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CYWILNYM

Jedną z najważniejszych cech (różnic) decydujących o odmienności angielskie
go common law w stosunku do systemów prawa obowiązujących na kontynencie 
jest inna relacja pomiędzy normami o charakterze materialnoprawnym oraz for
malnoprawnym. Podczas gdy na kontynencie te drugie pelnią rolę służebną wzglę
dem norm merytorycznych, w systemie common law jest inaczej. To normom pro
cesowym przypisuje się większe znaczenie i to właśnie one -  w pierwsrym rzędzie -  
mają stanowić gwarancję ochrony praw jednostki.

Powyższe „odwrócenie” relacji pomiędzy zespołami norm prawnych bylo 
w przeszłości szczególnie jaskrawe. Chociaż w czasach nam bliższyc-h uleglo osła
bieniu, to jednak nie przeszło jeszcze do historii. Wiodąca rola procedury przeja
wiała się w szczególności na etapie wymiany argumentów prawnych w procesie 
(pleading), który stanowił kluczowe stadium dawnego angielskiego procesu cy
wilnego.

1. Ryty procesowe

Aż do reform przeprowadzonych w XIX wieku, common law funkcjonowało 
w oparciu o system rytów procesowych. Powód mógl uruchomić postępowanie 
przed jednym z sądów królewskich tylko wtedy, gdy uzyskał stosowny ryt proce
sowy (original writ), odpowiadający jego sprawie. Średniowieczne prawo znało 
kilkaset form takich rytów wszczynających proces. Obowiązywała zasada "ubi re
medium, ibi ius”, której konsekwencją było uzależnienie zakresu ochrony mate- 
rialnoprawnej od dysponowania przez jednostkę formalnoprawnym środkiem 
procesowym, czyli rytem. Najważniejsza umiejętnością angielskiego prawnika by
ło wyszukanie w arsenale znanych rytów takiego z nich, który pasował do istnieją
cego w sprawie stanu faktycznego. Posłużenie się niewłaściwym lub nieznanym 
dotąd rytem prowadziło bowiem do porażki powoda w procesie. Stąd też bywały 
sytuacje, gdy powód przegrywał proces na skutek wyboru niewłaściwego rytu -  
mimo że popierał merytorycznie słuszną sprawę. Jeśli wyrządzona krzywda nie 
odpowiadała okolicznościom żadnego z tradycyjnych rytów, nie dalo się wygrać
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procesu. Pokrzywdzonemu pozostawało skierować suplikę do kanclerza i liczyć na 
jego laskę.1

Ryty procesowe zmierzały do ochrony różnych wartości prawnych. Dlatego też 
poszczególne rodzaje rytów -  z uwagi na przedmiot sporu i ochrony prawnej -  wią
zały się z szeregiem istotnych odrębności proceduralnych. Każdy ryt uruchamia! 
właściwą mu, specyficzną procedurę (action, form  o f action). W konsekwencji, 
w common law opartym o system rytów, źródłem norm materialnoprawnych sta
wały się w gruncie rzeczy reguły procesowe. Zasady materialnoprawne kształtowały 
się jako refleks regulacji procesowych zmierzających do ochrony praw jednostki. 
z tego też powodu rozwój prawa materialnego dokonywał się poprzez ewolucję ka
tegorii formalnoprocesowych. 2

Dla rozwoju treści norm materialnoprawnych istotne znaczenie miały uwarun
kowania procesowe, a w szczególności to, do którego z wielu sądów należało skie
rować swoją sprawę, jaki ryt procesowy (writ) był dla niej właściwy, a w końcu -  
jakie konsekwencje procesowe (i materialnoprawne) pociągał za sobą wybór jed
nego z rytów. Niektóre z rytów mogły w pewnym stopniu faworyzować którąś ze 
stron. Wpływ na szanse przeciwników procesowych mialy zwłaszcza charaktery
styczne dla poszczególnych rytów sposoby prezentowania argumentów oraz środki 
poznania prawdy w procesie. w fazie pleading częstokroć spierano się o prawi
dłowość dokonanego przez powoda wyboru rytu. Niewłaściwy wybór rytu pociągał 
bowiem upadek w procesie. Większość spośród relacji źródłowych przekazanych 
w średniowiecznych yearbooks, koncentruje się właśnie na zawiłościach proceso
wych odnoszących się do problematyki zastosowania właściwego rytu.

W  następnym stadium procesu dochodziło do ustalenia -  przy pomocy różnych 
„dowodów” -  stanu faktycznego istniejącego w sprawie. o tym zaś, co mialo być 
przedmiotem tej części postępowania, decydowało wcześniejsze pleading. W śre
dniowieczu podstawowym środkiem dochodzenia do prawdy byly ordalia, przysię
ga oczyszczająca, pojedynek sądowy, a w końcu -  ława przysięgłych; dowód z do
kumentu stanowił w procesie rzadkość. Dopiero w późniejszym okresie zaczęto 
akceptować posługiwanie się dowodami we współczesnym rozumieniu, takimi jak 
zeznania świadków, opinie biegłych.

Dla wyniku postępowania sądowego, kluczowe znaczenie mogla mieć dopusz
czalność złożenia przysięgi oczyszczającej przez pozwanego czy też wyłączność 
rozstrzygania o spornych faktach przez lawę przy'sięglych. Niektóre ryty w swojej 
procedurze nie przewidywały przysięgi oczyszczającej, zaś inne traktowały ją jako 
podstawowy środek poznania prawdy.* Do tych pierwszych należał ryt promisymy 
(writ o f assumpsit), do drugich -- ryt o dług (writ o f debt). Częstokroć przeciwnicy 
procesowi skupiali swoje siły na sporze odnoszącym się do dopuszczalności posłu
żenia się określonym rytem (np. promisymym) w rozstrzyganej sprawie. Jeśli po-

1 J. H. Baker, Ar. Introduction to Eng/ish Lega/ History, London 1990, s. 65-66, F. Pollock, 
F.W. Maitland, The H i-lory ,.f English Law  Before th. Time o f E dw ard I, Cambridge 1968, t. II, 
s . 559, 564-565. . . .  .

