródłem poznania prawa zwyczajowego Francji jest wydawnictwo 
Nouveau coutumier général, ou Corps des coutumes générales et particulières de France et des 
provinces connues sous le nom de Gaules, éd. M. Brunet, t. 1–4, Paris 1724. Uzasadniając przy-
jęty przez siebie sposób redakcji zbioru, autorzy stwierdzają w przedmowie, iż najlepszym 
sposobem wyjaśniania zwyczajów jest interpretowanie ich przez nie same („[…] la meilleure 
maniere d’expliquer les Coutumes est de les interpreter par elles – mêmes […]”).

128 „[…] prawo zwyczajowe nie przestaje być prawem zwyczajowym z tego powodu, że jego 
stosowanie uregulowane jest ustawą […]”. L. Petrażycki, Teoria prawa…, s. 414.

129 Por. J. Wiślicki, op.cit., s. 12. W uzupełnieniu warto zauważyć, że w jednym z podręcz-
ników autor w następujący sposób przedstawia proces „zastąpienia prawa zwyczajowego pra-



61

Odpowiedź w tym wypadku jest najczęściej jednoznacznie negatywna130, 
choć i tutaj niekiedy pojawiają się pewne wątpliwości131. O obowiązywaniu 
prawa zwyczajowego decydowało bowiem panujące w społeczności prze-
świadczenie, że określone normy są prawem i należy ich przestrzegać (głów-
nie ze względu na długość ich trwania w czasie), a nie fakt, iż normy te są 
utrwalone na piśmie w postaci przepisów prawnych czy też że są ofi cjalnie 
uznane przez prawodawcę. Wydaje się, że spisanie norm prawa zwyczajowe-
go nie ma tutaj w istocie żadnego znaczenia, gdyż nie jest ono momentem 
decydującym o przekształceniu się zwyczaju w prawo zwyczajowe. Można za-
tem wyobrazić sobie hipotetyczną sytuację, w której jakiś dawny sąd miejski 
opierał orzeczenie na normie zwyczajowej, nie mając nawet świadomości, że 
norma ta jest utrwalona na piśmie w jakimś ofi cjalnym (w znaczenia uznania 
go za obowiązujący przez prawodawcę) lub prywatnym zbiorze. Co więcej, 
z punktu widzenia owego sądu rozstrzygającego daną sprawę na podstawie 
normy prawa zwyczajowego, ewentualne spisanie bądź też nie istniejących 
w danej społeczności zwyczajów mogło w ogóle nie być istotne z perspekty-

wem stanowionym. W historii prawa wyróżnia się trzy etapy przechodzenia od prawa zwy-
czajowego do stanowionego: 1) powstawanie prywatnych zbiorów prawa zwyczajowego […] 
służących lepszemu poznaniu prawa; 2) sankcjonowanie tych zbiorów w drodze praktyki są-
dowej lub aprobaty monarszej; 3) intensywny rozwój ustawodawstwa monarszego, tworzącego 
system nowego prawa, a następnie prawodawstwa sejmowego i sejmikowego”. T. Maciejewski, 
Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2011, s. 88–89. Autor nie wyjaśnia w tym 
miejscu bliżej, dlaczego nakreślony przez niego proces określa mianem „przechodzenia” od 
jednego rodzaju prawa (zwyczajowego) do innego (stanowionego; punkty 2 oraz 3). Por. 
idem, Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2011, s. 228–229. Autor stwierdza, że 
„pierwotnie różnice między prawem zwyczajowym a stanowionym nie były ostre. Zasadniczo 
prawodawstwo w pierwszym okresie jedynie stabilizowało, ujednolicało i stwarzało warunki 
dla lepszej pewności i poznania prawa, a częstokroć zdarzało się i tak, że akty prawne kryły 
w sobie wyłącznie normy prawa zwyczajowego, jedynie ofi cjalnie usankcjonowanego przez 
władzę monarszą” (s. 229). 

130 Jeden z autorów zwraca uwagę, iż „nie każdy rodzaj prawa uznanego musi mieć cha-
rakter »nie pisany« […]; tak np. w okresie średniowiecza sporządzane były liczne prywatne, 
a nawet ofi cjalne spisy prawa zwyczajowego, które nie nadawały przecież tym normom cha-
rakteru prawa stanowionego”. Prawo uznane defi niowane jest jako „zespół […] norm postę-
powania o treści ukształtowanej wcześniej poza organem państwa […] uznanych […] przez 
kompetentne organy państwa za normy prawne systemu prawnego tego państwa”. W. Bossy, 
op.cit., s. 19, 20.

131 Warta przytoczenia jest w tym aspekcie opinia: „Spis zwyczajów, szczególnie wówczas, 
gdy zostaje opublikowany drukiem, w poważnym stopniu zaciera granicę pomiędzy prawem 
stanowionym a prawem uświęconym zwyczajem. Są to consuetudines in scriptis redactae. Prze-
kaz pisemny utrwala je, hamując zarazem możliwość dalszego, samorodnego ich przekształca-
nia się i przez to powoduje, że niejako zastygają one w swym rozwoju. Jest to jeszcze bardziej 
znamienne, gdy prawodawca uznaje zwyczaje prawne udzielając im aprobaty”. Autor ma tutaj 
na myśli zapewne spisy prawa zwyczajowego. H. Grajewski, Prawo zwyczajowe w Leges seu 
statuta ac privilegia Regni Poloniae omnia Jakuba Przyłuskiego, „Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki 
Humanistyczno-Społeczne”, seria 1, z. 52, Łódź 1967, s. 114.
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wy zasad słuszności i sprawiedliwości. Natomiast z punktu widzenia anali-
zy orzeczeń sądowych jako niezwykle istotna jawi się kwestia ewentualnych 
podawanych przez sądy podstaw prawnych określonych czynności proceso-
wych czy też wyroków.

Rozważenia wymaga bowiem sytuacja, w której następuje powołanie się 
na spisaną normę prawa zwyczajowego przez organ władzy albo sąd lub też 
uznanie przez prawodawcę określonego spisu prawa zwyczajowego jako pra-
wa obowiązującego na danym terytorium. Kluczowym momentem będzie 
tutaj rozstrzygnięcie, czy sąd, orzekając zgodnie z normą zwyczajową zawar-
tą w dziele pisanym, orzeka na podstawie normy prawa zwyczajowego, czy 
też już na podstawie innego rodzaju normy prawnej. Powraca tutaj w nieco 
innym świetle zagadnienie stosunku prawa zwyczajowego do prawa stano-
wionego przez prawodawcę oraz wspominanego wyżej prawa uznanego.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w Polsce, gdy król Zygmunt I Stary 
na mocy aktu prawnego z 2 X 1535 roku uznał za obowiązującą w miastach 
i wsiach wersję Speculum Saxonum i Weichbildu opracowaną przez M. Jaskie-
ra132. Zgodnie z treścią powyższego dekretu wydawnictwo to stało się ofi -
cjalną, obowiązującą dla wszystkich osób podlegających prawu miejskiemu 
wersją prawa sasko-magdeburskiego w Polsce133. Gdyby zatem od chwili wy-

132 M. Jaskier, Iuris municipalis Maideburgensis liber vulgo Weichbild nuncupatus…, Craco-
viae 1535; idem, Iuris provincialis, quod Speculum Saxonum vulgo nuncupatur, libri tres, Craco-
viae 1535; idem, Promptuarium iuris provincialis Saxonici, quod Speculum Saxonum vocatur, 
tum et municipalis Maideburgensi summa diligentia recollectum, Cracoviae 1535. Na temat edy-
cji zob. Z. Rymaszewski, Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła saskiego w Polsce. Jaskier – tekst 
główny i noty marginesowe, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”, nr 18, Łódź 1985.

133 „Quare illud iuris Saxonici provincialis tum et municipalis Maydeburgensis opus per 
prenominatum egregium Nicolaum Iaskierum testimonio iuris illius peritorum senatusque 
nostri ac consulum Cracoviensium tum etiam aliorum linguam Latinam et Th eutonicam ex-
quisitissime callentium, ex sermone Germanico in Latinum fi deliter ac diligenter versum ac-
ceptantes, ac singularem industriam et dexteritatem prefati Nicolai Iaskieri in eodem opere 
traducendo et concinnando commendantes, de consensu et consilio consiliariorum nostro-
rum approbandum et confi rmandum duximus, approbamusque et confi rmamus in omnibus 
articulis, clausulis, punctis et paragraphis, decernentes omnes et singulos offi  ciales et iuris 
illius iudices et prefectos, ac cives, oppidanos et villarum incolas in iure Maydeburgensi in 
regno et dominiis nostris ubilibet locatos, in omnibus eorum causis iudiciariis n o n  a l i o , 
q u a m  e o  i p s o  i u r e  p e r  p r e f a t u m  N i c o l a u m  I a s k i e r u m  [wyróżn. G.M.K.] 
de consilio consulum Cracoviensium ex sermone Germanico in Latinum tra[ns]lato, cuius 
volumen seu exemplar ad perpetuam memoriam in charta pecorina excusum, in thesauro 
nostro repositum est, uti debere perpetuis temporibus et in evum”. Tekst przywileju zawarty 
w: Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507–1795), zebr. i wyd. F. Piekosiński, t. 1: 
1507–1586, Kraków 1885, s. 85–86. Szerzej zob.: K.  Bukowska, Orzecznictwo krakowskich 
sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie (XVI–XVIII w.). Studium z historii prawa 
rzymskiego w Polsce, Warszawa 1967, s. 7; nota katalogowa w: Kraków – europejskie miasto 
prawa magdeburskiego 1257−1791. Katalog wystawy, red. G. Lichończak-Nurek, Kraków 2007, 
s. 255 (P. Ząbczyński).
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dania dekretu zygmuntowskiego stosunki prawne w miastach polskich loko-
wanych na prawie magdeburskim stopniowo zaczęły odpowiadać wyłącznie 
przepisom zawartym w powyższych źródłach, można byłoby słusznie mówić 
o procesie wypierania istniejącego dotychczas partykularnego prawa zwycza-
jowego przez prawo uznane za obowiązujące przez prawodawcę. Nawet przy 
założeniu, że w momencie wydania powyższego aktu prawnego (1535 rok) 
przepisy Speculum Saxonum i Ius municipale i tak były stosowane w mia-
stach zwyczajowo, to w kolejnych latach już po wydaniu dekretu można – jak 
sądzę – stwierdzić, iż organy władzy publicznej oraz sądy stosowałyby owe 
źródła już nie zwyczajowo, lecz właśnie dlatego, że zostały one uznane przez 
prawodawcę za obowiązujące134. Pojawia się zatem ważki problem: czy istot-
nie w takiej sytuacji nadal można mówić o stosowanym przez sąd prawie 
zwyczajowym?135

Między innymi ze względu na wskazane wyżej wątpliwości różnicę po-
między prawem zwyczajowym a przepisami zawartymi w dziełach prawnych 
o szczególnym autorytecie podkreślał L.  Petrażycki, nazywając to ostatnie 
„prawem ksiąg prawniczych”136. Jako przykład takiej księgi wspomniany autor 
wskazywał między innymi Speculum Saxonum. Ponieważ zbiory tego rodzaju 
powstawały przez spisywanie przez ich twórców zwyczajów, historycy prawa 
– twierdził L. Petrażycki – „bardzo łatwo i bez wszelkich wątpliwości umiesz-
czali je i umieszczają w rubryce »prawo zwyczajowe«”137. W istocie jednak 

134 Choć należy zauważyć, iż w praktyce mogła zaistnieć sytuacja w rodzaju wskazanej już 
wyżej. Można bowiem założyć, że jakiś sąd miejski orzeka, powiedzmy, na podstawie przepisu 
zawartego w Speculum Saxonum w wydaniu M. Jaskiera, nie mając świadomości, iż mocą aktu 
monarszego jest on zbiorem ofi cjalnie obowiązującym.

135 Interesujące uwagi odnośnie do wykorzystywania przez sądy wydawnictwa M. Jaskiera 
zawarte są w rozprawie K. Bukowskiej (op.cit., passim). Autorka stwierdza, że „akta krakow-
skich sądów wyższych nie tylko wielokrotnie powołują się na glosę w tłumaczeniu Jaskiera, ale 
nawet bez formalnego cytowania wpływała ona na stylizację wywodów stron czy też orzeczeń 
sądowych. Spostrzezenie to odnosi sie nie tylko do samych sądów wyższych, ale do sądów 
pierwszej instancji, oczywiście w stopniu, w jakim treść ich wyroków da się pośrednio po-
znać z akt trybunałów krakowskich”. Ibidem, s. 107. Jeśli chodzi o zwyczaj w prawie miejskim, 
K. Bukowska stawia tezę, że „glosa romanistyczna prawa sasko-magdeburskiego lepiej odpo-
wiadała potrzebom mieszczaństwa niż traktat mistrza Rajmunda, nie tylko ze wzgledu na swo-
je rozmiary i daleko posunietą kazuistykę, ale także ze względu na liczenie się z zakorzenio-
nymi na gruncie prawa miejskiego zwyczajami, jak sądowa forma alienacji nieruchomości czy 
terminy zasiedzenia, z którymi Summa całkowicie zrywała”. Ibidem, s. 106. Na temat summy 
Rajmunda Partenopejczyka zob. M. Mikuła, Wpływ Summa utriusque iuris Mistrza Rajmunda 
na regulację dzidziczenia testamentowego w Statucie litewskim I z 1529 roku, CPH, t. 60, 2008, 
z. 2, s. 59–60 i cyt. tam literaturę.

136 L. Petrażycki, Teoria prawa…, s. 398 i n. Termin ten użyty został przez tłumacza. W tek-
ście oryginalnym autor używa terminu книжное право.

137 Działo się to z tej prostej przyczyny, iż zbiory tego rodzaju powstawały „przeważnie 
w drodze rejestracji zwyczajów prawnych”. Ibidem, s. 406.
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prawo ksiąg prawniczych jest odmienne zarówno od prawa zwyczajowego, 
jak i innych analizowanych przez autora odmian prawa i wykazuje więcej 
podobieństw z prawem ustawowym niż zwyczajowym138. Jeśli bowiem w da-
nym przypadku zastosowana została (na przykład przez sąd) norma prawna 
zrekonstruowana z przepisu zawartego w księdze, działo się tak wyłącznie 
dlatego, że przepis ów był zawarty w tym konkretnym, określonym źródle 
cieszącym się w społeczeństwie autorytetem i szacunkiem. Tym samym nie 
można tu mówić o prawie zwyczajowym, gdyż prawo ksiąg prawniczych 

powołuje się […] na fakty zupełnie innego rodzaju, aniżeli prawo zwyczajowe oraz 
prawo praktyki sądowej, nie na to, że tak postępowali przodkowie, i nie na to, że taka 
jest praktyka sądowa, lecz na to, że tak jest napisane w takiej to księdze […]139. 

Z tego względu wspomniany autor wyrażał pogląd odnośnie do adekwat-
nego do kodeksów znaczenia ksiąg prawniczych w pewnych okresach140. Po-
nadto należy zaznaczyć, iż L. Petrażycki prezentował tezę dotyczącą rozwoju 
prawa ksiąg prawniczych w okresie „pośrednim”, to jest gdy prawo zwyczajo-
we zanikało, natomiast prawo stanowione nie uzyskało jeszcze roli czynnika 
decydującego o kształcie prawa w danym państwie141. Odnotowania wymaga, 
że autorytet przepisów zawartych zwłaszcza w „starych księgach prawnych”, 
powoływany był w pomnikach prawa miejskiego, między innymi w Ius mu-
nicipale142.

Natomiast biorąc pod uwagę historię prawa miejskiego w Polsce, praktyka 
poszła w odmiennym kierunku. Już bowiem mniej więcej 30 lat po wydaniu 
Speculum Saxonum M. Jaskiera pojawiły się polskojęzyczne dzieła B. Groic-
kiego, a następnie P. Szczerbica. Tymczasem źródła prawa miejskiego w prze-

138 „W istocie swej prawo ksiąg prawniczych […] bardziej jest podobne do prawa ustawo-
wego, aniżeli do prawa zwyczajowego i prawa praktyki sądowej. Dlatego mniejsze w gruncie 
rzeczy nieporozumienie stanowiłoby pomieszanie go z prawem ustawowym”. Ibidem, s. 407.

139 Ibidem, s. 405.
140 „[…] sporządzone przez kogoś, choćby przez osobę prywatną, zbiory wypowiedzi praw-

nych uzyskują niekiedy w życiu prawnym znaczenie normatywne podobnie jak kodeksy ustawo-
dawcze i w związku z tym powstają przeżycia imperatywno-atrybutywne z powołaniem się na 
to, że tak jest napisane, tak jest powiedziane w takiej to a takiej księdze, np. w Zwierciadle Saskim 
[…]”; a w innym miejscu: „[…] Zwierciadło Saskie, które w swoim czasie odgrywało rolę kodek-
su w sądach i innych dziedzinach życia nie tylko w Saksonii, lecz również daleko poza granicami 
tego kraju, a nawet częściowo poza granicami Niemiec […]”. Ibidem, s. 398–399.

141 Prawo ksiąg prawniczych „rozwija się, rozkwita i odgrywa rolę główną i decydującą 
w życiu prawnym zwykle w tych okresach, kiedy prawo zwyczajowe jako takie upada lub 
w ogóle z tych czy innych przyczyn (np. wskutek przesiedleń i pomieszania rozmaitych ele-
mentów ludności o różnych zwyczajach przodków) przestaje dostarczać ludności koniecznego 
określonego szablonu pozytywno-prawnego, a ustawodawstwo nie osiągnęło jeszcze takiego 
stopnia rozwoju i znaczenia, aby móc pod tym względem zastąpić skutecznie prawo zwycza-
jowe”. Ibidem, s. 403–404.

142 Zob. I.M. art. 2 ust. 3; art. 3 ust. 6 glo.
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kładzie M. Jaskiera nie tylko nie były już wznawiane, lecz nawet nie docze-
kały się całościowego tłumaczenia na język polski. Nawet przekład Speculum 
Saxonum autorstwa P. Szczerbica był kompilacją przepisów w układzie alfabe-
tycznym, a nie dosłownym układem opartym na wydaniu M. Jaskiera lub też 
jakimkolwiek innym. Najbliżej wersji pierwotnych (niemieckich i łacińskich) 
był P. Szczerbic, publikując swój przekład Ius municipale143.

Sądząc z liczby wznowień, aż do upadku Rzeczypospolitej w konsekwen-
cji rozbiorów największą popularnością w społeczeństwie cieszyły się pra-
ce B. Groickiego, które były układami jasnymi i łatwymi w odbiorze. Nawet 
jednak tak duża liczba wydań tych prac wcale nie przesądzała o tym, iż były 
one masowo stosowane w sądach. Biorąc bowiem pod uwagę na przykład 
praktykę miejskich sądów karnych – o czym będzie mowa w rozdziale III 
– orzeczenia tylko w niektórych przypadkach zapadały na podstawie prze-
pisów powyższych źródeł publikowanych. Można zatem stwierdzić, że w ca-
łym okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów: a) w pewnych przypadkach 
organy władzy w miastach oraz sądy zwyczajowo stosowały przepisy zawar-
te w publikowanych źródłach prawa miejskiego; b) w innych sytuacjach, 
w ramach określonych stosunków prawnych, decydującą rolę wciąż odgrywał 
zwyczaj oraz prawo zwyczajowe. Przykładowo, nie jest możliwe stwierdzenie, 
dlaczego niekiedy ten sam sąd powoływał się na dane źródło publikowane 
i orzekał na jego podstawie, a w innych wypadkach już nie. Podobnie nie ma 
podstaw do odpowiedzi na pytanie, z jakiego powodu sąd – jeśli już uznał 
za właściwe wykorzystać w praktyce przepisy zawarte w źródłach publiko-
wanych – stosował akurat konkretnie te a nie inne przepisy. Decydującą rolę 
odgrywał tutaj z całą pewnością zwyczaj. Nie przeczy to oczywiście znacz-
nej popularności prac pisarzy-prawników, głównie B. Groickiego, nie można 
jednak zasadnie twierdzić, iż osiągnęły one w polskim sądownictwie rangę 
ustaw (czy też kodeksów).

Można tutaj przytoczyć jeszcze jedno spostrzeżenie odnoszące się do 
polskiego prawa miejskiego. We wstępie była już mowa o zwyczajowym sto-
sowaniu przez polskie miejskie sądy karne przepisów Postępku opartego na 
Carolinie144. O ile jednak w pewnych przypadkach sądy karne w Polsce zwy-
czajowo stosowały przepisy zawarte w tym źródle, o tyle w innych postępo-
wały odmiennie, uznając wszakże swe postępowanie za zgodne z prawem. 
Nie mogło być inaczej, skoro same przepisy karne zawarte w pracach B. Gro-

143 P. Szczerbic pisał w przedmowie: „Ale żem też osobno już był to Ius municipale od sło-
wa do słowa tak, jako się w inszych łacińskich i niemieckich egzemplarzach starych i nowych 
z teksty i glosami najduje, przełożył”. I.M., s. III [nlb].

144 Szerzej zob. K.  Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, t.  3, Warszawa 1966, 
s. 334–335, 352–354, 360–363. K. Koranyi wspomina, że na Litwie posiłkowo stosowano Po-
stępek także w sądach ziemskich i grodzkich (ibidem, s. 335).
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ickiego były nierzadko sprzeczne145. Miejski sąd karny musiał zatem zdecy-
dować, dlaczego (na jakiej podstawie) wymierza daną karę oraz – w wypadku 
kary śmierci – w jaki sposób będzie ona wykonana. O ile podstawą każdego 
orzeczenia w wypadku przestępstwa były przede wszystkim normy prawa 
Bożego, o tyle już określając sposób wykonania kary śmierci, sąd miał do 
dyspozycji obszerny katalog kar zamieszczony w różnych źródłach pisanych, 
głównie w dziełach B. Groickiego i P. Szczerbica. Jak jednak wykażą przykła-
dy zawarte w rozdziale III, wykorzystywanie powyższych źródeł w sądach 
nie było wcale powszechne. Sądy orzekały bowiem często wykonanie kary 
śmierci w sposób, który nie był przewidywany w żadnym z powyższych źró-
deł publikowanych, a stosowany był zwyczajowo w danej społeczności. Nie 
stało to wcale na przeszkodzie, aby sąd stwierdził, że orzeczenie zapada zgod-
nie z prawem. W wielu wypadkach było to bowiem prawo zwyczajowe146.

4. Wnioski

Jeśli chodzi defi nicje zwyczaju spotykane w literaturze prawniczej, dominują 
w nich dwa elementy. Po pierwsze, mowa jest o powtarzającym się postępo-
waniu, które jest w danej grupie społecznej powszechne w tym znaczeniu, 
iż występuje nie incydentalnie, lecz powtarza się z dużą częstotliwością. Po 
drugie, uzasadnieniem obowiązywania określonego zwyczaju jest jego ist-
nienie od długiego czasu, jak można przyjąć od co najmniej kilku pokoleń, 
dzięki czemu właściwe staje się stwierdzenie o zwyczaju, który ukształtował 
się w okresie „niepamiętnym”. Pod pewnymi warunkami określone zwyczaje 
mogą się przekształcić w danej społeczności w prawo zwyczajowe, stosowane 
następnie między innymi przez organy wymiaru sprawiedliwości.

145 Na przykład Postępek za umyślne zabójstwo przewidywał karę śmierci poprzez wplece-
nie w koło („Ten, który rozmysłem umyślnie człowieka zamorduje, ma w koło wplecion być”. 
Postępek, art. 82). Natomiast wspomniana kara była przewidywana w Porządku w wypadku 
zdrady i rozboju. Za mężobójstwo przewidywał on karę ścięcia (cz. 4, art. O rozmaitej śmierci 
różnych złoczyńców, s. 141). Z kolei w Artykułach mowa jest o karze za zabójstwo „wedle pra-
wa” (art. O gwałciech, gwałtownikach, o mężobójstwie i o ranach, s. 26). Inne przepisy przewi-
dywały także różne kary w zależności od okoliczności czynu.

146 Na temat relacji na linii prawo zwyczajowe – prawo stanowione w późnym średnio-
wieczu (1100–1190) w Niemczech, Anglii, Francji i Hiszpanii szerzej zob. J.M. Kelly, op.cit., 
s. 160–162 oraz cyt. tam literaturę. Jako czynniki przesądzające o coraz większym znaczeniu 
prawa stanowionego w tym okresie autor wymienia: a) rozwijanie się wiedzy o systemie praw-
nym starożytnego Rzymu; b) zmiany w formie ustrojowej królestwa „mocniejszego i pew-
niejszego siebie niż we wczesnym średniowieczu” (ibidem, s. 160). J.M. Kelly słusznie zwraca 
uwagę na rolę ciał przedstawicielskich w stanowieniu prawa skoro prawodawstwo „nie było 
postrzegane jako wytwór jedynie woli króla” z uwagi na wymaganie „aprobaty ludu lub przed-
stawicieli, którzy przemawialiby w jego imieniu” (ibidem, s. 161).
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Co do defi nicji tego ostatniego pojęcia pojawiają się rozbieżności. Ogólnie 
można powiedzieć, że z normą prawa zwyczajowego mamy do czynienia, gdy 
w danej grupie społecznej panuje przekonanie odnośnie do obowiązywania 
tej normy147. Podstawowym pytaniem jest to, jaki czynnik przesądza o obo-
wiązywaniu normy. Zgodnie z często spotykanym poglądem o obowiązywa-
niu normy prawa zwyczajowego decyduje uznanie jej za obowiązującą przez 
organ państwowy, którym może być zarówno organ władzy ustawodawczej, 
jak i wykonawczej oraz sądowniczej (dwa ostatnie przypadki odnoszą się 
zwłaszcza do przekształcania się zwyczaju w prawo w okresie przed ukształ-
towaniem się nowoczesnego państwa). Z perspektywy badań historyczno-
-prawnych szczególne znaczenie ma problematyka sporządzanych w śred-
niowieczu spisów zwyczajów (spisów prawa zwyczajowego) i konsekwencji 
tego faktu w ramach rozważań nad przeobrażaniem zwyczajów w prawo zwy-
czajowe (jakie są skutki sankcjonowania takich zbiorów przez monarchę). 
W tym świetle jako szczególnie interesujący jawi się pogląd L. Petrażyckiego 
na temat odmiennej kategorii prawa niż prawo zwyczajowe – „prawa ksiąg 
prawniczych”. Kontrowersje w nauce pojawiają się odnośnie do elastyczności 
czy sztywności prawa zwyczajowego. Natomiast nie podlega dyskusji w za-
kresie rozważań nad tworzeniem prawa przeciwstawienie procesowi prze-
kształcania się zwyczaju w prawo zwyczajowe stanowienie norm prawnych 
przez prawodawcę148.

147 Por. SPC, s. 62 (omawiając pojęcie z w y c z a j u, S. Grzybowski stwierdza, iż do określe-
nia tego terminu „nie można włączać elementu uważania zwyczaju za obowiązujący, gdyż na 
terenie normatywnym mielibyśmy wówczas do czynienia z prawem zwyczajowym”). 

 Natomiast poprzez obowiązywanie normy prawnej w tym wypadku należy uznać obo-
wiązywanie faktyczne, tj. sytuację, „w której nakazy normy prawnej są realizowane przez jej 
adresatów w każdym przypadku albo dostatecznie często, a jeśli adresat nie realizuje naka-
zów normy, to najprawdopodobniej spotka go określona sankcja”. Jako minimalne wymogi 
obowiązywania normy prawnej autor defi nicji zalicza: a) „ustanowienie lub uznanie normy 
przez kompetentny organ […]”; b) „istnienie pewnego prawdopodobieństwa realizacji normy 
w danym układzie społecznym […]”; c) „niesprzeczność normy z przyjętym [w danej społecz-
ności – G.M.K.] systemem wartości […]”. W wypadku normy prawa zwyczajowego mamy do 
czynienia – w ramach punktu a) – z uznaniem. W. Gromski, Obowiązywanie normy prawnej, 
[w:] Encyklopedia prawa…, s. 455.

148 Choć w przeszłości pojawiały się także poglądy podkreślające w pierwszym rzędzie po-
dobieństwo zwyczaju i ustawy. Polegać miało ono na tym, iż oba te pojęcia odnoszą się do 
pewnej i d e i  p r a w a, a zatem zarówno zwyczaj, jak i ustawa stanowić mogły źródła prawa. 
Przedstawiając bowiem stosunek pojęć zwyczaju i ustawy („La Cotume comparée à la Loi”), 
jeden z autorów już w pierwszym zdaniu stwierdza: „Au fond, la Coutume et la Loi ont de 
nombreux points de ressemblance”. A. Roussel, op.cit., § 10, s. 12. Według autora zasadnicze 
różnice pomiędzy oboma terminami to: pochodzenie, forma oraz skutki długofalowe, przy 
czym – jeśli chodzi o pochodzenie – to zwyczaj miał być żywiołową (oddolną, spontanicz-
ną) odpowiedzią na konieczność, czyli samorzutnie tworzył się w razie zaistniałej potrzeby 
(„[…] la Coutume est le produit spontané de la nécessité à laquelle elle répond […]”. Ibidem, 
s. 13).
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Co do przekształcenia zwyczaju w prawo zwyczajowe szczególne wyma-
gania odnośnie do zgodności zwyczaju z prawem Bożym, prawem natural-
nym oraz rozumem stawiane były w nauce Kościoła katolickiego (pojęcie 
zwyczajów dobrych i złych). Zwyczaj odgrywał tutaj także rolę w ramach 
wykładni prawa. Prawo zwyczajowe mogło być stosowane posiłkowo wobec 
prawa stanowionego, a w wyjątkowych przypadkach – miało moc większą 
niż to ostatnie. 

Nie jest możliwe stworzenie uniwersalnych kryteriów pozwalających 
na ostateczne rozstrzygnięcie wątpliwości związanych zarówno z procesem 
przekształcania się zwyczaju w prawo, jak też rolą praw zwyczajowego i sta-
nowionego w okresie, gdy oba te rodzaje już współistniały. Dlatego poglądy 
odnośnie do roli prawa zwyczajowego przedstawiane przez badaczy repre-
zentujących poszczególne teorie prawa, w tak interesujący sposób podsumo-
wuje Harold J. Berman: 

Tak więc zachodnia tradycja prawna wyrastała po części ze struktury społecznej i ze 
stosunków gospodarczych u dołu. Wzory zachowania uzyskiwały wymiar normatyw-
ny, przekształcały się w zwyczaj. Ze zwyczaju rodziło się prawo. O tym przekształceniu 
zwyczaju w prawo świadczy między innymi powstawanie scentralizowanych władz 
politycznych, kiedy to do kontrolowania powolnych zmian struktury u dołu i do kie-
rowania nimi niezbędna stawała się świadoma ingerencja z góry. Prawo jest zatem 
przekształconym zwyczajem, a nie tylko wolą prawodawcy. Wyrasta ono z dołu, a nie 
tylko płynie z góry. Teoria społeczna przyjąć zatem musi szerszą koncepcję prawa 
niż te, jakie opracowali Marks i Weber. Zgodnie z tym, co sądzili, prawo jest narzę-
dziem panowania, środkiem egzekwowania woli prawodawcy. Jednakże ta teoria pra-
wa, utożsamiana zazwyczaj z pozytywistycznym prawoznawstwem, mówi tylko część 
prawdy. Prawo jest również wyrazem wzorców moralnych, tak jak je rozumie ludzki 
umysł. Ten pogląd na prawo, utożsamiany z teorią prawa natury, mówi również tylko 
część prawdy. Wreszcie, prawo jest wytworem zwyczaju, produktem zakorzenionych 
historycznie wartości i norm społecznych. Pogląd ten, broniony przez historyczną 
szkołę fi lozofi i prawa, podobnie jak i dwie wymienione wyżej szkoły, również rościć 
sobie może pretensje tylko do jednej trzeciej prawdy149.

149 H.J. Berman, op.cit., s. 644–645.
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Rozdział II

ZWYCZAJ I PRAWO ZWYCZAJOWE 
W POMNIKACH POLSKIEGO PRAWA MIEJSKIEGO

1. Pojęcia obyczaju i zwyczaju. Atrybuty zwyczajów

W teorii prawa zagadnienie istnienia norm obyczajowych pojawia się w ra-
mach rozważań nad stosunkiem norm prawnych do innych norm. Normy 
obyczajowe obowiązują ze względu na istniejące wśród członków danej gru-
py przekonanie, iż w pewnej sytuacji określone zachowanie jest właściwe, 
stosowne czy też słuszne1. Przestrzeganie norm obyczajowych wpływa na 
kształtowanie się i umacnianie tożsamości danej grupy oraz stanowi czynnik 
wyróżniający jej członków na tle społeczeństwa. Z kolei ich nieprzestrzeganie 
naraża daną osobę (grupę osób) na popadnięcie w konfl ikt z innymi człon-
kami grupy. Konfl ikt ten powoduje mniejsze lub większe napięcia wewnątrz 
społeczności i może prowadzić nawet do wykluczenia osoby (osób) spośród 
jej członków, a ostatecznie grozi dezintegracją grupy.

Granica pomiędzy obyczajem a zwyczajem jest płynna i trudna do uchwy-
cenia. Niemniej stwierdzić można, iż obyczaj odnosi się do postępowania 
w pewnych, zwłaszcza codziennych sytuacjach życiowych, stanowiąc swoisty 
„kod kulturowy” grupy, natomiast zwyczaj to praktyka istniejąca w ramach 
określonych stosunków społecznych. Z tego względu w literaturze przyjmu-
je się, iż to zwyczaj stanowi źródło prawa, choć jednocześnie prawodawca 
powinien w swej działalności prawotwórczej brać pod uwagę aprobowane 
moralnie normy obyczajowe ugruntowane w społeczeństwie2. Terminy „oby-

1 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 87–88. Por. A. Żura-
wik, Klauzula generalna „dobrych obyczajów” – ujęcie teoretyczne, „Ruch Prawniczy, Ekono-
niczny i Socjologiczny”, R. 71, 2009, z. 1, s. 35–51.

2 Por. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, op. cit., s. 88. Tak rozumianą różnicę pomiędzy oby-
czajem a zwyczajem można dostrzec w przepisach ordynacji krakowskiej komisji boni ordinis 
z 1778 roku, o której mowa we wnioskach (zob. niżej, Zakończenie, podrozdz. 1). Komisja 
posługuje się zawsze słowem „zwyczaj”, niemniej – biorąc pod uwagę powyższą różnicę – nie 
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czaj” i „zwyczaj” występują także w pomnikach polskiego prawa miejskiego; 
wiele uwagi zwłaszcza pojęciu zwyczaju poświęca P. Szczerbic.

1.1. Obyczaj i zwyczaj – porównanie terminów

Zarówno B. Groicki, jak i P. Szczerbic posługują się w swych pracach oboma 
powyższymi pojęciami, aczkolwiek rozważania teoretyczne odnośnie do za-
gadnienia, czym jest zwyczaj i obyczaj oraz jaka jest ich rola prawotwórcza, 
pojawiają się wyłącznie w dziełach tego ostatniego. Na pierwszy rzut oka wy-
daje się bowiem, iż szczególnie P. Szczerbic dostrzega i aprobuje pojawiającą 
się tutaj odmienność, co wyraża się zwłaszcza w przepisie art. 1 Ius munici-
pale, gdzie autor podejmuje się wykazania różnic pomiędzy tymi dwoma ter-
minami. W istocie jednak w innych wypadkach niemożliwe jest uchwycenie 
jakiejkolwiek różnicy pomiędzy zwyczajem a obyczajem, które to kategorie 
P. Szczerbic traktuje jako synonimy. Oba terminy występują w Speculum Sa-
xonum i Ius municipale wielokrotnie, choć należy podkreślić, iż zdecydowa-
nie częściej pojawia się pojęcie „zwyczaj” i to właśnie jemu poświęcona jest 
większość rozważań odnoszących się do źródeł prawa. W Speculum Saxonum 
zamieszczony jest osobny artykuł pod tytułem Zwyczaj, natomiast brak takie-
go artykułu poświęconego obyczajowi.

Obyczaj defi niowany jest w Ius municipale jako „długi zwyczaj z upodoba-
nia ludzkiego wzięty”, natomiast „zwyczaj […] z obyczajów roście”3. Wynika 
z tego, iż obyczaj charakteryzować się miał trwaniem dłuższym od zwycza-
ju i był jego źródłem. Można stwierdzić zatem, iż to zwyczaj wykształcał się 
z obyczaju, który był wobec niego pierwotny. Rozróżnienie pomiędzy zwy-
czajem a obyczajem pojawia się także w defi nicji prawa ludzkiego i w kilku 
innych przepisach, jednak dalszych bliższych informacji na temat rozumie-
nia terminu „obyczaj” w dziełach P. Szczerbica nie znajdujemy. Bez wątpienia 
obyczaj stanowił w opinii autora – podobnie jak zwyczaj – źródło prawa4. 
Jednak pomimo wprowadzonego rozróżnienia tych dwóch pojęć, autor nie 
posługiwał się tymi terminami konsekwentnie i stosował je w dalszym ciągu 
tekstu bardzo swobodnie.

Nie jest możliwe ostateczne stwierdzenie, dlaczego w pewnych sytuacjach 
za źródło prawa jest uznany zwyczaj, a w innych z kolei obyczaj. Jakkolwiek po-

we wszystkich przypadkach jest to właściwe. Bowiem o ile istotnie za zwyczaj należy uznać 
na przykład procedurę elekcji urzędników miejskich, o tyle już odbywanie uczt i spożywanie 
alkoholu przez starszych majstrów po zakończeniu sesji cechowych było, według powyższego 
rozróżnienia, właśnie obyczajem. Zob. Zakończenie, przyp. 21.

3 I.M. art. 1 ust. 21 glo.
4 Na przykład „prawo […] jest każdemu prawe i równe, z ustaw i obyczajów ludzkich po-

chodzące, które wiele części w sobie ma”. Ibidem, art. 1 ust. 19 glo.; „z obyczajów prawo albo 
zakon ludzki pochodzi”. Ibidem, ust. 20 glo.
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wyższe dokonane przez P. Szczerbica rozróżnienie warte jest odnotowania, nie 
ma ono dużego znaczenia dla poruszanej obecnie problematyki. Jako źródło 
prawa interesuje nas bowiem określona praktyka postępowania, natomiast czy 
jest ona nazywana przez autora obyczajem czy zwyczajem, w świetle rozważań 
zawartych w pomnikach prawa miejskiego jest już rzeczą wtórną. W związku 
z tym, przytaczając konkretne przykłady odnoszące się do roli zwyczaju jako 
źródła prawa miejskiego, jako zagadnienie drugorzędne będę traktował to, czy 
w danym przypadku autor zastosował słowo „zwyczaj” czy też „obyczaj”, choć 
– jak wyżej wspomniano – to pierwsze jest pojęciem dominującym.

Odrębną kwestią jest, iż termin „obyczaj” stosowany jest często przez 
B. Groickiego i P. Szczerbica w znaczeniu sposobu dokonywania określonej 
czynności, jej trybu czy też procedury, która została uznana za zgodną z pra-
wem5 lub też wprowadzona w życie przez prawodawcę6. Termin ten oznacza 
również niemający nic wspólnego z prawem sposób zachowania w grupie, 
zwłaszcza przestępczej7. Liczne przykłady tego rodzaju zastosowań terminu 
„obyczaj” znajdują się we wszystkich analizowanych dziełach, niemniej i tutaj 
mogą się pojawić niekiedy trudności w odróżnieniu, czy autor miał na myśli 
określoną stosowaną praktykę czy też zgodne z prawem postępowanie. Nie 
musiało się to zresztą wykluczać.

Pomimo częstego stosowania przez B. Groickiego i P. Szczerbica terminu 
„zwyczaj”, nie odnajdujemy w zasadzie w ich pracach rozważań, czym jest 
i jak jest on rozumiany, a jedynie, jaki jest lub też powinien być. Wyjątek 
stanowi wyżej cytowany przepis Ius municipale oraz sformułowanie zawar-
te w Speculum Saxonum, gdzie mowa jest, iż „zwyczaj jest niejakie prawo 

5 Przykładowo w Ius municipale: „teraźniejszych czasów nowy obyczaj apelowania wszedł”. 
I.M. art. 11 ust. 5 glo.; „[artykuł niniejszy – G.M.K.] napierwej wspomina o złodziejstwa i o łu-
piestwo ukazując obyczaj i sposób, jako ma być ze złodziejem albo łupieżcą na świeżym uczyn-
ku pojmanym postępowano”. Ibidem, art. 38 ust. 4 glo.; „W Majdeburgu między rzeźniki ten 
obyczaj i porządek jest, że rajcom na urząd swój przysięgają rzemiesła swego tak pilnie doglę-
dać, aby żaden z cechu ich żadnego bydlęcia wrzedliwego albo jakokolwiek niezdrowego na 
jatki nie bił”. Ibidem, art. 44 ust. 17 glo.; „czasem trafi a, że kto będąc niewinnym i mogąc nie-
winność swą jaśnie pokazać […], by jedno do sądu stanął, przez niestawienie i schronienie swe 
winnym się stawa. A to czworakim obyczajem bywa”. Ibidem, art. 112 ust. 5 glo.; „rękojemstwo 
sądowne trojakim obyczajem się stawa”. Ibidem art. 117 ust. 3 glo. Z Porządku B. Groickiego 
można zacytować przykładowo następujące tytuły artykułów i ustępów: Obyczaj zdawania 
imienia stojącego. Porządek cz. 2, s. 45; Obyczaj pozywania. Ibidem, cz. 3, s. 66; Dług rozmai-
tym się obyczajem rozumie. Ibidem, s. 72; Obyczaj wiedzienia świadków. Ibidem, s. 90; Obyczaj 
apelowania. Ibidem, s. 108; Tytuły art. Obyczaje przysiąg rozmaitym osobom w prawie opisane, 
a osobliwie o dwu palcach u przysięgi, i na czym prawa przysięga należy, s. 148.

6 Na przykład „gdy się trafi a jaka ustawa prawu przyrodzonemu przeciwna, tedy cesarze 
albo ci, którzy prawa ustawiali, najdowali i stanowili obyczaj poprawienia takowej ustawy”. 
I.M. art. 4 ust. 12 glo.

7 Na przykład: „nożem potajemnie i zdradą, jakoby złodziejskim obyczajem śmierć może 
być zadana”. Ibidem, art. 85 ust. 2. 
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z obyczajów ludzkich i z używania postanowione”8. Jak widać, także tutaj 
podkreślone jest, iż to zwyczaj wywodzi się z obyczaju, a nie odwrotnie. Jest 
to niezwykle istotne również ze względu na to, iż cytowany przepis mówi 
wprost, że zwyczaj jest prawem, które ma swe źródło w obyczaju. Szerzej na 
temat powyższej defi nicji będzie mowa niżej w ramach rozważań poświę-
conych prawu zwyczajowemu. Niekiedy, pomimo braku użycia sformułowa-
nia „zwyczaj”, w pomnikach prawa miejskiego pojawia się określenie danej 
praktyki postępowania jako stosowanej powszechnie, jak np. „pospolicie t o 
[wyróżn. – G.M.K.] zachowują”9. Często także termin „obyczaj” używany jest 
jako synonim zwyczaju10.

1.2. Rodzaje i cechy zwyczajów

Pomimo częstego powoływania się w pracach P. Szczerbica na obyczaj, który 
mógł stanowić źródło prawa, nie znalazły się w nich w zasadzie rozważania 
nad cechami tego pojęcia, tak odnośnie do jego oceny w kategoriach dobra 
i zła, jak i dotyczących czasu jego trwania (na przykład obyczaj stary, dłu-
gi etc.). Tymczasem wielokrotnie mowa jest na temat właściwości zwyczaju. 
Komentarzy i uwag na powyższy temat jest w pracach P. Szczerbica tak wiele, 
że śmiało można stwierdzić, iż autor przykładał do kwestii należytego wyjaś-
nienia jego cech wielką wagę. Było to uzasadnione tym, iż tylko zwyczaj speł-
niający określone warunki mógł zostać przekształcony w prawo. Tym samym 
dotycząca go problematyka staje się jednym z głównych zagadnień w ramach 
analizy źródeł prawa w Speculum Saxonum i Ius municipale oraz, już w znacz-
nie mniejszym stopniu, w pracach B. Groickiego.

1.2.1. Czas trwania

Jeśli chodzi o czas istnienia zwyczaju, wielokrotnie w dziełach P. Szczerbica 
występuje zwyczaj trwający długotrwale. Pojawiają się w związku z tym okreś-

8 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 529. Por. S.S. (Jas.) lib. 1 prol. glo. lit. z, fol. 1v: „Consuetudo 
dicitur antiqui mores”.

9 Rejestr, s. 31 [nlb]. 
10 Jak w poniższym przepisie, w którym słowo „obyczaj” występuje dwukrotnie: „Wiele 

by innych obyczajów przypadło podobnych, […] które rzemieślnicy między sobą niesłusznie 
zachowują, nie wedle prawa, nie wedle wielkierzów, nie wedle przywilejów, jedno z swojego 
własnego postanowienia, a obyczaju zastarzałego”. W tym ostatnim przypadku właściwszym 
terminem byłby „zwyczaj”. Tytuły art. Zrzucenie z rzemięsła dla psa i kotki, s. 187. Zob. także 
ibidem, art. Monopolium, s. 194 (naruszający prawo ma być „inny karaniem karan, jako kędy 
jest obyczaj, tak występne karać”).
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lenia, takie jak: zwyczaj d aw ny11, d ł u g i12, s t a ro d aw ny13, z a s t a r z a ł y14. 
Niekiedy powyższe przymiotniki łączyły się, jak na przykład w odniesieniu 
do „rzeczy […] które się z zwyczaju dawnego zastarzały”15. Długi zwyczaj zo-
stawał na tyle utrwalony w danej społeczności, iż określano go jako z a c h o -
w a ł y16. Według podziału prawa zwyczajowego stosowanego przez L. Petra-
życkiego, tego rodzaju zwyczaj mógł stanowić podstawę prawa zwyczajowego 
s t a ro ś w i e c k i e g o, a więc „prawa zwyczajów przodków, starych tradycji, 
dawnych czasów”17. Jego prestiż i autorytet związane były z długością trwania 
i opierały się na zasadzie: „im starszy, tym świętszy”18. W Speculum Saxonum 
pojawia się również kategoria zwyczaju n ow e g o19. Zwyczaj taki miał zna-
czenie przy zmianie prawa polegającej na wypieraniu norm s t a re g o  (czyli 
niestosowanego w praktyce) prawa poprzez nowe.

1.2.2. Zasięg terytorialny

Zwyczaj występuje w pomnikach polskiego prawa miejskiego również w in-
nym znaczeniu, mianowicie jako praktyka postępowania stosowana na okre-
ślonym terytorium oraz przez mieszkańców danego obszaru czy miasta 
(ewentualnie pewną ich grupę). Można podać tutaj przykłady zwyczaju: o j -
c z y z ny20, n i e k t ór y c h  m i a s t21, k t óre g o k o l w i e k  m i a s t a22, z i e m i e 
on e j23, p ow i at u24, k t óre j  k r a i ny25, o s o b l i w y26, l a c e d e m oń s k i27, 

11 I.M. art. 1 ust. 31 glo.; art. 44 ust. 13 glo.; Tytuły art. Posag, wiano. Dos, dotalicium ust. 
Dowód wiana białym głowom opisany, s. 51 (antiqua consuetudo).

12 Ibidem, art. 2 ust. 4; ust. 5 glo.
13 I.M. Przywilej Ottona Wielkiego […] na założenie miasta Majdeburgu; art. 1 ust. 1; art. 1 

ust. 31 glo.; art. 16 ust. 4 glo.; art. 44 ust. 8 glo.; S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 531.
14 Ibidem, s. 530.
15 Tytuły art. Opieka, s. 180.
16 I.M. art. 16 ust. 22 glo.
17 L. Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. 2, opr. W. Leś-

niewski, Warszawa 1960, s. 357.
18 Ibidem, s. 358.
19 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530.
20 I.M. art. 1 ust. 23 glo.
21 Ibidem, art. 14 ust. 8 glo.; art. 23 ust. 9 glo.; art. 47 ust. 18 glo.
22 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530.
23 I.M. art. 22 ust. 14 glo.; art. 35 ust. 6 glo.; art. 57, ust. 12 glo.; art. 140, ust. 3.
24 Ibidem, art. 22 ust. 14 glo.
25 Porządek cz. 4 art. Które złodzieje cechują, s. 143.
26 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530; Tytuły art. Posag, wiano. Dos, dotalicium ust. Zwyczaj 

Majdeburczanów około wian, s. 71.
27 I.M. art. 7 ust. 15 glo. Warto zauważyć, iż zgodnie z poglądem wyrażonym w Ius muni-

cipale Lacedemończycy stosowali się do prawa zwyczajowego, które nie było spisane („to, co 
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r z y m s k i28 oraz – co miało znaczenie szczególne ze względu na prestiż mia-
sta – zwyczaj m aj d e b u r s k i  (u  m aj d e b u rc z a n ów, w  Maj d e b u r g u)29. 
Rzadziej pojawia się zwyczaj stosowany w określonej grupie zawodowej (na 
przykład zwyczaj kupi e c k i30) lub też stosowany przez bliżej nieokreśloną, 
lecz stosunkowo niewielką (będącą w mniejszości) liczbę ludzi, którzy jednak 
(w zależności od kontekstu przepisu) mogli cieszyć się szczególnym autoryte-
tem – zwyczaj n i e k t ór y c h31. Biorąc pod uwagę wspomnianą wyżej typolo-
gię L. Petrażyckiego, zwyczaj tego rodzaju to podstawa prawa zwyczajowego 
n ow o c z e s n e g o, czyli opartego na prestiżu „powszechnego i niezawodne-
go przestrzegania”32.

Zwyczaj stosowany powszechnie na określonym terytorium określany 
był jako p o s p o l i t y33. Natomiast szczególną kategorią zwyczaju był zwyczaj 
wspólny wszystkim ludziom. Został on określony jako z w y c z a j  l u d z -
k i  (z  up o d o b a n i a  lu d z k i e g o w z i ę t y )34 lub też g ł ów ny, to jest p o 
w s z y t k i m  ś w i e c i e  p o s p o l i t y35. Tego rodzaju zwyczaj przeciwstawiany 
był, jako źródło prawa, innym systemom prawnym, to jest prawom Bożemu 
i przyrodzonemu. Owo przeciwstawienie wynikało z tego, iż zwyczaj istnieją-
cy wśród ludzi (podobnie jak oparta na nim u s t aw a  l u d z k a) mógł ulegać 
zmianie i ewoluować – w przeciwieństwie do norm powyższych systemów 
prawnych. Pogląd ten wyrażała między innymi formuła: prawo przyrodzone 
„nigdy odmienne nie jest, jako zwyczaje i ustawy ludzkie odmienne są”36.

za prawo trzymali, pamiętali i w głowie nosili”). Przeciwstawiane to było Ateńczykom, którzy 
„tylko pisanych praw przestrzegali”. Ibidem, ust. 16.

28 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 529.
29 I.M.  art. 22 ust. 18 glo.; art. 26 ust. 7 glo.; art. 44 ust. 8 glo. Charakterystyczne jest, 

iż powoływanie się na zwyczaj m a j d e b u r s k i  pojawia się w pracach P. Szczerbica w częś-
ciach, w których mowa głównie o poszczególnych instytucjach prawnych lub procedurach (na 
przykład wiano, opieka, wybór rajców). Brak natomiast odwołań do zwyczaju majdeburskiego 
w rozdziałach poświęconych ogólnym rozważaniom o prawie.

30 Ibidem, art. 99 ust. 2 glo.
31 Ibidem,  art. 22 ust. 21 glo. Rozumieć to można również jako zwyczaj praktykowany 

w n i e k t ó r y c h  terytoriach (miastach) lub też wśród n i e k t ó r y c h  warstw, zapewne wśród 
mieszczan. Por. Tytuły art. Posag, wiano. Dos, dotalicium ust. [Pytanie siódme], s. 64 („to nie-
których zwyczaj był, nie wszystkich i nie wszędzie”). Zob. niżej, przyp. 205.

32 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t. 2, s. 358.
33 Tytuły art. Posag, wiano. Dos, dotalicium ust. Pytanie dziesiąte, s. 66.
34 I.M. art. 1 ust. 20 glo.; ust. 21 glo.
35 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530.
36 I.M. art. 9 ust. 4 glo.
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1.2.3. Właściwości zwyczajów

Kolejną kwestią wymagającą rozważenia jest występowanie w analizowa-
nych źródłach terminu „zwyczaj” wraz z określającymi go przymiotnikami 
wskazującymi na jego właściwości. Jest to istotne ze względu na celowość 
i słuszność stosowania danego zwyczaju oraz – w konsekwencji – możliwość 
przekształcenia go pod pewnymi warunkami w prawo. Tylko normy zwycza-
jowe oceniane pozytywnie i aprobowane w społeczności z powodu spełnienia 
wymogów zgodności z zasadami religii, moralności i etyki mogły odegrać 
rolę prawotwórczą. Z tego względu, ogólnie rzecz ujmując, zwyczaje, o któ-
rych mowa w dziełach P. Szczerbica i B. Groickiego, dzielą się na zwyczaje 
dobre i złe (consuetudo duplex: bona et mala)37. Pierwsze z nich przekształcać 
się mogły w prawo, drugie winny ulec likwidacji poprzez ich wyeliminowanie 
ze społeczności, także za pomocą prawa i sankcji stosowanych za ich prakty-
kowanie. Powyższy podział był tożsamy z ugruntowaną już na gruncie prawa 
kanonicznego dychotomią zwyczajów, znaną i stosowaną w prawie polskim 
od średniowiecza38.

Przymiotniki określające zwyczaj jako coś ocenianego pozytywnie poja-
wiają się w pomnikach polskiego prawa miejskiego najczęściej właśnie przy 
określaniu warunków czy okoliczności, przy których zaistnieniu zwyczaj 
może zostać uznany za prawo. W tym kontekście występuje on między in-
nymi jako: d o br y39, u ć c i w y40, p o ż y t e c z ny41, s ł u s z ny42, p o b o ż ny43. 
Wobec zwyczaju stosowane są ponadto identyczne wymogi co do obowią-
zywania, jak wobec wilkierza, o czym niżej. Zwyczaj dobry to taki, który był 
zgodny z naturą i wywodził się z prawa naturalnego (przyrodzonego)44.

Jeśli natomiast chodzi o przymiotniki o konotacji negatywnej, któ-
rymi określany był zwyczaj, wskazać można następujące przykłady: z ł y 

37 Na przykład I.M. art. 1 ust. 32 glo.; ust. 33 glo.; S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 529; S.S. (Jas.) 
lib. 1 art. 55 glo. lit. e, fol. 37r; Farrago, fol. 268 r.

38 Na podstawie źródeł można stwierdzić, iż w Polsce podział ten odgrywał doniosłą rolę 
już XII i XIII wieku, a w dużym stopniu znalazł zastosowanie w Statutach Kazimierza Wiel-
kiego. W. Uruszczak, Zwyczaje ziemskie w Statutach Kazimierza Wielkiego, „Studia z dziejów 
państwa i prawa polskiego” t. 4, 1999, s. 179–180.

39 Na przykład I.M. art. 139 ust. 2 Zamknienie przywileju prawa majdeburskiego; Tytuły art. 
Interrogatoria, to jest pytania przy wodzeniu świadków ust. Artykuły, o które pozwani świadko-
wie, proszę, aby przez Urząd pilnie byli pytani, s. 147.

40 I.M. art. 1 ust. 32 glo.
41 Ibidem, art. 1 ust. 33 glo.
42 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 531.
43 Tytuły art. Monopolium, s. 191.
44 „Bona [consuetudo – G.M.K.] videlicet quae secundum naturam et ex iure naturali pro-

veniebat”. S.S. (Jas.) lib. 1 art. 55 glo. lit. e, fol. 37r.
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(i  pr z e w ro t ny)45, n i e d o br y46, n i e p o b o ż ny  (n i e z b o ż ny)47, n i e -
s ł u s z ny48, s z k o d l i w y49. 

Najogólniej rzecz biorąc, zwyczaj zły był przeciwny prawu naturalnemu 
(przyrodzonemu; contra legem naturae) i pisanemu (contra ius scriptum)50. 
Powinien on zostać usunięty poprzez zakaz jego praktykowania („ma być 
odrzucon”51). Podczas postępowania sądowego żadna ze stron nie mogła 
powoływać się na istnienie zwyczaju złego, co miało istotne konsekwencje 
w razie uznania przez sąd określonej normy zwyczajowej jako podstawy 
orzeczenia.

