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Reguły prawa rzymskiego  
a aktualne polskie problemy ustrojowe

Powszechnie wiadomo, że w europejskiej tradycji 
prawnej wielką rolę odgrywały i nadal odgrywają ła-
cińskie paremie prawnicze, tak w prawie kontynen-
talnym, jak w anglosaskim common law [Koschaker 
124-290; Europäisches Privatrecht 7-35, 85-104; McQu-
ade; Walinga; “Historia” 100-108; Zajadło et al.]1. Na-
wiązania do części z paremii łacińskich znaleźć można 
stąd w dzisiejszym ustawodawstwie, nauce i dydaktyce 
prawa; przywoływane są one też w praktyce orzecz-
niczej [“Paremie” 121-123]; tworzone są nawet nowe 
łacińskie paremie prawnicze2. Ich symboliczne zna-
czenie podkreśla w Polsce fakt zamieszczenia 86 pa-
remii łacińskich z polskim tłumaczeniem na 76 ko-
lumnach Gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie3.

Większa część łacińskich paremii prawniczych 
powstała na podstawie rzymskich źródeł poznania 
prawa. Do wielkich kodyfikacji prawa u schyłku 
XVIII i XIX wieku prawo rzymskie miało bowiem 
decydujący wpływ na kształtowanie europejskiej 
tradycji prawnej (w części też common law), przede 
wszystkim w prawie prywatnym, w polskiej tradycji 
prawniczej określanym często prawem cywilnym. Je-
den z najwybitniejszych współczesnych historyków 
prawa Helmut Coing (1912–2000) podniósł jednak 
słusznie, że błędne jest przywiązywanie nadmiernej 

1 Warto zaznaczyć, że prawo angielskie, przywiązane do tra-
dycji case reasoning, długo nie sięgało do maksym w prak-
tyce prawnej. Od XIX w. dostrzec można jednak nawrót po-
pularności łacińskich maksym (ale też zainteresowania 
prawem rzymskim) zarówno w orzecznictwie sądowym, jak 
i nauce prawa [“Uniwersalizm paremii” 449]. 

2 Przykładem takiej paremii jest najbardziej popularne 
w Polsce łacińskie powiedzenie prawnicze lex retro non 
agit (prawo [dosłownie ustawa] nie działa wstecz), sformu-
łowane na gruncie tradycji romanistycznej prawdopodob-
nie przez polskiego prawnika Stanisława Wróblewskiego. 
Zob. [“Paremie” 131-137]. Wskazywałem w nim, uwzględnia-
jąc swoje wcześniejsze ustalenia, iż jedne ze źródeł niechę-
ci wobec retroaktywności w prawie tkwią w ewolucji Homo 
sapiens, por. [“Konstytucyjne”]. Wnioski tam wysunięte 
potwierdzają odkrycia neurobiologów wskazujące, iż w mó-
zgu człowieka występują „neurony czasu” [Woźniak].

3 Teksty paremii zamieszczono w języku polskim i łacińskim, 
a przygotował je zespół polskich badaczy prawa rzymskie-
go pod kierunkiem profesora Witolda Wołodkiewicza. Zob. 
[Wołodkiewicz]. 

wagi do podziału na prawo prywatne i publiczne 
w prawie rzymskim4. Wykształcone w rzymskim 
prawie publicznym koncepcje były bowiem ponow-
nie odczytane i reinterpretowane w średniowiecznej 
Europie: nastąpiła wówczas romanizacja terminolo-
gii prawniczej i zjawisko to występuje ze zmiennym 
nasileniem w różnych gałęziach prawa. Trafnie oddał 
naszą zależność od antyku w sferze prawa publicz-
nego Tomasz Giaro: „[…] genezą antyczną szczyci się 
nasz polityczny alfabet pojęciowy, złożony z takich 
kategorii, jak demokracja i oligarchia, konstytucjo-
nalizm i absolutyzm, monarchia i republika, unita-
ryzm i federalizm. Nawet jeśli te i pokrewne pojęcia 
nie układają się w historyczne ciągi instytucjonalne, 
determinują one jednak nasze postrzeganie współ-
czesności, dostarczając wciąż obecnego aparatu po-
jęciowego” [“Historia” 124]5. Prawo rzymskie traktu-
je się zaś zasadnie jako pomnik nieprzemijających 
wartości i źródło inspiracji w różnych dziedzinach 
prawoznawstwa, a jednym ze sposobów jego oddzia-
ływania są łacińskie paremie prawnicze6. 

