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АНОТАЦІЯ
У статті охарактеризовано вплив, який здійснив Цивільний кодекс Франції 1804 р. на правове регулювання цивільних 

відносин у Польщі й на особливості відображення в працях польських цивілістів ХІХ – середини ХХ ст. проблем, пов’яза-
них із його впровадженням і застосуванням. Зокрема, проаналізовані праці польських цивілістів у Князівстві Варшавсько-
му, науковий доробок цивілістів Королівства Польського та Другої Речі Посполитої. З’ясоване їхнє ставлення до проблем 
договірного права, окремих видів зобов’язань, сімейних правовідносин та інших, що були зумовлені впровадженням 
французького цивільного кодексу.
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SUMMARY
The influence made by the Civil Code of France 1804 on legal regulation of civil relations in Poland and characteristics of 
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Постановка проблеми. Прийняття в 1804 р. Цивіль-
ного кодексу Франції здійснило суттєвий вплив на 

правове регулювання цивільно-правових відносин у бага-
тьох європейських державах. Його ввели в дію або взяли 
майже повністю в якості зразка такі держави, як Бельгія, 
Люксембург, Монако, Румунія, Неаполітанське королівство 
та деякі інші. Значний вплив він здійснив і на правове регу-
лювання цивільних відносин у Польщі, а проблеми, пов’яза-
ні з його впровадженням і застосуванням, знайшли відобра-
ження в працях польських цивілістів ХІХ – середини ХХ ст. 
Аналіз зазначених праць дозволить окреслити теоретичні та 
практичні аспекти впровадження нового цивільного зако-
нодавства в дію й отримати корисну й важливу інформацію 
для реформування цивільного законодавства.

Стан дослідження. Цивільний кодекс Франції 1804 р. 
досліджувався в працях таких учених, як Ігнацій Даніловіч 
(Ignacy Daniłowicz), Катажина Суйка-Зелінська (Katarzyna 
Sójka-Zielińska), Сергій Кодан, Даріуш Макілла (Dariusz 
Makiłła), Францішек Ксавері Шанявський (Franciszek 
Xsawery Szaniawski) та ін.

Метою й завданням статті є з’ясування окремих ас-
пектів впливу Цивільного кодексу Франції 1804 р. на пра-
вове регулювання цивільних відносин у Польщі, а отже, на 
формування польської цивілістики в ХІХ – середині ХХ ст.

Викладення основного матеріалу. Після третього 
поділу Речі Посполитої між Росією, Австрією та Пруссі-
єю, що відбувся в 1795 р., Австрія здобула так звану Малу 
Польщу аж до р. Західний Буг, Пруссія зайняла Варшаву 

з Мазовією й Литву по р. Німан, Росія ж отримала решту 
Литви й територію на схід від лінії Ковно – Берестя – Во-
лодимир – Берестечко – Сатанів – Хотин [1, c. 239]. Поділ 
польських земель призвів не лише до політико-правових 
змін, але й до змін у правовому регулюванні цивільних 
відносин. Так, після російсько-пруссько-французької вій-
ни 1806–1807 рр. із наступним підписанням між Росією та 
Францією Тільзитського мирного договору 7 липня 1807 р. 
на тих польських етнічних землях, які після поділів Речі 
Посполитої перебували в складі Пруссії, утворено Вар-
шавське Герцогство [2, c. 15–18]. У його Конституції від 
22 липня 1807 р. зазначалося, що на території князівства 
було обумовлено використання французького цивільного 
законодавства [3]. 10 жовтня 1810 р. герцог Фрідріх Август 
видав указ, яким передбачив, що 1 травня 1808 р. набирає 
чинності Цивільний кодекс Франції 1804 р. [4, c. 4–5.] 

Зі вступом російської армії в 1814 р. до Варшави роз-
почалося de facto утворення Королівства Польського, a 
вже 3 травня 1815 р., згідно з умовами трактату «Про за-
твердження добробуту поляків», укладеного між Росією, 
Австрією та Пруссією, Королівство Польське увійшло до 
складу Російської імперії [5]. 13 жовтня 1820 р. за вказів-
кою російського імператора Олександра І була скликана 
комісія з представників Сенату, Палати Послів і Ради Ста-
ну, яка отримала завдання поступово розробити ґрунтовні 
зміни до Цивільного кодексу Франції 1804 р. Під час цього 
процесу було використано, зокрема, норми прусського ци-
вільного права й Австрійського цивільного кодексу 1811 р. 
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Проект першої книги цього кодексу підготували в 1825 р., і 
Сейм ухвалив його як Цивільний кодекс Королівства Поль-
ського [6, c. 356–357, 622]. Хоча з прийняттям цього ко-
дексу й розпочався новий етап у процесі кодифікації поль-
ського права, однак положення французького цивільного 
кодексу не були остаточно скасовані, а знайшли відобра-
ження в цьому та пізніших польських законодавчих актах, 
зокрема в Зобов’язальному кодексі Другої Речі Посполитої 
(1918–1939 рр.).