Przykładem przeciwstawianego prawu złego zwyczaju (w znaczeniu spo-
sobu złego postępowania) jest ocena postępowania biblijnego króla Nimro-
da, który podbijał ludzi „nie za żadnym prawem, ale gwałtem, chęcią wsze-
teczną panowania i złym a przewrotnym zwyczajem”52. Także współcześnie 
(jeśli chodzi o czasy powstawania pomników prawa miejskiego) występowa-
ły zwyczaje stosowane bezpodstawnie, jak w przykładzie odnoszącym się do 
postępowania z przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa kradzieży. Po-
winny one zostać złożone u sędziego lub wójta, jeśli nie było wiadomo, czyją 
stanowiły własność. W razie zgłoszenia się właściciela miały być mu wydane 
bez względu na istniejący zwyczaj, zgodnie z którym przedmioty takie były 
konfi skowane przez sędziego53.

2.  Prawo zwyczajowe w pracach Pawła Szczerbica 
i Bartłomieja Groickiego

Rozważając zagadnienie poglądów prezentowanych w pomnikach polskiego 
prawa miejskiego odnośnie do istnienia kategorii prawa, którego źródłem jest 
zwyczaj (prawa zwyczajowego), należy omówić dwa podstawowe problemy. 
Po pierwsze, kwestię, przy spełnieniu jakich warunków i przez jaki podmiot 
norma zwyczajowa mogła zostać uznana za normę prawną. Po drugie, jaki 

45 I.M. art. 1 ust. 32 glo.; ust. 33 glo.; art. 2 ust. 3.; art. 9 ust. 6 glo.; art. 14 ust. 10 glo.
46 Tytuły art. Opieka, s. 179.
47 I.M. art. 1 ust. 31 glo.; ust. 32 glo.; art. 14 ust. 9 glo.; S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 531.
48 I.M. art. 14 ust. 8 glo.
49 Ibidem, art. 1 ust. 31 glo.
50 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 529; S.S. (Jas.) lib. 1 prol. glo. lit. d, fol. 1v.
51 Ibidem.
52 I.M. art. 2 ust. 3.
53 Przedmioty „mają mu [właścicielowi – G.M.K.] wydane być, nie oglądając się na to nic, 

iże na niektórych miejscach ten obyczaj jest, że urząd takowe rzeczy sobie zachowywa. Bo to 
jest rzecz niesłuszna”. Postępek art. 90 O rzeczach kradzionych, które by przed sąd przyszły. Zob. 
także S.S. (Jas.) lib. II art. 37 glo. lit. e, fol. 79r (consuetudo prava et noxia).
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był stosunek norm prawa zwyczajowego do norm prawa określanego jako 
pisane, a zatem zawartych w aktach prawnych o różnym pochodzeniu i au-
torytecie.

2.1. Przesłanki przekształcenia zwyczaju w prawo

Przede wszystkim należy stanowczo stwierdzić, iż według przepisów Specu-
lum Saxonum i Ius municipale zwyczaj mógł stanowić źródło prawa – zarów-
no ludzkiego, jak i międzynarodowego oraz miejskiego. Już w tym miejscu 
należy zaznaczyć, że jeśli mowa o przekształceniu zwyczaju w prawo, uży-
wane są w pomnikach prawa miejskiego często takie sformułowania, jak: 
z w y c z a j  z a  pr aw o  pr z y j ę t y 54 lub z w y c z a j  [ … ]  p o s t a n ow i ony 55. 
Pojawia się wyjątkowo określenie: z w y c z a j  by ł  w a ż ny, a zatem uznany za 
prawo56. Inne przykłady zostaną podane niżej57. 

Generalna zasada odnośnie do zwyczaju jako źródła prawa sformułowana 
została w Speculum Saxonum: 

zastarzały zwyczaj słusznie za prawo ma być chowan. I to prawem zowiemy z obycza-
jów postanowionym. Abowiem iż samych praw z żadnej innej przyczyny nie trzyma-
my, jedno iż są zdaniem ludu pospolitego przyjęte. Słusznie też i to, cokolwiek – choć 
bez pisma – lud pospolity przyjął, ma każdy trzymać58. 

Jak widać, prawo z zasady powinno opierać się na zwyczaju jako czynniku 
powszechnie akceptowanym w danej społeczności. Kryterium powszechnej 
zgody co do obowiązywania jakiejś normy mogło zatem stanowić najlepszą 
gwarancję przestrzegania prawa. O znaczeniu tego przepisu będzie mowa 
jeszcze niżej.

Zwyczaj określony jest jako źródło pr aw a  lu d z k i e g o, gdyż prawo to 
„bywa doskonałe ustawami, obyczajami i zwyczajem”59. Jest to powtórzone 
także w innych przepisach odnoszących się do ustawy („ludzka ustawa jest 
prawo, które się więcej z obyczajów i zwyczajów ludzkich, niż z zakonu Bo-
żego rodzi”60) oraz wilkierza („wilkierz jest różny od zwyczaju. Bo z zwycza-
ju wilkierz pochodzi. A bywa stanowion o tym, czego by w prawie pisanym 

54 I.M. art. 1 ust. 21; ust. 31 glo.
55 Ibidem, art. 22 ust. 20 glo.
56 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 529.
57 Zob. przyp. 70–77.
58 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530.
59 I.M. art. 1 ust. 11 glo.
60 Ibidem, art. 1 ust. 20 glo. Również ust. 23 glo.: „ustawa (albo prawo) ma być […] według 

[…] zwyczaju ojczyzny stanowione […]”.
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niedostawało”61). Genezy panujących pośród ludzi zwyczajów poszukiwać 
należało u zarania historii cywilizacji: 

gdy się już naród ludzki rozmnażał, tedy jedni (zwłaszcza dobrzy i cnotliwi) prawa 
przyrodzonego z pilnością przestrzegali, zwyczaju dobrego i ućciwego naśladując, 
także wszelakiej ućciwości przystrzegając. Drudzy zaś – przeciwiąc się tym – od pra-
wa przyrodzonego się odstrzeliwszy, zły zwyczaj wzniecili […]62. 

W konsekwencji przestrzegania norm prawa przyrodzonego pojawiły się 
zatem dobre zwyczaje, które następnie mogły zostać przekształcone w prawo. 
Poza dobrymi zwyczajami zaczęły się upowszechniać pośród ludzi również 
zwyczaje złe. Aby powstrzymać rozpowszechnianie się i stosowanie tych dru-
gich oraz utwierdzać zwyczaje dobre, powstało wśród ludzi prawo pisane63.

Podobnie prawo międzynarodowe opierało się w przeważającym zakresie 
na praktykowanym zwyczaju. Geneza powstania ius gentium była bowiem 
przedstawiana w następujący sposób: „prawo wszytkim narodom pospoli-
te, […], które prawo za zwyczajem i za potrzebą ludzką ludzie sobie spólnie 
stanowili”64. Był to zatem zwyczaj istniejący powszechnie pośród wszystkich 
ludzi, a zatem dobry według uniwersalnych kryteriów słuszności i sprawied-
liwości.

Wreszcie kategoria zwyczaju pojawia się w defi nicji prawa miejskiego, 
zgodnie z którą: „miejskie prawo jest, które ludzie jednego miasta postano-
wiwszy między sobą trzymają, częścią z uchwał i wilkierzów, częścią z staro-
dawnego zwyczaju, […] według swych wilkierzów i uchwał mają i używają”65. 
Zwyczaj wskazywany jest również jako źródło prawa miejskiego nadanego 
przez cesarza Magdeburgowi66. Także w wypadku prawa obowiązującego 
pośród Sasów Speculum Saxonum podkreśla pierwotność zwyczaju wobec 
prawa67. Nic nie stało na przeszkodzie, aby normy zwyczajowe uznane przez 

61 Ibidem, art. 44 ust. 13 glo.
62 Ibidem, art. 1 ust. 32 glo.
63 „[…] dla tego dwojakiego zwyczaju [tj. dobrego i złego – G.M.K.] postanowione jest 

prawo pisane i ustawy cesarskie. A to częścią ku pomocy cnotliwym ludziom, częścią, aby źli 
ludzie od niepobożnych zwyczajów odwiedzieni i pohamowani byli”. I.M. art. 1 ust. 32 glo. Por. 
S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 531 in fi ne; S.S. (Jas.) lib. 1 art. 55 glo. lit. e, fol. 37r-v.

64 I.M. art. 1 ust. 12 glo.
65 Ibidem, art. 1 ust. 1.
66 „Tym to Saksonom […] dozwoliliśmy i dozwalamy miasto budować […] i w nim prawo 

miejskie według starodawnego zwyczaju postanowić”. Ibidem, Przywilej Ottona Wielkiego […] 
na założenie miasta Majdeburgu.

67 „A do tego wszystkiego zostali przy wszystkich swoich prawiech starych i zwyczajach, 
które by nie były wierze chrześcijańskiej przeciwne. Abowiem Saksonowie póki się na wiarę 
krześcijańską nie nawrócili i państwu rzymskiemu nie podlegli, praw żadnych nie mieli, jedno 
zwyczaje”. S.S. (Szcz.) art. Prawo, s. 328.
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prawodawcę za dobre (niesprzeciwiające się prawu Bożemu) były przez niego 
następnie potwierdzone, zyskując tym samym rangę norm prawnych68.

Kolejną kwestią wymagającą uwagi jest określenie, przy spełnieniu jakich 
przesłanek zwyczaj mógł zostać przekształcony w prawo czy też uznany za 
nie mocą decyzji właściwego organu. Chodzi zatem o zagadnienie wymogów, 
jakie spełniać miał zwyczaj, by stać się źródłem prawa69. Na wstępie należy 
zaznaczyć, iż odnośnie do przekształcenia normy zwyczajowej w normę pra-
wą w analizowanych aktach prawnych autorzy posługiwali się (poza wymie-
nionymi wyżej) takimi sformułowaniami, jak: zwyczaj z a  pr aw o  i d z i e 70, 
z w y c z a j e  […] pr aw e m  s i ę  s t aw aj ą 71, zwyczaj za prawo c h ow a ny  m a 
by ć 72, cesarz zwyczaj z a  pr aw o  u s t aw i ł  lub s t a n ow i ł 73. Przekształcony 
w prawo zwyczaj określany jest jako zwyczaj z a  pr aw o  w z i ę t y74, t r z y m a -
ny za prawo75, p o s t a n ow i ony76 lub u c hw a l ony77.

Jeśli chodzi o wymogi odnośnie do przekształcenia normy zwyczajowej 
w normę prawną, najogólniej ujmuje to Speculum Saxonum: 

Ten tedy jedno zwyczaj za prawo idzie i chowan nieodmiennie być ma, który ani 
prawu Bożemu, ani prawu przyrodzonemu, ani prawu ludzkiemu przeciwny nie jest. 
I to tylko w tych sprawach, w których by prawa pisanego nie dostawało. […] Przeto 
zwyczaj słuszny chowany ma być78. 

Zatem normy zwyczajowe, aby mogły zostać przekształcone w prawo, nie 
mogły sprzeciwiać się normom praw Bożego, przyrodzonego i ludzkiego. 
W innych przepisach ta sama zasada stwierdzona jest bardziej lakonicznie: 
„zwyczaj dobry jest za prawo”79 lub: „zwyczaj też za prawo jest”80.

Ponadto zwyczaj, aby mógł stanowić źródło prawa, winien charakteryzo-
wać się takimi samymi cechami jak wilkierz. Mianowicie zwyczaj powinien 

68 „Także i wszytki ich dobre zwyczaje, które się wierze krześcijańskiej nie przeciwią, po-
twierdzamy”. I.M. art. 139 Zamknienie przywileju.

69 Por. K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 221 i n.
70 I.M. art. 1 ust. 31 (suma artykułu); ust. 31 glo.; S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 531.
71 I.M. art. 1 ust. 31 glo.
72 Ibidem. Należy nadmienić, iż we wskazanym przepisie mowa jest także o tym, iż to 

 o b y c z a j  może zostać przekształcony w prawo („obyczaje także ludzkie […] za prawo cho-
wane być mają”). Por. niżej, przyp. 248.

73 Ibidem, art. 1 ust. 33 glo.
74 Ibidem, art. 1 ust. 31 glo.; art. 16 ust. 4 glo.
75 Ibidem, art. 22 ust. 18 glo.
76 Ibidem, ust. 19 glo.; ust. 20 glo.
77 Ibidem, art. 44 ust. 13 glo.
78 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 531. Zob. także: I.M. art. 1 ust. 31 glo. W Porządku B. Groicki 

stwierdza, że prawu Bożemu „wszystkie prawa ustępują i ustępować mają, by też były najdaw-
niejsze, za długim zwyczajem chowane”. Porządek cz. 1 art. O prawie i różności praw, s. 2.

79 Artykuły art. O przysięgach, s. 21.
80 Ibidem, art. O jarmarkach, s. 52.
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być „słuszny, ućciwy, ku wypełnieniu łacwi, ojczyźnie albo miejscu onemu 
i czasowi przystojny i należący, potrzebny, jasny, pożyteczny etc.”81.

Nie każdy zwyczaj mógł stanowić źródło prawa82. Chodzi tu oczywiście 
o jego ewentualną sprzeczność z ocenianymi pozytywnie wartościami czy sta-
nami rzeczy. Kwestię tę Speculum Saxonum rozstrzyga w następujący sposób: 

nie każdy zwyczaj, jakokolwiek dawny, za prawo idzie. Bo szkodliwy i niepobożny 
zwyczaj nie tylko, aby miał być za prawo wzięty, ale precz wykorzeniony ma być. 
K  temu, gdyby co było przeciwko prawu przyrodzonemu, tedy w tym zwyczajowi 
folgować nie trzeba. I owszem, prawda i sam rozum tedy ma być nad zwyczaj przed-
kładany. I choćby prawda jakokolwiek zaćmiona była, a z zwyczaju by co przeciwko 
niej urosło, i potym by się okazała, tedy objawionej prawdzie zwyczaj ma ustąpić, 
a rozumowi próżno się zwyczaj przeciwić ma83. 

Na podstawie powyższego przepisu można stwierdzić, iż poza zwyczajami 
sprzecznymi z prawem Bożym („niepobożnymi”) oraz z prawem przyrodzo-
nym, także zwyczaje przeciwne prawdzie i rozumowi nie mogły przekształcić 
się w prawo, a co więcej powinno się podjąć kroki zmierzające do ich usunięcia.

Niemniej w praktyce mogło zdarzyć się, że zastosowanie miały pew-
ne zwyczaje sprzeczne z prawem. Jak wskazuje w innym miejscu Speculum 
Saxonum określona praktyka (w tym wypadku sprawowanie funkcji sędzie-
go) obowiązywała, gdyż „weszła za zwyczajem, za którym bywa wiele rze-
czy dozwolono, które by wedle prawa być nie miały”84. Inny przykład tego 
rodzaju praktyki, która była traktowana jako prawo, wymieniany jest w Ius 
municipale: „służby albo niewolej nad drugimi książęta i panowie od daw-
nych czasów za długim zwyczajem używali, mając to sobie jako za prawo. Co 
się niesłusznie dzieje”85. Także i tutaj widać wyraźnie, iż nie każdy zwyczaj – 
mimo powszechności obowiązywania – mógł stać się prawem zwyczajowym. 
Pojawia się zatem w tym przypadku antynomia: zwyczaj – prawo. 

Rodzi się wobec tego pytanie, o jakiego rodzaju prawo może chodzić. Na 
podstawie dalszego brzmienia przepisu można stwierdzić, iż mowa jest o „po-
rządku prawnym”, a więc o określonej prawem procedurze czy też szerzej o pra-
wie pisanym. Co interesujące, wynika z tego, że owe procedury (u których źró-
deł prawdopodobnie leżał zwyczaj) poprzez ich spisanie i – w konsekwencji 
– silne utrwalenie posiadały w społeczności taki autorytet, że powszechne po-
stępowanie sprzeczne z nimi powinno zostać wykluczone. Nawet jeśli zwyczaj 
legitymował pewne zachowania (zwyczaj „na wiele rzeczy dozwalał”), to nie 
było to zasadniczym kryterium przesądzającym o ich prawidłowości bądź nie. 

81 I.M. art. 22 ust. 20 glo.; S.S. (Szcz.) art. Wiano, s. 466.
82 Potwierdza to tytuł sumy art. 1 ust. 31 Ius municipale: Zwyczaj nie każdy za prawo idzie.
83 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 531. Zob. także: I.M. art. 1 ust. 31 glo.
84 Ibidem, art. Sąd. Sędzia, s. 398. 
85 I.M. art. 2 ust. 4 glo.
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Zwłaszcza gdy chodziło o kwestie o tak wielkiej doniosłości jak sprawowanie 
stanowiska sędziego. Należy bowiem w tym miejscu zaznaczyć, iż Speculum 
Saxonum wykluczało powierzanie funkcji sędziego – na podstawie zwyczaju 
– osobom, które nie spełniały określonych prawem warunków. Samo zaś mia-
nowanie na to stanowisko musiało być dokonane zgodnie z określoną proce-
durą. Tak też należy rozumieć przepis: „z zwyczaju żaden sędzią być nie ma, 
ale ma być porządnie na to wysadzon”. I dalej: „jeśliby sędzia nie urodziwszy 
się do tego, z samego tylko zwyczaju władzą swą miał, nie według porządku 
prawnego – nie sędzią, ale raczej mężobójcą by był”86.

Jak więc widać, zwyczaj, aby został uznany za prawo, musiał według prze-
pisów pomników prawa miejskiego charakteryzować się wieloma właściwoś-
ciami. Można tutaj wyróżnić dwie grupy atrybutów zwyczaju, rozpatrując je 
od strony „pozytywnej” i „negatywnej”. Pierwsza grupa cech dotyczy posia-
dania przez zwyczaj pewnych przymiotów (co zwyczaj miał posiadać), dru-
ga natomiast odnosiła się do braku sprzeczności z określonymi wartościami 
(czemu zwyczaj nie mógł się sprzeciwiać).

Do najważniejszych cech wyróżniających zwyczaj spośród innych źródeł 
prawa zaliczyć można trwanie danej praktyki w czasie. Jeśli chodzi o kwe-
stię, o jakim okresie praktykowania zwyczaju jest mowa w prawie miejskim, 
Speculum Saxonum podaje kilka możliwości. Aby norma zwyczajowa prze-
kształciła się w normę prawną („aby takowy zwyczaj prawem był”), powinna 
być stosowana według różnych prezentowanych stanowisk oraz opinii (jak 
stwierdza Speculum Saxonum: „mówią niektórzy”; „drudzy mówią”) przez: 
dziesięć lat, dwadzieścia lat, czterdzieści lat lub też od niepamiętnych czasów 
(„zwyczaj […] tak długi, który by pamiętnika nie miał”)87. Wydaje się, że naj-
bardziej rozpowszechnione było to ostatnie rozwiązanie, skoro Ius municipa-
le kwestię czasokresu rozstrzyga ostatecznie w następujący sposób: „zwyczaj 
[…], kiedy ma mieć moc zupełną – aby był mian za prawo – potrzeba, aby 
był tak dawny, aby pamiętnika nie było, jako się zaczął”88. A zatem można 
stwierdzić, iż aby stać się prawem, zwyczaj musiał być w danej społeczności 
niepamiętny89.

86 S.S. (Szcz.) art. Sąd. Sędzia, s. 398.
87 Ibidem, art. Zwyczaj, s. 529. Kryterium 20 lat zostało ujęte w tekście P. Szczerbica w krzy-

żyki, co oznaczało, iż nie znajduje się w egzemplarzach łacińskich Speculum Saxonum, z któ-
rych korzystał autor, lecz tylko w niemieckich. Istotnie w S.S. (Jas.) zamieszczone są wyłącznie 
okresy lat 10, 40 oraz kryterium czasów niepamiętnych (memoria non extat). Zob. S.S. (Jas.) 
lib. 1 prol. glo. lit. a, fol. 1v. W Farrago (fol. 268 r.) występuje jedynie termin dziesięcioletni.

88 I.M. art. 44 ust. 13 glo.
89 W tym kontekście B. Groicki używa sformułowania, iż określony zwyczaj (norma prawa 

zwyczajowego) odnoszący się do przedmiotu sporu sądowego podczas trwania jarmarku „był 
zawsze”. Artykuły art. O jarmarkach, s. 52.
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Wszakże w Speculum Saxonum pojawia się także inne interesujące kryte-
rium, na podstawie którego zwyczaj przekształcał się w prawo – jest to kry-
terium liczby orzeczeń sądowych wydanych na podstawie danej normy zwy-
czajowej. Speculum Saxonum przewidywało, że skoro sąd dwukrotnie wydał 
orzeczenie, opierając się na normie zwyczajowej, stawała się ona prawem90. 
Miało to mieć miejsce szczególnie w sytuacji, w której jedna strona postę-
powania podważała istnienie zwyczaju, a druga powoływała się na zwyczaj 
istniejący od dziesięciu lub dwudziestu lat. Bardzo istotne jest zastrzeżenie, 
iż mowa była tylko o zwyczaju dobrym, bowiem zły nie mógł ani stać się 
podstawą orzeczenia w konkretnej sprawie, ani tym bardziej przekształcić 
się w prawo po dwukrotnym orzeczeniu na jego podstawie. 

Nie było jednak rozstrzygnięte w tym przypadku, czy sąd mógł z urzędu 
powołać się w swym orzeczeniu na zwyczaj, ewentualnie – skoro już zapadło 
pierwsze z wymaganych prawem dwóch orzeczeń – czy w drugiej sprawie 
mógł to zrobić z własnej inicjatywy, czy też zobligowany był oczekiwać na 
wniosek strony. Niemniej po dwóch prawomocnych orzeczeniach zwyczaj, 
zyskując swego rodzaju „sankcję” ze strony sądu, zostawał przekształcony 
w prawo i powinien wiązać sądy w kolejnych podobnych sprawach. Zwyczaj 
tego rodzaju powinien także znaleźć uznanie w opinii członków danej spo-
łeczności lub też rady miejskiej91.

Warto jednak zaznaczyć, iż widać tutaj pewną niekonsekwencję przepisów 
Speculum Saxonum, skoro przyjmowały one, że zwyczaj stawał się prawem 
dopiero po dwukrotnym orzeczeniu sądowym. Wynika bowiem z tego jasno, 
iż w pierwszych dwóch przypadkach sąd nie stosował jako podstawy swego 
orzeczenia normy prawnej, lecz normę innego rodzaju (zwyczajową), co prze-
czy wielokrotnie powtarzanej w pomnikach prawa miejskiego zasadzie, że 
sędzia jest zobowiązany do sądzenia według prawa (w tym także prawa zwy-
czajowego). Pojawia się tutaj zatem zagadnienie prawotwórczej roli preceden-
su. Ponadto, rozważając powyższy przypadek, nie można wykluczyć sytuacji, 
iż inny sąd w postępowaniu nie uznał jednak danej normy zwyczajowej jako 
podstawy orzeczenia. Na temat takiej możliwości Speculum Saxonum milczy.

Zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami kolejne cechy zwyczaju mogące-
go stanowić podstawę prawa to: słuszność, uczciwość, odpowiedniość wobec 

90 Stosowny fragment brzmi: „aby według niego [tj. zwyczaju – G.M.K.] przynajmniej dwa 
razy sądzono, a osobliwie jeśliby u sądu kto mówił przeciwko zwyczajowi, a strona by która 
się zwyczajem szczyci, dekret otrzymała. Tedy tam już on zwyczaj na onym miejscu za prawo 
pójdzie”. I dalej: „ów, który zwyczaju broni, prawo wygra, tedy już on zwyczaj, gdy będzie przez 
dekret potwierdzony, za prawo idzie”. S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 529. Por. S.S. (Jas.) lib. 1 prol. 
glo. lit. b, fol. 1v; Farrago, fol. 268 r.

91 „A jeśliby tu kto wspominał, iż zwyczaj czyni dwójsąd […] tedy to prawda jest, jeśli się 
ludziom spodoba albo radzie […] zwłaszcza kiedy ci na to pozwolą, aby to tak na potym trzy-
mano”. S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 529.
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określonego czasu i miejsca, zrozumiałość oraz możliwość, potrzeba i funk-
cjonalność (użyteczność) zastosowania jego reguł. Jednocześnie zwyczaj nie 
mógł sprzeciwiać się następującym rodzajom prawa: prawu Bożemu, prawu 
przyrodzonemu, prawu ludzkiemu oraz prawu pisanemu.

Interesujące jest, iż w jednym z wyżej cytowanych przepisów pojawia się 
nowa kategoria, z którą zwyczaj miał być zgodny – kategoria prawdy92. Na 
podstawie powyższego przepisu można przyjąć, iż dążeniem sądu podczas 
prowadzonego postępowania jest dotarcie do prawdy93. Sformułowanie uży-
te w powyższym przepisie: o b j aw i on a  pr aw d a  oznaczać może prawdę, 
która wyszła na jaw podczas postępowania sądowego. Świadczy o tym także 
następujący przepis: 

Jakoż to jest rzecz nikczemna i niepożyteczna, gdy kto prawdą zwyciężony broni się 
zwyczajem. Jakoby miał być zwyczaj więtszy i zacniejszy niż prawda, która żadną mia-
rą od zwyczaju zwyciężona być nie może94. 

Orzeczenie sądowe nie mogło być wzruszone na tej podstawie, iż prze-
ciwne było zwyczajowi, który obowiązywał w mniemaniu tego, który prze-
grał sprawę. Innymi słowy ustalona podczas postępowania sądowego prawda 
(strona była „prawdą zwyciężona”) nie mogła w żadnej mierze być podwa-
żona wskutek tego, że orzeczenie sądowe sprzeciwiało się zwyczajowi. Praw-
da jest kategorią, którą możemy zatem uznać za konstytuującą dla zwyczaju. 
Przeciwieństwo wobec niej powodowało, iż dana praktyka postępowania 
wręcz przestawała być określana jako zwyczaj. P. Szczerbic formułuje zdanie, 
iż „zwyczaj bez prawdy nic innego nie jest, jedno zastarzały błąd [antiquus 
error]”95. Jest to o tyle szczególne, że przecież przepisy Ius municipale mówią 
o istnieniu zwyczaju sprzecznego z określonymi normami prawnymi i war-
tościami, a więc złego. Nawet przeciwieństwo wobec praw Bożego i przyro-
dzonego nie powodowało zaprzestania określania danej praktyki zwyczajem. 
Jak widać, dzieje się tak tylko w wypadku sprzeciwiania się prawdzie.

W kontekście znaczenia procesu dochodzenia do prawdy podczas postę-
powania sądowego warto wspomnieć, w jaki sposób zagadnienie to rozumia-
ne było w innych pomnikach prawa miejskiego. Bardzo doniosłe rozważania 
w tej kwestii zawarte są w Porządku96. B. Groicki poddawał analizie sytuację, 
w której sędzia posiadał informacje odnośnie do stanu faktycznego w da-

92 Jest to zgodne z teorią prawa kanonicznego. W. Uruszczak, Zwyczaje ziemskie…, s. 179.
93 Nie przeczy to faktowi, że w interesującym nas okresie podczas postępowania sąd dążył 

do ujawnienia prawdy formalnej.
94 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 531. Zob. także: I.M. art. 1 ust. 31 glo.
95 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 531; I.M. art. 1 ust. 31 glo. Por. S.S. (Jas.) lib. 1 art. 55 glo. lit. 

e, fol. 37r.
96 Porządek cz. 3 art. O ortelu ust. Sędzia jeśli ma sądzić wedle swej wiadomości, s. 103–105.
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nej sprawie, które nie pochodziły z materiału dowodowego przedstawionego 
przez strony postępowania97. Przykładowo, sędzia wiedział, iż człowiek os-
karżony o zabójstwo jest niewinny, a tymczasem milczał on w odpowiedzi 
na zarzuty sformułowane w żałobie. Pomimo mocnych argumentów przema-
wiających za tym, że sędzia powinien brać pod uwagę znane przez siebie fakty 
(analogia do Piłata, który skazał na śmierć Pana Jezusa, wiedząc, iż oskarżenia 
wobec niego są fałszywe), ostatecznie – zdaniem B. Groickiego – w doktry-
nie przeważa opinia przeciwna98. Dzięki takiemu postawieniu sprawy sędzia 
mógł uniknąć oskarżeń o sprzyjanie jednej ze stron oraz uniknąć pomyłek 
w sądzeniu, uważając bezpodstawnie, iż ma pewne i sprawdzone informacje. 
Gwarancją sprawiedliwego sądzenia miały być zatem głównie wiara sędziego, 
obawa przed sądem Bożym oraz umiłowanie prawdy i sprawiedliwości. Na-
tomiast w razie pojawiających się wątpliwości, szczególnie w sprawach kar-
nych zagrożonych karą śmierci, sędzia winien odroczyć wydanie wyroku, aby 
uzupełnić zebrany materiał dowodowy99. Jak więc widać – pomimo brania 
pod uwagę przez autora ważkich argumentów przemawiających za uwzględ-
nianiem przez sędziego znanych mu faktów – opowiadał się on za koncepcją 
dochodzenia w postępowaniu sądowym do prawdy formalnej.

W odniesieniu do zagadnienia przekształcania się zwyczaju w prawo pew-
ne wątpliwości nasuwa sformułowanie w Ius municipale: „Zwyczaj […] za 
prawo przyjęty bywa, zwłaszcza w ten czas, gdy prawa pisanego nie dostaje”100. 
Należy w tym miejscu uzupełnić cytowaną już wyżej we fragmencie defi nicję 
zwyczaju zamieszczoną w Speculum Saxonum: „zwyczaj jest niejakie prawo, 
[…] które miewa władzą prawa pisanego, gdzie by takowego pisanego prawa 
nie dostawało”101. Oba powyższe przepisy interpretować można w najprost-
szy sposób: zwyczaj stanowić mógł podstawę orzeczenia sądowego tylko wte-
dy, jeśli został u z n a ny  z a  pr aw o, czyli otrzymał sankcję prawodawcy. Sy-
tuacja, w której norma zwyczajowa została przekształcona w normę prawną, 
była możliwa, według P. Szczerbica, w razie braku prawa pisanego. Dlatego 
przepis powyższy można rozumieć w ten sposób, iż źródłem prawa jest głów-
nie wola prawodawcy, a zwyczaj może stać się prawem jedynie wyjątkowo. 
Jest to o tyle szczególne, że sytuacja spisywania prawa zwyczajowego, które 

97 „Rzeczono jest, iż sędzia ma sądzić wedle obudwu stron wywodów. Bywa tu gadka mię-
dzy wielemi, jeśli sędzia ma sądzić wedle swej wiadomości czyli z opowieści a wywodu stron”. 
Ibidem, s. 103.

98 „Wszakże więcej ich [prawników wypowiadających się na rzeczony temat – G.M.K.] tak 
zamykają i rozumieją być rzecz bezpieczniejszą, aby sędzia sądził wedle powieści stron i wedle 
wywodów”. Ibidem, s. 104.

99 „Jeśli by miał [sędzia – G.M.K.] co wątpliwego i swemu sumnieniu przeciwnego, tedy 
dla lepszego poznania prawdy, sprawę na inny czas odłoży”. Ibidem.

100 I.M. art. 1 ust. 21 glo.
101 Zob. wyżej, przyp. 8. Por. S.S. (Jas.) lib. 1 prol. glo. lit. z, fol. 1v.
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następnie uzyskało sankcję prawodawcy, uznana była przez autora za odstęp-
stwo od reguły. Przeczy to wspomnianej wyżej dwukrotnie tezie, że źródłem 
prawa ludzkiego jest zwyczaj lub obyczaj. Nasuwa się tu wszakże jeszcze jed-
na możliwość interpretacji. Otóż sformułowanie „za prawo przyjęty bywa” 
oznaczać może także, że dany zwyczaj zostaje uznany za prawo przez sąd 
orzekający w danej sprawie. Byłoby to możliwe tylko w sytuacji – powtórzmy 
– braku prawa pisanego. W konsekwencji zatem zwyczaj mógłby stanowić 
podstawę orzeczenia sądowego, będąc tym samym źródłem prawa. Taka wy-
kładnia budzi jednak spore zastrzeżenia w świetle innych przepisów.

Pewną wskazówkę interpretacyjną przynosi dalsza część artykułu 1 Ius 
municipale. Interesujący fragment brzmi: „zwyczaje czasem za zezwoleniem 
tych, którzy ich używają, utwierdzone prawem się stawają” oraz „obyczaje 
także ludzkie i ustawy starszych, jeśliby się prawu nie przeciwiły, a zezwole-
niem używających utwierdzone były, za prawo chowane być mają”102. Wydaje 
się zatem, iż konieczne jest uznanie przez prawodawcę zwyczaju jako obo-
wiązującego prawa. Na uwagę zasługuje tutaj wymóg sformułowany przez 
P. Szczerbica: owo ut w i e rd z e n i e  zwyczaju dokonane przez prawodawcę, 
powinno być poprzedzone zgodą społeczności, która stosuje dany zwyczaj. 
Można to rozumieć w ten sposób, że obowiązujące prawo powinno posiadać 
swą legitymację w woli osób mu podlegających. Zasada ta – wspomniana już 
wyżej w innym kontekście – sformułowana została jednoznacznie w Specu-
lum Saxonum: „samych praw z żadnej innej przyczyny nie trzymamy, jedno 
iż są zdaniem ludu pospolitego przyjęte”103. Ta bardzo nowoczesna formuła 
rozwijana w kolejnych wiekach stanie się jedną z podstaw zasady suweren-
ności narodu104. 

Sformułowanie podobne odnaleźć można w Speculum Saxonum: „zwyczaj 
[…] utwierdza się tajemnym pozwoleniem ludu pospolitego”105. Interesujące 
jest użycie przez P. Szczerbica słów t a j e m n e  p o z w o l e n i e. Autor miał tu 
na myśli milczącą zgodę, porozumienie co do obowiązywania zwyczaju jako 
prawa, panujące pośród członków danej społeczności. Nacisk jest tu zatem 

102 I.M. art. 1 ust. 31 glo.
103 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530.
104 Myśl, że prawodawcą w państwie jest ogół obywateli (lub ich część), rozwinięta i umo-

tywowana została w średniowieczu przez Marsyliusza z Padwy. Twierdził on, opierając się na 
Polityce Arystotelesa, iż „prawodawcą [świeckim – G.M.K.], czyli pierwszą i właściwą przy-
czyną sprawczą prawa, jest lud (populus), czyli ogół obywateli (universitas civium) albo ich 
znamienitsza część (valentior pars) wyłoniona przez nich na drodze wyborów, lub wyrażająca 
ich wolę przez aklamację […]”. Marsyliusz z Padwy, Obrońca pokoju, przeł., opr. i wstępem 
poprzedził W. Seńko, Kęty 2006, s. 76.

105 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 529. Podobnie niżej w tym samym artykule: „dawne zwyczaje 
zezwoleniem tych, którzy ich używają utwierdzone, prawem się stają” (s. 531). Por. S.S. (Jas.) 
lib. 1 prol. glo. lit. z, fol. 1v (tacitus populi consensus); Observationes I, 33,4, s. 133.
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położony na czynnik nieofi cjalny, nieurzędowy jako konstytuujący normę 
prawa zwyczajowego. Należy zauważyć, iż formuła m i l c z ą c e j  z g o d y  jest 
użyta ponadto w artykule Zwyczaj w Speculum Saxonum jeszcze dwukrotnie. 
Raz mowa jest o t a j e m ny m  pr z y z w o l e n iu  z w i e r z c h n o ś c i, a więc 
prawodawcy, które to przyzwolenie u t w i e rd z a  z w y c z a j. Wreszcie tajem-
ne przyzwolenie ludu może spowodować nawet uchylenie normy prawnej 
(desuetudo)106.

W świetle powyższych rozważań pojawia się pytanie, decyzja jakiego orga-
nu przesądza o uznaniu określonego zwyczaju za prawo. Czy także w wypadku 
tajemnego przyzwolenia ludu potrzebny jest jakikolwiek akt prawny? Jest to 
zatem w istocie pytanie o prawodawcę107. Organem taki był według przepisów 
Ius municipale przede wszystkim cesarz. Mógł on bowiem mocą swej suwe-
rennej decyzji przekształcić określony zwyczaj w prawo. Potwierdzają to prze-
pisy: „cesarz uważywszy u siebie dwa zwyczaje, zły i dobry, co lepszy obrał i za 
prawo ustawił”108 oraz „cesarz dla pożytku i dobra pospolitego stanowił prawo 
z zwyczaju, który sam cesarz uznał być pożytecznym i dobrym”109.

Jednak o uznaniu normy zwyczajowej za prawo mógł decydować także 
inny odpowiedni organ. Mowa jest o tym w następującym przepisie: „co 
by się kolwiek przeciwko starodawnemu zwyczajowi działo, to zaś do swej 
mocy i władzej ma przywrócić przełożony onej ziemie”110. Jako organ decy-
dujący o uznaniu normy zwyczajowej za prawną wymieniana jest również 
z w i e r z c h n o ś ć. Występuje tutaj kategoria zwyczaju, który „tajemnym 
przyzwoleniem zwierzchności bywa utwierdzon”111. Potwierdza to powyż-
sze spostrzeżenia odnośnie do przekształcenia zwyczaju w prawo mocą 
decyzji prawodawcy. Mamy tutaj bowiem do czynienia z sytuacją, w której 
mocą swojego aktu prawotwórczego organ uznaje za prawo obowiązujące już 
w praktyce reguły opierające się na zwyczaju112. Jak już była mowa wyżej, sąd 
mógł przyjąć jako podstawę swego orzeczenia normę zwyczajową również 
podczas postępowania.

Jednak mogło się wówczas również zdarzyć, że w razie braku normy pra-
wa pisanego i – w konsekwencji – konieczności czy też możliwości oparcia 
orzeczenia na normie zwyczajowej (lub normie prawa zwyczajowego), po-

106 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530. Zgodnie z cytowanym przepisem: „prawa […] tajem-
nym przyzwoleniem wszystkich ludzi przez zaniedbanie bywają odrzucone”.

107 Należy zauważyć, iż Speculum Saxonum używa słowa p r a w a d a w c a  w odniesieniu 
do organu stanowiącego prawo: „prawa nie tylko przez pismo prawadawce […] bywają od-
rzucone”. Ibidem.

108 I.M. art. I ust. 33 glo.
109 Ibidem.
110 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 531; S.S. (Jas.) lib. 2 art. 56 glo. lit. f, fol. 91r.
111 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530.
112 Por. K. Opałek, J. Wróblewski, op.cit., s. 224.
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szczególne strony procesu oraz sąd stosowały różne zwyczaje. Taką hipo-
tetyczną sytuację przedstawia Speculum Saxonum113. Mianowicie, w razie 
gdyby powód posługiwał się jednym prawem zwyczajowym („inszy zwyczaj 
był w prawie actorowem”), strona pozwana drugim („inszy też w prawie po-
zwanego”), a wreszcie sąd trzecim („sędzia by też miał swój osobliwy zwy-
czaj”) – decyzję, normę którego prawa zwyczajowego przyjąć jako podstawę 
orzeczenia, podejmować miał sąd, zachowując swobodę wyboru („sędzia 
ten zwyczaj zachowa, który będzie chciał”). Gdyby jednak jeszcze inny – już 
czwarty – system prawa zwyczajowego obowiązywał na obszarze, na którym 
miała miejsce rozprawa (zwyczaj istniejący „w miejscu sądowym”), wtedy 
norma tego systemu miała zostać uznana za obowiązującą, jednak tylko co 
do postępowania sądowego („jeśli się on zwyczaj ściąga do porządnego po-
stępku prawnego, tedy ma być chowan ten, który jest na miejscu sądowym”). 
Natomiast co do materialnego rozstrzygnięcia sprawy w powyższym wypad-
ku, jako obowiązujący miał zostać uznany przez sąd system prawa zwycza-
jowego, który obowiązywał w miejscu rozprawy albo w miejscu powstania 
sporu lub też dokonania danej czynności prawnej, zwłaszcza zawarcia umo-
wy (sędzia „zachowa on zwyczaj, który jest na tym miejscu [tj. odbywania 
sądu – G.M.K.] albo w tym prawie, gdzie się contract stał”).

2.2. Prawo zwyczajowe a prawo pisane

Na wstępie stwierdzić należy, że co do zasady – zgodnie z wieloma zamiesz-
czonymi w Speculum Saxonum oraz Ius municipale przepisami – prawo pisa-
ne miało prymat nad zwyczajem oraz prawem zwyczajowym. Dlatego zwy-
czaj, aby mógł obowiązywać, powinien być określony w przepisach prawa 
stanowionego. Ius municipale stanowiło w tym zakresie, iż „zwyczaj nie może 
więcej trwać, jedno póki jest na prawie pisanym zasadzony i póki prawem 
sparty i zepsowany nie będzie”114. Niemniej zakładano również zaistnienie 
sytuacji, w której w razie braku normy prawa pisanego, podstawą rozstrzyg-
nięcia powinna się stać norma zwyczajowa.

Biorąc pod uwagę rolę zwyczaju jako źródła prawa oraz stosunek prawa 
zwyczajowego do prawa pisanego, Speculum Saxonum wskazywało zatem na 
trojaką funkcję zwyczaju115. Po pierwsze, norma zwyczajowa powinna zna-
leźć zastosowanie w sytuacji braku normy prawa pisanego (zwyczaj miał być 

113 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 529–530. Wszystkie cytaty podane niżej w niniejszym akapi-
cie pochodzą z tego źródła. Por. S.S. (Jas.) lib. 1 prol. glo. lit. d, fol. 1v.

114 I.M. art. 88 ust. 5 glo.
115 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530; S.S. (Jas.) lib. 1 prol. glo. lit. e, fol. 2r. P. Szczerbic używa 

sformułowania: „trzy skutki zwyczaju”, natomiast M. Jaskier: consuetudinis tres virtutes.
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„tak ważny, jako prawo, gdzie prawa pisanego nie masz”)116. Zwyczaj miał 
zatem, używając słów autora tekstu, n a ś l a d ow a ć  prawo (imitandi legem). 
W razie braku norm prawa pisanego należało przeto bez wątpienia zasto-
sować właśnie normy zwyczajowe117. Potwierdzają to także inne przepisy: 
„Jeśliby się tedy sprawa jaka wszczęła, o której by prawa pisanego nie było, 
ma być zwyczaj zachowan”118 oraz „dobry zwyczaj tedy jest za prawo, acz pi-
sanego prawa w której rzeczy nie będzie”119. Jak widać, podstawą orzeczenia 
sądowego powinny być zatem normy prawa pisanego, jeśli takowe istniały. 
Jeśli natomiast orzeczenie oparte być miało na zwyczaju, powinien on być 
przekształcony w prawo. Podejście takie można odnaleźć u B.  Groickiego: 
„wszelki sędzia powinien […] sądzić wedle pisanego prawa, a niekiedy też 
wedle zwyczaju dawnego za prawo wziętego”120.

Po drugie, zwyczaj odgrywał rolę czynnika u t w i e rd z a j ą c e g o  czy też 
w z m a c n i a j ą c e g o  prawo (fortifi cat legem), jeśli był zgodny z prawem na-
turalnym i/lub pisanym. Ta funkcja zwyczaju wskazywała na jego rolę legity-
mującą przepisy prawne jako niesprzeczne z utrwaloną w danej społeczności 
praktyką. Można przytoczyć tutaj przykład istnienia pośród ludzi niewoli, 
według przepisów Ius municipale pozornie sprzeciwiającej się prawu przy-
rodzonemu, według norm którego wszyscy ludzie są wobec siebie równi. 
Jednak w tym przypadku tłumaczono jej istnienie w ten sposób, iż skoro na 
wojnie chwytani byli jeńcy, nie zabijano ich, lecz przeznaczano do służby – 
podobnie jak zwycięzca miał prawo do zaboru rzeczy nieprzyjaciela. Uzasad-
niał to zwyczaj („to od ludu pospolitego było ustanowiono i potym długim 
zwyczajem potwierdzono i za prawo weszło”)121, a potwierdzało wnioskowa-
nie a maiori ad minus122.

116 Porządek, przedstawiając funkcjonowanie prawa miejskiego stosowanego w Polsce, za-
znacza, iż w razie braku prawa pisanego (magdeburskiego) Polacy „sądzą też czasem wedle 
zwyczaju z dawna wziętego, abo wedle podobnej sprawy, która się przedtym u sądu toczyła”. 
Porządek cz. 1 art. O prawie i różności praw, s. 5.

117 „W tym, co w prawie saskim opisano nie jest, mamy się uciekać do zwyczajów, a potym 
do starych praw. A gdzie by tych nie dostawało, tedy się mamy zachować według praw tak 
cesarskich, jako i duchownych, bo tym każdy podległ”. S.S. (Szcz.) art. Prawo, s. 328.

118 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 529.
119 Artykuły art. O szkodach domowych, s. 42.
120 Porządek cz. 1 art. Sędzia winien sądzić wedle prawa, s. 7. W innym miejscu jednak 

zwyczaj nie jest wskazany jako możliwa podstawa orzekania: „Sędzia każdy nie ma inak są-
dzić, jedno wedle prawa pisanego. I nie może ani ma innego ortelu działać jedno wedle prawa. 
A póki prawa majdeburskiego stawa, ma być im sądzono, a gdzie by go już nie stało, z prawa 
cesarskiego mają brać artykuły, jako ku której by rzeczy należało, a wedle tego sądzić”. Artyku-
ły art. O sędziach i o sprawiedliwości czynieniu, s. 43.

121 I.M. art. 2 ust. 5 glo.
122 „A snać się to słusznie dzieje, bo jeśli prawo dozwala rzeczy albo dóbr z nieprzyjaciela złu-

pionych i jemu wydartych używać i na swój pożytek je obracać, tedyć mi się daleko więcej godzi 
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Po trzecie, zwyczaj pełnił funkcję w procesie w y k ł a d n i  prawa w razie 
niepewności co do treści normy prawnej. Określała to funkcja zwyczaju, któ-
ry „prawo wątpliwe wykładał” (interpretandi legem). Zwyczaj określany był 
w pomnikach prawa wielokrotnie jako „najlepszy jest wykładacz prawa”123.

W istocie jednak zwyczaj nie tylko posiadał funkcję w wykładni prawa, 
lecz nawet zyskiwał przewagę nad prawem pisanym w razie niejasności tego 
ostatniego124. Co więcej, norma zwyczajowa w pewnych przypadkach stała 
wyżej w hierarchii niż norma prawa stanowionego i w konsekwencji miała 
moc zmienić normę prawa stanowionego lub nawet ją uchylić („zwyczaj nie 
tylko wykłada ustawę, ale ją też poprawia, odrzuca, ujmuje i odmienia”)125. 
Pojawiał się także warunek, aby zwyczaj był wprowadzony do praktyki póź-
niej niż dana norma prawa stanowionego126. Speculum Saxonum uznawało 
zatem w tej sytuacji prymat normy zwyczajowej nad stanowioną.

W powyższym kontekście zwierciadło dokonywało rozróżnienia – ze 
względu na zasięg obowiązywania – dwóch rodzajów zwyczaju127. W razie 
stwierdzenia istnienia zwyczaju wspólnego wszystkim ludziom (wspomina-
nego już wyżej zwyczaju określanego jako g ł ów ny; generalis per totum mun-
dum), jego normy miały moc wyższą niż normy prawa pisanego („zwyczaj 
główny […] prawo psuje i wniwecz obraca wszędzie”). W tym przypadku na-
stępowała zatem identyfi kacja norm zwyczajowych z normami prawa przy-
rodzonego. Subsydiarna wobec prawa zwyczajowego rola prawa pisanego 

nieprzyjaciela chować. Gdyż i więtsze prawo mam nad samym nieprzyjacielem, który przeciwko 
mnie wystąpił i o moim zdrowiu myślił, niż nad jego dobrami, które nic niewinne”. Ibidem.

123 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530; „optima […] est legum interpres consuetudo”. S.S. (Jas.) 
lib. 1 prol. glo. lit. f, fol. 2r.; „Consuetudo […] est optima iuris interpres”. Ibidem lib. 2 art. 49 
glo. lit. n, fol. 87r. Zob. także ibidem lib. 3 art. 52 glo. lit. l, fol. 135v.; Farrago lib. 1, fol. 3r („est 
consuetudo optima legum interpres”). 

124 „[…] gdzie by prawo jakie trudne i zawichłane było, którego by trudno rozumieć, ma 
być według zwyczaju przyjętego sądzono”. S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530.

125 Ibidem. Zob. S.S. (Jas.) lib. 1 art. 18 glo. lit. g, fol. 14r: „consuetudo interpraetat statu-
tum immo corrigit, abrogate, detrahit, immutat”. Jednocześnie Speculum Saxonum uznawało 
zwyczaj za zbliżony do innego źródła prawa, to jest przywileju (consuetudo similis privilegio). 
Według Speculum Saxonum takie same uprawnienia mogły być przyznane w drodze nadania 
przywileju, jak i w drodze zwyczaju („cokolwiek w przywileju może być pozwolono, to też i za 
zwyczajem wyjść może”), który jest utwierdzony „tajemnym przyzwoleniem (tacito consen-
su) zwierzchności”. S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530. Zwyczaj stanowił także źródło przywileju 
(„consuetudo privilegium seu privatam legem inducit”). S.S. (Jas.) lib. 3 art. 57 glo. lit. a, fol. 
139r. Na temat przywileju szerzej zob. S.S. (Szcz.) art. Przywilej, s. 339–340.

126 „Consuetudo […] vicit […] legem si post legem introducta”. S.S. (Jas.) lib. 2 art. 49 glo. 
lit. n, fol. 87r.

127 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530; S.S. (Jas.) lib. 1 prol. glo. lit. f, fol. 2r; lib. 2 art. 26 glo. 
lit. i, fol. 70v.
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potwierdzona została także w przepisie: „prawo pisane na pomoc zwyczajowi 
dobremu i prawu przyrodzonemu postanowione jest”128.

Jeśli natomiast zwyczaj właściwy był tylko dla danego obszaru (o s o b l i -
w y; specialis), miał on w zasadzie pierwszeństwo przed normami prawa pisa-
nego na określonym terytorium („tylko na onym miejscu ważniejszy jest niż 
prawo”129), pod warunkiem, iż był praktykowany później, niż zaczęło obowią-
zywać prawo („by jedno pośledz niż prawo wszedł”130). Oznacza to, iż skoro 
norm prawa pisanego nie można pogodzić ze zwyczajem, który wykształcił 
się i upowszechnił na danym terytorium już po wprowadzeniu w życie norm 
prawa pisanego (ewentualnie, jak można sądzić, zwyczaj był praktykowany, 
lecz organ stanowiący prawo nie wziął go pod uwagę) – pierwszeństwo miały 
normy zwyczajowe, stając się prawem. Potwierdza to także poniższy przepis: 
„nowy zwyczaj […] podnosi [tj. znosi – G.M.K.] stare prawo. A k temu zwyczaj 
któregokolwiek miasta ważniejszy jest niż prawo onego miasta, które by za-
niedbane było” (per desuetudinem […] abrogarum est)131. Natomiast nie budzi 
wątpliwości, iż w przypadku uchwalenia nowego prawa w celu usunięcia stoso-
wanego zwyczaju miał miejsce prymat prawa stanowionego nad zwyczajem132.

Przepisy Speculum Saxonum, tworząc zatem odpowiednią hierarchię 
norm, rozstrzygały również, na jakiej podstawie prawnej powinny zapadać 
orzeczenia sądowe w razie braku norm prawa pisanego133. Interesujące jest, że 
dwukrotnie pojawia się tutaj zwyczaj: raz jako zwyczaj danego miejsca czy też 
społeczności, drugi raz jako zwyczaj rzymski. Jeżeli zatem według sądu nie 
istniały normy zawarte w źródłach prawa pisanego, sprawa powinna zostać 
rozstrzygnięta przy zastosowaniu kolejno: a) zwyczaju („ma być zwyczaj za-
chowan”); w razie jego braku b) precedensu („ma być sądzono per simile, tak 
jako inne takie rzeczy przed tym sądzono”), a ostatecznie c) zwyczajów rzym-
skich134, skoro „jako się do praw rzymskich uciekamy, kiedy nam naszych nie 
staje […] tak też i do ich zwyczajów uciekać się mamy, abowiem zwyczaje 
rzymskie choć niepisane, też władzą mają jako prawo”135. Warte podkreślenia 
jest tutaj uznanie przez przepisy Speculum Saxonum zwyczajów rzymskich 

128 I.M. art. 1 ust. 33 glo.
129 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530.
130 Ibidem.
131 Ibidem. Por. S.S. (Jas.) lib. 2 art. 26 glo. lit. h, fol. 70v.
132 „[…] gdy prawo przeciwko zwyczajowi postanowione będzie, zepsuje go i w niwecz 

obróci”. S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 530.
133 Ibidem, s. 529.
134 Por. S.S. (Jas.) lib. 1 prol. glo. lit. c, fol. 1v:„Si quaestio emergit de qua ius scriptum non 

habetur, consuetudo servetur in illa quaestione si non sit consuetudo iudicetur per simile, si 
haec duo defi ciunt iudicetur secundum consuetudinem urbis Romae”.

135 S.S. (Szcz.) art. Zwyczaj, s. 529.
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jako prawa. Autor nie podaje jednak, z jakiego źródła czerpać o nich infor-
macje, skoro sam stwierdza, iż są one niespisane.

W uzupełnieniu należy także zauważyć, że na gruncie teorii prawa od 
prawa zwyczajowego odróżniane są zwyczaje prawne rozumiane jako nawyk, 
przyzwyczajenie do posługiwania się w określony sposób danymi instytu-
cjami prawnymi136. Także w prawie miejskim można odnaleźć przepisy po-
twierdzające istnienie zwyczajów prawnych. Przykładowo, w Ius municipale 
przedstawiona jest praktyka przekazywania wiana stosowana w Magdeburgu, 
która powinna zostać dokonana przed sądem w sposób jawny137. Uzasadnie-
niem stosowania zwyczaju były w tym wypadku wymogi sprawiedliwości 
i słuszności138.

3.  Przykłady zwyczajów stosowanych w poszczególnych 
dziedzinach sądowego prawa miejskiego

Odwołania do stosowanych w praktyce sądów miejskich zwyczajów można 
odnaleźć głównie w pracach B. Groickiego, co spowodowane jest – wspo-
minanym już tutaj kilkakrotnie – dążeniem autora do tego, aby zgroma-
dzone przez niego przepisy były wykorzystywane w praktyce przy rozstrzy-
ganiu konkretnych spraw w ramach postępowania sądowego. W dziełach 
P. Szczerbica dominują przede wszystkim, analizowane wyżej, teoretyczne 
rozważania nad zwyczajem jako źródłem prawa, niemniej i tam można od-
naleźć przykłady istniejących zwyczajów w ramach poszczególnych dzie-
dzin prawa. Poniżej przedstawione zostaną zamieszczone w rozprawach 
obu autorów przykłady norm zwyczajowych stosowanych w prawie proce-
sowym, prawie prywatnym oraz prawie karnym. Osobne miejsce zajmują 
szczególnie godne uwagi przykłady norm zwyczajów miejscowych (lokal-
nych), które mogły być stosowane zgodnie z prawem, choć były odmienne 
od norm ogólnie obowiązujących.

136 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, op.cit., s. 145.
137 „[…] zwyczaj około wian w Majdeburgu ten jest, kiedy kto pojmuje żonę, tedy mu za 

nią posag obiecują, który mu potym przed rajcami albo przed sądem jawnie oddają”. I.M. art. 
22 ust. 19 glo.; S.S. (Szcz.) art. Wiano, s. 466. Zob. także Tytuły art. Posag, wiano. Dos, dotali-
cium ust. Forma zapisania wiana łacińskim językiem, s. 51–52.

138 Na temat wiana szerzej zob. niżej, podrozdz. 3.4. 
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3.1. Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe przed sądami miejskimi odbywało się w pewnym 
zakresie z zastosowaniem norm zwyczajowych. Na każdym niemal etapie 
postępowania sąd był zobligowany do uwzględniania różnych istniejących 
zwyczajów, co dotyczyło zarówno spraw cywilnych, jak i karnych, a w szcze-
gólności postępowania dowodowego (w tym „sądów Bożych”). Również 
strony postępowania dokonywały określonych czynności procesowych przy 
zastosowaniu norm zwyczajowych.

3.1.1. Gajenie sądu. Ferie sądowe. Rozpoczęcie postępowania i rozprawa

Gajenie określonego rodzaju sądów odbywało się przy zastosowaniu w pew-
nym zakresie norm zwyczajowych139. Jest o tym mowa w wypadku tak zwa-
nego sądu wyłożonego (o którym szerzej będzie mowa niżej140), gdy „sędzia 
według zwyczaju w gajeniu takowego potocznego albo potrzebnego sądu 
zachowałego postąpi”141. Co interesujące, w sytuacji gajenia sądu norma 
zwyczajowa mogła stanowić podstawę modyfi kacji przepisu ogólnie obo-
wiązującego. 