W niniejszym tekście omawiam wybrane sformu-
łowania, które są znane z jednego z najważniejszych 
źródeł poznania prawa rzymskiego: Digestów Justy-
niana z 533 roku, zbioru zawierającego wyciągi z dzieł 
prawników rzymskich, jednej z części tak zwanej ko-
dyfikacji prawa za cesarza Justyniana I (pan. 527–565)7. 
Zabieg ten jest uprawniony nie tylko dlatego, że kilka 
z niego fragmentów zamieszczono na wspomnianych 

4 Oraz upowszechnione uznanie, że tylko rzymskie prawo 
prywatne jest możliwe do recepcji. Por. [“Die Anwendung” 
132; “Helmut Coing”].

5 Pomijam w tym miejscu dyskusję na temat zasadności od-
woływania się do historycznego przykładu dziejów Rzymu, 
którego dzieje mają, ze względu na rozmiary terytorialne 
i stopień rozwoju organizacji wewnętrznej, służyć za model 
odniesienia dla współczesnych dylematów organizacji pań-
stwa, jego polityki, kultury, ekonomii i stosunków ponad-
państwowych.

6 Zob. [Kupiszewski 176-197, 215-237; Litewski; Prawo rzym-
skie 153-173; Symbol 129-142; Dajczak; Zimmerman]. 

7 Na temat Digestów Justyniana istnieje ogromna literatura 
przedmiotu, a podstawowe uwagi na ich temat znaleźć 
można w każdym podręczniku do nauki prawa rzymskiego, 
zob. [“Historia” 90-95; Honoré]. 

Jacek Wiewiorowski

—
Wydział Prawa i Administracji, 
Uniwersytet Gdański
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wyżej kolumnach gmachu SN w Warszawie. Daleko 
bardziej istotne jest z punktu widzenia podejmowane-
go tematu to, że okres poklasyczny w rozwoju prawa 
rzymskiego, w którym dzieło to powstało, wyróżniało 
przekonanie, że szanować należy takie prawo, z któ-
rym można się zapoznać, i by było ono klarowne, co 
bliskie było pojęciu „państwa prawa”8.

Za punkt odniesienia potraktowałem tytuł 17. 
księgi 50. Digestów Justyniana: De diversis regulis iuris 
antiqui („O różnych regułach prawa antycznego”) – 
liczący łącznie 217 fragmentów – kluczowy z punk-
tu widzenia rzymskiego rozumienia pojęcia „reguła 
prawa”9. Z pewnością bowiem już w późnym antyku 
fragmenty zawarte w tej księdze uzyskały taki sta-
tus; od odrodzenia nauczania prawa rzymskiego we 
Włoszech w XI wieku i inne części Digestów Justy-
niana były traktowane jak źródła reguł10. Wiele jest 
też komentarzy średniowiecznych im poświęconych. 
Pojawia się w nich nawet pogląd, iż tytuł O różnych 
regułach prawa antycznego jest swoistym streszcze-
niem Digestów Justyniana, co dodatkowo wzmacnia 
zasadność mojej decyzji, by na nim skupić uwagę11. 

Zanim przejdę do meritum, konieczne jest wska-
zanie, że technika pracy kompilatorów justyniańskich 
przy układaniu Digestów Justyniana uwzględniała 
umieszczanie przed cytowanymi wypowiedziami 

8 Spisanie Digestów Justyniana, poza innymi przyczynami, 
wpisywało się w szerszy nurt prezentowanych w źródłach 
późnoantycznych praktycznej potrzeby uporządkowania 
prawa, likwidacji stanu nieznajomości prawa i zapewnienia 
sprawiedliwości. Zob. [Wiewiorowski]. Zdaję sobie sprawę 
ze słabości argumentu historycznego wobec aksjologicz-
nych uzasadnień potrzeby i znaczenia pojęcia „państwa 
prawa” (związanej też z anglosaską koncepcją rule of law, 
której korzenie sięgają z pewnością XVII w.), koncepcji rzą-
dów ukształtowanej – w ogólnym zarysie – dopiero w XIX w. 
O koncepcji „Rechtsstaat” zob. [Polskie dyskusje; Zasada; 
Kowalski; Ulicka and Wronkowska; Łętowska; Küpper]. 
Pomijam celowo omówienie dyskusji, które toczą się w pi-
śmiennictwie polskim od schyłku 2015 r.: wprowadzane 
przez Zjednoczoną Prawicę wyłomy w zasadach państwa 
prawa zmuszają do przypominania w jej ramach zagadnień 
podstawowych, co nie sprzyja pogłębionej refleksji nad 
problemami „państwa prawa” w XXI w. (W dalszej części 
artykułu skrót D. – zgodnie z przyjętą konwencją – oznacza 
[Digesta Iustiniani] z podaniem numeru księgi, tytułu, frag-
mentu i paragrafu – przyp. red.).

