
Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej
Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski (red.)
Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej • Gdańsk-Olsztyn 2017

Jan Halberda
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa, Uniwersytet Jagielloński

Na pograniczu common law i equity law. 
Początki doktryny estoppel w prawie angielskim

Przedmiotem niniejszego artykułu jest pogranicze pomiędzy common law i equity 
law, a zatem dwoma porządkami prawnymi, które współegzystują w Anglii oraz w krajach, 
których porządek prawny oparty jest na angielskim. 

1. Rodzaje estoppels
Na tle tak zakreślonego pogranicza artykuł przedstawi ewolucję estoppel, a zatem 

kilku niejednorodnych konstrukcji prawnych, wykształconych w toku historycznej ewolucji 
zarówno w common law, jak i w porządku equity. Wspólnym mianownikiem poszczególnych 
estoppels jest niedopuszczalność działania niekonsekwentnego, niespójnego z dotychczaso-
wymi działaniami danego podmiotu prawa. 

I tak przykładowo1 issue estoppel (estoppel by record) to pojęcie, które stanowi 
odpowiednik znanej na kontynencie koncepcji res iudicata. W razie przegrania procesu nie 
można uruchamiać nowego, by tym razem uzyskać korzystne rozstrzygnięcie2. Estoppel 
by representation (estoppel by matter in pais, common law estoppel) to z kolei mechanizm 
dowodowy wykluczający dowodzenie w procesie faktów, jeśli miałyby one pozostawać 
w sprzeczności ze złożonymi wcześniej drugiej stronie zapewnieniami. Jeśli zatem wierzy-
ciel oświadczył, że zapłata na jego rzecz została już wykonana, to nie mógł w późniejszym 
okresie wykazywać odmiennego stanu rzeczy. Co istotne, zapewnienia musiały odnosić się 
do przeszłych lub teraźniejszych faktów, a nie przyszłych zamiarów3. 

1 Niniejszy artykuł nie obejmuje swym zakresem wszystkich rodzajów estoppel, w szczególności kategorii, 
jak estoppel by convention (szerzej: Hugh Beale, Chitty on Contracts, Volume 1. General Principles, London 
2012, s. 367 i nast., Edwin Peel, Treitel on the Law of Contract, London 2011, s. 124 i nast.) oraz proprietary 
estoppel (H. Beale, Chitty…, s. 391 i nast., Ben McFarlane, The Law of Proprietary Estoppel, Oxford 2014, 
E. Peel, Treitel…, s. 141 i nast.).
2 Elizabeth Cooke, The Modern Law of Estoppel, Oxford 2000, s. 6–15, The Digest. Annotated British, 
Commonwealth and European Cases, vol. 21(3), 2010 3rd reissue, Estoppel, Lexis Nexis 2010, s. 14, William 
S. Holdsworth, A History of English Law, t. I–XVII, London 1903–1972, vol. IX, s. 147–148.
3 E. Cooke, The Modern Law…, s. 6–15, The Digest…, s. 20. W przeszłości posługiwano się również osobną 
kategorią estoppel by deed (H. Beale, Chitty…, s. 98–99, E. Cooke, The Modern Law…, s. 6–15, W. Hold-
sworth, A History…, t. IX, s. 154–159). Ów estoppel wykluczał zaprzeczanie treści podpisanych uprzednio 
deeds, aktów z pieczęcią stanowiących odpowiednik kontynentalnych aktów notarialnych. 
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Te rodzaje estoppeli wykształciły się w praktyce sądów westminsterskich, orzekają-
cych wedle common law4. Wymienia je — estoppel by record, estoppel by deed i estoppel by 
representation — w swoich pracach Edward Coke5. Przykłady tych estoppels można odszu-
kać w późnośredniowiecznych yearbooks6. Owe estoppels wykorzystywane są w praktyce 
prawnej i dziś.