Praktykowany w danej społeczności zwyczaj pełnił tutaj zatem funkcję 
czynnika, na podstawie którego pewne określone przez prawo wymogi mogły 
zostać w danych okolicznościach złagodzone. Tym samym wskutek obowią-
zywania normy zwyczajowej działanie określonego organu, mimo formalnej 
sprzeczności z przepisami prawa, rodziło jednak określone skutki w sferze 
praw i obowiązków stron postępowania, było zatem skuteczne i prawomocne. 
Jako przykład można wskazać wymogi odnośnie do liczby ławników, która 
konieczna była do odbycia rozprawy sądowej142. Co do zasady dla zagajenia 
sądu winno być obecnych w składzie siedmiu lub sześciu ławników oraz wójt, 
a więc co najmniej większość bezwzględna z liczby jedenastu ławników oraz 
dwunastego wójta143. Było to jednakże quorum wymagane dla zagajenia sądu 
w Magdeburgu. W mniejszych ośrodkach miejskich, w których w skład orga-
nu kolegialnego, jakim była ława, wchodziło sześciu ławników, dla zagajenia 
sądu wystarczającą liczbą było czterech lub trzech. Wynikało to z faktu, iż „nie 
wszędy mogą być nalezieni tak wiele w prawie biegłych i tego urzędu god-

139 Szerzej na temat wszczęcia postępowania i przebiegu rozprawy zob. M. Mikołajczyk, 
Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII wieku, Katowice 2013, s. 169–218, 417–
448. Warto dodać, iż w średniowieczu, zgodnie ze zwyczajem, polscy sędziowie nie gaili sądów 
z mocy władzy zwierzchniej cesarza. Mówił o tym § 2 NZPP (s. 58).

140 Zob. podrozdz. 3.4. 
141 I.M. art. 16 ust. 22 glo.
142 Ibidem, ust. 4 glo.
143 Por. ibidem, ust. 2 glo. Ławników czemu jedennaście.
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nych, jako w Majdeburgu”144. Obecność co najmniej połowy ławników w skła-
dzie sądu miała oparcie w normie zwyczajowej, która została przekształcona 
w normę prawną145. Jak widać, pojawia się tutaj pierwiastek racjonalnego po-
dejścia do funkcjonowania organu władzy sądowniczej, gdyż wymóg pełnego 
składu ławników w wypadku każdej sprawy sądowej mógł być trudny bądź 
nawet niemożliwy do wypełnienia. Określony zwyczaj miał zatem zapobie-
gać paraliżowi funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w mieście. Wszakże 
wymaga podkreślenia, iż zwyczaj ten został przekształcony w prawo.

Normy zwyczajowe określały także terminy ferii sądowych. Co do zasa-
dy obowiązywał zakaz odbywania rozpraw sądowych w określone dni świą-
teczne oraz inne dni wolne od sądów146. O tym, jakie są to dni, decydowała 
norma zwyczajowa, która obowiązywała sędziego, a nie strony postępowania 
(„sędzia każdy powinien przestrzegać świąt albo dni od sądów wolnych, we-
dług swych zwyczajów, nie według tych, którzy się prawują”147).

Następnie, jeśli chodzi o poszczególne etapy rozpoczęcia procesu, zgodnie 
z zachowywanym na danym obszarze zwyczajem mogło mieć miejsce między 
innymi: pozwanie148, wniesienie oskarżenia149, jak też wezwanie do stawienia 
się w sądzie150. Według norm zwyczajowych odbywało się również obwiesz-
czenie gwałtu domowego151. Miało to doniosłe znaczenie, gdyż wołanie było 
równoznaczne z wniesieniem skargi, które rodziło przewidziane prawem 
konsekwencje nie tylko dla oskarżonego, lecz także dla oskarżyciela – w razie 
braku potwierdzenia podejrzenia przed sądem.

Podczas toczącej się już rozprawy przed zabraniem głosu strona powinna 
zwrócić się do przewodniczącego składu (burgrabiego, sołtysa, wójta) o ze-
zwolenie. Uzasadnieniem stosowania tego zwyczaju było zachowanie należy-
tego porządku w sądzie: „jest zwyczaj dobry i ma być pilnie przestrzegany, iż 
przed tym sądem, niż kto pocznie swoję rzecz sprawować, przodkiem bierze 

144 Ibidem, ust. 3 glo.
145 „Przeto muszą na połowicy przestawać, a to tak z staradawnego […] i już za prawo 

wziętego zwyczaju trzymają”. Ibidem, ust. 4 glo.
146 S.S. (Szcz.) art. Sąd. Sędzia, s. 389.
147 Ibidem.
148 „Jest na niektórych miejscach zwyczaj za prawo wzięty, iż gdy kto raz będzie oblicznie 

pozwan, nie trzeba go drugi raz i trzeci oblicznie pozywać, tylko w mieszkaniu jego przed 
czeladzią to opowiedzieć przez sługę urzędowego, aby do prawa stanął. A słusznie to bywa”. 
Porządek cz. 3 art. Postępek prawa przeciw pozwanemu, gdy do sądu nie stawa, s. 67.

149 „Przy takowym obżałowaniu, które się przede wszystkiemi [uczestnikami postępowa-
nia – G.M.K.] dziać ma, ten porządek ma być zachowan, który na którym miejscu w zwyczaju 
jest”. Postępek art. 56 Jako ten złoczyńca wobec przede wszystkiemi ma być obżałowan.

150 Wezwanie „ma tym obyczajem być czyniono, które się na takowym miejscu zachowy-
wa”. Postępek art. 50 Wołanie do sądu.

151 „Gwałt domowy, albo gdyby kto złodzieja w domu swym zastał, tedy to ma wedle oby-
czaju obwołać”. Artykuły art. O gwałciech, gwałtownikach, mężobójstwie i o ranach, s. 27.
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dozwolenie od burgrabie i od szołtysa, aby mógł to mówić, co by sprawnie 
mówić miał […]”152. Użyta formuła powinna mieć brzmienie: „Panie wójcie, 
sprzyjaj mówić” lub „Panie wójcie, dopuść sprawy” czy też podobnie. 

Także w wypadku odbywania rozpraw przed innego rodzaju sądami miej-
skimi wielką rolę odgrywał element zewnętrzny, przemawiający do stron 
i zgromadzonej publiczności, a więc ceremoniał postępowania podlegający 
zwyczajowi, jak w poniższym przepisie: „sędzia […] sam też ma na miejscu 
swoim sięść, wziąwszy w rękę laskę albo miecz dobyty, według zwyczaju każ-
dej ziemie”153.

3.1.2. Zastępcy procesowi stron

Jeśli chodzi o strony postępowania, uwagę zwraca norma zwyczajowa od-
nośnie do udziału w postępowaniu sądowym strony reprezentującej interesy 
oskarżonego, to jest obrońcy (czyli prokuratora według ówczesnej terminolo-
gii). W procesie karnym był to wymóg bezwzględnie obowiązujący. W razie 
konieczności występował obrońca z urzędu154. Według zwyczaju nic nie stało 
na przeszkodzie, aby funkcję prokuratora pełniła osoba zasiadająca w skła-
dzie orzekającym („prokurator, który od strony rzecz sprawuje – tak, jako na 
niektórych miejscach ten obyczaj jest – był jeden z pośrzodku tych, którzy na 
sądzie siedzą albo z przysiężników”155). W tej sytuacji jednak prokurator taki 
nie mógł zostać dopuszczony do narady sędziowskiej w sprawie wyroku156.

Innym zwyczajem dotyczącym stanowiska prokuratora – tym razem 
ocenianym przez B. Groickiego bardzo negatywnie – była praktyka zatrud-
niania prokuratorów (podwójcich) zmierzająca do uniemożliwienia stronie 
przeciwnej skorzystania z ich usług. W istocie stanowiło to bowiem przekup-
stwo157. Sytuacja, w której następowało ograniczenie praw strony procesu, nie 

152 Porządek cz. 2 art. Obwieszczenie pospołu sądu wielkiego, s. 37–38.
153 Postępek art. 52 Sąd pospolity, jako ma być postawion i zagajon.
154 „Prokurator, każdy stronie, która tego potrzebuje, z urzędu a od sądu ma być dan”. Po-

stępek art. 57 O prokuratorach.
155 Ibidem.
156 „Nie ma do tego być przypuszczon, żeby był przy tym, gdy drudzy będą się około tego 

namawiać i radzić, jakoby mieli skazanie uczynić, albo sentancyją ferować”. Ibidem. Szerzej na 
temat obrońców zob. M. Mikołajczyk, Proces kryminalny…, s. 103–120.

157 „To też był wielki błąd i ludziom bardzo szkodliwy a niesprawiedliwy, i nie ma być 
chowan, a owszem – zakazan, iż jeden, który miał z drugą stroną czynić, a był możniejszy,  
prokuratory albo też podwójskie najął a zakupił, a iż ich drudzy mieć ku swej potrzebie nie 
mogli”. Ustawa płacej, s. 11 [nlb.]. Szerzej zob. M. Mikołajczyk, Prawo oskarżonego do obrony 
w praktyce sądów miejskich w Polsce XVI‒XVIII wieku, [w:] Ustrój i prawo w przeszłości bliższej 
i dalszej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdzie-
siątą rocznicę pracy naukowej, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 2001, s. 397–411.
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powinna być – jako „wielki błąd” – tolerowana w praktyce („co nie ma być 
i ma to być zakazano”).

3.1.3. Środki dowodowe

3.1.3.1. „Sądy Boże”

Jeśli chodzi o dowody, w Ius municipale odnaleźć można również przykłady 
zwyczajów pierwotnych, które – aczkolwiek obowiązywały i przekształciły się 
w prawo zwyczajowe – wychodziły stopniowo z użycia. Mowa tutaj zwłaszcza 
o „sądach Bożych”, które pojawiają się na przykład w kontekście okoliczności 
utraty przez kogoś prawa, a więc stania się bezecnym158. Według Ius municipale 
w razie utraty prawa między innymi na skutek skazania za kradzież, danej oso-
bie nie mogło zostać w przyszłości prawo przywrócone, a w sytuacji ponow-
nego oskarżenia o przestępstwo człowiek ten winien poddać się wybranemu 
przez siebie „sądowi Bożemu” – w postaci próby żelaza, wrzącej wody lub po-
jedynku. Było to uzasadniane tym, iż skoro ktoś już raz utracił swe prawo, nie 
był potrzebny inny dowód popełnienia przestępstwa, jak tylko udowodnienie, 
że jest on rzeczywiście osobą uznawaną za bezecną159. Oczywiście tego rodzaju 
domniemanie mogło prowadzić do skazania danej osoby bez przeprowadze-
nia jakichkolwiek środków dowodowych poza „sądem Bożym”, co w miarę 
podnoszenia się poziomu kultury prawnej społeczeństwa coraz bardziej kłó-
ciło się z elementarnym poczuciem sprawiedliwości. I właśnie z tego względu, 
odnośnie do opisanego przypadku, użyty jest w Ius municipale czas przeszły: 
„by ł  t e ż  t e n  z w y c z a j  pierwej u Saksonów [wyróżn. – G.M.K.]”160. 

Natomiast zgodnie z obowiązującą procedurą – według Ius municipale – 
o tym, że ktoś jest pozbawiony prawa, winien zaświadczyć organ sądowy161. 
W uzupełnieniu należy jednak wskazać, iż w innych przepisach tego dzieła 

158 I.M. art. 32 ust. 2 glo. Por. K. Pennington, Władca i prawo (1200–1600). Suwerenność 
monarchy a prawa poddanych w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej, przeł. A. Pysiak, red. 
J. Pysiak, Warszawa 2012, s. 134 i n.

159 „Abowiem przeciwko każdemu, który prawo swe utracił, inszego dowodu nie potrzeba, 
jedno dowieść tego, że jest bezecnym. A onego wtórego uczynku nie powinien nań dowodzić, 
ale go tym już pokonać może. Bo kiedy tego dowiedzie nań, że jest bezecnym, już łatwie temu 
wierzyć że i to drugie o co nań żałują, uczynił”. I.M. art. 32 ust. 2 glo.

160 Na temat procedury odbywania „sądów Bożych” (próba żelaza) zob. NZPP § 24 (s.  91–94). 
W przepisie § 24.5 odnoszącym się do udziału księży, którzy prowadzili człowieka stąpającego po 
żelazie, mowa jest, iż „dawniej był” ten zwyczaj, natomiast „teraz to już wyszło z użycia”.

161 „[…] jeśliby kto był prawa swego odsądzon, a w tym by go kto pokonać miał, tedy 
tego ma dowieść sędziem i ławnikami, bo inaczej tedy się ów bliższy odwieść, i poćciwości 
swej bronić, niżby go w tym pokonać miano. A kto by u któregokolwkiek sądu prawo […] 
swe utracił †przez kradzież, łupiestwo albo co takiego†, ten wszędzie bezecnym będzie, skoro 
by tego świadectwem sędziego, przed którem […] się to stało, dowiedziono. A w tym sędzia 
samosiódm świadczyć może”. I.M. art. 32 ust. 1 glo.
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stosowanie „sądu Bożego” było bezwzględnie wymagane prawem162. Mamy 
zatem do czynienia z sytuacją, w której norma prawa zwyczajowego ustępuje 
miejsca innej normie prawnej, aczkolwiek ta ostatnia wywodzi się także ze 
zwyczaju. Biorąc jednak pod uwagę kolejne przepisy dotyczące „sądów Bo-
żych”, sytuacja ta była przejściowa w tym znaczeniu, iż normy prawa zwycza-
jowego zostawały wypierane przez inne, które w danej społeczności uznawano 
za sprawiedliwe. W miarę dalszej ewolucji kultury prawnej prawo zwyczajowe 
odnośnie do „sądów Bożych” będzie zanikać, mimo że przecież było ono sto-
sowane z dawien dawna, można stwierdzić, iż od czasów niepamiętnych.

Także inne przepisy Ius municipale wskazują na to, że „sądy Boże” stop-
niowo wychodziły z użycia, co następowało właśnie na podstawie zwycza-
ju. Niektóre bowiem szranki uznawane były za zgodne z prawem, a inne już 
nie. Wskazuje to na fakt, iż w mniemaniu współczesnych nie zawsze należało 
uciekać się do rozstrzygnięcia opartego na ingerencji Boskiej, skoro istniały 
inne możliwości udowodnienia oskarżonemu winy. W innym miejscu przy 
okazji pojedynku sądowego mowa jest o tym, że tego rodzaju środek dowo-
dowy nie może być stosowany163.

3.1.3.2. Męka (tortury, questie)

Innym środkiem dowodowym, którego stosowanie było regulowane w pew-
nym zakresie przez normy zwyczajowe, była męka164. Sposób przeprowadza-
nia tortury oraz jej rodzaje mogły być, zgodnie z prawem, w pewnej mierze 
określone zwyczajowo, o czym świadczy poniższy przykład oparty na Porząd-
ku. Otóż w razie śmierci oskarżonego podczas tortur mogło bowiem zaist-
nieć podejrzenie wobec sędziego, iż „męki zadawać rozkazował nie wedle 
prawa albo zwyczaju, nie za miłością sprawiedliwości, nie z miłosierdzia, nie 
z baczności a mądrości, ale z gniewu a z nienawiści […]”165. W tej sytuacji 
sędzia był zobowiązany do dowiedzenia, że wydając orzeczenie o poddaniu 
oskarżonego męce, postępował zgodnie z prawem lub zwyczajem166. Jak za-
tem widać, nawet tak drastyczny środek dowodowy, jakim była męka, mógł 
być stosowany na podstawie obowiązujących norm zwyczajowych. To organ 

162 Na przykład w razie znalezienia u kogoś na posesji rzeczy pochodzącej z kradzieży go-
spodarz, aby został uniewinniony, powinien przysiąc, iż o tym nie wiedział. Jednakże gdyby 
już wcześniej został skazany za kradzież lub był o to podejrzany, musiał poddać się „sądowi 
Bożemu” („jeśliby przedtym był podejźrzany, tedy przysięgą nie odejdzie, ale się noszeniem 
żelaza rozpalonego albo szrankami odwieść ma”). I.M. art. 92 ust. 2.

163 „[…] ten zły zwyczaj nie ma być pozwalan, bo nim Pan Bóg jakoby kuszon bywa”. 
S.S. (Szcz.) art. Decret albo wyrok, s. 72.

164 Szerzej zob. M. Mikołajczyk, Proces kryminalny…, s. 283–328.
165 Porządek cz. 4 art. O rozmaitych mękach, s. 139.
166 Ibidem.
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sądowy mógł zdecydować, w zależności od rodzaju przestępstwa czy pozycji 
społecznej oskarżonego, nie tylko o samym zastosowaniu tortur, lecz także 
o czasie ich trwania i sposobie. Same zeznania (przyznanie się do winy) miały 
jednak być przez oskarżonego składane tylko w momencie zaprzestania sto-
sowania tortury167.

3.1.3.3. Świadkowie. Przysięga

Spośród środków dowodowych także zeznania świadków oraz przysięga 
podlegały normom zwyczajowym168. Pytania zadawane świadkom podczas 
postępowania, a przygotowane zawczasu przez stronę postępowania i  do-
starczane sądowi (interrogatoria), były ocenianym bardzo pozytywnie przez 
B. Groickiego elementem procesu169. Jednakże w razie sytuacji, gdy ‒ zgodnie 
z normą zwyczajową ‒ pytania takie nie były zadawane, nie powodowało to 
wadliwości postępowania170. Niemniej w zakresie stosowania interrogatoriów 
należało w głównej mierze opierać się na normach prawa pisanego, które 
w tym przypadku posiadały pierwszeństwo przed normami zwyczajowy-
mi171. Jako z w y c z a j  d o br y  oceniana była przez B.  Groickiego praktyka 
spisywania przez świadka „ceduły świadectwa” (a więc wszelkich okoliczno-
ści mających znaczenie dla sprawy) i przekazanie jej sądowi zamiast składa-
nia zeznań ustnie. Ceduła była odczytywana przez pisarza172.

W wypadku środka dowodowego, jakim była przysięga, normy zwycza-
jowe regulowały zwłaszcza czas i sposób jej złożenia. Przesądzały one o tym, 
czy przysięga pozwanego miała się odbyć trzeciego dnia od rozprawy, czy też 
na najbliższym sądzie173.

Również sama ceremonia przysięgi w głównej mierze, co mocno podkre-
ślały przepisy, opierała się na zwyczaju, na przykład: „świadkowie z [z]wycza-
ju kiedy przysięgają, dwa palca wzgórę podnoszą”174. Ceremoniał w wypadku 
przysięgi dokonywanej w obecności stron postępowania był w kolei, według 

167 Postępek art. 28 Męka jakim obyczajem ma być miarkowana.
168 Szerzej na temat wspomnianych środków dowodowych zob. M. Mikołajczyk, Proces kry-

minalny…, s. 337–369, 371–394. Na temat przysięgi jako środka dowodowego w średniowieczu 
zob. J. Matuszewski, Bliższość dowodu i ciężar dowodu, CPH, t. 52, 2000, z. 1–2, s. 213–216.

169 Tytuły art. Interrogatoria, to jest pytania przy wodzeniu świadków, s. 144–146.
170 „Aczkolwiek, gdzie tego zwyczaj nie niesie, iż ich nie używają, to postępku prawnego 

nie gwałci, nie psuje, non viciat processum”. Ibidem, s. 145.
171 „Wszakże, iż się tych interrogatoria pożytki pokazują, miano by się w tej mierze więcej 

na prawo niż na zwyczaj oglądać”. Ibidem. 
172 Ibidem, ust. Artykuły, o które pozwani świadkowie, proszę, aby przez Urząd pilnie byli 

pytani, s. 147.
173 „A jeśliżeby przał, przysięga na trzeci dzień bywa przysądzona, albo na bliski szołtysi 

sąd, jako kędy jest obyczaj”. Porządek cz. 2 art. Poważność wielkiego sądu, s. 39.
174 Tytuły art. Obyczaje przysiąg…, s. 149.
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B. Groickiego, w pewnych miejscach zniesiony, w innych zaś przestrzegany. 
Istnienie tej praktyki było przez autora oceniane pozytywnie, gdyż uroczyste 
składanie przysięgi i jej rytuał mogły oddziaływać na psychikę strony z pożą-
danym skutkiem175.

Z tego względu także funkcjonowały zwyczajowo przyjęte bardziej roz-
budowane obrzędy towarzyszące przysiędze („chowają w innych stronach 
większe przy tym ceremoniae”176), a polegające głównie na dokonywaniu jej 
w oznaczonych, uświęconych miejscach, użyciu przedmiotów sakralnych, 
udziale kapłana rozważającego fragmenty Pisma św. odnoszące się do krzy-
woprzysięstwa, publicznym oznajmieniu dokonywania aktu przysięgi (bicie 
w dzwony) etc. Zwyczaj ten praktykowany był już w połowie XVI wieku rzad-
ko, tylko w sytuacji wyjątkowej, a to ze względu na powszechne uciekanie się 
do tego środka dowodowego („na wielu miejscach w Polsce tak się te przysię-
gi spospolitowały, iż rzadki tydzień, którego by nie były”177). Niemniej przy-
sięga powinna być uznawana za ważną bez względu na stosowaną celebrę, 
jeśli spełnione zostało podstawowe wymaganie178.

3.1.4. Środki odwoławcze

Kilka odnotowanych w pomnikach polskiego prawa miejskiego reguł zwy-
czajowych wiąże się ze środkami odwoławczymi od wyroku, głównie ape-
lacją179. Jako przykład obowiązywania normy zwyczajowej określanej jako 
z ł y  (n i e s ł u s z ny, n i e z b o ż ny) z w y c z a j  można wskazać zawarte w Ius 
municipale przepisy odnoszące się do zakazu apelacji180. Według wspomnia-
nych przepisów w pewnych miastach miał obowiązywać zwyczaj zakazujący 
odwoływania się od orzeczenia sądu, i to pod groźbą kary śmierci oraz utraty 
majątku181. Zrozumiałe zatem, że zagrożenie tak surową sankcją sprowadzało 
się w praktyce do postępowania jednoinstancyjnego, co mogło spowodować 
naruszenie praw strony postępowania182.

175 „Ten postępek około przysiąg na wielu miejscach jest abrogowany, a na wielu go też przy-
strzegają, a ile baczę, dobrze to czynią. Albowiem te ceremoniae, które się tu dzieją przez py-
tania i skazowania, mogą drugiego sumnienie zmiękczyć, ku skrusze przywieść i od przysięgi 
odwieść”. Porządek cz. 3 art. Postępek przy oddaniu przysięgi, gdy obiedwie stronie staną, s. 99.

176 Ibidem.
177 Ibidem, s. 100.
178 „A wszystkie te przysięgi za ważne mamy, choć różnych osób różne obyczaje albo cere-

monie widzimy”. Tytuły art. Obyczaje przysiąg…, s. 151.
179 Szerzej zob. M. Mikołajczyk, Proces kryminalny…, s. 509–520.
180 I.M. art. 14 ust. 9 glo.
181 „[…] w niektórych mieściech ten niesłuszny zwyczaj był, aby pod gardłem i pod utra-

ceniem majętności żaden od sentencyjej apelować nie śmiał […]”. Ibidem.
182 „[…] i tak chocia sentencyja niesłuszna była, przedsię jej żaden dla bojaźni tak srogiego ka-

rania naganić nie śmiał. Zaczym niesprawiedliwość otrzymawała miejsce sprawiedliwości”. Ibidem.
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W wypadku sprawy sądowej, która miała się toczyć w mieście, gdzie 
obowiązywała norma zwyczajowa zakazująca apelacji od wyroku, strona 
obawiająca się niekorzystnego dla niej orzeczenia powinna zatem – jeszcze 
przed rozpoczęciem rozprawy – zwrócić się do władz zwierzchnich miasta 
(„przełożonego”)183. Przedstawiciel władz – „spytawszy, co za sprawa i o co 
idzie”184 – winien wskazać stronie środki służące wzruszeniu niekorzystnego 
dla niej orzeczenia. 

Gdyby jednak norma zwyczajowa odnośnie do zakazu apelacji obowią-
zywała w mieście za zgodą władz, strona mogła wystąpić do pana zwierzch-
niego miasta, który powinien w formie pisemnej („list”) zwrócić się do władz 
miasta z żądaniem zagwarantowania stronie zgodnego z prawem postępo-
wania sądowego. Chodziło tutaj jednak o normę indywidualną i konkretną, 
dotyczącą strony danego postępowania („aby się t e mu  bezprawie nie działo 
[wyróżn. G.M.K.]”185). W razie sprzeciwu władz zwierzchnich i mieszczan 
(stron postępowania sądowego czy też innych osób zainteresowanych roz-
strzygnięciem danej sprawy) powołujących się na obowiązywanie normy 
zwyczajowej oraz norm prawa stanowionego186 oraz w wypadku obawy stro-
ny zagrożonej niekorzystnym orzeczeniem („a ten by dla bojaźni nie chciał 
sprawy swej zacząć”187) – orzeczenie sądowe powinno zapaść w obecności 
pana zwierzchniego miasta. Gdyby i ta droga postępowania natrafi ła na 
sprzeciw ze strony władz miasta oraz mieszczan, sprawa powinna trafi ć przed 
sąd królewski. Ten dopiero powinien wziąć pod uwagę zagadnienie obowią-
zywania określonych norm zwyczajowych na danym terytorium188. Po tym 
rozstrzygnięciu zapadało orzeczenie w indywidualnej sprawie, od którego 
możliwa była apelacja189.

Na powyższym przykładzie widać, w jaki sposób strona mogła skutecznie 
starać się podważyć obowiązywanie normy zwyczajowej w zakresie postępo-
wania sądowego. W przepisach widoczne jest dążenie do uchylania zwyczaju, 
który sprzeciwiał się normom prawa pisanego, a przede wszystkim słuszno-

183 „Mam mieć sprawę w tym mieście, a obawam się, aby prawa i sprawiedliwości mej nie 
ukrócono i nie mogę mieć rady, jakobym temu zabierzeć miał, a jakobym miał przeciwko 
wam, przeciwko miastu, przeciwko prowincyjej i przeciwko sądowi postępować […] z strony 
zwyczaju waszego, że od was apelować nie może”. Ibidem.

184 Ibidem.
185 Ibidem.
186 „A jeśliby jeszcze i przełożeni, i mieszczanie zbraniali się tego zwyczajem swym i wil-

kierzem się szczycąc, wedle którego chcą i obiecują sprawiedliwość uczynić […]”. Ibidem.
187 Ibidem.
188 „[…] ma pan pozwać przed obliczność królewską, gdzie [i przełożeni, i mieszczanie – 

G.M.K.] muszą stanąć a odpowiedać za zwyczaje i wilkierze swe przeciwko prawu pisanemu 
uchwalone”. Ibidem.

189 „A tam {gdy je już król rozsądzi} dopiero powinni onemu ortel naleźć, który może 
(będzieli chciał) naganić”. Ibidem.
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ści i sprawiedliwości. Apelacja co do zasady przysługiwała bowiem w każdej 
sprawie190. Co interesujące, uchylenie normy zwyczajowej mogło nastąpić z ini-
cjatywy strony w konkretnej sprawie. Mimo iż stosowana norma zwyczajowa 
ewidentnie sprzeciwiała się prawu, niezbędna okazywała się tutaj ingerencja 
organu zwierzchniego, włącznie z sądem królewskim. Nie ma jednak mowy 
o rozwiązaniu polegającym na nieobowiązywaniu jakiejś normy (w tym wy-
padku zwyczajowej odnośnie do zakazu apelacji) z mocy prawa. Organ badał 
konkretną sprawę i jej okoliczności, a orzeczenie było wydane w sprawie in-
dywidualnej. Brak zarazem przepisu stanowiącego o tym, aby rozstrzygnięcie 
takie – w analizowanym przypadku orzeczenie, od którego możliwe było od-
wołanie – rodziło jakiekolwiek skutki w przyszłości. Nie mamy tutaj zatem do 
czynienia z precedensem i – w konsekwencji – uchyleniem normy zwyczajowej. 

Opisany w przepisach Ius municipale tryb postępowania mógł znaleźć za-
stosowanie w każdym przypadku obowiązywania normy zwyczajowej zaka-
zującej apelacji. Niemniej w praktyce, skoro mowa była o „odpowiedzialno-
ści” za bezprawne zwyczaje przed sądem królewskim, przebieg sprawy mógł 
skłonić wspólnotę do zmiany normy zwyczajowej i dostosowania obowiązu-
jącego prawa do norm hierarchicznie wyższych.

Jeśli chodzi o formę apelacji, z zasady powinna być wnoszona do sądu 
wyższej instancji pisemnie. Jednak zgodnie ze zwyczajem praktykowanym 
niegdyś wśród Sasów, miała odbywać się za pomocą specjalnie dla tego celu 
wysłanych posłów191. Uzasadnienie tego rodzaju praktyki było bardzo pro-
zaiczne, chodziło bowiem o analfabetyzm ówczesnych Sasów („Saksonowie 
naonczas posły słali dlatego, iż się pismem niewiele bawili”192).

Nie od wszystkich wyroków apelacja była możliwa. W pomnikach prawa 
miejskiego wymieniany jest szereg przyczyn, które powodowały nieważność 
wyroku, co wykluczało apelację. Pośród nich ‒ obok takich przypadków, jak 
przekupstwo członka składu orzekającego, wadliwość formy sentencji lub też 
wydanie orzeczenia przez osobę niemogącą piastować funkcji sędziego (mię-
dzy innymi heretyk, wyklęty, Żyd, sędzia świecki w sprawie kościelnej) ‒ wy-
mieniana jest sytuacja, w której nie zostały zachowane procedury stosowane 
zwyczajowo193. Uwagę zwraca tutaj, że powinny one być „opisane”, a zatem 
oparte o przepisy zawarte w pisanych źródłach prawa.

190 Zob. I.M. art. 14 ust. 3 Apelacyja każdemu wolna.
191 „Ten obyczaj słania posłów u Saksonów tylko był zachowan, bo według inszych praw, ape-

lacyje przez listy ślą do tych, do których apelacyja idzie”. S.S. (Szcz.) art. Decret albo wyrok, s. 70. 
192 Ibidem.
193 „Jeśli w wydaniu [sentencji – G.M.K.] nie jest zachowany jaki porządek albo gościniec 

prawny, który jest w używaniu […] i inne porządki albo gościńce opisane, które w zwyczaju 
są”. Tytuły art. Apelacyje. Sentencyje ust. Sentencyje, które nie są ważne, choć od nich nie apeluje, 
s. 200.
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3.1.5. Egzekucja wyroków

W ramach postępowania o egzekucję długu istniała norma zwyczajowa, któ-
ra miała zastosowanie w wypadku, jeżeli umowa została zawarta w formie 
pisemnej („chyrograf jeśli by kto miał na dług”194). Po upływie określonego 
w umowie czasu dłużnik mógł, zgodnie z normą zwyczajową („to zwyczaj tak 
niesie”) dowieść zapłaty poprzez przysięgę samotrzeć. W innych sytuacjach 
bowiem przysięga wraz ze współprzysiężnikami była wymagana najczęś-
ciej w wypadku uzasadnionego podejrzenia, iż dana osoba nadużywała tego 
środka dowodowego. Jeżeli po raz kolejny z rzędu składała ona przysięgę, 
której przedmiotem było wypełnienie zobowiązania wynikającego z umowy 
pożyczki, przysięgać mogła tylko ze współprzysiężnikami195. Wymóg powyż-
szy znajdował uzasadnienie w zwyczaju – „zwyczaj też to dzierży”196 – który, 
jeśli był uznany za dobry, posiadał według B. Groickiego, moc prawa197.

3.1.6. Opłaty sądowe i inne koszty postępowania

Wymóg ponoszenia pewnego rodzaju opłat dokonywanych przez strony oraz 
innych uczestników postępowania miał oparcie między innymi w normach 
zwyczajowych. Przykładowo, zwrot poczynionych „nakładów”, a więc kosz-
tów poniesionych podczas postępowania, mógł być nakazany sądownie tyl-
ko na podstawie dowodu z dokumentu, a jedynie w pewnych sytuacjach – 
przysięgi. Przepis ten miał podstawę w normie zwyczajowej, skoro „nakłady 
z zwyczaju nie bywają inne skazowane, jedno których kto akty dowiedzie tam, 
gdzie się sprawuje”198. Także wysokość poniesionych przez świadków kosztów 
związanych z uczestnictwem w postępowaniu mogła się opierać na słusznym 
zwyczaju199.

Normy zwyczajowe regulowały również opłaty urzędowe od pewnych czyn-
ności. Przykłady tego odnaleźć można w Ustawie płacej, gdy mowa o egzekucji 
nieruchomości – wwiązaniu200. Opłata taka powinna być pobierana, zgodnie 
ze zwyczajem, od wszystkich rzeczy, a nie od każdej osobno („tedy od tego 
wszystkiego społem, a nie od każdej rzeczy osobno dać, jako dawny zwyczaj 

194 Artykuły art. O długach a o dłużnikach, s. 16.
195 „[…] kogo winią o co, a zwłaszcza o długi, a on przysięgą odchodzi, a czyni to już nie 

raz, ale wielokroć ku ludzkiej szkodzie – taki już bywa podejrzany i nie dopuszczają mu same-
mu przysięgać, jeno z świadki”. Ibidem, art. O przysięgach, s. 21.

196 Ibidem.
197 „To się zwyczajem zachowywa, a zwyczaj dobry jest za prawo”. Ibidem.
198 Artykuły art. O sędziach i o sprawiedliwości czynieniu, s. 45.
199 Świadkowie mieli otrzymywać na dzień „cztery grosze na strawowanie albo co by słusz-

nego było według obyczaju każdej ziemie”. Postępek art. 45 Nakład na świadki jaki ma być.
200 Por. także I.M. art. 20 ust. 2.
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jest”)201. Również według zwyczaju pobierano w sądach opłatę osobno od każ-
dej czynności, jak na przykład od ustanowienia danej osoby jako plenipotenta, 
opiekuna czy wykonawcy testamentu202. Tym razem jednak, pomimo istnie-
nia odmiennego zwyczaju, sędzia powinien dokonać tego mocą jednorazowej 
czynności203, co skutkowało koniecznością tylko pojedynczej opłaty.

3.2. Prawo prywatne

W ramach prawa prywatnego istniały zwyczaje nieaprobowane w prawie, jak 
na przykład z w y c z a j  n i e k t ór y c h  pozbawienia wdowy przez potomków 
zmarłego męża części majątku nabytego podczas trwania małżeństwa. Było 
to praktykowane w sytuacji, w której żona nie otrzymała posagu, a małżonek 
przed śmiercią nie uczynił jej żadnej oprawy, a więc zapisu204. Należy dodać, 
że czynność ta dokonywana była zwyczajowo poprzez postawienie przed 
drzwiami mieszkania wdowy stołka z kądzielą. Zgodnie z prawem, ale wbrew 
zwyczajowi, otrzymywała ona jednak jedną trzecią (lub jedną czwartą) masy 
spadkowej bez hergewetu oraz gieradę. O powyższym postępowaniu zmie-
rzającym do pozbawiania wdowy majątku (symbolicznie poprzez wspomnia-
ny stołek i kądziel) pisze także B. Groicki205. Wszakże zwyczaj ten, w Polsce 
niestosowany, autor ocenia bardzo krytycznie: „tego zwyczaju u nas jako 
nikczemnego ani przystojnego nie używają”206. Również przykłady zwycza-
jów ocenianych negatywnie przez B. Groickiego można odnaleźć w obrębie 
przepisów regulujących stosowanie aresztu, a więc zabezpieczenia długu na 
dobrach dłużnika207.

Inny przykład dotyczy normy zwyczajowej w zakresie prawa spadkowego. 
W razie gdy spadkobiercą była osoba podlegająca innemu prawu lub innej 

201 Ustawa płacej, s. 10 [nlb].
202 „W prawie, jako wedle obyczaju sobie oprawują. A każdą z tych rzeczy sędzia osobno 

skazował, a za każde mu skazowanie płacono”. Ibidem, s. 3 [nlb.].
203 „[…] teraz na te wszystkie rzeczy [sędzia – G.M.K.] skazanie jednym razem ma uczy-

nić”. Ibidem. 
204 I.M. art. 22 ust. 21 glo. 
205 „Co też tu powiada prawo, iżby wdowa, która oprawy wiana zapisanej nie ma, miała być 

przed dom wyrzucona […]”. Tytuły art. Posag, wiano. Dos, dotalicium ust. [Pytanie siódme], 
s. 64. Por. wyżej, przyp. 31.

206 Ibidem. Na temat zwyczajów w prawie małżeńskim w Europie od XII do XVII wieku 
zob. Regional Variations in Matrimonial Law and Custom in Europe 1150‒1600, ed. M. Kor-
piola, Leiden 2011. Litwy i Polski dotyczy rozprawa: J. Kunsmanaitė, Widow, Property, and Law 
in Lithuania and Some Other Countries, ibidem, s. 99–115.

207 Tytuły art. Areszt. Zapowiedź ust. Przeciw niesłusznym a szkodliwym z aresztu postęp-
kom, s. 120 („Kto tego nie uczyni z zwyczaju albo u prawa nie bywa”); s. 123 („Wszakże tu 
niechaj kto chce naśladuje zwyczaju nie wiem skąd wziętego, prawu pospolitemu bardzo prze-
ciwnego”).
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jurysdykcji niż spadkodawca, powinna zostać ustanowiona rękojmia. Osoba 
otrzymująca spadek mogła również zobowiązać się, iż w razie pojawienia się 
innego bliższego spadkobiercy, zwróci posiadane rzeczy, co dziać się miało, 
według B. Groickiego, „z prawa i z zwyczaju”208. Tutaj uzasadnieniem obo-
wiązywania zwyczaju było szybkie zakończenie postępowania spadkowego 
oraz uniknięcie komplikacji przy podziale masy spadkowej („dla uchronienia 
napotym trudności”)209.

Partykularyzm norm zwyczajowych był szczególnie widoczny w wypadku 
regulacji odnoszących się do wiana210. Odwołanie do „zwyczaju, jako się około 
wian w prawie majdeburskim z dawna zachowuje”, następowało w formule za-
pisu wiana211. O zwyczajach istniejących w tym zakresie w Magdeburgu będzie 
jeszcze mowa niżej212. Natomiast warto zauważyć, że istniejący stan prawny 
i faktyczny B. Groicki uzasadniał powtarzającymi się przypadkami różnego 
rodzaju nadużyć213. W celu przeciwdziałania temu stanowi rzeczy ukształto-
wały się różnego rodzaju miejscowe normy zwyczajowe, mające głównie zapo-
biegać niesprawiedliwości wobec wdów i innych spadkobierców.

W ramach prawa prywatnego należy wspomnieć także o zwyczajach 
z dziedziny prawa budowlanego. W razie budowy domu wspólna ściana sta-
wiana była przy poniesieniu takich samych nakładów ze strony wszystkich 
sąsiadów. Jeżeli jednak sąsiad nie zamierzał budować, powinien przekazać 
budującemu dwa łokcie nieruchomości przy fundamencie, a „na górze” je-
den łokieć. Za tego rodzaju rozwiązaniem przemawiały względy słuszno-
ści214, jak również praktykowanie danego zwyczaju („to się tak zachowywa 
z zwyczaju”215). Ponadto w stosunkach sąsiedzkich kwestie takie, jak budowa-
nie i używanie pieców, kominów, dachów, okien, rynien, toalet, studni, sta-

208 Artykuły art. O spadkach a o bliskościach, s. 4.
209 Na temat zwyczaju w prawie spadkowym zob. także Tytuły art. Dziedzictwo ust. Appen-

dix regulae in ascendentium linea, s. 23.
210 Świadczą o tym przykładowo następujące fragmenty: „Mąż, darując albo mianując że-

nie wiano, podług zwyczaju ziemie albo powiatu [postępuje – G.M.K.]”. Tytuły art. Posag, wia-
no. Dos, dotalicium ust. Pytanie piąte, s. 61; „I więcej w tym naśladują zwyczaju, jako w której 
krainie obyczaj niesie, a niż tego prawa pospolitego”. Ibidem, ust. Pytanie dziesiąte, s. 66. 

211 „[…] iuxta consuetudinem dotaliciorum in Iure Maydeburgensi observatam […]”. Ibidem, 
ust. Forma zapisania wiana łacińskim językiem. Taż forma zapisania wiana po polsku, s. 51–52.

212 Zob. niżej, podrozdz. 3.4.
213 „Iż u Majdeburczanów ten osobliwy zwyczaj jest około wian i na innych wiele miejscach 

wiele się najduje około wian zwyczajów albo wilkierzów, nie bez przyczyny to było. Musiały 
być temi wiany niemałe oszukania dziedzicom, albo wdowom trudności w dochodzeniu wia-
na, kiedy która na imieniu mężowym mianowicie zapisanego albo zapisem sumy mianowanej 
nie miała. I dzisiejszych czasów, jako się o tym wyżej powiedziało”. Tytuły art. Posag, wiano. 
Dos, dotalicium ust. Zwyczaj majdeburczanów około wian, s. 71.

214 „A to dla tego nakładu, który czyni ten, co buduje, że też tę ścianę będzie miał spólną 
z nim, jako i ten, co buduje”. Artykuły art. O szkodach domowych, s. 41–42.

215 Ibidem, s. 42.
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jen, chlewów, szczepienie drzew czy sadzenie chmielu etc., powinny podlegać 
normom prawnym (prawa stanowionego i zwyczajowego) lub normom zwy-
czajowym216. Także zwyczajowo regulowana mogła zostać kwestia sposobu 
czy wysokości ogrodzenia nieruchomości217.

3.3. Prawo karne materialne i wykonawcze

W wypadku prawa karnego na szczególną uwagę zasługuje, że na skutek ist-
nienia określonych norm zwyczajowych modyfi kacji w kierunku złagodzenia 
mogły ulec nawet pewne normy prawa Bożego zawarte w Biblii. Przykładem 
takiego procesu jest karanie cudzołóstwa, co analizuje B. Groicki w Porządku. 
Według Pisma św. cudzołóstwo powinno być bowiem bezwzględnie karane 
śmiercią. Jako podstawę takiego wymiaru kary autor wskazywał odpowied-
nie przepisy Starego Testamentu218. W konsekwencji słuszne i sprawiedliwe 
było stosowanie w prawie miejskim wobec cudzołożnika tej kary219. Niemniej 
B. Groicki opisywał tutaj różne stosowane zwyczajowo łagodniejsze sposoby 
karania cudzołóstwa, które w istocie były przecież formalnie sprzeczne z nor-
mami prawa Bożego220. Autor nie podjął się ostatecznego rozstrzygnięcia po-
wyższych kontrowersji, stwierdzając tylko bardzo ogólnie, iż „prawo nigdzie 
nie czyni cudzołożników od karania wolnych”.

Normy zwyczajowe określały również zasady bezpieczeństwa pracy, któ-
rych nieprzestrzeganie mogło spowodować odpowiedzialność karną. Rze-
mieślnicy prowadzący roboty budowlane na wysokości powinni w należyty 
sposób ostrzegać przechodniów o grożącym niebezpieczeństwie poprzez wo-
łanie lub oznaczenie miejsca, „aby ludzie przechodzący na ten czas się waro-
wali, a gdzie kapie, nie przechadzali”. Oznaczenie stosowane było zgodnie ze 
zwyczajem danego miasta221. Gdyby robotnicy tego zaniechali, mogli podle-

216 „Jako się w tym wedle prawa albo też i zwyczajów zachować mają”. Rejestr, s. 55 [nlb.].
217 „Niektórzy powiadają, iż na wzwyż kolan, niektórzy, iż to jest na wolej urzędowej, jako 

ma być grodzono. A to gdzie by w tym nie było jakiego zwyczaju albo statutu osobliwego”. 
Ibidem, s. 56 [nlb.].

218 „Pan Bóg w starym zakonie cudzołożniki i cudzołożnice śmiercią karać rozkazał […]”. 
Porządek cz. 4 art. O cudzołóstwie, s. 145.

219 „Niektórzy chcąc, aby przedsię karanie cudzołóstwa wedle dawnych praw trwało, usta-
wili, aby cudzołożnik mieczem był karan wedle prawa. […] A cudzołożnica, aby była u pręgi 
bita i od prawa małżeńskiego oddalona”. Ibidem, s. 146.

220 „Wszakże takie okrutne karanie cudzołożników duchowne i miejskie prawo niejako 
uśmierzyło. […] wedle prawa miejskiego głodem, wygnaniem, z pospólstwa wyłączeniem, 
tych zwłaszcza, którzy są ubożsi. A bogatsze winą pieniężną albo innym karaniem wedle uzna-
nia przełożonych karzą”. Ibidem.

221 „Gdzie by też rzemieślnicy na górze będąc, ustawicznie mieli wołać, dosyć im jest przed 
miejscem niebezpiecznym rozciągnąć sznur albo jaki inny znak wielki a dobrze znaczny po-
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gać odpowiedzialności za zabójstwo, natomiast w razie zachowania należy-
tej – zgodnie ze zwyczajem – staranności, „rzemieślnik nie będzie mógł być 
winowan o czyje obrażenie albo zabicie […]”222. Gdyby doszło do nieszczę-
śliwego wypadku, ewentualne tłumaczenie rzemieślnika, „że o tym zwyczaju 
albo prawie nie wiedział, aby miał głosem pierwej zrzucenie opowiadać albo 
i znak stawiać”223, nie mogło być brane pod uwagę224. Rzemieślnik odpowia-
dał za wszystkie następstwa swego czynu, „gdyż powinien był to wiedzieć, 
o czym wiedzą wszyscy i rozumieć to, o czym rozumieją wszyscy albo ich 
wielka część rozumie”225. 

Z brzmienia powyższego przepisu można wnioskować, iż zwyczaj określa-
ny był jako praktyka powszechnie znana oraz rozumiana co najmniej przez 
większość członków społeczności. Mowa tutaj o samym obowiązku ostrze-
gania o spadających z góry przedmiotach. Stosowanie danego zwyczaju 
uzasadnione było racjonalną przesłanką zapewnienia bezpieczeństwa prze-
chodniom, natomiast samo zwyczajowe zewnętrzne ostrzeżenie o niebezpie-
czeństwie (na przykład rozciągnięcie sznura) jawi się już jako kwestia wtórna. 
Jedynie hipotetycznie można zastanawiać się nad przypadkiem, w którym 
rzemieślnik oznaczyłby miejsce niebezpieczne w sposób odbiegający od 
zwyczajów stosowanych w mieście, a następnie doszłoby do wypadku. Wtedy 
sprawę rozstrzygnąć musiałby sąd, biorąc pod uwagę także inne okoliczności.

Kara główna podlegała również w pewnym zakresie normom zwyczajo-
wym. Najwięcej informacji odnośnie do roli zwyczaju w zakresie sposobu 
wykonywania wymierzonej przez sąd kary śmierci przynosi Postępek B. Gro-
ickiego. Przykładami jest ten rodzaj kary wymierzanej osobom dopuszcza-
jącym się przestępstw seksualnych („kto […] albo z bydlęciem, albo chłop 
z chłopem przeciw przyrodzeniu sprawę miał”226). W tym wypadku spale-
nie na stosie osoby uznanej za winną wywodziło się ze zwyczaju i było bez-
względnie obowiązujące227. Natomiast w innym przypadku – kobiety ska-
zanej za przerwanie ciąży – kara wymierzana według sposobu zgodnego ze 
zwyczajem mogła być w pewnych okolicznościach zmieniona na – w rozu-

stawić, wedle zwyczaju miasta”. Porządek cz. 4 art. O mężobójstwie ust. O przygodnym mężo-
bójstwie, s. 153.

222 Ibidem.
223 Ibidem, ust. O uznaniu wielkiego i małego przewinienia, s. 154.
224 „Tu jest występ wielki, który zowią latam et gravissimam culpam […]. Przeto bywa wi-

nien […]”. Ibidem. 
225 Ibidem.
226 Postępek art. 71 Jako mają być karani ci, co przeciwko przyrodzeniu grzeszą.
227 „[…] takowi mają na gardle być skarani, a według obyczaju ogniem mają być spaleni, 

bez wszelkiego zmiłowania i łaski”. Ibidem.
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mieniu prawodawcy – łagodniejszą228. Z kolei kwalifi kowaną karą śmierci za 
umyślne zabójstwo było według zwyczaju wplecenie w koło229, jednak istniała 
możliwość różnicowania kar w zależności od rodzaju zabójstwa. Także w Po-
rządku odnaleźć można inne oparte na normach zwyczajowych przepisy do-
tyczące sposobów wykonania kary śmierci230. Jeśli chodzi o kary majątkowe 
prywatne, norma zwyczajowa regulować mogła wysokość wargeltu231.

Odnotowania w tym miejscu wymaga także zwyczaj istniejący według 
B.  Groickiego od długiego czasu („obyczaj jest z dawna”), polegający na 
przywiązywaniu do pręgierza czy słupa w miejscu publicznym oskarżonego 
jeszcze przed orzeczeniem wyroku lub też osoby już skazanej na karę śmier-
ci. Norma zwyczajowa miała tutaj uzasadnienie w oddziaływaniu prewen-
cyjnym zarówno samego postępowania karnego, jak i orzeczonej już kary232. 
Istotne jest, że był to zwyczaj oceniany pozytywnie jako nienaruszający prawa 
ani innych norm społecznych, co w konsekwencji stanowiło warunek słusz-
ności jego praktykowania („a tak ponieważ ten obyczaj nie jest szkodliwy, 
może zachowan być”233). Niemniej, jako że nie był to zwyczaj obowiązujący 
powszechnie, w ramach różnych społeczności dopuszczone były odstępstwa 
w tym zakresie i stosowanie odmiennych praktyk234.

228 Postępek art. 80 Matki, które dzieci swe tracą albo zabijają, jako mają być karane. We-
dług zwyczaju kobieta dopuszczająca się uśmiercenia płodu miała zostać zakopana żywcem 
(„Białogłowa, jeśliby która płód swój, który by już żyw był, a członki na nim było rozeznać, za-
biła – ta według obyczaju ma być żywo zakopana, a palem przebita”). Ze względu jednak na su-
rowość tego rodzaju kary mogła być ona zastąpiona przez utopienie („Wszakoż przestrzegając 
tego, żeby druga za srogością takowego skarania w desperacyją nie przyszła, może być utopio-
na”). Złagodzenie to było niemożliwe w razie częstego występowania tego rodzaju przestępstw 
na określonym terytorium. Należy dodać, iż zgodnie z panującymi ówcześnie przekonaniami, 
dziecko nienarodzone stawało się człowiekiem, gdy w fazie życia płodowego upodabniało się 
fi zycznie do istoty ludzkiej. Szerzej zob. niżej, rozdz. III, 4.2, przyp. 176.

229 Zabójca „według obyczaju ziem niektórych bywa karan wpleceniem w koło. Ale we-
dług różności zamordowania, może też i w karaniu różność być zachowana”. Postępek art. 82 
Łotrowie, zabijacze a ci, co ludzi mordują, gdzie obrony żadnej a wywodu nie mają, jako mają 
być karani. 

230 „[…] złodzieje wieszają, a niewiasty topią albo inną śmiercią wedle zwyczaju której 
krainy, tracą […]”. Porządek cz. 4 art. O złodziejstwie ust. Które złodzieje cechują, s. 143.

231 Za zabójstwo Artykuły przewidywały karę całego wargeltu, „to jest dwadzieścia zło-
tych polskiej monety”. Natomiast wysokość wargeltu mogła być różna „wedle zwyczaju, który 
się w polskim prawie zachowywa” (od 30 grzywien w miastach, w których „wżdy są ludzie 
znakomici”, poprzez 15 w mniejszych miastach, do 10 we wsiach). Artykuły art. O gwałciech, 
gwałtownikach, o mężobójstwie i o ranach, s. 25.

232 Człowiek przywiązywany był „na rynku albo na tym miejscu, gdzie by ode wszystkich 
ludzi mógł być widzian”. Postępek art. 54 Jako obżałowany ma być do pręgierza albo do słupu 
przywiązan.

233 Ibidem.
234 „Gdzie też inny obyczaj około tego jest, tedy się tak zachować [powinno – G.M.K.], jako 

gdzie obyczaj niesie”. Ibidem.
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Należy także nadmienić, że normy zwyczajowe regulowały również pew-
ne zagadnienia techniczne odnoszące się do egzekwowania wyroków sądów 
karnych. B. Groicki zamieszcza informację na temat zwyczaju odnośnie do 
współpracy w zakresie utrzymania w należytym stanie przedmiotów służą-
cych do wykonywania wyroków śmierci. Zgodnie ze zwyczajem wszyscy rze-
mieślnicy określonej profesji, podlegający jednemu prawu, powinni wspólnie 
budować czy też naprawiać szubienicę235. Możliwe były wyjątki, gdy pracę 
wykonać miał jeden lub dwóch rzemieślników urzędowo wyznaczonych lub 
wylosowanych. Wtedy zapłatę za dzień pracy określał obowiązujący zwyczaj 
(„nie ma im więcej płacono być na dzień, jako jest obyczaj płacić”236). Koszty 
ponosił w tym wypadku urząd237.

3.4. Rola zwyczajów miejscowych

Istotne miejsce pośród wymienianych w pomnikach polskiego prawa miej-
skiego zwyczajów zajmują zwyczaje lokalne, istniejące – według opinii pre-
zentowanych przez B. Groickiego i P. Szczerbica – na obszarze całej Polski lub 
też tylko na określonych terytoriach lub w niektórych miastach238. Ze wzglę-
du na miejsce swej aktywności zawodowej zwłaszcza B. Groicki wymieniał 
w swych pracach zwyczaje stosowane w Krakowie239, rzadziej uciekając się do 
zwyczajów istniejących w innych miastach, na przykład we Lwowie240.

Istniejący w ramach prawa miejskiego partykularyzm wynikający z domi-
nacji prawa zwyczajowego241 uznawany był przez szesnastowiecznych pisa-

235 „Na niektórych miejscach jest obyczaj, że wszyscy cieśle albo też mularze, którzy pod 
jednym prawem siedzą, […], gdy potrzeba tego jest, żeby szubienicę nową zbudowano, albo 
starej poprawiono, powinni sobie pomóc”. Ibidem, art. 91 Rzemieślnicy szubienicę jako mają 
budować, której dla karania złych ludzi potrzeba.

236 Ibidem.
237 Jak można wnosić z dalszego brzmienia powyższego artykułu, uzasadnieniem wpro-

wadzenia tego przepisu było to, iż rzemieślnicy unikali prac przy urządzeniach służących 
wymierzaniu sprawiedliwości w obawie przed potępieniem w swoim otoczeniu („A gdzie by 
jeden cieśla albo rzemieślnik potym śmiał drugiego o to przyganiać, a jego tym sromocić, ma 
przepaść winę […]. Ale gdzie by ten, co by przyganił, nie miał skąd tej winy dać, ma tak długo 
w więzieniu być dzierżan, póki by tego co obraził, nie przeprosił”). Ibidem. Szerzej na temat 
norm zwyczajowych w obrębie miejskiego prawa karnego będzie mowa w rozdz. III.

238 Na przykład „Kto najmuje imienie swoje bez naznaczenia albo mianowania czynszu, 
takiemu czynsz według zwyczaju a zachowania pospolitego onego miasta albo powiatu płacon 
bywa”. Tytuły, Prawa miedzy gospodarzem i komornikiem krótko spisane, s. 218.

239 Na przykład „Krakowianie w czynieniu testamentów inny obyczaj zachowują”. Ibidem, 
art. Testamenty, s. 159.

240 Porządek cz. 2 art. O burgrabskim wielkim sądzie ust. Sprawy wielkiego sądu, s. 39.
241 Jak stwierdza W. Uruszczak: „system prawa oparty na zwyczajach cechował partykularyzm 

prawny”. W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. 1: 966–1795, Warszawa 2010, s. 71.
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rzy-prawników za naturalny i mieszczący się w ramach porządku prawnego. 
Przykładowo, jak stwierdzał P. Szczerbic, „około namienienia i dochodzenia 
wian każde miasto może mieć swe osobne zwyczaje, które kiedy chcą, odmie-
nić mogą”242. Interesujący jest natomiast fakt, że niektóre normy zwyczajowe 
mogły zostać uznane za właściwe i słuszne jedynie w danym mieście (szcze-
gólnie w Magdeburgu).

Na przykład jeśli chodzi o wskazane wyżej wiano, normy prawa zwyczajo-
wego stosowane w Magdeburgu nie powinny być, według przepisów Ius mu-
nicipale, stosowane w innych miastach243. Konsekwencją tego przepisu było 
to, iż w przypadku apelacji skierowanej do Magdeburga, nie mogła ona zostać 
rozstrzygnięta przy zastosowaniu obowiązujących w tym mieście norm zwy-
czajowych244. Jest to o tyle znamienne, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, 
w której ma miejsce wyraźny zakaz stosowania określonej normy zwycza-
jowej, mimo uznania jej przecież za słuszną i sprawiedliwą245. Można zatem 
stwierdzić, iż powyższy zwyczaj był – najogólniej rzecz ujmując – dobry, ale 
tylko na określonym terytorium. Jaka była geneza tak zagadkowego przepisu, 
Ius municipale nie tłumaczy.

