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Wprowadzenie

Każdy,. kto. prowadzi. działalność. gospodarczą. na. własny. rachu-
nek.lub.też.na.rzecz.innego.podmiotu,.stale.może.spotkać.się.z.sytuacją,.
w.której.sam.popada.w.różne.kłopoty,.w.tym.finansowe,.i.zdarza.się,.że.
jeden.z.pozoru.mały.problem.powoduje.lawinę.i.w.efekcie.tego.dochodzi.
do.sytuacji,.w.której.sam.staje.się.niewypłacalny.lub.też.ma.do.czynienia.
z.osobami,.które.mają.problemy.z.płynnością.finansową ..W.następstwie.
powyższych.okoliczności.często.pojawia.się.problem.odpowiedzialności.
osoby.trzeciej.za.zobowiązania.takiego.przedsiębiorcy ..Każda.z.tych.sytu-
acji.powoduje,.że.taki.przedsiębiorca.wkracza.w.obszar.różnorakich.pro-
blemów ..W.zależności.od. tego,. jakiego.typu.są. to.zobowiązania,.mamy.
do. czynienia. z. różnymi. źródłami. tej. odpowiedzialności. i. różnymi.kon-
sekwencjami ..Odpowiedzialność.osoby.trzeciej.może.dotyczyć.zarówno.
zobowiązań. związanych. z. prowadzoną. działalnością. gospodarczą,. jak.
i.zobowiązań.związanych.z.innymi.obszarami.aktywności.danego.przed-
siębiorcy,.niemającymi.związku.z.działalnością.gospodarczą ..W.zależno-
ści.od.charakteru.zobowiązania,.jego.powstania.itd ..mamy.do.czynienia.
z. różnymi. osobami,. które. są. zobowiązane. do. zaspokojenia.wierzyciela.
zamiast.dłużnika.lub.równolegle.z.dłużnikiem ..Najczęstszą.formą.odpo-
wiedzialności. jest.odpowiedzialność.członków.rodziny.za.osobę.prowa-
dzącą.działalność.lub.też.członków.zarządu.za.zobowiązania.spółki ..

Nie.jest.to.oczywiście.jedyny.obszar.odpowiedzialności.–.albowiem.
mamy.do.czynienia.z.odpowiedzialnością.wspólników.za.zobowiązania.
spółki,.następców.prawnych.itd ..

Obszar. tej. odpowiedzialności. powstaje.w. zależności. od. tego,. z. ja-
kim.charakterem.odpowiedzialności.mamy.do.czynienia,.kto. jest.odpo-
wiedzialny,.jaki.jest.okres.przedawnienia.i.w.jaki.sposób.można.się.eks-
kulpować .

Przedmiotem.niniejszego.opracowania.jest.przedstawienie.zagadnień.
związanych. z.obszarem.odpowiedzialności. osób. trzecich. za.osoby.pro-
wadzące. działalność. jako.osoby. fizyczne. lub. też. osoby.prawne ..Przed-
miotem.zainteresowania.jest.zatem.odpowiedź.na.pytanie,.kto.i.w.jakich.
okolicznościach. staje. się. osobą. odpowiedzialną. za. zobowiązania. osoby.
prowadzącej. działalność,. jak. również.w. jaki. sposób.może. się. od. takiej.
odpowiedzialności. uwolnić .. Z. jednej. strony. mamy. do. czynienia. z. od-
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powiedzialnością. o. charakterze. cywilnym. –.wynikającą. z. zawieranych.
umów,.dokonywanych.przekształceń.itd ..powstania.określonych.zdarzeń,.
z.drugiej.zaś.mamy.do.czynienia.z.odpowiedzialnością.podatkową,.ure-
gulowaną.w.Ordynacji.Podatkowej ..W.każdym.z. tych. typów.odpowie-
dzialności.ważne. jest. ustalenie,. na. jakiej. podstawie. taka. odpowiedzial-
ność.powstaje.oraz.jaki.posiada.zakres .
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Rozdział I. Źródła odpowiedzialności

