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Wstęp 

 

1. Uzasadnienie wyboru tematu  

Niniejsza rozprawa doktorska podejmuje problem ewolucji pozycji prawnej 

dłużnika w prawie szkockim w kontekście możliwości jego uwięzienia w sytuacji, w której 

nie wywiązał się ze zobowiązań stwierdzonych wyrokiem sądu.  

Pojęcie długu i jego aspekty prawne bez wątpienia należą do jednych z najstarszych 

konstrukcji prawno-społecznych1, przy czym ograniczenie egzekucji jedynie do majątku 

dłużnika pozostaje rozwiązaniem względnie nowym, związanym z mającym miejsce w 

drugiej połowie XIX w. procesem abolicji więzienia za długi2. 

Badana instytucja stanowi relikt dużo starszych rozwiązań związanych z egzekucją 

osobistą i niewolą za długi – w sytuacji, w której doszło do wyczerpania się składników 

majątkowych dłużnika w procesie egzekucji roszczenia, możliwym było pozbawienie 

dłużnika wolności przez wierzyciela, a sam dłużnik z podmiotu postępowania 

egzekucyjnego stawał się jego przedmiotem.  

Niewola za długi znana była w państwach starożytnych, stając się przedmiotem 

istotnych tarć społecznych – w mezopotamskich państwach-miastach w trzecim tysiącleciu 

p.n.e. wydano szereg ustaw mających na celu anulowanie istniejących długów3, zniesienie 

niewoli za długi stało się przedmiotem reform Solona i jego następców w starożytnych 

                                                 

1  Posiadamy informacje o rozwiniętym systemie zapisu długu pochodzącym już z okresu cywilizacji 

sumeryjskiej, sprzed 3500 lat p.n.e. Więcej o historii długu jako konstrukcji społecznej – D. Graeber, Debt: 

The First 5000 Years, New York 2011. 
2 Do tej pory odpowiedzialność za niektóre długi może być związana z pozbawieniem wolności – czego 

przykładem w polskim systemie prawnym jest przestępstwo niealimentacji oraz odpowiedzialność 

karnoskarbowa w związku nieuiszczenia danin publicznych. 
3 Regulacje tego rodzaju były dziełem Urukaginy, władcy państwa-miasta Lagasz (ok. 2370 r. p.n.e), króla 

Ur-Nammu, władcy państwa-miasta Ur (2112-2094 r. p.n.e.) oraz króla Lipit-Ishtar (ok. 1950 r. p.n.e.). 

Jednocześnie należy zauważyć, że nigdy nie doszło do systemowego zniesienia instytucji niewoli za długi, a 

ograniczano się raczej do opisanych wyżej rozwiązań, które możemy postrzegać w zakresie punktowej 

abolicji skutków niewoli za długi. Więcej: J. Blok, J. Krul, Debt and Its Aftermath: The Near Eastern 

Background to Solon's Seisachtheia, The Journal of the American School of Classical Studies at Athens 4 

(2017), s. 627. Zob. także: G. Chirichigno Debt-Slavery in Israel and the Ancient Near East, Sheffield 1993; 

J. N. Reid, The Children of Slaves in Early Mesopotamian laws and edicts, Revue d’Assyriologie et 

d’archéologie Orientale 111 (2017); oraz J. R. Ziskind, Legal Observations on the Enslavement of the Native 

and Foreign Bom in the Ancient Near East in the Second and Early First Millennium BC, Paleontologia 15 

(1969). 
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Atenach4 oraz żądań plebejuszy w okresie wczesnej republiki rzymskiej5. Konstrukcją 

niewoli za długi posługiwały się również systemy religijno-prawne. Przykładem w tym 

zakresie może być chociażby dawne prawo żydowskie, które wprowadzało w kontekście 

niewoli za długi rozwiązania, które można określić jako niewolę czasową – niewolnika 

należało więc uwolnić w siódmym roku od jego niewoli, w tzw. roku szabatowym6. 

Zmiana ustroju prawno-społecznego w okresie średniowiecza nie doprowadziła do 

wyrównania pozycji prawnej stron stosunku obligacyjnego – w dalszym ciągu 

poszukiwano więc instytucji, która w możliwie najpełniejszy sposób zabezpieczy interes 

prawny i ekonomiczny dochodzącego swoich należności wierzyciela. Przypadające na XI 

wiek stopniowe odrodzenie się życia handlowego i intelektualnego w Europie, połączone 

z powtórnym odkryciem prawa rzymskiego oraz rozwojem europejskiego prawa 

handlowego określanego jako lex mercatoria doprowadziło do rozwoju prawa 

materialnego, za którym nie nadążał rozwój prawa procesowego, niedostosowanego do 

potrzeb relacji handlowych 7 . Rozwiązaniem prawnym stanowiącym odpowiedź na tę 

potrzebę była właśnie instytucja więzienia dłużnika. 

                                                 

4 Jednym z pierwszych kroków Solona, któremu powierzono urząd archonta była tzw. seisachtheia, czyli 

„strząśnięcie długów”, polegające na umorzeniu istniejących długów oraz wyzwoleniu dłużników, którzy 

utracili wolność za długi, a także sprowadzeniu z powrotem do ojczyzny tych, którzy w niewolę zostali 

sprzedani za granicę. Reforma prawa ateńskiego wprowadzona przez Solona przewidywała również zakaz 

udzielania pożyczek pod zastaw wolności, co stanowiło istotną innowację względem rozwiązań stosowanych 

w innych państwach starożytnych. Więcej o niewoli za długi w prawie starożytnych Aten: D. Allen, 

Imprisonment in Classical Athens, The Classical Quarterly 1 (1997). 
5 Ustawa XII Tablic z połowy V w. p.n.e. uregulowała zasady obowiązujące w relacji dłużnik-wierzyciel, 

poczynając od obowiązku umożliwienia dobrowolnego spełnienia zobowiązania przez dłużnika, obowiązek 

przyprowadzenia dłużnika przed pretora po upływie terminu do dobrowolnego spełnienia świadczenia, 

obowiązek dostarczania dłużnikowi środków utrzymania w okresie pozbawienia go wolności w domu 

wierzyciela, a następnie umożliwienie mu oraz innym osobom spłatę jego długu przed umożliwieniem 

sprzedaży dłużnika jako niewolnika trans Tiberim.  
6  M. Sweeney zwraca uwagę, że choć rozwiązanie to na pierwszy rzut oka stanowi wyraz ulgi i 

humanitaryzmu traktowania dłużnika na tle rozwiązań mu współczesnych, to jednocześnie relatywnie długi 

okres siedmiu lat niewolnictwa w połączeniu z niemożnością nabywania majątku przez ten okres wprowadzał 

wyzwoleńców w bardzo trudne gospodarczo sytuacje, powodując w konsekwencji wysokie ryzyko 

powtórnego popadnięcia w długi. Zob. M. A. Sweeney, Shabbat An Epistemological Principle for Holiness, 

Sustainability, and Justice in the Pentateuch [w:] Christian Origins and the New Testament in the Greco-

Roman Context: Essays in Honor of Dennis R. MacDonald, Margaret Froelich (red.), Claremont 2016, s. 65.  
7 E. Tomlison zwraca uwagę, że średniowieczne sądy, choć dobrze dostosowane do rozpoznawania sporów 

dotyczących spraw związanych z posiadaniem ziemi, nie dysponowały rozwiązaniami zapewniającymi 

skuteczną egzekucję wyroku względem osoby, której majątek nie znajdował się w ustalonym ściśle miejscu. 

Temu celowi nie sprzyjał również powolny charakter procedury sądowej oraz stosowaniu ordaliów, które nie 

sprzyjały efektywnemu zakończeniu sporu o charakterze handlowym. Zob. E. Tomlison, Comparative 

Historical Perspectives [w:] Security for Debt in Ancient Near Eastern Law, R. Westbrook, R. Jason (red.), 

Boston 2001, s. 6. 
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Wybór badań nad problemem uwięzienia niewypłacalnego dłużnika wynikał 

z niezwykle ciekawej cechy przedmiotowej instytucji. Mimo stosunkowej powszechności 

jej występowania w różnych systemach prawnych państw nowożytnych, pozbawienie 

dłużnika wolności mogło spełniać rozmaite funkcje. Z jednej strony służyło do 

zabezpieczania obecności dłużnika w trakcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego 

(custodial imprisonment), z drugiej stanowiło formę ukarania dłużnika za brak spłaty długu 

(punitive imprisonment), w końcu zaś mogło było mechanizmem przymuszenia dłużnika 

do wyjawienia majątku bądź zaspokojenia roszczenia wierzyciela (coercive imprisonment). 

Odmienność funkcji i natężenia ich występowania, w końcu zaś różne role jakie nadawano 

więzieniu za długi w poszczególnych ustawodawstwach czyni omawianą instytucję 

interesującym przedmiotem badań, zarówno w zakresie pojedynczych systemów 

prawnych, jak i badań porównawczoprawnych.  

Decyzja o jej analizie w ramach szkockiego systemu prawnego wynika z kilku 

istotnych przyczyn. W pierwszej kolejności badania przeprowadzone na potrzeby pracy 

stanowią kontynuacje prowadzonych już badań w Instytucie Historii Państwa i Prawa na 

Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii nad prawem szkockim i mieszanymi systemami 

prawnymi. Prawo szkockie to najstarszy i jeden z nielicznych hybrydowych systemów 

prawnych8, czyli systemów posiadających cechy swoiste, które właściwe są zarówno dla 

tradycji prawa cywilnego, jak i angielskiego common law. To bogactwo źródeł inspiracji 

w procesie budowy systemu prawnego na pierwszy rzut oka sugeruje szukać genezy 

rozwiązań szkockich w jednej ze wskazanych tradycji prawnych 9 . Taka percepcja 

uniemożliwia jednak zauważenie trzeciej możliwości: oryginalnego charakteru badanej 

instytucji prawa szkockiego. System prawa szkockiego w okresie wczesnej nowożytności 

przyjął szereg rozwiązań, które wpłynęły na rodzimy charakter pozycji prawnej dłużnika 

niewypłacalnego, szczególnie w kontekście ukształtowania instytucji uwięzienia za długi. 

Początkowo rozwiązania prawne skupiały się na wprowadzeniu wierzyciela 

w posiadanie majątku dłużnika oraz przeciwdziałania ewentualnym czynnościom 

                                                 

8 R. Evans-Jones, Receptions of Law, Mixed Legal Systems and the Myth of the Genius of Scots Private Law, 

Law Quarterly Review 114 (1998), s. 228. 
9 Jacques de Plessis wskazał, że systemy hybrydowe mają potencjał do bycia prawnymi polami bitew, gdzie 

ścierają się ze sobą zasady o różnych rodowodach, zaś zwycięska będzie zasada najlepiej dostosowana – w 

myśl darwinowskiej koncepcji survival of the fittest. Zob. J. du Plessis, The promises and pitfalls of mixed 

legal systems: the South African and Scottish experiences, Stellenbosch Law Review 338 (1998), s. 343.  
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fraudacyjnym. Jednak od XVI w. w miejsce ścigania dłużnika jako przestępcy i 

wiarołomcy nastąpił rozwój procedur egzekucyjnych określanych zbiorczo jako diligences, 

do których należało przede wszystkim zatrzymanie rzeczy ruchomych (arrestment) oraz 

zajęcie nieruchomości (poinding). Wprowadzono także mechanizmy ograniczające 

dokonywanie czynności rozporządzających majątkiem dłużnika (inhibitions) oraz 

zmuszających go do sprzedaży składników majątkowych pod rygorem utraty prawa 

własności na rzecz wierzyciela (apprisals)10. 

Stosowanie względem długów zasady prior tempore potior jure doprowadziło do 

swoistego wyścigu do egzekucji, w którym wierzyciele starali się jak najszybciej 

przeprowadzić całą procedurę, aby uchronić się przed ryzykiem braku zaspokojenia ich 

wierzytelności. Z jednej strony wierzyciel dysponował szkockim odpowiednikiem 

powództwa pauliańskiego, z drugiej zaś konieczne było stworzenie mechanizmu, który 

motywowałby dłużnika do wyjawienia majątku. Takim mechanizmem stało się uwięzienia 

dłużnika, stanowiące bodziec do ujawnienia i wydania skrywanego majątku, a także 

pełniące funkcję zabezpieczającą wierzyciela przed ucieczką dłużnika lub jego bezprawną 

ingerencją w tok postępowania egzekucyjnego.  

Uwięzienie za długi nie miało charakteru absolutnego z uwagi na szereg ograniczeń 

w jego stosowaniu, natomiast powiązanie celowości pozbawienia dłużnika wolności 

ze skutecznością postępowania egzekucyjnego wymagało ukształtowania instytucji jako 

formy przymuszenia dłużnika do ujawnienia majątku – ten cel spełniała instytucja cessio 

bonorum, która stanowiła wniosek dłużnika o uwolnienie poparty przysięgą stanowiącą 

jednocześnie formę wyjawienia majątku oraz oświadczenia o braku dokonania czynności 

fraudacyjnych. Konsekwencją uwolnienia dłużnika było więc co do zasady polepszenie 

możliwości windykacji długu, w połączeniu z umożliwieniem dłużnikowi jego spłaty w 

warunkach wolnościowych.  

Przedstawiony powyżej ogólny zarys przyczyn powstania, sposobu 

funkcjonowania i roli, jaką w szkockim systemie prawnym pełniło więzienie za długi 

wymaga jednak dogłębnej analizy opartej na badaniach materiału źródłowego – takie też 

zadanie kreśli przed sobą Autor niniejszej dysertacji.  

 

                                                 

10 W. Bell, A Dictionary and Digest of the Law of Scotland, with Short Explanations of the Most Ordinary 

English Law Terms, Edinburgh 1861, s. 286‒288, s.v. diligence.  
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2. Stan badań 

Status prawny uwięzionego dłużnika wraz z instytucją postępowania w 

przedmiocie jego uwolnienia (cessio bonorum) nie stał się do tej pory przedmiotem 

opracowania monograficznego ani w szkockiej, ani w polskiej literaturze prawniczej11. 

Także materiał badawczy, który w znakomitej części sprowadza się do fragmentów dzieł 

przedstawicieli szkockiej jurysprudencji (dzieła instytucjonalne) oraz orzecznictwa Sądu 

Sesji nie doczekał się całościowego opracowania. 

Specyfika badanej instytucji, z uwagi na ponad sto lat, które minęły od czasu jej 

abolicji12, lokuje rozważania nad więzieniem za długi w prawie szkockim niewątpliwie w 

sferze badań historycznoprawnych, z użyciem aparatu pojęciowego i badawczego tej 

dyscypliny nauk prawnych. Instytucja doczekała się niewielkich opracowań o charakterze 

praktycznym z okresu jej stosowania 13 , jednak najczęściej wspominana zostaje w 

kontekście wstępów historycznych w dziełach poświęconych instytucji bankructwa 14 , 

którego wprowadzenie w systemie prawa szkockiego zbiegło się w czasie ze zniesieniem 

instytucji więzienia za długi. 

Badania historycznoprawne oraz prawnoporównawcze w szkockiej literaturze 

prawniczej koncentrują się zasadniczo wokół czterech sfer badawczych – badań źródeł i 

historii prawa szkockiego15, analizy recepcji i wpływu prawa rzymskiego na szkockie 

                                                 

11  Samo badanie historii prawa szkockiego to stosunkowo młoda dziedzina nauki, także w Szkocji – 

zazwyczaj datowana od założenia w 1935 r. Stair Society przez Lorda Macmillana, a pierwsza publikacja 

Stowarzyszenia (Introductory Survey of the Sources and Literature of Scots Law, Lord Macmillan (red.), 

Edinburgh 1936), która stanowi przyczynek do dalszych badań nad historią prawa w Szkocji, poświęca prawu 

handlowemu (w obrębie którego zarysowuje się zarówno geneza więzienia za długi, jak i prawa 

upadłościowego) jedynie 7 stron, bez osobnych wzmianek o bankructwie oraz cessio bonorum.  
12 Znacząco ograniczono możliwość pozbawiania wolności dłużników już w 1880 r., a jej formalna abolicja 

to rok 1913.  
13 Tutaj należy wyróżnić chociażby pracę Petera Campbella, (zob. P. Campbell, The Forms of Procedure in 

a Process of Cessio Bonorum, London 1837), która mimo skromnej objętości stanowi interesującą pozycję 

w zakresie opisu praktyki postępowania o udzielenie cessio bonorum w pierwszej połowie XIX w.  
14 Do najważniejszych prac z tego zakresu można zaliczyć prace Williama Levie’ego (W. Levie, A Popular 

Handbook of the Law of Bankruptcy in Scotland, Edinburgh 1921), Andrew Rankina (A. Rankin, On the Law 

of Bankruptcy in Scotland, Edinburgh 1950) oraz twórczość Henry’ego Goudy’ego (uznany traktat prawniczy 

– H. Goudy, A Treatise on the Law of Bankruptcy in Scotland, Edinburgh 1914 oraz liczne artykuły dotyczące 

kwestii szczegółowych postępowania upadłościowego w prawie szkockim – m.in.: H. Goudy, Contingent 

Right in Bankruptcy, Juridical Review 5 (1893); H. Goudy, Preferential Payments in Bankruptcy Act, 1888, 

Juridical Review 7 (1895) oraz H. Goudy, Bankruptcy – concurring creditor's claim, Spec Successionis of 

Bankruptcy, Juridical Review 9 (1897)). 
15 Zob. m.in.: R. Zimmermann, J. Dieckman, The literature of Scots private law, Stellenbosch Law Review 

3 (1997); J. D. Wilson, The Study of the History of Law in Scotland, Juridical Review 54 (1904). Ważne 

pozostają także badania prowadzone przez Hectora MacQueena (m.in. H. L. MacQueen, Common Law and 

Feudal Society in medieval Scotland, Edinburgh 1993; H. L. MacQueen, Regiam Majestatem, Scots law, and 
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prawo prywatne16, porównań rozwiązań funkcjonujących w prawie szkockim oraz prawie 

angielskim połączonych z badaniami nad stopniem anglicyzacji szkockiego systemu 

prawnego17 oraz badań prawnoporównawczych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy 

hybrydowego charakteru szkockiego systemu prawnego18. 

Badania nad prawem szkockim i jego historią w polskiej literaturze prawniczej 

pozostają na marginesie badań prawno-porównawczych dotyczących dwóch 

podstawowych nurtów europejskiej tradycji prawnej oraz istniejących na ich przecięciu 

modeli hybrydowych systemów prawnych19. Podobną uwagę można poczynić na temat 

                                                 

national identity, Scottish Historical Review (1995); H. L. MacQuenn, Mixture or muddle? Teaching and 

research in Scottish legal history, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 369 (1997)) oraz Johna W. 

Cairns’a (J. W. Cairns, History of Law in Scotland, Edinburgh 2004; J. W. Cairns, T. D. Fergus , H. L. 