Inna norma zwyczajowa istniejąca w Magdeburgu dotyczyła środków 
karnych stosowanych wśród członków określonej społeczności, w tym wy-
padku rzemieślników246. Było to zatem postępowanie sui generis dyscyplinar-

242 I.M. art. 22 ust. 18 glo. Należy wszakże uzupełnić, iż stanowczym krytykiem partyku-
laryzmów prawnych był Andrzej Frycz Modrzewski, który stwierdzał: „Ustawodawca również 
ma dołożyć trudu, aby wszystkim ziemiom, które są pod władzą jednego pana, dać jedno pra-
wo. Bo zaiste nie do wiary się to wydaje, aby dla ludzi, którzy żyją w jednej Rzeczypospoli-
tej i jednemu władcy są posłuszni, były różne prawa. […] Dlaczegóż więc prawa, które po 
sprawiedliwości każdemu trzeba przyznać, nie są te same? Dlaczego tę samą majętność, którą 
mi daje prawo chełmińskie, odbiera mi prawo magdeburskie? (Cur possessiones, quae mihi 
iure Chelmensi acquiruntur, eaedem iure Magdeburgensi adimuntur?)”. A. Frycz Modrzewski, 
O naprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć, [w:] idem, Wybór pism, opr. W. Voisé, Wrocław–War-
szawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 145; A. Fricius Modrevius, Commentariorum de Republica 
emendanda libri quinque, ed. C. Kumaniecki, Warszawa 1953, s. 225 (lib. 2 cap. 21).

243 „[…] w Majdeburgu jest też około tego [tj. wiana – G.M.K.] osobny zwyczaj, którego 
jednak insze miasta trzymać za prawo nie powinne”. I.M. art. 22 ust. 18 glo. Szerzej zob. Tytuły 
art. Posag, wiano. Dos, dotalicium ust. Zwyczaj majdeburczanów około wian, s. 70–71.

244 „Przetoż kiedy apelacyja przyjdzie do Majdeburgu, tedy onej sprawy nie sądzą według 
swego zwyczaju tak, aby on zwyczaj i indziej trzyman być miał”. I.M. art. 22 ust. 18 glo.

245 „Ten wilkierz albo zwyczaj postanowiony jest w Majdeburgu dlatego, aby kto w majęt-
ności swej oszukan nie był, co by mogło być, gdyby takowego postanowienia nie było, które się 
jednak sprawiedliwości nie przeciwi”. Ibidem, ust. 20 glo.

246 „U majdeburczanów tedy ten staradawny zwyczaj jest, że na pierwsze Suche Dni, które 
się trafi ają w roku – to jest w pierwszym tygodniu w post – schadzają się wszytcy rzemieśni-
cy w dom ku takowym schadzkam naznaczony. A tam wszytkie występki i winy rozbierają 
i karzą”. I.M. art. 44 ust. 8 glo. Należy zwrócić tutaj uwagę, że w cytowanym przepisie mowa 
jest o karaniu takich czynów, które uznane zostają za godzące w pewne wartości wyznawane 
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ne. Według norm zwyczajowych odbywały się w Magdeburgu także wybory 
rajców miejskich247.

Przykładem normy zwyczajowej istniejącej w szesnastowiecznej Polsce była 
z kolei określona praktyka stosowana podczas jarmarków, będących okazją do 
zetknięcia się ze sobą ludzi podlegających normom różnych systemów praw-
nych. W tym wypadku należało stwierdzić, jakiego rodzaju sprawy mogły być 
rozstrzygane w doraźnym postępowaniu sądowym podczas trwania jarmarku, 
a jakie nie. Według obowiązującego w Polsce zwyczaju przekształconego w pra-
wo248 mogły być wówczas sądzone tylko sprawy o różne zobowiązania pienięż-
ne powstałe podczas ich trwania (długi), rękojmię, sprawy kupna i sprzedaży, 
kradzieże, fałszerstwa, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Pozostałe spra-
wy cywilne i karne powinny być rozstrzygane przez innego rodzaju sądy już po 
zakończeniu jarmarku („o inne wszystkie rzeczy nie mogą sądzić chociaż na 
jarmarku, wedle starodawnego zwyczaju, który jest za prawo”249).

Jeśli chodzi natomiast o odmienne zwyczaje stosowane w polskich mia-
stach, B. Groicki w Artykułach zamieścił interesującą regułę kolizyjną odnoś-
nie do stosowania przepisów prawa magdeburskiego oraz prawa polskiego 
w przypadku określonych kategorii spraw. Przepis ten miał obowiązywać na 
mocy norm prawa zwyczajowego, jak również prawa powszechnego, skoro 
„ten artykuł wedle zwyczaju a prawa pospolitego ma być chowan”250. Według 
B.  Groickiego podstawą orzekania w miastach powinno być co do zasady 
prawo magdeburskie („niemieckie”), z wyjątkiem przestępstw skierowanych 
przeciwko życiu i zdrowiu, gdzie właściwe jest prawo miejskie określane 
przez autora jako polskie251. Normy prawa polskiego powinny być stosowa-
ne także w postępowaniu sądowym przeciwko osobom podlegającym nor-
mom innych systemów prawnych („obcym”). Z kolei pomiędzy urzędnikami 
wymiaru sprawiedliwości właściwe było prawo, któremu podlegali oni sami 
(„prawo niemieckie”). Jednakże w wypadku spraw o kradzież toczonych 
przeciwko osobom spoza grona urzędników miejskich, dopuszczane było 
stosowanie prawa zwyczajowego danej ziemi252.

w korporacji rzemieślniczej. Nie wszystkie z tych czynów mogły stanowić przedmiot postępo-
wania sądowego.

247 I.M. art. 44 ust. 8 glo. Zwyczaj magdeburski w obieraniu radziec.
248 „A wszakoż, iż zwyczaj też za prawo jest, tedy ten obyczaj był zawsze i ma być chowan tu 

u nas w Polszcze, że nie mają być inne rzeczy sądzone […]”. Sformułowanie „chowan” należy 
tutaj rozumieć w ten sposób, iż zwyczaj miał obowiązywać jako prawo („za prawo chowan”). 
Artykuły art. O jarmarkach, s. 52.

249 Ibidem.
250 Ibidem, art. O sędziach i o sprawiedliwości czynieniu, s. 44.
251 Ibidem.
252 „Ale komu innemu wedle obyczaju ziemie – tak, jako tu jest ustawa w Podolu – ma 

o złodziejstwo odpowiedać i sprawować się obwiniony, wedle obyczaju tamtej ziemie, który się 
tu z żadnym prawem nie zgadza”. Ibidem.
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Inne wymieniane przez B. Groickiego zwyczaje odnosiły się do postępo-
wania sądowego. Samo funkcjonowanie określonego rodzaju sądów w ra-
mach miejskiego wymiaru sprawiedliwości opierało się w pewnym zakresie 
na normach zwyczajowych. Przykładem jest tutaj instytucja „sądu wyłożo-
nego”, to jest takiego, który rozpoczynał się zawsze w ustalonym terminie 
i trwał przez określony prawem czas253. Dzień rozpoczęcia sesji regulowa-
ny był przez prawo „albo też z zwyczaju którego miasta”254. Według normy 
zwyczajowej istniejącej w Krakowie sąd wyłożony przeprowadzał rozprawy 
czterokrotnie255. Odnotowania tutaj wymaga, że sama nazwa tego sądu we-
szła do użycia zwyczajowo („za długim zwyczajem przyszło, iż ten sąd zo-
wią wyłożonym”256), a oznaczać miała sąd, który odbywał się niezawodnie 
w oznaczonym w przepisach prawnych terminie („na pewne a nieomylne 
czasy ułożonym, a prawie zamierzonym”)257.

Także kompetencja określonych organów sądowych do orzekania w pew-
nych sprawach karnych mogła być regulowana przez lokalne normy zwycza-
jowe. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, a zwłaszcza zastępo-
wania na drodze (rozboje), napaści na domy, zgwałcenia, dokonane w ciągu 
czternastu dni przed odbyciem sądu, sądzone były co do zasady przez burgra-
biego. Od tej reguły dopuszczalne były wyjątki „wedle zwyczaju rozmaitych 
miast”258. Przykładowo, w Krakowie i we Lwowie organem sądowym kom-
petentnym do orzekania w sprawach zgwałceń był wójt z przysiężnikami259.

Inny wymieniany przez B. Groickiego zwyczaj, tym razem krakowski, od-
nosił się do odroczenia terminu (dylacji) strony pozwanej podczas trwają-
cego postępowania sądowego260. Według normy zwyczajowej („w Krakowie 
ten jest z dawnego zwyczaju w odwłokach wzięty postępek”261) strona, która 
stawiła się dobrowolnie do sądu na pierwsze posiedzenie, uzyskiwała dwu-

253 „Wyłożony sąd to jest, który bywa czasów wedle prawa zamierzonych, a idzie swoim 
postępkiem zawżdy przez dwie niedzieli”. Porządek cz. 2 art. O wyłożonym sądzie, s. 43.

254 Ibidem.
255 „[…] wedle zwyczaju miasta Krakowa pierwszy wyłożony sąd w pierwszy piątek po 

Trzech Królach, także idzie zawżdy przez dwie niedzieli […]. Potym w pierwszy piątek po Prze-
wodniej Niedzieli […]. Potym nazajutrz po Bożym Ciele […]. A potym w piątek po św. Bartło-
mieju”. Ibidem, s. 43–44.

256 Ibidem, s. 44.
257 Ibidem.
258 Porządek cz. 2 art. O burgrabskim wielkim sądzie ust. Sprawy wielkiego sądu, s. 39.
259 Ibidem.
260 Porządek cz. 3 art. Postępek prawa przeciw stronie pozwanej, gdy do sądu stanie, s. 77. 

Według dopisku marginesowego przepis powyższy określony jest jako Dylacyje podług zwy-
czaju miasta Krakowa.

261 Ibidem.
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tygodniowe odroczenie terminu w celu wyboru rzecznika, co miało zostać 
potwierdzone orzeczeniem sądu262.

Niektóre partykularne normy zwyczajowe oceniane były przez B. Groic-
kiego bardzo negatywnie. Wskazywał on tutaj nieracjonalność pewnego po-
stępowania, które – pomimo iż praktykowane powszechnie – sprzeciwiało się 
fundamentalnym zasadom prawnym, a szczególnie słuszności i sprawiedli-
wości. Na marginesie należy zauważyć, że w pewnych sytuacjach już w chwili 
powstania danego pomnika prawa, nieznana była geneza opisywanego w nim 
zwyczaju. Przykładem może być wskazywana przez B. Groickiego intrygują-
ca, a występująca w niektórych miastach, praktyka gajenia sądu w taki spo-
sób, aby wypowiadane przez członków składu orzekającego słowa nie były 
zrozumiałe dla innych obecnych osób263. Zwyczaj ten spotykał się z bardzo 
gwałtownym i jednoznacznym potępieniem ze strony B. Groickiego jako kłó-
cący się z zasadą jawności postępowania sądowego: „nierozumnym językiem 
do ludu mówić nic innego nie jest, jedno próżno słowa na wiatr puszczać, 
a prawie się błaznem ukazować”264.

4.  Zwyczaj i prawo zwyczajowe w innych pracach z dziedziny 
prawa miejskiego

Analiza pojęcia zwyczaju i jego roli jako źródła prawa, a częściej odwołania 
do konkretnych zwyczajów, pojawiają się w dorobku pisarskim pozostałych 
– poza B. Groickim oraz P. Szczerbicem – autorów zajmujących się prawem 
miejskim. Biorąc pod uwagę doktrynę, pragnę skupić się na dziełach trzech 

262 „[…] pozwany na pierwszym roku wysłyszawszy dobrowolnie zjawienie, bierze sobie 
do dwu niedziel na rzecznika, co mu przez wyrok bywa dano”. Kolejne 14 dni przysługiwało 
na przygotowanie się wraz z rzecznikiem do rozprawy („do drugich dwu niedziel na zmowę”). 
Dalsze przepisy szczegółowo określały kolejne możliwości dylacji. Ibidem.

263 „Nie wiem, skąd weszło w obyczaj w wielu miasteczkach, iże przysiężnicy, tak ten sąd 
wielki, jako i inne sądy, schyliwszy się wszyscy za stołem poszeptem gają, iż żaden tego nie 
słyszy. A na niektórych też miejscach, acz głosem, ale niewyrozumnym językiem. Co zaprawdę 
rzecz jest nie bardzo przystojna”. Porządek cz. 2 art. O burgrabskim wielkim sądzie ust. Gajenie 
wielkiego sądu, s. 36. Pomimo użycia tutaj przez autora słowa „obyczaj”, opisaną praktykę moż-
na zakwalifi kować jako zwyczaj. Należy dodać, iż niezrozumienie treści zarzutu lub sentencji 
wyroku przez stronę mogło stanowić podstawę do niewypełnienia nałożonego obowiązku 
(„nierozumnym językiem co [komu – G.M.K.] rozkazują, nie winien tego czynić, co mu roz-
kazują. I słuszną zawżdy nieposłuszeństwa wymówkę mają, iż nie rozumniał”). Ibidem. Zob. 
także Rejestr, s. 14–15.

264 Porządek cz. 2 art. Gajenie wielkiego sądu, s. 36–37.
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polskich pisarzy-prawników: Jana Cervusa Tucholczyka (1500–1557)265, Jana 
Kirsteina Cerasinusa (1507–1561)266 i Andrzeja Lipskiego (1572–1631)267.

W traktacie J. Cervusa Tucholczyka pt. Farraginis actionum iuris civilis et 
provincialis Saxonici, municipalisque Maideburgensis libri septem268 zwyczaj wy-
stępuje kilkakrotnie jako posiłkowe źródło prawa. Autor określał go jako prawo 
niepisane znajdujące zastosowanie w razie braku przepisów prawa pisanego269. 
Jest to uzasadnione tym, że długotrwałe obyczaje (diuturni mores) spełniają 
w społeczności – za zgodą jej członków – taką samą rolę, jak normy prawne, 
gdyż „naśladują prawo” (legem imitantur). Ponadto J. Cervus Tucholczyk w swej 
pracy wyrażał znany pogląd odnośnie do znaczenia zwyczaju jako najlepsze-
go interpretatora prawa270. Istotnie – jak twierdził autor – Saksonowie i Polacy 
w sytuacji braku przepisów prawnych zawartych w źródłach pisanych prawa 
magdeburskiego („in corpore iuris Maideburgensis”) orzekają w danej sprawie 
na podstawie zwyczaju lub wcześniejszego podobnego rozstrzygnięcia271.

Interesujące są uwagi J. Cervusa Tucholczyka na temat zwyczaju, zawarte 
w kończącym traktat słowniku. Zamieszczono w nim, poza polskim tłuma-
czeniem, również zwięzłe przepisy odnoszące się do określonego terminu 
prawnego. Autor defi niował tam zwyczaj jako prawo mające źródło w oby-
czajach ludzi go stosujących. Powtarzał również wyrażoną już uprzednio opi-
nię, iż zwyczaj może być stosowany w razie braku prawa (pisanego)272. 

J. Cervus Tucholczyk dokonał następnie rozróżnienia zwyczaju dobrego 
i złego. Autor stał na stanowisku, iż dobry zwyczaj jest pomocny w utwierdza-
niu właściwych obyczajów moralnych czy też odpowiedniego sposobu życia 
w społeczności, tym samym sprzyjając doskonaleniu się jej członków. Odpo-

265 Zob. informacje na temat biografi i autora w: W. Bojarski, Jan Jelonek Cervus z Tucholi 
i jego twórczość prawnicza (z dziejów prawa rzymskiego w Polsce). Prawo prywatne materialne, 
Toruń 1989, s. 13–31.

266 Zob. biogram w: PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 230–231 (W. Ogrodziński). Należy zauwa-
żyć, że pełnił on funkcję notariusza – pisarza miejskiego w Krakowie, tak jak M. Jaskier. Pisa-
rzem Sądu Wyższego Prawa Niemieckiego był B. Groicki. Szerzej zob. D. Malec, Dzieje nota-
riatu polskiego, Kraków 2007, s. 44.

267 Zob. biogram w: PSB, t. 17, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972, s. 415–417 (W. Czapliński).
268 Cracoviae 1540 (kolejne wydania zob. Estreicher, t. 14, Kraków 1896, s. 127–130). Sze-

rzej na temat twórczości J. Cervusa Tucholczyka zob. W. Bojarski, op.cit., passim oraz W. Bojar-
ski, Z. Naworski, Jan Jelonek Cervus z Tucholi i jego twórczość prawnicza. Ustrój sądów i prawo 
procesowe, Toruń 1993, passim.

269 „Ius non scriptum est consuetudo usu approbata, quae pro lege servatur, dum lex defi -
cit”. Farrago, fol. 3 r.

270 „Et est consuetudo optima legum interpres”. Ibidem.
271 „In defectu vero iuris scripti iudicant ex consuetudine vel ex simili”. Ibidem, fol. 9 r.
272 „Consuetudo est quoddam ius moribus utentium approbatum, quod pro lege suscipitur 

cum defi cit lex”. Ibidem, fol. 268 r.
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wiednio zwyczaj zły stał tym wartościom na przeszkodzie273. Z tego wzglę-
du dobry zwyczaj mógł odgrywać różnoraką rolę jako źródło prawa. Autor 
wyliczał zatem następujące funkcje zwyczaju, który: a) „naśladuje” prawo 
(„legem imitatur”); b) w przypadku braku przepisów prawa (pisanego) jest 
stosowany jako prawo („defi ciente lege, pro lege habetur”); c) objaśnia pra-
wo, a więc odgrywa rolę w wykładni („legem interpretatur”); d) może nawet 
niekiedy uchylić prawo („legem tollit aliquando”)274.

Natomiast odnośnie do okoliczności, w których możemy mówić o zwy-
czaju obowiązującym (utrwalonym, długim), autor wprowadzał dwa kry-
teria, o których wspomniano już wyżej, to jest: dziesięcioletnie stosowanie 
zwyczaju lub dwukrotne wydanie orzeczenia na jego podstawie275.

W pracy Enchiridion aliquot locorum communium iuris Maidenburgen-
sis276 J. Kirstein Cerasinus omawiał poszczególne wybrane przez siebie insty-
tucje prawa miejskiego. Z tego względu w powyższym dziele można odnaleźć 
głównie przykłady odnoszące się do konkretnych zwyczajów w ramach po-
szczególnych dziedzin prawa, zwłaszcza prywatnego, jak również zwyczaje 
stosowane w krakowskim sądzie ławniczym. Gwoli przykładu można wska-
zać zwyczaje odnoszące się do spłaty długu (ewentualności służby u wie-
rzyciela za niespłacony dług)277 czy też wymieniane przez autora zwyczaje 
dotyczące przeliczania waluty278. Niemniej także J. Kirstein Cerasinus kilka-
krotnie wyraził swój pogląd na temat roli zwyczaju w ramach porządku praw-
nego. Według niego należało przestrzegać takich zwyczajów, które nie stały 
w sprzeczności z normami prawa pisanego279. Autor zwracał zarazem uwa-
gę na zjawisko występowania zwyczajów wyraźnie niezgodnych z prawem 

273 „Et consuetudo alia est bona, que moribus utentium prodest. Alia est mala, que mori-
bus utentium obest”. Ibidem. 

274 Ibidem.
275 „Longa consuetudo decem annorum dicitur. Et binus iudiciarius actus inducit consue-

tudinem”. Ibidem.
276 Cracoviae 1556 (kolejne wydania: zob. Estreicher, t. 14, Kraków 1896, s. 120–121). Pra-

ca ta była wydawana razem z dziełami B. Groickiego, jak również w praktyce często z nimi 
współoprawna. Szerzej zob. L. Pauli, Jan Kirstein Cerasinus (1507–1561), krakowski prawnik 
doby Odrodzenia. Studium z dziejów praw obcych i literatury prawniczej w Polsce, Kraków 1971.

277 „Sed haec consuetudo iam exolevit, tum quod propter aes alienum liberos creditoribus 
servire iura non paciuntur”. Enchiridion art. De exequutione sentenciarum seu rei iudicatae, 
s. 89 [nlb.]. Autor powołuje się tutaj na art. 27 Ius municipale. Por. I.M. art. 27 ust. 1; ust. 8 glo. 

278 „In Cracoviensi scabinali iudicio magis, ut arbitror, ex recepta consuetudine quam aliquo 
iuris fundamento, solidi Saxonici duodecim denariis computantur Polonicis”. Enchiridion art. 
De vulneribus et mulctis, s. 104 [nlb.]. Z innych wymienianych w pracy zwyczajów zob. 
art. Tutor, tutela, s. 50 [nlb.], w którym mowa o zwyczaju „zaciemniającym oczy ludzkie” („Et 
tamen haec rata habentur propter usu receptam consuetudinem, quae hominum oculis tene-
bras off undit”).

279 „[…] tamen illas duntaxat consuetudines amplectendas esse censeo, quae iuri scripto 
non repugnant”. Ibidem, art. Proscriptio homicidarum, s. 76 [nlb.].
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powszechnie obowiązującym, których źródłem jest, jak dosadnie stwierdzał, 
„głupota pospólstwa”280. Jednocześnie pisarz nie stawiał się w roli osoby kom-
petentnej do przyjmowania bądź odrzucania istniejących już i stosowanych 
zwyczajów281.

Również A. Lipski w swym złożonym z dwóch części dziele Practicae ob-
servationes ex iure civili et Saxonico collectae, et ad stylum usumque iudicio-
rum curiae regalis accomodatae282 zajął się głównie rozstrzygnięciami kwestii 
prawnych doniosłych dla praktyki sądowej, pomijając w zasadzie zagadnie-
nia teoretyczne283. Z tego względu w pracy można odnaleźć wielokrotne od-
wołania do zwyczaju stanowiącego źródło określonych norm prawnych czy 
też podstawę orzeczeń sądowych. Były to najczęściej zwyczaje miejscowe 
(consuetudines locorum), choć nie tylko (na przykład zwyczaj królestwa; con-
suetudo regni). Przykładowo – według A. Lipskiego – zwyczaj, który nie był 
przeciwny prawu i słuszności, stanowił źródło zasady actor sequitur forum 
rei284. Inne wymieniane przez autora zwyczaje odnosiły się między innymi 
do: poręczenia285, dóbr dłużnika286 i dochodów zaliczanych w poczet długu287, 
nadania dziecku nieślubnemu praw potomka pochodzącego z małżeństwa 
w wyniku reskryptu władcy288, instytucji opieki i kurateli289, rozwiązywania 

280 „Sequantur qui volent, per vulgi stulticiam introductas consuetudines, iuri communi 
plane ex diametro repugnantes”. Ibidem, art. Sequestratio, arrestatio, s. 68 [nlb.].

281 „Fateor quidem mei numeris non esse, iampridem receptas et longo introductas forens-
es consuetudines meo calculo vel approbare vel reiicere […]”. Ibidem, art. De litium expensis, 
s. 96–97 [nlb.].

282 Centuria prima, Rigae 1602; Centuriae secundae semis, Cracoviae 1619 (kolejne wyda-
nia zob. Estreicher, t. 21, Kraków 1906, s. 316–317).

283 Por. W. Uruszczak, Zwyczaj a ustawa w staropolskiej myśli prawniczej, [w:] Z historii 
państwa, prawa, miast i Polonii. Prace ofi arowane Profesorowi Władysławowi Ćwikowi z czter-
dziestolecie jego pracy twórczej, red. J. Ciągwa, T. Opas, Rzeszów 1998, s. 274.

284 „Quae consuetudo iuri et aequitati minime videtur esse contraria, siquidem vulgati iuris est, 
quod actor semper debeat sequi forum rei, non autem reus actoris”. Observationes I, 6,11–12, s. 25.

285 „Consuetudo quorundam locorum satisdationes abrogavit”. Ibidem, 14,2, s. 60.
286 „Consuetudo apud Roman[os] post l[egem] 12. tab[ularum] de obstrictis aere alieno”. 

Ibidem, 33,4, s. 136. Zwyczaj odnośnie do zajęcia dóbr dłużnika stosowany był za milczącą 
zgodą ludu (tacitus populi consensus; ibidem, s. 138).

287 „Consuetudo de fructibus in sortem computandis aliud obtinuit”. Observationes II, 
33,9, s. 165. 

288 „Praxis et consuetudo locorum, in legitimatione per rescriptum”. Observationes I, 71,4, 
s. 326. 

289 „Offi  cium tutoris et curatoris plerumque ex consuetudine confundi solet”. Observatio-
nes II, 10,13, s. 44. 
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umów małżeńskich290, tak zwanej klauzuli przepadku w umowie zastawu291, 
ograniczeń w prawie do polowania na gruntach publicznych i prywatnych292 
czy też zawłaszczenia rzeczy należących do rozbitków, co sprzeciwiało się 
prawu i słuszności293.

Przy okazji rozważań szczegółowych kwestii prawnych A. Lipski zamieś-
cił w swej pracy interesujące ogólniejsze uwagi, co istotne jest również w od-
niesieniu do roli zwyczaju jako źródła prawa. Autor twierdził bowiem, że pod 
każdym względem należy pozbawiać mocy czy też unieważniać zły zwyczaj 
(„consuetudo mala omnino vitanda est”294). Unikać go należy podobnie jak 
innych zjawisk powodujących zepsucie i utrwalających demoralizację pośród 
wspólnoty295. Należy ponadto podkreślić, iż A.  Lipski prezentował pogląd, 
zgodnie z którym zwyczaj – pomimo posiadanego autorytetu – nie może 
przewyższać nakazów rozumu oraz prawa296. 

W uzupełnieniu powyższych rozważań warto dodać, że problematyka 
zwyczaju jako źródła prawa była podejmowana także przez wielu innych 
pisarzy-prawników, analizujących w swych pracach głównie przepisy prawa 

290 „Consuetudo regni inter personas equestris ordinis, quod fi liae bonis paternis et mater-
nis renuntiare soleant”. Ibidem, 30,9, s. 152. A. Lipski odwołuje się tutaj do przepisów statutu 
wiślickiego Kazimierza Wielkiego oraz statutu wareckiego z czasów panowania Władysława 
Jagiełły (1423 rok).

291 „Consuetudine pactum l[egis] commissoriae in pignoribus non robatur”. Ibidem, 32,6, 
s. 161.

292 „Venari et aucupari tam in publico, quam in privato loco iure naturali licitum est, quod 
tamen statuto et consuetudine prohiberi potest”. Ibidem, 37,9, s. 181. W dalszej części tekstu 
autor mówi o ograniczeniu prawa polowania także ze względu na constitutio (s. 184).

293 „Consuetudo naufragorum bona vel merces fi sco applicandi, iuri et aequitati contrar-
ia”. Ibidem, 44, 1, s. 216. W uzupełnieniu powyższego przepisu warto przytoczyć komentarz: 
„W literaturze uważa się, iż w najdawniejszym prawie zwyczajowym państw basenu Morza 
Śródziemnego obowiązywała zasada ius naufragii, zgodnie z którą rzeczy utracone z rozbitego 
statku nie podlegały ochronie prawnej i mogły być zawłaszczone przez kogokolwiek. Uzasad-
nieniem tego archaicznego usus był prawdopodobnie, z jednej strony fakt, iż różnica między 
handlem a piractwem w owych czasach była bardzo subtelna i obca osoba pojawiająca się 
z towarem na brzegu poza obszarem portu była traktowana jako potencjalny wróg, tak więc 
stawała się niewolnikiem, a jej mienie podlegało konfi skacie, z drugiej strony, panowało prze-
konanie, że rozbitek jest w pewnym sensie osobą opuszczoną przez bogów, osobą, która nieja-
ko ściągnęła na siebie ich gniew, […] więc nie podlega żadnej ochronie prawnej”. Z. Benincasa, 
Periculi pretium. Prawne aspekty ryzyka związanego z podróżami morskimi w starożytnym Rzy-
mie (II w. p.n.e. – II w.n.e.), Warszawa 2011, s. 82.

294 Observationes II, 44,2, s. 216.
295 „Consuetudo […] mala, non minus quam perniciosa corruptela vitanda est”. Observa-

tiones II, 44,2, s. 217.
296 „Nam consuetudinis usuque longaevi licet non vilis auctoritas esse debeat, tamen non 

usuque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem”. Ibidem, 32,6, s. 164. 
W. Uruszczak stwierdza, iż „Lipski uważał zwyczaj, już to generalny, już to miejscowy – par-
tykularny, za równoważne ustawie źródło prawa”. W. Uruszczak, Zwyczaj a ustawa…, s. 274.
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ziemskiego297. Jako ilustracja tych zapatrywań niech posłuży fragment dzie-
ła Jakuba Przyłuskiego (ok. 1512–1554) Leges seu statuta ac privilegia Regni 
Poloniae omnia298, gdyż zamieszczone w jego wstępie ogólne rozważania od-
nosiły się do wszystkich rodzajów prawa, zatem w pewnym zakresie także do 
prawa miejskiego. 

Według wspomnianego autora, aby doszło do przeobrażenia się zwyczaju 
w prawo, muszą być spełnione równocześnie następujące warunki: a) mil-
czące przyzwolenie ludu; b) racjonalność zwyczaju; c) powstanie zwyczaju 
w niepamiętnych czasach (nikt z najstarszych żyjących ludzi miał nie pamię-
tać jego genezy) lub funkcjonowanie przez co najmniej dziesięć lat. 

Zwyczaj przeciwny prawu pisanemu zyskiwał natomiast przewagę na tym 
ostatnim. Poza spełnieniem powyższych warunków wymagane było jednak 
ponadto, aby: a) zwyczaj stosowany był przez czterdzieści lat; oraz b) na jego 
podstawie zapadły dwa lub trzy wyroki299. Ewentualne przekształcenie kon-
kretnego zwyczaju w prawo mogła wykluczać także norma ustawy derogacyj-
nej300. Natomiast praktyka przeciwna prawu Bożemu oraz Bożym nakazom 
nie mogła być nazwana zwyczajem, lecz stanowiła zastarzały błąd i „zwierzę-
ce okrucieństwo”301. J. Przyłuski przytaczał też znaną formułę odnośnie do 
roli zwyczaju jako najlepszego środka służącego wykładni prawa („optima 
enim legum interpres consuetudo est”302). Wreszcie usunięcie zwyczaju mo-
gło nastąpić: a) jeśli nie był on jeszcze utrwalony (zadawniony) – poprzez 
działanie przeciwne; b) w odmiennym wypadku (zwyczaj utrwalony) – po-
przez długie niestosowanie go303. 

Interesująca jest zamieszczona w pracy J. Przyłuskiego defi nicja zwycza-
ju autorstwa tworzącego w XIII wieku prawnika Hostiensisa, zgodnie z któ-
rą zwyczaj to: a) praktyka rozumna; b) zastarzała, jak również utwierdzona 

297 Poglądy poszczególnych autorów omawia W. Uruszczak w artykule Zwyczaj a ustawa…, 
rozdz. 3: Literatura prawnicza XVI i XVII w., s. 269–277. 

298 Cracoviae 1553 (zob. Estreicher, t. 25, Kraków 1913, s. 375–377). Przekład polski 
fragmentów w: Filozofi a i myśl społeczna XVI wieku, wybrał, opr., wstępem i przyp. opatrzył 
L. Szczucki, Warszawa 1978, s. 206–243.

299 „Quatuor autem ad confi rmandam consuetudinem requiruntur. I.  Tacitus consensus 
populi non aliquis casus. II. Quod sit rationabilis non absurda. III. Quod sit omnium homi-
num memoria antiquior, aut saltem decem annis praescripta, non recens aliquod fi gmentum. 
Contra vero ius scriptum annis 40 et frequentia actuum robur obtinet. Ita ut secundum illam 
consuetudinem ad minus bis vel ter in comitiis regni sit iudicatum”. Ibidem, fol. 37 [nlb].

300 „[…] si contra ius positivum [consuetudo – G.M.K.] est inducta, tollit illud nisi obstet 
aliqua lex derogatoria: id est talis quae prohibeat talem consuetudinem induci”. Ibidem.

301 „[…] contra ius et expressum praeceptum Divinum consuetudo esset introducta, non 
appellaretur consuetudo, sed vetus error et belvina ferocitas”. Ibidem.

302 Ibidem.
303 „Tollitur autem consuetudo duobus modis. Primo per contrarium actum, si praescrip-

tio nondum est completa. Secundo si praescriptio est completa, tollitur per non usum tanti 
temporis”. Ibidem.
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przez odpowiedni okres czasu; c) żadnym czynem przeciwnym – takim, jak 
dwukrotna czynność (prawna) albo sprzeczny wyrok sądowy – nieprzerwa-
na; d) której geneza wykracza poza zasięg ludzkiej pamięci; e) przyjęta wsku-
tek powszechnego stosowania304.

Należy także zauważyć, że z powodu funkcjonowania na obszarze Polski 
odmiennych zwyczajów prawnych zagadnienie ujednolicania prawa pojawia-
ło się również w szesnastowiecznych pomnikach prawa, takich jak projekty 
kodyfi kacyjne praw ziemskiego. Przepisy projektu kodeksu prawa polskiego 
– Korektury praw z 1532 roku – zmierzały w zasadzie do całkowitego wypar-
cia zwyczaju ziemskiego jako źródła prawa305. Jednocześnie jednak zostało 
dopuszczone stosowanie już istniejących norm prawa zwyczajowego, zgod-
nych z normami prawa stanowionego, jak również zastosowanie zwyczaju 
przy wykładni norm prawnych.

5.  Wnioski. Definicja zwyczaju jako źródła polskiego 
prawa miejskiego

Analiza przedstawionych wyżej przepisów zawartych w pomnikach polskie-
go prawa miejskiego, jak również poglądów doktryny, prowadzi do następu-
jących wniosków odnośnie do zwyczaju oraz prawa zwyczajowego. 

Prawo miejskie powinno się opierać głównie na prawie pisanym. W pew-
nych sytuacjach źródłem tego prawa mógł być zwyczaj306. W określonym za-
kresie prawo miejskie było również prawem zwyczajowym. Zwyczaj stawał 
się faktem prawotwórczym wskutek decyzji prawodawcy, jak również w sytu-
acji oparcia orzeczenia sądowego na normie zwyczajowej. Wszakże aby zwy-
czaj obowiązywał, nie musiał spełniać wymogu bycia spisanym.

Zwyczaj w każdym z powyższych przypadków musiał się charakteryzo-
wać odpowiednimi cechami, głównie brakiem sprzeczności z normami pra-
wa Bożego, prawa przyrodzonego, rozumem oraz – co szczególnie charakte-
rystyczne – prawdą. Widoczna jest tutaj pewna różnica pomiędzy przepisami 
Ius municipale oraz Speculum Saxonum. O ile Ius municipale jest w tym 
względzie bardziej restrykcyjne i dopuszcza orzekanie na podstawie zwycza-
ju wyjątkowo w bardzo ograniczonym zakresie, o tyle Speculum Saxonum 

304 „[Consuetudo est – G.M.K.] usus rationabilis, competenti tempore praescriptus vel fi r-
matus, nullo actu contrario interruptus, binario actu, seu contradictorio iudicio, vel quod non 
extet memoria inductus, usuque communi utentium comprobatus”. Ibidem.

305 Szerzej zob. W. Uruszczak, Korektura praw z 1532 roku. Studium historycznoprawne, 
t. 1, Warszawa–Kraków 1990, s. 64–65.

306 Jak pisał A. Frycz Modrzewski: „Sunt igitur mores quasi fontes et principia, e quibus 
leges manare ac deriuari debent”. Commentariorum…, lib. 2 cap. 2, s. 163.
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nie stawia przeszkód, aby orzeczenie sądowe miało jako podstawę zwyczaj 
(oczywiście nie każdy, lecz tylko spełniający określone, wskazane warunki). 
Stosowane jest nawet kryterium dwukrotnego orzekania na podstawie zwy-
czaju, aby nabrał on mocy prawa. O takim kryterium nie wspomina jednak 
Ius municipale.

Wypada podkreślić duży autorytet zwyczaju w prawie miejskim. Przy-
kładowo można wskazać występujące w różnych przepisach opieranie sto-
sowania konkretnej instytucji prawnej zarówno na normach prawa (stano-
wionego), jak i normach zwyczajowych307. Regulując zagadnienie opieki, Ius 
municipale stanowi, że „według prawa i zwyczaju majdeburskiego wolno każ-
demu za żywota swego naznaczyć i postanowić opiekuny kogo chce […]”308. 
Poprzez wskazanie łączności prawa i zwyczaju podkreślana była legitymacja 
obowiązywania jakiejś normy. Miała ona moc prawną nie tylko dlatego, że 
była wsparta sankcją prawodawcy, lecz także dlatego, iż w danej sytuacji wy-
stępowała zgodność z powszechną praktyką. Prawo tym samym posiadało 
silną legitymację w analogiczności ze zwyczajem.

Wobec wymienianych na wstępie różnych rodzajów relacji na linii prawo 
zwyczajowe – prawo stanowione, można wskazać, że w przepisach analizo-
wanych dzieł występujący w nich prawodawca odwoływał się do norm prawa 
zwyczajowego jako do źródeł prawa. W konsekwencji następowała częściowa 
inkorporacja norm prawa zwyczajowego do sytemu prawnego wskutek de-
cyzji prawodawcy. Poza tą sferą pozostaje jednak całą grupa norm zwyczajo-
wych, które – ofi cjalnie nie będąc włączone do systemu prawego mocą takiej 
decyzji – należały jednak do niego, gdyż mogły stanowić podstawę orzeczeń 
sądowych.

Wymogi odnośnie do zwyczaju jako źródła prawa w analizowanych po-
mnikach prawa odpowiadają poniższym kryteriom wyróżnianym w litera-
turze309. W wielu koncepcjach wskazuje się na rolę wspólnoty, która „przez 
swoją w sposób domniemany wyrażoną wolę nadaje walor prawny pewnym 
zwyczajom”310. Ponadto w analizowanych źródłach pojawia się kryterium 
uznania przez sąd za obowiązujące normy prawa zwyczajowego („o praw-
ności zwyczaju decyduje uznanie go przez sędziego”)311. Często można spot-
kać się z poglądem, że zwyczaj stanowi źródło prawa, gdyż „staje się prawny 

307 Na przykład: „I z staradawna był ten obyczaj {i prawo}, że w dochodzeniu tego, jeśli-
by kto był wolno urodzony – albo nie – oglądano się i miano baczność nawięcej na matkę”. 
I.M. art. 3 ust. 1 glo. 

308 Ibidem art. 26 ust. 7 glo.
309 K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii,…, s. 221.
310 Ibidem.
311 Ibidem. Autorzy wskazują tutaj jako przedstawicieli tej teorii reprezentantów szkoły 

wolnego prawa, na przykład H. Kantorowicza.
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ze względu na odpowiednie akty kompetentnych organów państwowych”312. 
Tym samym takie ujęcie zwyczaju jako źródła powstania prawa spełnia kry-
terium, którym jest „zawsze akt prawotwórczy kompetentnego organu pań-
stwowego”. W tym wypadku ów akt prawotwórczy „może uznać za prawo 
obowiązujące reguły już »gotowe«, wyprowadzone z faktów powtarzającego 
się zachowania ludzi w pewien sposób w określonych okolicznościach”313.

W Speculum Saxonum oraz Ius municipale pojawia się również kryterium 
uznania danej normy przez sąd. Tym samym rozstrzygnięcie sądowe jakiejś 
sprawy może być uznane za akt prawotwórczy ze względu na przejmowanie 
„przez sąd »gotowych« (zwyczajowych) reguł wytworzonych w postępowaniu 
członków grupy”314. Rodzi się tutaj pytanie, czy zawsze powszechny sposób 
postępowania uznany jest za słuszny. Oczywiście nie, o czym była już mowa 
wyżej, gdy zostały podane cechy zwyczaju złego. Pewna praktyka postępowa-
nia, choć – jak można wnosić z brzmienia przepisów – częsta w danej spo-
łeczności, bywała jednoznacznie oceniana negatywnie. Przykładowo można 
wskazać, iż w Postępku dwukrotnie, w odrębnych przepisach, zakazuje się 
duchownym wpływać na osoby oskarżone lub skazane w taki sposób, aby od-
woływały one swoje wcześniejsze zeznania. Chodziło zwłaszcza o te złożone 
podczas postępowania sądowego z użyciem środka dowodowego w postaci 
tortur (męka), w których obciążone zostały inne osoby lub w których oskar-
żony przyznał się do winy315. Jednocześnie nie została przewidziana żadna 
sankcja wobec duchownych za takie działanie. Inny przykład to podawanie 
osobom skazanym na karę śmierci alkoholu przed wykonaniem wyroku316. 
Tego rodzaju zjawisko – choć miało miejsce – oceniane było przez prawo-

312 Ibidem, s. 222.
313 Ibidem, s. 223–224.
314 Ibidem, s. 225.
315 „Bo zły to obyczaj i szkodliwy u księżej niektórych, którzy przy spowiedzi i niegdy, 

gdy złoczyńcę na śmierć wiodą, takowe ludzi namowami swojemi k temu przywodzą, żeby na 
śmierć idąc, to wszystko, co na kogo wyznał, odwołał”. Postępek art. 5. „Ponieważ niesłuszna 
i niepobożna rzecz to jest, żeby złe uczynki a sprawy ku szkodzie Rzeczypospolitej były zakry-
wane […] Przeto spowiednicy a księża nie mają złoczyńców do tego przywodzić, żeby rzeczy 
przed tym wyznanych a doświadczonych przeli się a odwołanie czynili, chcąc w tym i swe złe 
sprawy, i drugich – na które co takowego wiedząc, wyznali – zakryć”. Ibidem, art. 64 Spowiedni-
cy albo księża nie mają nikogo upominaniem swoim do tego, żeby się przał albo odwoływał tego, 
ku czemu się pierwej przyznał.

316 „Nie ma też nikomu tego dopuszczono być, żeby więźnia – gdy już na śmierć ma być 
wywiedziony – zbytnie pojono winem albo innym piciem. Bo to zły a niepobożny obyczaj 
przywodzić go pijaństwem do tego, żeby skarania, którym go Bóg karze, nie czuł. A owszem, 
taki zły obyczaj ma być pokazan. Bo pijanym będąc, nie może z taka skruchą iść na śmierć, 
jakiej do tego potrzeba”. Ibidem, art. 49 Temu, którego na gardło skazano, ma też pewny czas 
naznaczon być.
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dawcę negatywnie. Rolą prawa było w tym zakresie zapobieganie stosowaniu 
danej praktyki opartej na zwyczaju.

W Polsce aż do połowy XVI wieku pisarze zajmujący się prawem, w tym 
miejskim, traktowali zwyczaj najczęściej jako źródło subsydiarne wobec 
prawa stanowionego317. Niemniej – głównie na skutek znaczenia zwyczaju 
w praktyce – coraz powszechniejszego uznania nabrał pogląd odmienny, sta-
wiający zwyczaj na równi z ustawą. Teorie te upowszechniają się w polskiej 
literaturze prawniczej mniej więcej od połowy XVI wieku318. Dzieła B. Gro-
ickiego i P. Szczerbica zdają się potwierdzać tę tezę, a nawet w pewnych wy-
padkach wskazują na dominującą rolę zwyczaju w niektórych dziedzinach 
życia319. Pomniki prawa miejskiego nie zajmują się bliżej zagadnieniem, 
w jaki sposób określone zwyczaje przekazywane były z pokolenia na pokole-
nie w obrębie danej społeczności. Za naturalne uznawano zatem, iż zwyczaje 
przekazywane były głównie poprzez publiczne (jawne) ich praktykowanie, 
jak również ustnie.

W świetle powyższych rozważań odnośnie do pojęcia zwyczaju w anali-
zowanych pomnikach prawa można sformułować następującą defi nicję zwy-
czaju jako źródła prawa miejskiego.

Zw y c z a j  w prawie miejskim to powszechnie stosowana w pewnej grupie 
społecznej i/lub na określonym terytorium (w obrębie miasta) sformalizowa-
na praktyka postępowania w ramach typowych stosunków prawnych, ocenia-
na przez podmioty ją stosujące (osoby fi zyczne i organy władzy publicznej) 
pozytywnie ze względu na jej słuszność, długotrwałość i duży zasięg oddzia-
ływania. Tak rozumiany zwyczaj przekształcony zostaje w pr aw o  z w y c z a -
j ow e  poprzez jego stosowanie przez sądy lub inne organy władzy publicznej 
czy też – rzadziej – wskutek decyzji prawodawcy formalnie potwierdzającej 
istnienie zwyczaju i podnoszącej go do godności prawa. Prawo zwyczajowe 
w pewnych sferach stosunków społecznych obowiązuje niezależnie od dzia-
łalności prawotwórczej organów państwowych z powodu panującego pośród 
członków grupy społecznej przekonania (poczucia) o obowiązku przestrze-
gania określonych norm postępowania.

317 W. Uruszczak, Zwyczaj a ustawa…, s. 269. 
318 Ibidem, s. 272.
319 „[…] gdzie czego zwyczaj nie niesie, to nie ma być czyniono”. Tytuły art. Posag, wiano. 

Dos, dotalicium ust. [Pytanie siódme], s. 64.
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Rozdział III

ROLA ZWYCZAJU ORAZ PUBLIKOWANYCH 
ŹRÓDEŁ PRAWA MIEJSKIEGO W PRAKTYCE 
MIEJSKICH SĄDÓW KARNYCH. KRAKÓW 

(1554–1625), MUSZYNA (1647–1765), NOWY 
WIŚNICZ (1629–1785), SANOK (1554–1638)

1. Wprowadzenie

Przedstawione w poprzednim rozdziale pomniki polskiego prawa miejskie-
go zostały przeanalizowane pod kątem zawartych w nich rozważań na temat 
pojęcia i roli zwyczaju jako źródła prawa. Jednak dopiero zbadanie orzecz-
nictwa pozwala na dokonanie oceny rzeczywistego znaczenia zwyczaju 
oraz prawa zwyczajowego w praktyce sądownictwa miejskiego. To właśnie 
wskutek podjęcia przez sąd określonych czynności procesowych, jak rów-
nież dzięki podawanym podstawom prawnym orzeczonych wyroków oraz 
sposobowi wykonania wymierzonych kar (wśród nich głównie kary śmier-
ci) można – przynajmniej w pewnym zakresie – stwierdzić, z jakich źródeł 
korzystał sąd podczas prowadzonego postępowania. Poszukując odpowiedzi 
na pytania dotyczące kształtu i zakresu polskiego prawa miejskiego, istotne 
jest bowiem rozstrzygnięcie, czy były to źródła pisane (publikowane) – jak 
na przykład dzieła B. Groickiego, P. Szczerbica oraz innych polskich pisarzy-
-prawników – czy też sąd orzekał na innej podstawie. Mogła nią być bowiem 
norma zwyczajowa (norma prawa zwyczajowego), najczęściej stosowana już 
wcześniej w podobnych sprawach. Innymi słowy, rozstrzygnięcia wymaga 
kwestia, w jakim stopniu o przebiegu postępowania i sposobie kary decydo-
wał zwyczaj, a w jakim przepisy zawarte w źródłach publikowanych czy też 
ewentualnie inne źródła.

Już w tym miejscu, wyprzedzając właściwe rozważania na powyższy te-
mat, pragnę stwierdzić, że: a) niektóre źródła publikowane z dziedziny prawa 
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miejskiego były znane zarówno sądom, jak również stronom procesów oraz 
wykorzystywane w praktyce; b) dominującą rolę w postępowaniu i orzecz-
nictwie wskazanych wyżej sądów karnych w okresie prowadzenia zapisek 
odgrywał zwyczaj. Powyższe tezy postaram się udowodnić, opierając się na 
przykładach odnoszących się do: a) pojęcia prawa i jego kategorii w orzecz-
nictwie poszczególnych sądów (podejmę zatem próbę odtworzenia – oczy-
wiście w stopniu, na jaki pozwalają zapiski w księgach sądowych – co sąd 
rozumiał pod pojęciem stosowanego przez siebie prawa, uważam to bowiem 
za zagadnienie kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania miejskiego wy-
miaru sprawiedliwości); b) podstaw prawnych, które były podawane przez 
sąd w odniesieniu do poszczególnych etapów postępowania, a zwłaszcza jeśli 
chodzi o orzekane kary1; c) zwyczajowo stosowanych przez sąd w ramach 
postępowania instytucji.

Jak świadczą zapiski w wykorzystanych księgach złoczyńców, sądy wie-
lokrotnie powoływały się na określone źródła prawa miejskiego, określając 
je jednak bardzo różnymi nazwami. Konsekwentnie we wszystkich opubli-
kowanych zabytkach ich wydawcy podjęli próbę wskazania, z jakich pomni-
ków prawa korzystały sądy na różnych etapach postępowania, a zwłaszcza 
jeśli chodzi o podstawy prawne orzekanych wyroków2. W kilku przypadkach 
ustalenia te wymagają jednak weryfi kacji3. Jeżeli chodzi o zawartość ksiąg, 
szczególnie wiele informacji na przedmiotowy temat zawierają dwie Księ-
gi wiśnickie, jak również Księga muszyńska, która jest jednak stosunkowo 
krótka. Natomiast Księgi krakowska i sanocka przynoszą najmniej informa-
cji na temat podstaw prawnych orzeczeń, choć i tutaj można odnaleźć przy-
kłady zastosowania przepisów zawartych w publikowanych źródłach prawa 
miejskiego. 

1  Por. M. Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII wieku, Kato-
wice 2013, podrozdz. Uzasadnienie kary i podstawa prawna wyroku, s. 473–477.

2  W Księgach wiśnickich i Księdze krakowskiej we wstępie autorskim W. Uruszczaka oraz 
w przypisach, w Księdze muszyńskiej we wstępie M. Piekosińskiego, natomiast w Księdze sa-
nockiej, poza rozważaniami w przedmowie O. Balzera, umieszczony został osobny Wykaz cy-
tatów ze zbiorów prawnych i dzieł prawniczych, które wykorzystywał sąd. Zob. Księga sanocka, 
s. 264 [nlb.].

3  Przykładowo, w jednej z zapisek cytowana jest zasada actor debet esse semper paratus 
(Księga sanocka, s. 132–133). Chociaż O. Balzer wskazuje w tym miejscu na Porządek (cz. 1 
art. O powodnej personie ust. Powód zawżdy ma być gotów, s. 25) uważam, że brak jednoznacz-
nych dowodów, że sąd korzystał akurat z powyższego źródła. Nie zmienia to jednak faktu, iż 
skoro w dalszej części tej samej zapiski sąd sanocki przytacza dosłownie cytat ze św. Augustyna 
zamieszczony w Porządku (cz. 4 art. Co trzeba baczyć przed męczeniem złoczyńców, s. 134), to 
można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że istotnie sąd wykorzystał tutaj wspo-
mnianą pracę B. Groickiego.
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2. Prawo jako podstawa orzeczeń sądów karnych

Podczas prowadzonych postępowań karnych sądy miejskie wielokrotnie 
powoływały się na prawo, nie określając przy tym, jaki jego rodzaj mają na 
uwadze. Prawo w opinii sądu to nie tylko norma prawna stanowiąca podsta-
wę orzeczonej kary czy zastosowania określonego środka dowodowego, lecz 
także określona instytucja lub też organ wymiaru sprawiedliwości (sam sąd). 
Prawem określano również cały system norm postępowania dających sądo-
wi legitymację do przeprowadzenia procesu oraz wymierzenia i wykonania 
kary. Wszakże nierzadko dany sąd określał stosowane przez siebie prawo 
jakimiś przymiotnikami. Pojawia się tutaj zatem zagadnienie różnych kate-
gorii prawa, które konkretny sąd stosował zwłaszcza na etapie wyrokowania 
czy też w momencie podejmowania decyzji o dopuszczeniu w postępowaniu 
określonych środków dowodowych. Sąd powstrzymywał się, co naturalne, 
w stosunku do stosowanego przez siebie prawa od jakichkolwiek wyrażeń 
wartościujących (na przykład czy jest to prawo słuszne czy niesłuszne). Stąd 
przyjąć należy, że każde podejmowane przez niego działanie uważane było za 
właściwe (słuszne, sprawiedliwe), dlatego właśnie, iż było zgodne z obowią-
zującym – w mniemaniu sądu – prawem. Nosiło zatem znamiona działania 
praworządnego.

To zdawałoby się oczywiste stwierdzenie nie rozwiązuje jednak zasadni-
czego problemu, czym było prawo dla sądu czy też – innymi słowy – w jaki 
sposób sąd rozumiał prawo, które sam stosował4. W pewnym stopniu odpo-
wiedź na tak postawione pytanie jest możliwa dzięki analizie podstaw praw-
nych wyroków czy też innych fragmentów zapisek spraw karnych, w których 
pojawia się powołanie na prawo – analogicznie jak w państwie konstytucyj-
nym sąd powołuje się na odpowiednie przepisy prawne5.

2.1. Prawo Boże

Najważniejszą kategorią prawa było dla sądu bez wątpienia prawo Boże. 
Związane jest to z tym, że każde osądzane przestępstwo stanowiło zarówno 
naruszenie norm pr aw a  B o ż e g o  zawartego w Piśmie św. (Dekalogu), jak 

4  Wydawca Księgi wiśnickiej wskazuje tutaj na doniosłość poznawczą dekretów sądowych 
ujawniającą „ówczesne sposoby rozumienia ideału wymiaru sprawiedliwości”. W. Uruszczak, 
Przedmowa, [w:] Księga wiśnicka II, s. VII.

5  Analizę tego rodzaju ułatwiają zwłaszcza obszerne skorowidze przedmiotowe zamiesz-
czone w obu opracowanych Księgach wiśnickich i Księdze krakowskiej.
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również prawa ludzkiego (czyli pospolitego)6. Tym samym czyn człowieka 
noszący zarazem znamiona grzechu, jak i przestępstwa, był karany przez sąd 
na mocy norm prawa Bożego, z którym prawo ludzkie musiało być nie tylko 
zgodne, lecz przede wszystkim je wypełniać7. Oba rodzaje prawa – Boskie 
i ludzkie – stanowiły więc nierozdzielną całość. Z tego względu w uzasadnie-
niu orzekanego wyroku powoływano się najczęściej po pierwsze na prawo 
Boże, a w dalszej kolejności na prawo pospolite8. W wielu wypadkach wska-
zywano na normy tego pierwszego także na etapie postępowania dowodo-
wego9. Powołanie na prawo Boże jako źródło prawa i sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości miało miejsce również w wywodach delatorów10.

2.2. Prawo pospolite (pisane, opisane, magdeburskie)

Kategorią prawa, która pojawia się w orzeczeniach sądów najczęściej, jest wy-
stępujące pod różnymi nazwami, pr aw o  p o s p o l i t e 11. Termin ten określa 
zawarte w źródłach publikowanych prawo powszechnie obowiązujące kate-
gorie ludności podporządkowane jurysdykcji sądu miejskiego. Było to przede 

6  W. Uruszczak, Wprowadzenie, [w:] Księga wiśnicka I, s. 13; idem, Wstęp, [w:] Księga 
wiśnicka II, s. IX.

7  Na przykład: „[…] Sąd stosując się do prawa Boskiego i ludzkiego podobnych krymina-
łów zakazującego […] decyduje”. Księga wiśnicka II, s. 99 (1773 rok).

8  Na przykład: „Za czym urząd wójtowski w kole według prawa Bożego [orzekł, aby win-
ne – G.M.K.] o zagubienie duszy niewinnej były osądzone na śmierć […]”. Księga krakowska, 
s. 465 (1610 rok). „Tedy aby się wprzód prawu Bożemu, i prawu pospolitemu we wszystkim 
dosyć stało, ten pomieniony […] karany ma być […] ”. Księga wiśnicka I, s. 187 (1655 rok). 
W innej sprawie oskarżony w opinii sądu „nie pamiętając naprzód na przykazanie Boskie, 
na surowość i ostrość prawa pospolitego ważył się zabić”, a kolejny z oskarżonych „się ważył 
przestępować prawo Boskie, w którym zakazuje kradzieży”. Księga wiśnicka II, s. 54-55 (1695 
rok). Oskarżony „przeciwko prawu Bożemu i prawu ludzkiemu czynił”. Księga muszyńska, 
s. 28 (1653 rok).

9  Powołanie się na prawo Boże następowało najczęściej w dekretach sądowych o podda-
niu oskarżonego torturom oraz w uzasadnieniu konieczności obecności podczas ich prze-
prowadzania osób delegowanych przez sąd, na przykład: „do której sprawy wysłuchania i do-
zoru, aby się prawu Bożemu i wolej Jego świętej dosyć stało, a człowiekowi […] bezprawie 
się nie działo, zesłano mężów trzech z urzędu przysiężniczego […]”. Księga wiśnicka I, s. 172 
(1654 rok).

10  Na przykład: „ja teraz przed Waszmościami, jako sądem i prawem Bożym żałobę swoję 
kładę […] proszę Waszmościów, jako sądu i prawa Bożego, za takowe poszkodowanie moje 
[…] nie wedle upodobania mego, ale wedle sądu i prawa Bożego o świętą sprawiedliwość […]”. 
Księga wiśnicka I, s. 110 (1645 rok). „[…] proszemy tedy według prawa z niego o sprawiedli-
wość kryminalną, ażeby się prawu Bożemu i pospolitemu zakazanemu opisanemu dosyć stało”. 
Ibidem, s. 175 (1654 rok).

