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�r �a�. �arzena �yjakowska� pro�. nadzwyczajny�  

Ka�oli�ki Uniwersy�e� Lubelski im� �ana �awła �� w Lublinie 

 

Ro�a prawa r���s�ie�o w or�e��ni��wie s��u asesors�ie�o w �i�nie             

w �wie��e Decisio�es��i����ic�e Pio�ra Ro���us�a. �ar�s pro��e�a���i 

 
 

Hiszpan Pedro Ruiz de �oroz� znany w Po�sce pod z�atynizowanym nazwiskiem 

Rojzjusz� stanowi przyk�ad renesansowe�o uczone�o� kt�ry dzi�ki wykszta�ceniu 

w prawie rzymskim� jednej z podstaw �wczesnej europejskiej ku�tury prawnej� nie ty�ko 

m��� po�wi�ci� si� dzia�a�no�ci dydaktycznej w �niwersytecie Krakowskim� a�e 

i z sukcesem pe�ni� �unkcj� doradcy kr��ewskie�o oraz dzia�a� w wymiarze sprawied�i�

wo�ci Po�ski i �ie�kie�o Ksi�stwa �itewskie�o. �najomo�� prawa rzymskie�o okazywa�a 

si� pomocna zar�wno w przypadkac� konieczno�ci wype�niania �uk w prawie� jak i nie�

jasnyc� przepis�w� m.in. prawa ma�de�urskie�o o�owi�zuj�ce�o w miastac� �itewskic�. 

Rojzjusz studiowa� prawo rzymskie w akademii w �oridzie� sk�d oko�o 1��� r. 

uda� si� do ��oc�� �dzie kontynuowa� studia w �o�onii� Padwie i w Rzymie� a tak�e � 

prawdopodo�nie � w �enecji i ��orencji. �ednym z je�o �o�o�skic� mistrz�w �y� �ndre�

as ��ciatus (1��2�1��0 r.)� tw�rca nowej szko�y �ada� nad prawem rzymskim � mos 

galli�us. � pocz�tkac� 1��2 r. Rojzjusz przy�y� do Krakowa i wkr�tce potem o�j�� Ka�

tedr� Prawa Rzymskie�o w �kademii Krakowskiej. �yk�ada� do 1��0 �u� 1��1 r. Pierw�

sze�o pa�dziernika 1��� r. zosta� mianowany doradc� kr��ewskim. �ko�o 1��2 r. zosta� 

� z ko�ei � mianowany asesorem s�du kr��ewskie�o� co spowodowa�o konieczno�� prze�

prowadzki do �i�na� �dy� kr�� �y�munt �u�ust po �mierci �ar�ary Radziwi���wny 

osiad� na sta�e na �itwie. �d 1��1 r. Rojzjusz wszed� tak�e w sk�ad s�du asesorskie�o 

�itewskie�o� wraz z �iskupem �anem �omaniewskim i sekretarzem kr��ewskim Stani�

s�awem Narkuskim1. 

� praktyk� prawnicz� Rojzjusza � w zwi�zku z orzekaniem w s�dzie asesorskim �i�

tewskim� stanowi�cym instancj� ape�acyjn� d�a s�d�w miast kr��ewskic� na �itwie � 

powi�zane jest powstanie dzie�a �e�isiones (�) de rebus in sa�ro audi�orio Li�uani�o e� 

                                                 
1 �. �I���K��SKI� �io�r �ojzjusz � polski romanis�a ��� wieku� �arys problema�yki� �w:� � dziej�w polskiej 
kul�ury umysłowej w ��� i ���� w�� �roc�aw 1���� s. ��11. 
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appella�ione iudi�a�is� po raz pierwszy wydane�o w Krakowie w 1��� r.2 �utor zawar� 

w nim pi�� wyrok�w opatrzonyc� o�szernym komentarzem. Po���dy na ro�� prawa 

rzymskie�o w stosowaniu prawa krajowe�o najdo�itniej wyra�a wst�p w �ormie �istu 

dedykacyjne�o kierowane�o do kr��a �y�munta �u�usta. Rojzjusz rozpocz�� swe roz�

wa�ania od wykazania wy�szo�ci or�an�w stosuj�cyc� prawo nad prawodawc�� podkre�

��i� o�romne znaczenie znajomo�ci prawa� a zw�aszcza prawa rzymskie�o. Krytycznie 

oceniaj�c ow� znajomo�� w�r�d Po�ak�w wyrazi� po���d� i� nie maj� racji ci� kt�rzy ��o�

sz�� �e Po�acy maj� w�asne prawa i nie potrze�uj� o�cyc�. Inne kraje europejskie �o�

