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ZOBOWIĄZANIA EX CONTRACTU
W ŚREDNIOWIECZNYM COMMON LAW

1. Uwagi wstępne. Miejsce zobowiązań w common law – 2. Początki prawa zobowiązań (do 
XIII w.): 2.1. Pierwsze źródła, 2.2. Umowy pisemne, 2.3. Umowy realne, 2.4. Ograniczony kata-
log umów – 3. Przemiany prawa zobowiązań w XIV i XV w.: 3.1. Podejście deliktowe, 3.2. Spra-
wy gwarancyjne, 3.3. Wypadki niewykonania umowy – 4. Zakończenie.

1. Angielskie common law to porządek prawny stworzony w toku praktyki orzeczniczej 
sądów westminsterskich, do których należały: Sąd Spraw Pospolitych (Court of Common 
Pleas), Sąd Ławy Królewskiej (Court of King’s Bench) oraz Sąd Szachownicy (Court of 
Exchequer). Owe sądy królewskie miały rozstrzygać spory zgodnie z obowiązującym od 
niepamiętnych czasów prawem zwyczajowym. Chociaż pod wpływem zmieniających 
się okoliczności prawo to ulegało stopniowemu przeobrażeniu, jako dogmat traktowano 
wciąż jego niezmienność. 

Common law oznacza w literalnym przekładzie „prawo powszechne”. Mimo to regu-
ły tworzone przez sądy westminsterskie nie obowiązywały powszechnie. Aż do 1873 r. 
w Anglii funkcjonowała mozaika systemów jurysdykcyjnych. Sądy i trybunały nie two-
rzyły jednego systemu/ustroju wymiaru sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie – rywali-
zowały z sobą, zmierzając do rozszerzenia własnej jurysdykcji kosztem konkurentów. 
Początkowo sędziowie z Westminsteru skutecznie konkurowali z sądami kościelnymi, 
lokalnymi w secinach i hrabstwach, a także z sądami feudalnymi, zwłaszcza manorial-
nymi. U schyłku średniowiecza podjęli rywalizację z Sądem Kanclerskim. Wówczas 
doszło do konfrontacji między westminsterskim common law a kanclerskim equity law. 

Funkcjonowały także lokalne zwyczaje. Wśród nich znano tzw. londyński zwyczaj 
handlowy, który przewidywał istotne odstępstwa wobec reguł common law w obszarze 
prawa zobowiązań. Nadto przez stulecia niektóre terytoria wyłączone były spod jurys-
dykcji Westminsteru.

Powiada się, iż rywalizacja między poszczególnymi sądami stanowiła siłę napędową 
rozwoju prawa angielskiego. Kiedy owa konkurencja traciła impet, dochodziło do za-
hamowania ewolucji prawa. Częstokroć przyszły powód mógł wybrać, do którego sądu 
skierować swe żądanie. Skoro zaś wynagrodzenia zależały od liczby wniesionych spraw, 
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to i samym sędziom zależało na tym, by w powszechnym odczuciu właśnie ich sąd uwa-
żany był za najbardziej sprawiedliwy, skuteczny, szybki, sprawny1. Jak się wnet okaże, 
rywalizacja między sądami, zwłaszcza westminsterskimi i kanclerskim, odegrała istotną 
rolę w rozwoju odpowiedzialności ex contractu u schyłku średniowiecza. 

Co składało się na treść common law? Rozwijane przez królewskich sędziów w toku 
codziennej praktyki obejmowało swym zakresem jedynie te gałęzie prawa, które znaj-
dowały się w orbicie bezpośrednich zainteresowań króla. Jednym z jego podstawowych 
celów było zapewnienie spokoju, a to wiązało się z rozwojem prawa karnego. Monar-
sze zależało także na ustabilizowaniu sytuacji majątkowej poddanych. A że nierucho-
mości stanowiły główny składnik majątku, gwarancję pozycji społecznej, common law 
w pierwszych wiekach swego rozwoju obejmowało przede wszystkim land law, czyli 
prawo dotyczące nieruchomości. Z drugiej zaś strony w średniowiecznej Anglii nie roz-
winęło się prawo zobowiązań umownych. Sytuacje prawne, które współcześnie kwali-
fi kujemy jako kontraktowe, wówczas, ale także i w późniejszych stuleciach, traktowane 
były jako refl eks uprawnień właścicielskich lub deliktowych. Wyjaśniano je z perspek-
tywy właściciela lub ofi ary deliktu, a nie wierzyciela-strony kontraktu2. 

Co w tym miejscu istotne, przez stulecia common law nie zajmowało się w ogóle 
relacjami między kupcami. Profesjonalistów dotyczył bowiem osobny porządek praw-
ny, tzw. merchant law. Rozwijając się odrębnie od common law, obejmował on normy 
wspólne dla całej chrześcijańskiej Europy. Na potrzeby szczególnego prawa kupców 
powstały niezależne od Westminsteru sądy orzekające na targach, jarmarkach i w por-
tach. Jako ich istotną cechę podkreślano przede wszystkim niezwykłą szybkość procedo-
wania. Powiadano, iż wydanie orzeczenia powinno następować niezwłocznie – jeszcze 
zanim strząśnięty z buta kurz opadnie na ziemię. Trybunały te przestały funkcjonować 
na przełomie XVI i XVII w. Wtedy spory handlowe przejęła jurysdykcja westminster-
ska, merchant law zaś stało się częścią common law3. Przedmiotem niniejszej pracy nie 
będzie zatem prawo zobowiązań w obrocie handlowym, ale jego zalążki w obrocie po-
wszechnym. 

Kończąc uwagi wstępne, należy dodać, że właściwość sądów westminsterskich, 
a przez to i kreowanego przez nie common law, stanowiła w Anglii wyjątek, a nie zasa-
dę. Takie było przynajmniej teoretyczne założenie. Wobec tego pokrzywdzony powinien 

1  J.H. Baker, An Introduction to English Legal History, London 1990, s. 49–50; W. Holdsworth, A Histo-
ry of English Law, t. II, London 1903–1972, s. 252; D. Klerman, Jurisdictional Competition and the Evolu-
tion of the Common Law: a Hypothesis, „Australian Journal of Legal History”, 2004 (http://www.austlii.edu.
au/au/journals/AJLH/2004/1 html; dostęp: 8 II 2010)

2  J.H. Baker, An Introduction, s. 14–15; D. Ibbetson, A Historical Introduction to the Law of Obliga-
tions, Oxford 1999, s. 18–19; F.W. Maitland, The Forms of Action at Common Law, Cambridge 1962, s. 38; 
T.F.T. Plucknett, A Concise History of the Common Law, London 1948, s. 434, 596; F. Pollock, F.W. Mait-
land, The History of English Law Before the Time of Edward I, Cambridge 1968, t. II, s. 205.

3  S. Brodhurst, The Merchants of the Staple [w:] Select Essays in Anglo-American Legal History, t. III, 
Boston 1909, s. 25–28; F.M. Burdick, Contributions of the Law Merchant to the Common Law [w:] Select Es-
says, t. III, s. 35–43; A. Cordes, The Search for a Medieval Lex Mercatoria, „Oxford University Comparative 
Law Forum”, 2003 (http://ouclf.iuscomp.org/articles/cordes.shtml; dostęp: 8 II 2010); W. Holdsworth, The 
Development of the Law Merchant and its Courts [w:] Select Essays, t. I, s. 299–303, 318, 327–328; T. Scrut-
ton, General Survey of the History of the Law Merchant [w:] Select Essays, t. III, s. 7–13. Cordes wskazuje 
na wyłącznie procesowe odmienności prawa handlowego. Inaczej Holdsworth, który zwraca uwagę, że law 
merchant obejmowało w XIII w. przepisy odpowiadające dziejszemu prawu prywatnemu międzynarodowe-
mu (s. 292), publicznemu gospodarczemu (s. 300–301), znało także obrót wekslowy (s. 328). 
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skierować swoje żądania do sądu lokalnego, a nie jednego z westminsterskich. Te ostat-
nie stanowiły pierwotnie jedynie komisję królewską zwoływaną ad hoc do rozpatrzenia 
przedłożonej przez monarchę sprawy. Chociaż miały działać jedynie wyjątkowo, prak-
tycznie to jednak właśnie do nich kierowano skargi w ważniejszych sprawach. Inne sądy 
postrzegano jako niepewne lub nieskuteczne.

Praktyczną konsekwencją traktowania sądu królewskiego jako wyjątku, a nie zasady, 
był system rytów. Ryty porównuje się niekiedy z rzymskimi actiones, a opartą na nich 
procedurę z postępowaniem formularnym4. Przyjmowano, że na „sprawiedliwość west-
minsterską” zasługuje jedynie ten, kto potrafi  dopasować swoje żądanie do treści jednej 
z istniejących formuł rytowych. Ryty wydawała kancleria królewska. Jeśli zdarzyło się, 
że sporządziła ryt do tej pory nieznany, sąd odrzucał go z przyczyn formalnych. Prze-
słanką zwycięstwa w procesie common law było zatem odnalezienie właściwego rytu. 
Zdarzały się wobec tego sytuacje, w których pokrzywdzonemu (np. oszukanemu przez 
kontrahenta, który nie chciał wykonać umowy) nie przysługiwał żaden ryt. Chociaż po-
niósł szkodę, to nie mógł liczyć na common law, a jedynie podjąć próbę w innej jurys-
dykcji, np. kierując petycję do Sądu Kanclerskiego5.

Przy omawianiu początków prawa umów w Anglii należy pamiętać zwłaszcza o sy-
stemie rytów oraz o zakresie treściowym common law. 

2.