11  Termin ten występuje najczęściej w obu Księgach wiśnickich i sanockiej, sporadycznie 
w pozostałych. Na przykład Księga krakowska, s. 341 (1585 rok), s. 387 (1597 rok).
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wszystkim prawo magdeburskie12, dlatego w kilku przypadkach w zapiskach 
występuje formuła: „prawo pospolite w prawie majdeburskim opisane”13. 
Należy jednak przypomnieć, iż kategoria prawa pospolitego – w rozumieniu 
publikowanych źródeł prawa miejskiego – obejmowała zarówno prawo świe-
ckie, jak i duchowne oraz że pomniki prawa posługują się tutaj terminem 
„prawo jawne”14. Stosowane przez sądy miejskie prawo pospolite obejmowało 
w powyższym przypadku oczywiście tylko część wyżej wskazanej kategorii 
prawa pospolitego, mianowicie prawo świeckie.

Prawo powszechnie obowiązujące (pospolite) określane było także jako 
prawo pisane (opisane)15. Określenie to stosowane było w sądach zasadniczo 
– podobnie jak prawo Boże – w następujących przypadkach: jako podstawa 
prawna wyroku16 lub zastosowania środka dowodowego w postaci tortur17 
oraz w zwyczajowo stosowanych przed sądem formułach, wypowiadanych 
głównie przez instygatorów sądowych (powołanych „z prawa”)18, jak i pry-
watnych (delatorów)19. W tym zwłaszcza przypadku pojawia się często od-
niesienie do „ostrości i surowości” prawa pospolitego. Żądanie oskarżycieli 
wnoszone na podstawie prawa pospolitego mogło dotyczyć ogólnie wymie-
rzenia sprawiedliwości, jak też wykonania przez sąd konkretnej czynności 
procesowej na danym etapie postępowania (na przykład zastosowania tortur 
wobec oskarżonego)20. Na uwagę zasługuje również pojawiające się w zapi-
skach określenie „prawo pospolite zakazane”21, a zatem prawo karne, którego 
normy „zakazują” dokonywania pewnych czynów.

Jako podstawa niektórych orzeczeń wskazane zostało przez sąd pr aw o 
m aj d e b u r s k i e. Jako przykłady można wskazać rozpatrywane przez sąd 

12  Aczkolwiek w Księdze sanockiej (s. 128–129) jako źródło prawa pospolitego wskazana 
jest – zidentyfi kowana przez O. Balzera – rozprawa Albertusa Gandinusa (1245–1310) Trac-
tatus de malefi ciis.

13  Księga wiśnicka I, s. 62 (1636 rok).
14  Na przykład I.M. art. 1 ust. 18 glo.
15  Na przykład Księga sanocka, s. 169, 170 (1607 rok).
16  Na przykład Księga wiśnicka I, s. 240 (1659 rok), s. 273 (1664 rok).
17  Oskarżeni „zdani są na męki albo questie […] wedle prawa”. Złoczyńca „na mękach 

porządnie pytany będąc, jak tego prawo niesie, przyznał jako niżej”. Księga krakowska, s. 517 
(1625 rok). „Sąd […] przychylając się […] do prawa pospolitego dla wybadania lepszego, a do-
skonalszej w tej siebie sprawie informacyjej, pomienionego […] obwinionego  na męki skazał 
i niejszym dekretem skazuje”. Księga wiśnicka I, s. 153 (1653 rok). Zob. także ibidem, s. 158.

18  Na przykład: „Żałuje się tu na tego złoczyńcę, iże […] nie pamiętając na sąd srogi Pana 
Boga tudzież na ostrość i surowość prawa pospolitego […]”. Ibidem, s. 40 (1632 rok). 

19  Na przykład: „Uskarżamy się przed sądem […] na tego […] winowajcę naszego, który 
nie pamiętając na Pana Boga i na przykazanie Jego i na surowość prawa pospolitego […]”. 
Ibidem, s. 167 (1653 rok). Zob. także ibidem, s. 188 (1657 rok).

20  „[…] prosimy według prawa pospolitego opisanego, aby tenże inculpatus był reitowany 
na tortury”. Ibidem, s. 174 (1654 rok).

21  Zob. wyżej, przyp. 10.
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wiśnicki sprawy o: kradzieże (1636 rok22, 1647 rok23),  oraz o włamania i roz-
boje (1653 rok24, 1665 rok25). Na prawo magdeburskie powoływały się także 
strony postępowania, na przykład instygator (1657 rok)26. Rozważenia wy-
maga zatem, czym było dla sądu i uczestników postępowania wspomniane 
prawo magdeburskie? 

Z zapisek analizowanych spraw karnych jasno wynika, iż ta kategoria 
prawa rozumiana była szeroko. Nie chodziło bowiem wyłącznie o prawo sa-
sko-magdeburskie, lecz ogólnie o prawo zawarte w źródłach publikowanych. 
F. Piekosiński27 twierdził natomiast, że sąd muszyński, wskazując jako pod-
stawę orzeczonej przez siebie kary art. 82 „prawa magdeburskiego”, mylił się, 
gdyż cytowany artykuł „nie odnosi się do prawa magdeburskiego”, lecz do 
Postępku28. Uważam, iż jest to zbyt daleko posunięte uproszczenie ze stro-
ny autora. Sądzę bowiem, że sąd, wskazując jako podstawę swoich orzeczeń 
prawo magdeburskie, pod tym właśnie pojęciem rozumiał w uproszczeniu 
publikowane źródła prawa, z których korzystał (a więc głównie Speculum 
Saxonum w różnych wydaniach, dzieła autorstwa B. Groickiego i P. Szczer-
bica czy też inne trudniejsze do ustalenia pomniki prawa). Kategoria prawa 
magdeburskiego stanowiła zatem synonim prawa spisanego i opublikowa-
nego. Wspomnieć należy, iż – jak wiadomo – powyższa kategoria prawa po-
jawia się w samym tytule Ius municipale29. Dalsze przykłady powoływania 
się przez sądy na prawo pospolite (pisane, magdeburskie) zostaną zamiesz-
czone niżej.

22  „Trzymając się prawa pospolitego w prawie majdeburskim opisanego, że takowi złodzie-
je mają być szubienicą karani, przetoż go na takowe karanie osądziło za niniejszego dekretu 
mocą”. Księga wiśnicka I, s. 62.

23  „[…] trzymając się prawa majdeburskiego, że takowi złodzieje mają być szubienicą ka-
rani, przetoż prawo na takowe karanie go osądziło”. Ibidem, s. 138.

24  „Sąd […] przychylając się do prawa mandenburskiego [s] przeciwko łupieżcom domów 
cudzych i gwałtowników pokoju pospolitego wzajemnie, aby pomieniony […] był ćwiertowa-
ny, dekretem swoim nakazał i nakazuje”. Ibidem, s. 155.

25  „Sąd […] trzymając się prawa pospolitego majdeburskiego [orzekł, aby winny – G.M.K.] 
za takowe jego niezbożne uczynki […] był ćwiertowany”. Ibidem, s. 293.

26  „[…] instygator […] za postępek według prawa opisanego magdeburskiego dziękuje, 
który się wypełnił […]”. Księga muszyńska, s. 36.

27  F. Piekosiński, Przedmowa, [w:] Księga muszyńska, s. 8.
28  Ibidem. Jako przyczynę tego stanu rzeczy F. Piekosiński wskazywał, iż w górnej części 

stron w wydaniach Postępku (w wydaniu przemyskim z 1760 roku od s. 38) widnieje zapis: 
Artykuły prawa majdeburskiego. 

29  Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie…. Pełen tytuł – zob. Bibliografi a.
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2.3. Pozostałe kategorie prawa

Poza wspomnianymi wyżej najważniejszymi kategoriami prawa, na których 
opierały się przedmiotowe sądy, pojawiają się także inne warte odnotowania 
jego rodzaje. Kategorią, która pojawia się dwukrotnie w zapiskach sądu wiś-
nickiego, jest g or ą c e  pr aw o. Terminem tym posłużyli się: świadek30 oraz 
obrońca oskarżonych w tej samej sprawie (1659 rok)31. Interesujące jest, iż 
skoro pojęcia gorącego prawa użyła podczas swych zeznań młoda kobieta, 
która być może pierwszy raz w swym życiu zetknęła się z wymiarem spra-
wiedliwości, świadczy to o szerokiej znajomości tej instytucji w społeczeń-
stwie oraz o tym, że jej sens był należycie rozumiany. Co ciekawe, sąd nato-
miast nie powołał się na powyższą instytucję w swych orzeczeniach ani raz32.

Należy także wspomnieć, iż w poszczególnych zapiskach pojawia się tak-
że termin określający prawo stosowane przez sąd wraz z przymiotnikiem 
dotyczącym miejsca, jak na przykład pr aw o  w i ś n i c k i e33 czy też pr aw o 
t y l i c k i e  i  mu s z y ń s k i e34. Było to po prostu prawo stosowane przez kon-
kretny sąd – w tym wypadku sąd Nowego Wiśnicza i Muszyny – co odnosi 
się jedynie do właściwości miejscowej sądu, a nie do przepisów materialnych. 
Natomiast określenie pr aw o  w y ż s z e było używane jako określenie sądu 
wyższej instancji i stosowano je w wypadku wniesienia apelacji (co wiązało 
się z określaniem sądu terminem „prawo”)35.

3.  Rola zwyczaju oraz pisanych źródeł prawa miejskiego podczas 
postępowania sądowego ze szczególnym uwzględnieniem 
środków dowodowych

Poniżej przedstawione zostaną przykłady zastosowania przez przedmioto-
we sądy karne norm zwyczajowych (prawa zwyczajowego) oraz przepisów 
zawartych w publikowanych źródłach polskiego prawa miejskiego, głównie 
w zakresie dopuszczanych środków dowodowych. Pozwoli to zwłaszcza na 
ukazanie, w jakim wymiarze sądy opierały się podczas postępowania na zna-

30  „[…] jej siostry, a ciotki moje mówiły: Baśku! Uchodź z gorącego prawa”. Księga wiśni-
cka I, s. 222.

31  Ibidem, s. 236. Obrońca stwierdził między innymi, iż „gorące prawo upłynęło, które nie 
służy tylko dwadzieścia i cztery godzin”.

32  Szerzej na temat gorącego prawa zob. niżej, podrozdz. 4.1.1.
33  Na przykład Księga wiśnicka II, s. 78 (1717 rok).
34  Na przykład Księga muszyńska, s. 70 (1763 rok).
35  Na przykład Księga wiśnicka I, s. 176 (1654 rok), s. 236 (1659 rok); Księga sanocka, 

s. 129 (1597 rok).
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nych sobie aktach prawnych, a na ile odbiegały od przepisów w nich zawar-
tych. Jeśli bowiem sąd, dopuszczając zastosowanie określonego środka dowo-
dowego, podkreślał zgodność swego działania z prawem, nie musiało to wcale 
oznaczać, że miał na myśli oparcie się na publikowanych źródłach prawa. 
W tym zakresie – podobnie, jak świadczą przykłady w kolejnym z podroz-
działów, odnoszących się do wymierzanych i wykonywanych kar – znaczącą, 
a nawet dominującą rolę odgrywały stosowane w sądach normy zwyczajowe. 
Niżej podane fragmenty z zapisek sądowych pozwolą zatem na porównanie 
brzmienia przepisów zawartych w publikowanych pomnikach polskiego pra-
wa miejskiego z praktyką ich stosowania w konkretnych sprawach karnych 
rozpatrywanych przez sądy.

3.1. Zagadnienie jasnego dowodu

Na gruncie legalnej teorii dowodowej wystąpienie tak zwanego d ow o du 
j a s n e g o  ( d o s t a t e c z n e g o )  wywoływało w ramach postępowania obliga-
toryjnie określone skutki. Źródła publikowane prawa miejskiego rozróżniały 
dowody, których zaistnienie skutkowało poddaniem oskarżonego torturom, 
od dowodów, które przesądzały o winie oskarżonego.

Katalog dowodów pierwszego rodzaju (poszlak czy też nawet pogło-
sek), które występowały w wypadku podejrzenia popełnienia określonego 
przestępstwa, jest obszernie przedstawiony w Postępku36. Jasnym dowodem 
przesądzającym z kolei o zaistnieniu czynu przestępnego oraz o winie oskar-
żonego było zwłaszcza pojmanie sprawcy (zabójcy, złodzieja) na gorącym 
(świeżym) uczynku. W każdym wypadku należało jednak powołać świadków 
(zwłaszcza sąsiadów), a w wypadku kradzieży również skrępować złodzie-
ja, przywiązać mu do pleców rzeczy skradzione oraz uniemożliwić ucieczkę 
poprzez pozostawienie go pod strażą37. Jeśli zostały spełnione powyższe wa-
runki oraz niezwłocznie powiadomiony został sąd, zachodził dowód jasny, 
w następstwie zaistnienia którego sprawca przestępstwa zostawał „automa-
tycznie” (z mocy prawa) uznawany za winnego. W tym wypadku wykluczo-

36  Postępek art. 4–15. Poza okolicznościami, których zaistnienie mogło zawsze spowodo-
wać podejrzenie popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa (na przykład „zła sława” człowie-
ka), istniał katalog dowodów odnoszących się do podejrzenia dokonania przestępstw: mężo-
bójstwa (art. 7), dzieciobójstwa (art. 8), trucicielstwa (art. 9), kradzieży (art. 10–11), udzielania 
pomocy w ukrywaniu się przestępców (art. 12), podpalenia (art. 13), czarnoksięstwa (art. 14), 
zdrady (art. 15). Szerzej zob. M. Delimata, Proces karny w miastach polskich w XVI w. Uwa-
gi w świetle prac Bartłomieja Groickiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 55, 2003, z. 1, 
s. 198–199.

37  I.M. art. 38 ust. 5 glo.; art. 41 ust. 7 glo.; art. 115 ust. 10 glo.
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ne było zatem zastosowanie innych środków dowodowych, przykładowo nie 
była możliwa przysięga38.

Zagadnienie wystąpienia jasnego dowodu pojawia się w przedmiotowych 
księgach sądowych kilkukrotnie. W jednej z zapisek znajdujących się w Księ-
dze wiśnickiej (1633 rok) cytowany jest fragment pracy B. Groickiego odno-
szący się do jasnego dowodu, który daje podstawę do zastosowania wobec 
oskarżonego męki39. W istocie nie chodzi tutaj jednak o Artykuły, lecz Po-
stępek, w którym zamieszczony jest art. 11 noszący tytuł Dowód o kradzież. 
Zapisany w Księdze wiśnickiej cytat jest w kilku miejscach niedokładny (na 
przykład użyte są inne sformułowania, pominięty jest fragment zdania), co 
jednak w żadnym stopniu nie zmienia sensu przepisu. Obserwacja ta świad-
czy natomiast o tym, że cytat nie został dosłownie przepisany z książki przez 
pisarza (lub też uczynił on to niedbale, nie przywiązując wagi do literalnego 
zamieszczenia w księdze jego tekstu). W innej ze spraw (1647 rok) na brak 
istnienia dowodu jasnego powoływał się w imieniu oskarżonego obrońca40.

Z kolei w Księdze sanockiej na uwagę zasługuje inna powiązana z kwestią 
jasnego dowodu sprawa. Otóż w związku z brakiem dostatecznych dowodów 
winy oskarżonego, sąd przywołał zasadę: in criminalibus actionibus necessa-
rium esse probationes luce clariores41. Odnosząc się do tej znanej z kodyfi kacji 
justyniańskiej sentencji42, O. Balzer stwierdził, że w tym wypadku sąd powo-
ływał się na art. 17 Postępku. Istotnie, w artykule tym B. Groicki zamieścił 
obszerne rozważania na temat znaczenia dowodów w postępowaniu karnym, 
a szczególnie ich wagi w razie wątpliwości co do winy oskarżonego43. Jed-
nakże z brzmienia zapisu w Księdze sanockiej wcale nie wynika, że sąd za-
stosował akurat rozprawę B. Groickiego, gdyż wyżej zamieszczona sentencja 
nie została przez autora zacytowana w Postępku. Brak zatem podstaw, aby 
stwierdzić, iż to dzieło B. Groickiego służyło tutaj sądowi za podstawę danego 
rozstrzygnięcia. 

38 „†A będzie to jasny i dobry dowód, przeciwko któremu przysięgą nie odejdzie†”. Ibidem, 
art. 41 ust. 7 glo. Innym stosowanym terminem był „jasny uczynek”, na przykład: „Ale jeśliby 
się jasny uczynek pokazował, tedy go ten, który skarży, bliższy pokonać”. Ibidem, art. 44 ust. 
17 glo.

39 „Jest prawo takowe w Artykułach Prawa Majdeburskiego, Titulo Dowód o kradzieży, art. 
11 [następuje tekst artykułu – G.M.K.]”. Księga wiśnicka I, s. 55 (1633 rok).

40 „[…] nulla probatio evidere na mnie się pokazuje”. Ibidem, s. 135.
41 Księga sanocka, s. 137 (1600 rok). Na temat zwyczajowych reguł prawnych w orzeczni-

ctwie sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim zob. J. Matuszewski, Zasady 
prawne w dekretach krakowskich, CPH, t. 51, 1999, z. 1–2, s. 389–402.

42 C. 4,19,25.
43 „Bo lepiej jest czasem i z mniejszym grzechem wypuścić a nie skarać, niźli niewinnego 

stracić i na gardle bez słusznych a dostatecznych przyczyn skarać”. Postępek art. 17 Wywody 
i sprawa każdemu przed męką ma być dopuszczono.
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3.2. Przyznanie się oskarżonego

Stanowiło ono główny rodzaj dowodu, a zatem najczęściej czyniło zbędnym 
przeprowadzanie przez sąd innych środków dowodowych. Wszelako i w tym 
przypadku zdarzały się odstępstwa od reguły. W związku z tym zagadnie-
niem niezwykle interesujące jest zakończenie jednej z prowadzonych przez 
sąd wiśnicki spraw o rozboje (1654 rok)44. Wydany wyrok dowodzi bowiem, 
iż powszechnie znana i często powoływana w literaturze zasada confessio est 
regina probationum w praktyce polskiego sądownictwa miejskiego ulegać 
mogła istotnym ograniczeniom.

Wspomniana reguła interpretowana była najczęściej w najprostszy spo-
sób: skoro oskarżony przyznał się do winy, żaden inny dowód nie był wy-
magany. Takie właśnie rozumienie wspomnianej zasady zgodne jest z prze-
pisami publikowanych źródeł prawa miejskiego45, jak również z praktyką 
sądową46. Jednakże zasada ta nie działała „w odwrotną stronę”, to jest brak 
przyznania się do winy, nawet podczas stosowanych tortur, wcale nie przesą-
dzał o uniewinnieniu oskarżonego, na co dowodem jest przebieg wskazanej 
sprawy o rozboje.

Podczas jej przebiegu sąd wydał kilka dekretów. Początkowo oskarżony 
został uniewinniony, bowiem zastosowane wobec niego tortury nie przynio-
sły rezultatu w postaci przyznania się do winy. Ponadto oskarżony przedsta-
wił ośmiu świadków, którzy mieli potwierdzić jego niewinność. Ostatecznie 
jednak, po kolejnych apelacjach wniesionych przez poszkodowanych, sąd 
zdecydował o zastosowaniu środka dowodowego w postaci przysięgi. Została 
ona złożona przez siedem osób, prawdopodobnie głównie poszkodowanych 
w wyniku przestępstw. W konsekwencji przysięgi sąd w wyroku uznał winę 
oskarżonego i wymierzył mu karę śmierci, która została wykonana47. Należy 
podkreślić raz jeszcze, że stało się tak pomimo zastosowania przez sąd nastę-
pujących środków dowodowych: tortur w celu wymuszenia przyznania się 
oskarżonego do winy oraz zeznań świadków obrony, których przeprowadze-
nie wykazało niewinność oskarżonego.

44  Księga wiśnicka I, s. 166–176.
45  Postępek art. 30 Póki a kiedy wyznaniu na męce ma być wierzono stanowił, iż „[…] gdy 

już wyznanie pojmanego z obżałowaniem się zgodzi, nie trzeba się rozmyślać, jedno według 
zasłużenia a skazania prawa dalej postępować. Ponieważ męki i wywiadowania nie jest inszy 
koniec, jedno żeby się z wyznania winność ukazała, a za wyznaniem żeby karan był”.

46  Na przykład w jednej ze spraw (1762 rok) sąd uznał winę oskarżonego i wymierzył karę 
„po wysłuchaniu inkwizycyi, z której wszytka okoliczność zeznania dobrowolnego winowajcy 
pokazała się, […] nie wchodząc w dylacyje […]”. Interesujące jest, że w zapisce brak informacji 
o zastosowaniu w tym wypadku wobec oskarżonego tortur. Księga muszyńska, s. 69.

47  „Po takowej przysiędze sąd wiśnicki tegoż obwinionego dekretem pod miecz skazał, 
który dekret na tymże obwinionym egzekwowany jest”. Księga wiśnicka I, s. 176.
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W tej sytuacji rodzi się zasadnicze pytanie: czy postępowanie sądu było 
w tym wypadku zgodne z przepisami źródeł publikowanych prawa miejskie-
go? Przypadek ten pozornie przeczy bowiem zasadzie, iż najważniejszym do-
wodem w sprawie karnej było przyznanie się do winy. Otóż działo się tak rze-
czywiście, ale tylko wtedy, gdy oskarżony przyznał się do winy. Tymczasem 
w wypadku braku przyznania, sąd mógł uwzględnić według swego uznania 
inne dowody48. Mógł także uniewinnić oskarżonego. O tym zatem, czy ze-
znania (przysięga) świadków są wystarczające do uznania winy oskarżonego, 
postanawiał wyłącznie sąd, który zachowywał swobodę co do uwzględnie-
nia dalszych dowodów. Pojawia się tutaj ponownie kwestia analizowanego 
już wyżej jasnego dowodu. Jego istnienie i uznanie go przez sąd przesądzało 
o winie oskarżonego i wymierzeniu mu kary. Tego rodzaju dowodem było 
przyznanie się oskarżonego do winy – w celu uzyskania go uciekano się do 
zastosowania męki. Natomiast brak przyznania się nie powodował w konse-
kwencji uniewinnienia. Tym samym w opisywanym przypadku ograniczeniu 
ulegała legalna teoria dowodowa49. A zatem w analizowanej sprawie sąd wiś-
nicki rozstrzygnął sprawę zgodnie z przepisami polskiego prawa miejskiego.

3.3. Męka

Jeśli chodzi o tortury, odgrywały one w polskim prawie miejskim rolę jed-
nego z podstawowych środków dowodowych. Stosowane były głównie, aby 
wymusić przyznanie się oskarżonego do winy, jak również – nawet w przy-
padku przyznania się – w celu uzyskania odeń przez sąd informacji na temat 
okoliczności czynu, a zwłaszcza wspólników czy też innych osób zamiesza-
nych w przestępstwo50. 

W wypadku sposobów męki stosowanych przez przedmiotowe sądy karne 
podlegały one zasadniczo normom zwyczajowym. Sądy stosowały tutaj roz-

48  Postępek art. 39 Gdy obżałowany za dostatecznym świadectwem, jednak nie chce się przy-
znać: „Tedy ma być oznajmiono, że już isty a pewny dowód jest, a rzecz jasna, której się przeć 
nie może. Azali tym rychlej się będzie chciał przyznać. A wszakoż gdzie by się i tak przyznać 
nie chciał, a już dostateczny nań dowód był, ma bez dalszego pytania według prawa przeciw 
jemu postępowano być”.

49  Por. W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. 1: 966–1795, Warszawa 2010, 
s. 277.

50  Na przykład: „Prawo tedy przychyliwszy się do opisanego prawa, iż się dobrowolnie 
zeznał, iż te woły zabrał z pomocniki, których mianował, a do drugich się nie chce znać, tedy 
dekretem swym nakazało, aby był in tormentis”. Księga sanocka, s. 183 (1608 rok). Z dzisiej-
szego punktu widzenia na szczególną uwagę zasługują fragmenty zapisek, w których zeznanie 
złożone podczas tortury określane jest jako dobrowolne (!), na przykład oskarżony „kazawszy 
się z kluby spuścić, zeznał przez męki dobrowolnie […]”. Księga sanocka, s. 155 (1605 rok).
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ciąganie członków ciała za pomocą powrozów oraz przypalanie świecami51. 
Zastanawiać się można, na podstawie jakich źródeł przyjęto akurat ten, a nie 
inny sposób zadawania męki. B. Groicki w Porządku przywoływał – powołu-
jąc się na Jodoka Damhoudera – różne metody wydobywania zeznań, które 
jednak były uznawane przez niego za niezgodne z prawem52. Przytaczał on 
natomiast jeden z możliwych przypadków, jak to określał, „męki wedle pra-
wa”, tj. właśnie rozciąganie53. Ta metoda standardowo stosowana była przez 
przedmiotowe sądy. Jednocześnie wspomniany autor dopuszczał oparcie się 
przez sąd w przypadku sposobów stosowanych tortur również na istnieją-
cych w tym zakresie normach zwyczajowych. Stwierdzić można zatem, że 
przedmiotowe sądy w swej praktyce stosowały stosunkowo ograniczony – je-
śli wierzyć zapisom w księgach, iż kaci nie zadawali „z własnej inicjatywy” 
jakichś dodatkowych udręczeń – katalog tortur. Sądy stosowały bowiem zwy-
czajowo tylko dwie metody, z których jedna wyraźnie zgodna była ze źród-
łem publikowanym54.

W ramach męki określone rodzaje udręczeń przeprowadzano najczęściej 
trzy razy, choć bywały odstępstwa od tej reguły. Należy odnotować tutaj przy-
padek zastosowania tortury przez sąd czterokrotnie55. W sprawie sąd wskazy-
wał na prawo magdeburskie jako podstawę zastosowania wobec oskarżonego 
męki56. O ile poddanie oskarżonego torturom istotnie miało – jak była o tym 
mowa wyżej – oparcie w przepisach publikowanych źródeł prawa miejskiego, 
o tyle zastosowanie męki po raz czwarty było tutaj bezprawne ze względu 
na niezgodność z treścią wcześniejszego dekretu sądowego. Sprzeciwiało się 
również stosowanej powszechnie normie zwyczajowej. Sąd w zasadzie sam 
przyznał, iż ostatnie (czyli czwarte) tortury były przeprowadzone niezgodnie 
z prawem, przeszedł jednak nad tym do porządku dziennego57.

51  Oskarżony „był pytany przez mistrza według prawa, którego pociągniono 3 razy”. Księ-
ga krakowska, s. 455 (1609 rok). Zob. także Księga muszyńska, s. 53–54 (1685 rok); Księga 
sanocka, s. 155 (1605 rok). Por. W. Uruszczak, Wprowadzenie, [w:] Księga wiśnicka I, s. 10; 
idem, Wstęp, [w:] Księga wiśnicka II, s. VI.

52  „Wyżej nadmieniony autor [J. Damhouder – G.M.K.] wypisał o rozmaitych mękach, 
które złoczyńcom bywają zadawane więcej z wymysłów sędziów niebacznych, a z okrucień-
stwa katowskiego, niż wedle prawa […]”. Porządek cz. 4 art. Porządek około męczenia złoczyń-
ców ust. O rozmaitych mękach, s. 138.

53  Ibidem.
54  Ślad zgodnej z prawem praktyki stosowania podczas męki przypalania odnaleźć można 

w Postępku: „I nie ma żadne wyznanie w ten czas przyjmowano a pisano być, póki go męczą 
albo palą”. Postępek art. 28 Męka obyczajem jakim ma być miarkowana.

55  Księga muszyńska, s. 67 (1727 rok).
56  Oskarżony „dla lepszego dokumentu stosując się do  artykułu prawa magdeburskiego, 

ma być mistrzowi w ręce oddany”. Ibidem.
57  Oskarżony, „który będąc podany od prawa mistrzowi, który podług dekretu trzeciego, 

aby był trzy razy pociągniony i trzy razy ogniem palony, a czwarty raz nad dekret  [wyróżn. 
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Podczas samego przebiegu męki sąd wiśnicki wykazywał dbałość o po-
stępowanie zgodne z prawem. Zastosowanie przez sąd tortur odbywało się 
generalnie zgodnie z wymogami przedstawianymi w pracach B. Groickiego58. 
Samo wydanie na mękę poprzedzał stosowny dekret sądowy. Na szczególną 
uwagę zasługuje obecność osób oddelegowanych przez sąd do uczestnictwa 
w procedurze zadawania tortur. Miało to zapobiegać naruszeniu prawa pod-
czas tego etapu postępowania59. W tym wypadku sąd stosował się do prze-
pisów zawartych w Postępku60. Brak jest natomiast podstaw do stwierdzenia 
na podstawie zapisów w księgach, aby sąd redukował czy ograniczał stopień 
stosowanych tortur, gdyż oskarżony przechodził przez wszystkie ich fazy bez 
względu na to, czy nie przyznawał lub przyznawał się do winy, oraz na mo-
ment ewentualnego przyznania61. Tym samym sąd postępował wbrew zale-
ceniom zawartym w pracach B. Groickiego odnośnie do stopnia zadawanych 
podczas męki cierpień62.

Powszechnie stosowaną w sądzie wiśnickim praktyką było, że po zakoń-
czeniu tortur oskarżony potwierdzał złożone zeznania63. Bez względu jednak 

G.M.K.] ogniem pieczony o punkta podane z prawa, który do żadnych się punktów na mę-
kach nie przyznał, o które był pytany”. Czwarty raz zastosowana tortura odbywała się za zgodą 
i w obecności sądu w poszerzonym składzie. Na uwagę zasługuje, iż oskarżony pomimo męki 
konsekwentnie nie przyznawał się do części zarzucanych mu czynów. Ibidem. Na temat dalsze-
go ciągu sprawy zob. niżej, podrozdz. 4.1.

58  Zob. zwłaszcza: Porządek cz. 4 art. Porządek około męczenia złoczyńców ust. Co trze-
ba baczyć przed męczeniem złoczyńców; ust. Znaki ku zdaniu na mękę które są pewne; ust. 
Złoczyńca o co ma być pytan na męce, s. 134–137, 139. Postępek art. 16 Około męczenia jaki 
porządek albo postępek ma być zachowan; art. 17 Wywody i sprawa każdemu przed męką ma 
być dopuszczona.

59  Można tutaj wskazać przykładowe zapisy: „z dekretu skazana jest taż […] na tortory, na 
którą albo do której sprawy, żeby się stworzeniu Boskiemu bezprawie nie działo, zesłani byli 
sławni panowie ławnicy trzej […]”. Księga wiśnicka I, s. 239 (1659 rok) „[…] pominiony […] 
z wielu sentencyi skazany na tortory, do który sprawy i wysłuchania czego większego, ażeby 
się stworzeniu Boskiemu bezprawie nie działo, zesłano od Sądu czterech mężów przysięgłych 
ławników”. Księga wiśnicka II, s. 5 (1665 rok). Podczas tortur obecny był także pisarz, który 
protokółował zeznania.

60  „I powinien sam sędzia ze dwiema przysiężniki najmniej i z pisarzem tegoż sądu przy 
tym być [tj. przy męce – G.M.K.] i słuchać wyznania”. Postępek art. 17.

61  W. Uruszczak, Wprowadzenie, [w:] Księga wiśnicka I, s. 11; idem, Wstęp, [w:] Księga 
wiśnicka II, s. VII.

62  „Według wielkości podejźrzenia i innych dowodów ma być męka umiarkowana i też we-
dług wielkości i albo małości występku […]”. Postępek art. 28 Męka obyczajem jakim ma być 
miarkowana. Oraz w innym przepisie: „Złoczyńca, który raz dla jakiego podejźrzanego występ-
ku słusznie a dostatecznie wedle prawa był męczon (która dostateczność na uznaniu sędziego 
zależy) […]”. Porządek art. Porządek dało męczenie złoczyńców ust. O powtarzaniu męki, s. 139.

63  Postępowanie to zgodne było z przepisami Porządku. Zeznanie oskarżonego – okre-
ślane mianem „testamentu” – miało być złożone nazajutrz po męce przed sądem publicznie, 
„albowiem przez to bywa potwierdzone wyznanie wymęczone”. Porządek cz. 4 art. Porządek 
dało męczenie złoczyńców ust. Co trzeba baczyć przed męczeniem złoczyńców, s. 134. Por. na 
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na treść potwierdzenia oskarżonego, sąd nie wydawał go powtórnie na mękę, 
tym samym jednak nie stosując się do przepisu Porządku64. 

Źródło powyższe wskazywane jest także przez występujących przed są-
dem instygatorów jako podstawa żądania powtórzenia męki65. Argumenty 
podnoszone przez oskarżycieli zasługują na uwagę. Porządek dopuszczał bo-
wiem kolejne tortury, jeżeli pojawiły się nowe okoliczności lub też w wypad-
ku, gdy nowych okoliczności nie było („za pierwszemi znaki”66), lecz czyn był 
potwierdzony zeznaniami dwu świadków, a sąd nie miał wątpliwości co do 
winy oskarżonego. Sąd wiśnicki nie przychylił się jednak do wniosku instyga-
torów, choć ostatecznie oskarżony został uznany za winnego67.

Warto przy tej okazji zauważyć, że pomimo okrucieństwa zadawanych 
tortur nierzadkie były wypadki ich przetrzymania przez oskarżonego. W kon-
sekwencji prowadziło to do uniewinnienia lub też złagodzenia kary, a nawet 
jej darowania. W jednej ze spraw68 oskarżony o współudział w przestępstwie 
kradzieży podczas tortur nie złożył zeznań na temat jakichkolwiek innych 
popełnianych przez siebie przestępstw. Na podstawie powyższych zeznań, 
a przede wszystkim wskutek postawy drugiego z oskarżonych, który kilka-
krotnie zapewniał sąd, iż to on namawiał go do udziału w przestępstwie, pod-
sądny został najprawdopodobniej ostatecznie uwolniony od kary śmierci69.

Należy odnotować także interesującą praktykę sądu wiśnickiego, zgod-
nie z którą w etapie prowadzonego postępowania dowodowego, jakim była 

przykład Księga wiśnicka I, s. 151 (1653 rok). Termin „testament” był użyty także przez sąd 
wiśnicki w znaczeniu rozporządzenia majątkiem przed śmiercią. Por. na przykład ibidem, 
s. 284–285 (1664 rok).  Było to jednak niezgodne z prawem, gdyż osoby skazane na karę głów-
ną traciły prawo do sporządzania testamentów („kto traci gardło dla złych uczynków, traci 
i rozprawianie o majętności swojej”). Tytuły art. Testamenty ust. Testamentu te osoby czynić 
nie mogą, s. 160.

64  „Złoczyńca, gdy zna uczynek swój na męce a po męce go przy, może być powtóre mę-
czon ku pierwszemu zeznaniu, ale lżej niż pierwej”. Porządek art. Porządek dało męczenie zło-
czyńców ust. O powtarzaniu męki, s. 140. W razie braku przyznania się do winy przez oskarżo-
nego trzecie zastosowanie tortur było niedopuszczalne.

65  „[…] prosimy według prawa pospolitego opisanego, aby tenże inculpatus był reitowany 
na tortury, gdyż drugi złoczyńca bywa taki, chcąc pokryć złości swoje i z tego się uwolnić na 
pierwszych mękach, nie chce występków swych wyznać, przeto takowych prawo rozkazuje, 
gdzie pisze w Porządku Prawnem o powtarzaniu mąk, ażeby znowu byli takowi na mękę da-
wani”. Księga wiśnicka I, s. 174 (1654 rok).

66  „[…] gdy jest jasny jego uczynek, świadectwem dwu godnych ludzi tak dobrze dowie-
dziony, iż o nim sędzia żadnej wątpliwości nie ma, tylko po złoczyńcy zna, iż uczynku swego 
więcej z krnąbrności a z zatwardzenia, niż z niewinności przy”. Porządek art. Porządek dało 
męczenie złoczyńców ust. O powtarzaniu męki, s. 140.

67  Zob. wyżej, przyp. 44.
68  Księga muszyńska, s. 25–26 (1649 rok). 
69  W zapisce brak jakichkolwiek informacji odnośnie do kary wymierzonej oskarżonemu, 

co wskazuje na to, iż  być może sąd zupełnie od niej odstąpił.
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męka, nie brał udziału oskarżyciel70. To z kolei postępowanie sprzeciwiało się 
wyraźnie przepisom zamieszczonym w Postępku B. Groickiego, gdyż co do 
zasady obecność oskarżyciela podczas tortur winna być dopuszczona71.

Zwyczaj odgrywał w praktyce sądu wiśnickiego w zakresie stosowania 
męki także pozytywną rolę. Przykładem tego rodzaju działania normy zwy-
czajowej jest zaprzestanie stosowania tortur w postępowaniu dowodowym, 
co nastąpiło po 1723 roku72. Sąd jednakże  formalnie dopuszczał możliwość 
ich zastosowania, a więc uznawał zgodność z prawem tego środka dowodo-
wego, co potwierdza jeszcze zapiska z 1777 roku73. Jak widać, pomimo do-
puszczalności tortur sąd wiśnicki odstąpił od ich stosowania właśnie zwycza-
jowo, tym samym – być może – narażając się ze strony osób pokrzywdzonych 
(ofi ar przestępstw) na zarzut mniejszej skuteczności postępowania. Powyższy 
przykład ilustruje bardzo pozytywną rolę odgrywaną w miejskim prawie kar-
nym przez zwyczaj, który, jak widać, nie zawsze podtrzymywał czy utrwalał 
zachowania wsteczne czy okrutne74.

3.4. Świadkowie. Przysięga

Podczas postępowań sądowych w dawnej Polsce świadkowie odgrywali „rolę 
pośrednią między dawnymi współprzysiężnikami potwierdzającymi tylko 
przysięgę strony a świadkami w ścisłym tego słowa znaczeniu powoływany-
mi dla złożenia relacji o wiadomych im ex visu lub ex auditu faktach”75. Obok 

70  Wydawca wskazuje na zaledwie jeden taki przypadek. W. Uruszczak, Wprowadzenie, 
[w:] Księga wiśnicka I, s. 10; idem, Wstęp, [w:] Księga wiśnicka II, s. VI.

71  „Gdy kto męczon ma być o złoczyństwo jakie, w którym go oskarżono […], ten co go 
oskarżył a obwinił, ma do tego być przypuszczon i ma mu dopuszczono być, wywiadować się 
na tym złoczyńcy tych rzeczy, których rozumie, że mu potrzeba wiedzieć”. Postępek art. 16 
Około męczenia jaki porządek albo postępek ma być zachowan.

72  W. Uruszczak, Wstęp, [w:] Księga wiśnicka II, s. V.
73  Sąd zwrócił się do oskarżonego: „wyznaj wszystko zupełnie, bo będziesz przez spra-

wiedliwe inkwizytowanie cielesną próbą powściągniony przez tortury do wyznania się […]”. 
Ibidem, s. 107.

74  Należy dodać, iż w Rzeczypospolitej tortury zostały zniesione w postępowaniu dowo-
dowym mocą ustawy sejmowej w 1776 roku. VL, nakł. i druk J. Ohryzko, t. 8, Petersburg 1860, 
s. 546. Fragment artykułu w brzmieniu: „wszystkim w państwach naszych sądowym jurysdyk-
cyjom ius gladii mającym, nakazywanie konfessatów przez tortury, pod rygorem kar, tanquam 
pro crimine status rozciągać się mających, odtąd na zawsze rozkazujemy”. Warto w tym miejscu 
jednak wspomnieć, iż o stosowaniu tortur nie tylko na podstawie norm prawnych, lecz także 
zwyczaju, mowa jest jeszcze w rękopisie datowanym na schyłek lat osiemdziesiątych XVIII 
wieku: „Jestże to prawda, że nasze prawa potwierdzają ten sposób niepojęty [sędzia chce się 
zapytywać mękami – G.M.K.] i że zwyczaj go poświęca”. S.J.K. Czochron, O wymiarze spra-
wiedliwości kryminalnej, przedm. J. Widacki, Kraków 2009, s. 62. 

75  W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 277.
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męki to właśnie zeznania (lub przysięga) świadków stanowiły podstawowy 
dowód wykorzystywany w praktyce przez sądy miejskie. Także w tym wy-
padku w zapiskach odnaleźć można ślady zarówno powoływania się przez 
sądy na publikowane źródła prawa miejskiego, jak również stosowania norm 
zwyczajowych.

Sądy znały i stosowały w praktyce zasadę unus testis nullus testis76. Zgod-
nie z przepisami zawartymi w źródłach publikowanych reguła ta doznawała 
ograniczenia, jedynie jeśli chodziło o sprawy mniejszej wagi77. Jako przykład 
zastosowania powyższej zasady można przytoczyć sprawę rozpatrywaną przez 
sąd sanocki w 1607 roku78. Interesująca jest kwestia podanej przez sąd podsta-
wy prawnej decyzji co do możliwości przysięgi. Według zapiski sąd powołał 
się tutaj na księgę 1 Speculum Saxonum. O. Balzer uzupełnił, iż chodzi tutaj 
o art. 15 owej księgi, podanej za Artykułami79. Istotnie, w Artykułach B. Groicki 
cytuje na wskazanej przez O. Balzera stronie wspomniany artykuł Speculum 
Saxonum80. Również Ius municipale zamieszcza tę zasadę na podstawie tego sa-
mego przepisu Speculum Saxonum81, wszakże zapiska sądowa jest w swej treści 
niemal identyczna ze wskazanym wyżej fragmentem przepisu Artykułów. Stąd 
przypuszczenie, że sąd sanocki wykorzystał właśnie pracę B. Groickiego.

W innej ze spraw o kradzież bydła ten sam sąd odroczył sprawę, opiera-
jąc się na przepisach źródła publikowanego (opisane prawo)82. Także w tym 
wypadku sąd wykorzystał być może – jak twierdził O. Balzer – przepis za-
mieszczony w Porządku B. Groickiego83. Świadczy o tym przebieg postępo-

76  Na przykład: „świadectwem jednego żaden nie bywa pokonan, według pospolitej powie-
ści: vox unius, vox nullius”. Porządek cz. 3 art. O świadkach ust. Wiele ma być świadków, s. 90.

77  „Wszakże w sprawach, które nie niosą wielkiej szkody, i jednemu świadkowi wiara bywa 
dana”. Ibidem. Także w Ius municipale: „wiara bywa dana jednemu świadkowi, jeśli świadectwo 
jego nikomu nie szkodzi”. I.M. art. 33 ust. 4 glo.

78  „A prawo, przychyliwszy się do opisanego prawa, iż jeden świadek nic nie waży u prawa, 
na drugim miejscu: człowiek, który by był oskarżony, bliższy się jest odwieść przysięgą, niźli by 
go kto miał pokonać, a to się ma rozumieć, gdzie jawna rzecz nie jest”. Księga sanocka, s. 170.

79  Zob. ibidem, przyp. 2.
80  Przepis brzmi: „Człowiek każdy bliższy jest, gdzie by mu szło [o] karanie na gardle, albo na 

zdrowiu, albo też o imienie, bronić tego, a odwodzić się, niźli by go kto pokonać miał. A to się ma 
rozumieć, gdzie jawna rzecz nie jest”. Artykuły art. O świadkach, o dowodziech i o odwodziech, s. 20.

81  „Przeciwko wszelakim krzywdam i skargam, które się u sądu z jasnym dowodem [i] 
z wołaniem poczynają, żaden przysiąc nie może. Ale jeśliby żadnego dowodu nie było, tedy 
obwiniony bliższy się według prawa odwieść, niżby go kto miał pokonać”.  I.M. art. 40 ust. 2.

82  „[…] prawo przychyliwszy się do opisanego prawa, iż żadnego dokumentu słusznego 
nań [tj. oskarżonego Łukasza – G.M.K.] nie mają, tylko jedno powołanie ukazują, tedy odło-
żyło jeszcze do piątku do tego dnia, żeby lepszy dokument i dowód actorea pars wniosła do 
prawa”. Księga sanocka, s. 160 (1607 rok).

83  „Złodziej, gdyby kogo powołał i śmiercią swoja zapieczętował, tedy powołany może się 
odwieść swoją przysięgą, oprócz żeby nań był inny dowód albo świadectwo”. Porządek, cz. 4 
art. Porządek około męczenie złoczyńców ust. W dzień święty godzi się zdać na mękę, s. 135.
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wania dowodowego. Jedynym bowiem dowodem przedstawionym w sprawie 
przez powoda było wcześniejsze zeznanie innego oskarżonego o kradzież. 
Zeznanie to zostało złożone podczas męki i obciążało podsądnego Łukasza. 
Tutaj jednak, jak świadczy zapiska, sąd wcale nie zdecydował, aby Łukasz 
złożył przysięgę oczyszczającą. Oskarżony stwierdził tylko, iż jest niewinny 
(„ja dalibóg nie wiem ni o niczym nic”). Członkowie gromady, w której za-
mieszkiwał Łukasz oświadczyli, iż są gotowi złożyć przysięgę („p r z y s i ę g l i -
by ś my  za niego, że nic nie winien [wyróżn. G.M.K.]”). Do przysięgi zatem 
ostatecznie nie doszło. Jak widać, sąd – pomimo stwierdzenia, że opiera się 
na przepisie zawartym w prawie opisanym – w istocie nie zastosował go, sko-
ro oskarżony przysięgi nie złożył84.

Jeśli chodzi o inne sprawy, w których sąd wskazywał prawo pisane jako 
podstawę swojej czynności, należy wskazać przykładowo sprawę o napaść na 
folwark i zabójstwo (1611 rok). Sąd zastosował tutaj środki dowodowe w po-
staci przysięgi samosiódm oraz rękojmi85. Przysięga składana przez oskar-
żonego wraz z sześcioma współprzysiężnikami przewidywana była w wielu 
przepisach publikowanych źródeł prawa miejskiego86. O. Balzer wskazywał 
tutaj, poza przepisem Speculum Saxonum, także Porządek87, choć nie wydaje 
się pewne, aby w istocie sąd wykorzystywał ten przepis88. 

Autor ten przypisywał również B. Groickiemu zasadę odnoszącą się do 
zakazu występowania przed sądem kobiety w charakterze świadka. Sąd sa-
nocki w sprawie o najście na dom (1600 rok) stwierdził, iż „białogłowa […] 
jest zawsze fragilis i w mowie inconstans, wtedy takowe jej zeznanie i świa-
dectwo w swej mierze stać nie może wedle prawa”89. Istotnie, we wskaza-
nym przez O. Balzera fragmencie Porządku znajduje się przepis: „Niewiasty 
też świadczyć nie mogą, albowiem ony są odmienne w słowiech, a świade-
ctwa różne wydawają”90. W sprawie tej powódka występowała rzeczywiście, 

84  Ostatecznie jednak, po dalszym postępowaniu dowodowym przeprowadzonym przez 
sąd tydzień później, oskarżony został uznany za winnego i skazany na karę śmierci. Księga 
sanocka, s. 160, 166–167.

85  „[…] prawo nas tego uczy, gdyż nie masz słusznego dowodu, ma się dowieść [oskar-
żony – G.M.K.] z ludźmi wiarygodnymi samosiódm, a gromada ma zań ręczyć […]”. Księga 
sanocka, s. 199.

86  Przykładowo można wskazać następujący przepis Ius municipale: „Jeśliby się krwawy 
uczynek w nocy albo we dnie stał – o który by człowiek dobry i przedtym nigdy w prawie 
swym nie naganiony oskarżon był – tedy ten bliższy samosiódm niewinność swą okazać [ma], 
niżby go kto pokonać miał”. I.M. art. 71 ust. 2. Zob. także art. 32 ust. 1 glo.; art. 72 ust. 4 glo.,  
jak również inne przepisy. Por. Porządek cz. 3 art. O przysiędze ust. Gdy się przysięgą odwieść 
nie może, s. 101.

87  S.S. lib. 3 art. 39 in fi ne; Porządek, s. 140. Księga sanocka, s. 199.
88  Rzeczony fragment Porządku dotyczy powtarzania męki. Zob. wyżej, przyp. 62, 64, 66.
89  Księga sanocka, s. 137. 
90  Porządek cz. 3 art. O świadkach ust. Przyczyny, przez które nie może świadczyć, s. 88–89.
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jak nakazywały przepisy zamieszczone w Porządku91, za pośrednictwem 
opiekuna92.

W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, iż kilkakrotnie sąd wiśnicki jako 
podstawę danej czynności wskazywał z w y c z a j  pr aw ny. Miało to miejsce 
szczególnie podczas przesłuchiwania świadków93 oraz strony oskarżonej94. 
Interesujące, że wszystkie cytowane przypadki powołania się na zwyczaj 
prawny zamieszczone są w zapisce jednej sprawy. Tymczasem, jak wspomnia-
no, składanie zeznań pod przysięgą było jednym z najważniejszych środków 
dowodowych. Powołanie się na zwyczaj akurat w tych kilku, a nie w innych 
przypadkach, ma zapewne drugorzędne znaczenie i jest spowodowane je-
dynie pewną konwencją podczas dokonywania przesłuchania czy też zapisu 
przebiegu postępowania w księdze. Niemniej jest to o tyle ważne, że wskaza-
ny zwyczaj prawny odnosi się raczej do zastosowanego przez sąd elementu 
postępowania, jakim jest przesłuchanie (lub pytania zadawane podczas prze-
słuchania) oraz samo zeznanie, a nie złożenie przysięgi95. Z pewnością jednak 
sąd, uznając przesłuchanie pod przysięgą za konieczny element postępowa-
nia, tym samym po prostu utożsamiał zwyczaj prawny z prawem. Stwierdzić 
zatem można, iż mowa jest tutaj o prawie zwyczajowym. Ponownie dowodzi 
to silnej roli zwyczaju jako źródła prawa.

Bardzo interesująca jest kwestia stosowanego przez sąd wiśnicki środka 
dowodowego w postaci przysięgi wykonywanej przez Żydów. Odpowiednie 
przepisy odnośnie do sposobu jej składania oraz rota zamieszczone są w Ius 
municipale96 oraz w Porządku97. Wykonywana przez Żydów przed sądem 
w Nowym Wiśniczu przysięga była oparta częściowo na wskazanej tam pro-

91  „[…] żadna ich sprawa sądowa bez opiekuna nie jest ważna”. Ibidem.
92  „[…] Połaszka z Smolnika przez opiekuna natenczas sobie do niniejszej sprawy wziete-

go […] pokornie żałowała się imieniem ciotki swej […]”. Księga sanocka, s. 136.
93  Świadek, „gdy był egzaminowany podług zwyczaju prawnego, pod przysięgą zeznał”. 

Księga wiśnicka I, s. 201 (1659 rok). Podobnie w innych przesłuchaniach świadków (ibidem, 
s. 205, 209, 211).

94  Oskarżona „podług zwyczaju prawnego pod przysięgą zeznała”. Ibidem, s. 208. 
95  Twierdzę tak również na podstawie następujących zapisek: świadek, „który podług 

zwyczaju prawnego pytany był, co by wiedział albo słyszał o śmierci tegoż nieboszczyka […], 
ten także według roty wydane pod przysięgą, zeznał” (ibidem, s. 204); „tedy podług zwyczaju 
prawnego jako i insi, pod przysięgą tak zeznała” (ibidem, s. 206). W ostatnim z fragmentów 
zdecydowałem o postawieniu przecinka w innym miejscu niż wydawca, co zmienia w pewnym 
zakresie sens przywołanego zdania.

96  „Niektórzy około przysiąg żydowskich inszy sposób zachowują mówiąc, że Żydowie 
mają przysięgać przed bożnicą, trzymając wrzeciądz, którym zawierają bożnicę, stojąc boso 
†na świniej skórze†. […] Tę przysięgę Żyd ma uczynić na Księgi Mojżeszowe †albo na Tal-
mut†”. I.M. art. 139 ust. 1. 

97  „Niektórzy mienią, iże Żydowie mają przysięgę czynić na Księgach Mojżeszowych przed 
ich bożnicą, stojąc bosemi nogami, trzymając łańcuch albo wrzeciądz, którym drzwi u boż-
nice zawierają”. Porządek cz. 1 art. Przysięga żydowska, s. 32. B. Groicki jako źródło przepisu 
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cedurze, skoro w kilku przypadkach miała ona miejsce w bożnicy98, oraz boso 
i z użyciem Tory99. Jako zupełnie jednak niezrozumiałe jawi się powoływanie 
przez sąd podczas wykonywania przysięgi „roty cesarza Justyniana”. Ani bo-
wiem w pracach P. Szczerbica, ani w dziełach B. Groickiego w części poświę-
conej przysięgom nie znajduje się jakakolwiek wzmianka odnośnie do Justy-
niana, aczkolwiek imię tego cesarza pojawia się – również błędnie – w innej 
zapisce sądowej w odmiennym kontekście100. Należy zauważyć, że wszystkie 
wyżej cytowane przypadki wzmianki o „rocie cesarza Justyniana” pochodzą 
z lat 1776–1777, a więc z okresu, gdy prawo miejskie magdeburskie było sto-
sowane w sądzie wiśnickim już z górą 150 lat101. Sposób składania przysięgi 
żydowskiej potwierdza natomiast, iż sądowi znane były odnośne przepisy 
zamieszczone w źródłach publikowanych (B. Groickiego lub P. Szczerbica). 
Pojawia się zatem trudne pytanie, co miał na uwadze sąd, powołując się na 
Justyniana. Odpowiedź nie jest jednak obecnie możliwa.

3.5. Rękojemstwo (rękojmia, wyręczenie)

Rękojemstwo było dopuszczane w prawie miejskim zarówno w sprawach kar-
nych, jak i cywilnych. W obu przypadkach mogło być ustanawiane przed są-
dem. Według B. Groickiego: „Rękojmie są dwojacy. Jedni, co za kogo przed 
sądem ręczą, tak w sprawach uczciwych, jako też haniebnych, w których ob-
winionemu idzie o gardło. […] Drudzy są, co nie przed sądem ręczą”102. 

W miejskim postępowaniu karnym rękojemstwo stanowiło rodzaj  zabez-
pieczenia, że oskarżony już to wypełni swą przewidzianą prawem powinność 
(głównie stawiennictwo przed sądem)103, już to nie popełni więcej przestęp-

wskazuje powyższy artykuł Ius municipale. Por. Tytuły art. Obyczaje przysiąg rozmaitym osobom 
w prawie opisane, a osobliwie o dwu palcach u przysięgi, i na czym prawa przysięga należy, s. 152.

98  „To wszystko wyznawszy przy delikwencie […] w Sądzie naszym w bożnicy przysiągł 
na rotę Justyniana cesarza przy instygatorze”. Księga wiśnicka II, s. 110 (1777 rok). „Na które 
wyznanie […] na rotę Justyniana cesarza w bożnicy synagogi wiśnickiej przysiągł”. Ibidem, 
s. 125 (1777 rok). „Na co […] w wielkiej bożnicy jurament wypełnił na rotę Justyniana cesarza 
przy urzędzie naszym”. Ibidem, s. 129 (1777 rok).

99  „[…] na co ciż Żydzi wszyscy jurament wypełnili w bożnicy trzymając rodał w rękach, 
bosemi nogami, w śmiertelnej koszuli, na rotę Justyniana cesarza”. Ibidem, s. 130 (1777 rok). 
Rodał to zwój Tory zapisanej na pergaminie umieszczonym na dwóch wałkach i przechowy-
wany w synagodze.

100  Zob. niżej, rozdz. 4.2. Dzieciobójstwo.
101  Prawo miejskie zostało nadane Nowemu Wiśniczowi w 1622 roku. W. Uruszczak, 

Wprowadzenie, [w:] Księga wiśnicka I, s. 11.
102  Porządek cz. 3 art. O rękojemstwie, s. 72. Zob. także obszerne przepisy w Ius municipale, 

a zwłaszcza art. 27 ust. 6 glo., art. 31, art. 117 oraz Artykuły art. O rękojmiach, s. 22–24.
103  W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 289.
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stwa104. Ta praktyczna instytucja była stosowana kilkakrotnie przez przed-
miotowe sądy karne. Rękojmi mogły udzielić osoby fi zyczne, lecz także cała 
gromada105. W jednej ze spraw sąd odstąpił od wymierzenia kary śmierci, 
stosując zasadę prawną nemine instigante reus absolvitur oraz poręczenie 
gromady106. Istotne jest, iż sąd nie precyzował terminu, w jakim popełnione 
później przestępstwo mogło skutkować wykonaniem owej kary, i to tym ra-
zem bez przeprowadzenia postępowania107. Można stwierdzić zatem, że dana 
osoba nie mogła popełnić jakiegokolwiek przestępstwa już nigdy. Tego ro-
dzaju zapiski wskazują również na uzasadnienie prowadzenia ksiąg złoczyń-
ców jako dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie postępowania oraz 
udzielenie rękojmi.

Odnotowania wymaga interesujący przypadek zamieszczony w Księdze 
sanockiej. Otóż zgodnie z prawem sasko-magdeburskim rękojemstwo stano-
wić mogło jedynie zabezpieczenie fi nansowe108. Tymczasem w cytowanym 
przypadku sąd zadecydował, iż w razie niestawienia się oskarżonego w okre-
ślonym terminie jego ojciec poniesie karę śmierci109. Był to zatem przykład 
niezgodnego z prawem sasko-magdeburskim zastosowania, jak stwierdza 
O. Balzer, „rękojemstwa pod karą gardła”110.

