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Formuła zaliczenia przedmiotu 

 

TRZY RÓWNOWAŻNE SPOSOBY ZALICZENIA PRZEDMIOTU 

 

1. Praca pisemna + rozmowa  

 [do 6 stron A4, czcionka 12, interlinia 1.5] 

       temat? 

       składanie prac - do końca 15 III 2019  
albo 

 

2.  Egzamin ustny  

[dwa z czterech wybranych przez studenta zagadnień] 
      dyżury piątkowe luty i marzec 2019 

 

albo 

 

3.  Egzamin pisemny 

[do napisania dwa zagadnienia z listy] 

  sesja zimowa (dwa terminy) 

  jeden wyznaczony termin (luty/marzec ) na piątkowym dyżurze 



Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i 
rozwój prawa prywatnego 

 

- prawo prywatne 

- historia i rozwój (ewolucja?) 

   do starożytności do współczesności 
     /prawo jako element humanistyki/ 

- kształt systemu prawa prywatnego 

   



Idea wykładu: 
 - przedstawienie „wielkich” prawników 

a) wybór (subiektywny) 

b) nie „encyklopedycznie” 

c) bez patosu 

d) na tle epoki (sposobu myślenia; wyzwań) 
e) na tle „systemu” prawa prywatnego w 

 tamtym okresie 

f) pokazanie „ładunku dodatniego” dla 
postrzegania prawa prywatnego dzięki danej 
postaci 

 



Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i 
rozwój prawa prywatnego 

 

idea przedmiotu: 

− spojrzenie na system prawa prywatnego na 
przestrzeni dziejów 

− prezentacja na tle epoki wybranego dorobku 
(sposobu myślenia) „wielkich” prawników 

 

cel 

- uzyskanie szerszego obrazu prawa prywatnego 
(próba określenia „miejsca w którym jesteśmy”) 

 



Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię  
i rozwój prawa prywatnego 

 

 

ius est ars boni et aequi 

 prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne     
[sprawiedliwe] 

 

 

 

 



Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i 
rozwój prawa prywatnego 

 

ius est ars boni et aequi 

 prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne 
[sprawiedliwe] 

 

− dobre i słuszne [sprawiedliwe] 
− ładunek aksjologiczny (służyć „dobrej sprawie”) 
− „sztuką?” 

 (graną dla kogo?) 
 

 



WIELCY PRAWNICY 

 

„Przyjęło się we wszystkich sprawach bardziej 
uwzględniać sprawiedliwość i słuszność, aniżeli ścisłe 
brzmienie przepisu”.  
 

Cechy dobrego prawnika:    

 1) znajomość regulacji (leges) 

 2) umiejętność stosowania prawa (ius) 

 3) „coś jeszcze” (doświadczenie życiowe, prawnicza 
intuicja) 

 

Cechy wielkiego prawnika? 

 Jeszcze coś ponadto (szersze oddziaływanie) 
 



 



Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój 
prawa prywatnego 

 

 Juryści rzymscy (okresu klasycznego) 
 „Kodyfikacja” prawa rzymskiego (VI AD) 
 Glosatorzy i komentatorzy (późne Średniowiecze) 

----------------------------------------------------------------------- 

 Humanizm prawniczy 

 „Unaukowienie” prawa prywatnego 

 Era wielkich kodyfikacji (FRA, GER, też SUI) 
 Polska (okres międzywojenny, czasy współczesne) 
 Współczesne idee (AUT) 



System prawa prywatnego  

 

kazus  

  kompilacja kazusów i opinii wyrażanych na ich tle            

             (pierwsze próby systematyzacji)  

       budowanie definicji i reguł (w ramach kompilacji)  
                uogólnienie i badanie konstrukcji prawnych 

                            ( „unaukowienie” prawa) 
                                                         pragmatyzm / normatywizm 

                      (współczesne kodyfikacje narodowe) 



 



Formuła zaliczenia (OSOBNY PLIK PDF) 
 

Do wyboru: 

1. Praca pisemna + rozmowa  

 [do 6 stron A4, czcionka 12, interlinia 1.5] 

 temat? 

 

2.  Egzamin ustny  

[dwa z czterech wybranych przez studenta zagadnień] 
 

3.  Egzamin pisemny 

[do napisania dwa zagadnienia z listy] 

 

 