9 Warto pamiętać, że rzymskie pojmowanie regulae iuris nie 
jest do końca tożsame ze współczesnymi definicjami. 
Kwestia ta jest szeroko omawiana w literaturze. Zob. 
[“Paremie” 121-122]. 

10 Zob. [Calasso 523-533; Stein 131-150; Bezemer]. W dalszym 
rozwoju prawa kreowano nowe regulae iuris, nawiązując 
najczęściej do źródeł prawa rzymskiego; szczególnie wiele 
pojawiło się na gruncie prawa kanonicznego, które czerpa-
ło przede wszystkim z tradycji prawa rzymskiego. Por. 
[Landau; Dębiński 81-94; Dondorp and Schrage 41-50]. 

11 Zob. [Stein 153-154; Lange and Kriechbaum 180, 210, 295- 
-297, 422, 447, 451-452, 456, 880]. Osobno wykształciła się 
nawet tradycja spisywania zbiorów powiedzeń prawniczych 
– brocardicum lub brocardus, czyli zdań, które w skrótowej 
formie przedstawiają reguły prawa [Lange 142-146; Ascheri 
203-204]. 

rzymskich prawników informacji o tym, z jakiej pracy 
jurysty zostały one zaczerpnięte, wskazujących, w ja-
kim kontekście rozumiano je pierwotnie. Ta ważna 
dla badań historycznoprawnych kwestia nie będzie 
przedmiotem moich rozważań [Lenel]12. Warto bo-
wiem powtórzyć, że fragmenty z tytułu O różnych 
regułach prawa antycznego najpóźniej w czasach spi-
sania justyniańskiego zbioru w 533 roku traktowano 
jako reguły prawa, czyli jak tłumaczy pierwszy jego 
fragment: „Regułą prawa jest to, co opisuje daną rzecz 
w sposób zwięzły. Nie prawo wynika z reguły, lecz 
z istniejącego prawa powstaje reguła. Za pomocą re-
guły podaje się krótko opis danego stanu rzeczy i, jak 
twierdzi Sabinus, jest ona jakby ogólnym przedsta-
wieniem sprawy, która, gdy tylko ma zastosowanie 
jakiś wyjątek, traci swoje zastosowanie” [D. 50,17,1]13. 

Wskazując, które z fragmentów mam analizo-
wać, kierowałem się jednym kryterium – brakiem 
poszanowania dla nich w praktyce działania polskich 
władz państwowych w poprzedniej i obecnej kaden-
cji Sejmu RP. Lata te uznawane są za czas demontażu 
podstawowych reguł państwa prawa i służyć mogą 
jako pars pro toto zjawisk występujących w ostatnich 
dekadach w krajach, w których popularność zyskały 
nurty polityczne otwarcie kontestujące pojęcie „pań-
stwa prawa”, a często wprost też „zasady prawa”14. 

Pozwoliłem sobie na początek skupić uwagę na 
fragmencie, który koresponduje z początkami obec-
nego kryzysu ustrojowego w RP, kiedy dokonał się 
też najdonioślejszy w skutkach wyłom w zasadach 
państwa prawa: „Paulus w księdze ósmej Komentarza 
do pism Sabinusa: Co jest od początku wadliwe (nie-
ważne), nie może stać się ważne wskutek upływu cza-
su (zajścia późniejszych okoliczności)” [D. 50,17,29]. 
Zasada w pierwotnym kontekście dotyczyła zagad-
nień związanych z prawem rodzinnym, a konkretnie 
czasu wyrażenia zgody przez opiekuna na czynność 
prawną dokonaną przez pupila15. Ale jak zaznaczono 
wyżej, najpóźniej z zamieszczeniem jej w tytule Di-
gestów Justyniana 50,17 uznawano ją za regułę prawa 
rzymskiego o charakterze generalnym.