2 W. Iluldswortb, A History o f  Eng/ish Law , London 1903-1972. t. II, s. 194, t. XI, s. 314, 
F. Pollock, F.W. Maitland, The History..., t. II, s. 563.

i Szerzej na tem- t przysięgi oczyszczającej: J. Halberda, W ager o f  /aw -  gw arancja wo/nosci 
obywatelskich czy wyjście awaryjne d/a łobuzów? w: Prace poświęcone pamięci Adam a Fn/sz
e -oka. PIPWI l 'J  2.006 z. oG, -. 159-174.
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zwany uważał, ze u żyty  w  p o stęp o w an iu  ryt n ie je s t  in casu w łaściw y, stosow ny 
zarzut należało p rzed staw ić  na etap ie  pleading. i tak , p o d n o szą c  argum ent n ie
właściwości rytu p ro m isyjn ego , p o zw a n y  m ógł liczyc n a  to , że są d  -  uznając zarzut 
za zasadny -  skargę od d ali i w t e n  sp osób  zm usi p o w o d a  do posłużen ia  s i r y t e m  
o dług. z kolei zas w  p o stęp o w a n iu  rozp oczętym  rytem  o d lu g p o zw an y m ógł spo
dziewać się sukcesu , p o n iew a ż to  je m u  p rzysługiwało p raw o złożen ia przysięgi 
oczyszczającej. D o p rzysięg i n ie dało się n ato m iast od w o ła ć  w  procesie urucho
mionym rytem  p ro m is jjn y m  -  w ó w czas rozstrzygan ie  o faktach  n ależało do law y 
przy sięgłych.

2. Funkcje stadium wymiany argumentów (pleading)

Pleading stan ow iło  fazę p rezen to w an ia  sw ych  stwierdzeń, racji i argum entów  
przez adw ersarzy p roceso w ych . P ierw o tn ie  m ialo ch ara kter  sakraln y, a zatem  
składając ośw iad czen ia p o twie r d z a n o  p raw dziw o ść tw ierdzeń  i słuszn ość dow o
dzonych racji za o o m o cą  p rzysięg i.

Celem pleading b ylo  zd efin iow an ie p rzed m iotu  (istoty) sp oru  sądow ego. Ową 
sporna kw estię określan o  te rm in e m  issue (z lac. exitus w zn aczen iu  ..koniec fazy 
wymiany argum en tów ").4 O kreślen ie  p rzed m iotu  sp oru  w iąza ło  się przy rytn ścisłe 
z funkcją d elim itacyjn a  pleading. W ym ian a a rgu m en tów  p o zw ala ła  ustalić, czy 
kwestia kluczow a dla w yn ik u  p ro cesu  p o w in n a zostać rozstrzygn ięta  przez sę
dziów czy też styvierdzona za p o m ocą  jed n e g o  z „d ow od ów ", np. w  drodze o n b -  
lium, pojedyn ku stro n  lub  w erd yk tu  ław y. K w estie p raw n e (questions of  /aw) 
w procesie rozstrzygał sęd zia  (judge). U stalen ie sp orn ych  fa k tó w  (questions of 

facts) należało -  zazw yczaj -  do law y  p rzysięgłych, co ok reślan o  n iekiedy m aksy
mą ,,de facto resp o n d en t iu rato res, de iure iudic.:s” . P o d o b n ie  E dw ard  Coke w ska
zywał: v e r dictum , q u asi d ictu m  veritatis, as iudicium  est quasi iuris dictum ".

Pleading pełniło  n ad to  fu n kcje  inform acyjne, co sta n o w iło  konsekw encji: sza
blonowego ch arakteru  ry tó w  w szczyn a ją cych  p o stęp ow an ie. S ko ro  ryzy* te kon 
struowane b yly  w ed lu g  u sta lon ego  uprzedn io  w zorca, od  k tó reg o  n ie dopuszczano 
odstępstw, to nie m o g ly  p rezen to w ać d okładn ych  in fo rm acji na tem at rzeczyw i
stego, konkretn ego ko n flik tu  stron . D op iero w  trakcie  są d o w eg o  pleading w szyscy 
uczestnicy procesu  p rzekon yw ali się, o co p raw u ją  się stro n y .s

4 E. Coke, Th, Institutes o f the Law s of England, London :.8on, l. I, s. i2ba: .. Issue. e xitus. 
a single, certaine, and materiall point issuini; out of allegations or plea.- of Hie phintik and de
fendant, consisting regularly upon an affirmative and negative t,» he tried by twelve men". Coke 
wskazwal, :i:e dla p ^wstania logo/ issue konieczny jb t  współudział dwóch sln n, a zatem analo
gicznie, jak w przypadku natural  ̂sue, cz;. li .. biolo nezneuo potomstwa . .T. 11. Baker. An f '.m -  
duction . .., s. 91, William Blackstone, Comment,?;’?,,; on the Lmi o f Idu. Urnd. . \ iaesin: ' ' . of the 
First Edition of 1705-1709, Chicago-London 1979. t. III, ,;. 314. W. I-loldsworth, A ihVton/. ... 
t. Ill, s. 627. 629, G. Radcliffe, G. Cross. 77?e Eny/ish Leocd Su,;;em, London 1954. s. 1 ;6. 1-9. II. 
J. Stephen, New Cemrnentai'ies on the Lair; f  Enplar 1 (partly/jim dtd on r:/avst, me J. Lon
don 1899, t. III, s. 527-528, S. Warren, £7ad:st(.ne's Commentan’e< Systt . ■ rnatica//Abridged 
and .Adapted to the Existing State <f the Law and Constitution with Great. \dditions. London 
1856, s. 526-527.

5 \\". Blackstone. Commentaries... , t. Ill, s. 305. 315. E. Coke. 77?e institutes . .. , t. I. ,;, 155b, 
226a.
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,\.naliza treści samego rytu nie pozwalała jednoznacznie stwierdzić, o co toczy 
ię spór. Było ta.4, ponieważ przez stulecia zasadą była niezmienność treści formul 
yiowych. Warto w tym miejscu zobrazować skutki obowiązywania tej zasady: 
; treści deliktowego rytu o przekroczenie (writ o f trespass) należało koniecznie 
amieścić frazę ,.Y et armis contra pacem”. Początkow'0 do ry^u o przekroczenie 
ow6d mógł się odwoływać jedynie w t ych wypadkach, gdy pozwany -  działający 
brojnie (,,\i et armis") -  doprowadził do pogwałcenia miru królewskiego („contra 
acem domini Regis”). Prakiyka sądowa przyjęła jednak z czasem dopuszczalność 
dwolywania sit: do rytu trespass także w innych sytuacjach wyrządzenia szkody 
zynem niedozwolonym. Skoro nie pozwalano przy tym na jakiekohviek odstępstwa 
d zastanych formuł słownych -  nie mozna było treści rytu zmodyfikować, 
względniając okoliczności danej sprawy -  to dochodziło niekiedy do kuriozalnych 
fektów. W procesie Rattlesdene v. Grunestone (1317) w skazw ano: „wspomniani 
Lyszard i Maria, używający przemocy i uzbrojeni, wylali znaczną ilosc wina z kadzi, 

przez to wino zostało utracone -  na szkodę rzeczonego Szymona, a takie 
naruszeniem mim królewskiego”. Podobnie w Colan v. West (1367): „przemocą 
będąc uzbrojonym, konkretnie w miecz, potrącił ją  wozem, w ten spos6b, ie  utra- 
ila wzrok, słuch i węch -  co stało się z naruszeniem miru królewskiego”.6 

Jednocześnie pleading spełniało w trakcie przewodu sądowego także funkcje 
owodowe. Średniowiecznemu prawu angielskiemu w zasadzie nie byly znane 
owody we współczesnym rozumieniu. Stąd też oświadczenia stron składane w tej 
izie zastępowa'y w pewnej mierze brakujące środki dowodowe. Na tym etapie 
rocesu oświadczeniom stron towarzyszyć mogły bowiem zapewnienia osób trze- 
ich -  współprzysiężników (secta) lub świadków czynności prawnych (transaction 
itnesses), czy też przedstawienie sądowi aktu z pieczęcią (document under seal) ,  
zatem ówczesnego ,,aktu notari alnego” 7

3. Przebieg pleading — praktyka procesowa

Pleading poprzedzane było przez stadium tzw. postępowania pośredniego (me- 
ne process), którego przedmiotem bylo przymuszenie pozwanego do stawienia 
ic; przed sądem.