wiem� pos�u�uj�ce si� w�asnymi prawami� nie ��wstydz� si�� odwo�ywa� si� do prawa 

rzymskie�o w razie �uk a��o niejasno�ci w prawac� rodzimyc�. � ca�ej �uropie zatem � 

jak twierdzi� Rojzjusz � prawo rzymskie wype�nia�o zar�wno �uki wyst�puj�ce w pra�

wac� krajowyc�� jak i s�u�y�o jako kryterium interpretacyjne w razie niejasno�ci przepi�

s�w. �ykazawszy �ezzasadno�� ar�umentu� �e pos�u�iwanie si� prawem rzymskim 

�wiadczy o za�e�no�ci od �esarstwa� autor �e�isiones (�) podkre��a�� �e suwerenne pa��

stwa europejskie si��aj� do te�o prawa ze wz���du na je�o doskona�o��� co powinni 

czyni� tak�e Po�acy. I tak w prawie ziemskim� zar�wno zwyczajowym� jak i stanowionym 

prawo rzymskie na�e�a�o�y stosowa� su�sydiarnie. � prawie niemieckim natomiast� 

o�owi�zuj�cym w miastac� oraz w Prusac�� znajomo�� prawa rzymskie�o jest koniecz�

na� �dy� znajduje ono � wo�ec �icznyc� �uk � �ezpo�rednie zastosowanie�. �a ostatnia 

wypowied� autora �e�isiones (�) wskazuje� i� postrze�a� on prawo rzymskie � przede 

wszystkim � jako �r�d�o norm stosowanyc� przed s�dami miejskimi w kwestiac� nie�

ure�u�owanyc� przez o�owi�zuj�ce w miastac� prawo niemieckie. Przypisywa� mu za�

razem ro�� dyrektywy interpretacyjnej w razie niejasno�ci prawa niemieckie�o� o czym 

�wiadcz� zw�aszcza szcze���owe rozwa�ania nad poszcze���nymi rozstrzy�ni�ciami. 

Pomimo �e podstaw� rozstrzy�ni�cia stanowi�o o�owi�zuj�ce w miastac� prawo ma��

de�urskie� d�a wyja�nienia spornyc� kwestii� o�romnie pomocne okazywa�o si� prawo 

rzymskie�. 

                                                 

2 �zie�o zosta�o wydane jeszcze dwukrotnie: we �rank�urcie nad �enem w 1��0 r. i w �enecji w 1��2 r. 

� P. R��SI�S� �pis�ola ad Sigismundum �ugus�um �oloniae �egem �rin�ipem �p�imum Ma�imum� �w:� �e�i-
siones (�) de rebus in sa�ro audi�orio Li�uani�o e� appella�ione iudi�a�is� �raco�iae 1���� passim.  

� � przywi�eju �okacyjne�o �i�na wydane�o przez ��adys�awa �a�ie��� w 1�8� r. wnioskowa� mo�na�       
�e kr�� pra�n�� zr�wna� pozycj� �i�na ze sto�ecznym Krakowem. ��odzi�o zatem o stworzenie warunk�w 
zac��caj�cyc� o�cyc� kupc�w i rzemie��nik�w do osiadania w sto�icy �ie�kie�o Ksi�stwa. �zorem d�a 
miast na prawie ma�de�urskim na �itwie sta�y si� wi�c nie miasta niemieckie� a�e po�skie. �powszec�nia�
nie si� prawa ma�de�urskie�o od �� w. mia�o miejsce zw�aszcza w zac�odniej cz��ci �ie�kie�o Ksi�stwa. 



Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa 1 (2018) 

 
�wa pierwsze rozstrzy�ni�cia dotyczy�y prawdopodo�nie te�o same�o stanu �ak�

tyczne�o. Podstawowa w�tp�iwo��� kt�ra wyma�a�a wyja�nienia� odnosi�a si� do wa�no�

�ci testamentu sporz�dzone�o przez samo��jc�. Pewien cz�owiek tar�n�� si� na swoje 

�ycie zadawszy so�ie ran� w �rzuc�. Nast�pne�o dnia w stanie a�ona�nym (despera�a 

iam salu�e) sporz�dzi� testament. �e�o �racia� kt�rzy dziedziczy�i�y z ustawy� twierdzi�i� 

�e testament jest niewa�ny� poniewa� zmar�y sporz�dzaj�c �o nie �y� w pe�ni w�adz 

umys�owyc�. �r�umentowa�i to tym� �e nie jest przy zdrowyc� zmys�ac� kto�� kto zadaje 

so�ie �mier�� a przecie� ustawy za�raniaj� testowania oso�om nie mo��cym u�ywa� 

rozumu (�ui iudi�io �aren�). � przeciwstawnym twierdzeniem wyst�pi�a wdowa              

po zmar�ym � na rzecz kt�rej w kwestionowanym testamencie umieszczony zosta� zapis 