MacQueen, Legal Humanism and the History of Scots Law: John Skene and Thomas Craig [w:] Humanism 

in Renaissance Scotland, H. L. MacQueen (red.), Edinburgh 1990). 
16 W tym nurcie warto wymienić działalność m.in. Davida Bairda Smitha (D. Baird Smith, Roman Law in 

Sources and Literature of Scots Law, Stair Society, Edinburgh 1995; D. Baird Smith, A Note of Roman Law 

in Scotland, Scottish History Review 66 (1921)), Petera Steina (P. Stein, Roman Law in European History, 

Cambridge 1999, P. Stein, The Influence of Roman Law on Scots Law, Juridical Review 205 (1963), a także: 

J. Mackintosh, Roman Law in Modern Practice, Edinburg 1934; J. D. Wilson, The reception of the Roman 

Law in Scotland, Juridical Review 361 (1897); W. M. Gordon, Roman law in Scotland [w:] The Civil Law 

Tradition in Scotland, R. Evans-Jones (red.) Edinburgh 1995; M. G. Fisher, Scotland and the Roman Law, 

Tulane Law Review 13 (1947‒1948). 
17 Zob. m.in. P. Birks More Logic and Less Experience: The Difference between Scots Law and English Law 

[w:] The Civilian Tradition and Scots Law: Aberdeen Quincentenary Essays, D. C. Miller, R. Zimmermann 

(red.), Berlin, 1997; T. B. Smith, English Influences on the Law of Scotland, American Journal of 

Comparative Law (1954). Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje działalność naukowa Williama 

Sellara (W. D. H. Sellar, The common law of Scotland and the common law of England [w:] The British Isles 

in the Middle Ages, 1150‒1500: Comparisons, Contrasts and Connections R. R. Davies (red.) London 1988, 

W. D. H. Sellar, Scots Law: Mixed from the very beginning? A tale of the two receptions, Edinburgh Law 

Review 3 (2000), W. D. H. Sellar, English law as a source, Edinburgh 1981. 
18 Prace w tym zakresie obejmują m.in.: J. Blackie, N. Whitty, Scots law and the new ius commune [w:] Scots 

Law into the 21st Century; H. L. MacQueen (red.), Edinburgh, 1996; N. Whitty, The Civilian tradition and 

debates on Scots law, Journal of South Africa Law 227 (1996); E. Örücü, Mixed and Mixing Systems: A 

Conceptual Search [w:] Studies in Legal Systems: Mixed and Mixing, E. Örücü, E. Attwooll, S. Coyle (red.), 

London 1996; J. W. Cairns, The Civil Law Tradition in Scottish Legal Thought [w:] The Civilian Tradition 

and Scots Law: Aberdeen Quincentenary Essays, D. C. Miller, R. Zimmermann (red.), Berlin, 1997; R. 

Evans-Jones, Receptions of law…, op. cit.; H. L. MacQueen, Mixed Jurisdictions and Convergence: Scotland, 

International Journal of Legal Information 309 (201); A. R. G. Macmillan, Scots of Law as a subject of 

comparative study, Law Quaterly Review 48 (1932); J. du Plessis, op. cit. Szczególnie istotna w tym zakresie 

pozostaje twórczość profesora Thomasa Smitha (m.in. T. B. Smith, The Preservation of the Civilian Tradition 

in Mixed Jurisdictions [w:] Civil Law in the Modern World, Athanassios N. Yiannopoulos (red.), Baton 

Rouge 1965; T. B. Smith, The common law cuckoo, problems of 'mixed' legal systems with special reference 

to restrictive interpretations in the Scots law of obligations, Butterworths South African Law Reports (1956); 

T. B. Smith, Strange gods: the crisis of Scots law as a civilian system. Juridical Review 119 (1959)).  
19 Wsród wielu, czasami hasłowych wypowiedzi jako przykład można wskazać porównanie liczby świadków 

czynności testamentu ustnego (zob. K. Osajda, Świadek testamentu [w:] Sine Ira et Studio. Księga 

jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu, T. Ereciński, P. Grzegorzyk, K. Weitz (red.), 

Warszawa 2016). Czasami analiza rozwiązań prawa brytyjskiego od razu zakłada brak analizy rozwiązań 

szkockich – przykładem takiego ujęcia jest artykuł P. Terleckiego (zob. P. Terlecki, Zarys angielskiego prawa 
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instytucji cessio bonorum – w zakresie terminologicznym termin ten dotyczy dwóch 

różnych interesujących nas konstrukcji, szkockiej i rzymskiej. O ile pierwsza z nich nie 

stała się do tej pory przedmiotem żadnej poważniejszej informacyjnej wzmianki w polskiej 

literaturze prawniczej, o tyle druga pozostaje najczęściej wymieniana w kontekście 

wprowadzenia historycznego do współczesnych rozważań dotyczących postępowania 

egzekucyjnego, zasad odpowiedzialności dłużnika oraz prawa upadłościowego20. 

Badania nad historią prawa szkockiego nie były do tej pory przedmiotem 

szczególnego zainteresowania polskiej nauki prawa. W pierwszej dekadzie XXI w. tym 

polem badawczym zajmował się Aleksander Stępkowski, a głównym polem jego 

zainteresowania była instytucja powiernictwa (trust) w prawie szkockim21 oraz sposób 

kształtowania się w Szkocji mieszanego systemu prawnego 22 . Obecnie badania nad 

prawem szkockim i jego historią prowadzi Mateusz Szymura – dotyczą one problemów 

prawa prywatnego23, karnego24, handlowego25, kwestii ustrojowych26 oraz działalności 

                                                 

insolwencyjnego, Przegląd Prawa Handlowego 12 (2009)), w którym autor już na wstępie czyni takie 

zastrzeżenie.  
20 Tak chociażby: K. Patora, Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki, Łódź 2020, a 

także I. Gil, P. Gil, Postępowanie klauzulowe, Warszawa 2007.  
21 Efektem tych badań jest monografia wydana w języku francuskim (zob. A. Stępkowski, L'institution du 

trust dans le systèm mixete du droit privé écosais, Warszawa 2005), jak również dwa artykuły naukowe: A. 

Stępkowski, Geneza instytucji powiernictwa (trustu) na Wyspach Brytyjskich, CPH 54 (2002), s. 163‒183; 

A. Stępkowski, Wykorzystanie instytucji powiernictwa w Szkocji, Studia Iuridica 41 (2003), s. 251‒267. 
22 W tym zakresie powstały trzy artykuły: A. Stępkowski, Kształtowanie się szkockiego systemu prawa 

prywatnego do końca XVIII wieku, Studia Iuridica 40 (2002), s. 209‒230; A. Stępkowski, Kształtowanie się 

mieszanego systemu szkockiego prawa prywatnego w XIX i XX wieku, Zeszyty Prawnicze UKSW 2.1 (2002), 

s. 57‒92; A. Stępkowski, Prace nad kodyfikacją szkockiego prawa prywatnego, Kwartalnik Praw Prywatnego 

2 (2002), s. 301‒318. 
23 Zob.: M. Szymura, Kilka uwag o zasadach odpowiedzialności nieujawnionego mocodawcy (undisclosed 

principal) w wybranych systemach prawnych [w:] Zasady prawne w dziejach prawa publicznego i 

prywatnego, M. Podkowski (red.), Wrocław 2015; M. Szymura, Ważność małżeństw zawieranych 

nieformalnie (informal marriage) w prawie szkockim i prawie angielskim na przestrzeni wieków [w:] 

Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym, T. Dolata (red.), Wrocław 2018; M. 

Szymura, Brytyjska ustawa Proscription Act z 1746 r. jako forma reakcji na działalność ruchu jakobitów w 

XVIII-wiecznej Szkocji [w:] Okresy przejściowe: ustrój i prawo, J. Przygodzki (red.), Wrocław 2019; M. 

Szymura, Brytyjska ustawa o sprzedaży towarów z 1893 r.: unifikacja rozwiązań prawnych czy anglicyzacja 

praw szkockiego? [w:] Handel w dziejach państwa i prawa, D. Nowicka (red.), Wrocław 2021. 
24 Zob.: M. Szymura, "Murder under trust" jako przykład występku przeciwko honorowi oraz czynu karanego 

jak zdrada ("statutory treason") w prawie szkockim [w:] Honor, cześć, godność: aspekty historyczno-prawne, 

P. Wiązek (red.), Wrocław 2016.  
25 Zob.: M. Szymura, Zobowiązania agentów morskich i agentów handlowych w dziełach szkockich pisarzy 

instytucjonalnych, Acta Universitatis Wratislaviensis 316 (2014); M. Szymura, Geneza i rozwój kontraktu 

ubezpieczenia morskiego w szkockim systemie prawa prywatnego od XVIII do połowy XIX wieku [w:] 

Regulacje prawne gospodarki w rozwoju historycznym, A. Szymańska (red.), Wrocław 2017. 
26  Zob.: M. Szymura, Kilka uwag o genezie i roli Sądu Sesji w Królestwie Szkocji (1532–1707), Acta 

Universitatis Wratislaviensis 330 (2020); M. Szymura, Geneza jurysdykcji apelacyjnej Izby Lordów nad 

rozstrzygnięciami sądów szkockich, Przegląd Prawa i Administracji 120 (2020); M. Szymura, Działalność 

http://bibliografia.icm.edu.pl/g2/main.pl?mod=p&id=45168&a=1&s=8842&imie=Aleksander&nazwisko=St%252525252525252525EApkowski&lim=25&ord=1
http://bibliografia.icm.edu.pl/g2/main.pl?mod=p&id=45168&a=1&s=8842&imie=Aleksander&nazwisko=St%252525252525252525EApkowski&lim=25&ord=1
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pisarzy instytucjonalnych27.  

Powyższe pozwala sformułować wniosek, że badana instytucja, będąca wcześniej 

przedmiotem bieżącej analizy ze strony praktyki prawa, nie doczekała się jeszcze pełnego, 

monograficznego opracowania. Przedmiotowa dysertacja stanowi również próbę 

kontynuacji badań nad mieszanymi systemami prawnymi prowadzonymi przez 

pracowników Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

3. Materiał źródłowy i zastosowane metody badawcze  

Z uwagi na specyficzny charakter szkockiego systemu prawnego, w tym zwłaszcza 

brak kodeksów oraz fragmentaryczną regulację ustawową poszczególnych kwestii 

prawnych, jest ono suplementowane przez dzieła instytucjonalne – traktaty prawnicze 

autorstwa wybitnych przedstawicieli szkockiej jurysprudencji 28 , które stanowić będą 

główny materiał badawczy niniejszej dysertacji.  

Wskazane dzieła, to według kolejności ich publikacji (w nawiasach daty i miejsca 

pierwszych wydań dzieł29):  

1. James Dalrymple, Viscount of Stair, Institutions of the law of 

Scotland (Edinburgh, 1681); 

                                                 

Komisji Lordów Artykułów jako forma kontroli władzy królewskiej nad szkockim Parlamentem [w:] 

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach: księga jubileuszowa dedykowana 

Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi, J. Koredczuk, P. Wiązek (red.), Wrocław 2020. 
27 Zob.: M. Szymura, John Erskine z Carnock (1695–1768): adwokat, profesor Uniwersytetu w Edynburgu, 

pisarz instytucjonalny, Acta Universitatis Wratislaviensis 332 (2021); M. Szymura, Adwokat, sędzia, pisarz 

instytucjonalny: życie i twórczość Andrew MacDoualla, lorda Bantkona (1685–1760), Czasopismo Prawno-

Historyczne 73 (2021); M. Szymura, George Joseph Bell (1770–1843): ostatni szkocki pisarz instytucjonalny, 

Acta Universitatis Wratislaviensis 335 (2022). 
28 Mający miejsce w ciągu XVII i XVIII w. stopniowy rozpad europejskiego ius commune opartego na prawie 

rzymskim na szereg narodowych systemów prawnych w przypadku Europy kontynentalnej zapoczątkował 

szeroko rozwinięty proces nadawania narodowego charakteru systemom prawnym w drodze działalności 

kodyfikacyjnej. Pierwszym krokiem dla takiego procesu było stworzenie – na kształt Instytucji 

Justyniańskich – obszernych traktatów prawniczych – mających walor zarówno edukacyjny, jak i 

porządkujący dla systemów złożonych do tej pory z źródeł o różnym pochodzeniu. Choć powstanie dzieł 

tego rodzaju nie jest wyjątkowe dla Szkocji, wyjątkowym jest fakt, iż nie zostały one – jak to miało miejsce 

na kontynencie – zastąpione przez tworzone później kodeksy cywilne. Wysoka ocena tych dzieł, nadawana 

im przez jurysprudencje oraz judykaturę doprowadziła do nadania im rangi subsydiarnego źródła prawa w 

Szkocji. Więcej o fenomenie dzieł instytucjonalnych i pisarzy instytucjonalnych w Szkocji: J. W. Cairns, 

Institutional Writings in Scotland reconsidered [w:] New Perspective in Scottish Legal History, A. K. R. 

Kiralfy, H. L. MacQueen (red.), Edinburgh 1984. 
29 W pracy wykorzystano w pierwszej kolejności późniejsze wydania dzieł – w szczególności dotyczy to 

Instutions… Erskine’a oraz Commentaries… Bella. Jest to podyktowane potrzebą analizy materiału 

źródłowego aż do ostatnich dekad XIX w., natomiast dynamika ewolucji instytucji na tle zachodzących zmian 

prawnych i ustrojowych najlepiej ukazuje się przez wzrost ilości orzecznictwa, które wykazywane są w 

przypisach późniejszych wydań dzieł instytucjonalnych.  
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2. Andrew MacDouall, Lord Bankton, An Institute of the Laws of 

Scotland (Edinburgh, 1751–1753); 

3. John Erskine of Carnock, An Institute of the Law of Scotland 

(Edinburgh, 1773) oraz Principles of the Law of Scotland (Edinburgh, 1774); 

4. George Joseph Bell, Commentaries on the Law of Scotland and on 

the Principles of Mercantile Jurisprudence (Edinburgh, 1804) oraz Principles of 

the Law of Scotland (Edinburgh, 1829). 

Dzieła instytucjonalne zostaną przeanalizowane pod kątem kilku instytucji 

szczegółowych, całościowo ukazujących sytuację prawną pozbawionego wolności 

dłużnika. W pierwszej kolejności będzie to instytucja pozbawienia wolności określana jako 

procedura act of warding, następnie części dzieł poświęcone statusowi pozbawionego już 

wolności dłużnika wraz z zobowiązaniami wierzyciela oraz urzędnika sprawującego pieczę 

nad więźniem. Na końcu zaś zostaną zbadane te fragmenty dzieł, w których zostały 

poddane analizie dwie odrębne procedury uwolnienia dłużnika – w wyniku wyjawienia 

majątku (cessio bonorum) lub z przyczyn natury humanitarnej (act of grace).  

W dalszej kolejności przedmiotem oceny staną się ustawy parlamentu – do roku 

1707 parlamentu szkockiego, a następnie ustawy brytyjskie, które jednak w zakresie 

interesującego nas problemu prawnego zawsze tworzone były odrębnie dla Szkocji oraz 

dla Anglii i Walii. Z tych względów zresztą nie zresztą sposób mówić o próbach unifikacji 

rozwiązań prawnych dotyczących uwięzienia za długi, a jedynie o pewnym podobieństwie 

procesu ewolucji instytucji, szczególnie w schyłkowym okresie jej funkcjonowania, a 

następnie abolicji. Ustawy, pomimo fragmentarycznej regulacji badanego problemu, 

pozostają istotne również w zakresie wyznaczenia omówionej już cezury czasowej 

funkcjonowania instytucji w systemie prawa szkockiego.  

Fragmentaryczność rozwiązań ustawowych, w połączeniu z pomocniczym 

i uzupełniającym charakterem wywodów prawnych znajdujących się w dziełach 

instytucjonalnych, pozostawia znaczne pole do interpretacji rozwiązań prawnych oraz 

oceny praktyki ich stosowania w drodze działalności jurydycznej. Na potrzeby pracy 

dokonano analizy 188 wyroków szkockiego Sądu Sesji, stanowiącego najwyższą instancję 

sądową w sprawach cywilnych rozpoznawanych przez sądy szkockie. W zakresie 

analizowanej instytucji Sąd Sesji posiadał szczególne uprawnienie do rozpoznawania 

wniosków o uwolnienie pozbawionego wolności dłużnika (cessio bonorum), które to 

uprawnienie dopiero w późniejszych okresach zostało częściowo przekazane do 

jurysdykcji sądów niższej instancji. W kontekście analizowanego orzecznictwa na uwagę 
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zasługuje fakt, że z ogólnej liczby orzeczeń zaledwie 22 wyroki zapadły jeszcze przed 

zawarciem angielsko-szkockiego traktatu zjednoczeniowego z 1707 r., natomiast aż 164 

już w okresie brytyjskim. To świadczy nie tylko o istotności badanego zagadnienia w 

praktyce orzeczniczej Sądu Sesji, ale też znacznej intensyfikacji stosowania więzienia 

wobec dłużników w XVIII oraz XIX w., jak również o pojawiających się na tym tle 

wątpliwości, które wymagały rozstrzygnięcia przez najwyższy sąd szkockiego systemu 

sądowniczego.  

Szczególny charakter praktyki szkockiego Sądu Sesji wymagał dokonania analizy 

treści i praktyki kilku specyficznych instrumentów prawnych określanych jako Acts of 

Sederunt – mających rangę ustawy zarządzeń procesowych Sądu Sesji, dokonujących 

uporządkowania i uregulowania pewnych aspektów postępowania przed wspomnianym 

sądem. Wskazane akty są omawiane na marginesie orzecznictwa Sądu Sesji, a o ich wadze 

świadczy chociażby fakt, że jeden z nich jest źródłem treści składanej przez dłużnika 

przysięgi, która stanowiła zarówno podstawę jego uwolnienia, jak i ewentualne źródło 

odpowiedzialności w przypadku udowodnienia mu krzywoprzysięstwa.  

Opisana powyżej struktura i charakter badanego materiału źródłowego implikuje 

zastosowane w pracy w różnym stopniu trzy metody badawcze. W największym zakresie 

wykorzystana została metoda dogmatycznoprawna, która została użyta do analizy aktów 

prawnych (ustaw parlamentów szkockiego i brytyjskiego, a także Acts of Sederunt), 

poglądów przedstawicieli judykatury (orzecznictwo Sądu Sesji) oraz nauki prawa (poglądy 

pisarzy instytucjonalnych). Zastosowana metoda pozwoliła nie tylko na analizę treści 

regulacji badanych instytucji, ale również na badanie praktyki jej stosowanie, która 

ukazując powstałe na tym tle problemy i wątpliwości, dokonuje twórczego poszukiwania 

ich rozwiązań w ramach działalności orzeczniczej.  

Ograniczenie zastosowania metody prawnoporównawczej wynikało nie tylko 

z dyscyplinującego charakteru narzuconych sobie przez Autora ram czasowych i 

terytorialnych prowadzonych badań. Istotną przyczyną był również charakter odwołań w 

treści dzieł instytucjonalnych, w których oprócz nielicznych oraz posiadających często 

jedynie wymiar wyjaśnienia stosowanej terminologii odwołań do rzymskiej genezy 

instytucji cessio bonorum, podstawowym źródłem porównań, szczególnie w wieku XIX, 

pozostaje prawo angielskie. Sąsiedztwo obu jurysdykcji, specyficzna relacja w ramach 

unitarnego państwa brytyjskiego oraz zasadniczo odmienne podstawy filozoficzne i 

praktyka stosowania więzienia wobec dłużników stanowiły dla szkockich pisarzy 
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instytucjonalnych wdzięczne tertium comparationis, leżący u podstaw zawartych w 

dziełach instytucjonalnych porównań.  