Promissory estoppel to z kolei konstrukcja prawna, której żywiołowy rozwój nastą-
pił dopiero w II połowie XX stulecia — począwszy od Central London Property Trust Ltd. 
v. High Trees House Ltd. (1947)7. To instytucja mająca swoje korzenie nie w common law, 
ale na gruncie porządku kanclerskiego equity. Zasadniczą różnicą względem wcześniejszego 
estoppel by representation było to, że oświadczenie, na którym powinna oprzeć się druga 
strona, mogło odnosić się nie tylko do faktów (jak w estoppel by representation), ale również 
do obietnic składanych na przyszłość. Jeśli zatem ktoś złożył obietnicę (powiedzielibyśmy 
cywilistycznie: złożył oświadczenie woli), zaś drugi — podejmując w oparciu o nią jakieś 
działania — poniósł uszczerbek i byłoby niesprawiedliwie, gdyby ten pierwszy mógł wycofać 
się z obietnicy, to takie uchylenie się od złożonej obietnicy było wykluczone8. 

2. Spory między sądami westminsterskimi a kanclerskim
Common law i equity law, o których pograniczach wspomniano na początku artykułu, 

to porządki prawne wykształcone odpowiednio przez sądy westminsterskie oraz sąd kanc-
lerski (Court of Chancery). W tych pierwszych sądach kluczowe znaczenie miała pewność 
i przewidywalność rozstrzygnięcia, sądy orzekały według sformalizowanych rytów. Kanclerz 
z kolei pełnił funkcję sui generis wentyla bezpieczeństwa tego systemu. Miał interweniować, 
gdy działalnie surowego common law prowadziłoby do niesprawiedliwości9. 

Na tym tle między kanclerzem a sędziami sądów westminsterskich dochodziło co 
pewien czas do sporów, których kulminacja nastąpiła w latach 1615–1616, kiedy rozstrzy-
gnięto procesy Glanville case oraz Earl of Oxford case10. Wspomniane sprawy bardzo często 
cytowane są przez historyków prawa zajmujących się relacjami między prawem (common law) 
a systemem equity. Druga z nich to również kazus, na tle którego można dostrzec działanie 
estoppel. Głównymi postaciami procesu byli Magdalene College Uniwersytetu Oksfordzkiego 
oraz earl Oksfordu. Kolegium miało zamiar sprzedać jedną ze swych nieruchomości earlowi 
Oksfordu. W trakcie negocjacji okazało się, że istniała przeszkoda w realizacji tej transakcji. 
Pewien statut wydany w 1571 r. zakazywał zbywania gruntów przez kolegia11. Mimo to doszło 
do transakcji, którą zaplanowano jako dwuetapową. Zbywca (kolegium) przeniósł własność 
4 Do sądów westminsterskich należały: Sąd Ławy Królewskiej (Court of King’s Bench), Sąd Spraw Pospo-
litych (Court of Common Pleas), Sąd Szachownicy (Court of Exchequer). 
5 W. Holdsworth, A History…, t. IX, s. 147–148, David Ibbetson, Earl of Oxford’s case, (w:) Ch. Mitchell, 
P. Mitchell (red.), Landmark Cases in Equity, Oxford 2012, s. 26–27, G. Spencer Bower, A.K. Turner, The 
Law Relating to Estoppel by Representation, London 1966, s. 3–4, 144. 
6 Trevelyan and Michell v. Verney; CP; YP 14 Henry VIII — Hilary Term 1523, Speke v. Flemyng; CP; YP 
14 Henry VIII — Easter Term 1523 (za: John Baker (red.), Year books of Henry VIII. 12–14 Henry VIII. 
1520–1523, London 2002, s. 145–147, 188). 
7 H. Beale, Chitty…, s. 347 i nast., E. Peel, Treitel…, s. 111 i nast. W języku polskim na temat przesłanek 