� dowodz�c� �e w c�wi�i sporz�dzenia testamentu jej m�� �y� w pe�ni w�adz umys�o�

wyc�. Po tar�ni�ciu si� na swoje �ycie spadkodawca wezwa� �owiem notariusza�              

w o�ecno�ci kt�re�o z�o�y� o�wiadczenie ostatniej wo�i. �o wi�cej� od�y� spowied�� 

otrzyma� roz�rzeszenie i przyj�� Komuni� �w.� cze�o nie mo�e wszak�e dost�pi� nikt 

��d�cy niespe�na rozumu. Przytoczono tak�e s�owa notariusza� w kt�ryc� na pocz�tku 

testamentu � jak zwyk�e ma to miejsce � stwierdzono� �e zmar�y jest zdrowy na cie�e 

i umy��e� powo�uj�c tak�e tre�� pisma kr��ewskie�o zatwierdzaj�ce�o testament. Spra�

wa tra�i�a do �u�ustyna Rotundusa� w�jta wi�e�skie�o� kt�ry � po d�u�im namy��e � nie 

mo��c podj�� decyzji co do wa�no�ci testamentu� zwr�ci� si� do s�du kr��ewskie�o. Ro�

tundus uzna� s�d ten za naj�ardziej kompetentny do zinterpretowania pisma� �dy� � jak 

wynika z konstytucji cesarskiej (�. 1�1���) � najw�a�ciwszej wyk�adni udzie�i ten� od ko�

�o poc�odzi akt. Rozstrzy�ni�cia wyma�a�y � przede wszystkim � kwestie: czy spadko�

dawca mia� zdo�no�� do sporz�dzenia testamentu� a tak�e� czy uczyni�  to z�odnie z pra�

wem. Rojzjusz opieraj�c si� na �r�d�ac� prawa rzymskie�o oraz na �iteraturze prawni�

czej uzna�� �e pope�nienie samo��jstwa nie stanowi dowodu na istnienie c�oro�y psy�

c�icznej. �dy�y nawet �y�o inaczej� testament sporz�dzony przez oso�� c�or� psyc�icz�

nie na�e�y uzna� za wa�ny. �o wi�cej� w ana�izowanym przypadku uznanie spadkodaw�

cy � przez je�o �raci � za c�ore�o psyc�icznie oparte zosta�o ty�ko na �akcie tar�ni�cia 

si� zmar�e�o na w�asne �ycie� a to � jak wykaza� Rojzjusz na podstawie �r�de� prawa 

rzymskie�o � jest za�o�eniem ���dnym. Przyczyn samo��jstwa mo�e �y� �owiem wie�e� 

np. w konstytucji �ntoninusa (�. ���0�1) i w wypowiedzi �arcjanusa (�. �8�21����) wy�

                                                                                                                                                         
�o�. �. ��R���H� Us�r�j mias� na prawie magdeburskim w Wielkim Ksi�s�wie Li�ewskim do połowy ���� w�� 
�w:� I��� � dawnej i niedawnej Li�wie� Pozna� 1�88� s. 80 i s�. 
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mieniony jest strac� przed oskar�eniem �u� przed �ro��c� kar��. �o przyczyn takic� 

na�e�y ponadto: znu�enie �yciem (wed�u� �arcianusa � �. �8�21���� i �eneniusa �          

�. ���1�����)� �rak wytrzyma�o�ci na ���� wstyd� z�y stan zdrowia nierokuj�cy poprawy�� 

czy wreszcie c��� zdo�ycia popu�arno�ci (wed�u� ��piana � �. 28������). �ykazawszy�  

�e c�oro�a psyc�iczna spadkodawcy ani inna przyczyna mo��ca przes�dzi� o niewa�no�

�ci testamentu nie zosta�a udowodniona� Rojzjusz przyst�pi� do rozwi�zania kwestii 

wa�no�ci testamentu samo��jcy. Po���d� i� sam �akt tar�ni�cia si� na �ycie nie przes��

dza o niewa�no�ci� wspar� �ra�mentem komentarza ��piana do pism Sa�inusa                

(�. 28������). Istotne jest �owiem� z jakiej przyczyny nast�pi�o samo��jstwo. �yja�nie�

nia wyma�a�o wreszcie usta�enie wa�no�ci kwestionowane�o testamentu w �wiet�e 

prawa ma�de�urskie�o. I tak Rojzjusz przytoczy� art. �� �us muni�ipale Magdeburgense 