2.1. Spory ex contractu niezwykle rzadko trafi ały przez oblicze sądu królewskiego. 
Pierwsze wiadomości na temat rozstrzygania takich spraw w Westminster pochodzą 
z traktatów prawnych przypisywanych Ranulfowi Glanville – O prawach i zwyczajach 
Anglii za czasów Henryka II (De legibus et consuetudinibus Angliae tempore Henrici se-
cundi; 1187–1189) oraz Henrykowi Bractonowi – O prawach i zwyczajach Anglii ksiąg 
pięć (De legibus et consuetudinibus Angliae libri quinque; 1240–1250).

W owych czasach doniosłość prawną przypisywano umowom należącym do jednej 
z dwóch grup. Były to kontrakty pisemne (contract under seal, także debt of record) 
oraz realne (executed contract). O dostępności in casu uprawnień materialnoprawnych 
– o zaskarżalności umowy – decydowała przy tym możliwość uzyskania w kancelarii 
właściwego środka procesowego, czyli rytu procesowego. To właśnie zakres zastosowa-
nia znanych sądowi rytów wyznaczał w praktyce krąg zaskarżalnych umów. 

Glanville skoncentrował się na debts of record, których konstrukcja w pewnej mierze 
zdaje się przypominać rzymską instytucję in iure cessio. Aby udzielić pożyczki, przy-
szły wierzyciel wytaczał dłużnikowi in spe fi kcyjny proces. Dopiero po wpisaniu do akt 
sądowych wyroku zasądzającego, wierzyciel wypłacał pożyczoną kwotę. Jeśli później 
dłużnik nie zwracał pieniędzy, wierzyciel mógł dochodzić „długu z zapisu sądowego” 
w drodze egzekucji. 

4  H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988, s. 120; F. Pollock, F.W. Maitland, 
The History, t. II, s. 558–561; C.H. van Rhee, English and Continental Civil Procedure: Similarities Today 
and in the Past [w:] Roman Law as Formative of Modern Legal Systems. Studies in Honour of Wiesław Li-
tewski, t. II, Kraków 2003, s. 212.

5  Szerzej: J. Halberda, Ryty procesowe a prawo do sądu w dawnym common law [w:] Społeczeństwo 
a władza – ustrój, prawo, idee, red. J. Przygodzki, M.J. Ptak, Wrocław 2010, s. 193–205 i przywołana tam 
literatura.



72

Pewne dodatkowe informacje o prawie zobowiązań można uzyskać, analizując frag-
menty traktatu Bractona poświęcone prawu nieruchomości6. Podobnie jak czyniły to In-
stytucje justyniańskie, Bracton dzielił źródła zobowiązań na cztery kategorie: kontrakty, 
quasi-kontrakty, delikty, quasi-delikty. Przeprowadzony przez niego podział nie miał 
jednak żadnego wpływu na angielską praktykę, nie odzwierciedlał także stanu ówczes-
nego prawa. W sądach westminsterskich źródła zobowiązań dzielono bowiem dychoto-
micznie – na umowy (covenant) i delikty (trespass)7.

2.2. Oprócz wspomnianych już debts of record do kontraktów pisemnych należały 
umowy z pieczęcią (contracts under seal, deed, obligation, specialty). Były to umowy 
sporządzone w szczególnej formie prawnej, ówczesne „akty notarialne”. Za źródło zo-
bowiązania wynikającego z deed nie uważano jednak udokumentowanego jego treścią 
konsensusu, ale sam fakt przytwierdzenia pieczęci do umowy8. Dłużnikowi przysługi-
wały przeto jedynie zarzuty wynikające z treści dokumentu. Nie było możliwe powoły-
wanie się na błąd lub groźbę podczas przytwierdzania pieczęci, jak również podnoszenie 
zarzutu, że dług spłacono, a sam dokument – już po jego zwrocie dłużnikowi – został mu 
następnie skradziony. 

Obowiązków stwierdzonych w treści deed można było dochodzić za pomocą rytów 
covenant lub debt. Pierwszy z nich, ryt konwencyjny, stosowany był wyłącznie do eg-
zekwowania umów z pieczęcią. W ówczesnym common law stanowił w zasadzie je-
dyny środek dochodzenia praw z umów niewykonanych jeszcze przez żadną ze stron 
(executory contracts). Jednocześnie, co w common law stanowiło rzadkość, służył do 
wykonania umowy w naturze (special performance), a nie do uzyskania odszkodowania 
(damages). Przesłanką jego zastosowania było jednak skorzystanie z solennej formy 
aktu z pieczęcią9. W praktyce odwoływano się do niej tylko przy największych transak-
cjach, czyli tych dotyczących obrotu nieruchomościami10. 

6  Słabość rozwoju prawa obligacyjnego w stosunku do rzeczowego dawała o sobie znać przez długie 
stulecia. Jeszcze w osiemnastowiecznym traktacie Blackstone’a wiedzę o prawie umów zawarto w rozdziale 
poświęconym sposobom nabycia własności rzeczy (W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 
A Facsimile of the First Edition of 1765–1769, t. II, Chicago–London 1979, s. 440–468 w rozdziale XXX pt. 
Of Title by Gift, Grant, and Contract). 

7  W. Holdsworth, A History, t. II, s. 275–277, t. III, s. 412–416, 637; T. Plucknett, A Concise History, 
s. 595–596; F. Pollock, F.W. Maitland, The History, t. II, s. 194, 202 i n.; J.W. Salmond, The History of Con-
tract [w:] Select Essays, t. III, s. 320–321. 

8  Dlatego też w późniejszej Whelpdale’s case (1605) konieczne było rozstrzygnięcie przez sąd kwe-
stii, czy w razie przegryzienia przez szczury takiej pieczęci zobowiązanie wciąż istnieje – Whelpdale’s case 
(1605) Coke Rep V 119b. 

9  Wymogu formy nie przewidywał jednak zwyczaj londyński – anon. 1369 (Y.B. 43 Edward III Pas. 
fo.11 pl.1; za: J.H. Baker, S.F.C. Milsom, Sources of English Legal History. Private Law to 1750, London 
1986, s. 229–230). 

10  J.B. Ames, The History of Assumpsit. II. Implied Assumpsit, „Harvard Law Review”, vol. 2: 1888–
–1889, s. 56–57; J.H. Baker, An Introduction, s. 362–364, 369; W. Holdsworth, A History, t. II, s. 367, t. III, 
s. 417–418; D. Ibbetson, A Historical Introduction, s. 21–28; F.W. Maitland, The Forms, s. 48, 64; T. Plu-
cknett, A Concise History, s. 598; F. Pollock, F.W. Maitland, The History, t. II, s. 219–221, J.W. Salmond, 
The History, s. 324–325.
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2.3. Mianem executed contracts określano sytuacje, w których jeden z kontrahentów 
spełnił już swoje świadczenie. Dzięki temu umowa stawała się zaskarżalna11, co sugeruje 
podobieństwo do kontraktów realnych. Executed contracts przeciwstawiano executory 
contracts, w których żadnego ze świadczeń jeszcze nie wykonano. Można dostrzec tu 
analogię do kontaktu konsensualnego. Jeśli jednocześnie nie posłużono się formą deed, 
pierwotnie taka umowa nie była zaskarżalna. Rozróżnienie między skutkami prawny-
mi executed contracts oraz executory contracts może znajdować swoje uzasadnienie 
w stopniu rozwoju średniowiecznych regulacji prawnych. Kołem zamachowym rozwoju 
common law było prawo rzeczowe, prawo zobowiązań zaś nie odgrywało przez stulecia 
istotnej roli. Domagając się wydania świadczenia w wypadku executed contract, powód 
powoływał się na argumenty charakterystyczne dla prawa rzeczowego.

Skoro najczęstszymi executed contracts były sprzedaż, pożyczka i dzierżawa, powo-
dem niejednokrotnie był sprzedawca domagający się zapłaty za towar, pożyczkodawca 
żądający zwrotu gotówki lub wynajmujący, któremu nie zapłacono czynszu. Przykła-
dowy sprzedawca twierdził, że pieniądze za wydaną wcześniej rzecz stanowią już jego 
własność i właśnie dlatego przysługiwał mu ryt o dług (debt). Analogicznie kupujący 
wskazywał, że żądana rzecz stanowi jego własność, skoro zapłacił już jej cenę (przy-
sługiwał mu ryt o ruchomość – detinue). Nie analizowano natomiast tych sytuacji przez 
pryzmat roszczenia wierzyciela o wykonanie umowy lub o naprawienie szkody.

Średniowieczni prawnicy, uogólniając przypadki, w których przesłanką wystąpie-
nia z żądaniem było uprzednie spełnienie własnego świadczenia, opracowali doktrynę 
quid pro quo („coś za coś”). Powód mógł się domagać świadczenia, o ile sam już coś 
pozwanemu dał. Wynikało to ze ścisłego powiązania angielskiego prawa kontraktowego 
z prawem rzeczowym oraz z ideą wzajemności świadczeń. Zasady te wypracowywano 
na podstawie praktyki stosowanej w wypadku rytów o dług i o ruchomość. 

