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PR O FESO R  TOM ASZ D YBOW SKI

„Dobrze kiedy uczniowie pamiętają o swoim Profesorze, tym 
bardziej, że ... jest godny, aby się na nim wzorować”. Te słowa Ojca 
Świętego -  skierowane do mnie, kiedy wręczałem Mu podczas au
diencji generalnej na Placu Świętego Piotra numer «Prawa Kano
nicznego» poświęcony świętej pamięci Profesorowi Henrykowi Ku- 
piszewskiemu -  stały się zachętą, by w osiemdziesiątą rocznicę uro
dzin uczcić wybitnego cywilistę Profesora Tomasza Dybowskiego, 
który mimo szykan i upokorzeń potrafił skutecznie bronić swoich 
poglądów i przekonań, dając przykład otwartej i niezależnej posta
wy, dzięki czemu stał się niekwestionowanym autorytetem moral
nym i naukowym.

Jakkolwiek pracę naukową Profesor Dybowski uprawia na Uni
wersytecie Warszawskim, to czynnie włączył się, jak wcześniej Hen
ryk Kupiszewski, a później Jan Błeszyński i Adam Brzozowski, 
w tworzenie niemal od podstaw Wydziału Prawa Kanonicznego Aka
demii Teologii Katolickiej, obecnie Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Nic więc dziwnego, że wspólnie z wybitnymi kanoni- 
stami, takimi jak: Marian Myrcha, Marian Żurowski, Tadeusz Paw- 
luk i Remigiusz Sobański, stworzyli we wspaniałej atmosferze pod
stawy i zręby solidnej szkoły. Pracę Profesora Dybowskiego na Wy
dziale Prawa Kanonicznego można uznać za wspaniały fragment je
go kariery naukowo-dydaktycznej. Osoba zaś Profesora jest żywą le
gendą tego Wydziału. Wykłada tam prawo cywilne od 1972 r. (naj
pierw w ramach umowy zlecenia, od 1983 r. na pół etatu, od 1992 r. 
na pełnym etacie), od 1996 r. pełni też funkcję kierownika Katedry 
Prawa Cywilnego, a przede wszystkim bierze udział w sympozjach 
oraz przewodach doktorskich i habilitacyjnych, gdzie stawia proste 
i dociekliwe pytania, domagając się precyzyjnej odpowiedzi. Nieraz 
samo postawienie takiego pytania, a potem subtelna sugestia jak roz



wiązać problem, jest ciekawsze niż sama obrona. Zatrudniony tego 
samego dnia w ATK co Profesor, mam nieraz okazję spotykać się 
z Nim, dyskutować, a przede wszystkim uczyć się od Niego. Profeso
ra poznałem bliżej, kiedy prowadziłem ćwiczenia z prawa zobowią
zań. Wtedy też chodziłem na Jego wykłady. Potem na dobre zająłem 
się historią prawa i prawem rzymskim, ale nasze spotkania nadal by
ły częste, czy to przy okazji układania planu zajęć, czy posiedzeń Ra
dy Wydziału Prawa Kanonicznego. Profesor nigdy nie szczędzi czasu 
i wysiłku dla dobra Wydziału. Przygotowując na Wydziale Prawa 
UKSW czasopismo «Zeszyty Prawnicze», zaprosiłem Go do Rady 
Naukowej. Miał tylko jedno pytanie: „co w tej Radzie będę robił?”. 
„Nic -  odpowiedziałem -  tylko Pan Profesor będzie miał zaszczyt 
pierwszy czytać to, co napiszą młodzi cywiliści”. Profesor przyjął pro
pozycję z komentarzem: „to się zgadzam, bo figurantem nie chcę 
być”. Tym razem proponuję Panu Profesorowi lekturę tego, co napi
sali wdzięczni Mu najbliżsi współpracownicy, przyjaciele, koledzy 
i uczniowie, by uczcić Jego osiemdziesiątą rocznicę urodzin.