(tj. Wei��bildu)� z�odnie z kt�rym oso�a o��o�nie c�ora nie mo��a �ez z�ody spadko�

�ierc�w a�ienowa� mienia o warto�ci powy�ej trzec� so�id�w (sze����w). Przy pomocy 

�r�de� prawa rzymskie�o Rojzjusz dokona� interpretacji te�o przepisu� ana�izuj�c zna�

czenie poj��: �c�oro�a o��o�na� oraz �spadko�ierca� � z uwz���dnieniem szerokie�o 

rozumienia ostatnie�o z wymienionyc� poj�� � tak�e: ��spadko�ierca ustawowy�. � te�o 

powodu� �e w rozstrzy�anym przypadku spadkodawca� ��d�c ��iski �mierci� dokona� na 

rzecz �ony zapisu testamentowe�o o warto�ci� jak mo�na si� domy��a�� powy�ej trzec� 

sze����w i �ez z�ody �raci testament na�e�a�o�y uzna� za niewa�ny. 

Przypuszcza�nie ten�e stan �aktyczny sta� si� punktem wyj�cia do rozwa�a� pro�

wadz�cyc� do dru�ie�o rozstrzy�ni�cia. Podstawowa w�tp�iwo�� dotyczy�a prawne�o 

znaczenia �ormu�y zazwyczaj umieszczanej przez notariuszy na pocz�tku testamentu�     

i� testator jest c�ory na cie�e� a�e zdr�w na umy��e. ��tp�iwo�� ta sta�a si� punktem 

wyj�cia do wyja�nienia ki�ku kwestii u�ocznyc�� m.in. wi�kszej wiary�odno�ci notariu�

sza � w por�wnaniu z wiary�odno�ci� wo�ne�o s�dowe�o oraz sposo��w �adania 

zdrowia psyc�iczne�o. �statecznie autor �e�isiones (�) podzie�i� stanowisko� �e oma�

wiana k�auzu�a nie ma �adne�o znaczenia prawne�o� a jej umieszczenie nie wp�ywa       

na wa�no�� testamentu. �adaniem notariusza jest �owiem spisanie testamentu 

i wszystko� co wykracza poza t� czynno��� nie na�e�y do istoty rzeczy. Stanu zdrowia 

i umys�u te�o� kto dyktuje testament� nie mo�na pozna� zmys�ami� nie spos�� o nim po�
                                                 

� Rojzjusz powo�ane �r�d�a zi�ustrowa� �icznymi przyk�adami zaczerpni�tymi z �iteratury rzymskiej� m.in. 
z �es ges�ae �mmiana �arce�ina� �is�oria Kwintusa Kurcjusza� �w:� �e�isiones� s. 20�2�. 

� ��o� doloris impa�ien�ia i pudor r�wnie� wymienione s� w powo�anej wypowiedzi �arcjanusa� Rojzjusz 
powo�a� r�wnie� �iczne �r�d�a �iterackie� ibid.� s. 20�2�. 
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�wiadczy� � co uzasadni� mo�na m.in. ��os� do �esponsiones �odestyna (�. 28���2�). 

�iarodajnie mo�na jedynie po�wiadczy� sam� tre�� wypowiedzi spadkodawcy� co po�

twierdza Pau�us de �astro w komentarzu do �. ��20��. 

�na�iz� trzecie�o rozstrzy�ni�cia rozpocz�� Rojzjusz od s�ormu�owania w�tp�iwo�

�ci� nie zaznajamiaj�c wszak czyte�nika ze stanem �aktycznym� z kt�re�o ona wynika�a. 

�zy mianowicie powinien zosta� ukarany ten� kto pr��owa� sk�oni� notariusza � dzia�a�

j�ce�o w do�rej wierze � do sporz�dzenia dokumentu po�wiadczaj�ce�o nieprawd��        

a je��i tak� jak� kar� na�e�a�o�y wymierzy�. Rojzjusz zaznaczy�� i� w ana�izowanym przy�

padku nie c�odzi o przest�pstwo �a�szerstwa (falsum)� a�e wy�udzenia (obrep�io).          