Swoje argumenty , „opowieść” uzasadniającą wystąpienie z żądaniem do sądu 
declaration, count, tale, narratio), jako pierwszy prezentował powód (plaintiff). 
wraz z nim występowali współprzysiężnicy (secta), którzy' zaświadczali o praw- 
dziwości twierdzeń i o zasadności powództwa. Początkowo byli to realnie istnie- 
jący ludzie, zazwyczaj krewrni lub sąsiedzi. Praktyka sądowa przyjęła wnet możli-

RAtlesdene v. Grunestone (1317; Y.B. 10 Edw?.rd II (S.S.) vol. 54 p.141), Colanw  West (1367; 
.J. 27/428 m. 56), podobnie w Petstede v. Marreys (1310; Y.B. 3 & 4 Edvard II (S.S.) vol. 22 
p. 29, 208), anon. 1313 (Y.B. 7 Edward II (S.S.) vol. 39 p.14, C.P.), anon. 1481 (Y.Il. 21 Edward 
/ Pas. fo.2S pl.23) (kaznsy za: J.H. Baker, S. Milsom, Sources o f English Legal History. Private 
aw to 1750, London 1986, s. 298-30,:, 314-316).

- J. H. Baker, An Introduction..., s. 362, S. B. Chrimes, wsti;p do: J. Fortescue, Laudibus 
egum Anglice. C m b rid ge  1942, s. P4-175, W. Holdsworth, .t  History..., t. II, s. 108, 171, 
'. Plucknett, A Concise History o f the Common Law, London 1948, s. 377, 384, Reeves' History 
f the English Law. From the time o f the Romans, to the end o f the reign o f Elizabeth, ed. W. F. 
'inlasson, London 1860. t. II, s. 156-157.
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w ość odw oływ an ia  się p rzez p o w od a do n ie istn ie ją cych  p o staci, k tórych  n a z w a n o  
zazw yczaj: Joh n  D oe i R ich ard  Roe. M im o p rzy jęcia  tej fikcji p ra w n e j,je ś li powód 
pom iną! w  treści sw ego  w ystąp ien ia  p o w ołan ie  się  na w s p ó lp r z ’siężników , to 
upadal w  procesie .

N astępn ie na a rg u m en ty  pow od a od p ow iad ał p o zw a n y  (defendant). Podjęcie 
przez n iego o b ro n y  określan o m ian em  defence. P rzyjm ow an o p rzy  tym , ze brak 
zaprzeczenia pow ołanej przez przeciw n ika okoliczności stan ow i jej przy znanie. Po
zw any m ógł w ys:ąp ic  z zarzutam i dylatoryjnym i (dilatory pleas) albo też od razu 
odnieść się do sp o m  m erytoryczn ie (pleas in bar, pleas to the action, peremptory 
pleas). P ra ktyk a  sądow a w ykształciła  zasady nalezytego form ułow an ia  i stawiania 
argum entów  procesow ych, tzw . rules ofpleading. Z arzu ty  należało  staw iać w usta
lonej kolejności. P ierw szeństw o przysłu giw ało  zarzutom  form aln ym , które odnosiły 
się do: a) ju rysd ykcji sądu (plea to the jurisdiction o f the court), b) legirytnacji pro
cesowej pow oda i c) pozw an ego (pleas to the disability o f the plaintiff/ the defen
dant), d) deklaracji pow oda, e) fo rm y i treści rytu (pleas in abatement o f the co
unt/the w rit); dop iero  po tem  p rezen to w an o t) zarzu ty  m erytoryczn e.*

K olejn ość staw ian ia  za rzu tó w  m iała  istotn e zn aczen ie. Z god n ie b ow iem  ze śre
dn iow ieczn ym i rules ofpleading, p o zw an y  po w ystąp ien iu  z ’’d a lszym ” zarzutem , 
na przyklad  d otyczącym  b raku  pon iesien ia  szk o d y  przez pow oda (lit. t), nie m ógł 
ju ż  „w rócić” do zarzu tu  b ra k u  leg itym acji procesow ej (lit. b-c). O dm iennie jed n ak  
z zarzutem  w y b o ru  n iew łaściw ej fo rm y rytu  m ożn a bylo w ystąp ić  na każdym  eta
pie p rocesu  -  n aw et ju ż  po  og ło szen iu  korzystn ego dla pow oda w erdyktu  law y 
przysięgłych. \V takiej sytuacji -  b ez w zględ u  n a słuszn ość racji pow oda -  sqd zo
b ligow an y b ył do od rzu cen ia  rytu .9

Rules o f pleading b y ły  ściśle zw iązan e z poszczególn ym i rodzajam i rytów  p ro
cesow ych. N a tym  p o legała  „w yższo ść” rytu  prom isyjn ego (writ o f  assumpsit) nad 
-  ch ociażb y -  rytem  o dług (writ o f  debt). W  przypadku tego p iezw szego reguly 
pleading nie b y ly  ta k  bardzo surow e i b ezw zględn e, ja k  w  przypadku starszych ry
tów , do których  n ależał ryt o dług. W  praktyce m ialo to klu czow e znaczenie -  czę
stokroć b ow iem  to  w łaśn ie  n aruszen ie reguł p rocesow ych  decydow ało o w yniku ca 
łego postępow ania. D latego te i  pow odow ie Czynili starania, aby posłużyć sic: takim  
rytem , k tó iy  m inim alizow ał zyzyko przegran ia  procesu na skutek popełnienia błędu 
form alnego, a p rzez to daw ał w iększe gw aran cje rozstrzygnięcia  sporu oparciu 
o racje m erytoryczne. W iązało  się to  jed n a k  z istotnym  ryzykiem  procesow ym : 6w 
bardziej elastyczny I ) t  m ógł zostać u zn an y za n iew łaściw y w  danej spraw ie, co 
z kolei skutkow nlo przegran ą pow oda. Co istotne, zastosow anie n ieodpow iedniego 
rytu nie stanow iło sam o w  sobie p rzeszkod y w  uruchom ieniu  kolejnego postępow a
nia, tym  razem  ju ż  p r z y u z y c iu  w łaściw eg o  środka p ro ceso w ego .10

O dnosząc się  do sp o ru  w  sp osób  m erytozyczn y  (answer), p o zw an y dysponow ał 
w yb o re m je d n e g o  z czterech  ,,ruch6w":

a) m ógl zap rzeczyć w s z ystk im  tw ierd zen io m  pow oda (general traverse) lub

8 W. Blackstone, Commentaries..., t. III, s. 293 i nast.
0 W. Blackstone, Commentaries..., t. III, s. 298, E. Coke, The I is t itu k s ..., t. I, s- 303a, W’. 8. 