Tomasz Dybowski urodził się 29 grudnia 1923 r. w Białymstoku. 
W przedwojennej polskiej szkole ukończył trzy klasy gimnazjum. 
W latach 1940-1941 naukę kontynuował w dziesięciolatce radziec
kiej. Maturę zdał na tajnych kompletach podczas okupacji niemiec
kiej. Wtedy też pracował jako goniec i działał w Armii Krajowej. Po 
wyparciu okupanta niemieckiego, w sierpniu 1944 r., podjął pracę 
w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Po pięciu miesiącach 
pracy został aresztowany i uwięziony przez UB. Po powrocie do Pol
ski Stanisława Mikołajczyka, dzięki częściowym zwolnieniom z wię
zień, wyszedł na wolność i natychmiast udał się do Krakowa, by 
podjąć studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po 
pierwszym roku przeniósł się na Wydział Prawa Uniwersytetu War
szawskiego, gdzie w 1949 r. ukończył studia i przeszedł wszystkie 
szczeble kariery naukowej. Początkowo zatrudniony był w Katedrze 
Teorii Prawa UW, jednak w 1952 r. opuszcza ją, na polecenie, ze 
względów „ideologicznych”. Na szczęście pozwolono Mu na pracę 
w Katedrze Prawa Cywilnego, w której w 1958 r. został mianowany 
adiunktem. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał
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w 1960 r. pisząc pracę pt. Własność wód. Została ona w zasadniczej 
części opublikowana w książce Zagadnienia cywilistyczne prawa wod
nego, Warszawa 1957. Za pracę doktorską otrzymał w 1961 r. II na
grodę w konkursie «Państwa i Prawa». Habilitował się w 1969 r. na 
podstawie rozprawy Ochrona własności (‘rei vindicatio’-  ‘actio nega
toria’), Warszawa 1969. Za tę rozprawę otrzymał nagrodę III stop
nia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W czerwcu 1970 r. zo
stał powołany na stanowisko docenta w Instytucie Prawa Cywilnego 
UW. W 1980 r. otrzymał tytuł naukowy profesora, a w 1993 r. stano
wisko profesora zwyczajnego. Uchwałą Sejmu z dnia 29 kwietnia 
1989 r. został wybrany na Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 
gdzie orzekał do przejścia w 1998 r. w stan spoczynku. Przejście 
w stan spoczynku nie zahamowało aktywności Profesora. Nadal pro
wadzi zajęcia ze studentami i pracuje naukowo oraz czynnie uczest
niczy w pracach wielu instytucji.

W czasie pracy na Uniwersytecie pełnił wiele funkcji, a zwłaszcza 
kierownika Zakładu Prawa Cywilnego (1976-1994), dyrektora In
stytutu Prawa Cywilnego (1985-1990). Był ponadto członkiem Ra
dy Naukowej Instytutu Historii Prawa, wreszcie przewodniczącym 
Rady Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez wiele lat prowadził różnorakie zajęcia dydaktyczne, ćwi
czenia, konwersatoria, wykłady kursowe i monograficzne, semina
ria, wykłady na studiach podyplomowych i doktoranckich. W latach 
1977-1978 oraz 1978-1979 został uznany w plebiscytach studentów 
WPiA UW za najlepszego wykładowcę. Pisane pod Jego kierun
kiem prace magisterskie były wielokrotnie nagradzane na różnych 
konkursach ogólnopolskich.

Jest bardzo cenionym wychowawcą młodej kadry naukowej. Od 
wielu lat prowadzi seminarium doktoranckie z prawa cywilnego. 
Pod jego kierunkiem stopnie doktora nauk prawnych uzyskali: Jo
anna Błeszyńska-Wysocka, Aleksander Chłopecki, Elżbieta Hole- 
wińska-Łapińska, Maciej Kaliński, Marek Safjan, Elżbieta Sko
wrońska, Cezary Wiśniewski i Ewa Wojtaszek-Mik a spośród nich 
veniam legendi otrzymali Aleksander Chłopecki, Elżbieta Holewiń- 
ska-Łapińska, Marek Safjan i Elżbieta Skowrońska.



Wielokrotnie też występował jako recenzent w przewodach dok
torskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu 
profesora.

Brał czynny udział w wielu konferencjach krajowych i międzyna
rodowych, współorganizował międzynarodowe sympozjum prawni
ków polskich i włoskich poświęcone tradycjom romanistycznym we 
współczesnym prawie, które odbyło się w listopadzie 1978 r. w Po- 
powie. Prowadził też wykłady w uniwersytetach zagranicznych.