Nie mo�na �owiem zarzuci� �a�szerstwa ani notariuszowi� kt�ry nie ��d�c �wiadom rze�

czywiste�o stanu rzeczy nie dzia�a� w zamiarze umy��nym� ani te� temu� kto nak�ania� 

notariusza� on �owiem dokumentu nie sporz�dzi�. Poniewa� jak mo�na wnioskowa�      

ze s�ormu�owania pro��emu� ostatecznie do sporz�dzenia dokumentu nie dosz�o� mia�o 

miejsce usi�owanie� a nie dokonanie wy�udzenia. Rozjusz powo�uj�c ar�umenty na rzecz 

niekara�no�ci usi�owania pos�u�y� si� m.in. przyk�adem z prawa rzymskie�o� �e nie wy�

kracza przeciw ustawie przeciwko z�ytkowi � ��i�ej nieokre��onej le� ves�iaria � ko�ieta� 

kt�ra sprawi�a so�ie sukni� wi�kszej warto�ci� ni� dozwo�ona prawem� je��i �y jej           

nie nosi�a. Przyk�ad ten sta� si� punktem wyj�cia do o�szernej dy�resji na temat roz�

rzutno�ci ko�iet i prawodawstwa� kt�re jawi si� jako jedyny spos��� �y rozrzutno�ci 

zapo�ie�a�. �eszcze szerszy wyw�d dotyczy sposo�u usta�enia miejsca poc�odzenia          

i zamieszkania � r�wnie� niezwi�zany w spos�� �ezpo�redni z ���wnym nurtem rozwa�

�a�. �utor �e�isiones (�) wyszed� mianowicie z za�o�enia� �e zazwyczaj nie pod�e�a ka�

rze usi�owanie� a�e nawet dokonanie� je��i sprawca doprowadzi��y do przywr�cenia sta�

nu poprzednie�o� �dy� czyn traktuje si� w�wczas jako nie�y�y. �ako przyk�ad pos�u�y� 

Rojzjuszowi sprawca ucieczki� kt�ry powr�ci� oraz �e�atariusz� kt�ry otrzymane w dro�

dze zapisu pieni�dze� przeznaczone na rzecz Ko�cio�a � w�rew wo�i spadkodawcy prze�

znaczy� na kupno domu � je��i�y nast�pnie dom zosta��y z�yty. Podo�nie dzieci zmar�e 

tu� po urodzeniu � wywodzi� da�ej Rojzjusz � traktuje si� jako ni�dy nienarodzone�           

a co do os�� zmar�yc�� kt�re zosta�y przywr�cone do �ycia� przyjmuje si�� �e ni�dy �y� 

nie przesta�y. Rojzjusz przywo�a� tu rzymsk� zasad� stosowan� w prawie spadkowym 

(�. ��2���� �. 28�2�12)� kt�r� � jak podkre��i� � pos�u�y� si� jako doradca przy sprawie 

rozstrzy�anej w Krakowie� i� dziecko zmar�e tu� po urodzeniu nie jest spadko�ierc�      

po swym ojcu� a tym samym nie mo�e �y� spadkodawc� (w odniesieniu do ana�izowane�
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�o kazusu �w stosunku do swej matki). Podo�nie � jak wywodzi� da�ej autor �e�isiones 

(�) � d�a usta�enia miejsca po�ytu oso�y �u� po�o�enia rzeczy istotne jest� �dzie dana 

oso�a �u� rzecz znajduj� si� sta�e� a nie tymczasowo. Przywo�ana zosta�a nast�pnie dys�

kusja autor�w dzie� prawniczyc� dotycz�ca usta�enia miejsca urodzenia cz�owieka. Roj�

zjusz przyc�y�i� si� do opinii� i� za takowe na�e�y �enera�nie uzna� miejsce poc�odzenia 

rodzic�w. � zamieszkaniu decyduje z ko�ei nie ty�ko �aktyczny po�yt oso�y w danym 

miejscu� a�e i wo�a ustanowienia tam zamieszkania. 

��o� �enera�nie � jak stwierdzi� Rojzjusz � usi�owanie nie jest karane� jednak 

w przypadku niekt�ryc�� szcze���nie ci��kic� przest�pstw istniej� od tej re�u�y wyj�tki. 

�ako przyk�ad wskaza� o�raz� majestatu� kt�rej wsze�kie �ormy stadia�ne � z zamiarem 

w��cznie � pod�e�aj� karze� co wynika zw�aszcza z �. ��8. �statecznie doszed� do konk�u�

zji� �e na�e�y kara� usi�owanie pope�nienia jedynie powa�nyc� przest�pstw. Poniewa� 

wy�udzenie uzna� na�e�y za przest�pstwo ci��kie � w czterostopniowej ska�i jest             

to przest�pstwo stopnia trzecie�o � na�e�y je kara� tak samo� jak oszustwo� kt�re tak�e 

jest przest�pstwem pu��icznym. 