Źródłami.odpowiedzialności.osób.trzecich.za.zobowiązania.osób.pro-
wadzących. działalność. gospodarczą,. które. są. przedmiotem. niniejszego.
opracowania,.są.przede.wszystkim.Kodeks.cywilny.(ustawa.z.23 .4 .1964.r ..
–.Kodeks.cywilny,.t .j ..Dz .U ..z.2014.r ..poz ..121),.Kodeks.rodzinny.i.opie-
kuńczy. (ustawa. z. 25 .2 .1964. r .. –. Kodeks. rodzinny. i. opiekuńczy,. t .j ..
Dz .U .. z. 2012. r .. poz .. 788. ze. zm .),.Kodeks. spółek. handlowych. (ustawa.
z.15 .9 .2000.r ..–.Kodeks.spółek.handlowych,.t .j ..Dz .U ..z.2013.r ..poz ..1030.
ze.zm .),.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze.(ustawa.z.28 .2 .2003.r ..–.Prawo.
upadłościowe.i.naprawcze,.t .j ..Dz .U ..z.2012.r ..poz ..1112.ze.zm .).oraz.Ko-
deks.karny.skarbowy.(ustawa.z.10 .9 .1999.r .,.t .j ..Dz .U ..z.2013.r ..poz ..186.
ze.zm .).i.Ordynacja.podatkowa.(ustawa.z.29 .8 .1997.r .,.t .j ..Dz .U ..z.2012.r ..
poz ..749.ze.zm .) ..

Przechodząc.zatem.do.analizy.poszczególnych.źródeł,.należy.przede.
wszystkim.wskazać,. jak.kształtowała. się.myśl.dotycząca.odpowiedzial-
ności.i.jaki.kształt.przybrała.obecnie ..

Na.wstępie. należy. stwierdzić,. że. zakres. odpowiedzialności,. o. któ-
rym.mowa.powyżej,.można.przyporządkować.dwóm.różnym.obszarom.
prawa,.tj ..prawu.prywatnemu.i.publicznemu ..W.zależności.od.tego,.z.ja-
kim.obszarem.odpowiedzialności.mamy.do.czynienia.–.dana.osoba.może.
odpowiadać.na.gruncie.zarówno.szeroko.rozumianego.prawa.cywilnego,.
jak.i.prawa.podatkowego ..

Abstrahując.od.podstaw.takiego.podziału,.można.stwierdzić,.podob-
nie. jak. inni. teoretycy.prawa1,.że.z.punktu.widzenia.wzajemnych.relacji.
stron,.w.tym.w.szczególności.równości.stron,.możemy.stwierdzić,.że.od-
powiedzialność.wynikająca.z.KC,.w.tym.w.szczególności.prawa.rodzin-
nego,.gospodarczego.i.spadkowego,.to.domena.prawa.prywatnego,.pod-
czas.gdy.odpowiedzialność.wynikająca.z.prawa.podatkowego.i.karnego.to.
domena.prawa.publicznego ..Uwaga.nasza.zatem.będzie.się.koncentrować.
na.dwóch.rodzajach.wierzycieli ..Z.jednej.strony.będą.to.wierzyciele.ob-
rotu.cywilnego,.w.którym.obie.strony.transakcji.mają.wobec.siebie.równe.
prawa ..Odpowiedzialność.stron.wynika.z.umowy.lub.ustawy. i.przenosi.
się. na. odpowiedzialność. osób. trzecich. i. wynika. z. umowy. lub. ustawy,.
a.jej.powstanie.związane.jest.ze.spełnieniem.określonego.warunku.–.lub.

1.Por ..W. Czachórski.(red .),.System.prawa.cywilnego,.Wrocław.1985 ..
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określonego. zdarzenia .. Z. drugiej. strony. w. przypadku. odpowiedzialno-
ści. podatkowej.podstawę. stanowi.ustawa.oraz.wydana.w.odpowiednim.
trybie. decyzja. o. odpowiedzialności. osoby. trzeciej .. Odpowiedzialność.
osoby. trzeciej. za. zobowiązania. osoby. prowadzącej. działalność. gospo-
darczą.wynikająca. z. prawa. prywatnego. powstaje. na. gruncie. prawa. za-
równo.cywilnego,.jak.i.rodzinnego.oraz.gospodarczego.–.albowiem.do-
tyczy. szerokiego. kręgu. podmiotów .. Będą. to. bowiem.wspólnicy. spółki.
cywilnej. i.przekształcane.podmioty,. jak. i.członkowie. rodziny ..W.zależ-
ności.od.tego,.czy.dany.podmiot.prowadzi.działalność.gospodarczą,.czy.
też.ją.likwiduje,.zastosowanie.będą.miały.różne.przepisy.–.jak.np ..prawo.
cywilne,. gdy.w. grę. będzie. wchodzić. zastosowanie. skargi. pauliańskiej,.
lub.prawo.spadkowe,.gdy.będziemy.mieli.do.czynienia.ze.śmiercią.osoby.
prowadzącej.działalność ..

Zakres. odpowiedzialności. za. zobowiązania. za. osoby. prowadzące.
działalność.obejmuje.zatem.odpowiedzialność.zarówno.wobec.osób.trze-
cich,.tj ..wierzycieli,.jak.i.wobec.specyficznego.wierzyciela.–.państwa ..