Aktywnie współpracował ze studentami w ramach ruchu stu
denckiego. W czasie kiedy był opiekunem naukowym Koła Nauko
wego Prawników, członkowie Koła zdobyli wiele nagród na ogólno
polskich seminariach i sympozjach.

Profesor był lub jest członkiem: Komitetu Nauk Prawnych PAN, 
Komisji Legislacyjnej przy Premierze Rady Ministrów, Prezydium 
Komisji Reformy Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwo
ści, Komisji Prawa Cywilnego działającej przy Zarządzie Głównym 
ZPP, Sekcji Polskiej Towarzystwa Francuskiej Kultury Prawniczej 
im. Henri Capitant, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, eksper
tem kilku komisji Sejmu i Senatu. Czynnie uczestniczy w pracach 
wielu redakcji: Komitetu Redakcyjnego «Nowego Prawa», «Prze
glądu Sądowego», Komitetu Redakcyjnego «Studiów Prawniczych» 
PAN, Komitetu Redakcyjnego «Centralnego Zautomatyzowanego 
Rejestru Aktów Normatywnych» przy Bibliotece Sejmowej, Komi
tetu Naukowego «Jus matrimoniale», Rady Programowej «Zeszy
tów Prawniczych» UKSW.

Profesor Dybowski jest wszechstronnym cywilistą, a jego publi
kacje koncentrowały się wokół trzech głównych obszarów tema
tycznych.

Pierwszy to problematyka prawa rzeczowego, a w szczególności 
prawa własności i zagadnień pokrewnych. Są to zagadnienia doty
czące własności wód, a także sporów w doktrynie na temat własno
ści oraz ochrony prawnej własności. Z problematyką prawa rzeczo
wego wiążą się opracowania poświęcone zasadom współżycia spo
łecznego, analizujące przeobrażenia w dziedzinie stosunków wła
snościowych, dotyczące sytuacji prawnej mienia ogólnonarodowe
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go czy mienia samorządu terytorialnego, wreszcie dotyczące przed
siębiorstw w warunkach reformy gospodarczej.

Drugi obejmuje stosunki zobowiązaniowe, przede wszystkim 
problematykę świadczenia i obowiązku naprawienia szkody, a tak
że odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu naruszenia posia
dania oraz związku przyczynowego i przyczynienia się do powstania 
szkody.

Trzeci dotyczy zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, takich jak 
przysposobienie, problematyka rozwodowa na tle orzecznictwa 
i doktryny oraz kierunki rozwoju prawa rodzinnego.

Z chwilą wyboru na Sędziego Trybunatu Konstytucyjnego zakres 
zainteresowań Profesora poszerzył się o szeroko rozumiane zagad
nienia konstytucyjne.

Publikacje Profesora spotykają się z wielkim uznaniem środo
wiska cywilistycznego. Wiele zagadnień trudnych i skomplikowa
nych udało się w nich rozwikłać. Najważniejsza dotycząca ochro
ny własności, mimo upływu czasu pozostaje wciąż fundamental
nym dziełem polskiej cywilistyki. Jego badania są prowadzone na 
bogatym materiale porównawczym, a rozważania, wyważone 
i precyzyjne, wywierają silny wpływ na dalsze badania oraz na 
orzecznictwo sądowe.

Z opinii legislacyjnych Profesora wiele wykorzystano przy nowe
lizacji prawa, m.in. dotyczących realizacji zasady równości podmio
tów prawa cywilnego w stosunkach nowego modelu gospodarczego 
w okresie postkomunistycznym, kwestii zabezpieczenia wierzyciela 
z tytułu udzielonego kredytu na nieruchomościach i w drodze hipo
teki, zabezpieczeń w drodze zastawu, klauzuli rebus sic stantibus.

Większość prac Profesora Dybowskiego jest rozproszona po 
trudno dostępnych czasopismach krajowych i zagranicznych. Za 
wskazówkę ich poszukiwań, zanim zostaną zebrane i wydane, słu
żyć może zamieszczona poniżej bibliografia.

Jan Zabłocki
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