i skutków zastosowania promissory estoppel — zob. Jan Halberda, Angielska doktryna promissory estoppel 
a polska klauzula nadużycia prawa, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, Kraków 2014, tom 
7 (2), s. 395–404.
8 Michael Lobban, Contract, (w:) John Baker (red.), The Oxford History of the Laws of England. Volume XII. 
1820–1914: Private Law, Oxford 2010, s. 366, E. Peel, Treitel…, s. 120. 
9 John Baker, An Introduction to English Legal History, London 1990, s. 132 i nast.
10 Earl of Oxford’s Case (1615) Chan Rep 1, 21 ER 485 (za: D. Ibbetson, Earl of Oxford…, s. 1 i nast.).
11 Ecclesiastical Leases Act 1571, oryginalna nazwa: An Acte against Fraudes, defeating Remedies for Dilap-
idations 1571 (13 Eliz 1 c. 10) (za: http://www.legislation.gov.uk/aep/Eliz1/13/10 — dostęp w dniu 6.01.2017 
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nieruchomości na królową Elżbietę, zaś ta na kupującego — earla Oksfordu, który dokonał 
zapłaty już bezpośrednio na rzecz kolegium. Zakładano, że królowa jako źródło sprawiedli-
wości sama nie podlega zakazowi statutowemu. Po kilku latach kolegium powołało się na 
nieważność tej operacji i wystąpiło o zwrot nieruchomości od earla. Zauważmy, że zbywca 
(kolegium) postąpił niekonsekwentnie, czego — tak powiedzielibyśmy dzisiaj — winna mu 
zakazać któraś z konstrukcji estoppelu. Opierając się jednak na literalnej wykładni statutu 
z 1571 r., sąd westminsterski, czyli ten, orzekający według formalnych zasad common law, 
nakazał earlowi zwrotu gruntu. Takie orzeczenie było poważnym ciosem dla nabywcy, który 
w międzyczasie wzniósł około stu domów na tym terenie. Trudzący się działalnością dewe-
loperską earl Oksfordu złożył petycję do kanclerza o zakazanie powodowi egzekwowania 
wyroku zapadłego wedle surowych reguł common law. Kanclerz w istocie wydał taki zakaz 
pod sankcją uznania, że jego nieprzestrzeganie przez przedstawicieli kolegium stanowić 
będzie obrazę majestatu i grozić wtrąceniem do aresztu. Na tym etapie spór prawny między 
kolegium a earlem przybrał również charakter sporu politycznego toczącego się na wyższym 
poziomie. Po jednej stronie tego sporu stał autorytet monarszy. Stawiano pytanie, czy królowa 
Elżbieta I podlegała zakazom co do obrotu gruntami wynikającym z jej własnych statutów. 
Udzielenie negatywnej odpowiedzi na to pytanie prowadziło w konsekwencji do przyzna-
nia pierwszeństwa kanclerzowi i wyrokowi wydanemu przez jego sąd (Court of Chancery) 
względem rozstrzygnięcia westminsterskiego. Główną postacią po drugiej stronie sporu 
był z kolei sędzia Edward Coke, przewodniczący sądu westminsterskiego i jednocześnie 
przywódca opozycji wojującej z monarchą. Król Jakub I, przed którego oblicze trafiły spory 
Glanville case12 oraz Earl of Oxford case, przyznał wyższość orzeczeniu sądu kanclerskiego 
i porządkowi equity law. Ten kierunek rozstrzygania przetrwał. Powielony został w aktach 
jurysdykcyjnych z 1873 r. reformujących system sądownictwa w Anglii. Wyższość equity 
nad common law pozostaje w mocy do dzisiaj13. 