4.  Rola zwyczaju oraz pisanych źródeł prawa miejskiego 
w orzecznictwie sądowym ze szczególnym uwzględnieniem 
wymierzanych kar

O ile w powyższym podrozdziale zostały zamieszczone przykłady odnoszące 
się głównie do postępowania dowodowego, to w tym miejscu skupię się na 
orzekanych przez przedmiotowe sądy miejskie karach. Podobnie jak wyżej, 
również i tutaj zapiski wykazują ewidentnie, że sądy znały publikowane źród-

104  Por. M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI–XVIII 
wieku, Katowice 1998, s. 144–145.

105  Na przykład Księga muszyńska, s. 37 (1661 rok).
106  Ibidem, s. 56 (1687 rok). Jako kara została wymierzona chłosta („pamiętnego sto plag”) 

na rynku miasta.
107  „A jeżeliby na potomne czasy cokolwiek się na tego Iacka pokazało, bez żadnego prawa 

szubienicą karany będzie […]”. Ibidem.
108  Zgodnie z Ius municipale: „In criminalibus wyzwala się rękojmia tym, czym się iściec 

wyzwolić miał, to jest położeniem wargeltu, który niesie nawięcej ośmnaście funtów. To dlate-
go postanowiono, aby rękojmia innego karania okrom pieniężnego nie odnosił”.  I.M. art. 27 
ust. 6 glo.

109  „[…] rozkazanie jest pomienionemu […] ojcu pod pewnym rękojemstwem, aby syna swe-
go do trzech niedziel od dnia dzisiejszego stawił pod gardłem”. Księga sanocka, s. 136 (1600 rok).

110  Księga sanocka, Wykaz rzeczy prawnych [tj. skorowidz], s. 257.
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ła prawa miejskiego, a jednocześnie w konkretnych przypadkach odstępowa-
ły od zamieszczonych w nich przepisów, już to nie stosując ich wcale, już to 
je modyfi kując w pożądanym przez siebie kierunku. Pomimo bezspornego 
odchodzenia od tekstów aktów prawnych – chociaż przepisy zamieszczone 
w pomnikach polskiego prawa miejskiego wielokrotnie wykluczały dopusz-
czalność takiej praktyki – sądy w dalszym ciągu silnie podkreślały zgodność 
swego działania z prawem. Sadzę, iż wynikało to z panującego w nich prze-
konania o wyższości – przynajmniej w pewnych przypadkach – określo-
nych norm opartych na zwyczaju nad normami prawa pisanego zawartymi 
w źródłach publikowanych. Te ostatnie, chociaż często podawane jako pod-
stawa wyroku, w gruncie rzeczy były stosowane nader swobodnie. 

Na wstępie należy podkreślić, że zgodnie z przepisami zawartymi w po-
mnikach prawa miejskiego z zasady niedopuszczalna była w konkretnej spra-
wie jakakolwiek zmiana kary w stosunku do tej przewidzianej w prawie. Nie 
chodziło tylko na przykład o odstąpienie od wykonania wyroku śmierci, jeśli 
wina została udowodniona, lecz także o zmianę sposobu wykonania kary. 
Speculum Saxonum stanowiło, iż: 

osądzonemu albo pokonanemu sędzia nie ma innego karania skazować, jedno to, któ-
re by prawo skazało, choćby też sam o to prosił, bo inaczej byłby winien i duszy, i krwi 
jego. Krwi, iż go on [tj. sędzia – G.M.K.], a nie dekret sądowy zabija. Jako gdyby prawo 
skazało kogo w koło wpleść, a sędzia by go ściąć kazał, niesłusznie czyni, bo nie ma tej 
władzej, aby miał stworzenie Boże mordować, gdyż to tylko sądowi należy111. 

Tym samym sąd, orzekając karę inną, niż przewidywały przepisy prawa – 
nawet, jeśli mowa wyłącznie o samej metodzie uśmiercenia skazanego – z for-
malnego punktu widzenia postępował bezprawnie. W konsekwencji w takim 
wypadku kara nie osiągała swojego celu, jakim miało być zbawienie duszy 
skazanego, a odpowiedzialny za to stawał się sędzia112. Na marginesie warto 
zauważyć, że rodzi się tutaj zasadnicze – choć bez odpowiedzi – pytanie, na 
jakiej podstawie autor źródła twierdził, iż taki a nie inny sposób karania jest 
zgodny z wolą Bożą i umożliwia zbawienie.

Natomiast w sytuacji, w której jakiś czyn zasługiwał na karę, a przepisy 
publikowanych źródeł prawa nie precyzowały jaką, zależała ona od uznania 
sądu, który w tym wypadku powinien okazywać oskarżonemu szczególne 
miłosierdzie i łaskę113.

111  S.S. (Szcz.) art. Karanie, s. 174.
112  „Duszy też jego będzie winien, bo kto z bojaźni karania inszą śmierć sobie obiera, niźli 

mu z prawa przychodzi, jest sam sobie mężobójcą, za czym i między potępionemi bywa poli-
czon”. Ibidem.

113  „A gdzie karanie za jakie złoczyństwo nie jest opisane, tam złoczyńca ma być karan 
wedle uznania sędziego, które więcej się skłaniać ma ku łaskawości niż ku okrucieństwu”. Po-
rządek cz. 4 art. O rozmaitej śmierci różnych złoczyńców, s. 141.
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Obszerny katalog kar przewidywanych za określone przestępstwa zawarty 
jest w  dziełach B. Groickiego i P. Szczerbica. Za wiele z występków powyższe 
źródła przewidywały karę śmierci, głównie powieszenie i ścięcie. Do kar kwa-
lifi kowanych należały: wplecenie w koło, włóczenie końmi, spalenie, zako-
panie żywcem i przebicie palem oraz utopienie114. Przewidywana była także 
niekiedy kara na gardle, bez sprecyzowania, w jaki sposób ma być wykonana. 
Z kolei do kar cielesnych zamieszczonych w publikowanych źródłach prawa 
miejskiego należały: obcięcie uszu, piętnowanie, chłosta u pręgi. Występo-
wało ponadto wygnanie oraz kary pieniężne. W Ius municipale stosunkowo 
często pojawia się karanie „na skórze i na włosiech”.

Interesującą kategorią, która pojawia się zarówno w pracach B. Groickie-
go, jak i P. Szczerbica, jest kara w e d ł u g  pr aw a. Można to rozumieć w ten 
sposób, iż autor odwołuje się do jakiegoś innego źródła prawa, które podaje 
konkretną karę115. W innym kontekście formuła kary według prawa ozna-
cza natomiast położenie szczególnego nacisku i silne podkreślenie tego, że 
działanie sądu jest słuszne i sprawiedliwe. Znajduje ono bowiem legitymację 
w prawie (w normach praw Bożego oraz pospolitego). Takie rozumienie kary 
według prawa występuje u P. Szczerbica116.

Przedmiotowe sądy w okresie prowadzenia ksiąg złoczyńców orzekały 
w większości przypadków kary śmierci. Były one wymierzane najczęściej 
poprzez powieszenie (iugulatio et suspensio) oraz ścięcie (mieczem). Nie-
kiedy sąd orzekał karę śmierci, której sposób wykonania nie zostawał spre-
cyzowany („karę na gardle”). Do kwalifi kowanych kar śmierci należy zali-
czyć: ćwiartowanie (w Nowym Wiśniczu w jednym wypadku poprzedzone 
darciem dwóch pasów117, a w drugim trzech118), spalenie żywcem, przebicie 
palem oraz zakopanie żywcem i przebicie palem. Stosowano także kary mu-
tylacyjne, jak orzeczone w kilku wypadkach obcięcie ręki lub ucha. Do kar 
cielesnych należało również piętnowanie oraz chłosta. Stosowane były także 
kary wygnania (wywołania, wyświecenia) z miasta. W rzadkich przypadkach 

114  Jako szczególny rodzaj kwalifi kowanej kary śmierci wymienianej w Speculum Saxonum 
oraz w Porządku należy utopienie w worku z zaszytymi zwierzętami stosowane w wypadku 
zabójstwa rodziców. Każde ze zwierząt miało symbolizować inną cechę charakteru winnego 
przestępstwa. Zob. S.S. (Szcz.) art. Mężobójstwo, s. 241–242; Porządek cz. 4 art. O mężobójstwie 
ust. Karanie tego, kto by zabił ojca albo matkę, s. 148–149.

115  „[…] sędzia albo wójt według informacyjej a nauki od urzędu danej ma w tym się 
zachować tak, żeby takowe bluźnierstwo według prawa było skarane, a żeby takowe rzeczy 
a grzechy między ludźmi się nie mnożyły”. Postępek, art. 65 Ci, którzy bluźnia przeciw Bogu, 
jako mają być karani, s. 36 [mylnie: 37].

116  I.M. art. 41 ust. 9 glo.: złodziej „ma być według prawa karan, to jest ma być ob[w]ieszon”.
117  Księga wiśnicka I, s. 283–284 (1664 rok).
118  Księga wiśnicka II, s. 44 (1692 rok).
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stosowano kary majątkowe. Swoistą formą sankcji orzekaną przez sąd była 
pokuta kościelna.

Katalog kar stosowanych przez przedmiotowe sądy miejskie zawierał 
zarówno kary wymieniane w dziełach B. Groickiego i P. Szczerbica, jak też 
inne, których stosowanie opierało się na normach zwyczajowych. Wszelako 
w porównaniu z rodzajami kar wymienianymi w publikowanych źródłach 
prawa miejskiego te wymierzane przez sądy były stosunkowo mało wymyśl-
ne. Nie chcę przez to powiedzieć, iż nie stosowano kar okrutnych – wprost 
przeciwnie, najczęściej orzekana była kara śmierci, często kwalifi kowana. Na-
tomiast bardzo rzadko stosowane były inne, łagodniejsze kary. Ma to oczywi-
ście przyczynę głównie w tym, że zapiski sądowe dotyczyły przebiegu spraw 
najpoważniejszych119. Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż – przykładowo 
– Ius municipale dopuszczało szereg innych poza karą główną kar stosowa-
nych w wypadku drobniejszych przestępstw, jak choćby wspominane kary 
piętnowania, kary „na skórze czy na włosiech”120.

Jedynie w niewielkiej liczbie przypadków przedmiotowe sądy, orzekając 
określoną karę, podawały podstawę prawną w rozumieniu powołania się na 
źródło publikowane. Tym bardziej jako szczególnie interesujące jawią się po-
niższe przykłady, w których sądy przywołują konkretne przepisy prawa miej-
skiego.

4.1. Zabójstwo

Jedną z ilustracji wspomnianego wyżej zjawiska jest rozpatrywana przez sąd 
wiśnicki sprawa o zabójstwo (1777 rok). Sąd powołał się w niej na Speculum 
Saxonum: „Sąd wynajduje per articulum numero 38 Speculi Saxoni Libro II 
sub numero 13”121. Nie musi to jednak oznaczać, że sąd rzeczywiście skorzy-
stał z jego publikowanego wydania, gdyż równie dobrze mógł w tym wypad-
ku oprzeć się na Ius municipale, o czym świadczy następujące zestawienie 
przepisów. 

We wspomnianym ostatnio źródle przepisy odnoszące się do kary za za-
bójstwo zawarte są w art. 38 ust. 14 i 15 glo.122 Zostały one oparte – zgodnie 

119  W. Uruszczak, Wprowadzenie, [w:] Księga wiśnicka I, s. 7; idem, Wstęp, [w:] Księga 
wiśnicka II, s. I.

120  Analizując orzekane przez sądy kary, pomijam różnice odnośnie do miejsca wykonania 
wyroków śmierci (na przykład ścięcie na rynku, na granicy wsi etc.), jak również te elementy 
sentencji wyroków, które nie mają faktycznie wpływu na wykonanie kary, a jedynie związane 
są ze stosowaną terminologią (na przykład za taką samą karę – spalenie żywcem – traktuję 
„spalenie na żywo” czy też „spalenie na stosie drzew”).

121  Księga wiśnicka II, s. 125.
122  I.M. art. 38 ust. 14 glo. O mężobójcach i ich karaniu; ust. 15 glo. Mężobójstwo rozmaite.
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z informacją na marginesie zawartą w wydaniu P. Szczerbica – na Speculum 
Saxonum, księdze 2 art. 13 oraz art. 38. Powyższe przepisy, to jest art. 38 
Ius municipale (bez podania numeru ustępu) oraz art. 13 i art. 38 księgi 2 
Speculum Saxonum, wskazane zostały także przez B. Groickiego w Porząd-
ku w artykule dotyczącym kary za zabójstwo123. Na skutek powtarzającej się 
liczby 38 zarówno przy numerze artykułu w Ius municipale, jak i w Speculum 
Saxonum, nie można ostatecznie stwierdzić, jakimi źródłami posłużył się sąd 
wiśnicki, a zatem czy zastosował istotnie Speculum Saxonum, czy też może 
Ius municipale lub Porządek124.

Podobnego rodzaju wątpliwości rodzą się również przy okazji analizy innej 
sprawy. Otóż Speculum Saxonum zostało wskazane jako podstawa rozstrzyg-
nięcia sądu wiśnickiego także w sprawie o współudział (pomoc) w zabójstwie 
(1643 rok)125. W tym przypadku sąd prawdopodobnie ponownie wykorzystał 
Porządek B. Groickiego, nie sięgając do wydania Speculum Saxonum. Wynika 
to z zestawienia fragmentu zapiski oraz odpowiedniego przepisu Porzadku126. 
W uzupełnieniu warto zauważyć, iż Ius municipale P. Szczerbica – przy za-
chowaniu tej samej zasady odnoszącej się do współsprawstwa – ujmuje ją 
innymi słowami oraz wskazuje na odmienną podstawę prawną127.

Podstawa prawna podana została w jednej ze spraw o zabójstwo rozpatry-
wanej przez sąd muszyński (1727 rok)128. Chociaż sąd wskazał tutaj „artykuł 
prawa majdeburskiego osiemdziesiąty wtóry”, chodzi w istocie o art. 82 Po-
stępku określający kary za zabójstwo129. W uzasadnieniu wyroku sąd, poza 
skazaniem wspomnianej podstawy prawnej130, w interesujący sposób wy-
jaśnił motywy złagodzenia kary. Otóż przyznanie się oskarżonego do winy 

123  Porządek cz. 4 art. O mężobójstwie, s. 148.
124  Na temat zastosowania powyższych przepisów zob. także niżej, podrozdz. 4.3.
125  Księga wiśnicka I, s. 102–106.
126  Zapiska brzmi: „A prawo mamy opisane, iż pomocnicy ku mężobójstwu takim kara-

niem mają być karani, jako i główni mężobójcy, a pomocnicy mają być rozumiani ci, którzy 
jednostajną radą i pomocą na mężobójstwo zgromadzają się. Speculo Saxonum, libro secundo, 
articulo 14”. Natomiast u B. Groickiego znajdujemy następujący fragment: „Pomocnicy ku 
mężobójstwu takim karaniem mają być karani, jako i główny mężobójca. A pomocnicy mają 
być rozumiani, którzy się na mężobójstwo jednostajną radą a pomocą spiknęli i zjednoczyli. 
Speculo Saxonum libro et articulo eodem [tj. księga 2 art. 14 – G.M.K.]”. Porządek cz. 4 art. 
O mężobójstwie, s. 149.

127  „Bo pomocnicy i ci, którzy łotrostwa złoczyńcom pomagają i ony przechowają, wszytcy 
toż karanie odnieść mają, które sam złoczyńca zawinił. S.S. lib. II, art. XXVI”. I.M. art. 113 ust. 4.  

128  Księga muszyńska, s. 64–68.
129  Zob. rozdz. II, przyp. 229.
130  „[…] artykuł prawa majdeburskiego osiemdziesiąty wtóry uczy, aby taki złoczyńca, 

który się bawił rozbójstwem […] miał być w koło pleciony. Jednakże prawo niniejsze dekret 
feruje, aby był ścięty, a po ścięciu ma być ćwiertowany”.  Księga muszyńska, s. 68.
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miało – zdaniem sądu – oddziaływać w przyszłości na przestępców, którzy 
poprzez takie postępowanie mogli liczyć na łagodniejszy wyrok131.

Ta sama podstawa prawna (art. 82 Postępku) została wskazana w kolejnej 
rozpatrywanej przez sąd muszyński sprawie o zabójstwo (1762 rok)132. Zdu-
miewające w tej sprawie jest szczegółowe opisanie przez sąd, w jaki sposób ma 
być wykonana wspomniana kara wplecenia w koło133. Wiązało się to zapewne 
z tym, iż oskarżony zabił kobietę w ciąży, a zatem wymierzona kara powinna 
w mniemaniu sądu być szczególnie dotkliwa. Należy jednak podkreślić, że 
sąd powołał się na przepis zawarty w Postępku, jeśli chodzi o karę, natomiast 
sama technika jej wykonania została oparta z pewnością na zwyczaju. 

W tym miejscu warto także zauważyć, iż w innej sprawie za zabójstwo 
i rozboje orzeczona została z kolei przez sąd muszyński rzadko orzekana 
kwalifi kowana kara śmierci przez wbicie na pal134.

4.1.1.  Przykład wykorzystania przed sądem w sprawie o zabójstwo 
publikowanych źródeł prawa miejskiego

Szczególnie wiele informacji na temat wykorzystywanych przez sąd oraz 
strony postępowania (obrońcę) źródeł, jak również wykładni zawartych 
w nich przepisów, przynosi sprawa o zabójstwo (trucicielstwo) rozpatrywana 
w Nowym Wiśniczu w 1659 roku135. Pojawiające się tutaj kontrowersje świad-
czą o skomplikowanym charakterze sprawy oraz ukazują trudności, jakim 
musiał sprostać sąd w wypadku niejasności i sprzeczności przepisów prawa 
miejskiego. Przytaczane przez niego oraz obronę argumenty natury prawnej 
oraz posiłkowanie się w tym zakresie publikowanymi traktatami prawniczy-
mi (A. Lipski) pozwalają na odtworzenie sposobu dowodzenia uczestników 
postępowania oraz ukazują, na jakiej podstawie sąd ostatecznie nie przychylił 
się do stanowiska obrony.

131  Złagodzenie nastąpiło „dla tej przyczyny, aby się napotym i inni kajali”. Ibidem.
132  Sąd stosując się do „artykułu prawa 82 o zabójstwie opisanego konfi rmujący się, w któ-

rym formalnie opisano, iż kto z rozmysłem, umyślnie, nie z gniewu zamorduje człowieka, ma 
być w koło wplecion, więc i […] winowajcy inszej kary nie naznacza, tylko tę, którą prawo 
opisało […] żeby był kołem żelazem okuty(m) zatłuczony”. Ibidem, s. 69.

133  „[…] tak aby [winny – G.M.K.] na rękach najpirwszą karę odniósł […] mają mu być ręce 
obie kołem we dwóch miejscach niżej i wyżej łokcia łamane, pirwej prawa, potym lewa, potym 
ma być w piersi trzy razy uderzon kołem, po piersiach połamanych mają mu być nogi obie po-
wyżej i poniżej kolana, pierwej prawa, potym lewa połamane uderzeniem po razie jednym, naj-
więcej dwa, gdyby nie przełamała się za pirwszym uderzeniem kość którakolwiek. Potym ma być 
w koło wplecion i na pale zawieszon”. Ostatecznie – dzięki intercesji – opisany w wyroku sposób 
wykonania kary nastąpił po wcześniejszym ścięciu mieczem skazanego. Ibidem.

134  Księga muszyńska, s. 33  (1654 rok). Por. M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara…, s. 195–212.
135  Księga wiśnicka I, s. 201–240.
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Na wstępie należy rozważyć krótko kwestię gorącego prawa. Termin 
ten był używany przez B. Groickiego136, który powoływał się na odpowied-
nie przepisy Ius municipale i Speculum Saxonum. Według Porządku gorące 
prawo trwało 24 godziny i dotyczyło głównie przestępstw przeciwko życiu 
i zdrowiu137. Interesujące jest natomiast, że w pracach P. Szczerbica termin 
„gorące prawo” nie występuje, natomiast wielokrotnie powoływana jest – 
tożsama z gorącym prawem – instytucja ś w i e ż e g o  u c z y n ku138. Według 
Ius municipale świeży uczynek miał miejsce w zasadzie tylko w razie złapania 
przestępcy podczas dokonywania czynu139, ewentualnie tego samego dnia140. 
Jednakże według innych przepisów w pewnych okolicznościach dopuszczal-
ne było postępowanie o świeży uczynek nawet do trzech dni od popełnienia 
przestępstwa141. Niemniej termin 24 godzin w żadnym z przepisów Ius muni-
cipale nie występuje. Świadczy to o tym, iż w cytowanej sprawie obrońca po-
woływał się najprawdopodobniej na Porządek B. Groickiego142. Potwierdzają 
to także inne przytaczane przez obronę argumenty.

Otóż obrońca stwierdził, iż sąd powinien zmienić kwalifi kację prawną 
czynu oskarżonych z uwagi na upływ czasu pomiędzy zdarzeniem a zatrzy-
maniem podejrzanych143. W konsekwencji wyrok powinien być oparty na 
przepisach odnoszących się do innego charakteru skarg, gdyż – jak stwierdził 
obrońca – „to jest sprawa nie criminalis, ale jest sprawa civilis”144. W związku 
z tym oskarżonym powinna grozić jedynie kara pieniężna, a nie kara śmierci 

136  Porządek cz. 2 art. O gorącym prawie, s. 51–53.
137  „Gorące prawo, gdy kogo za świeża pojmają, zwłaszcza na mężobójstwie a na gwałcie, 

trwa cztery a dwadzieścia godzin”. Ibidem, s. 51.
138  Zob. zwłaszcza I.M. art. 27 ust. 2 glo.; art. 115 ust. 4–11.
139  „[…] świeży uczynek […] jest to, co się dopiero i świeżo stanie i o co zarazem skarga 

będzie […]”. Ibidem, art. 27 ust. 2 glo.; „jawne złodziejstwo albo złodzieja na świeżym uczynku 
pojmać jest to, kiedy złodziej albo łupieżca na uczynku pojmany z przywiązanym na grzbiecie 
licem, z wołaniem do sędziego przywiedzion będzie”. Ibidem, art. 38 ust. 5 glo.

140  „[…] tam świeży uczynek dowiedzion być nie może, kiedy po drugim dniu u kogo 
rzecz kradzioną albo złupioną najdą”. Ibidem, art. 115 ust. 8 glo.

141  „[…] kiedy kto używa dóbr jakich trzy dni, nie może być oskarżony na świeżym uczyn-
ku o złodziejstwo”. Ibidem, art. 30 ust. 2 glo.; „[…] kto trzy dni czego spokojnie i jawnie używa, 
już o złodziejstwo na świeżym uczynku obżałowan być nie może”. Ibidem, art. 56 ust. 2 glo.

142  Termin 24 godzin w wypadku gorącego prawa jest być może uwzględniany tylko przez 
B. Groickiego, skoro w innych źródłach pojawia się głównie termin upływu nocy (sprawa prze-
nocowana). Por. L. Dargun, O źródłach prawa miast polskich w wieku szesnastym, cz. 2: O źród-
łach porządku sądowego spraw miejskich prawa magdeburskiego przez Bartłomieja Groickiego, 
Kraków 1890, s. 18 (J. Tucholczyk nie uwzględniał tego terminu, natomiast upływ nocy jest, 
według L. Darguna, „zgodny ze źródłami saskiemi”).

143  Nie można było zastosować przepisów odnoszących się do gorącego prawa, ponieważ 
uczynek był przenocowany („jest już causa pernoctata[s]”). Księga wiśnicka I, s. 236.

144  Ibidem.
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(„tedy już nie mogą być sądzone kryminałem, ale winą”145) oraz mogła zostać 
zastosowana instytucja rękojemstwa146. W dalszym ciągu obrońca stwierdził 
również, że oskarżone, jako posiadaczki nieruchomości, powinny być pozy-
wane trzykrotnie do sądu, a ich przetrzymywanie w więzieniu jest bezpraw-
ne147. Kluczowe dla argumentacji obrony było – do czego już odniosłem się 
wyżej – iż w sprawie upłynął czas przewidywany dla gorącego prawa.

Argumenty przytaczane przez obrońcę z zakresie rękojemstwa, pozy-
wania oraz zatrzymania były w pewnym zakresie ważkie i merytoryczne. 
Obrońca oparł swą argumentację z pewnością na przepisach Porządku odno-
szących się do następstw upływu gorącego prawa148 oraz innych przepisach 
prawa miejskiego regulujących zastosowanie rękojemstwa149. Ius municipale 
przewidywało bowiem, że w sprawie zagrożonej karą śmierci – gdy nie za-
chodził świeży uczynek – mogło zostać zastosowane poręczenie, a gdyby było 
to niemożliwe, oskarżony powinien być zatrzymany w więzieniu150. Ponad-
to istotnie procedurę trzykrotnego lub czterokrotnego pozywania w okre-
ślonych przypadkach przewidują publikowane źródła prawa miejskiego151. 
O formie pozywania mógł jednak decydować, o czym była już mowa, zwy-
czaj152. Obrońca podkreślał ponadto, iż oskarżone są posiadaczkami – nie tyl-
ko w intencji wskazania na ich wyższy status społeczny, lecz także ze względu 
na konsekwencje tego faktu w zakresie rękojemstwa, jak również zatrzyma-
nia podejrzanego (lub oskarżonego) oraz przetrzymywania go w więzieniu153. 
Należy dodać ponadto – pomimo że ani obrona, ani sąd nie powoływali się 

145  Ibidem.
146  „[…] tedy proszemy, aby mogły być na rękojmią dane”. Ibidem.
147  „[…] są [oskarżone – G.M.K.] possesionatae i powinny były być według prawa do sądu 

przypozywane przez trzy razy, nie powinny były być zaraz wzięte do więzienia […]”. Ibidem.
148  „A gdy minie gorące prawo, tedy (oprócz słusznej przyczyny, iżby na ten czas przeciw 

takiemu nie możno postąpić) o gardło takiemu nie idzie, ale płacić a dosyć czynić ma wargel-
tem […]”. Porządek cz. 2 art. O gorącym prawie, s. 51–52.

149  Zob. wyżej, podrozdz. 3.5.
150  „Jeśliby sprawa była taka, w której by szło o gardło albo o zdrowie, tedy się ma zaręczyć 

o tak wielką sumę, jako wargelt jego niesie. Czego jeśliby uczynić nie mógł, tedy go sędzia 
w mocy swej zostawi”. I.M. art. 27 ust. 1.

151  Porządek cz.2 art. O powołaniu na mężobójcę ust. Sposób powołania na mężobójcę, s. 53–
54; ust. Obrona tego porządku w powołaniu, s. 55–57. Trzykrotne pozywanie przewidywane jest 
także w kilku przepisach Ius municipale, na przykład: „jeśliby była [sprawa – G.M.K.] przeno-
cowana, tedy powinien [powód – G.M.K.] na trzech sądziech żałować […]”. I.M. art. 113 ust. 3 
glo. Zob. także art. 72 ust. 3.

152  Postępek art. 50 Wołanie do sądu. Zob. wyżej, rozdz. II przyp. 150.
153  Porządek (cz. 2 art. O powołaniu na mężobójcę ust. Obrona tego porządku w powołaniu, 

s. 55) odnośnie do powoływania stanowił: „w każdym prawie rozmaity jest obyczaj pozywania. 
Najprzód, gdy personę nie osiadłą albo prawem przekonaną biorą [tj. zatrzymują – G.M.K.]”. 
Różnicę pomiędzy posiadaczem a nieposiadaczem uwzględnia również Ius municipale (art. 27 
ust. 1).



148

na odnośne przepisy – iż ewentualna zmiana kwalifi kacji czynu oskarżonych 
byłaby zgodna z prawem. Przepisy Ius municipale przewidywały bowiem ist-
nienie tak zwanych spraw zmieszanych, w których mogła nastąpić zmiana 
kwalifi kacji prawnej czynu154.

Sąd jednak nie przychylił się do stanowiska obrońcy. Przede wszystkim 
stanął ponownie na stanowisku, iż przedmiotowa sprawa należy do kategorii 
określanej jako causa criminalis155. Jednakże sąd nie oparł się w tym wypadku 
na przepisach prawa materialnego, lecz stwierdził po prostu, że w sprawie 
nastąpiło naruszenie piątego przykazania „Nie zabijaj”156. W dalszym ciągu 
sąd stwierdził, iż czyny oskarżonych należą do kategorii świeżego uczynku 
(recens crimen), bowiem samo ich popełnienie spowodowało wniesienie os-
karżenia157. Sąd nie udzielił zgody na rękojmię, gdyż pomimo że oskarżone 
były posiadaczkami nieruchomości, to „jednak milsze i bliższe każdemu jest 
zdrowie niżeli największe majętności”158. W odpowiedzi na żądanie obroń-
cy wniesienia apelacji „do wyższego prawa” (do sądu wyższej instancji) sąd 
wiśnicki odmówił, udzielając jedynie zgody na odroczenie sprawy na prze-
ciąg tygodnia (obrońca wnioskował – „według prawa” – o dwa tygodnie). 
Obrońca ostatecznie zapewnił, że na następnej rozprawie przedstawi kolejne 
argumenty potwierdzające jego stanowisko159.

Oczywiście sąd wiśnicki zastosował się w tym przypadku do stosowa-
nego w prawie miejskim podziału spraw na „cywilne” i „karne” (civiles et 
criminales)160. Należy się tutaj przychylić do stanowiska sądu, zgodnie z któ-
rym przedmiotowa sprawa należała do kategorii criminalis. Zagadkowa jest 
jednakże argumentacja sądu, który określił sprawę civilis jako skierowaną 

154 „Tu [prawo – G.M.K.] mówi o sprawach zmieszanych, które ani civiles ani criminales, 
a mogą być zaczęte jako kto chce, civiliter albo criminaliter. […] I bywszy zaczęte criminaliter, 
tedy się czasem civiles stawają. Także bywszy civiliter zaczęte, mogą się stać criminales”. I.M 
art. 91 ust. 4 glo.

155  Sąd argumentował, iż: „causa civilis jest ta, gdy jest grzech popełniony przeciwko mia-
stu albo rzeczy pospolitej jakiej i takowy występek karzą winą podług uwagi sędziego […]”. 
Księga wiśnicka I, s. 236.

156  „[…] ta [sprawa – G.M.K.] jest criminalis, gdyż to jest występek przeciwko przykazaniu 
Bożemu »Non occides«”. Ibidem.

157  „Co [z] strony delatora jest sama inkwizycyja […] do tego same niezbożne uczynki ich 
deferowały ad off [iciu]m praesens”. Ibidem.

158  Ibidem.
159  Obrońca „protestował się, obiecując tego dowieść, że nie jest causa criminalis, ale causa 

civilis”. Ibidem, s. 237.
160  Co do zasady „skargi dwojakie są: miejskie albo ućciwe, które zową civiles i występne, 

które zową criminales – to jest gdy idzie o gardło albo jakiekolwiek karanie na ciele”. I.M. art. 
16 ust. 16 glo. Także w innym miejscu: „dla lepszego zrozumienia potrzeba wiedzieć, że każda 
sprawa albo skarga dwojaka jest. […] Jedna miejska civilis, w której się sądzą o długi albo 
o dziedzictwa albo co innego takiego. Druga pokarna criminalis, w której idzie o karanie wy-
stępnego albo na gardle, albo na członku”. Ibidem, art. 17 ust. 4 glo. Zob. także art. 27 ust. 2 glo.
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przeciwko miastu lub państwu (Rzeczypospolitej) i karaną pieniężnie161. Czy-
ny te – zwłaszcza zdrada państwa – były bowiem traktowane jako jedno z naj-
poważniejszych przestępstw publicznych162. Zdrada także w prawie miejskim 
zagrożona była karą śmierci163. Nie jest jasne, dlaczego sąd wiśnicki w taki 
właśnie sposób określił sprawę civilis. Z pewnością jednak, uzasadniając swe 
stanowisko, postąpił wbrew przepisom zawartym w publikowanych źródłach 
prawa miejskiego.

Należy też zauważyć, że sąd jako w zupełności wystarczające uznał sprze-
ciwianie się czynu oskarżonych normom prawa Bożego. Nie było w tym wy-
padku konieczne powoływanie się na jakąkolwiek inną podstawę prawną. 
Potwierdza to wskazywane już wyżej pierwotne i dominujące znaczenie tej 
kategorii prawa dla sądu.

Natomiast sąd nie podał żadnej bardziej szczegółowej argumentacji, pod-
staw prawnych oraz uciekł się jedynie do ogólników w odniesieniu do kwe-
stii świeżego uczynku oraz dopuszczalności rękojemstwa. Oczywiście, biorąc 
pod uwagę przebieg sprawy, świeży uczynek nie zachodził164. Skoro jednak 
sąd uznał w sprawie jego zaistnienie, miał prawo odmówić rękojemstwa165. 
Nie podał również żadnych podstaw prawnych odmowy apelacji. Niemniej 
decyzja ta była także zgodna z przepisami prawa miejskiego, które wykluczały 
możliwość apelacji między innymi w sprawach o zabójstwo, gdy zgromadzo-
ne dowody nie pozostawiały wątpliwości oraz w razie świeżego uczynku166.

161  Zob. wyżej przyp. 155.
162  W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 369–370.
163  Przepis Speculum Saxonum przewidywał: „Kto by przeciwko Rzeczypospolitej zdradę 

uczynił, także kto by miasta albo zamki zdradzał, traci gardło i majętność […]”. S.S. (Szcz.) art. 
Karanie, s. 177. Porządek przewidywał tutaj karę wplecenia w koło (Porządek cz. 4 art. O roz-
maitej śmierci różnych złoczyńców, s. 141).

164  W księdze wiśnickiej nie jest podana data śmierci męża oskarżonej, jednak pierwsze 
jej przesłuchania nastąpiły kilkanaście dni po rozpoczęciu sprawy (kiedy to zeznawali pierwsi 
świadkowie). Tymczasem sąd stwierdził wprost: „non est causa pernoctata”. Księga wiśnicka I, 
s. 236.

165  I.M. art. 27 ust. 2 glo.: „takowy na świeżym uczynku pojmany na rękojemstwo dany 
być nie może”. Por. ibidem, art. 117 ust. 8. Tak samo Porządek cz. 3 art. O rękojemstwie ust. 
O rękojemstwie w sprawach uczciwych i haniebnych, s. 74.

166  „W sprawach też haniebnych, gdzie by komu szło o gardło, to jest ten złoczyńca, na któ-
rego jest złoczyństwo jawne mężobójstwa, cudzołóstwa, gwałtu, morderstwa i innego którego 
haniebnego uczynku, który by złoczyńca był pokonany jasnemi dowody, albo by na świeżym 
złoczyństwie był pojmany, albo się sam wyznał, takowy apelować nie może […]”. Porządek 
cz. 3 art. O apelacyjach ust. Od których sędziów apelacyja nie idzie, a w których sprawach, s. 112. 
„[…] jeśliby apelował albo prawu łajał ten, który tego uczynić nie może, jako są ci, którzy na 
świeżym uczynku pojmani i do sądu przywiedzieni są, a na gardło im instygują. Abowiem 
takowym nie bywa apelacyja dopuszczona”. I.M. art. 11 ust. 4 glo. 
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Na kolejnej rozprawie (odbyła się ona miesiąc po poprzedniej) obrońca 
ponownie przedstawił swoje argumenty167: a) przedmiotowa sprawa należeć 
miała do kategorii civilis, a nie – jak twierdził sąd – criminalis; b) sprawa była 
przenocowana (causa pernoctata), a więc w konsekwencji c) nie zachodził 
świeży uczynek (recens crimen); d) przedmiotowa sprawa była to „causa indu-
ciata” (od łac. inducere), a więc wymagająca odwołania się do czyjegoś świa-
dectwa. Na potwierdzenie swego stanowiska obrońca przytoczył argumenty 
doktryny (obrońca swojego stanowiska „bronił autorami swymi różnymi”168).

Sąd nie odnosił się już ponownie do trzech pierwszych argumentów, 
stwierdzając, iż dostatecznie odpowiedziano na nie w „inkwizycyjej pierw-
szej”. Skupił się natomiast na argumencie czwartym odnośnie do wykorzy-
stania środka dowodowego w postaci zeznań świadków. W tym wypadku 
jednak, czego można się domyślać na podstawie okoliczności sprawy, chodzi-
ło raczej o instytucję współprzysięgi. Obrońca wnosił bowiem o powołanie 
w sprawie siedmiu, jak ich określił, świadków (septem testibus) – a w istocie 
współprzysiężników – którzy zapewne mieli potwierdzić niewinność oskar-
żonych, a nie składać zeznania odnośnie do faktów. Bez względu na to ważne 
jest, że obrońca na potwierdzenie swej argumentacji wskazał odpowiednie 
fragmenty publikowanych źródeł prawa miejskiego oraz dzieł prawniczych, 
z pewnością A. Lipskiego, a prawdopodobnie również B. Groickiego.

Odnośnie do liczby świadków wymaganych przy sprawie obrońca w isto-
cie właściwie określił ich liczbę169, co przyznał mu sąd170. Niemniej jednak, 
zdaniem sądu, zastosowanie tutaj wskazanych przepisów nie było możliwe. 
Sąd wskazał, iż dowód tego rodzaju nie może być zastosowany w wypadku, 
gdy wina oskarżonego nie budziła wątpliwości w świetle zebranych dowodów 
(kiedy powstania zdarzenia nie dowodzą oczywiste znaki, fakty). Wspomnia-
ny środek dowodowy mógł być według sądu zastosowany „wtenczas quando 
factum non probatur evidentibus argumentis”. Nie miało to natomiast miej-
sca w przedmiotowej sprawie („ale że jest tu ipsa evidentia facti manifesti 

167  Księga wiśnicka I, s. 237.
168  Ibidem.
169  Porządek cz. 3 art. O świadkach, ust. Wiele ma być świadków, s. 90: „W każdej spra-

wie dosyć jest mieć dwu albo trzech świadków […]. Wszakże w pewnych sprawach wedle 
prawa potrzeba jest więcej, jako w sprawach haniebnych, w sprawach po umarłej ręce […] 
trzeba siedmi świadków”. Także zgodnie z przepisami Ius municipale: „białagłowa ućciwa, je-
śliby o mord albo o ranę onegoż dnia zadaną obwiniona była – na rękojemstwo dana, tedy 
się bliższa siedmią świadków odwieść, niźliby ją pokonać kto miał” (I.M. art. 91 ust. 15 glo.). 
Natomiast jeśli chodziło o przysięgę, winna ona być dokonana wraz z sześcioma współprzy-
siężnikami: „Jeśliby się świeży uczynek nie pokazował, tedy obżałowany bliższy się odwieść 
{samosiódm albo szrankami}, niżby go powód pokonać miał” (ibidem, art. 38 ust. 27 glo.).

170  „Podał tu Waszmość, żeby septem testibus comprobaretur earum actio, to  nie od rze-
czy, ponieważ już Saxonicum jako i Lypski tego pozwala […]”. Księga wiśnicka I, s. 237.
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tedy nulla indiget probatione”)171. Zdaniem sądu zachodził tutaj zatem prze-
widywany przepisami prawa tak zwany dowód jasny, w wypadku zaistnienia 
którego niemożliwe było zastosowanie pewnych środków dowodowych172. 
Sąd przytoczył tutaj również odpowiedni artykuł z rozprawy A. Lipskiego173.

W powyższej sprawie zapadł wyrok skazujący za przestępstwo zabicia męża 
przy pomocy trucizny174. Sąd skazał winną na karę śmierci poprzez ścięcie 
mieczem poprzedzone obcięciem prawej ręki (kara złagodzona poprzez za-
niechanie obcięcia ręki wskutek intercesji). Druga z oskarżonych, pierwotnie 
skazana na ścięcie, ostatecznie miała odprawić jedynie pokutę kościelną. Było 
to, w opinii sądu, skutkiem postawy pierwszej oskarżonej, która całą winę 
wzięła na siebie. Jeśli chodzi o sposób wykonania kary śmierci, sąd postąpił 
w tym wypadku częściowo wbrew przepisom zawartym w Postępku, gdzie 
znajduje się artykuł dotyczący trucicielstwa175. Zasadniczo kobieta uznana 
za winną miała zostać utopiona, jednak dopuszczalny był także inny sposób 
wykonania kary. Według przepisu Postępku zadanie śmierci miało nastąpić 
obligatoryjnie, poprzedzone targaniem winnej rozpalonymi kleszczami. Sąd 
wiśnicki nie zastosował jednak w tym przypadku owego przepisu, natomiast 
wprowadził inne udręczenie – nieznane w Postępku obcięcie ręki.

4.2. Dzieciobójstwo

Z uwagi na szczególny rodzaj kwalifi kowanej kary śmierci przewidzia-
nej w Postępku, jako szczególnie interesujące jawią się rozpatrywane przed 
przedmiotowymi sądami sprawy o dzieciobójstwo. Sądy bowiem, chociaż 
opierały w kilku przypadkach swoje orzeczenia na wskazanym wyżej źródle, 

171  Ibidem. Należy dodać, iż na powyższą zasadę przepisów prawa saskiego powoływał 
się w innej sprawie (1647 rok) obrońca oskarżonego: „Quaproter secundum ius Saxonicum, 
quando facum evidentibus argumentis non probatur […]”. Księga wiśnicka I, s. 135.

172  I.M. art. 27 ust. 3 glo.: „jeśliby był jasny dowód, tedy złoczyńca z onym dowodem do 
sądu przywiedzion […] i tam pokonan i osądzon być ma”. W tych wypadkach przysięga nie 
była możliwa: „Przeciwko wszelakim krzywdam i skargam, które się u sądu z jasnym dowo-
dem [i] z wołaniem poczynają, żaden przysiąc nie może” (I.M. art. 40 ust. 2). Także według 
Porządku (cz. 3 art. O przysiędze ust. Gdy się przysięgą odwieść nie może, s. 101): „A gdzie by 
nie było żadnego dowodu, tedy obwiniony rychlej się może odwieść przysięgą, niżby go powód 
miał pokonać”. 

173  „[…] czego Lypski potwierdza […], że evidentia facti manifesti nullis indiget proba-
tionibus”. Księga wiśnicka I, s. 237. Zob. Observationes I, 21,5, s. 88, 90 (powyższy fragment 
z Księgi wiśnickiej to dosłowny cytat z summarium przed właściwą treścią artykułu).

174  W uzupełnieniu można dodać, że opisana wymiana argumentów pomiędzy sądem 
a obrońcą została określona przez sąd jako długotrwała („po tak długich kontrowersyjach”), 
co dowodzi, iż była to sytuacja w praktyce wyjątkowa.

175  Postępek art. 79 Za innymi ciężkimi złoczyństwy, które się porząd wypisują, jakie karanie 
ma być czyniono. Naprzód o tych, którzy ludzi potajemnie trują.
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w innych jednak albo wymierzały odmienną karę, albo też sposób wykonania 
z niewiadomych przyczyn modyfi kowały.

Postępek w art. 80 za przerwanie ciąży, jak również za zabicie urodzonego 
dziecka przez matkę, przewidywał karę śmierci, która miała zostać wykona-
na poprzez zakopanie żywcem i przebicie palem z możliwością złagodzenia 
(utopienie) lub też zaostrzenia (szarpanie kleszczami)176. Jeden z przypadków 
dzieciobójstwa notuje Księga wiśnicka (1658 rok)177. Sąd jednak nie zastoso-
wał kary przewidzianej w Postępku, lecz orzekaną w wypadku mężobójstwa 
karę ścięcia. Na uwagę zasługuje, że w uzasadnieniu sąd stwierdził – biorąc 
pod uwagę okoliczności łagodzące – iż winna „luboć by karanie sroższe za 
takowy szkaradny uczynek, który popełniła, mogła była zasłużyć”178.

Tymczasem w kolejnych sprawach o dzieciobójstwo rozpatrywanych 
w tym samym sądzie w latach późniejszych zapadają już wyroki śmierci, któ-
re miały zostać wykonane takim samym (lub bardzo zbliżonym) sposobem, 
o jakim mowa w Postępku. W sprawie z 1722 roku sąd uznał, że „słuszna, aże-
by [winna – G.M.K.] była żywo palem przebita, potym zakopana”179. Mamy 
tutaj do czynienia z odwróceniem kolejności postępowania przy wykonaniu 
kary, niemniej kara ta została następnie złagodzona (odstąpiono od wyroku 
śmierci na rzecz chłosty i pokuty). W tym samym roku sąd orzekł z kolei, aby 
winna „była żywo palem przebita publicznie w rynku pod pręgierzem, a po-
tym na cmentarzu pochowana” (kara wykonana)180. W kolejnej sprawie (1773 
rok) za dzieciobójstwo została orzeczona kara ścięcia (kara złagodzona)181, 
jednakże w 1777 roku ponownie orzeczono zakopanie żywcem i przebicie 
palem (również kara złagodzona)182. W ostatniej z przykładowych spraw sąd, 

176  „Białagłowa, jeśliby która płód swój, któryby już żyw był, a członki na nim było roze-
znać, zabiła – ta według obyczaju ma być żywo zakopana a palem przebita. Wszakoż przestrze-
gając tego, żeby druga za srogością takowego skarania w desperacyją nie przyszła, może być 
utopiona. Ale gdyby takowy okrutny uczynek, w której ziemi albo w mieście przygadzał się 
często, dla większego strachu i przykładu drugim złym białymgłowom, mają być według wyżej 
opisanego obyczaju karane, albo takowa białaglowa, pierwej niźliby ją utopiono, ma w ogniu 
rozpalonymi kleszczami być targana. […] jeśliby która dziecię porodziła żywe, a martwe po-
tym naleziono […] a gdyby się wyznała, ma na śmierć być skazana, i tak skarana, jak wyżej 
napisano”. Postępek art. 80. Matki, które dzieci swe tracą albo zabijają, jako mają być karane.

177  Księga wiśnicka I, s. 193–195.
178  Ibidem, s. 195.
179  Księga wiśnicka II, s. 81.
180  Ibidem, s. 83.
181  „Sąd stosując się do prawa Boskiego i ludzkiego podobnych kryminałów zakazującego 

[…] aby […] na rynku mieczem ścięta była, decyduje”. Kara śmierci została zmieniona na 
chłostę. Ibidem, s. 99.

182  W sprawie tej sąd dwukrotnie podał podstawę prawną wyroku: „Stosując się także do 
Saxonu Prawa Majdeburskiego w artykule 80 leżącego […]” winna miała zostać „podług pra-
wa majdeburskiego żywo zakopana […] i palem przebita pod fi gurą za stodołami”. Chodziło 
tutaj oczywiście o art 80 Postępku. Kara śmierci ostatecznie zmieniona została na więzienie 
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przy wpisie dekretu apelacyjnego, podał zdumiewającą podstawę prawną wy-
żej wspomnianej kary: „stosując się z Saxonem Justyniana cesarza w artikule 
80 takowy występek dobrym umysłem uczyniony, uznał i osądził ją winną 
[…], aby […] żywo w ziemię zakopana była i palem przebita”183.

W kluczu muszyńskim stosowana była kara zbliżona, gdyż w jednej ze 
spraw winna miała być „mieczem wprzód karana, a potym kołem przebita”. 
Uważam, iż chodzi tutaj o przebicie kołkiem, czyli palikiem184. Także w innej 
sprawie o dzieciobójstwo sąd muszyński oparł swe rozstrzygnięcie na Postęp-
ku: „lubo artykuły prawa in Nro 80 prawa mandeburskiego [s]karze karać 
żywo palem alias kołem przebić”185.

Jeśli chodzi o Kraków, w trzech przypadkach dzieciobójstwa wymierzono 
karę utopienia. Pierwsza notowana w Księdze krakowskiej sprawa pochodzi 
w 1557 roku, więc jeszcze przed publikacją Postępku186. Kolejne dwie sprawy 
rozpatrywane były w 1563 roku187. Sądzę, że zastosowana kara utopienia opie-
rała się w tym wypadku na zwyczaju, choć Postępek  dopuszczał także taką 
możliwość wymierzenia kary śmierci. Natomiast w sprawie z 1610 roku sąd 
orzekł, iż winne (dwie kobiety) „miały według prawa mieć taką śmierć: ko-
łem przebijać, kleszczami targać, jako się zachowuje o takie mężobójstwo”188.

Jak wykazują cytowane przykłady, sądy z pewnością znały i opierały się 
na Postępku B. Groickiego, o czym świadczy niezaprzeczalnie wskazywanie 
w orzeczeniach prawidłowego numeru artykułu, tj. art. 80. Warto bowiem 
zauważyć, iż w będącej podstawą Postępku Carolinie przestępstwu dziecio-
bójstwa poświęcony jest artykuł o innym numerze189. Jednocześnie jednak 
sąd wiśnicki mylił się odnośnie do tytułu dzieła, mieszając ewidentnie różne 
źródła i podając jako podstawę prawną akt nieistniejący, mianowicie „Saxon 
Justyniana cesarza”. Jest to tym bardziej zastanawiające, iż w tytule Postępku  
pada wyraźnie imię cesarza Karola V190. Można stwierdzić, że bez wątpienia 
z dziełem B. Groickiego ktoś w sądzie wiśnickim się stykał, choć być może – 

i chłostę”. Ibidem, s. 135. W uzupełnieniu należy podać, iż w ostatniej z zapisanych w Księdze 
wiśnickiej spraw o dzieciobójstwo (1785 rok) nie zapadł wyrok śmierci, lecz kara robót pub-
licznych i chłosty. Ibidem, s. 161.

183  Ibidem, s. 137.
184  B.r., prawdopod. rok 1653 lub 1654. Wyrok nie został wykonany za wstawiennictwem 

(„uproszeniem”) żony starosty muszyńskiego. Księga muszyńska, s. 29.
185  Ostatecznie winna została ścięta, natomiast palem przebita już w grobie. Księga mu-

szyńska, s. 75 (1765 rok).
186  Księga krakowska, s. 69.
187  Ibidem, s. 193, 195.
188  Ibidem, s. 465. Kara zamieniona następnie wskutek intercesji na ścięcie. Uwagę zwraca 

zakwalifi kowanie zabójstwa nowo narodzonego dziecka jako mężobójstwa. 
189  Jak wskazuje L. Dargun, artykuły 80 i 81 Postępku odpowiadają artykułom 131 i 132 

Caroliny. L. Dargun, op.cit., cz. 1, s. 23, 67.
190  Pełny tytuł Postępku – zob. Bibliografi a.
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o czym świadczy powyższy przykład – niekoniecznie akurat w chwili prowa-
dzenia danej sprawy czy sporządzania zapiski. Niemniej należy podkreślić, iż 
wskazana szokująco okrutna kara śmierci została zastosowana rzeczywiście 
w sądzie wiśnickim w drugiej połowie XVIII wieku, czyli już w okresie, kie-
dy należało się spodziewać raczej stopniowego łagodzenia niehumanitarnych 
kar przewidywanych w aktach o ponad dwa wieki wcześniejszych. Uważam, 
iż przypadek ten potwierdza wyrażoną wyżej kilkakrotnie tezę o negatywnej 
w pewnych wypadkach roli zwyczaju jako czynnika utwierdzającego zacho-
wania wsteczne, archaiczne czy okrutne191.

4.3. Rozbój. Kradzież

W staropolskim prawie te dwa rodzaje przestępstw można zakwalifi kować 
jako skierowane przeciwko własności prywatnej, a rozbój (rabunek) czę-
sto traktowany był w zasadzie na równi z kradzieżą192. Mimo iż tego rodza-
ju przestępstwa były popełniane powszechnie, a publikowane źródła pra-
wa  miejskiego dość precyzyjnie określały wymierzane za nie kary, również 
w tym wypadku przedmiotowe sądy nie były konsekwentne w orzecznictwie, 
a o karze decydowały w pewnym zakresie normy zwyczajowe.

W kilku przypadkach w sprawach o rozboje sądy orzekły karę ćwiar-
towania, podając przy tym podstawę prawną – określaną jako „prawo 
majdeburskie” – która to podstawa jest jednak w tych przypadkach dość 
zagadkowa. Zarówno bowiem w pracach B. Groic kiego, jak i P. Szczerbi-
ca, w przypadku przestępstwa najścia domowego oraz zgwałcenia pokoju 
przewidywana była zasadniczo kara wplecenia w koło193. Kara ćwiartowa-
nia została wymierzona między innymi w sprawach o włamania i rozboje 
rozpatrywanych przez sąd wiśnicki (1665 rok194) oraz przez sąd muszyński 

191 Por. rozważania na temat wspomnianej kary w: M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara…, 
s. 198, 211–212.

192 W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 385–386. Szerzej na temat kradzieży 
w Księdze sanockiej zob. K. Koranyi, O kradzieży na podstawie regestru złoczyńców grodu sa-
nockiego 1554–1638, Lwów 1925.

193 „Zdrajca, rozbójnik, łupieżca [ma być – G.M.K.] w koło wplecion”. Porządek cz. 4 art. 
O rozmaitej śmierci różnych złoczyńców, s. 141; „A każdy takowy ma być karan według zasługi, 
†jako jeśliby kościoły, młyny, cmentarze, pługi łupił, tedy […] ma być w koło wplecion”. I.M. 
art. 38 ust. 14 glo.; „[…] którzy kościoły, pługi, młyny, cmentarze łupią i ci, którzy im w tym 
posługują, także i ci, którzy pańskie poselstwo w pożytek swój albo cudzy obracają, w koło 
wpleceniem mają być karani”. S.S. (Szcz.) art. Karanie, s. 175. Jednakże Ius municipale w przy-
padku przestępstwa najścia domowego oraz zastępowania na drogach (podróżnego) dopusz-
czało także karę ścięcia (art. 38 ust. 14 glo.). Karę wplecenia w koło sąd krakowski orzekł za 
zbójnictwo w 1565/1566 roku. Księga krakowska, s. 211.

194 „Sąd […] trzymając się prawa pospolitego majdeburskiego [orzekł, aby winny – 
G.M.K.] za takowe jego niezbożne uczynki […] był ćwiertowany”. Księga wiśnicka I, s. 293.
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(1653 rok195; 1664 rok196; 1707 rok197). Szczególnie mocno należy podkreślić, 
że w cytowanej wyżej sprawie z 1653 roku doszło między innymi do rabunku 
młyna, a więc spełniona została kazuistyczna przesłanka z cytowanego prze-
pisu Ius municipale. Tymczasem sąd zastosował karę odmienną od przewi-
dzianej w powyższych źródłach. Należy nadmienić, iż kara ćwiartowania była 
orzekana również kilkakrotnie w innych podobnych sprawach, co – jak widać 
– było spowodowane głównie zastosowaniem norm zwyczajowych.195196197

Do zastosowania kary przewidzianej w Speculum Saxonum doszło nato-
miast w podobnej sprawie rozpatrywanej przez sąd muszyński mniej więcej 
w tym samym okresie (1685 rok)198. Sąd co prawda mylnie wskazał podsta-
wę prawną, ale drobna pomyłka dotyczyła tylko numeru artykułu Speculum 
Saxonum199. Jest to o tyle ciekawe, że zarówno w Ius municipale, jak i w Spe-
culum Saxonum w wydaniu P. Szczerbica, numer artykułu wskazany jest pra-
widłowo200. Być może jest to zwykła omyłka pisarska.

Porównując dwa cytaty – z artykułu Karanie zawartego w Speculum Sa-
xonum oraz z uzasadnienia wyroku sądu muszyńskiego – widać, iż sąd nie-
mal dosłownie przytoczył odnośny ustęp tego pierwszego. Mimo iż sprawa 
przed sądem dotyczyła tylko jednego oskarżonego (bez pomocników) oraz 
nie występował w niej wątek poselstwa, w Księdze muszyńskiej znajduje się 
cytacja obszernego fragmentu przepisu Speculum Saxonum, który zawiera 
także elementy nieistotne dla sprawy (wspomniane poselstwo). Pisarz są-
dowy prawdopodobnie przepisał po prostu cały odnośny ustęp Speculum 
Saxonum, z jakiejś przyczyny nie chcąc dokonywać jakichkolwiek opusz-
czeń. Interesujące jest również, że sąd w uzasadnieniu podkreślił, iż w danej 

195  „Sąd […] przychylając się do prawa magdeburskiego przeciwko łupieżców domów 
cudzych i gwałtowników pokoju pospolitego, dekret takowy wydał, aby pomieniony […] za 
rozbójstwa i łupiestwa, iż przeciwko prawu Bożemu i prawu ludzkiemu czynił, aby był ćwier-
towany, skazał”. Księga muszyńska, s. 28. Zapiska ta znajduje się również w Księdze wiśnickiej, 
aczkolwiek pojawiają się tam drobne zmiany co do treści (na przykład brak fragmentu, w któ-
rym mowa o prawie Bożym i ludzkim, a prawo magdeburskie określone jest jako „manden-
burskie”). Księga wiśnicka I, s. 155.