Wykorzystanie metody historycznoprawnej pozwoliło z kolei na pełniejsze 

ukazanie genezy instytucji więzienia za długi, poprzez przedstawienie różnych sposobów 

wykorzystania tego mechanizmu prawnego bądź to do ukarania bądź przymuszenia 

dłużnika do spełnienia zobowiązania, wreszcie zaś poprzez pokazanie procesu abolicji 

następującego w korelacji z rozszerzeniem stosowania konstrukcji bankructwa oraz 

rozwiązań prawa upadłościowego na dłużników nieposiadających statusu kupców. W 

rozdziałach poświęconych poszczególnym aspektom szkockich rozwiązań prawnych 

metoda ta posłużyła do analizy ewolucji rozwiązań dotyczących uwięzienia dłużnika oraz 

procesu jego uwolnienia. W jeszcze pełniejszy sposób umożliwiło to ukazanie procesu 

liberalizacji przepisów oraz praktyki orzeczniczej, która w coraz szerszy sposób zaczęła 

uwzględniać zasługujący na ochronę interes prawny dłużnika. 

 

4. Cel badawczy, teza i problemy badawcze 

Podstawowym celem rozprawy jest analiza pozycji prawnej dłużnika 

niewypłacalnego w szkockim systemie prawa prywatnego od początku XVII w. do 

pierwszych dekad XX w. przez pryzmat praktyki stosowania mechanizmu uwięzienia za 

długi.  

Powyższa cezura czasowa wyznaczona jest przez trzy akty prawne. Pierwsza z nich 

to szkocka Bankruptcy Act z 1621 r., która po raz pierwszy regulowała kwestię 

niewypłacalnego dłużnika, w szczególności przez pryzmat podważenia jego czynności o 

charakterze fraudacyjnym. Kolejne dwie to ustawy brytyjskie: Debtors (Scotland) Act z 

1880 r., która znacząco ograniczyła możliwość uwięzienia dłużnika oraz Debtors 

(Scotland) Act z 1913 r., która ostatecznie doprowadziła do derogacji instytucji więzienia 

za długi oraz procedury cessio bonorum – wniosku o uwolnienie dłużnika.  

Badania przeprowadzone na potrzeby pracy stanowią kontynuację prowadzonych 

wcześniej w Instytucie Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego badań nad prawem szkockim w kontekście 

hybrydowego charakteru tego systemu prawnego.  

Cel badawczy pracy koresponduje z jej główną tezą, która wskazuje na oryginalny 

charakter i zastosowanie instytucji uwięzienia za długi w prawie szkockim, będący 

konsekwencją nadania prymatu funkcji przymuszenia dłużnika do wyjawienia i 
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wydania majątku. Z tego powodu możliwość żądania uwięzienia dłużnika stanowi 

najdalej idący środek egzekucyjny, którym do końca XIX w. dysponował wierzyciel 

w systemie prawa szkockiego. 

Dla wykazania powyższej tezy głównej sformułowano w dalszej kolejności szereg 

szczegółowych problemów badawczych, które pozwoliły na jeszcze precyzyjniejsze 

przedstawienie charakteru badanej instytucji: 

I. Istotna dla określenia charakteru uwięzienia dłużnika w prawie szkockim 

stanie się analiza rozwiązań z zakresu pozbawienia dłużnika wolności oraz procesu jej 

odzyskania. Konsekwencją rozwiązań, które ułatwiały pozbawienie wolności oraz 

jednocześnie utrudniały jej odzyskanie może być uznanie, iż instytucja przestała pełnić 

charakter środka egzekucyjnego, a stała się formą karania niewypłacalnych dłużników 

poprzez pozbawienie wolności.  

II. Specyfika stosowania więzienia względem dłużnika wymagała 

zaangażowania instytucji państwowych w proces najpierw uwięzienia dłużnika, a 

następnie jego osadzenia w więzieniu. Z jednej strony tworzyło to możliwość nadzoru 

władz państwowych nad procesem egzekwowania długów, z drugiej prowadziło do 

nadania instytucji uwięzienia za długi mieszanego charakteru instytucji publiczno-

prywatnej. W tym kontekście ważne stanie się przedstawienie trójstronnej relacji 

łączącej wierzyciela, dłużnika oraz organ publiczny zarządzający miejscem osadzenia 

dłużnika.  

III. Wspomniany powyżej publicznoprawny pierwiastek analizowanej 

instytucji sprawia, że instytucja więzienia za długi mogła stać się przedmiotem działań 

harmonizacyjnych z regulacjami prawa angielskiego, które znając również tę 

instytucję, nadawało jej jednak zupełnie inny charakter. Długi okres funkcjonowania 

szkockiej instytucji w ramach systemu brytyjskiego (1707‒1913) oraz znaczna ilość 

orzeczeń Sądu Sesji przypadających na ten okres pozwoli na zbadanie wskazanego 

problemu w niniejszej pracy.  

IV.  Kwestią wymagającą zbadania będzie wskazywany przez pisarzy 

instytucjonalnych daleko idący humanitaryzm rozwiązań prawnych dotyczących 

uwięzienia dłużnika. Uwagi te, czyniąc na tle porównań z surowością prawa 

angielskiego, wymagają weryfikacji nie tylko w kontekście prawno-porównawczym, 

ale przede wszystkim rzeczywistej praktyki stosowania prawa, która zostanie ukazana 

w orzecznictwie Sądu Sesji.  
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5. Struktura rozprawy 

Struktura niniejszej rozprawy determinowana jest przez przedstawione powyżej 

problemy badawcze oraz treść analizowanego materiału źródłowego. Pracę rozpoczyna 

wstęp, składający się z przedstawienia przyczyn wyboru problemu badawczego, 

omówienia stanu badań, analizowanego materiału badawczego oraz zastosowanych metod 

badawczych, celu i tezy rozprawy oraz jej struktury. Praca podzielona została na pięć 

rozdziałów, a każdy z nich rozpoczyna się wprowadzeniem do badanych w nich 

szczegółowo problemów.  

Pierwszy rozdział poświęcony zostanie naświetleniu genezy instytucji więzienia za 

długi w anglosaskiej tradycji prawnej – w prawie szkockim, angielskim oraz 

amerykańskim. Przedstawienie historii szkockiego ustawodawstwa dotyczącego dłużnika 

niewypłacalnego stanowi istotne wprowadzenie do rozważań nad prawem szkockim, 

jednocześnie w sposób pełny ukazuje jedynie subsydiarny charakter ingerencji 

ustawodawcy w kształtowanie się badanej instytucji, w której ciężar rozważań nad jej 

charakterem spoczywał na barkach judykatury i jurysprudencji, a których rozważania 

zostaną ukazane w dalszych częściach pracy w formie analiz treści dzieł instytucjonalnych 

oraz wyroków Sądu Sesji. Istotność badania więzienia za długi w prawie angielskiem 

wynika nie tylko z charakteru odniesień do tego systemu prawnego w dziełach 

instytucjonalnych, ale również z unitarnego charakteru powstałego na początku XVIII w. 

państwa brytyjskiego oraz niekwestionowanej hegemonii Anglii w sformalizowanym w 

wyniku unii realnej związku obydwu królestw. Analiza systemu amerykańskiego, z uwagi 

na wielość jurysdykcji stanowych oraz dołączanie kolejnych terytoriów już w okresie, w 

którym możliwość pozbawienia wolności dłużnika przestawała być niekwestionowanym 

uprawnieniem wierzyciela, daje pole do interesujących rozważań. Możliwym jest 

przedstawienie zarówno wielości modeli rozwiązań konstytucyjnych w zakresie więzienia 

za długi, jak i stopniowości procesu abolicji tej konstrukcji prawnej. Rozważania 

pierwszego rozdziału wieńczy komentarz dotyczący zniesienia instytucji więzienia za 

długi, tym razem w kontekście ogólniejszego procesu mającego miejsce w drugiej połowie 

XIX w. oraz pierwszej połowie XX w., wraz z powstałymi na miejsce więzienia za długi 

nowych rozwiązań prawnych, które pozwalały na dalsze utrwalanie przewagi pozycji 

prawnej wierzyciela nad dłużnikiem w procesie egzekwowania długu.  

Przedmiotem, a jednocześnie celem drugiego rozdziału, jest wprowadzenie do 

rozważań o naturze instytucji więzienia za długi w prawie szkockim. Analizę rozpoczyna 
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opis uzasadnień, które w kontekście wprowadzenia i funkcjonowania instytucji w Szkocji 

czynią pisarze instytucjonalni. W dalszej kolejności zostaje zwrócona uwaga na 

przedstawiane przez przedstawicieli szkockiej jurysprudencji i judykatury oceny modelu 

więzienia za długi, który funkcjonował ówcześnie w Anglii. Pozostała część drugiego 

rozdziału skupia się na trzech aspektach, w których przejawiał się humanitaryzm rozwiązań 

szkockiej konstrukcji więzienia za długi – prawa do tymczasowego zwolnienia z uwagi na 

stan zdrowia dłużnika (tzw. Bill of Health), zobowiązania wierzyciela do dostarczania 

środków na utrzymanie pozbawionego wolności dłużnika (zobowiązanie alimentacyjne 

wierzyciela) oraz prawa do żądania uwolnienia dłużnika ubogiego, który nie mógł wykazać 

majątku w toku procedury jego wyjawienia z uwagi na brak jakiegokolwiek majątku 

(zwolnienie na podstawie tzw. Act of Grace). 

Rozdział trzeci poświęcony został procedurze pozbawienia dłużnika wolności. 

Więzienie za długi przedstawione zostanie nie tylko jako środek zmierzający do 

wyegzekwowania długu poprzez przymuszenie dłużnika do wyjawienia swojego majątku, 

ale także jako środek o charakterze subsydiarnym. Omówiony w tym rozdziale 

dwustopniowy proces pozbawienia wolności składający się z wydania nakazu zatrzymania 

dłużnika (Act of Warding) oraz właściwego procesu ujęcia dłużnika (caption) pozwoli nie 

tylko na omówienie gwarancji przysługujących dłużnikowi, ale także obowiązków 

wierzyciela oraz dokonującego czynności urzędnika, przez co podkreślony zostanie 

mieszany, prywatno-publiczny charakter badanej instytucji. Ostatnim problemem, który 

został poddany ocenie w przedmiotowym rozdziale jest instytucja zabezpieczająca udział 

dłużnika w trakcie procesu, czyli pozbawienie wolności z uwagi na ryzyko ucieczki 

określane jako pozbawienie wolności meditatio fugae. Instytucja ta, choć nie była częścią 

postępowania egzekucyjnego sensu stricto, z uwagi na podobny charakter (pozbawienie 

wolności dłużnika) oraz zbliżony cel (generalne ułatwienie procesu egzekwowania 

należności) omawiana była przez pisarzy instytucjonalnych przy okazji rozważań o 

pozbawieniu wolności dłużnika. Stała się ona również przedmiotem niniejszego 

opracowania. 

Centralnym przedmiotem analizy w rozdziałach czwartym i piątym – zarówno z 

uwagi na obszerność poświęconych jej źródeł, jak i ilość rozstrzygnięć sądowych 

zapadłych w związku z jej stosowaniem – była szkocka konstrukcja cessio bonorum, czyli 

postępowanie w przedmiocie uwolnienia dłużnika pozbawionego wolności. Ten środek 

procesowy, stanowiący charakterystyczny rys szkockiej instytucji więzienia za długi, 

determinuje specyfikę stosowania krótkotrwałego pozbawienia wolności w celach 
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przymuszenia dłużnika do wyjawienia majątku. W rozdziale czwartym obiektem badań 

stało się ratio legis wprowadzenia procedury cessio bonorum, wymogi złożenia wniosku 

oraz rozważania nad szczególnymi elementami postępowania – składaną przez dłużnika 

przysięgą oraz konsekwencjami prawnymi wyroku dla osoby i majątku dłużnika. 

Przedmiotem rozdziału piątego stały się zakres zastosowania cessio bonorum ujęty w 

dwójnasób: analizie poddano zarzuty formułowane względem dłużnika przez 

uczestniczącego w postępowaniu o przyznanie cessio bonorum wierzyciela, których 

ewentualna skuteczność i utrwalona w tym zakresie linia orzecznicza Sądu Sesji 

doprowadziła do wykluczenia pewnych grup dłużników oraz długów o pewnych cechach 

szczególnych z zakresu możliwości uzyskania zwolnienia z więzienia. W pozostałym 

zakresie rozdział zawiera także rozważania nad znajdującymi się w treści dzieł 

instytucjonalnych przypadkami, w których stosowanie cessio bonorum nie było konieczne 

z tego prozaicznego powodu, że dłużnik nie mógł być pozbawiony wolności – w tym 

kontekście szczególnie istotnym zagadnieniem pozostaje prawo azylu (sanktuarium) jako 

forma przywileju dotyczącego miejsca przebywania dłużnika, którego nie można było 

pozbawiać wolności. 

Każdy z rozdziałów zakończony jest podsumowaniem stanowiącym syntezę 

rozważań w nich przedstawionych. Dysertację zamyka zakończenie, w którym zostaje 

podjęta próba odpowiedzi na sformułowane we wstępie w postaci tez problemy badawcze. 

Podsumowaniem materiału będącego przedmiotem badań są znajdujące się na końcu pracy 

indeks orzeczeń oraz bibliografia podzielona na dzieła szkockiej jurysprudencji (dzieła 

instytucjonalne), akt prawne (odpowiednio angielskie, szkockie i brytyjskie) oraz literaturę 

przedmiotu.  
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Rozdział 1. Więzienie za długi w anglosaskiej tradycji prawnej: geneza, rozwój, 

abolicja  

 Wprowadzenie 

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest przedstawienie genezy charakteru instytucji 

prawnych związanych z uwięzieniem dłużnika w anglosaskiej tradycji prawnej. 

Pozbawienie dłużnika wolności na przestrzeni wieków spełniało rozmaite funkcje – służyło 

stworzeniu warunków dla dłużnika do odpracowania długu, stanowiło formę 

zabezpieczenia jego obecności w toku postępowania sądowego bądź egzekucyjnego, w 

końcu zaś było metodą ukarania dłużnika, postrzeganego jako osoby nieuczciwej.  

Choć anglosaska tradycja prawna, wykształcona w formacji społecznej, w której 

nie funkcjonowało niewolnictwo, nie znała konstrukcji prawnych właściwych dla 

egzekucji osobistej, borykała się z tymi samymi problemami, na które w starożytności 

remedium miała być właśnie niewola za długi – nieefektywnym charakterem egzekucji 

majątkowej.  

Rozwiązania mające na celu ułatwienie egzekwowania zobowiązań względem 

dłużników, którzy starali się dług ukryć lub – jak w przypadku kupców – mogli nie 

posiadać łatwo dostępnego majątku, doprowadziły bezpośrednio do wprowadzenia 

rozwiązań umożliwiających pozbawienie dłużnika wolności. Jeszcze bardziej znamiennym 

jest pośrednia konsekwencja takiego stanu rzeczy, którą jest zaburzenie równowagi pozycji 

prawnej stron stosunku obligacyjnego na etapie postępowania egzekucyjnego oraz trwałość 

tej dysproporcji statusu prawnego. Mimo zniesienia wpierw niewoli za długi, a w drugiej 

połowie XIX i pierwszej połowie XX w. także więzienia za długi, szereg istniejących 

współcześnie rozwiązań prawnych prowadzących do postępującego uzależnienia 

ekonomicznego dłużników od wierzycieli oraz znacząco silniejszej pozycji tej drugiej 

strony stosunku obligacyjnego, pozwala na refleksję, że mimo pozostawienia dłużnikowi 

wolności w wymiarze osobistym, w dalszym ciągu dochodzi do ograniczenia pewnych 

zakresów jego wolności na podstawie istniejącego zadłużenia. 

Przechodząc do omówienia struktury niniejszego rozdziału, został on podzielony 

na cztery podrozdziały, w których przedmiotem analizy będzie ewolucja rozwiązań 

ustawowych dotyczących dłużnika niewypłacalnego oraz możliwości jego uwięzienia.  

Pierwszy podrozdział poświęcony zostanie ustawodawstwu szkockiemu, które 

jednak z uwagi na lapidarność i punktowy charakter regulacji tworzyło jedynie 

podstawowe ramy prawne dla badanych instytucji, pozostawiając liczne problemy o 
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charakterze szczegółowym jako pole dla rozważań jurysprudencji oraz przedmiot 

doprecyzowania w drodze działalności orzeczniczej judykatury.  

Rozwiązania prawa angielskiego, którym poświęcono drugi z podrozdziałów, 

ukażą genezę pojawienia się więzienia za długi w prawie angielskim, które z instytucji 

związanej głównie z prawem handlowym, stało się konstrukcją powszechnie dostępną dla 

wierzycieli, a początkowa, przymuszająco-zabezpieczająca funkcja więzienia za długi 

musiała ustąpić nowemu, wyraźnie penalnemu charakterowi badanej instytucji w prawie 

angielskim.  

Trzeci podrozdział będzie dotyczyć przedmiotowego zagadnienia w prawie 

amerykańskim. Federalna struktura państwa oraz znaczący rozwój terytorialny w XIX w. 

– którego pierwsza połowa upływa pod znakiem kwestionowania zasadności więzienia 

dłużników oraz działań legislacyjnych mających na celu polepszenie ich sytuacji, zaś druga 

połowa wieku była już okresem zdecydowanych działań abolicyjnych na świecie – 

pozwalają na obserwacje szeregu modelów ustawowych dotyczących uwięzienia dłużnika 

oraz unifikującego charakteru prawodawstwa federalnego w przedmiotowej materii. 

Ostatni z rozdziałów, który wieńczy rozważania w tej części rozprawy poświęcony 

został procesowi abolicji więzienia za długi w drugiej połowie XIX w. Proces ten, 

nieograniczony oczywiście jedynie do krajów zaliczanych do tradycji anglosaskiej, nie 

zamyka jednak historii regulacji prawnych sankcjonujących silniejszy status wierzyciela 

w postępowaniu egzekucyjnym wobec wykształcenia się nowych, zastępczych konstrukcji 

prawnych.  

 

1.1 Ustawodawstwo szkockie a problem dłużnika niewypłacalnego 

Wskazana już we wstępie pracy i niniejszego rozdziału prawidłowość dotycząca 

szkockich rozwiązań w zakresie dłużników niewypłacalnych wpływała bezpośrednio na 

źródła regulacji przedmiotowej kwestii – skromny charakter regulacji ustawowych 

wymagał zatem ich komentarza przez przedstawicieli jurysprudencji, a następnie 

doprecyzowania w drodze działalności judykatury, z sędziami Sądu Sesji na czele.  

W tym kontekście Donna Mackenzie Skene wskazuje, że szkockie rozwiązania 

ustawowe dotyczące niewypłacalnych dłużników przed wprowadzeniem rozwiązań 

brytyjskich w XVIII w. składały się głównie z rozwiązań, które nakładały na dłużnika 

obowiązek wydania wierzycielowi całości posiadanego majątku w celach umożliwienia 

zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Wierzyciel w przypadku krnąbrnego dłużnika posiadał 
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prawo do prowadzenia egzekucji z nieruchomości, zatrzymania ruchomości dłużnika, a w 

ostateczności także pozbawienia go wolności30. Jednocześnie nie istniały żadne procedury 

umożliwiające równoległe spełnienie zobowiązań wobec większej ilości wierzycieli, z 

którymi dłużnik musiał szukać indywidualnych układów.  