Aby.jednak.doszło.do.ziszczenia.się.odpowiedzialności.za.osoby..pro-
wadzące.odpowiedzialność,.muszą.zajść.określone.przesłanki ..O.szczegó-.
łowych. warunkach. powstania. każdego. typu. odpowiedzialności. szcze-.
gółowiej. przeczytać. można. w. rozdziałach. poświęconych. określonym.
podmiotom .
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Rozdział II. Historia odpowiedzialności

§ 1. Uwagi wstępne

Mówiąc. o. odpowiedzialności. osoby. trzeciej,. nie. można. pominąć.
źródeł. powstania. odpowiedzialności .. Odnosząc. się. do. powyższej. kwe-
stii,.można.stwierdzić,.że.podstawowe.dokumenty.stanowiące.podwaliny.
obecnego.współczesnego.systemu.regulacji.odpowiedzialności.powstały.
w.okresie.międzywojennym ..Były.to.m .in .:.Kodeks.handlowy.(rozporzą-
dzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.27 .6 .1934. r ..–.Kodeks.handlowy,.
Dz .U ..Nr.57,.poz ..502.ze.zm .),.Kodeks.zobowiązań.(rozporządzenie.Pre-
zydenta.Rzeczypospolitej. z. 27 .10 .1933. r .. –.Kodeks. zobowiązań,.Dz .U ..
Nr. 82,. poz .. 598. ze. zm .),.Ordynacja. podatkowa. (ustawa. z. 15 .3 .1934. r ..
–.Ordynacja.podatkowa,.t .j ..Dz .U ..z.1936.r ..Nr.14,.poz ..134.ze.zm .) ..Na-
stępnie. okres. intensywnych. kodyfikacji. przerwała. wojna. –. dopiero. po.
jej.zakończeniu.stopniowo.powstawały.ustawy.regulujące.przedmiotowe.
obszary ..Nie.znaczy.to,.że.ustawy.od.razu.regulowały.odpowiedzialność.
w. obecnym. kształcie,. np .. w. początkowym. okresie. odpowiedzialności.
członków.zarządu.doszukiwano.się.w.ogólnych.regulacjach.dotyczących.
odpowiedzialności.za.zobowiązania.spółki.wynikających.z.KH ..Dopiero.
w. późniejszym. okresie.wraz. ze. zmianą.Ordynacji. podatkowej. rozdzie-
lono.zakresy.i.źródła.odpowiedzialności ..

Pierwszy.dokument.dotyczący.poszerzenia.zakresu.odpowiedzialno-
ści. dotyczył. odpowiedzialności. osoby. trzeciej. na. gruncie. prawa. cywil-
nego.–.zanim.pojawiły.się.regulacje.dotyczące.odpowiedzialności.za.zo-
bowiązania. na. gruncie. prawa.podatkowego.–. źródeł. odpowiedzialności.
za. zobowiązania. poszukiwano.w. obszarze. prawa. cywilnego .. Szczegól-
nym.w.tym.zakresie.obszarem.była.odpowiedzialność.członków.zarządu,.
która.zanim.ukształtowała.się.na.gruncie.prawa.podatkowego,.była.przed-
miotem.wielu.dyskusji.na.gruncie.prawa.gospodarczego.–.w.szczególno-
ści.odpowiedzialności.w.ramach.poprzednio.obowiązującego.KH ..Zanim.
zatem.Ustawodawca.uchwalił. samodzielną.podstawę.odpowiedzialności.
osoby. trzeciej,.w. ramach.prawa.podatkowego.poszukiwano.źródeł. jego.
zobowiązań.w.ogólnych.cywilistycznych.podstawach.odpowiedzialności..
w. szczególności. na. gruncie. KH. –. rozszerzając. zakres. odpowiedzial-.
ności.również.na.zobowiązania.podatkowe ..
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§ 2. Powstanie zobowiązań – historia