Podstaw� czwarte�o rozstrzy�ni�cia �y�a kwestia nieusprawied�iwione�o niesta�

wiennictwa w s�dzie. �sumpt do rozwa�a� da� przypadek� kiedy to pozwany jako przy�

czyn� nieo�ecno�ci wskaza� uczestnictwo w procesie przed innym s�dem. Na�e�a�o za�

tem odpowiedzie� na s�ormu�owane na pocz�tku wywodu pytanie� czy te�o rodzaju 

przyczyn� nieo�ecno�ci na�e�y uzna� za wystarczaj�c�. ��odnie ze �wier�iadłem Saskim 

(ksi��a 2 art. �)� kt�re stanowi �r�d�o o�owi�zuj�ce�o prawa� istniej� ty�ko cztery przy�

czyny usprawied�iwiaj�ce nieo�ecno��: niewo�a wojenna (�ap�ivi�as)� c�oro�a (infirmi-

�as)� podr�� za�raniczna (peregrina�io)� a tak�e wyjazd w sprawac� pa�stwowyc�. Skoro 

jednak � jak twierdzi w oparciu o opini� �arto�usa de Sa�o�errato dotycz�c� stwierdze�

nia ��piana� �e wyj�tek potwierdza re�u��� w pewnyc� przypadkac� prawo w drodze 

wyj�tku na co� zezwa�a� a w innyc� przypadkac� cze�o� za�rania. ��ate�o� zdaniem Roj�

zjusza� na�e�y � w�rew niekt�rym po���dom� a�e z�odnie z opiniami interpretator�w 

prawa niemieckie�o � usprawied�iwione �y�o�y niestawiennictwo z powodu powodzi� 

�ezprawne�o ode�rania konia� za�ranicznej podr��y w sprawac� �and�owyc�� a��o za�

�atwiania spraw swe�o pana. Rojzjusz opowiedzia� si� tak�e za uwz���dnieniem ko�

nieczno�ci stawiennictwa przed s�dem wy�szym� �dzie proces �o wi�ksze� ju� si� zacz��. 

�e��i�y natomiast sprawy �y�y podo�ne �u� o�a s�dy �y�y r�wne�o stopnia� wy��r s�du 

na�e�y pozostawi� samemu zainteresowanemu� a ukara� �o dopiero za nieo�ecno�� 
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przed o�oma. Nie jest �owiem mo��iwa jednoczesna o�ecno�� w dw�c� r��nyc� miej�

scac�. Niemiecki interpretator � jak zaznaczy� Rojzjusz � uzasadni� dopuszczenie wska�

zanyc� wyj�tk�w ��i�sz� �u� da�sz� ana�o�i� z przypadkami wymienionymi w prawie. 

Przyk�adowo: przeszkod� w postaci powodzi mo�na przyr�wna� do c�oro�y� a wyjazd 

w sprawac� �and�owyc� do podr��y. �szystkie przeszkody mo�na zatem sprowadzi� 

do czterec� powy�szyc� przypadk�w. Poniewa� � jak zauwa�y� Rojzjusz � po wie�okro� 

strony prze�rywaj� spraw� wskutek zw�oki zas�u�uj�cej na uwz���dnienie� przedstawi� 

szcze���owo cztery wymienione powody nieo�ecno�ci. � oparciu o �r�d�a prawa rzym�

skie�o wy�iczy� nast�pnie przyczyny� d�a kt�ryc� nie mo�na danej oso�y wzywa�            

do stawiennictwa przed s�dem: wed�u� ��piana � zawarcie ma��e�stwa (�. 2���2) i pe��

nienie �wi�tyc� o�rz�d�w przez kap�ana (�. 2���2)� wed�e ��piana i �a��istratusa � 

uczestnictwo w po�rze�ie (�. 2���2� �. 2����)� a��o te� � z�odnie z konstytucj� ��eksan�

dra Sewera � towarzyszenie przez �on� m��owi w wyprawie wojennej (�. 2��1�1). Istot�

ne jest wreszcie� �y oso�a wezwana do s�du wyruszy�a w czasie umo��iwiaj�cym termi�

nowe przy�ycie� uwz���dniaj�c ewentua�ne mo��iwe do przewidzenia przeszkody. �o�

piero w przypadku� �dy ��d� mia�y miejsce przeszkody� kt�ryc� wezwany nie m��� 

przewidzie�� je�o nieo�ecno�� ��dzie usprawied�iwiona. � konk�uzji autor �e�isiones 

(�) stwierdzi�� �e podo�nie jak w przypadku przest�pstwa� odno�nie do niestawiennic�

twa na�e�y �ra� pod uwa�� zamiar sprawcy. 