Przyjrzyjmy się sekwencji zdarzeń dotyczących 
części tak zwanych reform wymiaru sprawiedliwości, 
które były konsekwencją sporu wokół obsady stano-
wisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym od 

12 Z tego samego powodu nie roztrząsam niżej spornej kwestii 
zakresu zmian (interpolacji) wprowadzonych w tekstach 
przejętych do Digestów Justyniana podczas ich układania. 

13 „Paulus w księdze szesnastej Komentarza do dzieła 
Plautiusa”. Wyimek z niej znajduje się na jednej z kolumn 
budynku polskiego SN.

14 O nieostrości pojęcia „zasada prawa” zob. [Kordela 150- 
-156; Tkacz]. 

15 Wedle niej czynność prawna nieważna w chwili jej dokona-
nia nie mogła ulec późniejszej konwalidacji (uzdrowieniu), 
jakkolwiek już w antycznym prawie rzymskim istniały od 
niej pewne wyjątki [Lenel 1275-1276; Palmirski 277-278]. 
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2015 roku16. Nadużycie kompetencji przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę przez odmowę przyjęcia ślubowa-
nia od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, legalnie 
wybranych przez Sejm VII kadencji, następnie nie-
konstytucyjne uchylenie wyboru sędziów TK przez 
Sejm VIII kadencji i powołanie na obsadzone legalnie 
stanowiska sędziów TK oraz ich zaprzysiężenie przez 
prezydenta w grudniu 2015 roku – a potem, w związ-
ku ze śmiercią dwóch z nich, ich następców – skut-
kuje na jej podstawie wadliwością wszystkich orze-
czeń TK wydanych z udziałem wyżej wymienionych 
osób (zob. wyrok TK z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. 
akt K 34/15 – Dz.U. z 2015 r., poz. 2129). 

Z tego powodu o konstytucyjności ustawowe-
go skrócenia kadencji Krajowej Rady Sądownictwa 
i wprowadzenia wspólnej czteroletniej kadencji dla 
wszystkich wybieranych jej członków oraz powoła-
nia części jej składu sędziowskiego na mocy noweli 
ustawy o KRS z 8 grudnia 2017 roku (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 3) nie przesądził wyrok TK z dnia 25 marca 2019 
roku (sygn. akt K 12/18 – Dz.U. z 2019 r., poz. 609), 
uznający tę ustawę za zgodną z Konstytucją RP z dnia 2 
kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 78 poz. 483, z późn. zm.). 
Zapadł on bowiem z udziałem Justyna Piskorskiego, 
którego status sędziego TK jest wadliwy: został wy-
brany w miejsce zmarłego Lecha Morawskiego, który 
wybrany był na miejsce obsadzone już przez Krzysz-
tofa Slebzaka, oczekującego na złożenie ślubowania. 

Brak prawidłowego umocowania aktualnej KRS 
pociągnął za sobą wadliwość procedur wyłaniania 
kandydatów na stanowiska sędziowskie sędziów SN 
oraz sądów powszechnych i administracyjnych z jej 
udziałem17. Wadliwości tej nie uzdrawia uznanie za 
niekonstytucyjne podważanie statusu sędziów po-
wołanych z udziałem nowej KRS, usankcjonowane 
przez wyroki TK z dnia 4 marca i 2 czerwca 2020 roku 
(sygn. akt: P 22/19; P 13/19). W przypadku pierwszego 
z nich członkiem składu był również Justyn Piskorski, 
a i status innych sędziów TK biorących udział w ich 
wydawaniu jest również dyskusyjny18. Doprowadziło 

16 W ich następstwie doszło do pozbawienia niezależności TK 
i w konsekwencji tych działań wyłączona została w dużej 
mierze kontrola konstytucyjna stanowionego w Polsce prawa 
(zwłaszcza wobec słabości w praktyce bezpośredniego 
stosowania konstytucji, przewidzianego w art. 8 ust 2 
Konstytucji RP. To ostatnie zagadnienie obrosło w ostat-
nich latach literaturą; pozwolę sobie w tym miejscu przy-
wołać jedynie artykuł opublikowany na łamach periodyku 
mojego ośrodka naukowego [Mikuli]; kwestia ta nadal jest 
żywo dyskutowana). Kalendarium i okoliczności kryzysu 
doczekały się nawet dokładnego hasła w Wikipedii 
[“Kryzys”; Małdziński]. 