I. Uwagi wstępne

Instytucja. odpowiedzialności. za. zobowiązania. osób. prowadzących.
działalność. gospodarczą. jest. jednym. z. elementów. odpowiedzialności.
osób.trzecich.za.wszelkie.zobowiązania ..Odpowiedzialność.za.zobowią-
zania.osób.trzecich.jest.istotnym.elementem.systemów.prawnych.świata.
funkcjonującego.w.systemie.zarówno.prawa. rzymskiego,. jak. i.common 
law ..Wprowadzana.jest.wówczas,.gdy.osoba.pierwotnie.zobowiązana.do.
uiszczenia.zobowiązania.nie.jest.w.stanie.tego.uczynić.lub.też.nie.żyje,.lub.
nie.istnieje.itd ..Myśl.prawnicza,.która.wykształciła.obecne.modele.odpo-
wiedzialności,.sięga.źródeł.prawa.rzymskiego.–.które.stanowi.podwaliny.
współczesnych.systemów.europejskiego.prawa.zdeterminowanych.przez.
kulturę.Rzymu ..Przechodząc.do.analizy.odpowiedzialności.osób.trzecich.
za.zobowiązania.osób.prowadzących.działalność,.chciałabym.parę.słów.
poświęcić.historii.prawa,.ze.szczególnym.uwzględnieniem.recepcji.prawa.
rzymskiego.w.Polsce.–.albowiem.instytucje,.które.są.przedmiotem.niniej-
szego.opracowania,.wywodzą.się.z.prawa.rzymskiego ..Mówiąc.o.prawie.
rzymskim,. trzeba. pamiętać. również. o. pojęciu,. które. powinno. być. wy-
tłumaczone,. tj .. tradycji. prawa. rzymskiego .. Jak. podaje. w. swej. książce.
M. Kuryłowicz:.„System.prawa.rzymskiego.obowiązywał.nie.tylko.w.im-
perium.rzymskim.lecz.przeżył.własne.państwo.i.własną.formację.społecz-
no-ekonomiczną.znajdując.zastosowanie.na.znacznych.obszarach.Europy.
i.poza.nią.aż.po.XX.wiek”1 .

Prawo. rzymskie.obowiązywało.od.założenia.Rzymu.do.końca.pań-
stwa. bizantyjskiego. przez. 22. wieki .. Po. okresie. starożytności. odżyło.
w. epoce. feudalizmu. i. kapitalizmu ..Wpływ.prawa. rzymskiego. objął. nie.
tylko. kraje,. które. znajdowały. się. bezpośrednio. w. obszarze. cesarstwa.
rzymskiego,.lecz.również.kraje,.które.bezpośrednio.go.nie.przejęły ..W.re-
zultacie.prawo. rzymskie. stało. się.matką. europejskiej. nauki.prawa,. źró-
dłem. nowożytnej. dogmatyki. cywilistycznej. oraz. międzynarodowym.
środkiem. porozumiewawczym. prawników .. Istnieje. więc. nieprzerwana.
tradycja.znajomości.i.stosowania.prawa.rzymskiego.od.starożytności.do.
czasów.dzisiejszych ..W.rozwoju.historycznym.prawo.rzymskie.stało.się.
także.komponentem.zjawisk.kulturowych.i.cywilizacyjnych.wielu.naro-
dów ..Szczególną. rolę.w. recypowaniu. prawa. rzymskiego.odegrała. dzia-
łalność. szkoły. komentatorów,. nastawionej. bardziej. na. cele. praktyczne ..
Dostosowała. ona. prawa. rzymskie. do. ówczesnych. potrzeb. społecznych,.

1.M. Kurylowicz,.Historia.i.współczesność.prawa.rzymskiego, Lublin.1984,.s ..7–8 .
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ekonomicznych. i. politycznych1 ..Te. zaś.wyrażały. się.w. tendencjach. do.
stworzenia.wspólnego,.jednolitego.i.powszechnego.prawa.w.swoim.kraju.
(ius.commune we.Włoszech,.droit commun we.Francji,.gemeines Recht 
w Niemczech),.opartego.w.głównej.mierze.na.prawie.rzymskim.jako.na.
całościowym,.zwartym.i.spisanym.(ratio scripta) systemie.prawnym2 .

Bezpośrednie.obowiązywanie.prawa.rzymskiego.w.Europie.ustępo-
wało.wraz.z.pojawieniem.się.wielkich.kodyfikacji.cywilnych.wieku.XIX ..
Pierwszym.był.kodeks. cywilny. francuski. z.1804. r .. (tzw ..kodeks.Napo-
leona),. następnie. kodeks. cywilny. austriacki,. z. mocą. obowiązującą. od.
1812.r .,.i.ostatni.niemiecki.kodeks.cywilny.z.1896.r .,.z.mocą.obowiązu-
jącą.od.1 .1 .1900.r ..Głównym.tworzywem.tych.kodeksów,.pomimo.że.po-
wstawały.one.na.gruncie.prawa.natury,.pozostało.nadal.prawo.rzymskie3 .