Regulacje szkockie w XVI i pierwszej połowie XVII w. były stosunkowo surowe 

dla dłużników, którzy często dopuszczali się czynności fraudacyjnych, próbując ukryć 

majątek przed wierzycielami 31 . Pierwszą szkocką ustawą dotyczącą niewypłacalności 

dłużnika była Bankruptcy Act z 1621 r., której głównym przedmiotem były zagadnienia 

związane z nieodpłatną alienacją majątku przez dłużników oraz możliwością podważenia 

tych czynności skargą pauliańską32. Dalsze rozwiązania prawne wprowadzono w ustawie 

z 1696 r., która dotyczyła z kolei faworyzowania niektórych wierzycieli przez dłużnika, ze 

szkodą dla pozostałych wierzycieli. Obie ustawy pozostały w mocy jeszcze w XX w., a ich 

uchylenie związane jest z całościową reformą szkockiego prawa upadłościowego na mocy 

ustawy z 1985 r. (Bankruptcy Scotland Act 1985)33. 

Okres rozwiązań prawnych w okresie przed unią z Anglią zamykają dwie ustawy 

z drugiej połowy XVII w. – The Diligence Act z 1661 r.34 oraz Judical Sale Act z 1681 r.35 

Nie zawierały one nowych rozwiązań dotyczących pozbawienia wolności za długi, ale 

wprowadzały szereg regulacji porządkujących procedurę egzekucji z nieruchomości, co 

pośrednio wpływało na konieczność uciekania się do środka egzekucyjnego w postaci 

pozbawienia dłużnika wolności36. Ustawa z 1696 r.37 pozbawiła z kolei mocy prawnej 

wszystkich rozporządzeń dokonanych przez bankruta w okresie 60 dni poprzedzających 

ogłoszenie jego upadłości – Henry Goudy wskazuje, że rozwiązania obu ustaw były 

skierowane przeciwko czynnościom, które zostały dokonane dobrowolnie przez dłużnika, 

natomiast nie rozwiązywały jeszcze problemu podziału majątku dłużnika między wielu 

                                                 

30 D. W. Mackenzie Skene, Insolvency Law in Scotland, Edinburgh 1999, s. 9.  
31 Ibidem, s. 10.  
32 Pełen tekst aktu znajduje się w: J. MacLeod, The Reception of the actio Paulina in Scots Law [w:] The 

History of Bankruptcy: Economic, social and cultural implications in early modern Europe, M. Safely (red.), 

London 2013, s. 205‒208. 
33 D. W. Mackenzie Skene, Plus Ça Change, Plus C’est La Même Chose? The Reform of Bankruptcy Law in 

Scotland, Nottingham Insolvency and Business Law Journal 15 (2015), s. 287.  
34 The Diligence Act z 1661 r. (c. 18). 
35 Judical Sale Act z 1681 r. (c. 17). 
36 D. W. Mackenzie Skene, Insolvency Law…, op. cit., s. 10.  
37 Act for Declaring Nottour Bankrupt z 1696 r. (c. 5). 
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wierzycieli i występującego dotychczas swoistego wyścigu o zaspokojenie swojej 

wierzytelności, zanim nie dojdzie do wyczerpania majątku dłużnika38. 

 Powstanie Wielkiej Brytanii i szereg reform prawnych oraz działań o charakterze 

harmonizacyjnym nie objęło sfery postępowania upadłościowego - dla obydwu dawnych 

królestw brytyjskich Parlament uchwalał odrębne regulacje. Pierwszą ustawą „szkocką” w 

tym okresie było prawo wekslowe z 1772 r.39, która po raz pierwszy wprowadziła do 

szkockiego systemu prawnego postępowanie upadłościowe, w którym dłużnik wyzbywał 

się całego majątku na rzecz wyznaczonego przez sąd zarządcy, chroniąc się tym samym 

przed groźbą utraty wolności. Procedura ta, choć ograniczona do roku 1856 r. jedynie do 

kupców, stanowiła istotne novum w szkockim systemie prawnym oraz realną gwarancję 

wolności dla przynajmniej części potencjalnych dłużników, którzy byli gotowi do 

współpracy w toku procedury rozdysponowywania ich majątku w trakcie postępowania 

egzekucyjnego40.  

Pierwszym rozwiązaniem o charakterze stałym41 była ustawa Prawo upadłościowe 

z roku 1839 r.42. Rzeczony akt prawny, który powstał pod auspicjami jednego z pisarzy 

instytucjonalnych, profesora Georga Josepha Bella, zawierał szereg pozytywnych dla 

dłużnika rozwiązań. W pierwszej kolejności zmniejszała wysokość długu, którego 

wystąpienie uprawniało wierzycieli do wszczęcia postępowania likwidującego majątek 

dłużnika (sequestration), przez co postępowanie to – stanowiące alternatywę wobec 

procedury indywidualnych układów oraz pozbawiania wolności dłużnika w toku 

postępowania egzekucyjnego - stawało się znacznie bardziej dostępne. Postępowanie stało 

się również dużo tańsze, przez co nie stanowiło tak dużego obciążenia finansowego dla 

znajdującego się w skądinąd trudnej sytuacji finansowej dłużnika43. 

Znaczące usprawnienia procesu upadłościowego to jednak okres wspomnianej już 

ustawy z 1856 r. – Bankruptcy (Scotland) Act44, która rozszerzyła stosowanie procedury 

                                                 

38 H. Goudy, A treatise…, op. cit., s. 3.  
39 Bill of Exchange (Scotland) Act z 1772 r. – ustawa z czasów panowania króla Jerzego III (12 Geo. III c. 

72).  
40 D. W. Mackenzie Skene, Plus Ça Change..., op. cit., s. 288.  
41 J. H. Burton mówi chociażby o wcześniejszej ustawie (Bankruptcy Act z 1814 r. – 54 Geo. III c. 137), 

której moc obowiązująca wynosiła początkowo rok, a następnie aż do wprowadzenia ustawy z 1839 r. jej 

moc obowiązująca była corocznie przedłużana. Zob. J. H. Burton, The Law of Bankruptcy, Insolvency, and 

Mercantile Sequestration, in Scotland, Edinburgh 1845, wprowadzenie, s. XII. 
42 Bankruptcy Act Scotland z 1839 r., (2 & 3 Vict. c. 31). 
43 H. Goudy, A treatise…, op. cit., s. 4.  
44 Bankruptcy (Scotland) Act z 1856 r., (19 & 20 Vict. c. 79). 
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dobrowolnej likwidacji majątku dłużnika na innych niż kupcy dłużników oraz zwiększała 

zakres uprawnień sądu szeryfa w sprawach upadłościowych. Zaznacza się, przy tym że 

przyjęty ostatecznie projekt ustawy zachował charakter szkockiego prawa upadłościowego, 

wobec początkowych zamierzeń daleko idącej harmonizacji na wzór rozwiązań 

istniejących w Anglii45.  

Największe zmiany w interesującym nas problemie więzienia za długi nastąpiły 

u schyłku XIX wieku. Ustawą o dłużnikach z 1880 r.46  zakazano niewoli za długi z 

wyjątkiem sytuacji, w których dług wynika z niezapłacenia podatków, grzywien, kar 

nałożonych na stronę w toku procesu za naruszenie powagi sądu oraz za długi 

alimentacyjne. Akt ten w powyższym zakresie pozostaje w mocy do dnia dzisiejszego47. 

Ustawa ta zmieniła również zakres postępowania o przyznanie dłużnikowi przywileju 

cessio bonorum – instytucji, która była jedną z najbardziej charakterystycznych, 

kształtujących pozycję prawną uwięzionego dłużnika w Szkocji oraz jednym z głównych 

problemów, który zostanie poddany analizie w niniejszej dysertacji. Reforma cessio 

bonorum, która nastąpiła w roku 1880, z uwagi na znaczące zmniejszenie się zakresu 

stosowania uwięzienia za długi na mocy tej samej ustawy, sprowadziła całą procedurę 

zasadniczo do mechanizmu rozdysponowania majątku dłużnika i przekazania go w ręce 

odpowiadającego przed sądem zarządcy, nie zaś środka dążącego do przywrócenia 

wolności pozbawionego jej dłużnika48. Symbolicznym epilogiem uwięzienia dłużnika za 

długi w prawie szkockim pozostaje wprowadzenie ustawy o bankructwie z 1913 roku49, 

która potwierdziwszy wspomniany zakaz jednocześnie i w sposób ostateczny uchyliła 

przepisy o cessio bonorum. Żadna z dwóch kolejnych wielkich reform szkockiego prawa 

upadłościowego nie wprowadziła ponownie tych drastycznych rozwiązań50. 

 

                                                 

45  E. Reid, Scotland [w:] Mixed Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family, V. Palmer (red.), 

Cambridge 2012, s. 249.  
46 Debtors (Scotland) Act z 1880 r., (43 & 44 Vict. c. 34).  
47 Tekst obowiązującej części aktu: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/43-44/34/crossheading/aboli 

tion-of-imprisonment-for-debt [data dostępu 14.12.2022]. 
48 W. Green, Green's Encyclopaedia of the Law of Scotland, t. 2, Edinburgh 1896, s. 359‒361. 
49 Bankruptcy (Scotland) Act z 1913 r., (3 & 4 Geo V, c. 20).  
50 Mowa tutaj o ustawach z czasów panowania królowej Elżbiety II – ustawie Bankruptcy (Scotland) Act z 

1985 r. (c. 66) oraz ustawie Bankruptcy (Scotland) Act z 2016 r. (c. 21). 
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1.2 Pozbawienie wolności dłużnika w prawie angielskim jako forma ukarania 

dłużnika  

Prawo angielskie stanowiło nie tylko źródło inspiracji w procesie rozwoju prawa 

szkockiego, ale także komentarza i polemiki ze strony przedstawicieli szkockiej 

jurysprudencji. Przyjrzenie się rozwiązaniom prawa angielskiego jest potrzebne nie tylko 

na potrzeby oceny pojawiających się w dziełach instytucjonalnych uwag o tym porządku 

prawnym. Sygnalizowana już w tytule podrozdziału odmienność funkcji więzienia za długi 

w prawie angielskim wobec problemu funkcjonowania tych rozwiązań razem z 

konstrukcjami prawa szkockiego w ramach jednego, unitarnego państwa brytyjskiego, 

skłania do rozważenia przyjętego w Anglii modelu traktowania dłużnika niewypłacalnego 

oraz oceny ewentualnego wpływu tych regulacji na prawo szkockie.  

W okresie najdawniejszym, bo sięgającym czasów królestw anglosaskich, nie 

funkcjonowała instytucja więzienia za długi. Pollock i Maitland wskazują, że w dawnym 

prawie anglosaskim uwięzienie nie miało charakteru środka egzekucyjnego ani kary, a 

wykorzystywano je w celu zabezpieczenia się przed ucieczką sprawcy51.  

Także w prawie angielskim początkowo nie istniała możliwość pozbawienia 

wolności dłużnika – ani na czas procesu w celu zabezpieczenia jego stawiennictwa, ani 

jako formę przymuszenia dłużnika do spełnienia wyroku 52 . Wczesne rozwiązania 

ustawowe zaczęły się pojawiać w kontekście ochrony wierzyciela, wprowadzając sankcje 

karne dla dłużnika i uznając brak wypełnienia wyroku wydanego w imieniu króla w 

kategorii przestępstwa. Już w tym okresie zauważalne staje się rozwarstwienie regulacji 

prawa upadłościowego na te, które dotyczyły kupców oraz te, które dotyczyły pozostałych 

grup dłużników. W tej pierwszej sytuacji mieliśmy do czynienia z dużo bardziej 

liberalnymi rozwiązaniami prawnymi, łącznie z umożliwieniem kupcom skorzystania z 

procedury upadłościowej, w której mogli oni uzyskać umorzenie dotychczasowych 

zobowiązań53. 

                                                 

51 F. Pollock, F. Maitland, The History of English Law before the time of Edward I, Cambridge 1898, s. 26. 
52 J. Cohen wskazuje, że wierzyciel nie mógł uzyskać orzeczenia pozbawiającego dłużnika wolności ani na 

czas procesu, ani w wyniku skutecznego dowiedzenia długu i jego braku zapłaty – jego uprawnienia 

ograniczały się do rytów fieri facias oraz levari facias. Zob. J. Cohen, The history of imprisonment for debt 

and its relation to the development of discharge in bankruptcy, The Journal of Legal History 3 (1982), s. 154.  
53 Uzasadnieniem takiego rozwiązania miał być fakt, że działalność kupiecka wymagała zaciągania długów, 

a niemożność realizowania przez kupca zaciągniętych zobowiązań stanowi najczęściej konsekwencje jego 

pecha, nie zaś wynik jego winy. Więcej: S. Laurence Shaiman, The History of Imprisonment for Debt and 
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W prawie angielskim, podobnie jak w przypadku omawianych w dalszej części 

dysertacji rozwiązań szkockich, istniało prawo azylu, które umożliwiało ucieczkę przez 

dłużnika przed groźbą pozbawienia wolności54. Jednocześnie ucieczka za granicę wiązała 

się często z banicją dłużnika. To rozwiązanie jawiło się jako wyjątkowo niekorzystne dla 

jego wierzycieli, albowiem w takiej sytuacji majątek dłużnika przechodził na rzecz skarbu 

państwa i to do króla musieli zwracać się wierzyciele z prośbą o przekazanie na ich rzecz 

części tego majątku tytułem spłaty długów55.  

Omówione poniżej rozwiązania stanowią formę ewolucji uprawnienia wierzyciela 

do żądania pozbawienia wolności dłużnika. Warto w tym miejscu przytoczyć uwagę, jaką 

w kontekście instytucji czyni John Fox zauważając, że pozbawienie wolności dłużnika 

mogło mieć nie tylko charakter reakcji na brak wykonania wyroku, ale mogło się zdarzyć 

również w trakcie procesu na wniosek organów państwa, w sytuacji w której dłużnik unikał 

wezwań do sądu i nie wdawał się w spór – takie przypadki stosowania więzienia miały 

mieć zresztą szersze zastosowanie, albowiem sankcja taka mogła spaść także na każdego 

dłużnika, który nie wdawał się w spór56. 

Pierwsze rozwiązania prawne, w których uprawnienie do żądania pozbawienia 

wolności dłużnika oddaje się w ręce wierzyciela pojawiają się w Anglii w XIII wieku, choć 

już w tym miejscu należy zaznaczyć, że miały one jedynie charakter incydentalny57 . 

Pierwszą ustawą uprawniającą do żądania pozbawienia wolności dłużnika był Statut z 

Marlbridge z 1267 r.58, wprowadzający wspomniane uprawnienie dla bardzo wąskiej grupy 

przypadków – sytuacji pozwania urzędnika królewskiego (bailifa) z tytułu 

nieprawidłowości w prowadzonych przez niego księgach rachunkowych. Wymogiem 

skutecznego żądania pozbawienia urzędnika wolności było nieposiadanie przez niego 

nieruchomości – w takim bowiem przypadku jego ewentualna ucieczka wydawała się 

                                                 

Insolvency Laws in Pennsylvania as They Evolved from the Common Law, The American Journal of Legal 

History 3 (1960), s. 206. 
54 J. Levinthal, The Early History of English Bankruptcy, University of Pennsylvania Law Review and 

American Law Register 67 (1919), s. 10.  
55 J. Cohen, op. cit., s. 155. 
56 J. Fox, Process of Imprisonment at Common Law, Law Quarterly Review 39 (1923), s. 47.  
57 Powszechność stosowania takich rozwiązań ograniczałaby dostęp rządu do poddanych, którzy mogli być 

potrzebni chociażby na wypadek wojny. Uważano bowiem, że interes prywatny musi ustąpić interesowi 

publicznemu i tym, nie zaś względami humanitarnymi, argumentowano niechęć względem omawianej 

instytucji.  
58 Statute of Malbridge z 1267 r., (52 Hen. III c. 32). 
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mniej prawdopodobna i jednocześnie nie ograniczała szans na zaspokojenie wierzytelności 

w toku egzekucji majątkowej59. 

Szerszy zakres prawa do żądania uwięzienia dłużnika odnajdujemy w dwóch 

ustawach określanych jako Statuty Handlowe (Statute Merchant) odpowiednio z 1283 r. 

oraz 1285 r. Obydwie ustawy uprawniały do przyprowadzenia dłużnika przed sąd w celu 

dokonania formalnego uznania wysokości oraz terminu wymagalności zobowiązań. Po 

upływie tego terminu wierzyciel był uprawniony do zajęcia należących do dłużnika 

ruchomości i prowadzenia z nich egzekucji, a w przypadku ich wyczerpania wierzyciel 

mógł żądać osadzenia dłużnika w więzieniu. Nie określono w żaden sposób okresu, przez 

który dłużnik mógł być pozbawiony wolności – co do zasady trwało to tak długo aż spłacił 

dług bądź wypracował jakąś formę porozumienia z wierzycielem lub też tak długo, jak 

wierzyciel dostarczał mu podstawowych środków utrzymania60. 

Ustawy stanowiły wyraz ochrony interesów kupców. E. Tomlison zauważa, że 

ustawy uzbroiły wierzycieli w istotne uprawnienie do żądania pozbawienia wolności 

dłużnika w razie jego niewypłacalności, a spieniężenie posiadanych przez dłużnika 

ruchomości stanowiło preludium do egzekucji z nieruchomości. Autor zauważa, że 

przepisy prawa handlowego dały kupcom uprawnienie, które długo było im odmawiane na 

gruncie common law, a zatem możliwość wejścia w posiadanie nieruchomości dłużnika, a 

nie jedynie pożytków pochodzących z tego źródła61.  

Omówienie dotychczasowych rozwiązań egzekucyjnych możemy znaleźć w dziele 

Pollocka i Maitlanda – autorzy zauważyli, że zasadniczo w przypadku uznania zasadności 

roszczenia wierzyciela w formie wyroku, szeryf przeprowadzał czynności egzekucyjne 

polegające na przekazaniu wierzycielowi w posiadanie ruchomości dłużnika bądź też 

urzędnik dokonywał zaboru pożytków pochodzących z należących do niego 

nieruchomości, nie dokonując przy tym zajęcia nieruchomości bądź przekazania ich na 

rzecz wierzycieli, albowiem nieruchomości postrzegane jako dobra dziedziczne, wyłączały 

je spośród zbioru rzeczy, które mogły być przedmiotem egzekucji. Nowy ryt procesowy, 

wprowadzony właśnie ustawą z 1285 r., dawał wierzycielowi wybór między skorzystaniem 

                                                 

59 J. Cohen, op. cit., s. 154.  
60 Ibidem. 
61 E. Tomlison, op. cit., s. 8. 
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z dotychczasowych rozwiązań bądź uzyskania prawa do posiadania połowy nieruchomości 

dłużnika, w celu zaspokojenie długu62.  

Statuty Handlowe regulowały również kwestie szczegółowe dotyczące osoby 

pozbawianego wolności dłużnika. Pierwszy z nich wprowadzał obowiązek wierzyciela do 

zapewnienia osadzonym dłużnikom podstawowego wiktu w postaci wody i chleba63 , 

natomiast ustawa z 1285 r. zawierała procedurę pochwycenia niewypłacalnego dłużnika. 