17 Nie wspominając już o tym, że z pewnością jeden z jej człon-
ków, Maciej Nawacki, sędzia i prezes Sądu Rejonowego 
w Olsztynie, nie spełnił przewidzianego przez ww. nowelę 
ustawy o KRS wymogu przedstawienia listy 25 podpisów sę-
dziowskich pod listą popierającą jego kandydaturę. Por. 
[“Sędziowskie nominacje”]. 

18 M.in. z tego powodu, że wybór Julii Przyłębskiej na Prezesa 
TK w grudniu 2016 r. odbył się z naruszeniem Konstytucji 
RP i innych ustaw, a ustalanie przez nią składów 

to między innymi do udziału w procedurze wyboru 
obecnego I prezesa SN w maju 2020 roku osób, któ-
rych status jako sędziów SN jest kwestionowany19. 
Powierzenie przez Prezydenta RP 25 maja godności 
I prezesa profesor Małgorzacie Manowskiej, której 
status sędziego SN jest z wyżej wymienionych powo-
dów dyskusyjny, również jest wadliwe20. Wadliwość 
wyboru dotyczy też wszystkich wybranych przez tak 
zwaną neo-KRS i następnie zaprzysiężonych przez 
Prezydenta RP sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej 
i Spraw Publicznych21. Sędziowie jej orzekają między 
innymi o ważności wyborów prezydenckich, a jak 
zauważono trafnie: 
„Uchwała o ważności wyborów Prezydenta Rze-
czypospolitej jest rozstrzygnięciem, które powinno 
w sposób pewny i niepodważalny budować zaufanie 
do wyniku decyzji wyborczej obywateli. Tego rodzaju 
rozstrzygnięcie nie może zostać podjęte przez obec-
ną Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 
SN, która – z uwagi na sposób powołania wszystkich 
zasiadających w niej osób mających formalnie status 
sędziów – takim zaufaniem się nie cieszy” [“Stano-
wisko Zespołu”]. 
Konsekwencje tego stanu rzeczy odczuwamy do dziś, 
gdyż legalność wyboru Prezydenta RP w dniu 12 lipca 
2020 roku jest stąd zasadnie – pomijając wątpliwości 
wokół konstytucyjności samej elekcji – kontestowana. 

W przedstawionym ciągu zdarzeń widać wyraź-
nie, do jakiego chaosu doprowadziło przemilczanie 
przez polityków obozu tak zwanej dobrej zmiany re-
guły prawa rzymskiego: „Co jest od początku wadliwe 
(nieważne), nie może stać się ważne wskutek upły-
wu czasu (zajścia późniejszych okoliczności)”. A po-
dobna myśl wyrażona jest przecież i w dwóch innych 
fragmentach tytułu De diversis regulis iuris antiqui, 
co wskazuje na jej doniosłość już dla starożytnych22.

Do samodzielnej refleksji czytelnikom zacytuję 
kilka innych reguł z tego tytułu, które niestety były 
również naruszane przez prawodawstwo i interpreta-
cję prawa w okresie sprawowania władzy przez obec-
ny obóz rządzący w Polsce – a przypominam, że reguł 

sędziowskich odbywa się z naruszeniem prawa. Zob. 
[Małdziński 64-68, 72-81; js/adso/ral/kwoj; mjz//kg//kwoj]. 

19 Szereg przepisów najnowszej nowelizacji ustawy o SN i wy-
danego na jej podstawie regulaminu budzi też wątpliwości 
konstytucyjne. Por. [redakcja].

20 Nie wspominając o tym, że dodatkowo odbyło się ono z na-
ruszeniem Konstytucji RP i ustawy o SN [“Sędziowskie no-
minacje”].

21 Jej status, tak jak Izby Dyscyplinarnej SN, jest również dys-
kusyjny i pomijam dyskusję na ten temat. Por. [“Tag: Izba 
Dyscyplinarna”; “Tag: Izba Kontroli”].