�statnie� pi�te rozstrzy�ni�cie po�wi�cone zosta�o po�ieraniu odsetek� a podstaw� 

do rozwa�a� sta� si� nast�puj�cy stan �aktyczny. �mar�y ojciec pozostawi� dzieciom 

znaczn� sum� pieni�dzy. �piekun dzieci pieni�dzy nie zainwestowa�� d�ate�o te� je�o 

podopieczni wszcz��i przeciwko niemu proces zarzucaj�c� i� powinien on do�o�y� sta�

ra�� �y pieni�dze przynios�y zysk� a��o kupuj�c �runt� a��o � co wydawa�o im si� ko�

rzystniejsze � umieszczaj�c je na procent� ta dru�a mo��iwo�� �y�a�y� zdaniem powo�

d�w� poz�awiona ryzyka� a zarazem �ardziej op�aca�na. �e swej strony opiekun twier�

dzi�� �e �ot�w �y� na�y� �runt� �ecz nie zna�az�szy w�wczas �adne�o� kt�ry wydawa��y 

mu si� odpowiedni� wo�a� pozwo�i� pieni�dzom ���e�e� �ezczynnie�� ani�e�i przedsi��

wzi�� co�� co narazi�o�y podopiecznyc� na straty. ��umaczy� ponadto� �e przed u�oko�

waniem pieni�dzy na procent powstrzymywa�o �o nie ty�ko prawo �udzkie� a�e i prawo 

�o�e. ��odnie z o�ydwoma systemami prawnymi wsze�ka �orma po�ierania odsetek jest 

nie�odziwa: d�ate�o �oj�c si� �o�a nie wykorzysta� te�o sposo�u osi��ni�cia doc�odu   

w odniesieniu zar�wno do swe�o maj�tku� jak i powierzone�o mu maj�tku podopiecz�
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nyc�. � te�o powodu� �e prawo niemieckie nie dawa�o rozwi�zania te�o rodzaju przy�

padku� Rojzjusz uzna� za konieczne si��n�� do prawa rzymskie�o oraz do prawa kano�

niczne�o� �dy� zwyk�e stosowano o�a systemy do uzupe�niania �uk w prawie niemiec�

kim (es� ne�esse� ad �mpera�orum e� summorum pon�ifi�um �ons�i�u�iones �abere re�ep-

�um� opus fui�� �uibus ��eu�oni�um ius suppleri �onsuevi�). Pro��emy� jakie na�e�a�o roz�

wi�za�� s�ormu�owa� Rojzjusz nast�puj�co: czym jest udzie�anie po�yczek na procent 

(foenus a��o usura)� czy te�o rodzaju zysk jest �odziwy i z�odny z prawem (ius fasve). 

Przedstawiwszy wszystkie nasuwaj�ce si� w zwi�zku z przytoczonym kazusem kwestie 

doszed� do konk�uzji� �e opiekun nie dopu�ci� si� wyst�pku podejmuj�c decyzj�� a�y pie�

ni�dze na�e��ce do je�o podopiecznyc� �epiej nie przynios�y doc�odu� ni� mia�y�y przy�

nie�� zysk nie�odziwy. �dda�ony zosta� r�wnie� zarzut� i� opiekun nie na�y�� mimo po�

winno�ci� nieruc�omo�ci za pieni�dze podopiecznyc�. Przyj�to �owiem je�o wyja�nie�

nie� �e rzeczywi�cie nie �y�o� w tym czasie� ��odpowiedniej� nieruc�omo�ci do kupna. 

�dy�y jednak okaza�o si�� �e nieruc�omo�� taka istnia�a� a opiekun nie na�y� jej� zanie�

d�uj�c swoje o�owi�zki� na�e�a�o�y zas�dzi� ode� odszkodowanie na rzecz podopiecz�

nyc� z tytu�u utracone�o zysku. 

�dwo�uj�cy si� do prawa rzymskie�o Rojzjusz powo�a� �r�d�a zawarte w Corpus 

iuris �ivilis. Najwi�cej powo�a� poc�odzi z �iges��w� nast�pnie z Kodeksu� w da�szej ko�

�ejno�ci z �ns�y�u�ji i �owel�. �wz���dni� tak�e szeroko �wczesn� �iteratur� romani�

styczn�� c�o� przewa�aj�cym stopniu odni�s� si� do dzie� ��osator�w i komentator�w� 

nie za� do dzie� �umanist�w. 