Cox, Common Law Practice in Civil Actions. Washington 1892, s. 54, II . .J. Stephen, .Wu* Com
mentaries... , t. III, s. 523 i nast.

10 W. Blackstone. Commentaries... , t. III, s. 303, E. Coke, The Institutes..., t. I, s. 125b, 303a, 
W. Holdsv.oi’th, A History..., t. III, s. 624, 631, T. Plucknctt, A Concise..., s. 386.
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b) tylko jednemu z nich, ale mającemu kluczowe znaczenie dla sprawy (special 
traverse),

c) mógl potwierdzić przedstawione przez powoda fakty, ale jednocześnie wskazać 
pewne dodatkowe, nowe okoliczności (confession and avoidance) albo

d) potwie r d z a ja c  wszystkie fakty, zaprzeczyć prezentowanej przez przeciwnika 
argumentacji p r a n e j  (demurrer).

Zaprzeczenie wszystkim tezom powoda określane bylo jako general issue, a po
zostałe trzy formy obrony n arw an o  special issue lub special plea.11

W pienvszych dwóch wariantach na skutek odpowiedzi pozwanego wiadomo już 
było, które okoliczności są sporne, a które nie. Następował koniec fa zy pleading, 
ponieważ określono ju i  kwestie faktyczne, które należało ustalić w kolejnym sta
dium procesu. W przypadku trzecim następowało z kolei odwrócenie sytuacji 
i wcześniejszych ról. Teraz to powód musiał odpowiedzieć (replication) pozwa
nemu w jeden z czterech wskazanych wyżej sposobów. Jeśli i ten odwołał się do 
confession and avoidance, to znown przed wyborem stawał pozwany (rejoinder). 
Odpowiedź powoda na defence pozwanego określano mianem replication. Jeśli 
zaś wymiana argumentów trwała dalej, mogło dojść do dalszej wymiany stanowisk 
w formie rejoinder (pozwanego), sur-rejoinder (powoda), rebutter (pozwanego), 
sur-rebutter (powoda).12

Z kolei zaprzeczenie przez pozwanego skutkom prawnym (czwarty wariant -  
demurrer) oznaczało, że spór dotyczy prawa, a nie faktów. Pozwany, nie kwestio
nując przytoczonych przez powoda faktów, przeczył bowiem skutkom prawnym 
wywodzonym z tych faktów. Prowadziło to do konieczności rozstrzygnięcia kwestii 
prawnej przez sąd.

Zarzuty co do prawa początkowo odnosiły się do spraw dylatozyjnych, a dopiero 
od XIV w. mogly dotyczyć kwestii merytorycznych -  np. czy z okoliczności sprawy 
wynika zobowiązanie pozwanego. Za pomocą demurrer wskazywano przede 
wszystkim na popełnione przez przeciwnika błędy formalne w fazie pleading, np. 
zastosowanie niewłaściwego rytu procesowego, pominięcie w jego treści niektó
rych fraz, takich jak ,,vi et armis contra pacem” (pr zyp. 6). Blędem formalnym 
podnoszonym przez przeciwnika mogło być zastosowanie niewłaściwego lub nie
typowego (zmodyfikowanego) rytu procesowego.1з Zdarzało się, że powodowie -  
chcąc objąć ochroną prawną sytuacje nieznane dotychczasowemu orzecznictwu 
westminsterskiemu -  podejmowali próby zastosowania w nowych okolicznościach 
jednego ze znanych, ale stosowanych dotąd w innych wypadkach, rytów proceso
wych. Często także usiłowano zamiast rytu tradycyjnie stosowanego w danych 
sprawach odwołać się do innego, który in concreto zapewniał powodowi większe 
szanse wygranej.14 W takich sytuacjach w fazie pleading pozwani z kolei podej

11 J . H. Baker, An Introduction..., s. 91-92, W. Blackstone, Commentaries..., t. III, s. 303, 305,
314, W. Holdsworth, A History..., t. XII, s. 502, T. Plucknett, A  Concise..., s. 391, G. Radcliffe, G.
Cross, The English..., s. 180-181.

12 W. Blackstone, Commentaries..., t. III, s. 309-310.
13 iV. Blackstone, Commentaries..., t. III, s. 315.
14 Tak na gruncie rozwijającego się prawa zobowiązań umownych podejmowano próby uiycia 

rytu promisyjnego (assumpsit) zamiast rytu o dług (debt). Ten pierwszy związany by! 
z odform alizowanym postępowaniem w fazie pleading, a nadto nie dopuszczał do złożenia przez 
pozwanego przysięgi oczyszczającej.
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mowali obronę w formie demurrer, a zatem kladąc nacisk na konieczność posłu
żenia się przez powoda innym rytem.

W średniowieczu sędziowie niechętnie brali na siebie ciężar rozstrzygania trud
nych sporów prawnych. Dlatego też z zarzutem demurrer występowano zazwyczaj 
w sposób niestanowczy -  mówiono wówczas o tentative pleading. ManewT ten 
prowadził do podjęcia nieformalnej dyskusji pełnomocników z sędziami, której ce
lem bylo wspólne ustalenie treści prawa dla danego przypadku. W tych trudniej
szych sprawach o pomoc proszono niekiedy takie sędziów orzekających na co dzień 
w innych sądach westminsterskich. W ten sposób funkcjonowały nieformalne spo
tkania, które nazywano sesjami Sądu Izby Szachownicy (Court o f Exchequer 
Chamber).1 s Sądy -  wedle ówczesnych poglądów -  miały orzekać zgodnie z obo
wiązującymi od niepamiętnych czasów zasadami prawa zwyczajowego. Jeśli 
w spornej kwestii nie osiągnięto kompromisu co do treści common law, to rozpra
wę najczęściej odraczano. Wskazywano wtedy, że spór nie może zostać rozstrzy
gnięty, gdyż nie istnieje odpowiednia reguła prawna. Powiadano: ,,law is unset
tled”. Uważano, iż wydanie w takich okolicznościach orzeczenia merytorycznego 
stanowiłoby niedozwolone prawotwórstwo. Zmiana podejścia sądów nastąpiła 
dopiero w okresie renesansu, co zbiegło się w czasie z zarzuceniem praktyki nie- 
stanowczego formułowania argumentów (tentative pleading). Na skutek tego, od 
XVI w. sądy zaczęły wydawać orzeczenia takie' w tych sprawach, w których nie by
ło między sędziami i pełnomocnikami stron jednomyślności co do treści reguły 
prawnej.16