Nakładała ona obowiązek pochwycenia dłużnika na urzędnika zajmującego się 

więzieniem, a w przypadku braku takiego urzędu na głównego urzędnika miejskiego w 

miejscu, w którym doszło do stwierdzenia istnienia długu. Urzędnik, który nie wypełnił 

nałożonego na niego zobowiązania ryzykował nie tylko przyjęciem na siebie 

odpowiedzialności dłużnika, ale także utratą wolności64. 

Ograniczona początkowo do relacji kupieckich możliwość stosowania więzienia 

względem dłużników została w XIV w. rozszerzona – ustawa z czasów panowania 

Edwarda III z 1352 r.65 dawała sądom królewskim uprawnienie do pozbawienia wolności 

służących, którzy nie byli w stanie zdać rachunków z oddanych im w zarząd środków66. Z 

czasem uprawnienie sądów królewskich traktowano w sposób dużo szerszy, zapewniając 

wierzycielowi możliwość żądania pozbawienia wolności dłużnika w każdej sytuacji, w 

której nie dochodziło do uznania przez dłużnika roszczenia wierzyciela. Ralph Pugh 

stwierdza, że od tego momentu wierzycielowi przysługiwały te same uprawnienia co 

państwu, a ustawa stając się podstawą prawną dla więzienia za każdy rodzaj długu, została 

w konsekwencji źródłem „licznych więzień za długi i lamentów tych, którzy zostali w nich 

osadzeni”67. 

                                                 

62 F. Pollock, F. Maitland, op. cit., s. 595. 
63 Jednocześnie Ralph Pugh zauważa, że ów obowiązek alimentacyjny miał oczywiście jedynie przejściowy 

charakter, albowiem wierzyciel miał prawo do odzyskania przekazanych na rzecz utrzymania dłużnika 

środków w toku dalszego postępowania egzekucyjnego. Zob. R. Pugh, Imprisonment in Medieval England, 

Cambridge 1968, s. 242.  
64 Ralph Pugh wskazuje przy tym na wyrok Sądu Szachownicy (Exchequer) z 1475 r., w którym rzeczony 

sąd uznał, że skuteczne pociągnięcie przez wierzyciela urzędnika do odpowiedzialności za dług dłużnika, 

jednocześnie zwalnia owego dłużnika z ciążącego na nim zobowiązania. Zob. R. Pugh, op. cit., s. 245.  
65 Ustawa z 1352 r., (25 Edw. III c. 17).  
66 Ciekawie jawi się w tym zakresie wybór, jaki był stawiany przed wierzycielem – musiał on bowiem wybrać 

między egzekucją osobistą i majątkową, zaś wybór jednej z dróg lub też form postępowania egzekucyjnego 

zamykał jego drogę do skorzystania z alternatywnej formy dochodzenia odpowiedzialności dłużnika. Zob. 

E. Tomlison, op. cit., s. 8. 
67 Do najsłynniejszych z takich więzień należały Ludgate, Newgate, Fleet oraz Mashalsea. Oprócz więzień 

istniały również instytucje określane jako „sponging houses” – półotwarte zakłady dla dłużników, w których 
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Jak zaznacza Richard Ireland, w XIV i XV wieku pozbawienie wolności dłużnika 

w Anglii miało wciąż funkcję w pierwszej kolejności zabezpieczającą jego obecność w 

toku postępowania sądowego i egzekucyjnego (custodial imprisonment)68. Natomiast w 

ocenie J. Cohena, w późniejszym okresie w prawie angielskim zaszła swoista ewolucja 

celu stosowania więzienia wobec dłużników: podczas gdy pierwsze rozwiązania były 

ukierunkowane przede wszystkim na zabezpieczenie obecności dłużnika w toku procesu, 

z czasem wykształciła się funkcja przymuszenia dłużnika do zaspokojenia wierzytelności 

przysługującej wierzycielowi (coercive imprisonment), natomiast ostatecznie z uwagi na 

zakres stosowania uwięzienie za długi zaczęło mieć przede wszystkim formę ukarania 

dłużnika za brak spłaty długu (punitive imprisonment)69. Funkcja przymuszenia dłużnika 

więzieniem do wydania majątku była zgodna z angielską doktryną capias ad 

satisfaciendum, dzięki której urzędnicy zarządzający więzieniami posiadali możliwość 

przedłużenia okresu faktycznego pozbawienia wolności dłużnika aż do czasu pełnego 

zaspokojenia długu lub wydania całego majątku70. Dodatkowo urzędnicy okres osadzenia 

mogli przedłużać pogarszając sytuacje dłużnika bądź to poprzez pobieranie od niego opłat 

za przebywanie w więzieniu bądź poprzez uniemożliwianie im pracy w czasie pozbawienia 

wolności71. 

Rozwiązania wprowadzone wskazaną wyżej ustawą Edwarda III pozostały 

zasadniczo nie zmienione przez następne 150 lat, do czasów ustawy wydanej za panowania 

króla Henryka VII (1503 r.72) oraz kolejnej, przyjętej w okresie panowania jego syna, 

Henryka VIII (1531 r.73). Ustawy doprowadziły do rozszerzenia możliwości pozbawienia 

wolności zasadniczo względem każdego dłużnika, którego dług był stwierdzony wyrokiem 

sądu. Abraham Freedman zauważa, że dłużnik który nie spełnił wyroku sądowego 

wydanego w imieniu króla ryzykował banicję, a ta wiązała się z możliwością przejęcia jego 

                                                 

urzędnicy królewscy prowadzili z dłużnikami postępowania w kierunku ujawnienia przez nich posiadanego 

majątku, przed wydaniem ostatecznej decyzji o wysłaniu ich do więzienia. Zob. R. Pugh, op. cit., s. 46. 
68 R. W. Ireland, Theory and Practice within the Medieval English Prison, The American Journal of Legal 

History 31 (1987), s. 67. 
69 J. Cohen, op. cit., s. 155.  
70 J. Levinthal, The Early History…, op. cit., s. 241‒244.  
71 R. Ford, Imprisonment for Debt, Michigan Law Review 25 (1926), s. 24. 
72 Ustawa procesowa z 1503 r., (19 Hen. VII c. 9).  
73 Act of the Process of Outlawry to lie in Actions on Rich z 1531 r., (23 Hen. VIII c. 14). 
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majątku przez państwo, co mogło stanowić istotną zachętę dla wiecznie potrzebujących 

funduszy królów z dynastii Tudorów74. 

Na rok 1542 datuje się pierwsze ustawodawstwo dotyczące „bankructwa” – sama 

nazwa ustawy pokazuje jednak przede wszystkim penalny charakter wprowadzonych w 

niej regulacji75. Ustawa w swojej preambule wskazuje, że przyjęcie rozwiązań stało się 

konieczne z uwagi na to, że dłużnicy unikają płacenia zobowiązań, ukrywają majątki oraz 

samych siebie. W dalszej części ustawa upoważniała sąd kanclerski do wezwania dłużnika, 

przesłuchania go pod przysięgą, a jeżeli to konieczne, również do pozbawienia go wolności 

do czasu aż nie wyda posiadanego majątku. Sąd dokonywał przekazania majątku dłużnika 

wierzycielom, natomiast takie „bankructwo” nie miało jeszcze skutku umorzenia 

zobowiązań76. 

Jay Cohen odnośnie do ustaw przyjętych między 1542 a 1570 rokiem stwierdza, że 

zawierały one surowe sankcje, które nakładano na dłużników próbujących uciekać przed 

postępowaniem egzekucyjnym. W tym samym okresie powstała jednak nowa forma 

postępowania, która polegała na zwróceniu się przez dłużnika do Rady Królewskiej (Privy 

Council) z prośbą o rozwiązanie jego sporu z wierzycielami. Takie rozwiązanie miało na 

celu włączenie czynnika publicznego w proces osiągania konsensusu między 

pozbawionym wolności dłużnikiem a wierzycielami77. 

Niezwykle ważną dla angielskiego prawa upadłościowego okazała się ustawa z 

1571 r., wydana za panowania królowej Elżbiety I78. Ustawa była skierowana przeciwko 

nieuczciwym dłużnikom i jak wskazuje J. Cohen doprowadziła do zawężenia grupy osób, 

która mogła skorzystać z postępowania upadłościowego, a w konsekwencji ogłosić 

bankructwo. Od tego momentu skorzystać z tej procedury mogli jedynie kupcy i to ci, 

którym nie dowiedziono dokonywania czynności fraudacyjnych. Istotnym novum 

wprowadzonym rzeczoną ustawą było sformułowanie zasady proporcjonalnego podziału 

majątku dłużnika, co wyłączało dawne sytuacje, w których część wierzycieli uzyskiwała 

                                                 

74 A. Freedman, Imprisonment for Debt, Temple Law Quarterly 4 (1928), s. 337.  
75 An Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt, (34 & 35 Hen. VIII c. 4). 
76 J. Levinthal, The Early History…, op. cit., s. 14‒16.  
77 J. Cohen, op. cit., s. 158.  
78 Fradulent Conveyances Act z 1571 r., (13 Eliz. I c. 7.). 
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pełne zaspokojenie swoich roszczeń, a część nie uzyskiwała ich zaspokojenia wcale lub 

jedynie w niewielkim zakresie79. 

W trakcie panowania królowej Elżbiety I zauważono rangę problemu pozbawienia 

wolności ubogich dłużników, w związku z czym w roku 1576 r. została powołana Komisja 

do spraw Ubogich Dłużników (Commission for Poor Prisoners)80. Komisja okazała się być 

jednak w dużej mierze nieskuteczna w próbach wypracowania kompromisu między 

dłużnikami i wierzycielami, a dłużnicy coraz częściej zaczynali szukać pomocy w sądach, 

co obrazuje znaczący wzrost spraw z powództw uwięzionych dłużników w drugiej połowie 

XVI w.81.  

Początek XVII w. to pierwsze chwile, w których rozwiązania prawne zaczynają 

dostrzegać różnicę między sytuacją, w której dłużnik popadł w niewypłacalność bez swojej 

winy. Przy czym w dalszym ciągu rozróżnienie to miało przede wszystkim wpływ na 

ewentualne karanie dłużników – na mocy ustawy z 1603 r.82 przyznano bardzo szerokie 

uprawnienia sędziom badającym stan majątkowy dłużników, łącznie z prawem do 

pozbawienia ich wolności na czas dochodzenia, natomiast ustawa z 1623 r.83 nakładała na 

dłużnika obowiązek dowiedzenia, że do jego bankructwa doszło w wyniku sytuacji, za 

które nie ponosi on winy, pod rygorem zakucia go w dyby połączonego z karą mutylacyjną 

utraty ucha. 

 Problem więzień za długi stał się w tym okresie istotnym zagadnieniem angielskiej 

debaty publicznej za panowania Jakuba I Stuarta. Kwestia ta pojawia się w szeregu dzieł 

artystycznych, na czele z opublikowanym w tym samym roku, „Kupcu Weneckim” 

Williama Shakespare’a z symbolicznym „funtem ciała dłużnika” czy licznymi petycjami 

ubogich dłużników do króla i Parlamentu. W jednym z nich, anonimowym 34-

stronnicowym dokumencie, autorzy dowodzą, że praktyka więzienia za długi jest 

niezgodna z prawem boskim, prawem ludzkim, zasadami sprawiedliwości i religii 

chrześcijańskiej, a nawet jest niekorzystna dla wierzycieli84.  

                                                 

79 J. Cohen, op. cit., s. 156.  
80 Interesujący przy tym pozostaje sposób działania komisji, która po dokonaniu oceny majątku i możliwości 

zarobkowych dłużnika oraz stanu zadłużenia przedstawiała wierzycielom propozycje sposobu i zakresu 

zaspokojenia ich wierzytelności, jednocześnie obligujący tych z nich, którzy nie wyrażali zgody na 

zaproponowany sposób podziału, do stawiennictwa i przedstawienia przyczyn ich opozycji. 
81 J. Cohen, op. cit., s. 158.  
82 Ustawa z 1603 r., (1 Jac. I c. 15). 
83 Ustawa z 1623 r., (21 Jac. I c. 19). 
84 Anonim, Imprisonment of Mens Bodyes for Debt, London 1641. 
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W okresie Rewolucji Angielskiej sytuacja uwięzionych dłużników również stała się 

przedmiotem prac Parlamentu. Ustawa z 4 września 1649 r.85  stanowiła istotną próbę 

reformy dotychczasowego systemu. Jej głównym celem było zwolnienie z więzień tych 

dłużników, których majątek nie przekraczał sumy pięciu funtów86. Ustawa miała istotnie 

szeroki zakres podmiotowy jej zastosowania 87 , a dłużnika zobowiązano do złożenia 

przysięgi w zakresie posiadanego majątku oraz niedokonania czynności fraudacyjnych pod 

rygorem kary pozbawienia wolności na lat siedem. Przedstawione rozwiązanie ustawowe, 

choć niewątpliwie poprawiające doraźnie sytuację osadzonych dłużników, miało dwie 

istotne wady. W pierwszej kolejności było to rozwiązanie o charakterze amnestyjnym, a 

zatem po wygaśnięciu mocy prawnej ustawy musiało dojść do wznowienia regulacji, aby 

możliwym było skorzystanie z omówionego przywileju. Po drugie, rozwiązanie to nie 

prowadziło do umorzenia zobowiązań dłużnika, który mógł utracić wolność nawet w 

związku z tym samym długiem, jeżeli nabywszy majątek przekraczający wskazaną wyżej 

granicę, w dalszym ciągu uchylał się od spłaty długów88. 

Kolejne zmiany w angielskim prawie upadłościowym to dopiero początek XVIII 

w. W tym okresie można zaobserwować pierwsze elementy nowoczesnego prawa 

upadłościowego związane z regulacjami prodłużniczymi. W ustawach przyjętych za 

czasów panowania królowej Anny (w 1703 r.89 oraz w 1705 r.90) po raz pierwszy pojawia 

się zwolnienie dłużnika z pozostałej części długów po przekazaniu całości majątku na rzecz 

wierzyciela oraz pozostawienie niewielkiej części majątku dłużnikowi, w celach 

zapewnienia minimalnego stopnia egzystencji jemu oraz jego najbliższym. Natomiast 

dłużnikom, którzy oszukali wierzycieli groziły daleko idące konsekwencje, z karą śmierci 

włącznie91. 

                                                 

85 Ustawa o uwolnieniu biednych więźniów, których nie są w stanie spłacić swoich wierzycieli z 4 września 

1649 r. (An Act for discharging Poor Prisoners unable to satisfie their Creditors). 
86 Spod limitu wartości majątku, która uprawniała do uwolnienia wyłączano ubiór dłużnika, jego żony i 

dzieci, jak również wartość narzędzi, które były dłużnikowi niezbędne do pracy w jego wyuczonym 

zawodzie. 
87 Stosowanie ustawy ograniczono także do rojalistów, którzy w toku Angielskiej Rewolucji przeciwstawiali 

się zbrojnie siłom republikańskim. 
88 J. Cohen, op. cit., s. 158.  
89 Insolvent Debtors Relief Act z 1703 r. (2 & 3 Ann. c. 16). 
90 Insolvent Debtors Relief Act z 1705 r. (4 Ann. c. 19). 
91  Tekst ustawy: https://statutes.org.uk/site/the-statutes/eighteenth-century/1705-4-anne-c-17-frauds-

frequently-committed-by-bankrupts/ [data dostępu 14.12.2022]. 
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Ian Duffy wskazuje, że w pierwszej połowie XVIII w. doszło do znaczącej zmiany 

percepcji osoby dłużnika, na co wskazują preambuły niektórych z aktów prawa 

upadłościowego w tym okresie. Dłużnik zaczął być bowiem postrzegany jako osoba, która 

mogła w niewypłacalność popaść już nie tylko w wyniku własnej nieuczciwości, ale także 

na skutek nieszczęśliwego zdarzenia, za które nie ponosił on winy92. Ta zmiana również 

społecznej świadomości problemu popadnięcia w długi otwierała drogę do wprowadzenia 

rozwiązań, które umożliwiałyby ulżenie sytuacji części pozbawionych wolności 

dłużników.  

Ustawa z 1759 r. 93  była pierwszą ustawą abolicyjną, która w odróżnieniu od 

omówionej ustawy z 1649 r. oraz ustawy z 1670 r.94 była pierwszą, która mogła znaleźć 

zastosowanie nie tylko wobec osób, które w jej dacie pozostawały pozbawione wolności, 

co pozwala określić wprowadzony w niej mechanizm już nie tylko jako rozwiązanie o 

charakterze abolicyjnym, a stałe uprawnienie uczciwego, pozbawionego wolności dłużnika 

do jej odzyskania po spełnieniu stosownych wymagań związanych ze złożeniem przysięgi 

w przedmiocie stanu majątku95.  

Początek XIX w. to proces dalszej liberalizacji prawa upadłościowego, zwłaszcza 

właśnie w odniesieniu do pozbawionych wolności dłużników. Ustawa z 1808 r. 96 

wprowadziła możliwość ubiegania się pozbawionego wolności dłużnika o uwolnienie gdy 

spełnił on jednocześnie dwa warunki - jego zobowiązania nie przekraczały kwoty 

dwudziestu funtów, a okres pozbawienia wolności przekraczał już rok. Ustawa z 1813 r.97 

wprowadziła z kolei nowy organ sądowy98, którego kognicja dotyczyła rozpoznawania 

wniosków dłużników o zwolnienie ich z więzienia (Court for Relief of Insolvent Debtors). 

Ustawa z 1838 r.99 uchyliła możliwość pozbawienia wolności dłużnika jako środka 

zabezpieczającego w toku procesu, a w przypadku już zapadłych rozstrzygnięć znaczącym 

                                                 

92 I. Duffy, English Bankrupts, 1571‒1861, The American Journal of Legal History 24 (1980), s. 289.  
93 Ustawa z 1759 r., (32 Geo. II c. 28). 
94 Ustawa z 1670 r., (22 & 23 Car. II c. 20). 
95 J. Cohen, op. cit., s. 158. 
96 Ustawa z 1808 r., (48 Geo. III c. 123). 
97 Ustawa z 1813 r., (53 Geo. III c. 102).  
98 Ustawa ta zapoczątkowała daleko idące zmiany w charakterze postępowania upadłościowego. Szereg 

ustaw wprowadzonych w prawie angielskim między rokiem 1824 a 1833 zmienił charakter istniejącego do 

tej pory prawa upadłościowego, które z rąk wierzycieli przeszło pod nadzór sądu oraz charakteryzowało się 

zwiększeniem stopnia uprawnień dłużnika, któremu umożliwiono zainicjowanie postępowania. Same 

postępowanie prowadzić miało już nie do stygmatyzowania osoby niewypłacalnego dłużnika i ostrzegania 

przed jego osobą ewentualnych kontrahentów, a tworzyć warunki dla nowego startu. 
99 Judgments Act z 1838 r., (2 Vict. c. 110). 
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ograniczeniem możliwości pozbawiania dłużników wolności stało się wynikiem przyjęcia 

ustawy z 1844 r.100, która zabraniała pozbawiania wolności w przypadku długów, które nie 

przekraczały kwoty dwudziestu funtów101. 