�ak zauwa�y� �. �ija�kowski� punktem wyj�cia rozwa�a� we wszystkic� pi�ciu de�i-

siones i podstaw� wyrokowania jest prawo ma�de�urskie� a�e w wywodac� Rojzjusza 

nie od�rywa ono istotniejszej ro�i. Przypadki prezentowane w renesansowym dzie�e s� 

tak do�rane� a�y przez stosowanie wy��cznie prawa niemieckie�o nie mo��y �y� jedno�

znacznie rozwi�zane. �ia�y one wykaza�� �e prawo rzymskie jest przydatne 

w orzecznictwie wtedy� �dy zawodzi prawo krajowe� w tym przypadku prawo niemiec�

kie8. Pos�u�iwanie si� prawem rzymskim � jako dyrektyw� interpretacyjn� � �y�o tym 

�ardziej zrozumia�e� �e ziemskie prawo �itewskie zawarte w III S�a�u�ie (I����) wprost 

zezwa�a�o� a�y w razie �uki w prawie krajowym� pos�u�iwa� si� innymi prawami c�rze�

�cija�skimi� ���wnie zatem prawem rzymskim. III S�a�u� zawiera� zreszt� �iczne e�emen�

                                                 

� �. �I���K��SKI� op��i��� s. �0. 

8�bid�� s. ��. 



Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa 1 (2018) 

 
ty prawa rzymskie�o�. �nane s� zreszt� przypadki pos�u�iwania si� prawem rzymskim 

tak�e w Koronie10. �ektura �e�isiones (�) nie wskazuje� �e s�d asesorski �itewski stoso�

wa� su�sydiarnie prawo rzymskie przy wydawaniu wyrok�w � przynajmniej w komen�

towanyc� tam pi�ciu rozstrzy�ni�ciac� � okaza�o si� ono istotnie pomocne przy inter�

pretowaniu wie�u poj��� kt�ryc� nie wyja�nia�o w wystarczaj�cym stopniu prawo ma��

de�urskie. 

 

S�res���enie 

 

�e�em artyku�u jest wykazanie� �e Piotr Rojzjusz� s�dzia asesorskie�o s�du kr��ew�

skie�o w �i�nie� stosowa� prawo rzymskie jako kryterium interpretacyjne wo�ec prawa 

ma�de�urskie�o. Prawo rzymskie s�u�y�o do interpretowania znaczenia� �udz�cyc� 

w�tp�iwo�ci� poj�� prawa niemieckie�o. Rojzjusz �y� tak�e zwo�ennikiem su�sydiarne�o 

stosowania prawa rzymskie�o w przypadku �uk w prawac� krajowyc�. �e�o dzie�o� zaty�

tu�owane �e�isiones (�) de rebus in sa�ro audi�orio Li�uani�o e� appella�ione iudi�a�is� 

wydane w Krakowie w 1��� r.� stanowi komentarz do pi�ciu orzecze�. Podstaw� wyro�

kowania jest prawo ma�de�urskie� a�e wywody autora pe�ne s� odniesie� do prawa 

rzymskie�o oraz do dzie� ��osator�w i komentator�w. 

 

S�owa ��u��owe: prawo rzymskie� �e�isiones Li�uani�ae� Piotr Rojzjusz� s�d ase�

sorski wi�e�ski� prawo ma�de�urskie 

 

 

��e ro�e o� Ro�an �aw in ��e �urispru�en�e o� ��e �ria� �our� in �i�nius in ��e 

�i��� o� Decisio�es��i����ic�e o� Pe�er Ro�sius. �u��ine o� ��e pro��e�  

�Su��ar�� 

 

��e aim o� t�e artic�e is to s�ow t�at Piotr Rojzjusz� �ud�e o� t�e Roya� �r�itra� 

�ourt in �i�nius� app�ied Roman �aw as a criterion �or interpretation in re�ation to �a��

de�ur� �aw. Roman �aw ser�ed to interpret t�e meanin� o� t�e dou�t�u� notions o� �er�

                                                 
� S. ����K� �lemen�y prawa rzymskiego w ��� S�a�u�ie li�ewskim ������� �arszawa 200�� passim. 

10 �. ����K��SK�� Crimen laesae maies�a�is� S�udium nad wpływami prawa rzymskiego w dawnej �ols�e� 
�u��in 2010� passim. 
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man �aw. Rojzjusz was a�so an ad�ocate o� t�e su�sidiary app�ication o� Roman �aw in 

t�e case o� �oop�o�es in nationa� �aws. His work� entit�ed �e�isiones (...) de rebus in sa�ro 

audi�orio Li�uani�o e� appella�ione iudi�a�is (ed. Krak�w 1���) is a commentary on �i�e 

jud�ments. ��e �asis o� t�e �erdict is �a�de�ur� �aw� �ut t�e aut�or�s ar�uments are 

�u�� o� re�erences to Roman �aw and t�e works o� ��ossators and commentators. 

 

�e�wor�s: Roman �aw� �e�isiones Li�uani�ae� Piotr Rojzjusz� �r�itra� �ourt in �i��

nius� �a�de�ur� �aw 
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