Forma słowna zarzutu (zaprzeczenia) pozwanego przy general issue uwarun
kowana była rodzajem rytu procesowego zastosowanego w postępowaniu. 
W procesach deliktowych, jeśli powód występował z rytem o przekroczenie (tre
spass) lub z rytem w sprawie (action on the case), a pozwany kwestionował jego 
roszczenia, powinien odpowiedzieć: not guilty -  „niewinny”. Przy rycie promisyj- 
nym (assumpsit), kluczowym dla rozwoju prawa kontraktów, stwierdzano: non 
assumpsit, czyli ,,nie obiecałem”.^ Wyrażenia te nie miały znaczenia dosłownego, 
ale techniczne. Dlatego też, jeśli w procesie rytem o wyzucie (ejectment) pozwany 
podnosił, iż jest „niewinny”, oznaczało to, iż neguje wszelkie prawa powoda do 
nieruchomości. Brzmienie zaprzeczenia w tym wypadku było konsekwencją rodo
wodu rytu ejectrzent -  służącego ochronie windykacymej i posesozyjnej gruntów 
-  który rozwinął się w oparciu o skargi deliktowe (frespass). Podobnie, gdy 
w procesie rozpoczę^m rytem promisymym pozwany twierdził, i i  ,,nie obiecał”, 
znaczyło to tyle, co zanegowanie istnienia zobowiązania, które współcześnie okre
ślilibyśmy jako powstającego na skutek zawarcia umowy przez strony.

Na pewne szczególne okoliczności nie można się było później powoływać, o ile 
nie zostały one wyraźnie zaakcentowane w formie special plea. Niekiedy zatem 
posłużenie się pierws^zym wariantem obrony (general issue), czyli zaprzeczenie 
wszystkiemu, co powiedział powód, mogło wiązać się z ryzykiem przegrania spra
wy przez pozwanego. Nie^rykle cenioną umiejętnością angielskiego prawnika-

15 Nie należy utożsamiać Sądu Izby Szachownicy z Sądem Szachownicy (Court o f Exchequer).
16 J. H. Baker, An Introduction... , s. 226-227, J. H. Baker, The Law's Two Bodies. Some Evi

dential Problems in English Legal History, Oxford 2001, s. 11-14, F. Pollock, F. W. Maitland, The 
History..., t. II, s. 672.

17 W. Blackstone, Commentaries..., t. III, s. 305.
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leadera bylo zatem odróżnienie tych okoliczności i argumentów, które wymagały 
ĄTaźnego zaakcentowania w trakcie pleading jako wspomniane special issue 
special plea). Warto tę kwestię zilustrować kazusem obrony koniecznej: kiedy 
rzyszly powód zaatakował pozwanego, ten nie pozostał mu dluiny i sam użył 
wej siły. W konsekwencji to atakujący poniósł szkodę. Napastnik skierował do 
ądu ryt o przekroczenie (trespass), wskazując, że został przez pozwanego pobity. 
Gdyby pozwany zaprzeczył wszystkim twierdzeniom powoda (general traverse), 
łava przysięgłych odpowiadałaby na pytanie, czy pozwany pobił powoda. Należa
łoby na nie odpowiedzieć pozytywnie, a skoro tak, to powód (napastnik) wygrałby 
proces. W tym przypadku pozwany powinien posłuzyć się special plea: wskazać, 
ze wprawdzie pobił powoda, ale na skutek uprzedniego ataku zjego strony (con- 
ession and avoidance). Lawa przysięgłych musiałaby wobec tego odpowiedzieć 
a pytanie, czy do napaści na pozwanego doszlo. Dzięki posłużeniu się przez po- 
wanego special plea sąd wydałby wyrok oddalający powództwo. Do okoliczności, 
tore powinny zostać przedstawione w formie special pleas, należały: zawarcie 
gody (accord'), działanie w obronie koniecznej (justification), przedawnienie 
oszczeń (statutes o f  limitations; np. w procesie Iytem promisyjnym pozwany 
twierdzał ,,non assumpsit infra sex annos”).18

Po ustaleniu w fazie pleading, co stanowi istotę sporu (issue), sąd wydawał wvy- 
ok. Jeśli pozwany posłuiył się zarzutem co do prawa (demurrer), to spór odnosił 
ię do prawa, a nie do faktów. Proces przybierał postać sporu prawnego (issue of 
iw) i podlegał rozstrzygnięciu przez sędziego (judge). Jeśli zaś to właśnie fakiy 
ozostawały sporne (issue o f fact), orzeczenie nie dotyczyło meritum sprawy, ale 
ecydowało -o sposobie rozstrzygnięcia sporu. Wówczas sąd wyznaczał stronę 
prawnioną do złożenia przysięgi albo precyzował pytania, na które odpowiedzieć 
liała ława przysięgłych. Uruchamiano w ten sposób specyficzne „postępowanie 
owodowe” .19

Pochodną delimitacyjnej funkcji pleading była zasada niedopuszczalności jed- 
oczesnego wrystąpienia z argumentacją co do faktu oraz co do prawa. Henry 
:racton obrazowo wskazywał, iż „pozwany nie może bronić się dwoma kijkami na 
az”.20 Zakaz tzw. double pleading obowiązywał od XIV w. do 1705 r. Jego uza- 
adnieniem była konieczność ustalenia, w jaki sposób sp6r ma zostać rozstrzy-

18 Do innych okoliczności, które powinny bye specially pleaded, należały m.in.: wcześniejsze 
pełnienie zobowiązania, którego zaspokojenia domagał się powód (Langstone v. Dyne (Ex. Ch. 
rin. 1505) Reports o f  Cases by John CarylI, ed. J. H. Baker, London 1999-2000, s. 450-451, pl. 
17), rozwiązanie umowy (Treswaller v. Keyne (1621) Reports o f Sir George Croke, o f such Select 
ases as were adjudged in the said courts during the Reign o f  James the First, London 1791, 
620), wykonywanie przez pozwanego przysługującego mu uprawnienia, czy też sfałszowanie

ktu z pieczęcią, z którego rzekomo mial wynikać obowiązek pozwanego. J. H. Baker, An Intro- 
uction..., s. 95, W. Blackstone, Commentaries..., t. III, s. 298, 306-308, E. Coke, The Insti- 
ites..., t. I, s. 303a, W. Holdsworth, A History..., t. XII, s. 502, T. Plucknett, A Concise..., s. 391, 

Radcliffe, G. Cross, The English..., s. 180-181, H. J. Stephen, New Commentaries..., t. Ill, s. 
23 i nast.

19 J. H. Baker, An Introduction..., s.6-7, W. Blackstone, Commentaries..., t. III, s. 312-315, W. 
ioldsworth, A History..., t. II, s. 107, F. Pollock, F. W. Maitland, The History... , t. II, s. 602.