Jak wspomniano już wcześniej, estoppel odnoszący się do faktów znany był Edwardowi 
Coke’owi i porządkowi common law, według którego orzekano w Westminster. Sąd kanclerski 
w swych orzeczeniach również piętnował brak konsekwencji. W sprawie Hobbs v. Norton 
(1682) powód starał się o uzyskanie dzierżawy nieruchomości, zaś pozwany pośredniczył 
w osiągnięciu tego celu. Według jego oświadczeń, przedmiotowy grunt miał należeć do 
jego brata. Kiedy sformalizowano transakcję dzierżawy i powód dokonał płatności, okazało 
się, że nieruchomość należy nie do brata pozwanego, ale do niego samego. Pozwany zaczął 
kwestionować powstanie stosunku dzierżawy, co z perspektywy formalnych zasad common 
law było uzasadnione. Obiecał ustąpić tylko pod warunkiem uzyskania dodatkowej zapłaty 
od powoda. Doszło do procesu, a sąd przyjął, że stosunek dzierżawy powstał. Dzisiaj po-
wiedziano by, że stało się to możliwe skutkiem zastosowania estoppel14. 

r.). Statut został uchylony dopiero w 1998 r. mocą Statute Law (Repeals) Act 1998 (c. 43, s. 1(1), Sch. 1 Pt. II 
Group 1) (za: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/43/schedule/1/part/II — dostęp w dniu 6.01.2017 r.).
12 Glanville’s case (1615) Moore 838 (za: John H. Langbein, Renee Lettow Lerner, Bruce P. Smith, History 
of the Common Law. The Development of Anglo-American Legal Institutions, New York 2009, s. 329–335). 
13 Judicature Act (1873; 36, 37 Victoria c. 66, § 25, 11; za: The Law Reports. The Public General Statutes, 
with a list of the local and private acts, London 1866, t. VIII, s. 306–360). J. Baker, An Introduction…, s. 132 
i nast.; Raymond Evershed, Reflections on the Fusion of Law and Equity after 75 Years, “The Law Quarterly 
Review” 1954, vol. 70, s. 326; W. Holdsworth, A History…, t. I, s. 640, t. XV, s. 134–138. 
14 E. Cooke, The Modern Law…, s. 42–53, W. Holdsworth, A History…, t. IX, s. 160–161, Michael Lobban, 
Contractual Fraud in Law and Equity, c1750–c1850, “Oxford Journal of Legal Studies” 1997, vol. 17, s. 453. 
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3. Estoppel a umowy przedmałżeńskie 
Szczególnie istotnym kierunkiem rozwoju estoppels na gruncie porządku equity 

było posługiwanie się tą konstrukcją w tzw. marriage settlements, a zatem porozumieniach 
aranżujących przyszłe małżeństwa (zaręczynach). Ten etap ewolucji przypada na XVIII–XIX 
stulecie. Częstą praktyką było składanie przez rodzinę pana młodego zapewnień, że nie ma 
on żadnych długów względem swych krewnych. Czyniono tak, by pozycję majątkową nuptu-
rienta uczynić bardziej atrakcyjną. Jeśli po tym, jak rodzina panny młodej zawierzyła takim 
oświadczeniom i wydała ją za mąż, okazywało się, że jednak pan młody tonie w długach 
wobec swoich krewnych, w grę wchodziło zastosowanie mechanizmów na wzór estoppel by 
representation. Tak stało się chociażby w sprawie Montefiori v. Montefiori (1762), w której 
orzekał lord Mansfield15. 

Niezwykle istotne znaczenie miała treść oświadczenia mającego uruchamiać estoppel. 
Zauważmy, że na dalsze skutki prawne wpływ miała okoliczność, czy uprzednio zapewnia-
no o braku długów pana młodego, czy też (jedynie!) obiecywano, że wprawdzie owe długi 
istnieją, to nie będą — w części lub w całości — dochodzone. W tym pierwszym wypadku 
w grę wchodziła kwestia faktu, zaś w drugim — obietnica wybiegająca w przyszłość. 

Estoppel by representation pierwotnie odnosił sie tylko i wyłącznie do zapewnień 
odnoszących się do sfery faktu. Czy można było rozciągnąć jego stosowanie również na tą 
drugą kategorię, a zatem na obietnice? Przeszkodę dla takiej ekspansji stanowiły zasady prawa 
umów, które jednoznacznie określały przesłanki powstania zobowiązania kontraktowego. 
Jednym z istotnych elementów kontraktu było tzw. consideration, co można tłumaczyć jako 
uzależnienie prawnej doniosłości obietnicy, od uzyskania przez obiecującego (promisor) 
pewnej korzyści w zamian16. Dotąd consideration była pojmowana liberalnie, szeroko. 
W rezultacie, jeśli ktoś chciał swą obietnicą wywołać skutki prawne, to zazwyczaj sędziom 
w razie sporu udawało się „jakieś” consideration wynaleźć. Sądom zdarzało się uznawać, 
że zawarcie małżeństwa stanowi consideration, a zatem odpłatę dla obietnic np. niedocho-
dzenia długów. Jednak w połowie XIX w. nastąpiła zmiana. W tym czasie powstawała tzw. 
klasyczna teoria prawa umów, której jednym z fundamentalnych założeń było wąskie bargain-
-for-consideration. By obietnica prawnie wiązała, to musiano za nią rzeczywiście zapłacić. 
Dlatego też składane w układach przedmałżeńskich obietnice odnoszące się do zaniechania 
dochodzenia długów względem państwa młodych odtąd nie wywoływały skutków prawnych. 
Precedensem w tym zakresie była sprawa Jorden v. Money (1854)17. 