Polska. również. znalazła. się.w. sferze.wpływów.prawa. rzymskiego ..
Trudno. jest. jednak.odpowiedzieć. jednoznacznie,. jaki.był.przedmiotowy.
i.terytorialny.zakres.tych.wpływów ..Zagadnieniem.dotyczącym.tego.ob-
szaru. zajmują. się. szczegółowo. zarówno. historycy. prawa,. jak. i. antro-
polodzy. prawa .. Ci. ostatni. za. przedmiot. swoich. zainteresowań. przyjęli.
szczególnie.wpływ. prawa. rzymskiego. na. inne. systemy. prawa4 ..Można.
stwierdzić,. iż. Polska. od. powstania. państwa. do.momentu. ujednolicenia.
prawa. w. okresie. międzywojennym. jest. ciekawym. obszarem. analitycz-
nych.dociekań ..Głównej.przyczyny.tego.stanu.należy.szukać.w.różnorod-
ności.regulacji.prawnych,.które.funkcjonowały.na.terenach.Polski.w.róż-
nych. okresach. historycznych .. Z. jednej. bowiem. strony. funkcjonowało.
prawo.szlacheckie,.które.było.prawem.rdzennie.polskim,.wytworzonym.
na. bazie. istniejących. stosunków. ekonomiczno-społecznych,. w. którym.
dominującą. rolę.odgrywało.prawo.ziemskie ..Z.drugiej. zaś. strony. funk-
cjonowało.prawo.„obce”.dotyczące.miast ..Podział.ten.wydaje.się.bardzo.
ważnym.elementem,.albowiem.dotyczy.również.podziału.ludności .

Prawo.ziemskie.obejmowało.szlachtę,.a.więc.klasę.posiadającą.zie-
mię .. Prawo.magdeburskie,. zwane. niemieckim,. dotyczyło.mieszkańców.
miast ..A.ci,.jak.wiadomo,.tworzyli.konglomerat.ludności ..W.efekcie.tego.
szlachta.bardzo.długo.miała.w.pogardzie.mieszkańców.miast,.czego.prze-
jawem. była. również. dwutorowość. prawa .. Stąd. też. mówiąc. o. recepcji.
prawa.rzymskiego,.należy.mieć.na.uwadze.całokształt.uwarunkowań ..

Należy.również.zwrócić.uwagę.na.problematykę.związaną.z.recepcją.
prawa.rzymskiego.w.sferę.stosunków.społecznych,.to.znaczy.w.jakim.za-
kresie.prawo.rzymskie.mogło.mieć.wpływ.na.uregulowanie.istniejących.

1.W. Osuchowski,.Prawo.antyczne.w.zarysie,.Warszawa.1950 ..
2.K. Kolańczyk,.Prawo.Rzymskie,.Warszawa.1999 ..
3.K. Sójka-Zielińska,.Historia.Prawa,.Warszawa.2000 ..
4.N. Rouland,.Anthropologie.juridique,.Presses.Universitaire.de.France.1988 ..
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wówczas. stosunków. społeczno-ekonomicznych ..Odpowiedź.na. to.pyta-
nie.jest.bardzo.złożona .

Recepcja. prawa. rzymskiego. była. bowiem. sumą. wielu. czynników,.
które.miały. początek.w. sferze. kultury. lub. ekonomii .. Zdaniem. teorety-
ków.prawa.zajmujących.się.wpływem.prawa.rzymskiego.w.Polsce.decy-
dujące.dla.pierwszych.związków.Polski.z.prawem.rzymskim.było.przy-
jęcie.przez.Polskę.chrześcijaństwa.w.obrządku.łacińskim ..W.ten.sposób.
państwo. polskie. dostało. się. pod.wpływy. cywilizacji. zachodnioeuropej-
skich ..W.tym.czasie.inne.państwa.słowiańskie.zostały.objęte.wpływami.
Kościoła,.a. tym.samym.prawa.bizantyjskiego ..Ziemie.polskie.nigdy.nie.
wchodziły.w.skład.cesarstwa.rzymskiego.ani.też.w.inny.sposób.nie.były.
w. bezpośredniej. sferze. wpływów. Imperium .. Dopiero. przyjęcie. chrztu.
spowodowało,.że.na.tereny.Polski.zaczęli.przybywać.duchowni.wykształ-
ceni. w. prawie. rzymskim .. Stąd. uważa. się,. że. w. początkowym. okresie.
prawo. rzymskie.w. Polsce. było. jedynie. prawem. stanowym. duchowień-
stwa.katolickiego,.które.z.biegiem.czasu.dzięki. funkcjom,.które.pełniło.
w. kancelariach. królewskich. i. książęcych,. przeszczepiało. dalej. do. sys-
temu. polskiego. słownictwo. i. pojęcia. rzymskie ..Dodajmy,. że.w. okresie..
X–XI. w .. wielu. Polaków. wyjeżdżało. na. studia. do. Europy. Zachodniej,.
gdzie.prawo.rzymskie.przeżywało.swój.renesans1 .

Znajomości.prawa.rzymskiego.w.Polsce.już.w.XII–XIII.w ..dowodzą.
Kroniki.Galla Anonima.oraz.Wincentego Kadłubka ..W.okresie.panowania.
Kazimierza Wielkiego.została.prawdopodobnie.napisana.pierwsza.księga.
z.zakresu.prawa.rzymskiego ..Autorem.dzieła.„Summa.legum,.brevis,.le-
vis.et.utilis” był.Rajmund Partenopejczyk ..W.wieku.XVI.i.XVII.polskie.
uniwersytety.gościły.wielokrotnie.profesorów.zagranicznych .