Druga połowa XIX w. związana jest z dwoma istotnymi procesami – unifikacją 

postępowania upadłościowego prowadzonego przeciwko kupcom (bankruptcy) oraz 

pozostałym dłużnikom (insolvency), otwierając tej drugiej grupie prawo do skorzystania 

ze znacznie bardziej liberalnych instrumentów prawnych prawa kupieckiego, z prawem do 

umorzenia zobowiązań w wyniku postępowania upadłościowego włącznie102. Ian Duffy 

wskazuje że w połowie XIX w. praktyka więzienia za długi spotykała się z coraz większym 

sprzeciwem społecznym i naciskami na zmiany w tym zakresie – na terenie Francji 

znajdować się miały całe kolonie Anglików, które wolały z zagranicy próbować uzyskać 

korzystny układ z wierzycielami niż czekać na takie rozwiązanie w więzieniu. Zresztą 

budziło ono w coraz większych grupach społecznych zdecydowany sprzeciw, szczególnie 

w sytuacji ubogiego dłużnika, którego uwięzienie zdawało się mieć charakter sytuacji 

permanentnej103.  

Ustawa z 1869 r.104, która co do zasady zniosła w systemie prawa angielskiego 

możliwość pozbawienia dłużnika wolności, dopuszczała stosowanie więzienia względem 

dłużnika jedynie w szczególnych wypadkach, w których dłużnik, posiadając możliwość 

spłaty długu, uchyla się od niej bez ważnej przyczyny105. Sam proces przyjęcia ustawy 

abolicyjnej był wynikiem ponad trzydziestu lat prac i sporów parlamentarnych, które nie 

ucichły wraz z przyjęciem rozwiązań prawnych przekształcając się w nieliczne głosy 

wzywające do przywrócenia możliwości pozbawiania dłużnika wolności106. 

                                                 

100 Execution Act z 1844 r., (7 & 8 Vict. c. 96). 
101 I. Duffy, op. cit., s. 290.  
102 J. Cohen, op. cit., s. 164.  
103 I. Duffy, op. cit., s. 291.  
104 Act for the Abolition of Imprisonment for Debt, for the punishment of fraudulent debtors, and for other 

purposes ’known as ‘The Debtors Act’ (Debtors Act z 1869 r., 32 & 33 Vict. c. 62). Więcej o procesie 

dochodzenia do abolicji instytucji: J. B. Beaumont, The consequences of the Abolition of Imprisonment for 

Debt considered, London 1836. 
105 Nie był to już klasyczny mechanizm uwięzienia dłużnika na wniosek wierzyciela, a raczej forma kary za 

naruszenie powagi sądu (contempt). Stosowanie powyższego rozwiązania doprowadziło do pozbawienia 

wolności ok. 300.000 dłużników między rokiem formalnej abolicji instytucji a wybuchem I wojny światowej. 

Zob. R. Harris, Legitimizing Imprisonment for Debt, Lawyers, Judges and Legislators [w:] The History of 

Law in a Multi-Cultural Society: Israel 1917-1967, R. Harris, A. Kedar, P. Lahav, A. Likhovski (red.), Tel 

Aviv 2002, s. 225. 
106 J. Cohen, op. cit., s. 164.  
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Richard Ford zauważa, że choć ustawa z 1869 r. faktycznie doprowadziła do zakazu 

pozbawiania dłużnika wolności z uwagi na jego niewypłacalność, to równolegle 

wprowadziła nieznane wcześniej uprawnienie sądu do określenia obowiązku spłaty długu 

w określonych ratach. W sytuacji, w której dłużnik nie zapłaciłby wymagalnej raty, 

natomiast z okoliczności sprawy wynikać miało, że taką możliwość miał, sąd mógł skazać 

go na areszt, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni107. 

 

1.3 Możliwość pozbawienia wolności dłużnika w prawie amerykańskim  

Omówione dotychczas rozwiązania prawne funkcjonowały w państwach 

posiadających jednolity system prawny – w tym kontekście interesujące wydaje się 

rozważenie modelu rozwiązań, które funkcjonowały w drugiej, wiodącej anglosaskiej 

jurysdykcji, jaką są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.  

W okresie kolonialnym więzienie co do zasady nie stanowiło miejsca odbywania 

kary, a jedynie miejsce przetrzymywania podejrzanego na czas toczącego się przeciwko 

niemu postępowania karnego – do najczęstszych kar należały różne formy kar cielesnych, 

łącznie z karami mutylacyjnymi oraz karą śmierci za najcięższe przewinienia. Więzienia 

pełniły więc przede wszystkim formę aresztu i na wzór angielskich pierwowzorów, miejsce 

pozbawienia wolności niewypłacalnych dłużników 108 . Jednocześnie kolonialne 

rozwiązania nie stanowiły jedynie kalki angielskich regulacji w omawianym zakresie – 

przykładem jest chociażby Prowincja Pensylwania, w której już w roku założenia 

wprowadzono rozwiązania częściowo zakazujące pozbawienia wolności za długi 109 . 

Pozbawienie wolności miało charakter czasowy i celowy, służyło bowiem przymuszeniu 

dłużnika do wyjawienia majątku. Nadto znane były sytuacje umów dotyczących 

odpracowania długu, przy czym porozumienia tego typu nie były możliwe do 

wyegzekwowania w rozumieniu przymuszenia dłużnika do pracy110. 

                                                 

107 R. Ford, op. cit., s. 31.  
108 L. Friedman, A History of American Law, wyd. 4, Oxford 2019, s. 182.  
109 Rozwiązania przyjęte w Pensylwanii zakładały pozbawienie wolności do czasu zapłacenia długu lub 

przedstawienia stosownego zabezpieczenia na poczet zapłaty długu. Dłużnik nie mógł być również 

pozbawiony wolności dłużej niż na okres dwóch dni po zakończeniu najbliższej sesji sądowej, a podstawą 

uwięzienia był przede wszystkim fakt posiadania majątku połączony z jednoczesną odmową zapłaty długu. 

Zob. S. Laurence Shaiman, op. cit., s. 209. 
110  W. Kiser, A ‘Charming Name for a Species of Slavery’: Political Debate on Debt Peonage in the 

Southwest, 1840s–1860s, Western Historical Quarterly 2 (2014), s. 169. 
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Po ogłoszeniu niepodległości przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 

położenie prawne dłużnika oraz możliwość pozbawienia go wolności za brak zapłaty 

zobowiązań w dużej mierze wynikał z regulacji prawnej tworzonej na poziomie stanowym. 

Do pierwszej grupy regulacji stanowych należały te, które od samego początku zakazywały 

pozbawiana wolności za długi. Zaliczały się do niej stany Alabama 111 , Georgia 112 , 

Missouri113, Tennessee114 oraz Teksas115. Do tej grupy należeć będą również konstytucje 

stanów położonych na zachodzie kraju, w czasie gdy doszło już do upowszechnienia się 

rozwiązań zakazujących więzienia za długi – L. Friedman wskazuje, że w tych stanach 

rozwiązania, wzorowane już na innych konstytucjach funkcjonujących w pozostałych 

stanach, pojawiały się jako „kanon konstytucyjny”116. 

Do drugiej grupy regulacji stanowych należy z kolei zaliczyć te, które co do zasady 

regulując zakaz pozbawiania wolności dłużnika, wprowadzają od razu możliwość 

skorzystania z tego środka wobec dłużników dopuszczających się czynności 

fraudacyjnych. W jednej z pierwszych konstytucji stanowych – konstytucji Północnej 

Karoliny z 1776 r., widzimy w artykule 39 regulację o charakterze wolnościowym, która 

stwierdzała, że dłużnik, który oddał na rzecz wierzycieli całość posiadanego majątku oraz 

nie dokonał przeciwko nim czynności fraudacyjnych, nie zostanie pozbawiony wolności. 

Sam zakaz pozbawienia wolności dłużników o charakterze generalnym został 

                                                 

111  Art. 20 Konstytucji Alabamy z 1901: “That no person shall be imprisoned for debt”. Źródło: 

https://law.justia.com/constitution/alabama/CA-245551.html [data dostępu 14.12.2022]. Co ciekawe, zapisy 

pierwszej konstytucji stanu Alabama z 1819 r. zawierają rozwiązania o mniej solennym charakterze, 

upoważniającym pozbawienie wolności dłużnika, który dopuszczał się czynności fraudacyjnych, na co 

wskazał art. 1 sekcja 19 tej ustawy zasadniczej: “The person of a debtor, where there is not strong presumption 

of fraud, shall not be detained in prison, after delivering up his estate for the benefit of his creditors, in such 

manner as shall be prescribed by law”. (Źródło: https://www.wethepeoplealabama.org/_files/ugd/e493c1_9 

811f1ba43be42338504eadf295aa86c.pdf). [data dostępu 14.12.2022]. 
112  Obecnie regulacja jest częścią tzw. Bill of Rights – zespołu gwarancji i wolności konstytucyjnych 

zawartych w art. 1 Konstytucji stanowej. Obecna Konstytucja z 1983 r. w art. 1 sekcja 23 inkorporowała 

rozwiązania, które pojawiły się po raz pierwszy w konstytucji ery Rekonstrukcji (konstytucja stanowa 

z 1868 r.). 
113 Zakaz wprowadzono w konstytucji stanowej z 1875 r. (ówczesny art 2 sekcja 26), natomiast obecnie 

regulacja zakazująca pozbawiania wolności za długi zawiera zastrzeżenie, że ta ochrona nie dotyczy długów 

wynikających z grzywien i kar. Źródło: https://www.sos.mo.gov/CMSImages/Publications/CurrentMissouri 

Constitution.pdf. [data dostępu 14.12.2022]. 
114  W przypadku stanu Tennessee ciekawa pozostaje formuła zakazu, która skierowana jest do władzy 

ustawodawczej poprzez zabronienie jej ustanawiania praw, które umożliwiałyby pozbawienie dłużnika 

wolności: „The Legislature shall pass no law authorizing imprisonment for debt in civil cases”. (art 1 sekcja 

18 Konstytucji Stanu Tennessee). 
115 Rozwiązanie zakazujące pozbawiana dłużników wolności znalazło się, podobnie jak w stanie Missouri, w 

Bill of Rights – art. 1 sec. 18 konstytucji stanu Teksas z 15 lutego 1876 r.  
116 L. Friedman, op. cit., s. 93. 
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wprowadzony dopiero w konstytucji stanowej z 1868 r.117. Również konstytucja stanu 

Kalifornia z 1849 r. przewidywała zakaz pozbawienia dłużnika wolności z wyjątkiem 

sytuacji oszustwa, dodając jednocześnie zakaz pozbawienia wolności za grzywny 

wojskowe w czasie pokoju118. Podobne rozwiązania obowiązywały także na Florydzie119, 

w Indianie120 oraz w stanie Iowa121. Konstytucja stanu Nevada z 1864 r. wprowadzając 

zakaz pozbawiania wolności dłużników ograniczała go nie tylko do czynności 

fraudacyjnych, ale również odszkodowań z tytułu zniewag i naruszenia dóbr osobistych122. 

Powyższe dwie grupy regulacji stanowią znakomitą większość rozwiązań, które 

można spotkać w ustawodawstwach stanowych, nie są jednak rozwiązaniami jedynymi – 

przykładem jest konstytucja stanu Wisconsin, która zabrania pozbawiania dłużnika 

wolności za długi wynikające z umowy, natomiast ustawodawstwo stanowe dopuszcza 

pozbawienie wolności dłużnika na gruncie niewykonania nakazu sądu123 . Konstytucje 

                                                 

117 Szerzej o procesie abolicji więzienia za długi w stanie Karoliny Północnej, z uwzględnieniem procesu 

legislacyjnego oraz przezwyciężenia tzw. zasady Homestead: K. E. St. Clair, Debtor Relief in North Carolina 

during Reconstruction, North Carolina Historical Review 18 (1941), s. 215‒235. 
118 Artykuł 1 sekcja 15 konstytucji stanu Kalifornia z 1849 r. „Sec. 15 – No person shall be imprisoned for 

debt, in any civil action on mesne or final process, unless in cases of fraud; and no person shall be imprisoned 

for a militia fine in time of peace”. Źródło: 

http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/18490000_UsaCalifornia_eng.pdf [data dostępu 14.12.2022]. 
119 Art. 1 sekcja 16 Konstytucji stanowej z 1885 r.: “No person shall be imprisoned for debts except in cases 

of fraud”. Źródło: http://library.law.fsu.edu/Digital-Collections/CRC/CRC-1998/conhist/1885con.html [data 

dostępu 14.12.2022]. 
120  Regulacja w interesującym nas zakresie znajduje się już w konstytucji z 1851 r., w artykule 1 

poświęconym, tak jak w przypadku wielu innych konstytucji, gwarancji praw i wolności. Dość obszerna 

regulacja wprowadza nie tylko zakaz pozbawiana dłużnika wolności za wyjątkiem przypadków oszustwa, 

ale statuuje również zasadę ochrony minimum poziomu egzystencji materialnej poprzez zwolnienie części 

jego podstawowego majątku z egzekucji. Art. 1 sekcja 23 konstytucji stanowej z 1851 r.: “The privilege of 

the debtor to enjoy the necessary comforts of life, shall be recognized by wholesome laws, exempting a 

reasonable amount of property from seizure or sale, for the payment of any debt or liability hereafter 

contracted; and there shall be no imprisonment for debt, except in case of fraud”. Źródło: 

https://www.in.gov/history/about-indiana-history-and-trivia/explore-indiana-history-by-topic/indiana-docu 

ments-leading-to-statehood/constitution-of-1851/article-1-bill-of-rights/ [data dostępu 14.12.2022]. 
121 Brzmienie identyczne jak w przypadku omówionej już konstytucji stanowej Kalifonii: art. 1 sekcja 19 

Konstytucji stanu Iowa z 1857 r.: “No person shall be imprisoned for debt in any civil action, on mesne or 

final process, unless in case of fraud; and no person shall be imprisoned for a militia fine in time of peace”. 

Źródło: https://www.legis.iowa.gov/docs/publications/ICP/1023055.pdf [data dostępu 14.12.2022]. 
122 Art. 1 sekcja 14 konstytucji stanowej z 1864 r.: “and no person shall be imprisioned [imprisoned] for a 

Militia fine in time of Peace”. Źródło: https://www.leg.state.nv.us/const/nvconst.html#Art1Sec14 [data 

dostępu 14.12.2022]. 
123 Art. 1 sekcja 16 konstytucji stanu Wisconsin z 1848 r. – “No person shall be imprisoned for debt arising 

out of or founded on a contract, expressed or implied”. Źródło: https://law.justia.com/constitution/wisconsin/ 

article-i/section-16/ [data dostępu 14.12.2022]. 
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czterech stanów –Kentucky124, Missisipi125, Pensylwanii oraz Rhode Island126 posiadają z 

kolei jednakowo brzmiący zapis, który o tyle nie wykluczał pozbawienia wolności 

dłużnika, o ile nakazywał jego uwolnienie, jeżeli nie istniało podejrzenie oszustwa, a sam 

dłużnik przekazał na rzecz wierzycieli posiadany przez siebie majątek127. W powyższych 

stanach doszło oczywiście do dalszych reform, które ostatecznie skutkowały 

wprowadzeniem generalnego zakazu pozbawiania dłużnika wolności – na przykładzie 

stanu Pensylwania, w roku 1819 początkowo zniesiono więzienia za długi wobec kobiet. 

W roku 1836 kolejne zmiany doprowadziły do dalszego ograniczenia możliwości 

pozbawiania dłużników wolności, ewoluując w kierunku rozwiązań prawnokarnych w 

przypadkach ukrywania majątku, aby w roku 1842 doprowadzić ostatecznie do abolicji 

więzienia za długi w całym stanie128.  

W przypadku części stanów, choć formalnie zakazano uwięzienia za długi, 

wywiedziono jednocześnie z zasady obstrukcji procesowej możliwość pozbawienia 

wolności dłużnika krnąbrnego, który posiadając środki do spłaty długu, uchyla się przed 

spełnieniem obowiązku nałożonego na niego przez sąd. Takie rozwiązania istniały w 

przypadku stanu Iowa, gdzie wprowadzono możliwość pozbawienia wolności dłużnika, 

jeżeli odmówił on zapłaty długu pieniędzmi, które znajdowały się w jego posiadaniu, a w 

przypadku Sądu Najwyższego Stanu Minnesota dłużnik został uznany za winnego obrazy 

sądu (in contempt) i pozbawiony wolności za odmowę wykonania wyroku sądu w 

przedmiocie zwrotu wierzycielowi rzeczy indywidualnie oznaczonej129.  

Proces zmian rozwiązań stanowych wynikał przede wszystkim z przemian 

społecznych. L. Friedman podaje, że praktyka pozbawiania dłużników wolności 

pozostawała od dłuższego czasu pod znaczną krytyką opinii publicznej w Stanach 

Zjednoczonych, a jedynie niewielka liczba dłużników spędzała dłuższy okres w więzieniu 

– bowiem tylko 2% pozbawionych wolności dłużników spędzało w więzieniu okres 

                                                 

124  Art. 1 sekcja 18 Konstytucji stanu Kentucky z 1891 r. Źródło: 

https://apps.legislature.ky.gov/law/constitution [data dostępu 14.12.2022]. 
125  Art. 1 sekcja 18 Konstytucji Stanu Missisipi z 1817 r. Źródło: 

https://www.mshistorynow.mdah.ms.gov/issue/mississippi-constitution-of-1817 [data dostępu 14.12.2022]. 
126 O ewolucji pozycji dłużnika niewypłacalnego w stanie Rhode Island: P. Coleman, The Insolvent Debtor 

in Rhode Island 1745-1828, The William and Mary Quarterly 22 (1965), s. 413-434. 
127 „The person of a debtor, where there is not strong presumption of fraud, shall not be continued in prison 

after delivering up his estate for the benefit of his creditors in such manner as shall be prescribed by law”.  
128 S. Laurence Shaiman, op. cit., s. 209. 
129 J. C. Thompson, Imprisonment for Debt in the United States, Juridical Review 4 (1889), s. 364‒365.  
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dłuższy niż rok, a znaczna część opuszczała więzienie zaledwie po jednej dobie 

pozbawienia wolności130. Autor odnotowuje, że sama możliwość utraty wolności za długi 

stawała się nie do zaakceptowania w granicach budujących amerykańskie społeczeństwo 

zasad, a historie osób, które utraciły wolność za niewielkie długi, w podeszłym wieku czy 

z przyczyn od nich zupełnie niezależnych budziły sprzeciw amerykańskiej opinii 

publicznej131. 

Za bezpośrednio poprzedzające, a czasem wręcz zapowiadające abolicje, należy 

uznać te z rozwiązań prawnych, które przyznawały osadzonym za długi dłużnikom 

większy zakres swobód, m.in. w zakresie poruszania się na terenie więzienia oraz jego 

opuszczania. Przykładem takich rozwiązań była ustawa przyjęta jeszcze w czasach 

kolonialnych na terenie kolonii New Hampshire, która umożliwiała osadzonym swobodne 

poruszanie się po terenie więzienia, a w przypadku ustanowienia odpowiedniego zastawu 

także w obszarze stu stóp od niego132. Sama wolność dłużnika miała dla wierzyciela także 

niezwykle ważny aspekt utylitarny – W.E Nelson zaznaczył, że abolicja więzienia za długi 

nie stanowiła w przypadku prawa amerykańskiego jedynie oznaki zmiany czasów oraz 

wyrazu rosnącego humanitaryzmu systemu prawnego – dłużnik, którego nie pozbawiono 

poprzez więzienie możliwości pracy nabywał bowiem możliwość spłaty długu133.  