Doktryna quid pro quo służyła zatem do ograniczenia zakresu zaskarżalnych kon-
traktów; przyrównywano ją do rzymskiej instytucji legitmiatae (iusta) causae debendi12. 
Początkowo przedmiotem świadczenia „coś za coś” mogły być jedynie przedmioty ma-
terialne. W praktyce mogło chodzić o: a) uprzednie wręczenie kwoty pożyczki; b) do-
starczenie sprzedanego towaru; c) wydanie dzierżawionego gruntu13. Procesy dotyczące 
zapłaty za świadczone usługi pojawiły się dopiero w późniejszym okresie14. Chociaż 
nie powoływano się na nią często, to przyjmuje się, iż w XV w. doktryna stanowiła tzw. 
settled law, a zatem niekwestionowaną zasadę prawną15. Wówczas to na wokandę trafi ły 

11  Początkowo w common law zaskarżalności umowy nie powodowało natomiast samo wręczenie za-
datku. Odmienna reguła obowiązywała w merchant law, pod którego wpływem w XIV w. nastąpiła zmiana 
common law. W. Holdsworth, A History, t. V, s. 109, 297; D. Ibbetson, A Historical Introduction, s. 74; 
T. Plucknett, A Concise History, s. 600; F. Pollock, F.W. Maitland, The History, t. II, s. 208–209.

12  J.H. Baker, An Introduction, s. 366; F. Pollock, F.W. Maitland, The History, t. II, s. 210–211; 
J.W. Salmond, The History, s. 322–323. 

13  Autorzy powołują następujące orzeczenia pochodzące z lat 90. XIII w.: a) Y.B. 21 & 22 Edward 
I (R.S.) 254, 256, b) Y.B. 21 & 22 Edward I (R.S.) 2, Y.B. 21 & 22 Edward I (R.S.) 599 (tzw. Fransseys’ case), 
c) Y.B. 20 & 21 Edward I (R.S.) 304.

14  Anon. 1338 (Y.B. 11, 12 Edward III (R.S.) 586, za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 228–229). 
15  J.B. Ames, The History of Assumpsit. I. Express Assumpsit, „Harvard Law Review”, vol. 2: 1888–

–1889, s. 11; J.H. Baker, An Introduction, s. 366; J. Barton, The Early History of Consideration, „Law Quar-
terly Review”, vol. 85: 1969, s. 383; W. Holdsworth, A History, t. II, s. 367, t. III, s. 421 i n., t. VIII, s. 72; 
W. Holdsworth, Debt, Assumpsit, and Consideration, „Michigan Law Review”, vol. 11: 1913, s. 348; D. Ib-
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dwie podobne sprawy mające istotne znaczenie dla dalszej historii quid pro quo. W obu 
wypadkach umówiono się, że powód weźmie za żonę córkę pozwanego w zamian za 
oddanie gruntu w lenno. Powód podnosił, że chociaż się ożenił, obiecanej przez teścia 
ziemi nie uzyskał. Zdaje się, że były to zatem procesy o wydanie posagu. Wśród sędziów 
powstał spór, czy można traktować jako quid pro quo „świadczenia” w postaci ożenku 
z córką pozwanego. W pierwszej sprawie (1428 r.) stwierdzono brak quid pro quo16, 
w kolejnej (1458 r.) niektórzy sędziowie wyrazili przekonanie, że jakakolwiek korzyść 
przekazana pozwanemu albo na jego zlecenie osobie trzeciej stanowi wystarczające quid 
pro quo17. W obu tych procesach bezsporna była konieczność udowodnienia quid pro 
quo przez powoda. Tym, co budziło spory, była natomiast odpowiedź na pytanie, co 
może stanowić owo świadczenie powoda.

Ewolucję doktryny quid pro quo cechowała zatem stopniowa liberalizacja przesła-
nek. Początkowo, aby dysponować uprawnieniem do pozwania kontrahenta, koniecz-
ne było przekazanie rzeczy. Z czasem zaś wystarczyły transfer jakiegokolwiek dobra 
(w tym także usługi), zwolnienie z długu lub odroczenie terminu płatności18. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że angielski executed contract wykazuje po-
dobieństwo do rzymskiego contractus (reales) innominati – kontraktu (realnego) niena-
zwanego, w którym występowało świadczenie jednej strony i zobowiązanie się drugiej 
do świadczenia wzajemnego. Wykonania tych kontraktów dochodzono za pomocą con-
dictio causa data causa non secuta. Jeśli ten, kto już świadczenie otrzymał, nie chciał 
spełnić swojego zobowiązania, można było domagać się zwrotu świadczenia. Wszak 
spełniono je w oczekiwaniu na zdarzenie pewne (czyli wykonanie obowiązku przez kon-
trahenta), które jednak nie nastąpiło. W ten sposób przymuszano „pozwanego do speł-

betson, A Historical Introduction, s. 80–83; H.K. Lücke, Slade’s Case and the Origin of the Common Counts, 
„Law Quarterly Review”, vol. 81: 1965, s. 423; T. Plucknett, A Concise History, s. 597–598; F. Pollock, 
F.W. Maitland, The History, t. II, s. 210–214; J.W. Salmond, The History, s. 322–324. Barton wskazuje, że 
w sprawie z 1425 r. o odszkodowanie za niewybudowanie w terminie młyna jako jedną z kilku przyczyn, 
z których wydano wyrok oddalający powództwo, podniesiono nieokreślenie w deklaracji rytowej wysokości 
wynagrodzenia pozwanego, a przez to brak dowodu istnienia quid pro quo – Watkins’ case (1425; Y.B. 3 Hen-
ry VI Hil. fo.36 pl.33, zob.: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 380–383).

16  Anon. (1428) Y.B. 7 Henry VI Mich. f.1 pl.3 (za: C. Fifoot, History and Sources of the Common Law. 
Tort and Contract, London 1949, s. 332 i T. Plucknett, A Concise History, s. 605). W. Holdsworth, A History, 
t. III, s. 422, wskazuje, że waga tej relacji polega także na odwołaniu się do zasady quid pro quo – terminu 
kontraktowego – w procesie wszczętym rytem deliktowym. 

17  Anon. 1458 (Y.B. 37 Henry VI Mich. fo.8, pl.18). Sędziowie Danvers i Moyle byli przekonani, że in 
casu spełniony został wymóg quid pro quo. Odmiennego zdania byli Prysot i Danby, Ashton wskazywał zaś 
na właściwość sądu kościelnego. W końcu sprawa została odroczona. Podobny, też nierozstrzygnięty, spór 
zrelacjonowano w zapisku Question from the Master of the Rolls (1477) (Y.B. 17 Edward IV Trin. fo.4 pl.4). 
C.St. Germain w Doctor and Student (1531) Dialogue II c.24 (źródła za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, 
s. 236–239, 242–243, 484) dopuszczał uznanie zawarcia małżeństwa za consideration. Mowa w tym wypad-
ku o consideration, gdyż – upraszczając – stanowiło ono odpowiednik quid pro quo. Na marginesie należy 
stwierdzić, że w późniejszym okresie częstokroć uznawano obietnicę zawarcia małżeństwa za wystarczające 
consideration, np. Robert Browne and uxor v. Garborough (1588) Croke Eliz. 63–64, Applethwart v. Nortly 
(1591) Croke Eliz. 229, Harrison v. Cage & ux. (1698) Salkeld I 24. Sporu nie traktowano jako ostatecznie 
rozstrzygniętego; jego głębsza analiza wykracza poza zakres wyznaczony tytułem niniejszej pracy. 

18  J.B. Ames, Parol Contracts Prior to Assumpsit, „Harvard Law Review”, vol. 8: 1894, s. 260–262; 
J. Barton, The Early History, s. 383–385; W. Holdsworth, A History, t. III, s. 421–422; K. Lücke, Slade’s 
Case, s. 430.
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nienia świadczenia. Jeśli pozwany się wzbraniał, to musiał oddać świadczenie uzyskane 
od powoda19. 

2.4. Umowy spoza wspomnianych wcześniej kategorii kontraktów pisemnych i realnych 
określane były w prawniczym żargonie mianem „prostych porozumień” (simple execu-
tory contracts). W sądach westminsterskich uważano je za niezaskarżalne. W yearbooks, 
średniowiecznych relacjach z procesów sądowych, można stwierdzić występowanie 
frazy ex nudo pacto non oritur actio20. Kontrahenci byli pozbawieni ochrony prawnej, 
ponieważ common law nie znało odpowiedniego rytu. W języku angielskim umowę 
niezaskarżalną określano również terminem agreement, co przeciwstawiano pojęciom 
contract (kontrakt realny) lub covenant (kontrakt pisemny), czyli umowom zaskarżal-
nym. Jedynie porozumienie w pewien sposób kwalifi kowane mogło stanowić podstawę 
roszczenia i wobec tego skutkować dopuszczalnością rozpoczęcia postępowania sądo-
wego21. Warto zauważyć, że podobnie było w prawie rzymskim, gdzie „występowały 
tylko określone typy zobowiązań [...], którym odpowiadały własne skargi. Krąg umów 
obligacyjnych był w zasadzie określony przez przewidziane dla nich skargi i ich formuły 
stypizowane w procesie formularnym”22. 

Odmienną praktykę stosowano w pozostałych systemach jurysdykcyjnych – w sądach 
lokalnych, kościelnych, a przede wszystkim w Sądzie Kanclerskim. Właściwość tych 
pierwszych została jednak w 1278 r. ograniczona do spraw o wartości poniżej 40 szylin-
gów23. Sądy kościelne nie miały, zgodnie z common law, prawa orzekania w sprawach 
świeckich24. Z kolei Sąd Kanclerski, tworzący nowy porządek prawny (equity), miał 
orzekać na zasadzie wyjątku. Mimo to sądy common law musiały poczynić pewne kon-
cesje w odniesieniu do prawa zobowiązań. Sędziowie westminsterscy byli świadomi, 
że utrzymanie dotychczasowych, rygorystycznych zasad common law może w praktyce 
spowodować przejęcie spraw kontraktowych przez kanclerza. 