20 Za: W. Holdsworth, A History..., t. Ill, s. 629, 631-632.
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gn ięty. O baw iano się sytu acji, w  której jed n a  ze stron zw y cię ty  spór co do faktu, 
ale przegra  sp ór co do p ra w a.21

4. Historia rules ofpleading

Za złote czasy pleading u zn aw an o ep okę E dw arda III (1327-1377), potem  ponoc 
sztu k a ta  upadła. T rad ycję  n au czan ia  w łaściw ego  sp osob u  prezentow an ia argu
m en tów  w ych w alał zw łaszcza  C oke. Z w racał je d n a k  uw agę, że ,,wicle słusznych 
sp raw  p rzegran ych  zostało  na sk u tek  n iew łaściw ego pleading":2 2

P oczątkow o stro n y  sk lad a ly  sw e o św iad czen ia  u stn ie  (oral pleadings); n astęp 
nie zapisyw an o je  zw ięźle  w  protokole (plea roll). Stąd  też istotna um iejętnością 
pełn om o cn ika p roceso w ego  b ylo  tak ie  form u łow an ie  w ypow iedzi, aby protokolant 
zapisał przebieg pleading w sp osób  zg o d n y z interesem  strony. E w olucja p row a
dziła  w  kieru nku pisem n ej w ym ian y  tw ierdzeń  (written pleadings). O d X V  w. nie 
p rotokołow an o ju ż  w yp ow iedzi p ełn om o cn ikó w , ale zam ieszczan o w  plea roll d o
starczon e p rzez  nich  tek sty  w ystąpień .

Zasada p isem n ości u m acn iała  sii: p rzez n astępn e dwa stulecia. N astąpiło sp re
cyzow an ie oraz u sztyw n ien ie  regul proceso w ych . W ów czas to zaczęły  kształtow ać 
się rules o f pleading -  ów zespół techn iczn ych , bardzo szczegółow ych, form ali- 
stycznych regul określających w arun ki skutecznego przedstaw iania tw ierdzeń 
stron. Zgodnie z n im i n iedopuszczalne b yły  jak iekolw iek  odstępstw a od ustalonych 
form uł słow nych i zapisów  ly to w y ch  (przyp. 6), a najm niejsza pom yłka w treści rytu 
procesow ego (co do określenia stron, czy też okoliczności sprawy’) skutkow ała prze
graniem  procesu . T y m  b ard zie j u ty c ie  n iew łaściw eg o  iy tu  rod ziło  n egatyw n e 
skutki p roceso w e dla p o w od a. Sform alizowvanie pleading polegało  także na ob o
w iązku  p o słu giw a n ia  się  sp ec ja ln ą  term in o lo gią  p o ch o d zącą  z zam ierzch łych  
czasó w  -  często kro ć  sfo rm u ło w a n ia  p ro ceso w e m iały  zn aczen ie  zupełn ie p rze
ciw n e do p rzy jm o w an eg o  p o toczn ie . Sch olastyczn e pleading staw ało  się w  ten 
sp osób  „sztuką d la  s z tu k i” .2 з

Jakiego rodzaju  b lęd y  popełn ian o w  tej fazie procesu? P rzede wvszystkim zasto
sow anie n iew łaściw ego rytu procesow ego lub pom inięcie niektórych wyTazów w  je 
go form ule m ogło spow odow ać porażkę pow oda. T ak  zdarzyło się jeszcze w  procesie 
z 1727 r., " 'k tó ry m  niefortunny pow ód przcgral na skutek pom inięcia wyrazu as- 
su npsit („obiecał”) w  treści rytu prom isyjnego. Co ciekawe, pozw any wystąpi! z rytu

"Statut z 1705 r. (4 t:: 5 Anne c.16, R.C. c.3). J. H. Baker, An Introduction ... , s. 93-94, 104- 
ю з, io8, \\’ . Blackstone, Commentaries..., t. III, s. 308, E. Coke, The Institutes. ... t. I. s. 71b. 
T. Plucknelt,.t Concise..., s. 38--390, G. Radcliffe, G. Cross, The English.... s. 14;',, H. J. Stephen, 
New Commentaries..., t. III, s. 52::.. Jednoczesne stawianie zarzutów co do prawa i eo do faktu 
możliwe bylo przed Sądem Kanclerskim.

00 J. H. Baker, An Introduction..., s. 101. E. Coke. Tie Institutes..., t. I, s. 303a. M. Hak. The 
History of the Common Law of Enghnd  and an Analysis of the civil port r,f the law, London 
1820, s. 198-199, T. Plucknett, A Cone ise..., s. 582.

23 J. H. Baker, Ail Introduction..., s. 9':, \V. Blackstone, Commentaries.... t. III, s. 293, 
W. Holdsworth, A History..., t. II, s. 195, 250-251, t. III, s. 630, 634-641, 644-055 („A mistake in 
a name, or syllable, or letter was fatal"), T. Plucknett, A Concise..., s. 379-383, 386, F. Pollock, 
F. W. !IIaitland, The History..., t. II, s. 604-605, G. Radcliffe, G. Cro,,,. The English... , s. 182, 363 
(,.The pitfalls which surrounded each step were innumerable, :nd false --tpps were irretrievable").
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rzutem dopiero po wydaniu przez ławę niekorzystnego dla niego werdyktu. Jak już 
gnalizowano, z zarzutami co do niewłaściwości rytu  -  a z takim to zarzutem mamy 
do czynienia -  można było skutecznie wystąpić w każdym stadium procesu.24 
Do najczęstszych błędów należały pomyłki co do personaliów osoby wskazanej 
rycie (tzw. misnomer). Holdsworth przedstawiał przypadek pleadera, który 
ędnie określił Henryka i (1100-1135) jako dziada -  a nie pradziada -  króla Jana 
199-1216). Sprawa zostałaby z tego powodu przegrana, gdyby błąd nie zostal 
ezwlocznie sprostowany przez przytomnego mocodawcę. Na początku w. 
pewien proces został znacznie opóźniony, gdyż w deklaracji rytu błędnie zapisano 
nazwisko jednego z sędziów -  ,,Gongrave” zamiast ,,Congrave”. Sąd nie był prze- 
konany, czy w związku z tą pomyłka można kontynuować postępowanie. z kolei, 
wedle przekazu Dyera, pomyłka w imieniu jednego z przysięgłych spowodowała 
koniecznosc ponownego zwołania ławy (1563).2s
Pleading wymagało ścisłej precyzji. Dlatego też w 1602 r. Tanfield, pełnomoc- 
k pozwanej, podniósł następujący zarzut: „deklaracja jest nieprecyzyjna, albo- 
iem nie określa dla kogo przeznaczono haftowaną suknię, wskazuje tylko ‘dla 
uiącej u córki’, jednak bez dalszych szczegółów, a ta przecież mogla miec kilka 
rek, zaś jedna z nich mogla mieć szereg służek”. Zarzut spowodował odroczenie 
procesu, a w końcu koniecznośćjego powtórzenia.26
Wiele problemów powodowała konieczność stosowania w trakcie postępowania 