4. Estoppel a zmiany umów 
Zdarzało się, że rygorystyczne zastosowanie doktryny consideration prowadziło do 

niesprawiedliwych rozstrzygnięć. Było tak zwłaszcza wtedy, gdy w trwającym stosunku 
kontraktowym strony decydowały o zwiększeniu lub zmniejszeniu zobowiązań jednej ze stron 

15 Montefiori v. Montefiori (1762) 1 Bl. W. 363, 96 Eng. Rep. R. 203 (za: Bernard L. Shientag, Lord Man-
sfield Revisited — A Modern Assessment, “Fordham Law Review” 1941, vol. 10, s. 378). W. Holdsworth, 
A History…, t. IX, s. 161–162, M. Lobban, Contractual Fraud…, s. 447, M. Lobban, Contract, s. 338–339, 
367, James Oldham, The Mansfield Manuscripts and the Growth of English Law in the Eighteenth Century, 
vol. 1, Chapel Hill and London 1992, s. 244. 
16 Szerzej: J. Baker, An Introduction…, s. 384 i nast., W. Holdsworth, A History…, t. VIII, s. 7 i nast. W ję-
zyku polskim na temat consideration — zob. Jan Halberda, Doktryna consideration w angielskim prawie 
zobowiązań kontraktowych (XVI–XX w.), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2011, t. LXIII, z. 2, s. 261–281. 
17 Jorden v. Money (1854) 5 HLC 185. E. Cooke, The Modern Law…, s. 20–21, M. Lobban, Contractual 
Fraud…, s. 473–474, Michael Lobban, Foakes v. Beer (1884), (w:) C. Mitchell, P. Mitchell (red.), Landmark 
Cases in the Law of Contract, Oxford 2008, s. 251 i nast. 
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bez modyfikacji zobowiązań drugiego. Kiedy — w późniejszym czasie — któraś ze stron 
próbowała wzruszyć ten kompromis okazywało się, że pozbawiony jest on mocy prawnej. 
Decydujące znaczenie miał brak consideration. Podczas gdy jedna ze stron uzyskiwała korzyść 
wskutek zmodyfikowania stosunku kontraktowego, ta druga formalnie nie uzyskiwała nic. 
W takim zaś razie złożona przez nią obietnica (zwiększenia obowiązków lub zmniejszenia 
praw) pozbawiona była consideration. 

Dla późniejszej ewolucji estoppel przełomowe znaczenie w tym obszarze miały wy-
roki z lat 1877, 1881 i 1947. Te dwa pierwsze — wydane w sprawach Hughes v. Metropolitan 
Railway Co. (1877) i Birmingham & District Land Co. v. London & North Western Railway 
Co. (1888)18 chociaż na długi czas popadły w niepamięć, stały się podstawą wydania roz-
strzygnięcia w sprawie Central London Property Trust Ltd. v. High Trees House Ltd. (1947). 
Od tej traktowane są jak precedensy. W Hughes v. Metropolitan Railway Co. (1877) najemca 
zobowiązany był do wykonania nakładów na nieruchomość. Na wypadek gdyby nie uczynił 
tego w umówionym terminie, właściciel (wynajmujący) uprawniony był rozwiązać umowę 
i domagać się zapłaty odszkodowania. Kiedy do upływu terminu było już stosunkowo blisko, 
zaczęto prowadzić negocjacje w przedmiocie sprzedaży gruntu najemcy. W związku z tym 
strony wspólnie zdecydowały, że najemca wstrzyma się z rozpoczęciem prac, do których 
wykonania był zobowiązany. Strony jednak nie doszły do porozumienia w sprawie sprzedaży, 
a wówczas właściciel (wynajmujący) stwierdził, że skoro najemca nie zrealizował nakładów 
to umowa zostaje rozwiązana. Na tle rozliczenia praw i obowiązków z umowy doszło do 
procesu między stronami. Sąd orzekł o niedopuszczalności niekonsekwentnego działania 
wynajmującego właściciela. Jeśli najpierw zapewniał, że najemca nie musi dokonywać na-
kładów, to nie mógł następnie z dnia na dzień zmienić zdania. Wynajmujący mógł zażądać 
od najemcy wykonania jego obowiązków, ale tylko pod warunkiem dania mu odpowiedniego 
czasu dla realizacji prac19. 