Przykładem stopniowej abolicji więzienia za długi był stan New Hampshire – 

pierwotnie ograniczono w 1820 r. możliwość pozbawienia wolności do tych dłużników, 

których zobowiązanie przekraczało 13,33 dolara amerykańskiego, aby w roku 1833 uchylić 

stosowanie więzienia za długi względem kobiet, a w roku 1840 wreszcie wobec wszystkich 

dłużników134.  

Problem odmienności pozycji prawnej niewypłacalnego dłużnika na gruncie 

systemów prawnych poszczególnych stanów został zauważony przez ustawodawcę 

federalnego i stał się przedmiotem prac legislacyjnych. Ujednolicone rozwiązania prawne 

wprowadzone na poziomie federalnym były początkowo krótkotrwałe – ustawy o 

bankructwie (Bankruptcy Acts) wydano kolejno w roku 1800, 1841 oraz 1867, ale były 

                                                 

130 L. Friedman, op. cit., s. 253. 
131 Ibidem, s. 254. 
132 P. Coleman, op. cit., s. 53‒58. 
133 W. E. Nelson, Americanization of Common Law: The Impact of Legal Change on Massachusetts Society, 

1760‒1830, London 1975, s. 217.  
134 P. Coleman, op. cit., s. 62.  
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one stosunkowo szybko uchylane135. Większość zmian miała miejsce na poziomie prawa 

stanowego, a do czasu Wojny Secesyjnej większość stanów zakazała pozbawiania 

dłużników wolności. W przypadku zaś nowych terytoriów amerykańskich ustawy 

określane jako Homestead Act wprowadzały zakaz egzekwowania długów z 

nieruchomości dłużnika, co z jednej strony miało zachęcać do osiedlania się na tych 

terytoriach, z drugiej zaś utrudniać egzekwowanie zobowiązań od zamieszkałych w tych 

częściach Ameryki Północnej dłużników136.  

Istotnym momentem dla problemu pozbawiania wolności niewypłacalnych 

dłużników był wprowadzony w wyniku Trzynastej poprawki do amerykańskiej konstytucji 

zakaz niewolnictwa wprowadzony w 1865 roku. Upowszechnił on już występujące 

wcześniej w mniejszym natężeniu zjawisko peonażu 137 , polegającego na niemożności 

uiszczania wysokich czynszów za najem ziemi uprawnej przez pozbawionych majątku 

wyzwoleńców, co z kolei prowadziło do wtórnego ekonomicznego uzależnienia wolnych 

Afroamerykanów od ich dawnych właścicieli. Podobne rozwiązania istniały również na 

terenie dawnych terytoriów meksykańskich. System peonażu polegał więc na 

utrzymywaniu sytuacji stałego zadłużenia – właściciele ziemscy wypłacali peonom 

niewielkie sumy pieniędzy, a pozostałe udzielali im w formie „zaliczek”. Kobiety i dzieci 

wykonywały najczęściej drobne prace domowe, a mężczyźni pracowali jako pasterze lub 

rolnicy. W okresie poprzedzającym wojnę stosowali go meksykańscy właściciele wielkich 

posiadłości ziemskich (hacjend), a następnie przejęli go Amerykanie138 . Istniejące już 

wcześniej mechanizmy niewoli kontraktowej (intentured servitude), które umożliwiały 

przymuszenie dłużnika do odpracowania długu stanowią jedną z odpowiedzi, niestety o 

                                                 

135  Abolicja więzienia za długi była obiektem intensywnej dyskusji, także w mediach. O artykułach 

prasowych oraz dyskusjach prowadzonych na łamach amerykańskich periodyków na początku czwartej 

dekady XIX w. – M. Hope, Abolition Was Not Just for Slavery: Abolishing Debtors ’Prison in America by 

Changing Debt from Criminal to Circumstantial, 1830-31, Atlanta Review of Journalism History 11 (2014), 

s. 21‒40.  
136 E. Tomlison, op. cit., s. 25.  
137 W. Wirt Hove peonaż definiuje jako stan wymuszonej służebności, w którym dłużnik staje się poddanym 

wierzyciela i zmuszonym do spłaty zobowiązania poprzez pracę, wbrew jego woli. Autor zaznacza, że każda 

umowa, która dawała wierzycielowi takie uprawnienia była z mocy prawa nieważna i nie dawała 

wierzycielowi żadnej ochrony. Co więcej, sama nierówność pozycji prawnych stron stosunku obligacyjnego 

była wystarczająca dla uznania nieważności umowy, bez konieczności wskazywania na groźbę, przymus czy 

trudną sytuacje dłużnika, która mogła skutkować uznaniem całej relacji obligacyjnej jako wyzysku. Zob. W. 

Wirt Howe, The Peonage Cases, Columbia Law Review 4 (1904), s. 287. 
138 W. Kiser, op. cit., s. 172‒173.  
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negatywnym charakterze, w zakresie korzystniejszej dla wierzycieli alternatywy wobec 

mechanizmu więzienia za długi139.  

Trwalsze rozwiązania prawne o charakterze uniwersalnym związane były z 

federalną ustawą o bankructwie (Bankruptcy Act) z 1898 r. Zgodnie z treścią tej ustawy, 

to dłużnik był uprawniony do zainicjowania postępowania upadłościowego, miał prawo do 

wolności od więzienia za długi, miał uprawnienie do uzyskania zwolnienia od długów po 

rozdysponowaniu swojego majątku, z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości 

pozostawienia mu pewnego, zwolnionego od egzekucji, majątku koniecznego do przeżycia 

jego i jemu najbliższych140. Z kolei przymusowe odpracowywanie długu oraz różne formy 

uzależnienia dłużnika od wierzyciela uznano w przełomowej sprawie United States v. 

Reynolds rozstrzygniętej wyrokiem z 30 stycznia 1914 r. za pogwałcenie zakazu 

niewolnictwa, a w konsekwencji zakazano ich stosowania141. 

 

1.4 Zniesienie więzienia za długi a problem współczesnych form zastępczych  

Opisane w poprzednich podrozdziałach zmiany społeczne dotyczące Szkocji, 

Anglii, oraz Stanów Zjednoczonych nie miały charakteru wyjątkowego, a uniwersalny. 

Rosła więc krytyka instytucji więzienia za długi, a źródła tej krytyki były różnorodne. 

Instytucji zarzucano nie tylko jej sprzeczność z zasadami humanitaryzmu, ale przede 

wszystkim uniemożliwienie dłużnikowi odpracowania długu na skutek jego uwięzienia. 

Dodatkowo w XIX w. dochodzi do porzucenia przekonania, że długi stanowią wynik 

nagannych moralnie zachowań dłużnika, przez co zasługiwał on na wszystkie uciążliwości 

będące konsekwencją więzień dłużników142. 

Uchylenie możliwości pozbawiania wolności dłużnika, choć odbierało 

wierzycielom jeden z instrumentów ułatwiających przymuszenie dłużnika do spłaty długu, 

nie oznaczało, że wierzyciele nie otrzymywali w zamian nowych środków egzekucyjnych. 

Oprócz klasycznych rozwiązań egzekucji z majątku ruchomego oraz nieruchomości 

                                                 

139 Różne formy peonażu (peonage) były obserwowane zresztą wcześniej – przykłady były szczególnie 

jaskrawe w okresie dwóch dekad przypadających po wojnie amerykańsko-meksykańskiej i nowej, trudnej 

sytuacji autochtonicznej ludności późniejszego stanu Nowy Meksyk. Więcej: W. Kiser, op. cit., s. 169‒171. 
140 E. Tomlison, op. cit., s. 13. 
141 https://supreme.justia.com/cases/federal/us/235/133/ [data dostępu 14.12.2022]. 
142 G. Peebles, Washing Away the Sins of Debt: The Nineteenth-Century Eradication of the Debtors' Prison, 

Comparative Studies in Society and History 55 (2013), s. 718‒719. 
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pojawiły się również nowe środki egzekucyjne – jednym z nich było prawo wierzyciela do 

zajęcia części wynagrodzenia dłużnika u jego pracodawcy143. 

Badania nad problemem więzienia za długi wskazują na relatywnie krótki moment, 

w którym rozpoczęły się zmiany prowadzące do abolicji instytucji – o ile w 1866 roku nie 

doszło jeszcze w żadnym kraju do wspomnianej abolicji, to już w 1877 r. uczyniło to 

trzynaście krajów 144  z różnych tradycji prawnych 145 . Jest to znacząca zmiana wobec 

regulacji funkcjonujących w Europie jeszcze w pierwszej połowie XIX w., w trakcie 

którego rozwiązania wielu krajów europejskich wzorowały się na konstrukcjach 

wynikających z napoleońskiego kodeksu handlowego – Code de Commerce z 1807 roku. 

Kodeks odznaczał się niezwykłą surowością względem osoby kupca-dłużnika, a 

ogłoszenie upadłości niemal z urzędu oznaczało, że dłużnik dopuścił się działań o 

charakterze przestępczym lub co najmniej defraudacji majątku na szkodę dłużników. 

Kodeks zawiera rozwiązania ograniczające możliwość podjęcia ponownej działalności 

kupieckiej przez bankruta, a także derogował z systemu prawa francuskiego rozwiązania 

w zakresie cessio bonorum, które funkcjonowały w Ordonansie z 1673 r.146. Pierwsze 

próby abolicji więzienia za długi w państwie francuskim nastąpiły w 1848 r., ale sukces 

okazał się krótkotrwały – już w rok po przyjęciu ustawy została ona uchylona, z uwagi na 

silny lobbing grup wierzycieli, z Bankiem Francji na czele. Skuteczna i trwała abolicja 

instytucji miała miejsce dopiero dwadzieścia lat później, w trakcie II Cesarstwa 

Francuskiego, na mocy ustawy z 1867 r.147 . 

                                                 

143 S. Ware, A 20th Century Debate About Imprisonment for Debt, The American Journal of Legal History 

54 (2014), s. 374‒375. 
144 Oprócz omawianych do tej pory jurysdykcji do tej grupy należała także Belgia (1871), Szwajcaria (1874), 

Norwegia (1874) oraz Włochy (1877).  
145 J. Sgard, Bankruptcy laws in Europe 1808‒1914, European Review of Economic History 10 (2006), s. 

401.  
146 Penalny w gruncie rzeczy charakter francuskiego postępowania upadłościowego w XIX w., zamiast 

motywować dłużników do podjęcia współpracy z sądem oraz wierzycielami, raczej skłaniał ich do 

poszukiwania skuteczniejszych form ukrycia majątku, albowiem mieli świadomość nieuchronności 

grożących im konsekwencji, a to zaś doprowadziło do sytuacji, w której wierzyciele rzadko uzyskiwali 

znaczny poziom zaspokojenia posiadanych wierzytelności. Pierwsze rozwiązania polepszające sytuacje 

dłużnika związane były z nowelą Code de Commerce z 1838 r., a ustawa zmieniającą kodeks z 1889 r. 

doprowadziła do przywrócenia konstrukcji dobrowolnego rozporządzenia majątkiem przez dłużnika na 

kształt wcześniejszych rozwiązań związanych z cessio bonorum. Więcej: E. Kolish, Imprisonment for Debt 

in Lower Canada, 1791‒1840, McGill Law Journal 32 (1987), s. 603‒635. 
147  E. Vause, Disciplining the Market: Debt Imprisonment, Public Credit, and the Construction of 

Commercial Personhood in Revolutionary France, Law and History Review 32 (2014), 648‒649. 
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Dekadę później abolicji więzienia za długi doczekało się państwo niemieckie – 

w Cesarstwie Niemieckim stosowanie więzienia za długi uznawano za sankcje 

egzekwowaną względem dłużnika przez państwo. Zmiana nastąpiła na mocy nowej 

procedury cywilnej z 1877 r., która wprowadziła model prawa upadłościowego 

pozbawionego cech represyjnych, będący zasadniczo instrumentem prawnym o 

charakterze niemal wyłącznie proceduralnym, wysoko ocenianym także poza granicami 

Niemiec148. 

Sam proces abolicji niewolnictwa nie zawsze oznaczał zakończenie możliwości 

pozbawienia lub ograniczenia wolności dłużnika w sytuacji niewypłacalności. Dobrym 

przykładem takiej sytuacji jest zniesienie niewolnictwa w ówczesnych koloniach 

brytyjskich na Barbados, Jamajce i w Trynidadzie w latach 30 i 40 XIX wieku. Formalnie 

wyzwoleńcy znajdowali się w bardzo trudnej ekonomicznie sytuacji i zadłużali się u 

swoich dawnych właścicieli, a w konsekwencji pozostawali na dawnych plantacjach 

odpracowując nowo nabyte długi. Podobny mechanizm można zaobserwować w Brazylii, 

gdzie ustawa zakazująca niewolnictwa z 1888 r. przekształciła dawne relacje pan-

niewolnik oparte o stosunek własności na nowe relacje wierzyciel-dłużnik zbudowane na 

długu 149 . Na kwestię tę wskazuje także A. Narayan Sigh opisując dwa mechanizmy 

przymusowego odpracowywania długów. W pierwszej kolejności dochodzi do pożyczenia 

pieniędzy, a strony od razu postanawiają, że formą spłaty długu będzie praca. Na pierwszy 

rzut oka takie rozwiązanie ma charakter konsensualny, jednak specyfika warunków takiej 

pracy może pozwalać na uznanie jej za pracę niewolniczą. Drugi mechanizm związany jest 

z brakiem otrzymywania wynagrodzenia i wpadaniem w spiralę długów, przez co 

pracownik zostaje zmuszony do odpracowania powstałych w ten sposób zobowiązań150.  

Znacząca zmiana otoczenia prawnego nie doprowadziła do całkowitej abolicji 

więzienia za długi. W niektórych ustawodawstwach istnieje możliwość pozbawienia 

dłużnika wolności za niespłacanie długów o szczególnie chronionym charakterze, takim 

jak zobowiązania podatkowe czy świadczenia alimentacyjne. W niektórych systemach 

                                                 

148 R. Harris, op. cit., s. 220. 
149 Było to tzw. Lei Aurae (Złote Prawo) z 13 maja 1888 r., składające się jedynie z dwóch artykułów – 

pierwszy zakazywał niewolnictwa od daty wprowadzenia ustawy, zaś drugi uchylał stosowanie wcześniejszy 

rozwiązań, które zezwalały na różne formy niewolnictwa bądź osobistej zależności jednej osoby.  
150 A. Narayan Sigh, Agricultural Bondage in 19th century up, Proceedings of the Indian History Congress 

74 (2013), s. 471. 
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prawnych utrzymują się quasi-niewolnicze praktyki związane z odpracowywaniem 

długu151 lub pozbawienia wolności dłużnika jako ukarania go za brak wykonania wyroku 

sądu, mimo iż ma on taką możliwość152. 

Problem więzienia za długi, a także pracy przymusowej stanowiącej formę 

odpracowania długu w XX w. stał się przedmiotem zainteresowania nie tylko 

ustawodawstw poszczególnych krajów, ale również prawa międzynarodowego 

publicznego. Niewola za długi została zakazana Konwencją o zakazie niewolnictwa, 

handlu niewolnikami i praktykach podobnych do niewolnictwa z 7 września 1956 r.153. W 

art. 1 lit. A Konwencja ta definiuje niewolę za długi jako sytuację, w której dłużnik jest 

zobowiązany do osobistych usług względem wierzyciela w ten sposób, że oddaje on swoją 

osobę we władztwo wierzyciela w formie zabezpieczenia długu, w szczególności w 

sytuacjach, w których nie dokonano czasowego określenia istnienia stanu owej zależności. 

Fundamentalny charakter zakazu pozbawiania wolności za długi wynika również z faktu, 

że problem ten stał się przedmiotem jedenastego artykułu154 Międzynarodowego Paktu 

Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r.155 

 

                                                 

151  Przykładem jest chociażby występującą w niektórych miejscach kontynentu afrykańskiego w latach 

dziewięćdziesiątych praktyka określana jako trokosi. Polegała ona na oddawaniu kilkuletnich dziewczynek 

w specyficzną formę niewoli za długi ich rodziców, która to niewola polegała na oddaniu dziecka do 

przybytku określonego bóstwa jednej z religii animalistycznych. Obowiązki dziewczynek sprowadzały się 

do sprzątania i gotowania, a po osiągnięciu wieku dojrzałości fizycznej także do rodzenia i wychowania 

dzieci kapłanów. Praktyka ta została zakazana w Ghanie na mocy przeprowadzonej w 1998 r. reformy 

miejscowego kodeksu karnego, która wprowadziła karę trzech lat pozbawienia wolności za udział w oddaniu 

dziecka w tą formę niewoli. Więcej o owej praktyce: R. K. Ameh, Trokosi (Child Slavery) In Ghana: A Policy 

Approach, Ghana Studies 1 (1998), s. 35–62.  
152  Tutaj przykładem może być system prawny państwa Izrael. W połowie XX w. w nowopowstałym 

państwie administracja brytyjska pozwoliła na stosowanie dotychczasowego systemu prawnego, a zatem 

systemu prawa imperium ottomańskiego, wzorowanego na treści kodyfikacji napoleońskiej w brzmieniu z 

początku XIX w., a zatem sprzed francuskiej reformy z 1867 r., która zakazała niewoli za długi na terenie 

Francji. Regulacje tureckie obowiązujące na terenie państwa Izrael oraz Autonomii Palestyńskiej zakładały 

możliwość uwięzienia dłużnika na okres nieprzekraczający 91 dni, koszty uwięzienia ponosiło państwo, a 

pozbawienie wolności nie niosło za sobą skutku umorzenia zobowiązań. Na skutek zmian wprowadzonych 

w 1931 r. skrócono maksymalny okres pozbawienia wolności do 21 dni i wprowadzono szereg wyjątków, 

które skutecznie ograniczały stosowanie tej sankcji względem dłużników. Instytucja stała się przedmiotem 

obrad Knessetu kilkukrotnie, szczególnie w okresie od 1957 do 1967 r., jednakże w dalszym ciągu występuje 

w przepisach ustawodawstwa izraelskiego, które umożliwia pozbawienie wolności dłużnika na okres nie 

dłuższy niż 21 dni, po gruntownym przeanalizowaniu jego sytuacji i uznaniu, iż ma on możliwość spełnienia 

długu, ale z sobie znanych przyczyn odmawia spełnienia spoczywającego na nim obowiązku. Zob. R. Harris, 

op. cit., s. 227‒228.  
153 Dz. U. z 1963 r., nr 33, poz. 185. 
154 Art. 11 MPPOiP „Nikt nie może być pozbawiony wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania 

się z zobowiązań umownych”. 
155 Dz. U. z 1977 r., nr 38, poz. 167. 
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Podsumowanie 

Wraz z zastąpieniem niewoli za długi mechanizmami umożliwiającymi wtrącenie 

do więzienia osobiście wolnego dłużnika za brak spłaty zobowiązań, uwięzienie za długi 

zaczęło mieć charakter instytucji mieszanej, łączącej w sobie elementy prawa prywatnego 

i publicznego. Na skutek wniosku wierzyciela dłużnik trafiał do państwowego więzienia, 

aby czekać tam na proces lub by poprzez tę sankcję przymusić go do dobrowolnej spłaty 

długu. Czasami nawet spłata długów okazywała się być niewystarczająca dla odzyskania 

wolności, skoro uwięzienie dłużnika mogło mieć również charakter karny, co stanowiło 

sankcję i wyraz negatywnej oceny względem jego poprzednich działań skutkujących 

powstaniem stanu zadłużenia.  