Oprócz. recepcji. nauki. prawa. rzymskiego.ważna. jest. kwestia.wpły-
wów.prawa.rzymskiego.na.polskie.prawo.stanowione.oraz.na.prace.kody-
fikacyjne.i.praktykę.sądową .

Jednym.z.dokumentów.polskiego.prawa.stanowionego.były.Statuty.
wiślickie.Kazimierza Wielkiego. z. 1347. r .,. które. zawierają. liczne. rzym-
skie.sformułowania.i.terminy ..Podobne.wzmianki.znajdują.się.w.Statucie.
wareckim.z.1423. r ..W.wieku.XVI.kilkakrotnie.próbowano.wprowadzić.
prawo.rzymskie.do.polskich.zbiorów.i.kodyfikacji2 .

W.1505.r ..ukazał.się.Statut.Łaskiego,.który.obejmował.prace.wspo-
mnianego.Rajmunda Partenopejczyka ..Maciej Sliwicki.był.autorem.nieza-
aprobowanego.kodeksu.cywilnego.opartego.całkowicie.na.prawie.rzym-
skim .. Dużą. rolę. odegrały. prace. Mikołaja Jaskiera .. Innym. projektem,.
w.którym.prawo.rzymskie.miało.powagę.prawa.posiłkowego,.była.propo-
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zycja.Jakuba Przyłuskiego.z.1553.r ..Następny.projekt.kodyfikacyjny.po-
chodził.od.Andrzeja Zamoyskiego.(1776.r .).i.w.głównej.mierze.opierał.się.
na.systemie.prawa.rzymskiego;.jednak.również.i.on.nie.wszedł.w.życie ..
Prawo.rzymskie.do.naszego.systemu.prawnego.zostało.przejęte.dopiero.
poprzez.wielkie.XIX-wieczne.kodyfikacje.dokonywane.w.państwach.za-
borczych,.a.oparte.w.dużym.stopniu.na.nauce.prawa.rzymskiego .

Generalnie.można.powiedzieć.o.dwóch.nurtach.jego.recepcji ..Pierw-
szy. związany. był. z. prawem.miejskim. i. dotyczył.w. głównej.mierze. re-
cepcji. prawa.miejskiego. saskiego. oraz.magdeburskiego.uznających. po-
siłkową. moc. prawa. rzymskiego .. Drugim. nurtem. było. prawo. ziemskie.
(szlacheckie),. które. nie. tylko. nie. recypowało. prawa. rzymskiego,. ale.
wręcz. było. temu.przeciwne ..Przyczyn. tego. stanu.należy. szukać. przede.
wszystkim.w.sytuacji.geopolitycznej ..Początkowo.bowiem.recepcji.prawa.
rzymskiego.nie.sprzyjało.rozbicie.dzielnicowe,.a.następnie.chęć.domina-
cji.cesarstwa.niemieckiego,.które.nie.znalazło.akceptacji.w.Polce ..W.jed-
nym.z.najstarszych.zwodów.prawa.polskiego.z.XIII.w ..podkreśla.się,.że.
Polacy.rządzą.się.własnym.prawem,.niepodlegającym.żadnej.obcej.wła-
dzy ..Kontynuatorem.tej.myśli.był.Spytko.z.Melsztyna,.który.wyraził.opi-
nię,.iż.ani.prawo.rzymskie,.ani.władza.cesarska.nie.mają.mocy.obowią-
zującej.w.Polsce ..Jeszcze.dobitniej.podkreślił.Polską.odrębność.Stanisław 
Orzechowski.w.„Quod.principi.placuit.legis.habet.vigorem”. Utożsamia-
nie.silnej.władzy.królewskiej.z.prawem.rzymskim.powodowało,.że.prak-
tycznie. do. okresu. rozbiorowego. nie. było. ono. przyjmowane .. Dodatko-
wym.czynnikiem,.który.opóźniał.recepcję.prawa.rzymskiego,.był.czynnik.
ekonomiczny ..Prawo. rzymskie. bowiem. idealnie. pasowało.do.powstają-
cej.i.dynamicznie.rozwijającej.się.na.terenach.Europy.Zachodniej.gospo-
darki.towarowo-pieniężnej ..Instytucje.wypracowane.w.okresie.cesarstwa.
rzymskiego.w.nowym.układzie.społeczno-.ekonomicznym.mogły.znaleźć.
pełne.zastosowanie ..Tymczasem.Polska.wstępowała.w.okres.refeudaliza-
cji ..Dominującym.prawem.było.prawo.szlacheckie,.w.dużej.mierze.oparte.
na.prawie. zwyczajowym,. a.bardzo.ograniczony.czynnik.gospodarki. to-
warowo-pieniężnej,.wobec.obowiązującej.pańszczyzny,.nie.był.elemen-
tem,.który.mógł.zdynamizować.rozwój.zarówno.gospodarki,.jak.i.prawa ..
Można.by.więc.powiedzieć,.że.Polska.do.okresu.rozbiorów.nie.potrzebo-
wała.prawa.rzymskiego,.albowiem.obowiązujący.układ.społeczno-ekono-
miczny.mógł.być.całkowicie.zaspokojony.przez.obowiązujące.prawo.pol-
skie1 .

