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STRESZCZENIE  

 Przedmiotem rozprawy jest sposób uregulowania dwóch zobowiązań kontraktowych – 

zlecenia oraz agencji – w treści tych dzieł przedstawicieli szkockiej jurysprudencji, które w 

wiekach XVII, XVIII oraz XIX uzyskały status dzieł instytucjonalnych i rangę źródła prawa 

szkockiego.  

 Materiał źródłowy, który był przedmiotem badań składał się ze szkockich traktatów 

prawniczych zaliczanych do grupy dzieł instytucjonalnych (institutional writings), a którymi były: 

Institutions of the Law of Scotland (Edinburgh 1681) autorstwa Jamesa Darlymple’a, wicehrabiego 

Staira, Institutes of the Law of Scotland in Civil Rights (Edinburgh 1751 - 1753) pióra Andrew 

MacDoualla, lorda Banktona, dwie prace autorstwa Johna Erskine’a z Carnock – Principles of the 

Law of Scotland (Edinburgh 1754) i The Institute of the Law of Scotland (Edinburgh 1773), a także 

dwie prace, których autorem był Georg Joseph Bell – Commentaries of the Laws of Scotland in the 

Realtion to Mercantile and Maritime Law, Moveable and Heribatle Rights and Bankruptcy 

(Edinburgh 1810) oraz Principles of the Law of Scotland (Edinburgh 1829). Charakter odwołań, 

jakie w swoich dziełach czynili pisarze instytucjonalni, sprawił, iż przedmiotem analizy były 

również przepisy kompilacji justyniańskiej oraz niemal 150 orzeczeń sądowych, w znakomitej 

większości wydanych przez szkocki sąd najwyższy, rozpatrujący sprawy cywilne – Sąd Sesji (Court 

of Session). 

 Głównym celem pracy jest porównanie dwóch podstawowych konstrukcji prawnych, 

służących realizacji idei reprezentacji jednej osoby przez drugą, a które wyrosły na gruncie obu 

wiodących tradycji prawnych – anglosaskiego common law oraz kontynentalnej nauki prawa, 

opartej na prawie rzymskim. Polem badawczym pracy jest z kolei szkocki system prawa 

prywatnego, stanowiący przykład mieszanego systemu prawnego (mixed jurisdiction), w którym na 

różnych etapach rozwoju powstały regulacje prawne zarówno w zakresie zlecenia, jak i agencji. 

Analiza wzajemnych powiązań między obydwoma kontraktami pozwala zaobserwować, w jaki 

sposób dochodziło do naturalnej harmonizacji regulacji o tak odmiennym źródle, co wydaje się być 



istotne w kontekście coraz częściej pojawiających się postulatów, jak również podejmowanych 

prób, w zakresie unifikacji prawa prywatnego na terenie Unii Europejskiej.  

 Badanie relacji obu rodzajów umów wymagało postawienia dwóch szczegółowy pytań 

badawczych. Pierwszym z nich jest pytanie o to, czy w przypadku mieszanych systemów prawnych 

atrybut hybrydowości rozumiany jako amalgamat regulacji o odmiennym pochodzeniu można 

przypisać jedynie całemu systemowi prawnemu, czy też jego poszczególnym instytucjom. Drugie 

pytanie badawcze dotyczy zaliczenia kontraktów zlecenia i agencji bądź to do instytucji prawa 

cywilnego, bądź prawa handlowego. Zagadnienie to jest o tyle ważne, że artykuł XVIII traktatu 

unijnego z 1707 r. między Szkocją a Anglią, tworzącego Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, 

wprost statuował ochronę szkockiego prawa cywilnego przez jego zmianą bez zgody Szkotów. 

Jednocześnie ten sam artykuł traktatu postulował daleko idącą unifikację rozwiązań zaliczanych do 

prawa handlowego. Odpowiedź na to pytanie wyjaśnia mniejszą lub większą otwartość na wpływ 

prawa angielskiego w przypadku każdego ze zobowiązań.   

 W pracy wykorzystano trzy metody badawcze. Metoda dogmatycznoprawna posłużyła do 

analizy każdego ze zobowiązań kontraktowych. Wykorzystanie metody historycznoprawnej 

pozwoliło na zaobserwowanie ewolucji regulacji w zakresie zlecenia oraz przekształcania się 

zobowiązań o charakterze protoagencji we wczesną formę agencji w prawie szkockim. Z kolei 

badanie powiązań pomiędzy obydwoma kontraktami wymagało zastosowania metody 

prawnoporównawczej.  

 Rozważania zostały ujęte w pięciu rozdziałach poprzedzonych wprowadzeniem oraz 

zwieńczonych zakończeniem. Każdy z rozdziałów zakończony jest konkluzjami, stanowiącymi 

syntetyczną refleksję dotyczącą zagadnień, którym poświęcony był rozdział.  