Застосування Цивільного кодексу Франції 1804 р. зу-
мовило не лише зміни в правовому регулюванні цивільних 
відносин, але й вплинуло на тогочасну цивільну практику, 
польську юриспруденцію та наукову правову думку. 

Спершу дію Цивільного кодексу Франції 1804 р. було 
поширено в Князівстві Варшавському. Проти впроваджен-
ня Кодексу виступали представники шляхти та духовен-
ство. Найбільше застережень викликали положення щодо 
рівності прав селян з іншими верствами населення, при-
писи щодо укладення та розірвання шлюбу (зокрема вре-
гулювання шлюбу як світського інституту). Проте Кодекс 
мав і чимало прихильників. Так, Г. Коллонтай назвав ко-
декс «універсальною книгою освічених людей». У 1808 р. 
було засновано Школу права з метою популяризації поло-
жень цивільного кодексу, підготовки державних службов-
ців і суддів [7, c. 73, 196, 197]. 

Як бачимо, нове цивільне законодавство неоднозначно 
сприймалося польським суспільством. Частина суспіль-
ства підтримувала зміни, однак численними також були 
їхні противники. Суперечливе ставлення до окремих поло-
жень Кодексу ми бачимо не лише серед різних верств су-
спільства, але й серед правників.

Один із перших знаних популяризаторів Цивільно-
го кодексу Франції 1804 р. був проф. Ф. Шанявський 
(1768–1830) – вихованець Краківської Академії, а по-
тім викладач Школи права у Варшаві, який ще в 1807 р. 
здійснив перший переклад кодексу на польську мову. Він 
не лише підтримував упровадження цивільного кодексу, 
але й обґрунтовував доцільність запровадження в Князів-
стві Варшавському й французького торгівельного кодек-
су. Одним із важливих чинників розвитку суспільства він 
вважав торгівлю, яка повинна ґрунтуватися на принципах 
свободи; правового регулювання торгівельних відносин із 
метою запобігання зловживанням і правопорушенням; уні-
фікації торгівельних правил різних країн, що сприятиме 
розширенню та покращенню торгівельних відносин між 
ними [8, c. 52–68; 9]. Однак ставлення вченого до Цивіль-
ного кодексу Франції 1804 р. було не таким однозначним, 
як видається на перший погляд. 

Ф. Шанявський був не лише вченим і правником, але й 
представником польського духовенства. Як духовна особа, 
о. Шанявський піддав критиці положення цивільного ко-
дексу щодо запровадження єдиних правил реєстрації для 
всіх мешканців краю. На думку вченого, «людське право 
розглядає шлюб як договірні відносини, церковне право 
поєднує договір із Таїнством». Отже, він був перекона-
ний, що тільки в судовому порядку можна встановити не-
дійсність шлюбу, розлучення чи сепарацію. До того ж суд 
у справах про розлучення повинен виконувати не лише 
функцію органу влади, але одночасно й батьківську (судді 
в таких справах повинні захищати найвищий суспільний 
інтерес, бути опікунами сиріт, охоронцями звичаїв, фун-
даментом, на який спирається і на якому тримається таке 
необхідне для добробуту народів та окремих осіб сімейне 
життя) [10, c. 5, 8, 10]. Отже, загалом сприймаючи пози-
тивно зміни у сфері цивільно-правових відносин, профе-
сор зовсім по-іншому ставився до правового регулювання 
шлюбу та сім’ї, надаючи перевагу традиційному їхньому 
врегулюванню, і розглядав шлюб як релігійний інститут.

Упровадження нового цивільного законодавства у Кня-
зівстві Варшавському вимагало не лише його перекладу. 
Ефективне застосування Кодексу було б неможливим без 
серйозних наукових досліджень і доктринального роз’яс-
нення його положень. Тому вже в 1808 р. вийшла друком 
робота С. Ляубе «Коротка наука із цивільного статуту На-
полеона Великого» [11; 12]. Оригінальність праці полягає 
в тому, що Цивільний кодекс Франції 1804 р. викладено у 
формі термінологічного словника з поясненням 133 термі-
нів. Робота була призначена для популяризації кодексу не 
лише серед правників, але й серед простих людей.