19  Z jednej strony, w nauce angielskiej nie spotkałem się z porównaniem executed contract do contractus 
(reales) innominati. Z drugiej – P. Birks, English and Roman Learning in Moses v. Macferlan, „Current Legal 
Problems”, vol. 37: 1984, s. 4, i P.A. Landon, The Action on the Case and the Statute of Westminster II, „Law 
Quarterly Review”, vol. 52: 1936, s. 74, wskazywali na analogie pomiędzy action on the case i rzymską 
actio in factum. Natomiast właśnie tą actio posługiwano się w starożytnym Rzymie w celu wyegzekwowania 
wykonania kontraktu nienazwanego. Z kolei ryt w sprawie (case) stanowił środek procesowy, z którego roz-
winęło się angielskie prawo zobowiązań niedeliktowych.

20  Paremię tę wypowiedział np. Frowyk C.J. w Halke v. Prior of St. Gregory’s, Canterbury (Pas. 1506 
CP40/976, m.426) Reports of Cases by John Caryll, London 1999–2000, s. 514 pl.362. Pojawia się także 
w sprawach z lat 1341 (Pasch. 15, Edw. 3, pl.50, RS 135–139, Seipp 1341.099rs), 1421 (Mich. 9, Hen. 5, 
pl.23 f.14b, Seipp 1421.074), 1425 (Hil. 3, Hen. 6, pl.33, f.36b–37a; Watkin’s case, Seipp 1425.033), 1477 
(Trin. 17, Edw. 4, pl.4, f.4b–5a, Seipp 1477.021), za: http://www.bu.edu/law/seipp/; dostęp: 8 II 2010. 

21  J.H. Baker, An Introduction, s. 360; J. Barton, The Early History, s. 372; W. Holdsworth, A History, 
t. III, s. 412; F. Pollock, F.W. Maitland, The History, t. II, s. 184. Stosunek do umów konsensualnych wyraża 
Pistol: „[…] nie ufaj nikomu / Słomą przysięgi ludzkie, a opłatkiem / Ludzka jest wiara” (W. Szekspir, Hen-
ryk V [w:] Dzieła dramatyczne, t. III, tłum. L. Ulrich, Warszawa 1873, a. II, s. 3, w. 50–52). 

22  W. Litewski, Podstawowe wartości prawa rzymskiego, Kraków 2001, s. 103. 
23  Statute of Gloucester (1278; 6 Edward I c.8; S.R. t. I, s. 48). 
24  W obronie kompetencji sądownictwa królewskiego wydano wiele aktów – najpierw konstytucje kla-

rendońskie (1164 r.), a później statuty z lat 1286, 1353, 1393. 
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3. Orzecznictwo equity wykształciło w XIV–XV w. zasadę, zgodnie z którą prima fa-
cie każde porozumienie powinno rodzić skutki prawne już choćby z tego powodu, że 
strony doszły do konsensusu. Teza odnosiła się również do simple executory contracts. 
W celu odróżnienia zaskarżalnych kontraktów od tych, które nie powinny dawać prawa 
do skargi, stosowano kanoniczną (rzymską) doktrynę causa. Dzięki temu pokrzywdze-
ni przez nielojalnych kontrahentów mogli kierować do kanclerza petycje, powołując się 
na poniesienie szkody wskutek działania w zaufaniu do kontrahenta oraz na niemoż-
ność uzyskania sprawiedliwego wyroku w Westminster. Historycy wskazują na kilka 
rozstrzygnięć kanclerza, które zapewne wstrząsnęły sędziami common law. W sprawie 
Wheler v. Huchynden (1378 r.) kanclerz nakazał naprawić szkodę powoda, który – po 
tym jak strony ustaliły warunki sprzedaży ziemi – poniósł wydatki na podróż oraz na 
pomoc prawną. Pozwany wycofał się z transakcji, a wtedy okazało się, że powód po-
niósł koszty nadaremnie. Podobnie Sąd Kanclerski orzekł w sprawie naruszenia obiet-
nicy małżeństwa w procesie Appilgarth v. Sergeantson (1438 r.) – na cztery lata przed 
Doige’s case25. 

W obliczu aktywności Sądu Kanclerskiego sędziowie westminsterscy zmuszeni byli 
do weryfi kacji swego spojrzenia na rozwijające się prawo zobowiązań. Chcąc pozostać 
w zgodzie z dogmatem niezmiennego common law, nie można było ex nihilo stworzyć 
zupełnie nowego rytu. Aby rozszerzyć spektrum zaskarżalnych kontraktów, odwołano 
się do instrumentów prawa deliktowego.

3.1. Kontrahenci, którzy na skutek niewykonania prostych porozumień ponieśli uszczer-
bek majątkowy, zaczęli w XIV w. podejmować próby uzyskania odszkodowań na pod-
stawie rytów, które nie miały charakteru kontraktowego. Skoro środki procesowe, które 
tradycyjnie stosowano w relacjach umownych, nie zdawały egzaminu, podjęto próby 
posłużenia się rytami deliktowymi26. Powodowie wskazywali, że postępowanie po-
zwanego, który najpierw złożył obietnicę, a następnie ją złamał, stanowi delikt. Nie 
domagali się wykonania obietnicy (umowy), czy też zwrotu świadczenia, ale zapłaty 
odszkodowania za szkodę deliktową. W tym celu posługiwali się zmodyfi kowanym ry-
tem o przekroczenie (trespass). W tej formule rytowej szczegółowo opisywano sposób, 
w jaki została wyrządzona szkoda – przedstawiano swoją sprawę. Stąd wzięła się póź-
niejsza terminologia – mówiono o rycie w sprawie (on the case). Wybiegi stosowane 

25  Wheler v. Huchynden (1378) Cal. Ch. II, Appilgarth v. Sergeantson (1438) I Cal. Ch. XLI. J.B. Ames, 
Parol Contracts, s. 256–257; J.B. Ames, The History, vol. I, s. 14–19; J.H. Baker, An Introduction, s. 48, 121, 
372; J. Barton, The Early History, s. 374–378, 386, 390; W. Holdsworth, A History, t. III s. 433, 436, t. V, 
s. 294–296, 321–323, t. VIII, s. 42; T. Plucknett, A Concise History, s. 606, 614; J.W. Salmond, The History, 
s. 329–330. Holdsworth (t. III, s. 436), odnosząc sie do Doige’s case, stwierdził: if the common law courts, 
therefore, were to compete successfully with the Chancery it was in just such a case as this that they ought to 
supply a remedy. Historykiem, według którego dla ewolucji rytu promisyjnego, a przez to i angielskiego pra-
wa kontraktów, większe znaczenie miała jednak aktywność sądów kościelnych, jest R. Helmholz (Assumpsit 
and Fidei Laesio, „Law Quarterly Review”, vol. 91: 1975, s. 429–431).

26  D. Ibbetson, A Historical Introduction, s. 43–44, wskazuje na dwa procesy z początku XIV w. W for-
mułach rytowych powodowie (wtedy jeszcze nieskutecznie) zarzucali popełnienie przez pozwanych deliktu 
polegającego na zniszczeniu wełny (Kemp v. de Oxford, 1313) lub wina (Rattlesdene v. Grunestone, 1317) 
poprzez dodanie do nich soli. Być może procesy stanowiły fi nał niefortunnych przepraw przez morze, a trans-
portowane towary zostały po prostu zalane słoną wodą. 
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przez niefortunnych kontrahentów okazały się skuteczne. W późniejszym okresie zarzu-
cono analizę kazusów niejako „od końca” (od niewykonania umowy, czyli od oszustwa), 
a zaczęto rozważać je „od początku” (od przyczyny – porozumienia stron). W ten sposób 
zaniechano akcentowania szkody majątkowej wyrządzonej oszustwem pozwanego (de-
likt), a zaczęto zwracać uwagę na aspekt składania przez strony obietnic (konsensus, 
umowa). Dzięki temu rosło znaczenie obietnicy, określanej mianem assumpsit27. 

Do odpowiedzialności deliktowej można było pociągać jedynie tych kontrahentów, 
którzy wykonywali umowę w sposób nienależyty (misfeasance). Nie odpowiadał za 
szkodę natomiast ten, kto wprawdzie wcześniej zawarł umowę, ale następnie w ogóle 
nie zabrał się do jej wykonywania (non-feasance). Powiadano: not doing is no trespass. 

Przejdźmy do analizy kazusów. W sprawie znanej jako Bukton v. Tounesende albo 
The Humber Ferry Case (1348 r.) pozwany zobowiązał się przetransportować przez rze-
kę klacz powoda. Niestety, doszło do utraty całego ładunku. Powód wystąpił z delikto-
wym trespass, w którego formule rytowej wywodził, że pozwany złożył mu obietnicę 
przewiezienia konia, a następnie – wbrew jego woli – przeładował prom, co stało się 
przyczyną wypadku. Obrona zarzucała posłużenie się niewłaściwym rytem. Wskazywa-
ła, że skoro podstawą roszczenia jest umowa, to właściwym jest ryt konwencyjny, który 
jednakże – wobec braku deed   – należałoby oddalić. Mimo tej argumentacji za straconą 
klacz zasądzono odszkodowanie28. 