196 „Że [winni – G.M.K.] na dobra ludzkie nachodzili, na drogach rozbijali, ludzi dręczyli, 
podług ś[wietej] sprawiedliwości mają być ćwiertowani żywcem, a [trzeci winny – G.M.K.] 
że tak dalece nie czynił, za występki popełnione ma być obwieszon”. Księga muszyńska, s. 47.

197  Winny „ma być podług prawa maydoburskiego i artykułów w nim o rozbójstwo opisa-
nych, ćwiertowany”. Ibidem, s. 61.

198 Ibidem, s. 52–54.
199 Winny „przeciwko przykazaniu Boskiemu wykroczył, a nie tak kradzież, ale rozbój po-

pełnił, podług prawa majdeburskiego ma być w koło wplecion, jako napisano o karaniu zło-
czyńców libro 2do, articulo decimo quinto, iż którzy kościoły, pługi, młyny, cmentarze łupią 
i ci, którzy im w tym posługują, także i ci, którzy pańskie poselstwo w pożytek swój obracają, 
w koło wpleceni być mają”. Ibidem, s. 54.

200 S.S. lib. 2 art. 13. Na błędną podstawę wskazywał także F. Piekosiński w przedmowie do 
wydania Księgi muszyńskiej (s. 7).
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sprawie nastąpił rozbój, a nie kradzież (winny „nie tak kradzież, ale rozbój 
popełnił”201). 

Natomiast jeśli chodzi o kradzieże, należy odnotować rozpatrywaną 
przez sąd wiśnicki sprawę o rabunki bydła (1777 rok)202. Określając wymiar 
kary, sąd przytoczył odpowiedni  przepis, jak to określił, „Saxonu”203. Cho-
dzi w istocie o art. 38 ust. 9 glo. Ius municipale, w którym za złodziejstwo 
dokonane po raz trzeci przewidziana jest kara śmierci przez powieszenie204. 
Jak widać, w cytowanym orzeczeniu sąd precyzyjnie podał pełną podsta-
wę prawną – numer artykułu łącznie z numerem ustępu i zaznaczeniem, że 
znajduje się on w glosie. Tymczasem w Porządku w artykule odnoszącym 
się do kary za złodziejstwo jest co prawda wskazany art. 38 Ius municipa-
le, jednakże bez podania odpowiedniego ustępu205. Świadczy to bez wątpie-
nia o tym, iż sąd posłużył się w tym wypadku innym źródłem niż Porządek 
B. Groickiego. 

Artykuł 38 Ius municipale został zastosowany także w jednej ze spraw 
o kradzież rozpatrywanych przez sąd muszyński (1719 rok)206, jak również 
(obok przepisów Speculum Saxonum) w sprawie przed sądem wiśnickim 
o kradzież ryb (1642 rok)207. Natomiast w innych postępowaniach miało 
miejsce powołanie się przez sąd na „prawo majdeburskie”208 oraz „artykuły 
prawne”209.

201  Księga muszyńska, s. 54.
202  Księga wiśnicka II, s. 104–118.
203  Sąd, „przychylając się do prawa, a osobliwie Saxonu Artic: 38 Glos: 9 tegoż obwinio-

nego […] śmierci być winnym sądzi i aby na szubienicy powieszon został, naznacza”. Ibidem, 
s. 117.

204  „A takowy już o złodziejstwo oskarżony i do sądu podany […] jeśliby to znamię na 
sobie dwa razy miał [piętnowanie – G.M.K.], tedy na wieczne wygnanie to jest na szubienicę 
ma być posłan”. I.M. art. 38 ust. 7–9 glo.

205  Porządek cz. 4 art. O złodziejstwie ust. Które złodzieje cechują, s. 143.
206  „Prawo stosując się do artykułu prawa majdeburskiego trzydziestego ósmego, aby za 

takie uczynki powinien być [winny – G.M.K.] na gardle postronkiem karany […]”. Księga 
muszyńska, s. 64.

207  „Secundum Saxonum iura et municipalia Magdeburgensia, fur est suspendendus et 
[cetero], ut patet S.S. lib. 2 art. XIII Iur. munic. art. XXXVIII”. Księga wiśnicka I, s. 97.

208  „Prawo […] podług prawa majdeburskiego artykułów saskich nakazało, aby [winny – 
G.M.K.] był śmiercią szubieniczną karany”. Księga muszyńska, s. 44 (br.).

209  Winny miał być „szubienicą karany podług artykułów prawnych”, jednak na skutek 
intercesji karę złagodzono. Ibidem, s. 50 (1682 rok).
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4.4. Pożoga (podpalenie)

Podpalenie było przestępstwem szczególnie groźnym dla bezpieczeństwa ca-
łej wspólnoty, bowiem jego skutki mogły dotknąć dużej liczby osób i spowo-
dować znaczne straty materialne. Karane było najczęściej spaleniem winnego 
na stosie210. Jeśli chodzi o publikowane źródła prawa miejskiego, przestęp-
stwa podpalenia dotyczą w Postępku dwa artykuły, które wszakże odnoszą się 
jedynie do postępowania dowodowego211. Z kolei Ius municipale wspomina 
pożogę jako przestępstwo karane śmiercią, jednak bez określenia sposobu 
wykonania kary212. Natomiast Speculum Saxonum za przestępstwo podpale-
nia przewidywało karę wplecenia w koło213.

W analizowanych księgach przestępstwo pożogi występuje kilkakrotnie 
i karane jest w odmienny niż przewidziany w powyższych źródłach sposób. 
W prowadzonym przez sąd muszyński postępowaniu o podpalenie w uza-
sadnieniu wyroku nastąpiło dwukrotne powołanie się na „artykuły prawa 
majdeburskiego”214. Sąd orzekł karę śmierci przez spalenie215. Ta sama kara 
wymierzona została przez sąd krakowski za usiłowanie podpalenia i kradzie-
że216. Z kolei w sprawie o pożogę prowadzonej przez sąd sanocki winny zo-
stał powieszony217. Karę powieszenia i spalenia stosował także sąd krakowski 
w sprawach zarówno wcześniejszych, jak i późniejszych218.

4.6. Czary (gusła, zabobony)

Już przepisy Starego Testamentu zakazywały odprawiania czarów219 i prze-
widywały za nie karę śmierci220. W prawie miejskim przestępstwo czarowni-
ctwa (czarnoksięstwa) podlegało zasadniczo karze ognia. Ten rodzaj karania 

210  Por. W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 379.
211  Postępek art. 13 Dowód dostateczny na te, którzy ukrycie miasta, miasteczka palą i ognie 

zakładają; art. 21 Gdy się kto na męce przyzna, iż ogień założywszy, spalił a szkodę jaką uczynił.
212  I.M. art. 17 ust. 1; art. 38 ust. 23 glo.
213  S.S. (Szcz.) art. Karanie, s. 174–175.
214  Księga muszyńska, s. 52 (1683 rok).
215  „Prawo […] przychylając się do artykułów prawa majdeburskiego, w których opiewa 

o pożodze, iż to jest zły i okrutny uczynek […] tedy podług artykułów praw majdeburskich 
o pożodze wyrażonych, ogniem ma być spalon”. Ibidem.

216  Księga krakowska, s. 63 (1556 rok).
217  Księga sanocka, s. 88–89 (1571 rok). Na marginesie należy dodać, iż w sprawie pojawia 

się interesujący wątek spalenia ulicy Mikołajskiej w Krakowie dokonany przez oskarżonego 
„z najmu jednego Żyda z Krakowa”. 

218  Księga krakowska, s. 45–53, 63 (1556 rok); s. 425–427 (1603 rok). W sprawach tych 
pojawia się także przestępstwo kradzieży.

219  Kpł 19,26.
220  Wj 22,17.
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przewidywały przepisy Porządku221 oraz Speculum Saxonum222. Natomiast 
kara spalenia nie występowała ani w Ius municipale, ani w Postępku, niemniej 
w tym ostatnim źródle mowa jest o postępowaniu dowodowym, które po-
winno być stosowane w postępowaniu o czary223. Ten właśnie wątek pojawia 
się w jednej ze spraw.

W postępowaniu o czary prowadzonym przez sąd muszyński (1678 rok) 
podana została podstawa prawna zastosowania tortur wobec oskarżonej: 
„podług artikułu 14 o czarownicach na quaestie mistrzowi oddana i ogniem 
próbowana”224. Sąd zastosował tutaj art. 14 Postępku pt. Dowód przeciw cza-
rownikom i tym wszystkim, którzy się z czarnoksięstwy a z gusły obchodzą225. 
Należy zwrócić uwagę, że sąd podał jedynie numer artykułu, bez informa-
cji, z jakiego źródła pochodzi. Powyżej w zapisce znajduje się jednak niemal 
dosłowny cytat z Postępku, odnoszący się do słuszności zastosowania tortur 
w wypadku podejrzenia o czary, co także potwierdza korzystanie przez sąd 
z tego dzieła226. W sprawie została orzeczona kara śmierci przez spalenie, co 
odpowiadało wyżej cytowanym przepisom227.

221 „Odszczepieniec wiary chrześcijańskiej ma być spalon. Tąż śmiercią ma zginąć czarow-
nik […]”. Porządek, cz. 4 art. O rozmaitej śmierci różnych złoczyńców, s. 141. Według Rejestru 
(s. 9 nlb.) kobieta za czarnoksięstwo miała być karana „ciężej niż mężczyzna”, lecz „zawżdy 
ogniem”.

222 „Jeśliby krześcijanin albo krześcijanka wiary odstąpiła, także kto by kogo otruł albo 
zczarował, ogniem ma być karan”. S.S. (Szcz.) art. Karanie, s. 175.

223 Na temat postępowań o czary przed sądami wiejskimi zob. T. Wiślicz, Czary przed są-
dami wiejskimi w Polsce w XVI‒XVIII w., CPH, t. 49, 1997, z. 1–2, s. 47–63. Autor analizuje 
między innymi przyczyny, z powodu których sprawy o czary osób stanu chłopskiego trafi ały 
najczęściej przed sądy miejskie, a nie wiejskie (ibidem, s. 50–51). Zob. także M. Mikołajczyk, 
Przestępstwa przeciwko religii i Kościołowi w prawie miast polskich XVI–XVIII wieku, CPH, 
t. 52, 2000, z. 1–2, s. 225–238.

224 Księga muszyńska, s. 40.
225 Fragment artykułu brzmi: „Gdy się pokaże, iżeby kto takowych rzeczy innego chciał 

uczyć, albo że komu tym groził – a temu, któremu grożono, żeby się stąd co złego przydało 
– albo też żeby w tym podejźrzanym się być pokazał słowy, obyczajami, postawą i inszymi 
sprawami, które się w takowych ludziech najdują, a których takowi ludzie używają, a żeby się 
tym już osławił. Takowemu każdemu słusznie ma być o to wina dana, i za takimi znaki może 
być i na mękę skazan”. Postępek art. 14.

226 Oskarżona, w opinii sądu, posługiwała się „umiejętnościami opisanemi [w sprawie – 
G.M.K.], które są naprzeciw Panu Bogu i ludziom chrześcijańskim”. Księga muszyńska, s. 40. 
Natomiast Postępek w art. 14 stanowi: „takowe wszystkie umiejętności, które są naprzeciwko 
Panu Bogu i też ludziom chrześcijańskim”.

227 W uzasadnieniu sąd podkreślił, że chociaż oskarżona podczas męki przyznała się do 
niektórych czynów, nie odczuwała przypalania („upałów ogniowych nie czuła”), co potwier-
dzać miało jej winę. W zapisce znajduje się interesująca obserwacja na temat zająca, który miał 
pojawiać się w miejscu przeprowadzania tortury i, później, także w czasie wykonania kary 
śmierci. Księga muszyńska, s. 41.
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W innej ze spraw o czary rozpatrywanej przez sąd wiśnicki, podczas po-
stępowania dowodowego nastąpiło powołanie się na prawo magdeburskie, 
tym razem bez podania jakichkolwiek przepisów228. Sąd zastosował w tym 
przypadku także karę spalenia229. Taka sama kara została orzeczona w postę-
powaniu prowadzonym przez sąd muszyński w 1763 roku230. Niezwykłe jest 
natomiast, że sąd, wymierzając karę śmierci, uznał za stosowne powołać się 
w tym ostatnim przypadku na prawo chełmińskie: „Zapatrzywszy się prawo 
na artykuł 63 w prawie chełmińskim z ksiąg piątych, gdzie uczy tenże ar-
tykuł prawa, aby na kogo się pokaże bałwochwalstwa czarostwo […], która 
[winna – G.M.K.] według zwyż wyrażonego prawa i artykułu spalona być 
powinna”231. Jak była mowa wyżej, karę tę przewidywały przecież publiko-
wane źródła polskiego prawa miejskiego. Postępowanie sądu, który akurat 
tutaj powołuje się na prawo chełmińskie, jest zupełnie niezrozumiałe. Moż-
na jedynie stwierdzić, iż kara spalenia na stosie była stosowana zwyczajowo, 
a podawanie podstawy prawnej uznawano za rzecz drugorzędną232.

4.7. Przestępstwa przeciw obyczajności

Podobnie jak w wypadku czarownictwa, Stary Testament przewidywał karę 
śmierci za sodomię (bestialstwo)233. Z natury rzeczy udowodnienie popełnie-
nia tego rodzaju przestępstwa nie było łatwe. Tym bardziej na uwagę zasługu-
je sprawa rozpatrywana przez sąd wiśnicki na przełomie lat 1784/1785234. Po 

228  „Sąd […], przychylając się do prawa magdeburskiego […] znowu powtóre [oskarżona 
– G.M.K.] zdana jest na tortury”. Księga wiśnicka I, s. 254 (1662 rok).

229  „Sąd […] przychylając się do prawa pospolitego magdeburskiego, które takowych sro-
gim karaniem karać rozkazuje [orzekł, aby winna – G.M.K.] była ogniem spalona na miejscu 
zwyczajnym”. Ibidem, s. 257.

230  Księga muszyńska, s. 69–73. 
231  W edycji toruńskiej prawa starochełmińskiego z 1584 roku przestępstwu czarownictwa 

poświęcony jest art. 67 w księdze 5. W przekładzie polskim ma on brzmienie: „To jest o cza-
rownikach i czarownicach, czy to są kobiety czy mężczyźni, którzy zajmują się czarami i którzy 
potrafi ą i uprawiają to, że słowami przywołują do siebie diabła. Tych wszystkich należy spalić 
albo zabić taką śmiercią, jako sędzia wybierze, która jest surowsza i wymyślniejsza niż tamta. 
W taki sposób powinien im sędzia odebrać życie, ponieważ wyrzekli się oni naszego Pana 
Boga i oddali się diabłu”.  Prawo starochełmińskie 1584 (1394), red. W. Maisel, Z. Zdrójkow-
ski, przeł. A. Bzdęga, A. Gaca, Toruń 1985, s. 164. W zasadzie prawidłowa podstawa prawna 
wyroku świadczy o tym, że sąd zetknął się z publikowanym źródłem tego prawa. Na temat 
powyższego przestępstwa w projektach kodyfi kacji prawa chełmińskiego szerzej zob. D. Jani-
cka, Prawo karne w trzech rewizjach prawa chełmińskiego z XVI wieku, Toruń 1992, s. 76–78.

232  Sąd – według zapiski bez niczyjego wstawiennictwa, a jedynie „miłosierdziem zdjęty” – 
złagodził jednak wyrok i orzekł, iż winna miała zostać ścięta. Księga muszyńska, s. 73.

233  Wj 22,18; Kpł 20,15. Zwierzę, z którym obcował człowiek, miało według norm Starego 
Testamentu, także zostać zabite.

234  Księga wiśnicka II, s. 148–156.
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stwierdzeniu winy na podstawie zeznań świadka oraz przyznania się oskarżo-
nego sąd orzekł karę śmierci przez ścięcie, która następnie została złagodzona 
na rzecz robót publicznych i chłosty. Jednakże zastosowano normy zawar-
te w Starym Testamencie w odniesieniu do zwierzęcia, które miało zostać 
uśmiercone („krowa zmazana”)235.

Do przestępstw przeciw obyczajności zaliczano także cudzołóstwo, sto-
sunkowo często będące  przedmiotem postępowań przed przedmiotowymi 
sądami miejskimi236. Karę śmierci przez ścięcie za cudzołóstwo przewidy-
wał Porządek237. Na uwagę zasługuje uzasadnienie wyroku w jednej ze spraw 
o dzieciobójstwo – w której pojawia się również wątek cudzołóstwa – pro-
wadzonej przez sąd muszyński (1765 rok)238. Poza rozstrzygnięciem kwestii 
zabójstwa dziecka, za które wymierzona została kara śmierci, sąd odniósł się 
do stwierdzonego w postępowaniu cudzołóstwa, które – na mocy norm pra-
wa Bożego – powinno w opinii sądu tym bardziej zostać ukarane239. Tym 
samym sąd podkreślił ponownie wyższość norm prawa Bożego nad prawem 
ludzkim240. 

235 Jak stwierdza W. Maisel, w związku ze zmianami w prawie miejskim następującym od 
końca XVII wieku ostatecznie została zarzucona konstrukcja winy zwierząt. Zatem w wypad-
ku uśmiercenia zwierzęcia celem była likwidacja przedmiotu przestępstwa. W. Maisel, Miejskie 
prawo karne, [w:] Historia państwa i prawa Polski, red. ogólna J. Bardach, t. 2: Z. Kaczmarczyk, 
B. Leśnodorski, Od połowy XV wieku do r. 1795, red. J. Bardach, Warszawa 1971, s. 362. 

236 Zob. W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 384.
237 Porządek cz. 4 art. O rozmaitej śmierci różnych złoczyńców, s. 141. Szerzej zob. wyżej, 

rozdz. II,3.3. Taką karę orzeczono na przykład wobec kobiet w Krakowie w latach 1564 i 1583 
(w tym ostatnim przypadku w grę wchodziło ponadto przyczynienie się do zabójstwa męża). 
Księga krakowska, s. 205, 331.

238 Zob. wyżej, podrozdz. 4.2.
239 „[…] co większa, mamy naukę z Pisma św. Deutorum [s] 22 Ezechielis ib. że adulter et 

adultera uterque morietur”. Księga muszyńska, s. 75. Por. Pwt 22,22; Ez 22,11.
240 W uzupełnieniu można przytoczyć cytat na temat prawa zwyczajowego odnoszącego 

się do karania za cudzołóstwo istniejącego wśród włościan na Litwie u schyłku XIX wieku: 
„Zna prawo zwyczajowe kary »za rozpustę«, ale stosuje je tylko w razach wyjątkowych do 
osób obojga płci, przeważnie jednak – do nierządnic wiejskich. […] Do niedawna jeszcze 
przywiązywano winnych do słupów cmentarnych lub drzwi kościelnych, kazano obchodzić 
na kolanach około kościoła, leżeć krzyżem podczas mszy itd. W tych sprawach zwykle tak 
wyrokowali proboszczowie miejscowi, którym zwyczaj przekazywał je do rozsądzenia. […] 
Prawo zwyczajowe karze złamanie wiary małżeńskiej przez każdego z współmałżonków. Daw-
niej sprawy podobne należały zwykle do ks. proboszcza lub dziedzica, dziś coraz częściej po-
krzywdzone żony zanoszą skargi do sądów gminnych. […] sąd gminny szydłowski – wyrok 
1869 r. […] – skazał wieśniaka za »rozpustę« na chłostę”. Zapadały też kary aresztu i robót 
publicznych. J. Witort, Zarysy prawa zwyczajowego ludu litewskiego, „Lud” R. 4, 1898, s. 368, 
370–371. W wypadku przestępstw przeciw obyczajności granica między karą a pokutą koś-
cielną była płynna.



161

4.8.  Intercesja (instancyja), czyli wstawiennictwo za skazanym 
jako zwyczajowy środek łagodzenia wyroków sądowych 

Przez sądy miejskie stosowana była instytucja opierająca się wyłącznie na nor-
mach zwyczajowych, która nie była przewidywana w publikowanych źród-
łach prawa miejskiego. Mowa tutaj o intercesji (łac. intercessio) lub instan-
cji (łac. instantia), czyli wstawiennictwie za skazanym w sądzie określonych 
osób, zajmujących wysoką pozycję społeczną241. Skutkowało to złagodzeniem 
wymierzonego przez sąd wyroku242. Wskutek zastosowania powyższej insty-
tucji dochodziło zarówno do zmian orzeczonej kary śmierci i zastąpienia jej 
przez inną, jak też – częściej – do zmiany sposobu wykonania tejże kary po-
przez odstąpienie od udręczeń przed uśmierceniem skazanego.

Mogło zdarzyć się także, że w imieniu skazanych proszono o zmianę spo-
sobu wykonania kary nie sąd, lecz powoda, który w jednej ze spraw udzie-
lił na to zgody243. W sprawie tej przesądzająca była jego pozycja społeczna, 
gdyż należał do stanu szlacheckiego. W skrajnym przypadku zastosowanie 
intercesji mogło doprowadzić nawet do zupełnego odstąpienia przez sąd od 
wymierzenia kary i oddania winnego przestępstwa do dyspozycji poszko-
dowanego244. Tę samą rolę co intercesja odgrywało wypraszanie, które po-
legało na wnoszeniu prośby o złagodzenie kary, tym razem jednak nie przez 
osoby wpływowe, z których zdaniem sąd musiał się liczyć, lecz przez osoby 
o niższym statusie społecznym, najczęściej spokrewnione ze skazanym. Zła-
godzenie kary mogło nastąpić wreszcie na skutek aktu miłosierdzia strony 
pokrzywdzonej245.

Można domniemywać, że sądy miejskie orzekały w pewnych wypadkach 
kwalifi kowane kary śmierci w przekonaniu, iż nastąpi później jej złagodzenie 

241  Poza występującym wskazaniem imiennym osoby, która wstawiła się za skazanym, po-
jawiają się tutaj także ogólne określenia, na przykład: „za przyczyną ludzi uczciwych i za wolą 
jegomości pana starosty […] jest darowany gardłem”. Księga krakowska, s. 361 (1586 rok); 
„za  żądaniem i za przyczyną wiele zacnych ludzi za nim”. Ibidem, s. 409 (1600 rok); „za upro-
szeniem dobrych ludzi i też ichmość panowie raczyli nad nimi łaskę uczynić”. Ibidem, s. 465 
(1610 rok).

242  W. Uruszczak, Wstęp, [w:] Księga wiśnicka II, s. IV; idem, Historia państwa i prawa…, 
s. 294; M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara…, s. 173–177; idem, Proces kryminalny w miastach 
Małopolski XVI–XVIII wieku, Katowice 2013, s. 520–523.

243  „A iż z strony powodowej o miłosierdzie prosili powinni ich, actor zezwolił, żeby oba 
byli żywo ćwiartowani”. Kara ta została zastosowana w zastępstwie orzeczonej wobec jednego 
z winnych przez sąd kary wplecenia w koło. Księga muszyńska, s. 17 (1647 rok).

244  „Sąd ad trutinam Jejmości dobrodziejki tę sprawę zdaje, której wolno z tym złoczyńcą 
chcieć co czynić i tego więźnia libertum według woli Jejmości pronunciat”. Księga wiśnicka II, 
s. 49 (1696 rok).

245  „A iż z był i za to gardło zasłużył, atoli ichmość panowie, także i ta strona, których po-
szkodował, zmiłowali się nad nim […]”. Księga krakowska, s. 473 (1610 rok).
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wskutek intercesji. Sąd mógł spodziewać się, że ktoś ze znaczących w społecz-
ności osób wstawi się za skazanym. Na podstawie występujących w zapiskach 
sądowych przypadków intercesji można stwierdzić także, jaka była gradacja 
surowości kar w opinii sądu. Skoro, przykładowo, w wyroku skazano winnego 
na karę wplecenia w koło, a złagodzono ją następnie poprzez wyrażenie zgody 
na ćwiartowanie, należy stwierdzić, że ta ostatnia kara postrzegana była jako 
łagodniejsza. Podobnie w wypadku, gdy sąd złagodził karę powieszenia, zastę-
pując ją karą ścięcia mieczem, co miało miejsce wskutek wstawiennictwa246. 
W świetle skąpej ilości źródeł odnoszących się do postrzegania stopnia su-
rowości karania w dawnym prawie miejskim są to obserwacje bardzo cenne.

Odstąpienie od kary śmierci mogło nastąpić także w związku z zastoso-
waniem rękojmi. W jednej ze spraw o kradzież (1682 rok) karę śmierci zmie-
niono na karę chłosty247, a ponadto za winnego ręczyła gromada248. W innej 
ze spraw swoistą sankcją za naruszenie warunków odstąpienia od kary było 
zerwanie stosunków ze sprawcą przez jego bliskich249. Można powiedzieć, 
iż rękojmia stanowiła w tym wypadku instytucję zbliżoną do warunkowego 
zawieszenia wykonania wyroku. W razie naruszenia warunków odstąpienia 
od kary do obowiązków gromady należało zapłacenie kary pieniężnej oraz 
doprowadzenie osoby przed sąd250.

Jak stwierdzono na wstępie, instytucja intercesji funkcjonowała wbrew 
przepisom publikowanych źródeł prawa miejskiego. Przykładowo, Speculum 
Saxonum całkowicie wykluczało jakiekolwiek modyfi kacje kar przewidzianych 
za poszczególne przestępstwa, w tym także zaistniałe wskutek jakiegokolwiek 
wstawiennictwa251. Zatem stosowana na skalę masową – o czym świadczą ana-

246  Księga muszyńska, s. 44 (b.r.).
247  Winny skazany został na karę śmierci przez powieszenie, „jednak za instancyją osób 

wyżej opisanych a za szczególnym miłosierdziem JM. pana gubernatora naszego […] i dobro-
dzieja gardłem darowany, upatrując młodość jego a spodziewając się poprawy żywota jego, 
dla pamiątki ma być stem plag publice na przykład innym karany”. Księga muszyńska, s. 50.

248  „A że się na potomne czasy takowego złodziejstwa ważyć nie będzie i ze złodziejami 
przewodni miewać, ręcza za niego i pod piąciądziesiąt grzywien skarbowej winy nieopuszczo-
nej zapisują się, mianowicie […] szołtysi […] i gromada wszytka, jako cnotliwie rządzić się 
będzie”. Ibidem.

249  Oskarżony „był wypuszczony takim sposobem za prośbą jego przyjaciół z Proszowic, 
którzy przed panem burmistrzem […] ślubowali, jako ma się poprawić i nie ma więcej kraść, 
i w Krakowie nie ma być. I gdzie by się tu bawił albo czwarty raz się dostał na ratusz, i ci przy-
jaciele o nim nie chcą wiedzieć i więcej go wyprawiać”. Księga krakowska, s. 455 (1609 rok).

250  „A gdyby się co nań pokazać miało [tj. w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa – 
G.M.K.], tedy po oddaniu wprzód grzywien, stawić go powinni pod surowość i ostrość prawa”. 
Księga muszyńska, s. 50.

251  „Przeto kiedy [sędzia – G.M.K.] mówi, iż złodziej ma być obwieszon, rozumieć to 
masz, iż nie zgoła, ale władzą urzędową i za prawem pisanym ma być obwieszon. Czego sędzia 
odpuszczać nie ma choćby go z płaczem o to proszono. Także i śmierci inszej wymyślać mu nie 
ma, choćby go o to prosił”. S.S. (Szcz.) art. Karanie, s. 176.
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lizowane zapiski – oparta na normach zwyczajowych instytucja przyczyniała 
się do łagodzenia surowych norm zawartych w pomnikach polskiego prawa 
miejskiego. Jej funkcjonowanie potwierdza także dominującą w praktyce rolę 
norm zwyczajowych w praktyce miejskiego wymiaru sprawiedliwości.

5. Wnioski

W podsumowaniu należy zauważyć, iż analizowane zapiski zamieszczone 
w księgach złoczyńców dowodzą, że podstawowym kryterium przesądza-
jącym o sprawiedliwości i słuszności działania sądów miejskich była zgod-
ność z prawem. W hierarchii norm prawnych na czoło wysuwało się prawo 
Boże252, którego normy stanowiły legitymację tak całego ludzkiego wymiaru 
sprawiedliwości, jak też poszczególnych etapów postępowania karnego (na 
przykład zastosowania tortury), a zwłaszcza wymierzenia i wykonania kary 
śmierci. Nieukaranie przestępcy było równoznaczne ze złamaniem Bożych 
nakazów zawartych w Biblii. Emanacją norm prawa Bożego było prawo ludz-
kie, które w wypadku stosowanego przez sądy prawa karnego zostało zawar-
te częściowo w publikowanych źródłach, a głównie opierało się na normach 
zwyczajowych (prawa zwyczajowego).

Środki dowodowe wykorzystywane przez sądy, jak również wymierzane 
kary są w pewnym zakresie zgodne z przepisami zamieszczonymi w pub-
likowanych źródłach prawa miejskiego. Jednakże w wielu wypadkach sądy 
stosowały zamieszczone w nich przepisy według uznania i całkowicie swo-
bodnie, jak również stosowały instytucje pomnikom prawa miejskiego nie-
znane. Sposoby wykonania orzekanej kary śmierci były zwyczajowo uzależ-
nione od płci skazanego. W Krakowie kilkakrotnie orzeczono wobec kobiet 
karę utopienia, a jeden tylko raz zastosowano ją wobec mężczyzny. Można to 
uznać wszakże za wyjątek potwierdzający regułę, gdyż w tym wypadku kara 
utopienia miała charakter odzwierciedlający253. Zwyczajowo uwzględniano 
okoliczności łagodzące, jak ciąża czy wiek sprawcy254.  

Można stwierdzić zatem, że zarówno o przebiegu postępowania, jak 
również o wymierzanych karach w dużej mierze decydowało prawo zwy-

252  Warto przytoczyć tutaj powtórnie cytat z Księgi muszyńskiej: „c o  w i ę k s z a  [wyróżn. 
G.M.K.], mamy naukę z Pisma św”. Zob. wyżej, przyp. 239.

253  „Za ten swój zły uczynek wziął zapłatę, że go też skazano utopić, jako on też syna swego 
topił”. Księga krakowska, s. 489 (1612 rok). M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara…, s. 183.

254  Na przykład: „Za tym ichmość panowie rajcy krakowscy, bacząc na jego [tj. winnego – 
G.M.K.] starość, acz był zasłużył na gardło, jednak go ichmość gardłem darować raczyli […]”. 
Księga krakowska, s. 407 (1600 rok).
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czajowe255. Odgrywało ono nawet rolę dominującą w tym rozumieniu, iż 
w zapiskach spotykane są przypadki odstąpienia od zastosowania przepisu 
zawartego w źródle publikowanym lub też jego zmodyfi kowania wskutek za-
stosowania normy zwyczajowej. Natomiast nie odnajdujemy kazusu, w któ-
rym sąd wyraźnie przełamałby poprzez swą czynność dotychczas stosowaną 
w podobnych, wcześniejszych przypadkach praktykę256. Nie przeczy to jednak 
stwierdzeniu, że w takich sytuacjach, jak wymiana argumentów natury praw-
nej z obroną, zastosowanie określonego środka dowodowego, czy też wymie-
rzenie kary śmierci, sądy – kiedy tylko uważały to za właściwe – podkreślały 
zgodność swojego postępowania z prawem pospolitym (publikowanym), za-
wartym głównie w Speculum Saxonum. Zwyczaj jako podstawa określonych 
czynności sądowych jest wspominany na kartach ksiąg kilkakrotnie, a nawet 
zdarzają się wypadki, w których sąd odnosił się do zwyczajów stosowanych 
w cechach rzemieślniczych257.

Analizowane zapiski dowodzą również, iż sądy oraz strony procesu (in-
stygatorzy, obrońcy) posługiwali się dziełami B. Groickiego, jak również wy-
daniami publikowanymi pomników prawa, na przykład Speculum Saxonum 
i Ius municipale. Brak jednak dowodów, że były to edycje autorstwa P. Szczer-
bica. Często pomniki prawa wykorzystywane były bez podania konkretnego 
źródła. Natomiast stosowana przez sądy terminologia prawnicza może zostać 
uznana za bogatą258.

W powyższym kontekście podkreślenia wymaga wysoka kultura prawna 
sądów miejskich oraz stron postępowania, które posługiwały się nie tylko 
źródłami prawa sasko-magdeburskiego, polskiego prawa miejskiego, lecz tak-
że argumentami zaczerpniętymi z krajowej i obcej literatury prawniczej. Sąd 
wiśnicki w jednej ze spraw (1643 rok) wprost powoływał się na odnoszące się 
do postępowania dowodowego przepisy zawarte w rozprawie J. Damhoudera 

255  Zwyczaj decydował także o czasie pracy sądu: „Prawo tedy siedząc nad zwyczaj po po-
łudniu dwie godzinie, czekając stron […]”. Księga sanocka, s. 129 (1597 rok).

256  Mogłoby to mieć miejsce, jeśli sąd odmówiłby wykonania danej czynności czy też wy-
mierzenia kary śmierci w określony sposób, uzasadniając swoje stanowisko argumentem, że 
tego rodzaju działanie sprzeciwiałoby się przepisowi zawartemu w źródle publikowanym (na 
przykład wykluczenie w danym przypadku złagodzenia kary na skutek wstawiennictwa na tej 
podstawie, iż jest to instytucja nieznana w przepisach prawa miejskiego).

257  „[…] podług zwyczaju cech tylicki konsztu szewskiego uczyniwszy sobie elekcyją obie-
rania cechmistrza […]”. Księga muszyńska, s. 71 (1763 rok).

258  Należy zauważyć, iż tylko w jednej z zapisek w księdze wiśnickiej pojawił się termin 
litis contestatio, czyli zawiązanie sporu. Zgodnie z Porządkiem (cz. 3 art. O zagruntowaniu 
sprawy przed sądem, co łacinnicy zowią litis contestatio, s. 91): „Litis contestatio jest głównej 
rzeczy gruntowne wtoczenie przed sąd od obudwu stron przez żałobę i odpowiedź”. Szerzej 
zob. W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 276. W przedmiotowej sprawie, zgodnie 
z wymogami prawa, litis contestatio miało miejsce publicznie („Post litis contestationem pub-
lice in facie offi  cii Żyd rzekł […]”). Księga wiśnicka, s. 135 (1647 rok).
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Praxis rerum criminalium259. Na Observationes A. Lipskiego powoływał się 
oskarżony oraz występujący przed sądem wiśnickim obrońca260. Sąd sano-
cki wykorzystywał traktat Albertusa Gandinusa261,  natomiast sąd muszyński 
sięgnął z kolei do prawa chełmińskiego262.

259  Według sądu cap.  36, fol. 75 et cap. 10, fol. 17. Sąd podał jedynie nazwisko autora, bez 
podania tytułu dzieła. Księga wiśnicka I, s. 101 (1643 rok). Por. J. Damhouder, Praxis rerum 
criminalium, Antverpiae 1570.

260  Księga wiśnicka I (1647 rok, 1659 rok), s. 134, 237. Zob. wyżej, przyp. 170, 173.
261  Zob. wyżej, przyp. 12.
262  Zob. wyżej, przyp. 231.
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ZAKOŃCZENIE

1. Wnioski

Na podstawie analizowanych źródeł oraz wykorzystanej literatury przed-
miotu można na obecnym etapie badań sformułować następujące wnioski 
dotyczące zwyczaju jako źródła polskiego prawa miejskiego, jednakowoż 
z zastrzeżeniem, że wydaje się niezbędna w przyszłości dalsza analiza źró-
deł, a głównie orzecznictwa, pod kątem weryfi kacji pewnych podanych niżej 
ustaleń.

Zwyczaj stanowił podstawowe źródło polskiego prawa miejskiego w okre-
sie od XVI do XVIII wieku. Jego duże znaczenie jako źródła prawa widoczne 
jest w pomnikach prawa miejskiego. W dziełach B. Groickiego i P. Szczerbi-
ca wielokrotnie mowa jest o zwyczaju, a wspomniani autorzy analizują jego 
rolę z różnego punktu widzenia. Najistotniejsza jest generalna zasada, że przy 
spełnieniu pewnych warunków norma zwyczajowa nabywała rangi prawa. 
Przede wszystkim musiał być to zwyczaj dobry, a ponadto długotrwały, po-
wszechny oraz, co bardzo istotne, nie mógł sprzeciwiać się prawu Bożemu za-
wartemu w Piśmie św. W pewnych jednak przypadkach nawet surowe normy 
Starego Testamentu mogły ulegać zwyczajowo złagodzeniu, o czym świadczy 
omawiany przykład kary za cudzołóstwo. W pomnikach polskiego prawa 
miejskiego nie pojawia się kwestia ewentualnego relatywizmu polegającego 
na tym, iż określony zwyczaj mógł być w pewnych warunkach uznawany jako 
dobry – a w innych jako zły. Pojęcie dobrego zwyczaju było niezmienne, po-
dobnie jak normy prawa Bożego, naturalnego czy przyrodzonego.

Popularność prac B. Groickiego i P. Szczerbica była w praktyce wymiaru 
sprawiedliwości duża, jednak nie można stwierdzić, aby stanowiły one suro-
gat kodeksu polskiego prawa miejskiego. Wyrastające z norm zwyczajowych 
prawo zwyczajowe odgrywało natomiast główną rolę w orzecznictwie sądo-
wym, co potwierdzają analizowane wyroki sądów karnych w Krakowie, Mu-
szynie, Nowym Wiśniczu i Sanoku. Praktyka sądowa bowiem, o czym świad-
czą wyroki analizowanych ksiąg złoczyńców, nader swobodnie stosowała się 
do przepisów zawartych w pomnikach prawa miejskiego. Dokonany przegląd 
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wymierzonych kar obrazuje daleko idącą dowolność, głównie w zakresie spo-
sobu wymierzenia kary śmierci1. Nie oznacza to jednak, iżby sądy szafowały 
karami okrutniejszymi niż przewidywane w źródłach publikowanych. Prze-
ciwnie – zwyczajowo stosowana instytucja intercesji powodowała, że w wielu 
przypadkach wykonywane kary były łagodniejsze od orzeczonych. Uwagę 
zwraca to, że mimo zdarzających się wypadków odwoływania się do prze-
pisów zawartych w pracach B. Groickiego, ani raz nie pada nazwisko autora. 
W księgach nie pojawia się również nazwisko P. Szczerbica, choć jego dzie-
ła także były znane i wykorzystywane. Dostępność książek obu wspomnia-
nych pisarzy była duża, o czym świadczą, poza przykładami zastosowania 
dzieł przez przedmiotowe sądy miejskie, wspominane już liczne wznowienia 
(szczególnie prac B. Groickiego). Natomiast w orzecznictwie sądu wiśnickie-
go spotykamy nazwiska takich popularnych pisarzy-prawników, jak A. Lipski 
i J. Damhouder.

Należy tutaj dodać, iż według B. Groickiego pewne nierozstrzygnięte kwe-
stie powinny pozostać w gestii sądu lub też należało odwołać się do opinio 
doctorum. Poglądy „ludzi w prawie biegłych” czy też „nauczonych w prawie” 
odgrywały w orzecznictwie miejskim istotną rolę. Wspomniany autor wielo-
krotnie wskazuje na konieczność posłużenia się ich ekspertyzą („radą a na-
uką”), także w najpoważniejszych zagadnieniach z dziedziny prawa karnego. 
Między innymi „nauczeni w prawie” określać mieli dowody wskazujące na 
cudzołóstwo2, rozwiązywać wątpliwe w razie stosowania tortur zagadnienia3 
czy też skutki odwołania przez oskarżonego złożonych podczas męki ze-
znań4, a nawet ostatecznie wskazywać na sposób karania danego przestęp-
stwa5. Stanowisko „ludzi w prawie biegłych” mogło się opierać nie tylko na 

1 Na zagadnienie orzekania przez sądy miejskie kwalifi kowanych kar śmierci niezgodnie 
z publikowanymi źródłami prawa miejskiego uwagę zwracał M. Mikołajczyk (Z dziejów zbrod-
ni i kary w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotowskiego, zbójnika z Pcimia, Katowi-
ce 2001, s. 81). Autor uznawał jednak stanowczo – nie uzasadniając w tym miejscu szerzej 
swojego stanowiska – daną karę za zgodną z prawem właśnie z uwagi na jej częste orzekanie 
przez sądy („Przewidziana dla obu złoczyńców kara [ćwiartowania – G.M.K.] nie występowała 
w podstawowych źródłach prawa miejskiego, w praktyce powszechnie jednak była stosowana, 
stanowiła wręcz jedną z najpopularniejszych kwalifi kowanych kar śmierci. […] Zastosowana 
sankcja była więc w pełni zgodna z prawem […]”. Ibidem). Jak można sądzić, M. Mikołajczyk 
swój pogląd opiera na uznaniu prawotwórczej roli zwyczaju w powyższych przypadkach.

2 Porządek cz. 4 art. O cudzołóstwie ust. Znaki, przez które poznać cudzołożnika, s. 147.
3 Postępek art. 4.
4 Ibidem, art. 60 Obżałowany gdy się tego przy, ku czemu się przed tym przyznał albo na co 

dowód słuszny jest.
5 Ibidem, art. 72 Jako mają być ci, którzy z powinowatymi a krewnymi białymigłowami 

uczynek mieli; art. 87 Jako ten ma być skaran, który jaki uczynek chciał popełnić, ale nie mógł; 
art. 88 Ten, komu szatławę i więzienie ku opatrzeniu a ku zamykaniu poruczono, gdyby którego 
upuścił albo umyślnie z więzienia wybawił, jako ma być karan.
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dogłębnej znajomości przepisów zawartych w źródłach publikowanych, lecz 
także – a być może nawet w głównej mierze – na znajomości norm prawa 
zwyczajowego.

Poziom kultury prawnej prezentowanej przez cztery przedmiotowe sądy 
karne należy ocenić wysoko. Mimo wszelkich niedomagań w funkcjonowa-
niu wymiaru sprawiedliwości sądy wykazywały w swym działaniu znamiona 
praworządności. Przede wszystkim stosowały się – co zrozumiałe, jeśli mowa 
o epoce czasów wczesnonowożytnych – do norm prawa Bożego, oczywiście 
interpretując je na swój sposób6. Częstokroć jako podstawę zastosowania ja-
kiejś czynności procesowej wskazywane były normy prawa Bożego i zgodne 
z nim – w opinii sądu – normy prawa pisanego (pospolitego). Można stwier-
dzić, iż zasadniczą ideą dostrzegalną w treści zapisek sądowych, ich „du-
chem”, jest dbałość sądu o zgodność swojego postępowania z prawem. Nawet 
jeśli z dzisiejszej perspektywy uznamy, że w wielu przypadkach było to prawo 
niesprawiedliwe, naruszające fundamentalne prawa człowieka – zarówno je-
śli chodzi o wymiar materialny (uznanie pewnych czynów za przestępstwa), 
jak i wymiar proceduralny (na przykład postępowanie dowodowe) – to nie 
można zaprzeczyć staraniom sądów o uczciwość przewodu sądowego i spra-
wiedliwość wymierzanej kary z uwzględnieniem jej celów7.

Również według polskich pisarzy-prawników należało zmierzać przede 
wszystkim do tego, aby wymiar sprawiedliwości osadzić na pewnej i trwa-
łej podstawie oraz unikać dowolności w wymierzaniu kar. Jako niebezpie-
czeństwo postrzegane było zatem wyrokowanie na podstawie niejasnego, być 
może nawet bezrefl eksyjnego poczucia sprawiedliwości sędziego, a więc – jak 

6 Uważam, że rola norm prawa Bożego zawartego w Piśmie św. w orzecznictwie powoduje, 
iż należałoby rozważyć zaliczenie wspomnianych norm nie do źródeł materialnych, lecz for-
malnych polskiego prawa miejskiego.

7 W uzupełnieniu należy stwierdzić, że co najmniej tak istotnym celem kary, jak odpłata 
i prewencja (ogólna i szczególna), było zbawienie duszy skazanego, który, cierpiąc, miał od-
kupić wyrządzone przez siebie zło przed Bożym majestatem. Jak mowa w jednej z zapisek, sąd 
orzekł karę śmierci,  „tylko aby [winna – G.M.K.] na tym świecie odprawiła srogość”. Księga 
muszyńska, s. 75 (1765 rok). Por. M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara w prawie miast Polski 
południowej XVI–XVIII wieku, Katowice 1998, s. 152–153. Przepisy dotyczące uzasadniania 
wymierzania kar zawierają publikowane źródła prawa miejskiego, na przykład: „ponieważ 
chwalebna i chrześcijańska rzecz jest tak się o to starać, żeby chocia ciało cierpi, dusza jednak 
mogła zbawiona być”. Postępek art. 49; „prawa na złoczyńce są uczynione, aby za bojaźnią ich 
zuchwali ludzie od złych uczynków się hamowali, a niewinni aby w bezpieczeństwie a pokoju 
mieszkali”. Porządek cz. 4 art. O rozmaitej śmierci różnych złoczyńców, s. 142; „Zakon tedy albo 
prawo dla tego jest postanowione, aby bojaźń karania ludzką rozpustność i wszeteczeństwo 
hamowała i aby między niezbożnymi ludźmi niewinność bezpieczna była; także aby we złych 
ludziach straszliwym karaniem chuć uszkodzenia bliźniego i zbytnia śmiałość uśmierzona 
była”. I.M. art. I ust. 22 glo. Szerzej na temat celów kary zob. W. Uruszczak, Historia państwa 
i prawa polskiego, t. 1: 966–1795, Warszawa 2010, s. 354–355.
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to określano – „według swej własnej wiadomości albo sumnienia”8. W ten 
sam sposób należy rozumieć sformułowanie zawarte w przedmowie do Ar-
tykułów, w której B. Groicki postuluje, aby sędziowie „nie z głów sądzili, ale 
wedle prawa pisanego, gdyż każda rzecz, która się wedle porządku z prawa 
dzieje, tedy się sprawiedliwie dzieje, a co nie wedle prawa, to już krzywda 
a niesprawiedliwość”9. Takie podejście do sprawowania wymiaru sprawiedli-
wości można odnaleźć w orzecznictwie powyższych sądów karnych, gdy po-
jawia się podstawa prawna danej czynności procesowej czy orzeczonej kary, 
choć – jak wykazano w rozdziale III – sądy były tu dalece niekonsekwentne 
i często popełniały pomyłki. Niemniej da się zauważyć silne dążenie sądów, 
aby ich działalność była postrzegana w odczuciu społecznym jako słuszna, 
sprawiedliwa i zgodna z prawem.

Jeśli chodzi o szerszą kwestię kategorii (odmian) prawa istniejących 
w przeszłości, podzielam w zupełności wyrażony przez L. Petrażyckiego po-
gląd odnośnie do znaczenia „prawa ksiąg prawniczych” i przeciwstawienia 
go prawu zwyczajowemu10. Z elementami opisywanych przez tego autora zja-
wisk mieliśmy niewątpliwie do czynienia w Polsce w omawianym okresie, 
zwłaszcza jeśli chodzi o prace B. Groickiego. Potwierdzają to niektóre z ana-
lizowanych orzeczeń sądowych opartych wyraźnie na przepisach zawartych 
w pomnikach prawa miejskiego powyższego autorstwa. Niemniej z całym 
naciskiem pragnę podkreślić, iż na zwyczaju mogło się opierać również, jak 
było to w wypadku Polski, stosowanie danych ksiąg prawnych. Ponadto po-
mimo tego, że określone źródła publikowane były znane polskim sądom, te 
nie zawsze orzekały na podstawie przepisów w nich zawartych. Przykładem 
tego postępowania jest wspominane wielokrotnie wymierzanie dowolnych 
kar nieznanych powyższym źródłom11.

8 Porządek cz. 1 art. O personach sądowi przynależących. Naprzód o sedzim ust. Sędzia 
powinien sądzić wedle prawa, s. 7.

9 W dalszym ciągu: „I z dobrym sumnieniem to być nie może, gdy kto nie wedle prawa 
sądzi, bo się może omylić i obłądzić, a z niewinnego winnego udziałać, a z winnego niewin-
nego, albo temu przysądzić, kto do czego sprawiedliwości nie ma”. Artykuły, Przedmowa do 
Czytelnika, s. 1 [nlb.].

10 Por. rozdz. I, 3.
11 Jak stwierdza M. Mikołajczyk, jeśli chodzi o prawo miejskie w Polsce, do kwestii wciąż 

niedostatecznie rozpoznanych należy problem podstaw prawnych wyroków sądów miejskich. 
Ma to natomiast istotne znaczenie „nie tylko dla pogłębienia wiedzy o ówczesnym prawie 
i praktyce jego stosowania, ale również dla poznania kultury prawnej mieszkańców miast 
i miasteczek dawnej Rzeczypospolitej”. M. Mikołajczyk, „Stosując się do prawa wyraźnego…”. 
Podstawy prawne wyroków kryminalnych grodziskiego sądu miejskiego w latach 1702–1756 [ar-
tykuł w druku]. Jak wykazały badania prowadzone przez autora, w odróżnieniu od orzeczeń 
sądów miejskich w Małopolsce, sąd w Grodzisku bardzo często w swych orzeczeniach cytował 
zagraniczną literaturę prawniczą, zwłaszcza dzieła J. Damhoudera i B. Carpzova. Por. K. Ko-
ranyi, Wpływ prawa fl andryjskiego na polskie w XVI wieku (Damhouder–Groicki), „Pamiętnik 
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Sądy stosowały w tym wypadku bez wątpienia normy prawa zwyczajowe-
go. Natomiast bez odpowiedzi pozostaje pytanie, dlaczego tak się działo. Sko-
ro bowiem w analizowanych zapiskach tak silnie podkreślana jest zgodność 
działania sądu – według mniemania jego samego – z prawem, logiczną kon-
sekwencją takiej postawy byłoby, gdyby sąd stosował się ściśle do przepisów 
zawartych w źródłach, które przecież były mu doskonale znane. Tymczasem 
sądy postępowały niejednokrotnie zupełnie dowolnie. Trudno to zrozumieć. 
Jedynym wytłumaczeniem tej postawy sądu jest wciąż duży autorytet zwyczaju 
i prawa zwyczajowego. Należy pamiętać bowiem, że przed okresem powstania 
pomników prawa sasko-magdeburskiego oraz ich recepcji na obszarze Polski 
oraz ukształtowania się polskiego prawa miejskiego – wymiar sprawiedliwości 
był sprawowany już od wieków, a zatem z pewnością zwyczaj stosowania okre-
ślonych kar za dane przestępstwa przekazywany był z pokolenia na pokolenie. 
W społeczności przetrwała być może pamięć o dawnych karach, które wymie-
rzane były nie przez sądy procedujące na podstawie norm prawa miejskiego, 
lecz przez inne organy o charakterze sądowym cieszące się prestiżem w danej 
społeczności i mogące wyegzekwować swe orzeczenia. Z powodu skromnej 
ilości źródeł nie można stanowczo odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób lo-
kacja miast i wsi na prawie niemieckim oraz w konsekwencji upowszechnie-
nie się w Polsce prawa opartego na źródłach obcych zmieniła sposób karania 
danych przestępstw. Natomiast oparte na normach zwyczajowych łagodzenie 
kar stosowane przez sądy – na skutek intercesji lub też z własnej inicjatywy 
sądu – wydaje się oczywiste i zrozumiałe. Odgrywały tu rolę zarówno względy 
humanitarne, jak i autorytet osób wstawiających się u sądu za skazanym12.

Warto dodać, że dowodem na utrzymującą się do schyłku XVIII wieku 
w Polsce doniosłą rolę norm zwyczajowych są także przepisy zawarte w ak-
tach prawnych uchwalanych przez komisje boni ordinis, a więc organy ad-
ministracyjne powołane w drugiej połowie XVIII wieku do dokonania prze-
glądu sytuacji wybranych miast królewskich i przeprowadzenia koniecznych 

Historyczno-Prawny”, red. P. Dąbrowski, t. 4, z. 4, Lwów 1927, s. 5–9 (podrozdz. 1: Damhouder 
a prawo karne w Posce).

12 Normy zwyczajowe odgrywały także istotną rolę, jeśli chodzi o zagadnienie kar wymie-
rzanych przez sądy w wypadku recydywy. Jak stwierdza M. Kamler: „dostosowane przez Bar-
tłomieja Groickiego do warunków polskich przepisy prawa niemieckiego, którymi w zasadzie 
posługiwały się sądy miast koronnych, były łagodzone i praktyka sądowa coraz bardziej oddalała 
się od swoich niemieckich wzorów”. M. Kamler, Recydywa w przestępczości kryminalnej w Polsce 
drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku, CPH, t. 44, 1992, z. 1–2, s. 131. Także na zwy-
czaju opierała się instytucja wypraszania od kary śmierci na skutek woli zawarcia małżeństwa 
przez kobietę. Zob. P. Jaglak, Przypadek wyproszenia od kary śmierci z 1791 r., CPH, t. 54, 2002, 
z. 2, s. 197–200 i cyt. tam literaturę. Należy zauważyć, iż dominującą rolę zwyczaju w orzeczni-
ctwie sądów wiejskich od XV do XVIII wieku wykazał L. Łysiak. Zob. L. Łysiak, Prawo i zwyczaj 
w praktyce małopolskich sądów wiejskich XV–XVIII wieku, CPH, t. 34, 1982, z. 2, s. 1–15. Por. 
T. Wiślicz, Czary przed sądami wiejskimi w Polsce w XVI‒XVIII w., CPH, t. 49, 1997, z. 1–2, s. 48.
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w nich reform. Przykładowo, w ordynacji Komisji Boni Ordinis dla miasta 
Krakowa z 1778 roku kilkakrotnie powoływany był stosowany przez okre-
ślone organy miejskie zwyczaj13. Komisja uznała zatem, że pewne zwycza-
jowo funkcjonujące reguły postępowania powinny być nadal praktykowane, 
podkreślając jednocześnie, niemal we wszystkich przypadkach, „dawność” 
zwyczajów. Cecha dawności zwyczaju wskazywała na mocne zakorzenienie 
go we wspólnocie, stanowiąc zarazem przesłankę uzasadniającą podniesienie 
zwyczaju do rangi prawa14. Aprobowane przez komisję krakowską zwyczaje 
dotyczyły między innymi elekcji prezydentów spośród radnych15, elekcji rad-
nych i ławników16, terminów powyższych wyborów17, elekcji starszego izby 
kupieckiej18, zwoływania członków organu Czterdziestu Mężów19, wpisywa-
nia relacji posłów miejskich wybranych na sejm do protokołów20. Działal-
ność prawodawcza krakowskiej Komisji Boni Ordinis jest przykładem prze-
kształcania norm zwyczajowych w prawo mocą aktu organu państwowego, 
który to problem omawiany był w rozdziale I niniejszej pracy21. 

Wspomniana wyżej kategoria zwyczaju dawnego czy też starego spotykana 
jest często w różnych aktach prawnych, przykładowo w uniwersałach pobo-
rowych w kwestii podatków pobieranych od miast (szos, czopowe)22. Zapiski 
sądowe dowodzą również, iż zwyczaj regulował różnorakie stosunki społeczne, 
w tym także kwestię praw i obowiązków pracowników najemnych23.

13 Zob. Ordynacja dla miasta Krakowa z 1778 roku, wyd. G.M. Kowalski, Archiwum Pań-
stwowe w Krakowie, Kraków 2008.

14 Bardzo interesujące jest, że podczas zmiany niektórych przepisów wspomnianej ordy-
nacji król, znosząc urząd regenta, powołał się na argument, iż pewne czynności tego organu są 
wykonywane na podstawie „zwyczaju niedawnego”. Tym samym brak oparcia funkcjonowania 
urzędu regenta miejskiego w zwyczaju dawnym uzasadniał w opinii monarchy – obok innych 
przyczyn – celowość jego zniesienia. Ibidem, rozdz. 8 § 3.

15 Ibidem, rozdz. 1 § 1.
16 Ibidem, § 5.
17 Ibidem, rozdz. 6 § 4.
18 Ibidem, rozdz. 9 § II.
19 Ibidem, rozdz. 3 § 7; rozdz. 9 § 1.
20 Ibidem, rozdz. 10.
21 W uzupełnieniu można wskazać, że w dwóch przypadkach komisja uznała za stosow-

ne zapobiegać normami prawnymi istniejącym w społeczności miejskiej „zwyczajom złym” 
z dziedziny obyczajności – pijaństwu czeladników i starszych majstrów, w tym ostatnim wy-
padku za pieniądze cechowe. Były to jednak nie tyle zwyczaje, ile obyczaje według stosowanej 
obecnie terminologii. Ibidem, rozdz. 5 § 14; rozdz. 14 § 1.

22 Na przykład uniwersały poborowe z lat 1578, 1581, 1598, 1601 uchwalone na sejmach wal-
nych warszawskich. VC, t. 2, vol. 1, do druku przyg. S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, War-
szawa 2005, s. 424, 458; t. 2, vol. 2, do druku przyg. S. Grodziski, przedm. W. Uruszczak, Warszawa 
2008, s. 261, 300. Szerzej zob. I. Lewandowska-Malec, Sejm Walny Koronny Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587–1632), Kraków 2009, s. 365 i n.