22 „Paulus w księdze dwudziestej pierwszej Komentarza do 
edyktu: Nie działa podstępnie wierzyciel, który odbiera to, 
co jego. 1. Skoro nie istnieje ważna przyczyna »czynności 
prawnej«, to i sama czynność nie ma miejsca” [D. 50,17,129]; 
„Paulus w księdze piętnastej Komentarza do dzieła 
Plautiusa: Skoro nie istnieje ważna przyczyna »czynności 
prawnej«, w większości przypadków i sama czynność praw-
na nie ma miejsca” [D. 50,17,178].
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w Digestia Iustiniana 50,17 było łącznie 211 – i zesta-
wienie jest jedynie wyborem autorskim:

„Ulpianus w księdze piętnastej Komentarza do 
pism Sabinusa: W sytuacjach niejasnych (dwuznacz-
nych) należy przyjąć mniej uciążliwe rozwiązanie” 
[D. 50,17,9].

„Ulpianus w księdze czterdziestej szóstej Komen-
tarza do edyktu: Nikt nie może przenieść na drugiego 
więcej praw niż sam posiada” [D. 50,17,54] (znajduje się 
ona też na jednej z kolumn budynku polskiego SN).

„Gaius w księdze trzeciej Komentarza do edyktu 
miejskiego, O legatach: W przypadku wątpliwości, 
zawsze należy przyjąć pogląd bardziej korzystny” 
[D. 50,17,56].

„Iulianus w księdze osiem dziesiątej siódmej Di-
gestów: Ilekroć to samo wyrażenie ma dwa znaczenia, 
niech przede wszystkim przyjęte zostanie to, które 
jest odpowiedniejsze dla przeprowadzonej czynno-
ści” [D. 50,17,67].

„Papinianus w księdze pierwszej Problemów praw-
nych: Warunek niegodziwy nie może zostać nałożony 
na jedną osobę przez drugą” [D. 50,17,74].

„Paulus w księdze piętnastej Problemów praw-
nych: Wszędzie, przede wszystkim jednak na grun-
cie prawa, należy brać pod uwagę zasadę słuszności” 
[D. 50,17,90].

„Paulus w księdze drugiej Komentarza do edyk-
tu: Wolność jest rzeczą nie dającą się wycenić”  
[D. 50,17,106] (znajduje się ona też na jednej z kolumn 
budynku polskiego SN).

„Paulus w księdze trzynastej Komentarza do 
edyktu: Uważa się, że ten, kto nie czyni tego, co czy-
nić powinien, czyni wbrew nakazowi, aby czegoś 
nie czynił. I nie uważa się, że ten, kto czyni to, czego 
nie powinien czynić, czyni to, co nakazano mu czy-
nić” [D. 50,17,121].

„Gaius w księdze piątej Komentarza do edyktu 
prowincjonalnego: Wolność jest rzeczą najbardziej 
zasługującą na życzliwość” [D. 50,17,122].

„Gaius w księdze siódmej Komentarza do edyktu 
prowincjonalnego: Brak fachowych umiejętności jest 
traktowany na równi z winą nieumyślną (niedbal-
stwem)” [D. 50,17,132].

„Paulus w księdze pięćdziesiątej czwartej Ko-
mentarza do edyktu: pr. Jednak to, co zostało przyję-
te sprzecznie z podstawowymi zasadami prawa, nie 
może rodzić żadnych skutków prawnych” [D. 50,17,141].

„Paulus w księdze sześćdziesiątej drugiej Ko-
mentarza do edyktu: pr. Nie wszystko to, na co ze-
zwala ustawa, jest »w każdym przypadku« uczciwe” 
[D. 50,17,144].

„Gaius w księdze dwudziestej czwartej Komen-
tarza do edyktu prowincjonalnego: Zawsze to, co jest 
oznaczone szczegółowo, zawiera się w tym, co ogól-
ne” [D. 50,17,147].

„Paulus w księdze trzeciej Komentarza do dzieła 
Plautiusa: To, co uczynił sędzia, a co nie należy do 
zakresu jego obowiązków, nie traktujemy tak, jakby 
istniało” [D. 50,17,170].

„Paulus w księdze trzynastej Komentarza do dzie-
ła Plautiusa: pr. Nie zezwala się osobom prywatnym 
czynić tego, co publicznie czynić mogą urzędnicy po 
to, by nie dawać okazji do powstania zbyt dużego za-
mieszania” [D. 50,17,176].

„Iavolenus w księdze jedenastej Listów: Każda 
definicja na gruncie ius civile [rodzimego prawa, obo-
wiązującego wyłącznie obywateli Rzymu] zawiera 
w sobie ryzyko. Jest bowiem mało prawdopodobne, 
aby nie istniał od niej jakiś wyjątek, który ją obali” 
[D. 50,17,202].