Науковий доробок цивілістів Королівства Польського 
загалом був невеликим (як правило, видавалися невеликі 
статті в періодичних наукових виданнях Themis Polska, 
Przegląd Sądowy, Gazeta Sądowa), однак можна виокреми-
ти кілька цікавих наукових праць. Зокрема, серед наукових 
досліджень слід виділити працю І. Даніловича (1789–1843) 
«Кодекс Наполеона в порівнянні з польськими й литов-
ськими правами». Робота була написана в 1818 р. у Вілен-
ському університеті. Оцінюючи й обґрунтовуючи доціль-
ність запровадження Цивільного кодексу Франції 1804 р. 
у Королівстві Польському, професор Данілович відмітив, 
що цей кодекс увібрав у себе всі найкращі правові риси 
інших народів і став основою сучасної філософії. Пози-
тивом є те, що кодекс скасував усі давні місцеві правові 
звичаї й акти й тим самим ліквідував наявні територіальні 
відмінності. Уміщені в ньому норми характеризуються уні-
версальністю, що дало змогу впроваджувати його в різних 
країнах, незалежно від кліматичних, адміністративних чи 
звичаєвих особливостей. Крім того, у ньому відокремле-
но політичні права від цивільних, що сприяло розвитку 
економічних відносин, залученню іноземного капіталу в 
національну економіку; запроваджено обов’язкову реє-
страцію народження, одруження та смерті, що дало більше 
можливостей людині захищати свої права; визначено міс-
це проживання особи за місцем знаходження її майна, що 
сприяло покращенню вирішення судових спорів. Однак, 
на думку вченого, поруч із позитивними рисами Кодекс 
мав і певні недоліки. Основний недолік кодексу полягав, 
зокрема, у тому, що він не визначав усіх цивільних прав 
громадян. Їх розкидано по різних кодексах, система яких 
властива тільки французам. Кодекс, як справедливо вважав 
учений, давав надміру свободи суддям під час оцінки до-
казів і застосування цивільних правових норм [13, с. 68, 
77–79, 177]. 

У 1860 р. Ст. Завадський видав друком перший том 
тритомного наукового дослідження «Діюче цивільне пра-
во в Королівстві Польськім». У ньому зібрано документи, 
пов’язані із запровадженням Цивільного кодексу Франції 
1804 р. на польських землях, кодекс Королівства Польсько-
го з 1825 р., Цивільний кодекс Франції 1804 р. У третьому 
томі зібрано документи, що стосуються організації цивіль-
ного й адміністративного судочинства, правового статусу 
прокуратури [14]. Він уперше зібрав і систематизував чин-
ні на той час правові акти щодо врегулювання цивільних 
правовідносин і судового захисту цивільних прав. 

Професор цивільного права, декан факультету права Ви-
щої Головної Варшавської школи В. Дуткєвіч (1798–1882) 
видав працю «Іпотечне право в Королівстві Польськім». 
Він здійснив аналіз Закону про визначення прав на нерухо-
ме майно, привілеї й іпотеки, прийнятого в 1818 р. на заміну 
глави 18 розділу 3 «Про іпотеки» (ст. 2114–2145) Цивільно-
го кодексу Франції 1804 р. Фактично проф. В. Дуткєвіч був 
одним із перших коментаторів, котрий подав постатейний 
коментар до цього закону. Відкрита іпотека, запроваджена 
законом 1818 р., була пов’язана не тільки з боргами, але й 
з усіма правами на нерухоме майно, за виключенням прав, 
які стосувалися привілеїв [15]. Здійснивши аналіз право-
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вих норм, проф. В. Дуткєвіч узгодив колізійні норми. Як 
бачимо, учений провів колосальну науково-практичну ро-
боту, яка сприяла вивченню та практичному застосуванню 
французько-польського цивільного права. Не даремно ві-
домий у свій час адвокат А. Сломінський назвав його «ти-
таном польської правової думки» [16, c. 19].

Коментар до Цивільного кодексу Королівства Поль-
ського від 1825 р. видав Ю. Валевський (1837–1900) [17]. 
Особливістю коментарів є те, що вони ґрунтуються на судо-
вих рішеннях у конкретних справах. Здійснивши узагаль-
нення судової практики, Ю. Валевський подав розуміння 
правових приписів судами. Фактично це був практичний 
посібник із цивільного права для адвокатів, суддів. У цей 
період професори, науковці не відігравали значної ролі в 
питаннях покращення права, але багато корисної роботи в 
цій сфері виконували адвокати [16, c. 13].