Niewątpliwie. ekonomia. i. stosunki. społeczne.mają.olbrzymi.wpływ.
na.rozwój.instytucji.prawa ..Polska.do.XVI.w ..gospodarczo.nie.różniła.się.
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od. innych.państw ..Z.danych.przedstawionych.przez.Witolda Kulę1.wy-
nika,.iż.w.tym.okresie.rolnictwo.Polski.zbliżone.było.do.rolnictwa.Anglii.
i.Holandii ..Znaczny.rozziew.między.pozostałymi.krajami.a.Polską.nastą-
pił.dopiero.od.początku.XVI.w .,.aby.w.XVII.w ..doprowadzić.do.spadku.
produkcji. w. Polsce,. natomiast. w.Anglii. i. Holandii. jedynie. do. stagna-
cji ..Polska.w.tym.czasie.stała.się.„spichlerzem.narodów” ..Paradoksalnie.
Polska.stała.się.spichlerzem.wtedy,.gdy.doszło.do.stabilizacji.produkcji ..
W.głównej.mierze. powodem. tego. zjawiska. było. powiększanie. areałów.
folwarcznych,. którym. obce. były. warunki. rynkowej. produkcji. i. rynko-
wego.podejścia.do.kosztów.produkcji ..Nie.znaczy.to.jednak,.że.w.oma-
wianym.okresie.w.Polsce.nie.dokonano.rzeczy.wielkich ..„Zagospodaro-
wany.został.rolniczo.kraj,.ludność.rolnicza.przekazywanym.z.pokolenia.
na.pokolenie.doświadczeniem.poznała.właściwości.lokalnych.gleb.i.mi-
kroklimatów,. osuszono.wiele. błot,. ujęto.wałami. rozlewiska,. stworzono.
pejzaż.polski ..Dokonała.się.w.tych.wiekach.selekcja.hodowanych.gatun-
ków.roślinnych. i.zwierzęcych,.dostosowanych.do. lokalnych.warunków,.
dokonała. się.pierwsza.prospekcja.kryjących. się.w.ziemi.zasobów.natu-
ralnych,.stworzona.została,.istniejąca.w.wielu.elementach.dziś,.sieć.miast.
i.sieć.dróg”2 .