„Ulpianus w księdze pierwszej Komentarza do 
ustaw julijskiej i papijskiej: Rzecz (sprawę) osądzoną 
uznaje się za prawdziwą” [D. 50,17,207].

Zastanówmy się, jakie są perspektywy działalności 
prawodawczej i praktyki politycznej, w której obecny 
obóz władzy w Polsce przemilcza te, ale i inne podsta-
wowe reguły państwa prawa wywodzone z prawa rzym-
skiego. Nie zamierzam szermować argumentem szar-
gania tym sposobem tradycji prawniczej, pamiętając, 
że oprócz uniwersalnych wartości, których nośnikiem 
jest prawo rzymskie, znało ono tradycje z pewnością 
współcześnie nie do utrzymania – wymienię tylko przy-
kładowo nierówność jednostek wobec prawa na pod-
stawie kryterium wolności jednostki, jej obywatelstwa 
i pozycji w rodzinie czy upośledzenie prawne kobiet. 
Warto też mieć świadomość, że koncepcje zakorze-
nione w prawie rzymskim służyły w przeszłości jako 
pożywka dla różnych reżimów niedemokratycznych 
( jakkolwiek nie cieszyło się ono estymą w ustrojach 
totalitarnych23). Ważniejsze jest to, że część reguł pra-
wa rzymskiego, w tym wyżej omówione powiedzenie: 
„Co jest od początku wadliwe, nie może stać się waż-
ne wskutek upływu czasu”, jest zgodna z codziennym 
doświadczeniem obserwacji świata fizycznego i świata 
relacji międzyludzkich. Prawoznawstwo zna wprawdzie 
rozróżnienie sfery faktów dotyczących rzeczywistości 
materialnej i sfery obowiązywania norm prawnych 
i prawa24. Bezwiednie jednak mieszamy oba porząd-
ki: prawa i faktu, gdyż jedyny rodzaj rzeczywistości 
dostępny Homo sapiens to świat zbudowany z materii 
i naruszanie między innymi wymienionej reguły wy-
wołuje dysonans poznawczy25. Przestrzeganie wszyst-
kich reguł prawnych służy też trwałości przyjętych 
i ustalonych w danej zbiorowości reguł postępowania, 
ułatwia rozwiązywanie sporów między jej członkami 
oraz służy jej spoistości, co wzmacnia ją w konkuren-
cji z innymi grupami ludzkimi26. Wreszcie część reguł 

23 "Szkic" oraz w kontekście polskim Czech-Jezierska. Na te-
mat prawa rzymskiego w Niemczech hitlerowskich por.  np. 
Symbol; Garofalo. Zob. też “Rechtsstaatsverständnis”]

24 Korzenie tego rozróżnienia sięgają skądinąd prawa rzym-
skiego. Zob. [“Knowledge”].

25 Teorię dysonansu poznawczego opracował Festinger 
[Cooper].

26 Zdaję sobie przy tym sprawę, że sporne jest, czy dobór gru-
powy (group selection) ma miejsce w świecie istot żywych 
oraz czy można mówić o jego występowaniu u ludzi [“Group 
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prawnych o antycznej rzymskiej proweniencji ma sens 
także z punktu widzenia rudymentarnego poczucia 
sprawiedliwości, które jest według współcześnie do-
minujących poglądów wrodzone wszystkim ludziom 
[“Paremie” 123, 127]. 