У 1875 р. В. Голевінський (1834–1919) видав науко-
во-теоретичну працю «Про зобов’язання за Кодексом На-
полеона». Він був одним із представників Вищої Головної 
Школи, в якій читав лекції із цивільного та торгівельного 
права. Хоча В. Голевінський високо оцінював Цивільний 
кодекс Франції 1804 р., він зауважив також низку його не-
доліків. Зокрема, у кодексі не подане визначення поняття 
«зобов’язання», під яким науковець розумів правову необ-
хідність, що спонукає одну визначену особу до надання, 
учинення чи відмови від учинення будь-чого на користь 
іншої визначеної особи. Дослідник визначив п’ять підстав 
виникнення цивільних зобов’язань: договір, умовний до-
говір, делікт, умовний делікт, правові приписи. Прийняття 
спадку та набуття права спільної власності В. Голевінський 
визначає умовними договорами, у той час як у Цивільному 
кодексі Франції 1804 р. такими визначено тільки добро-
вільне виконання чужих обов’язків, прийняття оплати від 
незобов’язаної особи (неналежна оплата) [18, c. 1, 34, 111]. 

Прихильником Цивільного кодексу Франції 1804 р. був 
також адвокат, перший декан Вищої Головної школи Я. Во-
ловський (1803–1864). Його лекції в 1868 р. видав Ф. Єзьо-
ранський під назвою «Курс цивільного кодексу у двох то-
мах». Цінністю цього підручника є те, що автор наводить 
відмінності між національним і французьким правом, кри-
тичні зауваження до положень кодексу він проілюстрував 
судовою практикою. Позитивом кодексу вчений вважав 
зрівняння всіх людей у цивільних правах: «Сьогодні в нас 
status libertatis є загальним, невільництво відсутнє; навіть 
відносини підданства зліквідовані, усі рівні перед облич-
чям права» [19, c. 3]. 

У 1877 р. вийшла друком праця К. Губе «Цивільні за-
кони губерній Царства Польського з доповненнями по 
1876 рік». Мету видання автор зазначив у вступі: «Зібрати 
в одне ціле всі постанови, що видані в доповнення чи для 
зміни чинних у Королівстві кодексів» [20, c. 3]. Науковець 
систематизував і кодифікував Перехідні правила до Ци-
вільного кодексу Франції 1804 р., Цивільний кодекс Коро-
лівства Польського 1825 р., Положення про шлюбні союзи 
1836 р., другу й третю книги Цивільного кодексу Франції 
1804 р., Положення про нотаріат 1866 р., Закон про іпотеку 
1818 р. зі змінами від 1825 р., Торгівельний кодекс.

Із проголошенням незалежності Польщі в 1918 р. інте-
рес до науки цивільного права ще більше зріс. Це було зу-
мовлено як національно-патріотичним бажанням створити 
власне цивільне законодавство, так і діяльністю державних 
інституцій, які працювали над розробленням законопро-
ектів (Кодифікаційна комісія, Міністерство справедливо-
сті). На початку ХХ ст. науковими центрами цивілістики в 
Польщі вважалися Варшавський, Віленський, Львівський, 
Познанський і Ягеллонський університети.

У міжвоєнний період цивілістику університету в Кра-
кові репрезентувала «велика трійка цивілістів» (В. Явор-

ський (1865–1930), С. Врублєвський (1868–1938), Ф. Зо-
лль (1865–1948)); Варшавський університет представля-
ли Г. Конік (1864–1934), К. Лютостанський (1880–1939), 
Я. Васілковський (1898–1977); університет Стефана Бато-
рія у Вільно пишався Ф. Боссовським (1879–1940), Е. Вась-
ковським (1849–1933), А. Хелмонським (1890–1950); у 
Познанському університеті працювали А. Огановіч 
(1888–1984), Ю. Сувковський (1892–1968) [21, c. 144–146]. 