ciny, która ai do 1731 r. była urzędowym językiem pism procesowych.2? 
nierzadkich sytuacjach konieczne było użycie „nowoczesnego” terminu nie ma- 

cego swego odpowiednika w łacinie. W  1703 r. błąd polegający na zastosowaniu 
podwójnego przeczenia spowodował porażkę powoda. Dwa lata później rozważa

skutki użycia w deklaracji niewłaściwego czasu gramatycznego. Wydano jednak 
wyrok na rzecz powoda. We wcześniejszym okresie sądy nie były tak liberalne -  
pewnie niefortunny powód zostałby odesłany z przysłowiowym kwitkiem.28 
Formalizm fazy pleading w znacznym stopniu uniemożliwiał sprawiedliwe roz- 

strzyganie sporów.29 Podejmowano wobec tego próby, aby ograniczyć surowe za

'• Lea v. Welch (1727) R. Raymond., Reports o f Cases Argued and Adjudged in the Courts o f 
ng's Bench and Common Pleas, Jn the Reipns o f  The late King William, Queen A?me. King 
mvge the First, a, d His pr<■ sent Majesty, Savoy (London) 1743, t. II, s. 1516-1517.

W. Holdsworth, A History..., t. II, s. 250-251, t. III, s. 625 (anon. 1405-1406; Y. B. 7, 8 
?nry IV 110.112). Drope's case (C. P. Trin. 1563) Reports from  the lost Notebooks o f sir James 

ed. J.H. Bake:-, London 1993-1994, s. 87, pl. 128.
06 Ladv Chandos v. Svmpson (1602) Hil. 1602 (z^: J. H. Baker, S. Milsom, Sources..., s. 246
8). ’ *

W procesie pism o lacina, a mówiono Law-French, czyli francusko-lacińsko-angielskim żar
nem prawniczym. zupełnie niezrozumiałym dla laika.

4 Dillon v. Harper (170:.,) W. Salkeld, Reports o f Cas.s Adjudged  in the Court o f  King's Bench 
‘th Some Special Cases in the Courts o f Chancery, Common Pleas and Exchequer, Alphabeti-
lly digested under Proper Heads; fro m  rhe First Year o f K.William  and Q.Mary to the Tenth
ur o f  QuC'en Anne, Savoy (London) 1742, t. I, s. 328, Moverlv v. Lee (1705) Raymond. II 1223. 
•dobnie w anon. 1430 (Y.B. 9 Henry Mich. fo.53v pl.37) pełnomocnik pozwanego Rolf for-
nlowal następujący zarzut: ,,We pray judgment of the writ; for the writ says habilem, whereas it
ould be abilem, and so it is false Latin, or no Latin" (za: J. H. Baker, S. Milsom, Sources ... , 
510). Xie wiadomo, czy zarzut okazał sie skuteczny. J. H. Baker, An Introduction... , s. 103.

-9 Z drugiej strony J. H. Baker, The Three Languages o f  the Common Law , McGill Law 
• .rnial/Revue dt choit de McGill 1997-199S (43), s. 13-14, su:--erujc. Ze być może ryty zawiera-
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sa d y  obow iązujące w  tej fazie  p rocesu . i tak , p o cząw szy  od X IV  w . w yd aw an o sta
tu ty, określan e m ian em  sta tu tes o fjeofa iU . D zięki ich  za stoso w an iu  m ożliw e bylo 
p o m in ięcie  o czyw istych  p o m yłek , k tóre w e w cześn iejszym  okresie  obligow ały sąd 
do w ydan ia  w yro ku  n ieko rzystn ego dla pow oda b e z  m erytoryczn ego  rozpoznania 
sp ra w y.30 Do ograniczen ia  fo rm alizm u  d ązyli także n ie k tó rzy  sęd zio w ie , co znaj
d ow ało  sw oje od zw iercied len ie  w  lib era ln ym  orzeczn ictw ie .31

G runtow ne reform y tej fazy  p ostęp ow an ia  zostały  p rzep ro w a d zo n e dopiero 
w  X IX  w. Zm iany p ro w ad ziły  przede w szystkim  do o d form alizow an ia  i uproszcze
n ia procesu sądow ego. W  szczególn ości porzucon o kon ieczn ość w ypow iadan ia  fraz 
odw ołujących się do fikcji praw nych (zw iązan ych np. z w sp ółp rzysiężn ikam i, czy też 
z prob lem atyką  ustroju. są d ó w ),32  dokon an o t e i  abolicji sztyi,vnych regul rozgrani
czających  zarzu ty  ogóln e (g en e ra l p lea d in g )  i szczególn e (sp e c ia l p le a d in g )A*

4. Uwagi końcowe

P ow yżej p rzed staw ion o  p o stęp o w a n ie  zn an e com m on  la w , a zatem  obow iązu
ją c e  w  sądach  w estm in stersk ich . In n e za sad y  fu n kcjo n o w ały  n ato m ia st w  Sądzie

jące drobne błędy literowe odrzucane byly nie tyle z powodów formalnych, ale merytorycznych 
-  możliwe, ie  jesli sprawiedliwość przemawiała przeciwko powodowi, a brakowało lepszego 
argumentu, sad, wydając wyrok, posługiwał się jedynymi dostępnym, chociaż marnym, uzasad
nieniem.

W. Holdsworth, A History ..., t. II, s. 475, T. Plucknett, A Concise..., s. 374, 389-390, G. 
Radcliffe, G. Cross, The English..., s. 188, Recves’ History..., t. II, s. 316. Do najważniejszych 
statutów należały te z lat 1340 (14 Edward III st.1 c.6: ,, ...no Process shall be anulled, or discon
tinued, by mistaking in Writing one Syllabe, or one Letter too much or too little ...”), 1384 
(8 Richard II c.4); 1413 (1 Henry V c.5); 1421 (9 Henry' V st.1 c.4); 1425 (4 Henry \ t  c.3); 1429 
(8 Henry \T cc.12, 15); 1439 (18 Henry VI c.9); 1540 (32 Henry VIII c.30). Zgodnie z poglądem 
tradycyjnym przyjmowano, ze nazwa statutes ofjeofaiU pochodzi z języka francuskiego od j'ay 
faille, CZ) !i „pomyliłem się”. Nowsze badania (J. H. Baker, M. S. Arnold, Origin ofJeofail'', Law 
Quarterly Review 1971 (87), s. 166-168) wiążą zródloslów terminu zjeu, czyli „szachowym pa
tem”, skutkujarynn potrzebą ponownego wszczęcia procesu.