Nic dziwnego, że z niechęcią nie tylko w kręgach 
prawniczych spotyka się ich naruszanie. Stąd aktual-
nie rządzący obóz w Polsce odwołuje się do argumen-
tacji mającej wskazać na szczytne cele swej polityki, 
mające być usprawiedliwieniem kontestowania reguł 
prawnych i szerzej zasad państwa prawa: odbywa się 
ono przy akompaniamencie haseł o odbudowie wspól-
noty narodowej według wzorców konserwatywnych 
w wymiarze społecznym i zapewnianiu bezpieczeń-
stwa socjalnego społeczeństwu przez postulowane 
„silne” państwo27. Niezależnie od tego, czy celem tej 
polityki jest określona koncepcja przeobrażeń spo-
łeczeństwa i państwa, czy tylko centralizacja władzy 
publicznej i chęć jej jak najdłuższego utrzymywania 
oraz czerpania płynących stąd korzyści materialnych 
i pozamaterialnych28, naruszanie reguł prawa zwią-
zane z potrzebami bieżących wydarzeń politycznych 
oraz tak zwanej polityki sondażowej prowadzi do 
pogłębiającego się zamętu pojęciowego. W nim, jak 
w opisanej wyżej sekwencji zdarzeń, tylko specjali-
ści są w stanie wypowiedzieć się jednoznacznie, kto 
i dlaczego ma rację. Jak wskazują doświadczenia hi-
storyczne, każdy reżim polityczny wymaga dla swego 
trwania stopniowej stabilizacji reguł funkcjonowania 
władzy: nie służy mu zaś kontestowanie powszech-
nie aprobowanych reguł prawa29. Biorąc pod uwagę 
to, że jak wzmiankowano wyżej, część z reguł prawa 
rzymskiego istotnie ma uniwersalny wymiar, a ich 
naruszanie wywołuje negatywne skutki dla Polski 
i polskiego społeczeństwa, nie może to skończyć się 
dobrze dla obecnego obozu władzy w Polsce w bliższej 
lub dalszej perspektywie. Wśród powiedzeń w tytu-
le O różnych regułach prawa antycznego znaleźć moż-
na skądinąd i takie, które skrótowo oddaje to, czego 
powinniśmy oczekiwać, gdy zasady państwa prawa 

selection”]. Wątpliwości tych nie ma jednak teoretyk prawa 
Gommer.

27 Pomijam dyskusyjną kwestię, czy Zjednoczona Prawica jest 
w ogóle formacją konserwatywną. M.in. trafnie opisała ten 
problem Kataryna, bliska PiS działaczka organizacji poza-
rządowej i blogerka polityczna [Kataryna].

28 Jarosław Kaczyński, rzeczywisty przywódca obozu tzw. do-
brej zmiany, prezentował wprawdzie ambitny plan zmian 
w Polsce w przeszłości [Kaczyński]. Problem jego inspiracji 
ideowych oraz celów działalności politycznej oraz motywa-
cji jego akolitów i zwolenników jest jednak przedmiotem 
debaty. Zob. [Czyżewski; Bunikowski; Harper].  

29 Potrzebę tę widać wyraźnie w próbach autoryzacji wprowa-
dzanych zmian w prawie obowiązującym za pomocą orzecz-
nictwa TK, zdominowanego przez nominatów obecnego 
obozu rządzącego: próbuje się tym samym kreować wraże-
nie, że reguły prawa są przestrzegane. Podobnemu celowi 
służy również szermowanie hasłem „domniemania konsty-
tucyjności’ ustaw, których niekonstytucyjność jest oczywi-
sta. Zob. [Grabowski].

zostaną w Polsce przywrócone („Ulpianus w księdze 
sześćdziesiątej siódmej Komentarza do edyktu: Ten, kto 
czerpie korzyści z »czynności dokonywanych przez« 
drugą osobę, winien ponosić odpowiedzialność za jej 
działanie” [D. 50, 17, 149]). Jest też i takie, o którym 
warto pamiętać w kontekście zasad przywrócenia 
ładu prawnego i które musi się odbyć, w najlepiej ro-
zumianym interesie wspólnym, w atmosferze pojed-
nania, ale i szacunku dla elementarnego poczucia 
sprawiedliwości („Paulus w księdze drugiej Komen-
tarza do dzieła Plautiusa: pr. Powoduje szkodę ten, 
kto nakazał coś uczynić. Lecz nie można przypisać 
winy temu, kto musi być posłuszny” [D. 50, 17, 169] 
– wyimek z niej znajduje się też na jednej z kolumn 
budynku polskiego SN). 
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Abstract

This article describes the meaning of Latin legal 
maxims on the example of the rules of Roman law 
known as the Digest [Digesta Iustiniani] from 533 
“Concerning different rules of ancient law”, in the 
context of the contemporary crisis of the rule of 
law in Poland. Particular attention was paid to the 
maxim “What is ill from the outset will not be cured 
by the passage of time”. Several other principles 
known from this collection have been indicated 

as up-to-date. The author argues how harmful the 
violation of legal rules by the current power camp 
in Poland is from the point of view of maintaining 
the social order and the principles of the rule of law. 
He also points to the dangers resulting from these 
practices for the prospects of exercising power by 
the United Right.
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