 Przedmiotem pierwszego rozdziału pracy jest analiza charakteru szkockiego systemu 

prawnego. W pierwszym rzędzie konieczne jest zdefiniowanie cech mieszanego systemu prawnego, 

które wypracowane zostały w światowej nauce prawa, a następnie ocena szkockiego systemu przez 

ich pryzmat. Kompletne przedstawienie charakteru prawa szkockiego wymaga również odwołania 

się do żarliwej dyskusji toczącej się między dwiema grupami historyków prawa, z których jedna 

afirmuje prymat inspiracji prawa rzymskiego na kształt rozwiązań przyjętych w prawie szkockim, 

druga zaś grupa zrzesza apologetów tezy o dominującym wpływie prawa angielskiego na 

omawiany system.  

 Drugi rozdział poświęcony został charakterowi prawnemu dzieł instytucjonalnych jako 

źródła prawa. Głównym pytaniem stawianym w tej części pracy jest pytanie o czynnik, który 

stanowi o wyjątkowości dzieł instytucjonalnych – wewnętrzne walory traktatu prawniczego czy 

rewerencja, jaką wśród judykatury, przedstawicieli praktyki oraz uczonych, cieszył się autor dzieła. 



Temu celowi przyświecało sformułowanie katalogu pisarzy instytucjonalnych i ich dzieł, jak 

również przedstawienie ich sylwetek oraz charakterystyki tychże dzieł. Ten ostatni element, który 

ukazywał cechy szczególne każdego z dzieł, takie jak źródła inspiracji, częstotliwość odwołań do 

regulacji kompilacji justyniańskiej, dzieł kontynentalnej jurysprudencji oraz szkockiego i 

angielskiego orzecznictwa, był istotny także dla przedstawienia szczegółowych rozwiązań 

przyjętych na gruncie kontraktów zlecenia i agencji.  

 Zagadnieniu zlecenia poświęcone zostały rozdziały trzeci i czwarty. W pierwszym z nich 

przedstawiono zlecenie z punktu widzenia systemowego poprzez omówienie tych miejsc w dziełach 

instytucjonalnych, w których odnaleźć można regulację zlecenia. W dalszej kolejności 

przeprowadzona została analiza terminologii wykorzystywanej przez pisarzy instytucjonalnych dla 

opisu kontraktu zlecenia. Rozważania w tym rozdziale poświęcone zostały także problematyce 

konstrukcji zlecenia, co pozwoliło na określenie momentu początkowego powstania węzła 

obligacyjnego, jego momentu końcowego, dopuszczalnego przedmiotu zlecenia oraz zagadnienia jego 

odpłatności.  

 Rozdział czwarty stanowi próbę przedstawienia relacji stron kontraktu zlecenia w ujęciu 

problemowym. Specyfika kontraktu, która zasadniczo zakłada aktywność mandatariusza 

działającego na rachunek mandanta, wymagała rozważenia szeregu ograniczeń tej aktywności. W 

tym kontekście należało rozważyć zagadnienia zakresu upoważnienia mandatariusza oraz 

obowiązku wykonywania zlecenia w zgodzie z instrukcjami udzielonymi przez mandanta. 

Przedmiotem rozważań w tym rozdziale są również pytania o możliwość oparcia zlecenia o 

konstrukcję zastępstwa bezpośredniego oraz posłużenia się substytutem w toku wykonania zlecenia. 

Refleksja nad zleceniem zakończona jest opisem problematyki odpowiedzialności stron kontraktu.  

 Ostatni rozdział ukazuje proces kształtowania się kontraktu agencji w prawie szkockim. W 

przedmiotowym rozdziale przedstawiona została teza autora pracy, że momentem pojawienia się 

tego zobowiązania nie było wypracowanie podstawowych ram szkockiego prawa handlowego przez 

Georga Josepha Bella na początku XIX w., ale genezy instytucji agencji upatrywać należy w 

uregulowanych już pod koniec XVII w. zobowiązaniach exercitorów i institorów. Przedmiotem 

rozważań w tym rozdziale są również istniejące w połowie XVIII w. rozwiązania angielskie 

analogiczne względem konstrukcji zlecenia. Obserwacje dokonane oczami Szkota, lorda Banktona, 

stanowią cenne informacje na temat odbioru anglosaskiej koncepcji reprezentacji w okresie 

bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie do szkockiego systemu prawnego instytucji agencji. 

 Końcowe rozważania dysertacji poświęcone są nowej instytucji prawa szkockiego, jaką była 

przedstawiona na kartach dwóch dzieł Georga Josepha Bell agencja w jej wczesnej formie. 