3, W. Holdsworth, A History..., t. XII, s. 493-500, wskazuje, :i:e ten sam zarzut formalny, zgło
szony przez pozwanego po ogłoszeniu korzystnego dla powoda werdyktu, okazal sit; skuteczny 
w 1622 r., ale w 1698 r. zostal już przez sad pominięty (Swadling v. Piers (1622) Croke .Tac. 613; 
Partridge v. Ball (1698) Raymond i 136 -  per Holt C. J.). Próby zwrócenia uwagi na meritium, 
z pominięciem niua asów formalnych, podejmował w XVIII w. lord Mansfield.

J2 Tytułem przykładu -  zgodnie ze średniowiecznymi zasadami podziału kompetencji, rosz
czenia z umów należało kierować do Sądu Spraw Pospolitych (Court of Common Pleas), a nie du 
Sądu Lawy Królewskiej (Court o f King's Bench), w któiim proces by! szybszy i tańszy. W J\ing\s 
Bench można było dochodzić takich roszczeń, o ile pozwany zostal uprzednio zaaresztowany. 
Wykształciła sif' następująca praktyka: powód zarzucał popełnienie przez pozwanego drobnego 
deliktu, co umożliwiało szeryfowi wtrącenie go do aresztu. Zas dzięki temu możliwe hylo rozpo
częcie wła<ciwego procesu, np. o zapłatę ceny za kupione towary, w Sądzie Lawy Królewskiej. Tn 
fikcja prawna, zwana postępowaniem w trybie bill ofMiddlescx, występowała jeszcze w XIX w.

■i Civil Procedur.? Act (1833; 3 & 4 William IV c. 42), Common Law Procedure Acts (1852: 15 
[с 16 Victoria c. 76, s. 42 i nast., 49), statuty z lat 1854 (17 & 18 Victoria c. 125) i 1860 (23 & 24 
Victoria c.126), Judicature Act (1873; 36, 3'.' Victoria c. 66). J. H. Baker, An Introduction..., 
s. 106-107, W. Holdsworth, A History..., t. IX, s. 322, 325, t. s. 108-111, 118-119, 131-134, T. 
Plucknett, A Concise..., s. 392, G. Radcliffe, G. Cross. The English..., s. 265, H. J. Stephen, Neu1 
Commentaries... , l. II!. ". 520, S. Warron, 5lac'::.:o>s... , 5:. r.
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Kanclerskim, w którym stosowano zasady słuszności (equity) przełamujące for
malizm common law . Atutem tego sądu był właśnie brak rules ofpleading: kanc
lerz rozstrzygał kwestie należące zarówno do sfory faktu, jak i prawa, nie byl skrę
powany sztywnymi zasadami prezentowania argumentów w procesie. Przeciwnicy 
procesowi zobowiązani byli do przedstawienia kanclerzowi wszystkiego, co bylo 
im wiadome w sprawie, a on dysponował przy ^ m  szerokimi uprawnieniami do 
działania z urzędu.34

Common law rozwijało się w drodze prawotwórczej działalności sądów roz
strzygających poszczególne cases. Jego źródłem byly sądowe precedensy, a nie 
statuty parlamentu. Jak już wskazano, aby uzyskać materialnoprawną ochronę 
przed sądem westminsterskim, należało zaprezentować odpowiadający danej 
sprawie ryt procesowy. W  tym przejawiało się obowiązywanie zasady ,,ubi reme
dium, ibi ius”, będącej fundamentem systemu rytów.

Często obrona pozwanego koncentrowała się na kwestiach formalnoprawnych, 
np. opierała się na wykazaniu niewłaściwości rytu. Spór co do prawidłowości wy
boru rytu rozstrzygany był przez sąd po wysłuchaniu pleadings stron. Jednocze
śnie, właśnie na etapie pleading następowało ustalenie, czy spór odnosi się do 
prawa czy do faktu. Zakwalifikowanie zaś danego sporu do sfery faktu lub prawa 
mogło mieć znaczenie także dla wyniku konkretnego procesu. z uwagi na zawiłości 
rules ofpleading warto bylo zatem zatrudnić doświadczonego prawmika-pleadera.

Zasady regulujące instytucje matcrialnoprawne common law formułowane 
byly na podstawie analizy wyroków -  ferowanych ,,od sprawy do sprawy’*, w oko
licznościach konkretnych sporów. Stąd wynikała szczególna rola prawa proceso
wego w angielskim porządku prawnym. Zasady dotyczące procesu, np. regulują
ce przebieg fazy pleading, wpływały bowiem :ia kształt rozwiązań materialno- 
prawnych.

STRESZCZENIE

Przedmiotem niniejszej pracy jest próba przedstawienia pleading, a zatem 
jednego z etapów dawnego angielskiego procesu cywilnego. Pleading to stadium 
postępowania, podczas którego przeciwnicy procesowi prezentowali swoje argu
menty. Średnim, .iecznc orzecznictwo sądów westminsterskich wyksztalcilo tzw. 
rules ofpleading1, czyli zasady określające sposób prezentowania materiału proce
sowego przez strony. Owe zasady dotyczyły :n.in. dostępności poszczególnych za
rzutów procesowych, kolejności ich stawiania. Reguly pleading uzależnione byly 
od rodzaju zastosowanego w sprawie rytu (writ) -  wybór 1) tu uruchamiającego 
postępowanie skutkował bowiem konieczności-! dostosowania się do wymogów' 
pleading charakterystycznych dla tego rytu. Z kolei naruszenie owych rules o f  
pleading przezjednc) ze stron mogło prowadzić do przegrania procesu. Dlatego też 
angielscy prawnicy koncentrowali się właśnie na zgłębianiu tajników procedury. 
Wiązało się to ze specyficzną strukturą angielskiego common law, w którym nor
my formalnoprawne decydowały w znacznej mierze o zakresie zastosowania norm 
materialnoprawnych .

J. H. Baker, An Introduction ... , s. 118-119, W. H oldsw orth,.! History... , t. IX, s. 336-337, 
t. XIL . :.!86. ‘
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SUM^M.A..Y

The focus of the article is a presentation of pleading, that is one of the stages o 
an old English civil suit. Pleading is the stage of proceedings in which adversary 
parties put fonvard their arguments. Medieval judicial decisions as issued by th e 
Westminster Courts led to the development of rules of pleading or a set of rule: 
determining how the sides should present evidence. The rules concerned such 
elements as, for instance, accessibility of individual allegations or the order ii 
which they were brought up. Rules of pleading depended on the type of writ ap
plied in a suit, since the choice of writ to start a proceeding necessitated the ad
justment to the requirements of pleading characteristic of this writ. Infringemen 
of these rule of pleading by one of the parties could lead to loss of a lawsuit. Foi 
these reasons, it was the intricacies of procedures that English lawyers focusec 
on. This was related to the specific structure of the English common law, in which 
norms of the procedure determined to a large extent the scope of application o' 
the norms of substantial law.
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