Проф. В. Яворський вважав, що обов’язковою умовою 
наукової діяльності в галузі цивілістики має бути ґрунтов-
не вивчення застосування норм цього права на практиці. 
Він був прихильником теорії нормативізму Г. Кельзена. 
На засадах цієї концепції побудовані праці «Нарис теорії 
про відшкодування шкоди» (1891 р.), «Заподіяння шкоди 
внаслідок виконання свого права на нерухомість» (1892 р.), 
«Право на заставу» (1894 р.), «Коментар до закону про пу-
блічні книги» (1897 р.) [22]. Разом із проф. С. Врублєв-
ським вони видали коментар до Австрійського цивільного 
кодексу 1811 р. [23]. Окрім того, учений відстоював прин-
ципи поділу права на публічне й приватне: «Публічне пра-
во регламентує діяльність держави, яка контролює суспіль-
ство, а приватне право врегульовує діяльність осіб, яких 
контролює держава» [24, c. 16]. Протестуючи проти впро-
вадження Цивільного кодексу Франції 1804 р., науковець 
вважав, що будь-яке «пристосування чи вдосконалення» 
кодексу до польських потреб створить кодекс, який від са-
мого початку буде анахронізмом (тобто пережитком, що не 
відповідає сучасним правовим, соціальним, економічним 
умовам) [25, c. 5]. Загалом учений усвідомлював імовірну 
повільність внесення змін у Кодекс, які не встигали за роз-
витком суспільних відносин. 

Значний внесок у розвиток польської цивілістики кінця 
ХІХ – поч. ХХ ст. зробив адвокат, член кодифікаційної ко-
місії, професор цивільного права Варшавського універси-
тету Г. Конік (1864–1934) [26]. Наукову діяльність він умі-
ло поєднував із адвокатською практикою, якою займався 
до останніх днів життя. Г. Конік був головою Вищої ради 
адвокатів Варшави, головою Дисциплінарного суду Пала-
ти адвокатів [27, c. 176–178]. Свою наукову діяльність він 
присвятив дослідженню питань інституту сім’ї, договірним 
зобов’язальним відносинам у Королівстві Польськім. Пи-
тання правового врегулювання сімейних відносин і впливу 
Цивільного кодексу Франції 1804 р. на них дослідник оха-
рактеризував у праці «Історія сімейного права Королівства 
Польського (1818–1836)». У ній він висвітлив дискусії між 
прихильниками світського та церковного шлюбу. Питання 
способів укладення шлюбу було предметом дискусії під 
час сесій Сейму в 1818, 1825 та 1825 рр. Професор Г. Конік 
вважав, що інститут світського шлюбу був непритаманний 
польській правовій культурі й практично не використову-
вався в Королівстві Польському. Фактично до 1818 р. було 
укладено тільки три світських шлюби та зареєстровано сім 
розлучень без затвердження церковним судом. Науковець 
виступав проти сліпого копіювання чужих прав. Незважа-
ючи на прихильність до закріплення в цивільному законо-
давстві релігійного інституту шлюбу, він усе ж розглядав 
шлюб як цивільний договір, предметом якого є майно. 
У цей же час, на думку вченого, шлюб виступає гарантією 
забезпечення продовження власного роду шляхом союзу, 
здійсненого з благословення Бога й перед Ним та підтвер-
дженого присягою [28, c. 5, 14, 206]. 

Досить позитивно оцінював Цивільний кодекс Фран-
ції 1804 р. адвокат, суддя й процесуаліст Я. Літауер 
(1873–1949) [29, c. 96–99]. Досліджуючи проблеми ви-
знання недійсними договорів, він наголошував на потре-
бі відповідності норм Кодексу моральним засадам і духу 
права. Зокрема, щодо положень, які стосуються визнання 
недійсними договорів, укладених під примусом або в ста-
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ні крайньої необхідності, він зазначав таке: «Немає дого-
вору купівлі-продажу, коли при його укладанні не забез-
печено пропорційності (рівної вартості) між тим, що й за 
скільки продається, коли пристрасті бажання або крайня 
необхідність змусили власника до його відчуження всупе-
реч праву». Тому вчений схвально оцінив позицію Найви-
щого Суду про застосування норми, яка не узгоджується 
з принципом непорушності умов договору купівлі-прода-
жу: «Суб’єктивні обставини, зовнішній примус чи важке 
матеріальне становище становлять «ratione legis», тому є 
підставами для визнання договору недійсним»; «Суди зо-
бов’язані застосовувати цю спеціальну норму з особливою 
обережністю й визнавати докази неправомірної поведінки, 
коли наведені продавцем факти є достатньо правдивими та 
мають значення для справи» [30, c. 22–25].