Wnet zaczęło się pojawiać więcej podobnych spraw. W Waldon v. Mareshall (1369 r.) 
pozwany obiecał wyleczyć konia należącego do powoda. Na skutek niestaranności we-
terynarza zwierzę zdechło po operacji. W podobnej Surgeon’s case (1374 r.) skierowano 
roszczenie przeciwko medykowi, który zamiast – jak obiecał – wyleczyć rękę powoda, 
doprowadził do jej amputacji. W obu sprawach powodowie występowali z deliktowym 
rytem o przekroczenie, a obrona (bezskutecznie) zarzucała jego niewłaściwość. Chociaż 
sędziowie byli świadomi, że sprawa z 1369 r. ma charakter kontraktowy, to w związ-
ku z tym, że należałoby w niej zastosować ryt konwencyjny (a nie sporządzono aktu 
z pieczęcią), dopuszczono zastosowanie trespass. W użytych formułach pominięto jed-
nak charakterystyczną dla rytu deliktowego frazę vi et armis contra pacem. Dlatego też 
pełnomocnik powoda Belknap określił ryt mianem special writ according to the case29. 
W powyższych sprawach konieczne było wskazanie, że pozwany sprawca nie tylko pod-

27  J.H. Baker, An Introduction, s. 70–71, 361; J. Barton, The Early History, s. 380; E.J. Dix, The Origins 
of the Action of Trespass on the Case, „Yale Law Journal”, vol. 46: 1937, s. 1169; W. Holdsworth, A History, 
t. II, s. 454; D. Ibbetson, Assumpsit and Debt in the Early Sixteenth Century: The Origins of the Indebitatus 
Count, „Cambridge Law Journal”, vol. 41: 1982, s. 153; D. Ibbetson, A Historical Introduction, s. 50–52; 
T. Plucknett, A Concise History, s. 601, 604, 607; F. Pollock, F.W. Maitland, The History, t. II, s. 196.

28  Bukton v. Tounesende albo The Humber Ferry Case (1348) 22 Ass. pl.41 f.94 (za: J.H. Baker, S. Mil-
som, Sources, s. 358–359; C. Fifoot, History, s. 330–331; A. Kiralfy, A Source Book of English Law, London 
1957, s. 187). 

29  Waldon v. Mareshall (1369) Y.B. 43 Edward III Mich. fo.33 pl.38; The Farrier’s case (1372) Y.B. 46 
Edward III Trin. fo.19 pl.19; The Surgeon’s case albo Stratton v. Swanlond (1374) Y.B. 48 Edward III Hil. f.6 
pl.11, podobny proces to Skyrne v. Butolf (1388) Y.B. 11 Richard II Pas. p.223 pl.12 (kazusy za: J.H. Baker, 
S. Milsom, Sources, s. 360–367; A. Kiralfy, A Source Book, s. 185–187), anon. (1375) Y.B. 48 Edward III 
Hil. f.6 pl.11 (za: E.J. Dix, The Origins). J.B. Ames, The History, vol. I, s. 2; J.H. Baker, An Introduction, 
s. 375–376; E.J. Dix, The Origins, s. 1155–1165; C. Fifoot, History, s. 331; W. Holdsworth, A History, 
t. III, s. 430; D. Ibbetson, A Historical Introduction, s. 45–55; T. Plucknett, A Concise History, s. 441–442, 
601–602; J.W. Salmond, The History, s. 325–326. 



78

jął się leczenia, ale także wyraźnie obiecał leczyć niewadliwie. A to dlatego, że w śred-
niowieczu ryzykiem niepowodzenia kuracji obciążano zleceniodawcę. Wskazywano, że 
właściciel zwierzęcia lub sam chory dysponował możliwością wyboru najlepszego spe-
cjalisty w danej dziedzinie. Przesunięcie ryzyka na stronę zleceniobiorcy następowało 
dopiero z chwilą złożenia przezeń wyraźnej obietnicy wyleczenia30.

Mimo to złożonej przez pozwanego obietnicy nie traktowano jako jednego z oświad-
czeń woli tworzących umowę, ale jako element stanu faktycznego rozpatrywanego 
z punktu widzenia prawa deliktów. Obietnica pozwanego, której powód zawierzył, była 
zatem jedną z przyczyn powstania szkody; stanowiła element cause of action31. Od owej 
obietnicy (assumpsit) wzięła się nazwa późniejszego writ of assumpsit (ryt promisyjny).

3.2. Na rozwój odpowiedzialności kontraktowej w common law wpływ miały także roz-
strzygnięcia dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady dostarczonego towaru. 
Odpowiedzialność ta – dzisiaj powiedzielibyśmy, że wynikająca z tytułu rękojmi lub 
gwarancji – nie stanowiła zasady, ale wyjątek. Prawo angielskie, aż do schyłku XIX w. 
(do Sale of Goods Act z 1893 r.), przyjmowało obowiązywanie zasady caveat emptor. 
Według tej maksymy kupujący powinien się mieć na baczności (buyer beware!), samo-
dzielnie zadbać o swoje interesy i jeszcze przed transakcją dokładnie zbadać przedmiot 
sprzedaży32.

Praktyka wypracowała katalog wyjątków od caveat emptor. Sprzedawca ponosił od-
powiedzialność, jeśli przedmiot transakcji obciążony był wadami prawnymi. Z mocy 
prawa rękojmia obowiązywała także w razie sprzedaży zepsutej żywności lub napojów33. 
W końcu zaś sprzedawca odpowiadał za wady, gdy złożył wyraźne zapewnienie co do 
jakości lub ilości towaru (express warranty). Warunkiem powstania tej odpowiedzial-
ności było posłużenie się odpowiednimi sformułowaniami (np. warrantizando vendidit) 
w momencie zawierania umowy. Wskazywano, iż gwarancja powstaje tylko w razie 
złożenia wyraźnego i stanowczego zapewnienia o braku wad. Za niewystarczające uzna-
wano tego rodzaju deklaracje, jakie się zazwyczaj składa, oferując towar. Przyjmowano, 
że reklamujący swój towar sprzedawca może się w swych zapewnieniach zagalopować; 
kupujący powinien być na to przygotowany34.

30  Do problemu powrócono w trakcie dyskusji nad Marshall’s case (1441; Y.B. 19 Henry VI Hil. fo.49 
pl.5, za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 367–369; C. Fifoot, History, s. 345–347). Sędziowie Paston, 
Newton, Ayscough zwrócili uwagę, że skoro to sama obietnica przesuwa ryzyko, to właśnie ona stanowi 
podstawę roszczenia. Pełnomocnik powoda Markham wskazywał, iż tą podstawą jest jednak niewłaściwe 
działanie, ponieważ w jego braku roszczenie w ogóle nie przysługuje. J.B. Ames, The History, vol. I, s. 2–4; 
W. Holdsworth, A History, t. III, s. 429–430. 

31  W. Holdsworth, A History, t. III, s. 429–430; T. Plucknett, A Concise History, s. 602–603; J.W. Sal-
mond, The History, s. 325–326. 

32  Drew Barentine’s case (1411; Y.B. 13 Henry IV Mich. fo.1 pl.4), anon. 1471 (Y.B. 11 Edward IV 
Trin. fo.6 pl.10, kazusy za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 509, 511–513; C. Fifoot, History, s. 349–351). 

33  W sporze Lopus v. Chandler (no. 2) (1606) powołano się na Adam Browne’s case (1368, 42 Ass. pl.1 
f.259b, za: A. Kiralfy, A Source Book, s. 144), w której to uznano dopuszczalność rytu w sprawie. Pozwany 
jako własną sprzedał rzecz skradzioną. Chociaż nie udzielił żadnych gwarancji kupującemu, stwierdzono 
jego odpowiedzialność. Co do wad żywności: anon. 1430 (Y.B. 9 Henry VI Mich. fo.53v, pl.37), anon. 1471 
(Y.B. 11 Edward IV Trin. fo.6 pl.10; za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 510–516, C. Fifoot, History, 
s. 349–351), anon. 1491 (Caryll’s Rep. BL MS Harley 1624 fo.12v), Reports of Cases by John Caryll, s. 73–
–74, John Hales’ Reading on costs (1537; in Gray’s Inn; za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 350). 

34  J.B. Ames, The History, vol. I, s. 8–9; J.H. Baker, An Introduction, s. 377–378, 383, 401–404; E.J. Dix, 
The Origins, s. 1169; C. Fifoot, History, s. 333; A. Fitzherbert, La novel natura brevium (1534; transl. from 
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Orzecznictwo westminsterskie wypracowało wiele szczegółowych zasad odnośnie 
do zakresu udzielanej gwarancji. Podejmując te rozważania, sędziowie najczęściej po-
sługiwali się przykładem sprzedaży konia. Być może dlatego, że to właśnie w „koń-
skich sprawach” najczęściej dochodziło do pokrzywdzenia kupującego. Uznawano, iż 
skutecznej gwarancji można udzielić jedynie w chwili zawierania umowy. Wzięcie na 
siebie odpowiedzialności za wady już po dokonaniu transakcji naruszałoby zasady con-
sideration, ponieważ w zamian za swe nowe zobowiązanie sprzedawca nie uzyskałby 
nic w zamian. Gwarancja była oświadczeniem wiedzy i dlatego mogła dotyczyć tylko 
przeszłego lub teraźniejszego stanu rzeczy. Odnoszące się do przyszłości zapewnienia, 
że nasiona przyniosą obfi te zbiory lub że wierzchowiec osiągnie określony wynik, nie 
mogły rodzić żadnych skutków prawnych. Jeśli zaś kupujący dysponował możliwością 
zbadania rzeczy, warranty mogła się odnosić wyłącznie do wad ukrytych. Zakładano, 
że wady jawne powinny zostać przez kupującego wykryte w trakcie badania. Dlatego 
sprzedawca nie mógł skutecznie zagwarantować, że jednooki koń ma dwoje oczu. Ku-
pujący powinien to po prostu sam zauważyć35.