23 „Jakim sposobem u […] gospodarza mego, miałem spoczynek w południe podług zwy-
czaju”. Księga wiśnicka II, s. 151 (1784 rok).
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2. Prawo miejskie jako system prawa?

W kontekście powyższych rozważań odnoszących się do kwestii zwyczaju 
jako źródła prawa pojawia się pytanie, czy uzasadnione jest określanie polskie-
go prawa miejskiego istniejącego w okresie od XVI do XVIII wieku mianem 
systemu prawnego. Celowo unikałem stosowania tego sformułowania, gdyż 
zagadnienie to jest bardzo szerokie i wielopłaszczyznowe, a odpowiedź na nie 
przekracza zamysł niniejszego opracowania. Niemniej można stwierdzić, że 
w literaturze teorii prawa system traktuje się jako zbiór elementów uporząd-
kowanych w określony sposób24. Jeżeli natomiast mowa o systemie prawa, 
wskazuje się, że jest to system norm, a zatem zbiór norm zróżnicowanych pod 
względem hierarchii25. Kolejny wymóg to uporządkowanie, w ramach któ-
rego pojawiają się, poza wskazaną hierarchicznością, także zagadnienia nie-
sprzeczności, spójności, zupełności oraz otwartości lub zamkniętości systemu 
prawa26. Biorąc pod uwagę tylko jedną z wymienionych kwestii – problem 
hierarchii norm w systemie prawa27 – należy zadać pytanie, czy na podstawie 
analizowanych w niniejszej pracy źródeł da się stwierdzić, jakie miejsce w hie-
rarchii norm w prawie miejskim zajmowały normy zwyczajowe.

Rozważając to zagadnienie z punktu widzenia prac B.  Groickiego 
i P. Szczerbica, na pierwszy rzut oka można stwierdzić, iż zwyczaj stał w hie-
rarchii norm niżej niż prawo pisane. Nie jest to jednak do końca spostrzeże-
nie słuszne. Co prawda w kilku miejscach w ich dziełach można się spotkać 
z jasnym, wydawałoby się, twierdzeniem, że zwyczaj może być uznany za pra-
wo jedynie w wypadku braku norm prawa pisanego. Czym jednak było dla 
autorów owo prawo pisane? Jeżeli przyjrzeć się cechom ustawy jako źródła 
prawa, można dostrzec, iż zwyczaj powinien mieć w istocie takie same właś-
ciwości jak ustawa, a nawet wymagania odnośnie do zwyczaju są większe. 
Co więcej, prawo ludzkie miało swe źródło w zwyczaju. W istocie to zwyczaj 
posiadający określone cechy stanowił tutaj zatem źródło prawa.

24 R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 1996, s. 141 i n. Por. System prawa, [w:] 
Leksykon współczesnej teorii i fi lozofi i prawa, red. J. Zajadło, Warszawa 2007, s. 331–332 (K. Zeid-
ler); S. Wronkowska, Podstawowe pojęcie prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 98–119.

25 K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 78 i n.
26 R. Sarkowicz, J. Stelmach, op.cit., s. 154 i n.; S. Wronkowska (Podstawowe pojęcia prawa 

i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 104 i n.) do formalnych cech systemu prawa zalicza zupeł-
ność i spójność.

27 Szerzej zob. K. Płeszka, Hierarchia w systemie prawa, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z nauk 
politycznych”, z. 33, Kraków 1988. Autor stwierdza, że „teza o hierarchicznym uporządkowa-
niu systemu prawa jest w prawoznawstwie powszehnie akceptowana. Do niej odwołują się nie 
tylko rozważania teoretyczne, ale dogmatyczno-prawne. […] Mówiąc o hierarchii, nie sposób 
nie dostrzegać, że pojęciem tym posługują się nie tylko prawnicy, ale i przedstawiciele wielu 
innych dziedzin nauki […]”. Ibidem, s. 53, 55.
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Osobną kwestią jest stosowanie zwyczajów w ramach konkretnych stosun-
ków prawnych. Uzasadniając umieszczenie istniejących w Polsce zwyczajów 
w swym przekładzie Speculum Saxonum, P. Szczerbic zwracał uwagę na ich 
silne zakorzenienie w prawie, a zarazem na zazębianie się przepisów mają-
cych różne źródła28. Autor nie uznawał się zatem za kompetentnego, aby roz-
strzygać, w jakim stopniu konkretne zwyczaje pełniły funkcję prawotwórczą. 
Można jednak wnioskować, że skoro już zetknął się z określonym zwyczajem, 
ten był powszechny i zakorzeniony lub też odgrywał ważną rolę pośród osób, 
z którymi autor pozostawał w jakichś stosunkach. W konsekwencji należy 
przyjąć, iż już samo zamieszczenie informacji o stosowanym zwyczaju było 
równoznaczne z uznaniem przez autora, że mamy tutaj do czynienia ze źród-
łem prawa, chyba że jasno stwierdzał, iżby określony zwyczaj był zwyczajem 
złym. Innymi słowy, uważam, że P. Szczerbic pomijał w swej pracy zwyczaje 
marginalne, stosowane wyjątkowo czy też lokalnie na rzecz zwyczajów od-
grywających istotną rolę w danej społeczności. Rozważając kwestię hierarchii 
norm prawnych w ramach ewentualnego systemu prawa miejskiego, trzeba 
wziąć pod uwagę także powyższe zagadnienie.

Podsumowując te spostrzeżenia, należy stwierdzić, że na obecnym eta-
pie badań nie można uznać, aby polskie prawo miejskie w okresie Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów stanowiło – lub nie – system prawa. Możliwa 
jest natomiast skuteczna próba stworzenia hierarchii w systemie norm na 
podstawie rozważań zamieszczonych w pomnikach polskiego prawa miej-
skiego oraz na podstawie orzecznictwa sądowego. Na czele owej hierarchii 
stoją normy prawa Bożego (jako źródła prawa w sensie formalnym), a niżej, 
jak można przypuszczać, normy prawa zwyczajowego, które jednakże jest od-
mienne w zależności od obszaru państwa (partykularyzm terytorialny prawa 
zwyczajowego). W dalszej dopiero kolejności można umieścić normy prawa 
stanowionego oraz przepisy zawarte w źródłach publikowanych. Niemniej 
kwestia prymatu prawa zwyczajowego lub stanowionego pozostaje nadal 
dyskusyjna29.

28 „Chociam też baczył w tych księgach rzeczy wiele od naszych zwyczajów, albo trudne, 
albo zgoła niepotrzebne, przedsiem tego nie opuścił, bom nie chciał być sędzią, co nam jest 
in Speculo Saxonum pożytecznego, co niepożytecznego, bo się pospołu wszystko tak związało, 
że kto by chciał to wyrzucić, co by mu się niepotrzebnego być zdało, z trudnością przy tym 
i potrzebnego ochronić mógł”. S.S. (Szcz.), Przedmowa, s. 5–6 [nlb].

29 Odrębną kwestią teoretyczną nieuwzględnioną w niniejszej pracy jest zagadnienie obo-
wiązywania norm polskiego prawa miejskiego pod względem czasu. Na podstawie przepisu 
Ius municipale można stwierdzić, iż akt prawny nabywał mocy obowiązującej w chwili ogło-
szenia („Bo potym, to jest gdy już postanowione i objawione będzie, już się niegodzi o nim 
[tj. o prawie w znaczeniu ustawy – G.M.K.] – jeśli słuszne albo niesłuszne – uznawać. Ale już 
musi, jakiekolwiek będzie, według niego sądzić”. I.M. art. 1 ust. 23 glo.). Jeśli chodzi o prawo 
ziemskie zob. H. Grajewski, Granice czasowe mocy obowiązującej norm dawnego prawa pol-
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3. Prawo zwyczajowe współcześnie

Na zakończenie pragnę podać pewne przykłady ilustrujące rolę zwyczaju 
i prawa zwyczajowego w czasach współczesnych. Odniosę się tutaj do pol-
skiego systemu prawa oraz innych systemów normatywnych, w których zwy-
czaj w dalszym ciągu pełni rolę jako źródło prawa (common law, prawo kano-
niczne, prawo w ramach jednej z grup etnicznych).

3.1. Zwyczaj i prawo zwyczajowe w polskim systemie prawa

Na gruncie uregulowań Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej30 odnoszących 
się do źródeł prawa (art. 87 i n.) prezentowane są w literaturze różne poglą-
dy odnośnie do istnienia bądź nieistnienia prawa zwyczajowego w polskim 
systemie prawa31. Poniżej, opierając się na doktrynie, orzecznictwie i innych 
źródłach (praktyka parlamentarna), podam kilka przykładów – być może 
problematycznych, tego jednak nie podejmuję się rozstrzygać – istnienia 
norm prawa zwyczajowego i norm zwyczajowych w ramach różnych gałęzi 
prawa (prawo konstytucyjne, karne, cywilne, międzynarodowe publiczne)32.

Na wstępie można ogólnie stwierdzić, że prawo zwyczajowe w Polsce ma 
obecnie znaczenie marginalne, jednak – zgodnie ze stanowiskiem przedsta-
wianym przez różnych autorów – w dalszym ciągu funkcjonuje w pewnych 
dziedzinach. Odmiennym zagadnieniem są istniejące ustawowe odesłania do 
zwyczajów w prawie cywilnym.

W ramach polskiego prawa konstytucyjnego wyklucza się istnienie pra-
wa zwyczajowego33. Natomiast zgodnie z poglądami doktryny, może w Pol-

skiego, „Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału II – Nauk Historycznych i Społecz-
nych”, nr 71, Łódź 1970.

30 Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. 
31 Zob. SPP, t. 1, s. 224–226 (M. Safj an) i cyt. tam literaturę. 
32 Nie dotyczy to procedur administracyjnej i cywilnej. Jak stwierdził Trybunał Konstytucyj-

ny: „przepisy regulujące procedurę administracyjną oraz cywilną są przepisami prawa publicz-
nego i nie odwołują się do zwyczajów czy prawa zwyczajowego”. Postan. z 1 III 2010 r.; P 107/08.

33 Jak stwierdza L. Garlicki, w prawie konstytucyjnym (oraz innych gałęziach prawa) „nie 
ma […] miejsca dla prawa zwyczajowego, rozumianego jako normy prawne powstałe w drodze 
długotrwałego stosowania zwyczajowo przyjętych rozwiązań i mające moc obowiązującą taką, 
jak prawo stanowione”. Jako przykład normy, która „być może” nadaje się do rozpatrywania 
w  „ kategoriach prawa zwyczajowego”, autor podaje zasadę dyskontynuacji prac parlamentu. 
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 48. Zob. także Pra-
wo polskie. Próba syntezy, red. T. Guz, J. Gołuchowski, M.R. Pałubska, Warszawa 2009, s. 204–
205 (D. Dudek): „do źródeł polskiego prawa konstytucyjnego w polskim systemie prawnym 
nie należą […] 2) prawo zwyczajowe […] [stanowiące – G.M.K.] normy wykształcone w wyni-
ku długiego czasu postępowania według określonych, powtarzalnych reguł, z towarzyszącym 
temu powszechnym przeświadczeniem o normatywnym charakterze tych reguł […]”.
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sce istnieć zwyczaj konstytucyjny, który odnosi się wyłącznie do stosowania 
w praktyce norm konstytucyjnych34. Zwyczaj konstytucyjny może kształto-
wać się, według Leszka Garlickiego, „spontanicznie” w drodze długotrwałej 
praktyki lub też w wyniku precedensu konstytucyjnego, który daje początek 
nowemu zwyczajowi, jeżeli w przyszłości praktyka organów państwowych 
będzie z nim zgodna35. Na zwyczaj konstytucyjny powołał się w zdaniu od-
rębnym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 VI 2002 roku Marek 
Safj an, stwierdzając między innymi, iż: 

najważniejszym punktem spornym pozostaje kwestia pojęcia materii ustawy, w ob-
rębie której mogą być zgłaszane poprawki senackie. Istnienie rozbieżności w tym 
punkcie trudno uznać za sprawę przypadku, czy czysto subiektywnych poglądów, są 
one bowiem wynikiem obiektywnych trudności interpretacyjnych (świadczą o tym 
chociażby zgłaszane konsekwentnie zdania odrębne do orzeczeń TK), pewnego ob-
szaru niedopowiedzenia i niejasności, w którym najwłaściwsze wydaje się położenie 
akcentu na stopniowo kształtującą się praktykę czy zwyczaj konstytucyjny36. 

Można przypuszczać, że w przyszłości – raczej dalszej niż bliższej – jeżeli 
ukształtuje się w Polsce stabilna i trwała praktyka konstytucyjna, problem pra-
wa zwyczajowego w ramach prawa konstytucyjnego nabierze nowego wymia-
ru, a obecne poglądy odnośnie do jego nieistnienia z czasem ulegną rewizji.

Skoro mowa o Trybunale Konstytucyjnym, należy zauważyć, iż w wyda-
nych orzeczeniach odnosi się on do kwestii zwyczaju oraz prawa zwyczajo-
wego37. Mogą być to ustalone zwyczaje, jak w wyroku z 24 III 2004 roku38, 

34 „Pojęciem tym określa się ustabilizowaną (tzn. długotrwałą i powtarzalną) praktykę po-
stępowania w jakiejś sytuacji, rodzącą domniemanie, że gdy sytuacja ta zaistnieje w przyszło-
ści, także postąpi się w niej w taki sam sposób”. Ibidem. Zwyczaj konstytucyjny należy zatem 
do kategorii zwyczajów prawnych. Por. A. Preisner, Zwyczaj konstytucyjny, [w:] Encyklopedia 
prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2007, s. 1079.

35 L. Garlicki, op.cit., s. 49.
36 Zdanie odrębne sędziego M. Safj ana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

24 VI 2002 r., w sprawie K 14/02.
37 Szerzej zob. K.  Działocha, Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie 

Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. 
M. Zubik, Warszawa 2006, s. 303–329. Autor stwierdza, iż „Konstytucja nie daje odpowiedzi 
w sprawie tego, czy także inne fakty prawotwórcze, a wiec zwyczaj czy precedens prawny są 
źródłami prawa, lecz nie wyklucza tego; można powiedzieć, że milcząco je uznaje (z pewnoś-
cią dotyczy to zwyczajów międzynarodowych, skoro zgodnie z art. 9 Rzeczpospolita Polska ma 
przestrzegać wiążącego ją prawa międzynarodowego, którego częścią jest prawo zwyczajowe)”. 
Ibidem, s. 322. W uzupełnieniu można dodać, że w konstytucjonalizmie francuskim kontrower-
sje istniały co do kwestii ukształtowania się zwyczaju konstytucyjnego w zakresie zastosowania 
instytucji referendum. W tym kontekście M. Duverger stwierdził, że jednorazowe postępowa-
nie w określony sposób nie może jeszcze stworzyć zwyczaju konstytucyjnego (une fois n’est pas 
coutume). Ł. Jakubiak, Referendum jako narzędzie polityki. Francuskie doświadczenia ustrojowe, 
Kraków 2012, s. 116.

38 K 37/03.
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w którym TK stwierdził, że „pojęcie poprawki należy defi niować w drodze 
wykładni systemowej i funkcjonalnej samej Konstytucji (z uwzględnieniem 
ustalonych zwyczajów i praktyki parlamentarnej)”39. W odniesieniu do pro-
cesu tworzenia prawa, TK stwierdził: „należy pamiętać, że formułując prze-
pisy prawne, ustawodawca bierze pod uwagę zwyczaj czy tradycję dotyczącą 
danej dziedziny życia społecznego”40. Kategoria zwyczaju pojawia się także 
w kwestiach dotyczących zwyczajów sprzecznych z normami prawa stano-
wionego (consuetudo contra legem)41 czy też układów zbiorowych pracy42.

W prawie karnym istnienie prawa zwyczajowego jest w zasadzie wyklu-
czone43. Wyłączność ustawowa odnosi się do norm sankcjonujących44, nie-
koniecznie jednak dotyczyć ma norm dozwalających. Otóż według Mikołaja 
Iwańskiego panujący w polskim społeczeństwie zwyczaj dawania drobnych 
prezentów pracownikom służby zdrowia i nauczycielom doprowadził do wy-
kształcenia się prawa zwyczajowego, którego normy dopuszczają „wręczenie 
lub przyjęcie w określonych okolicznościach pewnych korzyści”45. Zgodnie 
z poglądem autora, „podstawą wyłączenia przestępności zachowania pole-
gającego na wręczeniu lub przyjęciu niewielkiego prezentu przez nauczy-

39 W dalszej części uzasadnienia Trybunał Konstytucyjny odniósł się do potencjalnego 
zwyczaju konstytucyjnego, skoro określone unormowanie „mogłoby jednak funkcjonować 
w praktyce jako zwyczaj konstytucyjny, mający oparcie we wskazanych […] przepisach Kon-
stytucji”. Ibidem.

40 Wyr. z 28 X 2010 r., P 25/09.
41 „[…] Trybunał zauważa, że nawet gdyby zakwestionowana norma spełniała kryteria 

uznania za prawo zwyczajowe, to w systemie prawa stanowionego, a takim niewątpliwie jest 
system polski, nie ma miejsca na prawo zwyczajowe tworzone w opozycji do norm prawa 
stanowionego. […] Nie jest dopuszczalne modyfi kowanie bądź derogowanie przez prawo zwy-
czajowe postanowień zawartych w aktach prawa stosowanego będących źródłami prawa obo-
wiązującego w rozumieniu art. 87 Konstytucji, czy też nie stosowania tych aktów prawnych ze 
względu na normy zwyczajowe”. Postan. z 1 III 2010 r.; P 107/08.

42 „Zawieranie w układach postanowień przyznających uprawnienia i świadczenia na 
rzecz emerytów i rencistów jest zatem prawnie dopuszczalne, a w praktyce może być uznane 
nawet za pewien zwyczaj”. Wyr. z 12 XII 2005 r., SK 20/04.

43 „Konieczną i bezdyskusyjną konsekwencją przyjęcia zasady ustawowej wyłączności jest 
zakaz wprowadzania do systemu norm prawnokarnych w inny sposób niż w drodze aktów 
prawodawczych. To chyba najstarszy postulat zasady nullum crimen sine lege, sprowadzający 
się do wykluczenia ze źródeł prawa karnego orzecznictwa (precedensów), doktryny, a przede 
wszystkim prawa zwyczajowego”. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kra-
ków 2013, s. 99.

44 „Generalnie zasada ustawowej wyłączności wyklucza więc możliwość ustanowienia no-
wej normy sankcjonującej w drodze aktu normatywnego o randze niższej niż ustawa, jak rów-
nież możliwość wyprowadzania takich norm z prawa zwyczajowego”. Ibidem, s. 101.

45 M.  Iwański, Zwyczaj jako „okoliczność wyłączająca bezprawność” wręczania lub przyj-
mowania prezentów przez pracowników służby zdrowia i nauczycieli, „Czasopismo Prawa Kar-
nego i Nauk Penalnych”, R. 13, 2009, z. 1, s. 222. Autor wymienia tutaj sześć kryteriów, które 
powinny być spełnione, aby można było mówić o „zwyczajowo dopuszczalnym przyjęciu lub 
wręczeniu prezentu”. Ibidem, s. 220–222.
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ciela czy pracownika służby zdrowia jest prawo zwyczajowe”46. Istniejące 
normy prawa zwyczajowego powodują, że powyższe czyny nie są bezpraw-
ne, a w konsekwencji nie realizują one znamion typu czynu zabronionego47. 
M. Iwański stwierdza istnienie tutaj prawa zwyczajowego, biorąc pod uwagę: 
orzecznictwo sądów powszechnych, doktrynę prawa karnego oraz wyniki 
badań socjologicznych48. Można zatem stwierdzić, że analiza określonych 
źródeł pozwoliła autorowi na sformułowanie przesłanek zaistnienia norm 
prawa zwyczajowego w określonym zakresie, które to prawo obowiązuje 
obecnie w Polsce. Mamy tutaj do czynienia z normą prawa zwyczajowego 
o charakterze dozwalającym, a zatem na podstawie faktu jej istnienia należy 
przyjąć, iż określony czyn jest legalny49. Ciekawą kwestią byłoby rozważanie 
zagadnienia, przy zaistnieniu jakich przesłanek ewolucja zwyczaju mogłaby 
doprowadzić do powstania tutaj normy prawa zwyczajowego o charakterze 
nakazującym.

Kolejny przykład istnienia zwyczaju prawnego, a być może prawa zwy-
czajowego, tyczy się instytucji ułaskawienia. Zgodnie z poglądem prezento-
wanym przez Piotra Rogozińskiego50, w ramach powyższej instytucji mamy 
do czynienia z ukształtowanym zwyczajem prawnym51. Rodzi się natomiast 
pytanie, czy w ramach ułaskawienia istnieje w Polsce prawo zwyczajowe. Na 
podstawie określonych przesłanek wspomniany autor stwierdza, iż pogląd 
ten ma pewne podstawy, a to z uwagi na przestrzegane przez organy pań-
stwowe od wielu lat zwyczaje, jak również przekonanie panujące tak w społe-
czeństwie, jak i w doktrynie prawa, o wiążącym charakterze określonej prak-
tyki52. Konkludując, P. Rogoziński stwierdza, że: 

w Polsce, tak jak w innych systemach opartych na prawie stanowionym, podstawowe 
znaczenie w określeniu treści ułaskawienia zachowują przepisy tegoż prawa, nato-

46 Ibidem, s. 210.
47 Ibidem.
48 Ibidem, s. 214.
49 „Czyn polegający na wręczeniu lub przyjęciu prezentu przy zachowaniu warunków 

zwyczaju nie może być bowiem określony jako »zabroniony«. Zakaz kreowany przez normę 
sankcjonowaną interpretowaną z art. 228 lub 229 k.k. ulega ograniczeniu przez normę prawa 
zwyczajowego o charakterze dozwalającym. Nie można przyjąć, że czyn legalny realizuje zna-
miona typu czynu zabronionego”. Ibidem, s. 223.

50 P. Rogoziński, Instytucja ułaskawienia w prawie polskim, Warszawa 2009, s. 178 i n.
51 Por. wyżej, rozdz. II, podrozdz. 2.2. in fi ne oraz przyp. 136.
52 „Organ stosujący prawo łaski, świadom ogólnikowości obowiązującego w tej materii 

prawa stanowionego, nadawał praktyce o określonej treści cechy trwałości, powodując wyro-
bienie w społeczeństwie, również wśród doktryny prawa, przekonania o jej wiążącym charak-
terze”. Przytaczanymi przez autora przykładami tej praktyki jest niestosowanie przez szafarza 
łaski indywidualnej abolicji czy przestrzeganie ustawowych rozmiarów okresu próby przy wa-
runkowym zawieszeniu wykonania kary. P. Rogoziński, op.cit., s. 184–186.
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miast prawo zwyczajowe doprecyzowuje je i normuje stosunki społeczne w zakresie 
nim nieuregulowanym oraz nie może być z nim sprzeczne53. 

W związku z ogólnikowością regulacji konstytucyjnej, „która nie określa, 
czym prawo łaski jest […] zawęża się pole do stwierdzenia niezgodności czy 
też sprzeczności prawa zwyczajowego z prawem stanowionym”54. Opierając 
się na źródłach, w tym zwłaszcza praktyce, można pokusić się o stwierdze-
nie zasadniczej roli prawa zwyczajowego w ramach instytucji ułaskawienia, 
zresztą nie tylko w Polsce55.

Kolejny przykład istnienia norm prawa zwyczajowego związany jest z kwestią 
lokalizowania pasieki na nieruchomości. Zgodnie bowiem z opinią wyrażoną 
przez sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2003 roku 

w Polsce nie ma odrębnych przepisów prawnych regulujących lokalizację oraz od-
ległości umieszczania pasiek od granic sąsiadów. Istnieje jedynie niepisane „prawo 
zwyczajowe”. Według tego zwyczaju ule mogą być stawiane w odległości nie mniej-
szej niż 10 metrów od granic sąsiadów i 30 metrów od dróg i sąsiednich zabudowań 
mieszkalnych lub w odległościach mniejszych niż podane powyżej, gdy pasieka jest 
oddzielona murem, gęstą ścianą krzewów czy drzew lub podobnym ogrodzeniem 
o wysokości 3 metrów56.

Uzasadnieniem obowiązywania norm prawa zwyczajowego w tym zakre-
sie jest ochrona sąsiadów przed użądleniami owadów. Uwagę zwraca utożsa-
mianie w powyższej ekspertyzie „prawa zwyczajowego” i „zwyczaju”.

Jeśli chodzi o inne sfery regulacji prawnych, można podać także przykła-
dy określonych zwyczajów, kształtujących się w ramach działalności najwyż-
szych organów państwowych (nadawanie odznaczeń przez prezydenta RP57) 
czy też organów administracyjnych niższego szczebla58.

53 Ibidem, s. 191.
54 Ibidem, s. 193–194.
55 „Zasadnicze znaczenie prawa zwyczajowego przy określaniu treści instytucji ułaskawie-

nia jest widoczne także w innych państwach o podobnej, jak w Polsce, regulacji treści tej insty-
tucji w systemie prawa stanowionego, np. w Niemczech”. Ibidem, s. 194.

56 Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zapytanie nr 
2176 w sprawie zakładania pasiek pszczół zgodnie z przepisami UE z 3 X 2003 r.

57 W odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na interpela-
cję nr 21611 w sprawie ustanowienia Nagrody im. prof. Krzysztofa Skubiszewskiego dla osób 
zasłużonych w rozwoju polskiej dyplomacji z 13 IV 2011 r. znajduje się informacja: „istnieje 
również, zapoczątkowany przez ministra R. Sikorskiego, zwyczaj, że w dniu służby zagra-
nicznej, którym jest 16 listopada (16 listopada 1918 r. – dzień wysłania przez marszałka 
J.  Piłsudskiego depeszy do przywódców państw o powstaniu niepodległego państwa pol-
skiego) prezydent RP nadaje zasłużonym pracownikom służby zagranicznej odznaczenia 
państwowe”. Uwagę zwraca niefortunne sformułowanie, iż jest to zwyczaj zapoczątkowany 
przez ministra. 

58 W interpelacji nr 19391 skierowanej do ministra sprawiedliwości w sprawie dookreślenia 
okresu ważności wypisu z KRS i innych dokumentów z 17 XI 2010 r. poseł A. Gut-Mostowy 
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Ogólnie należy stwierdzić, że w polskim systemie prawa cywilnego obo-
wiązują przepisy, w których następuje odesłanie do zwyczajów (consuetudo 
secundum legem). Z uwagi na to, że rolę zwyczajów, do których odsyłają prze-
pisy, określają normy prawa stanowionego, zwyczaje „nie mogą być trakto-
wane jako samodzielne źródło prawa”59. W literaturze wymienia się następu-
jące metody odesłań ustawowych do zwyczaju w różnych systemach prawa 
cywilnego60: a) i n k or p or a c j a  z w y c z a j ów  d o  pr aw a  s t a n ow i o-
n e g o  poprzez ogłoszenie ich w akcie normatywnym; b) b e z p o ś re d n i e 
o d e s ł a n i e  d o  z w y c z a j u; c) p o ś re d n i e  o d e s ł a n i e  d o  z w y c z a j u. 
Jeśli chodzi o polski kodeks cywilny, przepisy odsyłające do zwyczaju pełnią 
trzy zasadnicze funkcje61: a) o k re ś l e n i e  t re ś c i  s t o s u n ku  pr aw n e g o; 
b) u s t a l e n i e  d o p u s z c z a l n o ś c i  i  pr z e s ł a n e k  p ow s t a n i a  s t o s u n-
ku  pr aw n e g o; c) w y k ł a d n i a  o ś w i a d c z e ń  w o l i. Jak pisze M. Safj an, 
zasadnicze znaczenie odesłania do zwyczaju sprowadza się do tego, „aby 
stosunki prawne w obrocie w możliwie największym stopniu odpowiadały 
oczekiwaniom prawnym danej grupy, były zgodne z jej utrwalonymi nawy-
kami i przekonaniami”62. Natomiast jeśli chodzi o rolę zwyczaju w systemie 
polskiego prawa prywatnego, jest ona znaczna, skoro: 

jest znacznie większa niż wynikałoby to z formalnej analizy źródeł prawa i tych re-
gulacji ustawowych, które wyznaczają mu [zwyczajowi – G.M.K.], poprzez wyraźne 
odesłania, stosowne miejsce związane najczęściej z wyróżnianymi funkcjami podsta-
wowymi – wyjaśniającą i normującą63. 

stwierdza: „W swojej pracy poselskiej często spotykam się i współpracuję z organizacjami 
pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami. Ich przedstawiciele zwrócili mi uwagę na 
pewien zwyczaj stosowany przez administrację rządową, jak i samorządową. Chodzi o przyj-
mowanie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego jako ważnego tylko przez określoną liczbę 
miesięcy. Zwyczajowo są to 3 miesiące, ale zdarza się też 6, jak i w skrajnych przypadkach 
miesiąc”. W odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 7 XII 2010 r. 
znajduje się stwierdzenie, że „znana jest praktyka, stosowana przez różne instytucje czy urzę-
dy, ale przede wszystkim przez banki, nakładania obowiązku dostarczania odpisów z KRS, 
wydanych nie wcześniej niż np. 3 czy 6 miesięcy przed datą ich przedłożenia (wykorzystania)”.

59 SPP, t. 1, s. 227 (M. Safj an). Szerzej zob. idem, Refl eksje o roli zwyczaju, [w:] Prawo pry-
watne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskie-
mu, red. A. Nowicka, Poznań 2005, s. 79–104.

60 M. Olechowski, Odesłania ustawowe do zwyczaju (uwagi porządkujące), PiP, R. 56, 2002, 
z. 7, s. 18–30.

61 SPP, t. 1, s. 229 (M. Safj an). Na temat argumentów, które przemawiają „za wdrożeniem 
prawa zwyczajowego do zbioru źródeł prawa powszechnie obowiązującego” zob. M. Kłodaw-
ski, Trzy ujęcia nadmiarowości w polskim prawie stanowionym, [w:] Rzeczywistość społeczna 
w badaniach młodych naukowców, red. Z. Dziemianko, W. Stach, Poznań 2012, s. 157–158.

62 SPP, t. 1, s. 231 (M. Safj an).
63 Ibidem, s. 236. 
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Należy odnotować niejednolitość terminologiczną kodeksu cywilnego 
w wypadku odesłań do zwyczaju, skoro w przepisach mowa jest, przykła-
dowo, o zwyczajach ustalonych (art. 56, 65 § 1, 354), miejscowych (art. 287 
i in.), przyjętych w danym środowisku (art. 922 § 3) etc.64 Niejednolitość owa 
nie ma jednak szczególnego znaczenia, a wynika „z pewnych tradycji termi-
nologicznych języka prawnego i prawniczego”65.

W świetle powyższych poglądów jako szczególnie interesujące zagadnie-
nie badawcze jawi się kwestia, w jakim zakresie sądy w kulturze prawa stano-
wionego – jak w Polsce – uwzględniają w orzecznictwie normy zwyczajowe. 
Przykładowo, w ostatnich latach Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach po-
woływał się na: zwyczaj ustalony66, zwyczaj utarty67, zwyczaj powszechny68, 
zwyczaj wynikający z praktyki69 oraz – co szczególnie interesujące – cywili-

64 Ibidem, s. 231. 
65 Ibidem. Jeśli chodzi o zagadnienie zwyczaju w prawie zobowiązań, w ramach umów 

„ustawodawca polski […] istotną rolę przyznaje zwyczajom. Nie maja one charakteru norm 
prawnych, nie są więc źródłem prawa dotyczącego umów. Stanowią jednak faktycznie stoso-
waną, powszechną w danym okresie, w danym środowisku i stosunkach praktykę określonego 
zachowania się”. A. Brzozowski, Umowy, [w:] SPP, t. 5: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. 
E. Łętowska, Warszawa 2013, s. 432. Na temat wykładni zwyczaju zob. E. Łętowska, K. Osajda, 
Wprowadzenie do części ogólnej zobowiązań, [w:] SPP, t. 5, s. 27. Autorzy podzielają pogląd, 
zgodnie z którym „zwiększanie obszaru, w którym umowa kształtuje stosunki zobowiązanio-
we, wiąże się z jednoczesnym zwiększaniem doniosłości prawnej zwyczajów obrotu”. Ibidem. 
Na temat zwyczajów handlowych zob. W.J. Katner, Sprzedaż, [w:] SPP, t. 7: Prawo zobowiązań 
– część szczegółowa, red. J.  Rajski, Warszawa 2011, s. 38–39. Zgodnie z cyt. tamże wyr. SN 
z 18 V 1970 r., I CR 58/70 (OSNC 1971 Nr 5, poz. 86) „w obrocie międzynarodowym, ściślej: 
w obrocie między podmiotami prawa cywilnego należącymi do różnych krajów, mają przede 
wszystkim zastosowanie przepisy prawa międzykrajowego wynikające bądź z odpowiednich 
konwencji, bądź z odpowiednich utartych zwyczajów. Dopiero w braku norm tego rodzaju 
wchodzi w rachubę zastosowanie prawa krajowego [...]”. Na temat zwyczaju w ramach insty-
tucji zadatku zob. M. Tenenbaum, Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym, Warszawa 
2008, rozdz. 5: Zwyczaj jako źródło kształtujące treść instytucji zadatku, s. 139–174.

66 „Ustalony zwyczaj – jeżeli da się go stwierdzić – w zakresie kształtowania nagród z zysku 
i ich wysokości może i powinien być brany pod uwagę przy wyjaśnianiu treści postanowień 
układów zbiorowych pracy”. Wyr. z 3 III 2011 r., II PK 218/10. Zob. także uchw. z 27 III 2007 r. 
II PZP 3/07 i wyr. z 13 I 2011 r., III PK 29/10.

67 „O konieczności uzyskania zgody przełożonego na wyjście z pracy wiedzieli wszyscy 
pracownicy Spółki, gdyż taki zwyczaj »był utarty«, a ponadto taki obowiązek wynikał wprost 
z treści regulaminu pracy […]”. Wyr. z 5 VII 2012 r., I PK 31/12.

68 „W literaturze przedmiotu dodatkowo wskazuje się na dość powszechny zwyczaj pod-
pisywania pism bez ich przeczytania, który czyni iluzoryczną kontrolę nad zgodnością spo-
rządzonego dokumentu z treścią oświadczenia spadkodawcy, sprawowaną przez testatora 
i świadków bądź tylko świadków, a także na istniejące zagrożenia autentyczności testamentu 
ustnego”. Uchw. z 23 XI 2001 r., III CZP 54/01.

69 Uchw. z 30 XI 2011 r., III CZP 70/11.



182

zowane zwyczaje70. Inne przykłady odnoszą się do zwyczaju handlowego71, 
zwyczaju zakładowego72, zwyczaju panującego w danym środowisku (przyję-
te zwyczajowo obrzędy)73, związku zwyczajowego74 czy też miejsca korzysta-
jącego zwyczajowo w eksterytorialności75. 

Jeśli mowa o osobach wykonujących dany zawód, Sąd Najwyższy uwzględ-
nił na przykład zwyczaj stosowany przez notariuszy76 oraz zwyczaj istniejący 
pośród marynarzy, a dotyczący przechowywania pieniędzy77. Kilkakrotnie 
powołał się też na zwyczaje związane z udzielaniem urlopów wypoczynko-
wych78, w tym zagadnieniem urlopu w ramach innych stosunków prawnych 

70 „Przy ponownym rozpoznaniu [sprawy – G.M.K.] Sąd […] powinien odnieść się meryto-
rycznie do twierdzeń zawartych w apelacji powoda, a w szczególności ocenić, czy jednostronne 
i natychmiastowe pozbycie się zagranicznego pracownika było oparte na cywilizowanych zwy-
czajach panujących w środowisku sportu zawodowego […]”. Wyr. z 28 III 2002 r., I PKN 32/01.

71 „Nie ma przepisów, które określałyby, jak długo odpis z rejestru zachowuje »ważność«. 
W praktyce obrotu gospodarczego przyjmowany jest niekiedy okres trzech miesięcy, jak pod-
kreśla jednak doktryna, zasada »trzech miesięcy« nie wynika z przepisów i funkcjonuje raczej 
jako zwyczaj handlowy”. Uchw. z 8 XI 2007 r., III CZP 92/07.

72 „Zakres obowiązków pracowniczych określają przepisy prawa pracy, postanowie-
nia umowy o pracę oraz – jeżeli chodzi o ich konkretny kształt – zwyczaj zakładowy”. Wyr. 
z 23 X 2003 r., I PK 425/02. W wyr. z 26 VI 1998 r., I PKN 211/98 mowa jest o „zwyczajach 
przyjętych w zakładzie pracy”. Zob. także niżej, przyp. 78.

73 „Koszty pogrzebu obejmują wydatki odpowiadające zwyczajom panującym w środo-
wisku, do którego zmarły należał. […] Nie należy […] utożsamiać pogrzebu wyłącznie z ak-
tem złożenia ciała albo szczątków do grobu, ale z przeprowadzeniem zwyczajowo przyjętych, 
w danej kulturze, obrzędów związanych ze śmiercią i pożegnaniem osoby zmarłej”. Uchw. 
z 2 II 2011 r., I UZP 5/10 i cyt. tam wyroki SN.

74 „Związek taki może wynikać z praktyki rynkowej, ale z wyłączeniem sytuacji, gdy źród-
łem tej praktyki jest wyłącznie zachowanie dominanta”. Wyr. z 17 III 2010 r., III SK 41/09.

75 „Działo się to [protest głodowy pracowników – G.M.K.] więc na terenie Cementowni, 
lecz w miejscu korzystającym zwyczajowo ze specyfi cznej związkowej eksterytorialności, co 
łagodziło wpływ akcji strajkowej na zakładowy porządek pracy”. Wyr. z 27 XI 1997 r., I PKN 
393/97.

76 „Notariusz ma zwyczaj, że czasami – przy istniejących wątpliwościach co do charakteru 
podpisu – odbiera dodatkowo odcisk kciuka”. Wyr. z 8 III 2012 r., III CSK 209/11.

77 „Najczęściej marynarze przechowują gotówkę w książeczkach żeglarskich, jednakże 
w tym wypadku nie odnaleziono jej tam. Z uwagi na powyższy zwyczaj, a także z uwagi na 
głęboki szok, w jakim znajdowała się załoga, nie przeszukano odzieży, w którą Ryszard A. był 
ubrany w chwili śmierci, a w której zabrano go do szpitala”. Wyr. z 4 III 1998 r., II UKN 530/97.

78 „Nie jest również wykluczone, że sposób udzielania urlopów na żądanie – ze względu 
na nikłość regulacji ustawowej – zostanie ustalony u danego pracodawcy (albo w określonym 
zakładzie pracy) w drodze zwyczaju, pewnej praktyki, stosowanej faktycznie przez pewien czas 
w jednakowym stopniu w odniesieniu do wszystkich pracowników. Zwyczaj taki (praktyka za-
kładowa) może być źródłem praw i obowiązków stron stosunków pracy (art. 354 k.c. w związ-
ku z art. 300 k.p.)”. Wyr. z 15 XI 2006 r., I PK 128/06. Zob. także wyroki z 7 XI 1995 r., I PRN 
84/95; z 10 V 2000 r., I PKN 642/99; z 15 III 2001 r., I PKN 306/00. Szerzej na temat zwyczaju 
w prawie pracy zob. K. Jaśkowski, Funkcje zwyczaju w prawie pracy, „Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne” 2008, nr 1, s. 2–5.
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niż stosunek pracy79. Uwagę zwraca, że Sąd Najwyższy w orzecznictwie od-
nosił się również do zjawiska upowszechniania się określonego zwyczaju80, 
następnie sytuacji, w której zwyczaj nie może zastąpić elementu czynności 
prawnej (oświadczenia woli)81, a także do istniejącego w Polsce w okresie 
państwa socjalistycznego zwyczaju, który po zmianie ustroju politycznego 
utracił rację bytu82.

W systemie źródeł prawa RP zwyczaj odgrywa rolę także w związku z prze-
strzeganiem przez Polskę prawa międzynarodowego (art. 9 Konstytucji). 
W prawie międzynarodowym publicznym zwyczaj stanowi bowiem zasadni-
cze, obok umów międzynarodowych, źródło prawa. Zgodnie z art. 38 ust. 1 
lit. b) statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości83, trybunał sto-
suje „zwyczaj międzynarodowy, jako dowód istnienia powszechnej praktyki, 
przyjętej jako prawo”. Rozważania odnośnie do stwierdzenia istnienia normy 
zwyczajowej oraz prawa zwyczajowego opierają się zatem w doktrynie prawa 
międzynarodowego na tych samych kryteriach, jak przedstawiane wyżej84. 
Jeżeli chodzi o praktykę (usus), mowa tutaj o praktyce państw, która obej-
muje określone działania organów państwowych na arenie międzynarodowej 
i w ramach porządku krajowego oraz o praktyce organizacji międzynarodo-
wych. Praktyka winna charakteryzować się określonymi cechami (jednoli-
tość, stałość, powszechność, trwanie w czasie etc.). Natomiast przekonanie 
o obowiązującym charakterze normy (opinio iuris) 

79 „W ramach innych stosunków prawnych niż stosunek pracy prawo do urlopu wypo-
czynkowego może wynikać z ustalonych zwyczajów”. Wyr. z 6 V 2009 r., II PK 95/09.

80 „[…] częste stosowanie w praktyce rozliczeń bezgotówkowych ze względu na wiążące 
się z tym udogodnienia stało się podstawą do formułowania poglądu o upowszechnieniu się 
zwyczaju przyjmowania zapłaty w postaci rozliczeń bezgotówkowych”. Uchw. z 14 II 2002 r., 
III CZP 81/01.

81 „Zwyczaj nie stanowi […] źródła prawa jako podstawy dla zawarcia umowy o zakazie 
konkurencji. […] Tam więc, gdzie prawo pozytywne wymaga wyrażenia oświadczenia woli 
przez organ spółki, tam zwyczaj nie może go zastąpić”. Wyr. z 4 XI 2008 r., I PK 82/08. Zob. 
także wyr. z 28 IV 2010 r., I PK 208/09.

82 „Przed 1989 r., w ustroju gospodarki centralnie kierowanej i związanego z nią niedoboru 
dóbr konsumpcyjnych, praktykowany był zwyczaj wpłacania przez kupującego wysokich zali-
czek, nieraz całej ceny w zamian za zapewnienie możliwości nabycia w przyszłości pożądanego 
towaru. Obecnie, w warunkach obfi tości towarów na rynku, zwyczaju tego nie można akcep-
tować […]”. Wyr. z 13 II 2002 r., IV CKN 672/00.

83 Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90.
84 Spośród bogatej literatury na temat zwyczaju w prawie międzynarodowym zob. R. Bierza-

nek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004, s. 106–109; W. Czapliński, 
A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, 
s. 72–98; A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011, 
s. 13–22; M.N. Shaw, Prawo międzynarodowe, przeł. J.J. Gojło, A. Kułach, A. Misztal, P. Nowak, 
L. Otrębski, wstęp S. Sawicki, Warszawa 2011, s. 73–86.
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jest tym czynnikiem, który przekształca obyczaj w zwyczaj, czyniąc z niego część za-
sad prawa międzynarodowego. Ujmując rzecz nieco inaczej, państwa zachowują się 
w określony sposób ponieważ są przekonane, że są do tego zobowiązane85. 

Na temat kryteriów, przy których uwzględnieniu należy ustalać treść zwy-
czajowej normy prawa międzynarodowego publicznego, Sąd Najwyższy wy-
powiedział się w następujący sposób: 

Treść zwyczajowej normy prawa międzynarodowego publicznego statuującej immu-
nitet jurysdykcyjny państwa należy ustalać według kryteriów, które zgodnie z art. 
38 ust. 1 lit. b statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości […] decydują 
o istnieniu prawa zwyczajowego jako źródła prawa międzynarodowego publicznego. 
Kryteriami tymi są: powszechna praktyka oraz poczucie obowiązku prawnego stoso-
wania się do określonego sposobu postępowania86. 

Uwagę zwraca zastosowane przez sąd sformułowanie, iż prawo zwycza-
jowe (a nie zwyczaj) stanowi źródło międzynarodowego prawa publicznego.

3.2. Prawo zwyczajowe w innych systemach normatywnych

Jeśli chodzi o znaczenie zwyczaju jako źródła prawa, nadal szczególna rola 
przypada mu w systemie common law87. Orzeczenia prawotwórcze (prece-
densy) mogą się bowiem opierać na zwyczaju88. Jeśli następnie dane osoby 
podporządkowują się takiemu orzeczeniu, dziać się może tak wskutek roz-
kazu suwerena, który „milcząco polecił swym poddanym, aby byli posłuszni 
nakazom sędziów »wydanym« w obliczu preegzystującego zwyczaju”89. Jako 
kluczowa jawi się tutaj ponownie pozycja suwerena, gwarantującego posłu-
szeństwo prawu poprzez zastosowanie przymusu państwowego. Niemniej 
w ramach rozważań nad prawem zwyczajowym Herbert L.A. Hart nie uzna-
wał jednak, aby zwyczaj „zawdzięczał status prawa […] »milczącej« realizacji 
władzy prawodawczej”, lecz „regule uznania” istniejącej „zewnętrznie i fak-
tualnie […] jedynie jako złożona, chociaż zwykle zgodna, praktyka sądów, 

85 M.N. Shaw, op.cit., s. 80–81.
86 Postan. z 29 X 2010 r., IV CSK 465/09.
87 Na temat relacji pomiędzy zwyczajem a prawem precedensowym zob. SPP, t. 1, s. 219–

220 (M. Safj an). Szerzej na temat zwyczaju w systemie common law zob. D.J. Bederman, Cus-
tom as a Source of Law, New York 2010, s. 27–41 (cz. 1, rozdz. 3: History: the Common Law 
and Custom).

88 „Dopóki sądy odwołują się do nich [tj. reguł zwyczajowych – G.M.K.] w poszczegól-
nych przypadkach, są one jedynie zwyczajami, a nie prawem w jakimkolwiek sensie. Gdy sądy 
stosują te reguły i wydają na ich podstawie wiążące polecenia, zwyczaj nabiera charakteru 
prawnego”. H.L.A Hart, Pojęcie prawa, przeł., wstępem poprzedził i przyp. opatrzył J. Woleń-
ski, Warszawa 1998, s. 72.

89 Ibidem.
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urzędników i osób prywatnych, polegająca na identyfi kacji prawa poprzez 
odniesienie do pewnych kryteriów”90.

Także w prawie kanonicznym zwyczaj stanowi w dalszym ciągu istotne 
źródło prawa91. W określonej sytuacji może on nabyć mocy prawa nawet, 
gdy istnieje obok prawa oraz wbrew prawu kanonicznemu92. Stanowi także 
najlepszą interpretację ustaw (kan. 27). Inne liczne kanony KPK, odnoszą-
ce się zwłaszcza do osób duchownych, małżeństwa oraz dóbr kościelnych, 
uwzględniają w swej treści istniejące normy zwyczajowe93. Podobną rolę zwy-
czajowi przypisuje KKKW94. Tutaj uwidacznia się zasadnicza różnica pomię-
dzy prawodawstwem świeckim a kościelnym, polegająca na tym, że: 

w prawnym systemie Kościoła wzajemna relacja ustawa – przyjęcie posiada zatem 
jako kontrapunkt inną relację: zwyczaj – aprobata. Obie podkreślają szczególny cha-
rakter prawa kanonicznego, którego ostatecznym celem jest realizacja komunii Koś-
cioła i Kościołów. W tej „rzeczywistości jednej złożonej” […], jeśli prawu kanoniczne-
mu przysługuje także funkcja ochrony przed niebezpieczeństwem partykularyzmu, 
to zwyczajowi kanonicznemu przysługuje również funkcja obrony przed przeciwnym 
niebezpieczeństwem: absolutyzmu lub centralizmu. Jest to możliwe jedynie wewnątrz 
takiego systemu prawnego, w którym kryterium nadania jakiejś normie mocy obo-
wiązującej nie stanowi tylko wola prawodawcy lub wartość jedynie formalna, jaką 
w systemach prawa państwowego stanowi wartość pewności prawa, ale jedność, czyli 
komunia – jako istotna treść samego doświadczenia kościelnego95.

Podejmowane współcześnie badania na styku prawa, socjologii i antropo-
logii wykazują wciąż doniosłą – a nawet decydującą – rolę prawa zwyczajo-
wego w ramach określonych wspólnot etnicznych. Przytoczę tutaj przykład 

90 Ibidem, s. 142, 153.
91 Zwyczajowi poświęcony jest tytuł 2 w księdze I KPK (kan. 23–28). Szerzej zob. L. Ge-

rosa, Prawo Kościoła, przeł. I. Pękalski, Poznań 1999, s. 102–103. Warto wspomnieć, iż KPK 
promulgowany z 1983 roku zachował jako obowiązujące istniejące dotychczas zwyczaje obok 
prawa, tak powszechne, jak i partykularne (kan. 5 § 2), zniósł natomiast zwyczaje przeciwne 
normom kodeksu (kan. 5 § 1).

92 Kan 26 KPK: „Jeśli nie uzyskał specjalnego zatwierdzenia kompetentnego prawodaw-
cy, zwyczaj przeciwny obowiązującemu prawu kanonicznemu oraz zwyczaj obok prawa ka-
nonicznego jedynie wtedy otrzymuje moc prawa, gdy jest zachowywany zgodnie z prawem 
w sposób ciągły przez pełnych lat trzydzieści. Natomiast przeciwny ustawie kanonicznej, która 
zawiera klauzulę zabraniającą przyszłych zwyczajów tylko wtedy może przeważyć, gdy jest 
stuletni albo niepamiętny”.

93 Na przykład kanony: 289 § 2, 1062 § 1. W niektórych kanonach mowa o „zwyczaju 
prawnym” (kan. 1119, 1276 § 2, 1279 § 1), „zwyczajach miejscowych” (kan. 284) oraz „zwy-
czajach partykularnych” (kan. 1263).

94 Kan. 1506 KKKW: „§ 1. Zwyczaj wspólnoty chrześcijan, o ile odpowiada działaniu Du-
cha Świętego we wspólnocie Kościoła, może uzyskać moc prawa. § 2 Żaden zwyczaj nie może 
w żaden sposób znieść prawa Bożego”. Kan. 1508: „Zwyczaj jest najlepszą interpretacją ustaw”. 
Zob. kan. 1507, 1509.

95 L. Gerosa, op.cit., s. 103.
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prawa zwyczajowego społeczności Romów żyjących w Polsce oraz innych 
krajach. W ramach prawa zwyczajowego Romów funkcjonuje Rromani kris. 
Stanowi on swego rodzaju system norm o charakterze materialnym i kompe-
tencyjnym96. Zasadniczą rolę w ramach Rromani kris odgrywa sąd, rozpatru-
jący sprawy sporne pomiędzy członkami wspólnoty, w tym sprawy karne97. 
Spośród środków dowodowych na czoło wysuwa się przysięga, dokonywana 
zgodnie z wymogami formalnymi, zawierającymi elementy magiczne czy 
też religijne98. Wymierzane są głównie kary fi nansowe, choć mowa jest także 
o symbolicznych karach cielesnych (uderzenie w policzek) lub wykluczeniu 
z grupy, okresowym lub stałym99. W literaturze wskazuje się, iż Rromani kris 
funkcjonuje w sposób zbliżony do indyjskich panczajatów100.

W ramach rozważań nad prawem zwyczajowym mniejszości etnicznych 
szczególnego znaczenia nabiera kwestia konfl iktu, który może pojawić się 
w wypadku sprzeczności norm prawa stanowionego przez organy państwowe 
i prawa zwyczajowego. Przykładem może być zawieranie na zasadach prawa 
zwyczajowego małżeństw przez Romów, którzy nie osiągnęli wymaganego 
przepisami prawa stanowionego wieku i w konsekwencji utrzymywaniem 
przez nich stosunków seksualnych. Co oczywiste, pomimo szacunku wo-
bec określonych norm zwyczajowych, a nawet norm prawa zwyczajowego 
danej wspólnoty, organy państwowe w państwie praworządnym nie mogą 
tolerować łamania obowiązującego prawa. Jednocześnie należy stwierdzić, 
iż zarówno na poziomie tworzenia prawa, jak i jego stosowania, organy te 
(szczególnie sądy) powinny wykazywać się szczególną wrażliwością wobec 

96 „Romani kris to zbiór zasad i praktyk, według których Romowie porządkują rzeczywi-
stość oraz przeciwdziałają temu, co zagraża trwałości ich kultury. Jest to system prawny, a zara-
zem instytucja, chroniąca społeczność romską przed zagrożeniami z zewnątrz oraz regulująca 
życie wewnątrz kumpanii [danej wspólnoty rodzin – G.M.K.]”. A.D.  Gómez, Rromani Kris 
w Kolumbii, „Studia Romologica” 2008, nr 1, s. 123.

97 Szerzej zob. analizę instytucji na różnych płaszczyznach: M. Courthiade, O rromskim 
sądzie obyczajowym, „Studia Romologica” 2008, nr 1, s. 13–32; E. Marushiakova, V. Popov, 
Sąd cygański w Europie Wschodniej, ibidem, s. 33–77; A.J. Kowarska, O sądach cygańskich. Zna-
czenie starszyzny w rozstrzyganiu sporów w kontekście prawa zwyczajowego, ibidem, s. 79–121.

98 A.J.  Kowarska, O sądach cygańskich, s. 110–117; eadem, Polska Roma. Tradycja 
i nowowczesność, Warszawa 2005, s. 42–43, 202–204.

99 E. Marushiakova, V. Popov, op.cit., s. 58; M. Courthiade, op.cit., s. 24.
100 A. Roy, System panćajatu, „Studia Romologica” 2008, nr 1, s. 131. Na temat podobieństw 

i różnic pomiędzy instytucjami Rromani kris i panczajatu zob. ibidem, s. 137–139. Można 
dodać, iż indyjski system konstytucyjny jest interesującym przykładem, w jaki sposób systemy 
prawne poszczególnych państw dokonują recepcji norm prawa zwyczajowego do prawa stano-
wionego. Konstytucja Indii na mocy poprawki 73 z 1992 roku szczegółowo uregulowała funk-
cjonowanie opartej na prawie zwyczajowym instytucji panczajatów (artykuły 243–243-O),
które stanowią formę samorządu wiejskiego. Szerzej zob. M. Marczewska-Rytko, System pan-
czajatów w Indiach, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Mar-
czewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012, s. 227–240.
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istniejących, zwłaszcza wśród mniejszości, norm zwyczajowych101. Proble-
my te dowodzą aktualności dyskusji nad elementem prawa zwyczajowego, 
którym jest panujące w społeczności poczucie obowiązywania jakiejś normy 
jako normy prawnej.

Prawo zwyczajowe jest zatem bytem wciąż żywym, odgrywającym więk-
szą bądź mniejszą rolę w ramach określonych systemów prawnych. Dowodzi 
to w moim mniemaniu zasadności podejmowania studiów nad rolą zwycza-
ju jako źródła prawa także w perspektywie historycznej. Historia prawa bo-
wiem, jak pisał W. Uruszczak, „odsłaniając przeszłość w sferze prawa, czyni 
to nie z próżnej ciekawości, ale zawsze z intencją przekazania współczesnym 
i przyszłym pokoleniom rzeczywistych doświadczeń w sferze prawa i na-
stępstw jego stosowania w określonym miejscu i czasie”102. Doświadczenia te 
mogą być spożytkowane także i dziś.

101 Por. wyżej fragment wyroku TK z 28 X 2010 r., P 25/09 (przyp. 40). A.J. Kowarska wy-
raża tutaj dyskusyjny pogląd: „Mniejszości etniczne i narodowe mają prawo do pielęgnowania 
swoich tradycji, tymczasem jako obywatele danego kraju są zobowiązane również do prze-
strzegania prawa państwa, w którym żyją. […] W rozstrzygnięciach spraw wewnętrznych grup 
romskich prawo zwyczajowe nadal stoi ponad prawem ofi cjalnym kraju, a werdykt ofi cjalnej 
rozprawy sądowej przed sądem polskim nie jest werdyktem końcowym”. A.J. Kowarska, O są-
dach cygańskich, s. 105, 118.

102 W. Uruszczak, Historia państwa i prawa…, s. 17.
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Wolter Aleksander 53
Władysław Jagiełło 115
Wronkowska Sławomira 39, 40, 69, 91, 173
Wróbel Włodzimierz 177
Wróblewski Jerzy 45, 46, 51, 52, 55, 56, 58, 

79, 86, 118, 173
Wyrozumska Anna 183

Zajadło Jerzy 173
Zawidzka-Łojek Anna 183
Ząbczyński Paweł 62
Zdrójkowski Zbigniew 159
Zeidler Kamil 173
Ziembiński Zbigniew 39, 40, 69, 91
Znamierowski Czesław 11
Zoll Andrzej 177
Zubik Marek 176
Zygmunt I Stary 15, 62

Żurawik Artur 69
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