Питання впливу Цивільного кодексу Франції 1804 р. на 
цивільне законодавство ІІ Речі Посполитої досліджував ад-
вокат, член кодифікаційної комісії, професор К. Лютостан-
ський (1880–1939). Предметом його наукових зацікавлень 
здебільшого були питання правового регулювання сімей-
них відносин [31], однак він приділив значну увагу також і 
зобов’язальному цивільному праву. Зокрема, К. Лютостан-
ський стверджував, що Цивільний кодекс Франції 1804 р. 
спочатку не сприймався суспільством ні в Князівстві Вар-
шавському, ні в Королівстві Польському, але з часом до 
нього «прив’язалися». Деякі його положення були змінені, 
зокрема в 1818 р. скасовано главу XVIII третьої книги ко-
дексу (Закон про право власності на нерухоме майно, про 
привілеї й іпотеку); у 1825 р. запроваджено норми щодо 
застосування іпотеки на все нерухоме майно (Закон про 
привілеї й іпотеку). Незважаючи на те, що перша книга 
Цивільного кодексу Королівства Польського за змістом від-
повідала Цивільному кодексу Франції 1804 р., до неї були 
внесені доповнення, пов’язані із захистом майнових прав 
подружжя, які узгоджувалися з національними традиція-
ми. Даючи загалом позитивну оцінку Цивільному кодек-
су Франції 1804 р., професор відмітив, що він є «плодом 
боротьби з безправ’ям», переповнений «духом мудрості, 
поміркованості, але насамперед – духом справедливості», 
позбавлений казуїстики та дріб’язковості. До революцій-
них новел учений відніс такі: 1) рівність громадян перед 
законом; 2) незалежність цивільних прав від релігійних 
переконань; 3) законодавчий захист індивідуальної свобо-
ди; 4) гарантію непорушності права власності в усіх його 
різновидах; 5) заборону укладення договорів, предметом 
яких була особиста свобода [32, с. 6–7, 9–11]. Очевидно, 
надихнувшись положеннями Кодексу, К. Лютостанський 
підготував законопроект про шлюб, що ґрунтувався на 
світському розумінні шлюбу, рівності членів подружжя, 
вирішенні сімейних спорів державними судами. Однак він 
навіть не був винесений на розгляд парламенту, оскільки 
зазнавав нищівної критики духовенства, тож робота над 
ним була припинена [33, с. 245]. 

Висновки. Розглядаючи Цивільний кодекс Франції 
1804 р. як результат класичної кодифікації цивільного 
права епохи економічного лібералізму, хочемо зазначити, 
що його фундаментальними положеннями були індиві-
дуалізм і лібералізм. Економічний лібералізм гарантував 
свободу права приватної власності та свободу договору, 
сприяв розвитку ринкових відносин. Норми кодексу були 
настільки гнучкими, що це давало можливість достатньо 
творчо їх тлумачити з урахуванням регіональних чи наці-
ональних традицій. Саме завдяки цьому, на нашу думку, 
він діяв упродовж тривалого часу в багатьох європейських 
країнах. У Польщі його положення були чинними до 40-х 
рр. ХХ ст. Як видно з викладеного, Цивільний кодекс 
Франції 1804 р. мав значну підтримку серед багатьох ци-
вілістів – як науковців, так юристів-практиків Князівства 

Варшавського, Королівства Польського, Другої Речі По-
сполитої. Вони здійснювали його популяризацію, пере-
кладаючи польською мовою, проводячи численні наукові 
та науково-практичні дослідження, публікуючи відомості 
про їхні результати в журналах і книгах. Праці цивілістів 
дозволяють нам оцінити вплив Цивільного кодексу Фран-
ції 1804 р. на правове регулювання окремих груп цивіль-
них правовідносин. У тогочасній польській історіографії 
найкраще досліджені інститути майнового, договірного 
права та права власності, зобов’язальних відносин, спо-
соби захисту майнових прав, відшкодування шкоди. Спо-
соби забезпечення виконання договірних зобов’язань (за 
виключенням іпотеки) привертали менше уваги цивіліс-
тів ХІХ – поч. ХХ ст. Значна увага приділялася вивченню 
сімейного права, норми якого зазнали чи не найбільших 
змін. Як бачимо, польські цивілісти здебільшого негатив-
но ставилися до впровадження світського шлюбу як ін-
ституту, що суперечить польським традиціям і культурі. 
Тож інститут світського шлюбу так і не здобув популяр-
ності в суспільстві і (на відміну від багатьох інших ци-
вільно-правових інститутів) не знайшов відображення в 
сучасному польському праві.
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