5. Proces w sprawie High Trees House (1947)
Sprawa popadła w zapomnienie na kilka dekad. Przywrócił ją do prawniczego życia 

dopiero lord Denning w sprawie Central London Property Trust Ltd. v. High Trees House 
Ltd. (1947). Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej strony tego procesu zawarły wie-
loletnią umowę najmu bloku mieszkalnego. Zakładano, że najemca wykorzystywać będzie 
nieruchomość na potrzeby działalności polegającej na podnajmie lokali mieszkalnych. 
Podczas bombardowań Londynu budynek jednak opustoszał, ponieważ lokatorzy masowo 
uciekali z miasta. Skoro zaś najemca (High Trees House) nie miał przychodów wystarcza-
jących na opłacanie pierwotnie umówionego czynszu, strony uzgodniły, że opłaty zostaną 
obniżone. Zauważmy, że z perspektywy formalistycznych zasad common law taka modyfi-
kacja stosunku kontraktowego była nieważna z uwagi na brak consideration. Wynajmujący 
budynek (Central London Property Trust) wszak nic nie otrzymał od kontrahenta w zamian 
za obniżenie wysokości czynszu. Beneficjentem aneksu był tylko i wyłącznie najemca (High 
Trees House). Kiedy po ustaniu działań wojennych sytuacja na rynku mieszkaniowym uległa 

18 Birmingham & District Land Co. v. London & North Western Railway Co. (1888) 40 Ch. D. 268. E. Cooke, 
The Modern Law…, s. 35, M. Lobban, Foakes v. Beer…, s. 262–264, G. Spencer Bower, A.K. Turner, The 
Law…, s. 336–337, J.F. Wilson, Recent Developments in Estoppel, “The Law Quarterly Review” 1951, vol. 
67, s. 336–337. 
19 Hughes v. Metropolitan Railway Co. (1877) 2 App. Cas. 439 (H.L.) (za: Andrew Burrows, A Casebook 
on Contract, Oxford 2009, s. 118, The Digest…, s. 409). E. Cooke, The Modern Law…, s. 35, M. Lobban, 
Foakes v. Beer…, s. 262–264, G. Spencer Bower, A.K. Turner, The Law…, s. 334–335, J. Wilson, Recent 
Developments…, s. 333.
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zmianie i wszystkie lokale znów były zajęte, przedmiot najmu zaczął znów przynosić najemcy 
zyski. Wówczas właściciel zażądał, by czynsz płacony był odtąd według pierwotnej (a zatem 
wyższej) wysokości. Wskazywał na nieważność uzgodnień obniżających czynsz. Najemca 
dalej płacił jednak według niższej stawki wychodząc z założenia, że ów aneks pozostaje 
w mocy. Doszło do procesu o zapłatę różnicy za bieżące okresy rozliczeniowe. Powództwo 
zasądzono na rzecz wynajmującego, a na marginesie wyroku lord Denning stwierdził, że 
gdyby powód zażądał zapłaty różnicy za wcześniejsze okresy rozliczeniowe (z czasu sprzed 
złożenia zapowiedzi, że aneks nie obowiązuje), to powództwo należałoby oddalić w oparciu 
o estoppel. Skoro bowiem powód (Central London Property Trust) zawierając aneks, złożył 
obietnicę uznawania niższego czynszu za wystarczający i na tej obietnicy oparł się pozwa-
ny, to nie byłoby sprawiedliwe, gdyby powód mógł teraz wycofać się z tej obietnicy. Lord 
Denning akcentował fakt, że wykształcenie się tego rodzaju estoppel — obejmującego nie 
tylko zapewnienia co do faktów, ale też obietnic — stało się możliwe dzięki aktom jurys-
dykcyjnym z 1873 r., które doprowadziły do połączenia sądów orzekających wedle common 
law i equity law20. 

Ten fragment wypowiedzi lorda Denninga był podstawą późniejszego dynamicz-
nego rozwoju doktryny promissory estoppel w II połowie XX wieku. Stała się ona metodą 
omijania rygorystycznych wymogów consideration. Nawet bowiem w braku stwierdzenia 
consideration między stronami mogło powstać między nimi ważne zobowiązanie. W na-
uce i w orzecznictwie zaczęto wspominać o tzw. doktrynie High Trees, o precedensowym 
znaczeniu wyroku z 1947 r. To paradoks, bo przecież o precedensie możemy mówić jedynie 
wtedy, gdy określone argumenty (linia rozumowania) stanowią ratio decidendi rozstrzygnięcia 
konkretnego sporu zawisłego przed sądem. Tymczasem w tej mierze referat lorda Denninga 
miał charakter obiter dictum — wypowiadał się on na marginesie sprawy. Powód wszak nie 
dochodził w tym procesie różnicy w czynszu za minione okresy rozliczeniowe. Mimo to — 
wbrew teorii prawa angielskiego — ta wypowiedź lorda Denninga uzyskała moc wiążącą, 
stała powszechnie się uznawanym precedensem21. 