Odpowiedzialność za wady rzeczy traktowana była przez sądy westminsterskie w ka-
tegoriach deliktowych, a nie kontraktowych. Gwarantując jakość wadliwej rzeczy, sprze-
dawca dopuszczał się względem kupującego deliktu w postaci oszustwa (deceit). Dlatego 
też w formułach rytowych powodowie wskazywali, że pozwany celowo wprowadził po-
woda w błąd. (Był to jednak zarzut o charakterze fi kcyjnym, ponieważ nawet wykazanie 
przez pozwanego swej nieświadomości co do istnienia wad rzeczy nie mogło zwolnić 
go od odpowiedzialności). W takich wypadkach, począwszy od schyłku XIV w., powód 
mógł wystąpić z rytem w sprawie (action on the case). Celem procesu nie było przy tym 
przymuszenie pozwanego do prawidłowego wykonania umowy, czyli do usunięcia wad, 
ale uzyskanie pieniężnego odszkodowania36. 

Orzecznictwo dotyczące udzielenia gwarancji (express warranty) miało wpływ na 
dyskusje prowadzone w toku procesu Somerton v. Colles (1433 r.). Pozwany obiecał 
(assumpsit) odpłatnie pośredniczyć w negocjacjach mających na celu nabycie dla po-

the 1635 ed., ff.92–5), John Hales’ Reading on Costs (1537; in Gray’s Inn; oba dokumenty za: J.H. Baker,
S. Milsom, Sources, s. 344, 349–350); W. Holdsworth, A History, t. III, s. 386, 431, t. VIII, s. 68–70; D. Ibbet-
son, A Historical Introduction, s. 84–85; S. Milsom, Sale of Goods in the Fifteenth Century, „Law Quarterly 
Review”, vol. 77: 1961, s. 279–281; T. Plucknett, A Concise History, s. 605; F. Pollock, F.W. Maitland, The 
History, t. II, s. 209–210.

35 Być może mądrość ludowa zawarta w przysłowiu „darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby” to 
zachęta, by – a contrario – zajrzeć w zęby przede wszystkim temu kupowanemu (zob. Erazm z Rotterdamu, 
Adagia, tłum. i oprac. M. Cytowska, Kraków 1973, s. 362–363). Pewne odniesienie do odpowiedzialności 
za wady można odnaleźć także u Chaucera, gdzie wskazuje się, że – odmiennie niż w wypadku kupna konia 
czy osła – nie można się zabezpieczyć przed wadami, zawierając małżeństwo (G. Chaucer, Opowieści kan-
terberyjskie – wybór, tłum. i oprac. H. Pręczkowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s. 107: Opowieść 
Damy z Bath w. 303 i n.).

36  Ferrers v. John, Vicar of Dodford (1307; Select Cases in the Court of King’s Bench III (S.S.) vol. 58 
s. 179), Garrok v. Heytesbury (1387; Y.B. 11 Richard II Trin. p.4 pl.2), Drew Barentine’s case (1411; Y.B. 
13 Henry IV Mich. fo.1 pl.4), John Hales’ Reading on costs (1537; in Gray’s Inn), Lopus v. Chandler (no. 
2) (1606) (za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 349–350, 506–509, 522–523; A. Kiralfy, A Source Book, 
s. 145). Wskazuje się, że przebieg procesu z 1307 r. (zwycięstwo powoda) miał zupełnie wyjątkowy charak-
ter. J.B. Ames, The History, vol. I, s. 8–9; J.H. Baker, An Introduction, s. 377–378; W. Holdsworth, A History, 
t. III, s. 430, t. V, s. 110; S. Milsom, Sale of Goods, s. 278; T. Plucknett, A Concise History, s. 604; S.J. Stoljar, 
The Doctrine of Failure of Consideration, „Law Quarterly Review”, vol. 75: 1959, s. 56.
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woda działki pod Oksfordem. Następnie porozumiał się z konkurentem powoda i zdra-
dzając poufne informacje, umożliwił korzystne nabycie tej działki. Powodowi, któremu 
nie udało się zrealizować transakcji, pozostało wytoczenie powództwa o wynagrodze-
nie szkody. Babington i Cottesmore zwracali uwagę na kontraktowy charakter relacji, 
a przez to na konieczność posłużenia się rytem konwencyjnym. Wobec braku deed ryt 
podlegałby jednak oddaleniu. Sędziowie ci zajęli jednak stanowisko dopuszczające wy-
stąpienie z rytem w sprawie, a to dlatego, że pozwany popełnił delikt – oszukał powoda. 
Paston wskazywał na analogię do przypadków odpowiedzialności opartej na narusze-
niu express warranty. Podjęte przez pozwanego działania stanowiły wszak zaprzeczenie 
tych, do których się zobowiązał. Dlatego Paston traktował ten kazus jako niewłaściwe 
wykonanie umowy (misfeasance). Jednocześnie podkreślał, że gdyby pozwany w ogóle 
nie podjął żadnych czynności (non-feasance), to – mimo poniesienia szkody – powodo-
wi nie przysługiwałaby ochrona prawna. 

Odmiennie rozumował sędzia Martin. Kazus interpretował jako wypadek niezaskar-
żalnego niewykonania (non-feasance), a nie zaskarżalnego niewłaściwego wykonania 
umowy (misfeasance). Wskazywał również na różnice między oświadczeniem wiedzy 
w postaci express warranty a oświadczeniem woli przejawiającym się w zaciągnięciu 
zobowiązania na przyszłość. Domagał się rozstrzygnięcia na korzyść pozwanego. 

Niestety rozstrzygnięcie tego procesu nie jest znane. Większość autorów skłania 
się ku przyjęciu, że zwyciężył powód. Zauważmy, że w wypadku braku obietnicy nie 
rozważano by kwestii odpowiedzialności pozwanego. Mimo to za podstawę odpowie-
dzialności pozwanego uznawano wciąż popełnienie deliktu, a nie zawarcie kontraktu. 
Dopiero z czasem sędziowie zaczęli zwracać uwagę na aspekt kontraktowy. Znajduje 
to swoje odzwierciedlenie w słowach Newtona, który w tym procesie stwierdził: this is 
a writ of trespass on the case, but it sounds in a manner in covenant37. Posłużenie się 
rytem deliktowym stanowiło zatem jedynie fortel, wybieg procesowy.

3.3. Przyjęcie podejścia deliktowego do rozstrzygania sporów de facto kontraktowych 
skutkowało pozbawieniem poszkodowanego ochrony, gdy jego niesolidny kontrahent 
nie podjął żadnych czynności. W takich razach nie dało się uzyskać odszkodowania. 
Było tak, ponieważ tylko nienależyte wykonanie umowy (misfeasance) traktowano jako 
popełnienie deliktu. Stosowanie tej samej fi kcji w wypadku zupełnego niewykonania 
umowy (non-feasance) nie powodowało jednak tych samych konsekwencji38.

Znano jednak pewne wyjątki. Wykonawcy zawodów publicznych, tzw. common cal-
lings (kowale, przewoźnicy, właściciele zajazdów) odpowiadali także w razie niewyko-
nania umowy. Ich odpowiedzialność oparta była na wynikającym ze „zwyczajów Króle-
stwa” obowiązku kontraktacji. Właściciel zajazdu, podobnie jak i publiczny przewoźnik, 

37  Somerton v. Colles (1433) Y.B. 11 Henry VI Pas. fo.24–25 pl.1; Y.B. 11 Henry VI Trin. fo.55 pl.26; 
Y.B. 11 Henry VI Hil. fo.18 pl.10 (za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 385–389; poglądy Pastona pomija 
Report w C. Fifoot, History, s. 343–344). J.B. Ames, The History, vol. I, s. 11–12 (zdaniem Amesa powód 
przegrał); J.H. Baker, An Introduction, s. 383–384; W. Holdsworth, A History, t. III, s. 431–433; D. Ibbetson, 
A Historical Introduction, s. 127–128; T. Plucknett, A Concise History, s. 605. 

38  Anon. (Pas. 1503) Reports of Cases by John Caryll, s. 417 pl.279. J.H. Baker, An Introduction, s. 379–
–380; J. Barton, The Early History, s. 372; D. Ibbetson, A Historical Introduction, s. 126–127; T. Plucknett, 
A Concise History, s. 603–604; J.W. Salmond, The History, s. 326.
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nie mógł odmówić wykonania usługi nikomu, kto zaoferował zapłatę39. Podobnie było 
w stosunkach między panem a sługą (master and servant). W tym wypadku podstawę 
roszczeń w razie niewykonania umowy stanowił przepis statutu. Statut dotyczył wyłącz-
nie służących, ale już nie tzw. niezależnych wykonawców. W związku z tym pojawiało 
się pytanie, do której z grup należał na przykład cieśla. Mnogość kazusów, w których 
pozwanym w sytuacji non-feasance był właśnie przedstawiciel tego zawodu, może suge-
rować, iż wielokrotnie powodowie próbowali przekonać sąd, że cieślę traktować należy 
jako służącego40.

W procesie Watton v. Brinth (1400 r.) spierano się o odszkodowanie za niewybudowa-
nie domu. Powód wystąpił z rytem o przekroczenie, w którego treści akcentowano fakt 
złożenia przez pozwanego obietnicy wzniesienia budynku. Sąd podzielił argumentację 
obrony, według której zastosowano niewłaściwy ryt. Należało się posłużyć covenant, co 
wiązałoby się z wymogiem sporządzenia aktu z pieczęcią. Skoro wcześniej nie dochowa-
no tej formy, powód nie mógł liczyć na korzystny wyrok. Jeden z sędziów stwierdził, że 
ryt o przekroczenie byłby właściwy w razie podjęcia przez pozwanego czynności zmie-
rzających do realizacji umowy (misfeasance). Dopiero po rozpoczęciu budowy można by 
mówić o wyrządzeniu szkody. Skoro jednak pozwany nie uczynił nic, by wykonać umo-
wę (non-feasance), powództwo zostało oddalone. Najprawdopodobniej tym samym re-
zultatem zakończyły się kolejne procesy w latach 1409 i 1425 (ten drugi to tzw. Watkins’ 
lub Wykes’ case), które dotyczyły niewybudowania – odpowiednio – domu i młyna41.