Nie. ulega. jednak.wątpliwości,. iż. „gdzieś. od.końca.XVI. czy. raczej.
od.początków.wieku.XVII.do.pierwszej.połowy.wieku.XVIII,.przez.wiek.
czy.półtora,.wszystkie.wskaźniki.spadły.gwałtownie ..Poziom.rozwoju.go-
spodarczego.z.przełomu.XVI. i.XVII.wieku.nie. został. nigdy.osiągnięty.
przez. Polskę. przedrozbiorową .. Ustrój. osiągnął. szczyt. swych.możliwo-
ści.gdzieś.około.1600.r ..Później.jego.wewnętrzne.sprzeczności.zaostrzyły.
się ..Nie.wystarczyły,.by.go.obalić.czy. radykalnie.zmodyfikować.–.wy-
starczyły,. by. go. sparaliżować ..Niełatwo. się. Polska. z. tego. upadku. pod-
nosiła ..Najpierw,.w.XVIII.w ..powoli,.w.ramach.tego.samego.w.zasadzie.
ustroju.gospodarczego,.społecznego.i.politycznego ..Upadek.państwa.był.
najcięższą. ceną. za. ten. długotrwały. regres. zapłaconą ..Nie.mniej.wielką.
ceną. był. fakt,. iż. zasadnicze. reformy. społeczne. .zniesienie. poddaństwa.
chłopów,.ich.uwłaszczenie,.wprowadzenie.równości.wobec.prawa.–.do-
konały.się.( . . .).w.wyniku.decyzji.zaborców ..Wiek.XIX.i.idący.z.nim.ka-
pitalizm,.przyspieszył.wyraźnie,.wzrost.wszystkich.wskaźników ..Zmniej-
szyły. się. ich. tak. dramatyczne. w. feudalizmie. wahania,. z. roku. na. rok.
wyraźniejsza. i. szybsza. stała. się. ich. linia. wzrostowa .. Ogromny. wzrost.
wszystkich. wskaźników. i. symptomów. życia. gospodarczego. w. ciągu.
wieku.XIX,.wieku. przemysłu,. pary. i. elektryczności,.miał. jednak.miej-
sce.w.warunkach.braku.niepodległości ..Gospodarcze.więzi.międzydziel-
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nicowego.podziału.pracy,.zarysowujące.się.zaledwie.w.momencie.rozbio-
rów.i.długo.po.nich.jako.tako.się.utrzymujące,.w.drugiej.połowie.wieku,.
zostały.sztucznie.poprzecinane.zaborczą.polityką.celną ..Gdzieś.w.latach.
osiemdziesiątych.dokonał.się.piąty.(za.czwarty. licząc.Kongres.Wiedeń-
ski).gospodarczy.rozbiór.polski ..Zjawisko.o.trwałych.do.dziś.konsekwen-
cjach:. lokalizacja.kapitalistycznego.przemysłu.oraz.sieć.dróg.żelaznych.
w.dużym.stopniu.sprofilowane.zostały.faktem.przynależności.ziem.pol-
skich.do.obszarów.gospodarczych.państw.zaborczych ..(…).W.ten.sposób,.
jak.widzimy,.gospodarka.polska.osiągnęła.pierwszy.pułap.swych.możli-
wości,.pułap.feudalny,.na.przełomie.XVI.i.XVII.wieku,.drugi.zaś.kapi-
talistyczny,.na.przełomie.XIX.i.XX.wieku”1 ..Przy.wszystkich.aspektach.
negatywnych.związanych.z.rozbiorami.niewątpliwie.zaborcom.zawdzię-
czamy.recepcję.prawa.rzymskiego ..Wraz.z.rozwojem.gospodarczym.po-
jawiły.się.nowe.formy.prowadzenia.aktywności.gospodarczej,.co.pocią-
gnęło. za. sobą. stworzenie. mechanizmów. ochrony. uczestników. obrotu,.
w. szczególności. ochrony. wierzycieli. w. przypadku. upadłości,. dłużnika..
–.gdzie.Ordynacja.Konkursowa.stanowiła.pierwowzór.dla.prawa.upadło-
ściowego.i.naprawczego.i.zawierała.nie.tylko.regulacje.ogólne.z.zakresu.
egzekucji.generalnej,.lecz.także.z.zakresu.bezskuteczności.czynności .

Całkowita. recepcja. prawa. rzymskiego. nastąpiła. dopiero.w.XIX.w ..
Wcześniej. jednak. prawo. rzymskie. istniało. w. szczątkowych. postaciach.
w.poszczególnych. landach ..Często. jednak.prawo.zaskarżenia.czynności.
dłużnika.ograniczone.było.do.ochrony.wierzyciela.na.wypadek.upadło-
ści.dłużnika .

Na. włoskim. prawie. statutowym. oparte. były. w. dużej. mierze. ordo-
nanse.Ludwika IV i Henryka IV,.a.ukoronowaniem.recepcji.prawa.rzym-
skiego.był.wspomniany.wcześniej.Kodeks.cywilny.z.1807.r ..zwany.na-
stępnie. Kodeksem. Napoleona,. który. odcisnął. swoje. piętno. na. prawie.
polskim.i.jego.wpływy.sięgały.jeszcze.okresu.po.II.wojnie.światowej .

Prawo. austriackie. stosunkowo. późno. przyswoiło. sobie. zasady. za-
skarżania. czynności. dłużnika .. Zaskarżenie. dotyczyło. jedynie. darowizn.
i. to. w. określonych. warunkach .. Odpowiedzialność. osób. trzecich. była.
ograniczona,. niezależnie. od.dobrej. lub. złej.wiary,. do.wysokości.wzbo-
gacenia ..Dodatnią.cechą.tej.instytucji.był.brak.wymagań.formalnych.oraz.
okresu.przedawnienia. czynności ..Ostatecznie.prawo. to. zostało.uregulo-
wane.w.kodeksie.cywilnym2 ..O.znaczeniu.tej.instytucji.świadczyć.może.
fakt,.że.została.wprowadzona.praktycznie.do.wszystkich.systemów.kra-
jowych ..Znalazła.zatem.swoje.miejsce.oprócz.krajów.podanych.powyżej.
również.w.Portugalii,.Hiszpanii,.Chile,.Meksyku ..

1.Ibidem,.s ..180–181 ..
2.K. Sójka-Zielińska,.Historia ..