6. Common law i equity law dzisiaj
Konkludując, zauważmy, że omawiane w artykule estoppels rozwinęły się zarówno 

w common law, jak i w porządku equity. Wypada zadać pytanie, czy te historyczne korzenie 
konstrukcji prawnych mają znaczenie dziś. Zauważmy, że mija niemal półtora wieku od wy-
dania przez brytyjski parlament aktów jurysdykcyjnych (1873) łączących sądy common law 
i sądy equity. Okazuje się, że na tak zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi pozytywnej. 
W obszarze equity law stosuje się specyficzne zarzuty, które nie są znane w common law. 
Przykładowo zarzut „czystych rąk” (unclean hands defence) można skutecznie zastosować 
względem promissory estoppel a nie estoppel by representation22. Z kolei w prawie amerykań-
skim VII Poprawka do Konstytucji gwarantuje proces z udziałem przysięgłych w sprawach 
sądowych prowadzonych w obszarze praw i obowiązków mających swe źródło w common 

20 Central London Property Trust Ltd. v. High Trees House Ltd. (1947) K.B. 130 (za: A. Burrows, A Case-
book…, s.119–120, The Digest…, s. 408–409). E. Cooke, The Modern Law…, s. 32–35, M. Lobban, Foakes 
v. Beer…, s. 244, G. Spencer Bower, A.K. Turner, The Law…, s. 332–334, Warren Swain, Contract as 
Promise: the Role of Promising in the Law of Contract. An Historical Account, “Edinburgh Law Review” 
2013, vol. 17(1), s. 20–21. 
21 G. Spencer Bower, A.K. Turner, The Law…, s. 334. 
22 Simon Gardner, The Remedial Discretion in Proprietary Estoppel, “The Law Quarterly Review” 1999, 
vol. 115, s. 454–455, B. McFarlane, The Law of Proprietary Estoppel, s. 338, 586, G. Spencer Bower, A.K. 
Turner, The Law…, s. 351–352. 
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law a nie w equity. Dochodząc zatem uprawnień wynikających z promissory estoppel nie 
da się skorzystać z dobrodziejstwa trial by jury23. W końcu zaś pochodzenie promissory 
estoppel z systemu equity stanowi argument umożliwiający uznanie, że ów rodzaj estoppel 
może zostać skutecznie zastosowany, nawet mimo niedochowania przez strony przepisów 
o formie czynności prawnych. Te bowiem przepisy, zwane w żargonie prawniczym pod nazwą 
statute of frauds, uchwalane były począwszy od 1677 r. po to, by świadkowie nie oszukiwali 
przysięgłych24. Z tego zaś ratio wyinterpretowano25, że nie stosuje się ograniczeń mających 
swoje źródło w statute of frauds w tych wypadkach, gdzie nie występują przysięgli, a zatem 
w sprawach należących do porządku equity. Mimo zatem upływu niemal 150 lat pogranicze 
między law i equity wciąż jest żywe i wciąż ma wpływ na funkcjonowanie tytułowego estop-
pel. Kwalifikacja danej instytucji prawnej do jednego lub drugiego porządku ma znaczenie 
praktyczne dla stron procesu. 
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On the borderland between common law and equity law. 
The emergence of the doctrine of estoppel in English law

Abstract
The article discusses the English doctrine of estoppel that emerged on the borderland between 
common law and equity law. After a short presentation of the most important categories of 
estoppel, the author presents leading cases in the law of estoppel. He starts with Earl of Oxford 
case (1615) that was an example of contest between the Westminster courts and Court of 
Chancery. This case resulted in finding that equity law prevails over the common law. Then 
the article discusses the 19th and 20th century cases of Hughes v. Metropolitan Railway Co. 
(1877) and Central London Property Trust Ltd. v. High Trees House Ltd. (1947) that lay the 
foundation of promissory estoppel. Despite the fact that in 1873 the common law and equity 
law courts have been merged there are still differences between the rights in law and the 
rights at equity. In the conclusion the author attempts to present those differences that play 
crucial role in the law of estoppel. 
Keywords: English law, estoppel, promissory estoppel, common law, equity law.