Dla zrównania skutków niewykonania i nienależytego wykonania umowy duże zna-
czenie miały rozstrzygnięcia zapadłe w okresie długiego panowania Henryka VI (1422–
–1461, 1470–1471). Wskazuje się, że w tym czasie istotnym bodźcem rozwoju prawa 
była obawa Westminsteru, że jego bezczynność w sferze prawa kontraktów doprowa-
dzi do wzrostu znaczenia Sądu Kanclerskiego. Kanclerz przyznawał bowiem ochronę 
prawną stronom prostych porozumień (simple executory contracts). Już na marginesie 
Watkins’ case (1425 r.) niektórzy sędziowie (Babbington, Cokayne) wskazali na wiele 
wypadków, w których – by sprawiedliwości stało się zadość – również w razie zupeł-
nego niewykonania umowy powinno się przyznać odszkodowanie. Przywoływano ka-
zus bezczynności budowniczego, który zobowiązał się do położenia dachu. Jeśli deszcz 
uszkodzi wnętrza budynku, to szkoda będzie ewidentna – powinno się wówczas przy-
znać odszkodowanie. Wskazywano też przykłady pasterza, który nie czyni nic, by po-
wstrzymać owce pędzące na zgubę, oraz budowniczego, który mimo obietnic wstrzymu-
je się od naprawy fos, doprowadzając do zalania okolicznych pól. Takiej argumentacji 
stanowczo przeciwstawiał się sędzia Martin. Twierdził, że w razie jej przyjęcia zostanie 

39  Anon. (Pas. 1503) Reports of Cases by John Caryll, s. 417 pl. 279. 
40  J.H. Baker, An Introduction, s. 378–379, 382. Według tego autora późniejsze rozszerzenie odpowie-

dzialności na przypadki zupełnego niewykonania umowy stało się możliwe dzięki istnieniu owych wyjątków 
od zasady braku odpowiedzialności w razie non-feasance. 

41  Watton v. Brinth (1400) Y.B. 2 Henry IV Mich. fo.3v, pl.9, anon. (1409) Y.B. 11 Henry IV Mich. fo.33 
pl.60, Watkins’ case (1425) Y.B. 3 Henry VI Hil. fo.36 pl.33 (za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 378–383; 
C. Fifoot, History, s. 340–343; Seipp 1425.033 – http://www.bu.edu/law/seipp/; dostęp: 8 II 2010), tak samo 
w Cromwell v. Plomer (1430, Y.B. 8 Henry VI Trin. C.P. 40/678 m.153, za: A. Kiralfy, A Source Book, s. 188). 
J.B. Ames, The History, vol. I, s. 10–11; J.H. Baker, An Introduction, s. 381; E.J. Dix, The Origins, s. 1171; 
C. Fifoot, History, s. 331–332; W. Holdsworth, A History, t. III, s. 433–435; T. Plucknett, A Concise History, 
s. 603–604; J.W. Salmond, The History, s. 326. 
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przełamana bariera pomiędzy zaskarżalnymi kontraktami a prawnie irrelewantnymi po-
rozumieniami. Byłoby wówczas możliwe dochodzenie odszkodowania w każdym przy-
padku jakiejkolwiek wymiany obietnic, co współczesnym trudno było zaakceptować42. 

Kilka lat później, w 1435 r., część sędziów (tym razem Paston i Juyn) wypowiedziała 
się za rozciągnięciem zasad dotyczących nienależytego wykonania także na wypadki 
niewykonania umowy. Wynik procesu nie jest jednak znany. Skoro nie powoływano 
się nań w późniejszym okresie, prawdopodobnie był niekorzystny dla powoda. W prze-
ciwnym razie rozstrzygnięcie odbiłoby się głośnym echem43. W późniejszej Marshall’s 
case z 1441 r. jeden z pełnomocników – Fortescue – wskazywał, że także w razie non-
-feasance powinno się przyznać powodowi ryt. W takim razie podstawą roszczeń (cause 
of action) nie byłby już delikt pozwanego, ale zaciągnięta obietnica44.

Dla przełamania zasady braku odpowiedzialności pozwanego w razie niewykona-
nia przez niego umowy (non-feasance) istotne znaczenie miała Doige’s case (1442 r.). 
Powód wystąpił z bill of deceit, zarzucając Doige’owi popełnienie oszustwa. Żądał od-
szkodowania za naruszenie umowy, na podstawie której zapłacił 110 funtów za oddanie 
gruntu w lenno. Mimo to lenno trafi ło w ręce osoby trzeciej. Proces, rozpoczęty w Sądzie 
Ławy Królewskiej, wobec występowania w sprawie „poważnego zagadnienia praw-
nego” został przekazany do Sądu Izby Szachownicy (Court of Exchequer Chamber). 
Dzięki temu spór rozstrzygali sędziowie wszystkich trzech sądów westminsterskich. 
Babthorpe, Ayscough oraz Paston byli zgodni, że in casu w grę wchodzi niewykonanie 
umowy, a zatem jedynym właściwym rytem okazał się covenant. 

Chociaż takie stanowisko było zgodne z obowiązującymi wówczas w common law 
precedensami, wysuwano także pewne argumenty na rzecz powoda. Po pierwsze, spełnił 
swoje świadczenie (zapłacił) i wobec tego – chociażby na zasadach słuszności – nale-
żało mu się coś w zamian (sędziowie Newton i Paston). Zauważmy, że tego typu tez 
raczej nie formułowano na gruncie common law. To argumenty charakterystyczne dla 
equity. Rozstrzygając tę sprawę, sędziowie brali pewnie pod uwagę aktywność Sądu 
Kanclerskiego, który stanowił dla common law poważną konkurencję. W stanach fak-
tycznych podobnych do omawianego tutaj kanclerz często przyjmował, że według zasad 
słuszności sprzedawca (pozwany) dzierży sporną ziemię w interesie kupującego powoda 
(for the use of purchaser). Z tego względu powodowi, który doznał szkody, działając 
w zaufaniu do zawartej z pozwanym umowy (incurred detriment on the faith of the 
defendant’s promise), w Sądzie Kanclerskim udzielono by zapewne ochrony prawnej. 

Po drugie, na korzyść powoda przemawiała analogia do zasad regulujących sprzedaż 
ruchomości. Ówczesne common law przewidywało, że jeśli cena została precyzyjnie 
określona, a przedmiotem sprzedaży była rzecz oznaczona co do tożsamości, spełnie-
nie jednego ze świadczeń umożliwiało wystąpienie z powództwem o świadczenie wza-

42  Watkins’ case (1425) (za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 380–383; C. Fifoot, History, s. 341–343). 
J.B. Ames, The History, vol. I, s. 11; J.H. Baker, An Introduction, s. 381; W. Holdsworth, A History, t. III, 
s. 434–435; T. Plucknett, A Concise History, s. 604. 

43  Anon. 1435/36 (Y.B. 14 Henry VI fo.18v pl.58, za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 383–384; C. Fi-
foot, History, s. 344–345), J.B. Ames, The History, vol. I, s. 11; W. Holdsworth, A History, t. III, s. 434–435; 
E. Jenks, A Short History of English Law. From the Earliest Times to the End of the Year 1911, Boston 1913, 
s. 138 (według Jenksa powód zwyciężył); T. Plucknett, A Concise History, s. 604. 

44  Marshall’s case (1441) Y.B. 19 Henry VI Hil. fo.49 pl.5 (za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 367–
–369; C. Fifoot, History, s. 346).
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jemne. Powyższe stanowiło esencję zasady quid pro quo. Kupującemu przysługiwał ryt 
o ruchomość, a sprzedawcy – ryt o dług. Inaczej jeśli sprzedawane były nieruchomości: 
chociaż rytem o dług mógł się posłużyć sprzedawca, kupujący pozbawiony był środka 
prawnego, skoro ryt o ruchomość (detinue) nie dotyczył gruntów45. Uznając ten stan 
rzeczy za niesprawiedliwy, sędzia Newton wskazywał, że w rozstrzyganym procesie 
należałoby przyjąć dopuszczalność posłużenia się rytem opartym na zarzucie oszustwa 
(deceit on the case). Z poglądem tym zgodzili się także Fray, Paston, Westbury. Inni zaś, 
wśród nich Fortescue, wskazywali na niedopuszczalność stosowania powyższej analo-
gii. Zwracali uwagę, że obrót gruntami ma znacznie bardziej skomplikowaną naturę. 

Ze względu na ówczesną metodę referowania spraw sądowych w yearbooks nie je-
steśmy pewni ostatecznego rozstrzygnięcia tego procesu. Najprawdopodobniej jednak 
wyrok był korzystny dla powoda46.

Korzystna dla powoda argumentacja oraz, o ile było z nią zbieżne, rozstrzygnięcie 
w Doige’s case, spotkały się z krytyką współczesnych oraz późniejszych prawników. 
Historycy prawa (Ames i Holdsworth) wskazywali, że uznanie racji powoda było nie-
zgodne z ówczesnym dorobkiem common law. Prawo to wyznaczało ograniczony krąg 
zaskarżalnych umów. Tymczasem kazus z 1442 r. stanowił istotny krok ku przełamaniu 
numerus clausus kontraktów. Wspomniani badacze zarzucili sędziom naruszenie reguł 
logiki oraz pozorność przyjętych przesłanek wnioskowania. Wydaje się, że od stosowa-
nych wcześniej zasad odstąpiono świadomie – chodziło o to, by uchronić jurysdykcję są-
dów westminsterskich przed zagrażającą jej ekspansją Sądu Kanclerskiego. Przyznanie 
pierwszeństwa logice spowodowałoby przejęcie znacznej liczby spraw kontraktowych 
przez system equity47.

Do podobnych sporów, mających swe źródło w złożonej przez pozwanego obiet-
nicy sprzedania powodowi gruntu doszło w latach 70. i 80. XV w. Pochodzące z tych 
lat yearbooks wskazują, że gdyby sporne działki nie zostały zbyte osobom trzecim, ale 
pozostały własnością pozwanego, to powodowi nie przysługiwałby żaden środek ochro-
ny48. A zatem wciąż przywiązywano znaczenie do rozróżnienia między zupełnym nie-
wykonaniem umowy a jej nienależytym wykonaniem. To kryterium miało swoje źródło 
w prawie deliktów, jednakże na gruncie stosunków kontraktowych przynosiło więcej 
szkody niż pożytku. Warto wskazać na kuriozalny przypadek z 1493 r. Wówczas to po-

45  Zapewne w obrocie nieruchomościami często posługiwano się formą aktu z pieczęcią. Wówczas 
można było się odwołać do rytu konwencyjnego. Takiej możliwości, wobec niedopełnienia formy, nie było 
jednak w omawianej sprawie. 

46  Doige’s case, także jako Shepton v. Dogge, Shipton v. Dogge, Shipton v. Dog, Doight’s case (1442) 
Y.B. 20 Henry VI Trin. fo.34 pl.4 (za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 390–395; C. Fifoot, History, s. 347–
–349; A. Kiralfy, A Source Book, s. 192–196). J.B. Ames, The History, vol. I, s. 2, 11–13; J.H. Baker, An 
Introduction, s. 383–384; J. Barton, The Early History, s. 383; W. Holdsworth, A History, t. III, s. 436–439; 
D. Ibbetson, A Historical Introduction, s. 128–129; T. Plucknett, A Concise History, s. 606; J.W. Salmond, 
The History, s. 330. Na brak rozstrzygnięcia sprawy wskazywali – wydaje się, że błędnie – Ames i Plucknett. 

47  J.B. Ames, The History, vol. I, s. 11; J. Barton, The Early History, s. 377–378; W. Holdsworth, A His-
tory, t. III, s. 437–439; W. Holdsworth, Debt, s. 348–350. Na konieczność rozszerzenia zakresu trespass on 
the case na wypadki niewykonania zobowiązania z uwagi na ryzyko przejęcia spraw kontraktowych przez 
Sąd Kanclerski wyraźnie wskazywał sędzia Fineaux w Grey’s Inn w 1499 r. (D. Ibbetson, A Historical In-
troduction, s. 129). 

48  J.B. Ames, The History, vol. I, s. 12–13; C. Fifoot, History, s. 336; W. Holdsworth, A History, t. III, 
s. 440; T. Plucknett, A Concise History, s. 606. Autorzy ci przywołują sprawy z 1476 r. (Y.B. 16 Edward IV 
Pasch. no.7) oraz dwie z 1487 r. (Y.B.B. 2 Henry VII Hil. f.12 pl.15; 3 Henry VII Mich. f.14 pl.20).
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wód domagał się odszkodowania za towary, które pozwany podjął się przetransportować 
Tamizą. Na skutek niefrasobliwości przewoźnika towary te wpadły do rzeki – podobnie 
zatem jak w Humber Ferry Case (1348 r.). Obrona podejmowała próbę zakwalifi ko-
wania tych okoliczności jako niewykonania umowy; wskazywano, że przecież towary 
nie dotarły na drugi brzeg. Argumentom nie dał się zwieść sędzia Bryan, który uznając, 
że w grę wchodzi niewłaściwe wykonanie (misfeasance), przyznał powodowi należne 
odszkodowanie49. 

Rozróżnienie między zaskarżalnym niewłaściwym wykonaniem umowy a niezaskar-
żalnym niewykonaniem umowy zostało zarzucone dopiero na początku XVI w. Tym 
samym dokonano istotnego kroku w kierunku wyzwolenia reguł stosowanych w rela-
cjach kontraktowych od podległości zasadom charakterystycznym dla prawa deliktów. 
W sprawie Orwell v. Mortoft (1505 r.) pozwany miał dostarczyć powodowi określoną 
ilość jęczmienia za ustaloną cenę. Ryt w sprawie został wniesiony na skutek niewyko-
nania zobowiązania przez pozwanego. Głównym dylematem sędziów w tym sporze była 
dopuszczalność posłużenia się rytem w sprawie (action on the case) w okolicznościach, 
w których powszechnie stosowanym do tej pory środkiem był ryt o dług. Większość 
składu stała na stanowisku wyłącznej właściwości rytu o dług, co skutkowało oddale-
niem (Kingsmill, Fisher, Vavasour). Sprzeciwiał się temu Frowyke przyjmujący dopusz-
czalność obu rytów. Wskazując na poniesioną przez powoda szkodę, jednakowo trakto-
wał wypadki misfeasance oraz non-feasance. Co istotne, żaden z pozostałych sędziów 
nie podnosił braku rozróżnienia między niewykonaniem i niewłaściwym wykonaniem 
umowy. Podobnie na bezskuteczność rozróżnienia obu stanów zwracał uwagę sędzia 
Spelman w procesie Pykering v. Thurgoode (1532 r.)50.

Na odmienności między misfeasance oraz non-feasance wskazywał jeszcze Engle-
fi eld w procesie z ok. 1530 r. Wydaje się, że sędzia ten zmierzał wyłącznie do uniknięcia 
sytuacji, w której in casu powstawałaby odpowiedzialność niezależna od poniesionej 
szkody. Przyjmował, iż w razie nienależytego wykonania umowy mamy do czynie-
nia z wystąpieniem szkody, inaczej zaś w razie jej zupełnego niewykonania. Zastrzegł 
jednak, że gdyby powód uprzednio pozwanemu zapłacił, a zatem poniósł określony 
uszczerbek, roszczenie się należy. Dlatego nie powinno się traktować tego wyroku jako 
powrotu do wcześniejszych, średniowiecznych przekonań51.

4. W średniowieczu prawo zobowiązań jeszcze się nie rozwinęło. Za Glanville’a i Brac-
tona posługiwano się środkami prawnymi o rodowodzie rzeczowym. Były to ryty debt, 
detinue, covenant pochodzące od rytu o prawo do nieruchomości (writ of right). Prawo 
zobowiązań funkcjonowało wówczas jako refl eks uprawnień właścicielskich. Często 

49  Johnson v. Baker (Hil. 1493 C.P. Rec. CP 40/914, m.104) Reports of Cases by John Caryll, s. 135–138 
(także: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 399–400). 

50  Orwell v. Mortoft (1505; Y.B. 20 Henry VII Mich. fo.8 pl.18) Reports of Cases by John Caryll, 
s. 465–466, 493–495, Pykering v. Thurgoode (1532) Spelman, Reports, p.4 pl.5 (za: J.H. Baker, S. Milsom, 
Sources, s. 406–411, 413; C. Fifoot, History, s. 351–353; A. Kiralfy, A Source Book, s. 150–153). J.B. Ames, 
The History, vol. I, s. 13; K. Lücke, Slade’s Case, s. 425, 427; T. Plucknett, A Concise History, s. 606; 
J.W. Salmond, The History, s. 327. 

51  Anon. (c. 1530) Unpublished Notebook of Roger Yorke (za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources, s. 403–
–404). J. Barton, The Early History, s. 376, taką samą tezę odnosi do John Stile’s case (1527) Spilman’s MS, 
Reports. Być może chodzi o jeden i ten sam proces.
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rozwiązania wypracowane w land law nie pasowały jednak do relacji umownych – przy-
kładowo nie udzielano ochrony stronom „prostych porozumień”. W XIV i XV w. pod-
jęto próby rozszerzenia kręgu zaskarżalnych umów. W tym celu zaczęto stosować ryty 
deliktowe (trespass, case). Ich specyfi ka pozwalała jednak na objęcie ochroną wyłącz-
nie misfeasance (tj. wypadków nienależytego wykonania umowy). Dopiero u schyłku 
średniowiecza umożliwiono pozywanie rytem w sprawie także w razie non-feasance (tj. 
wypadków niewykonania umowy). Równało się to zwróceniu uwagi na aspekt kontrak-
towy. Na skutek późniejszej ewolucji sądy rozwinęły ryt promisyjny (assumpsit), który 
stał się podstawą prawa zobowiązań niedeliktowych.

THE CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN COMMON LAW DURING
THE MIDDLE AGES

Summary

During the Middle Ages the common law courts recognized a limited scope of agreements. Among the 
enforceable contracts pursuant to the dictum ex nudo pacto non oritur actio there were those concluded 
under seal (deed, specialty) and those where the plaintiff has already performed his duty (executed 
contract). The other agreements were denominated by lawyers as simple executory contracts and were 
unenforceable in the common law courts. Since the 14th century the Westminster judges were forced 
to change their views on the development of contract law. In order to protect the contractual rights the 
common law lawyers began to apply the writs which descended from the tort remedies (action on the 
case, assumpsit). Such approach was justifi ed by the opinion that the defendant has caused a damage by 
the deceitful non-performance of the contractual duty.
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