Dłużnicy nie byli osadzani w odrębnych zakładach karnych, a uciążliwości, którym 

byli poddawani w związku z pozbawieniem wolności były analogiczne do tych, których 

doświadczali osadzeni przestępcy. W większości omawianych ustawodawstw nie istniały 

rozwiązania liberalizujące traktowanie dłużników jako więźniów innych kategorii, a 

istniejące niekiedy obowiązki wierzycieli dostarczania podstawowych środków 

utrzymania pozbawionym na ich wniosek dłużnikom wypada oceniać nie jako przejaw 

humanitaryzmu, a specyficznej polityki fiskalnej państwa, które mogąc znaleźć zewnętrzne 

źródło finansowania swoich – jakże korzystnych dla wierzycieli – usług, skwapliwie z tego 

prawa korzystało.  

Zmiany społeczne oraz oczywista nieefektywność więzienia na długi w procesie 

spłaty zobowiązań, skorelowane dodatkowo z rozwojem prawa upadłościowego w 

kierunku umożliwiającym coraz szerszym kręgom podmiotów na skorzystanie z rozwiązań 

właściwych dla kupców umożliwiających dobrowolne rozdysponowanie majątku 

upadłego, w połączeniu z ochroną przed uwięzieniem, a czasem także z częściowym 

umorzeniem zobowiązań, doprowadziły do zaniku instytucji więzienia za długi jako 

rozwiązania drogiego dla wierzycieli, niehumanitarnego dla dłużników i nieefektywnego 

dla procesu dochodzenia spłaty zobowiązań. Formalne derogacje konstrukcji niewoli za 

długi w drugiej połowie XIX w. nie doprowadziły jednak do wyrównania pozycji prawnej 

wierzyciela i dłużnika, a groźbę pozbawienia wolności zastąpiły rozmaite formy zależności 

dłużnika od wierzyciela na tle gospodarczym, a w tym finansowym. 

Na tle omawianych rozwiązań prawa angielskiego oraz poszczególnych 

ustawodawstw stanowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, należy zwrócić 

uwagę na szeroki zakres gwarancji przysługujących dłużnikowi w prawie szkockim. 
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Rozwiązania te będą przedmiotem rozważań w następnych rozdziałach niniejszej 

dysertacji, jednak już w tym miejscu wypada zaznaczyć szczególny charakter konstrukcji 

prawnych, które zawężały zastosowanie więzienia wobec niewypłacalnych dłużników. 

Oparcie rozwiązań prawnych w tym przedmiocie o konstrukcję cessio bonorum czyniło 

pozbawienie wolności dłużnika środkiem egzekucyjnym o wyjątkowym charakterze. Sam 

stan utraty wolności za długi stawał się bowiem jedynie stanem przejściowym i z samej 

swojej natury krótkotrwałym, a pozycja prawna dłużnika na tle ówczesnych rozwiązań na 

tyle uprzywilejowana, że cytowane w dalszej części pracy słowa o łagodności rozwiązań 

prawa szkockiego znajdują w omawianej instytucji swoją niewątpliwą egzemplifikację. 
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Rozdział 2. Geneza i funkcjonowanie uwięzienia za długi w prawie szkockim  

 

Wprowadzenie  

Niniejszy rozdział składa się z dwóch części – w pierwszej przedmiotem rozważań 

stała się sama natura uwięzienia za długi w prawie szkockim widziana oczami pisarzy 

instytucjonalnych, którzy przedstawiali ją w kontekście łagodnego ducha szkockiego 

prawa, niejednokrotnie porównując istniejące tam rozwiązania z dalece odmiennym 

modelem funkcjonujących w prawie angielskim. 

W drugiej części rozdziału uwaga została zwrócona na pewne szczegółowe 

rozwiązania dotyczące pozbawionego wolności dłużnika, w których w sposób najbardziej 

widoczny ukazany jest ów iście łagodny rys prawa szkockiego. W pierwszej kolejności 

zostaje więc przeanalizowana możliwość uzyskania przez więźnia przepustki z uwagi na 

zły stan zdrowia, który wprowadziła ustawa określana jako Bill of Health. Następnie zaś 

przedstawione jest zagadnienie rozkładu kosztów utrzymania osadzonego między 

wierzycielem, organem nadzorującym więzienie i samym dłużnikiem, aby na końcu 

przejść do omówienia kwintesencji szkockiego humanitaryzmu względem uwięzionego 

dłużnika, jakim był tak zwany akt łaski (act of grace) – możliwość uwolnienia go z 

przyczyn zasadniczo odmiennych niż podstawowa procedura, jaką było cessio bonorum.  

 

2.1. Geneza pozbawienia wolności za długi w prawie szkockim  

Istotny wpływ na charakter instytucji egzekucji osobistej w prawie szkockim miały 

rzymskie korzenie tychże rozwiązań prawnych, na co zwracają uwagę pisarze 

instytucjonalni, ukazując ich ewolucję oraz recepcję w Szkocji. Bankton wskazuje, że 

zarówno cessio bonorum, jak i akt łaski, a zatem dwa sposoby na uwolnienie uwięzionego 

dłużnika, miały zasadniczo charakter przywilejów przyznawanych uwięzionemu 

dłużnikowi, jednak instytucje te w wydaniu szkockim był inne od ich rzymskiego 

pierwowzoru156. Pisarz odnosi się do Ustawy XII Tablic, zgodnie z którą dłużnik, który 

uznał dług lub popadł w zwłokę, nie był w stanie zaspokoić wierzyciela lub nie uzyskał 

poręki w terminie przewidzianym prawem, był przyznawany wierzycielowi jako 

niewolnik, co z kolei otwierało wierzycielowi drogę do jego sprzedaży, a nawet 

                                                 

156 Bankton, 4.60.12. „Tho ’we have both the benefit of a cessio bonorum, and that of the act of Grace, from 

the later civil laws, yet the old Romans were of a quite different humour;”. 
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pozbawienia go życia. Samo postępowanie egzekucyjne odbywało się publicznie przy 

udziale świadków, jednak Bankton zauważa, że zwykle dłużników nie pozbawiano życia, 

a ewentualne przypadki okrutnego traktowania pozbawionego wolności dłużnika przez 

wierzyciela stawały się przedmiotem skarg kierowanych do odpowiednich magistratur157.  

Na wskazany wyżej humanitaryzm prawa szkockiego Bankton zwraca uwagę także 

w kontekście surowych rozwiązań istniejących w innych państwach, gdzie pozwalano, aby 

wierzyciel po śmierci dłużnika zarekwirował ciało dłużnika i uniemożliwił dokonanie 

pochówku do czasu, aż zabezpieczenie na poczet długu nie zostanie uiszczone – 

rozwiązanie to miało być początkowo praktykowana także wśród Rzymian, ale ostatecznie 

zakazano go pod groźbą kary, co było zbieżne z rozwiązaniem obowiązującym w Szkocji, 

gdzie takie działania uznawano za przestępstwo 158 . Bankton zwraca także uwagę na 

późniejsze rozwiązanie, które pojawiło się w prawie rzymskim159, nakazujące humanitarne 

traktowanie pozbawionego wolności dłużnika. Wprowadzono więc zasadę umorzenia 

długu w sytuacji śmierci dłużnika w niewoli oraz sankcje częściowego przepadku majątku 

oraz infamii wierzyciela, który dopuścił do takiej sytuacji. Pisarz zaznacza, że podobna 

sytuacja w przypadku szkockiego dłużnika niewątpliwie spotkałaby się z roszczeniem o 

zadośćuczynienie kierowanym przez spadkobierców; jednocześnie powstałby problem, kto 

powinien być adresatem takich roszczeń – wierzyciel czy urzędnik nadzorujący proces 

pozbawienia wolności dłużnika 160 . Pisarz przywołał w tym miejscu sprawę Hope v. 

                                                 

157 Bankton, 4.60.12. „[…] for, by their ancient law of the Twelve Tables, if the debtor who confessed the 

debt, or was condemned in payment, did not satisfy the creditor, or found bail for that purpose, within the 

days allowed by law, he was adjudged the creditor’s slave, who might fell him, or infill to have him put to 

death. This was execution against the party with a witness. But ’tis observed, that the law was never practised 

as to the pains of death; tho ’many heavy complaints were made by the debtors of the cruel treatment they 

met with from their creditors, after they came under bondage to them”. 
158 Ibidem, 4.37.19. „It is the law of some countries, that a creditor may arrest the corps of his debtor, and 

obstruct the burying the same, unless security be found for the debt. And this inhumane usage was sometimes 

practised among the Romans, but thereafter it was discharged under very severe penalties. Nor is it allowed 

with us; and, if any such attempt were made, it would be punishable arbitrarily, as a great delinquency”. 
159 Pisarz instytucjonalny odwołuje się do pierwszego rozdziału 60 Noweli justyniańskiej (N. 60. c.1), w 

której przedstawiono konsekwencje prawne, jakie czekały wierzyciela, który przeszkadzał w pochówku 

dłużnika. Spotykała go zatem ta sama kara, jak w przypadku wierzyciela, który niepokoił dłużnika na łożu 

śmierci lub bez uzyskania wyroku zasądzającego, a zatem w postaci przepadku trzeciej części majątku 

połączonej z nałożeniem na wierzyciela infamii. Interesującym jest, że z uwagi na ciężar gatunkowy czynu, 

uprawnienie do jego ścigania nałożono na szereg urzędników centralnych (takich jak prefekt miejski oraz 

prefekt pretorianów) oraz prowincjonalnych, a urzędników którzy zaniechali ścigania tego rodzajów czynów 

czekały surowe kary w postaci grzywien.  
160 Bankton, 4.37.20. „The later Roman law was farther so humane, that it did not allow any creditor to create 

disturbance to his debtor, by process of law, or legal diligence, when on sick-bed, upon pain, that in case of 

the party’s death of that illness, the debt, and a sum equal to it, should be forfeited to the heir of the debtor; 

and farther, the creditor was thereby to lose to the public the third part of his whole estate, and to suffer 



 

54 

Drummond z 25 lutego 1749 r. – dotyczyła ona nakazu zatrzymania, który został 

wystosowany względem osoby znajdującej się w szpitalu psychiatrycznym w okresie 

rekonwalescencji. W przedmiotowej sprawie syn dłużnika wytoczył postępowanie o 

zasądzenie na rzecz jego ojca odszkodowania za postępowanie posłańca, który dokonywał 

zatrzymania, ponieważ doszło do pogorszenia się stanu zdrowia zatrzymanego dłużnika. 

Sprawa jednakże nie została merytorycznie osądzona z uwagi na błędy formalne, jakie 

powód popełnił kierując sprawę do sądu161. 

Oceniając dolegliwość instytucji funkcjonującej w Anglii i Szkocji Bankton 

zauważa, iż rozwiązania szkockie cechuje większa wyrozumiałość, wynikająca z zasad 

humanitaryzmu, co odebrało dłużnikom prawo do narzekań. Z kolei cel instytucji, którym 

było wyjawienie majątku i doprowadzenie do zaspokojenia roszczeń wierzycieli sprawiał, 

że również wierzyciele nie mieli powodu kwestionować zasadności istnienia tej konstrukcji 

prawnej162.  

O liberalnym duchu prawa szkockiego względem dłużnika mówi również Bell, 

który zaznacza, że owa łagodność przejawia się zarówno w sposobie procedowania 

wniosku wierzyciela o uwięzienie dłużnika jak również w przepisach, które w sposób 

bardzo szeroki regulują prawo dłużnika do żądania zwolnienia go z więzienia 163 . 

Aresztowanie dłużnika nie następowało więc w sposób gwałtowny, właściwy zatrzymaniu 

sprawcy przestępstwa, a w sposób, który pisarz określa jako powolny czy wręcz niechętny. 

Dłużnik musiał więc najpierw zostać zobowiązany do zapłaty nakazem wydanym na 

podstawie stwierdzonego pismem zobowiązania, wyroku bądź weksla, a następnie miał mu 

być wyznaczony dodatkowy termin do spełnienia świadczenia. Dopiero uchybienie temu 

obowiązkowi pozwalało na pozbawienie dłużnika wolności164 . Nawet jednak w takiej 

                                                 

infamy. There is no doubt, but if such cruel usage should be followed with us it would be redressed: but how 

far a creditor or executor of such diligence would be liable to punishment, and damages to the party or his 

heirs, may be doubted”. 
161 Morrison 1, s. 288.  
162 Bankton, 4.60.12. „But the indulgence given by our law to unfortunate debtors, in the above respect, 

pursuant to the measures followed by the Romans, after policy and humanity became predominant among 

them, prevents all grounds of complaint on their part: nor indeed have creditors any resort to find fault with 

such proceeding, since they get made over to them all their debtors effects”. 
163 Bell, s. 537. „The mild spirit of the Scottish law is chiefly manifest in the delicacy with which the spirit 

of the creditor must proceed in the imprisonment of his debtor; and in the provisions which are made for the 

debtor’s regaining his liberty, after confinement for such a time as the law has deemed sufficient for the 

purposes of justice and a fair discovery”. 
164 Ibidem. „Liberty, after confinement for such a time as the law has deemed sufficient for the purposes of 

justice and a fair discovery. ' The arrest is not, like that of the English law, sudden, as in the case of a Criminal, 
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sytuacji przysługiwał mu szereg uprawnień – w zakresie ulgi w sytuacji choroby, uzyskania 

środków na przeżycie w sytuacji biedy czy w końcu odzyskania wolności po relatywnie 

krótkim okresie jej utraty, co warunkowane było jedynie przedstawieniem uczciwego 

rachunku posiadanych aktywów i strat, należytego zachowania względem swoich 

wierzycieli oraz gotowości do przewłaszczenia na ich rzecz posiadanego majątku165. 

Bankton zwraca ponadto uwagę, że wraz rozwojem systemu szkockiego oraz 

przenikaniem do niego rozwiązań pochodzących z prawa angielskiego, dochodziło do 

specyficznego zbiegu rozwiązań szkockich w zakresie klasycznej egzekucji długu oraz 

mechanizmów prawa angielskiego dotyczących upadłości. Bankton zauważa, że jeżeli 

względem pewnej osoby ogłoszono upadłość na podstawie ustawy angielskiej, a następnie 

osoba ta zamieszkała w Szkocji, to orzeczenie to jest skuteczne nie tylko w stosunku do 

wierzycieli w Anglii i wcześniejszych długów, lecz również w stosunku do wierzycieli 

w Szkocji, którzy dostarczyli tej osobie towary w Anglii i posiadają rachunek lub 

pokwitowanie dotyczące ceny166. Bankton kwestie te obrazuje trzema orzeczeniami. W 

pierwszym z nich (Rochead v. Scot) pozwany, George Scot, który przebywał w Londynie 

prowadząc działalność kupiecką, został zobligowany do zapłaty kwoty 600 funtów 

powodowi Jamesowi Rocheadowi. Dwa lata później, w roku 1706 r., Scot uzyskał w Anglii 

status bankruta z uwagi na fiasko prowadzonych przez siebie interesów, jednak mimo to 

został pozwany przez swojego wierzyciela. W Anglii powództwo to okazało się 

nieskuteczne, jednak wierzyciel podjął dalsze próby dochodzenia swojego roszczenia już 

w Szkocji, do której powrócił dłużnik. W odpowiedzi Sąd Sesji uznał, iż zobowiązania, 

które były już przedmiotem rozstrzygnięcia przez sąd angielski i stały się podstawą 

przyznania dłużnikowi statusu bankruta, nie mogą stanowić podstawy do przeprowadzenia 

postępowania egzekucyjnego w Szkocji, a w konsekwencji także uwięzienia dłużnika167. 

                                                 

but slow, and, as it were, reluctantly permitted by the law.' The debtor against judgment of a competent Court 

has been pronounced; or who is indebted by a written obligation, containing a clause of registration,; or who 

is a party to a bill of exchange, protested ana registered for execution, must be charged, that is, commanded, 

by a legal citation* to pay the debt with a certain number of days before he can be arrested. And the warrant 

for caption cannot be issued till after the expiration of that term”. 
165 Bell, s. 537. „If of any other condition, provision is made for indulgence in sickness, and for subsistence 

if in extreme poverty; and he is entitled, after a month’s confinement to be restored to liberty, " on shewing 

to the Court of Session a fair statement of his funds,' his losses, and his debts; justifying the honesty of his 

conduct in the face of his creditors; and giving up all his .estates and effects for distribution among them”. 
166 Bankton, 4.60.13. „If one has taken the benefit of a commission of bankrupt in England, and conformed 

to the terms of statues in that behalf, and thereafter resides here, it is a good defence, not only against all his 

creditors in England, as to prior debts, but likewise his creditors in Scotland, who had furnished him goods 

in England, and got bills or notes from him for the price”. 
167 Morrison 6, s. 4566. 
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Bankton odwołuje się również do wyroku z dnia 20 czerwca 1746 r. w sprawie Marshall v. 

Yeman i Spence. Pozwani byli działającymi w Londynie kupcami, którzy uzyskali status 

bankrutów, jednak w ramach prowadzonego postępowania nie rozpoznano kwestii jednego 

z długów należących do Petera Thorburna, który zbył go na rzecz powoda. Powód wytoczył 

postępowanie o zwrot długu w Szkocji, zaś główna linia obrony pozwanych sprowadzała 

się do twierdzeń, iż uczynili oni zadość wszystkim swoim obowiązkom wynikającym z 

prawa angielskiego w związku z prowadzonym względem nich postępowaniem o 

ogłoszenie bankructwa. W toku rozpoznania tej sprawy Sąd uczynił istotną uwagę, iż ocena 

ważności zobowiązania musi odbywać się w oparciu o system prawny miejsca zawarcia 

umowy, podczas gdy ocena skuteczności czynności procesowej lub egzekucyjnej 

dokonywana jest w oparciu o system prawny właściwy dla sądu lub organu, przed którym 

czynność jest dokonywana. Fakt ogłoszenia wobec pozwanych w Anglii bankructwa sam 

w sobie nie stanowi ani przyczyny przemawiającej za automatycznym uwzględnieniem 

powództwa, ani też nie powinien powodować natychmiastowego odrzucenia powództwa 

z przyczyn formalnych, bowiem przyjęcie któregokolwiek z tych rozwiązań godziłoby 

w niezależność szkockiego sądu i jego związania wyrokiem sądu obcego. Każdorazowo – 

zarówno w zakresie ważności umowy w granicach prawa materialnego, jak i w zakresie 

skuteczności danego środka procesowego na gruncie postępowania – konieczna jest ocena 

podobieństwa skutków rozwiązań istniejących zarówno w systemie prawa szkockiego, jak 

i w prawie angielskim. W przypadku sprawy Marshalla przeciwko Yemanowi i 

Spence’owi Sąd Sesji uznał, iż takie podobieństwo zachodzi i przeprowadzona procedura 

orzeczenia bankructwa doprowadziła do wyjawienia majątku i uwolnienia pozwanych od 

długów w wysokości przekraczającej stan czynny ich majątku, co stało się przyczyną 

oddalenia powództwa168. Rozpoznając w tym samym roku sprawę z powództwa Alexandra 

Chrisite’a przeciwko innemu londyńskiemu kupcowi, Samuelowi Straitonowi (Christie v. 

Straiton z 4 listopada 1746 r.), Sąd Sesji już na wstępie zaznaczył, iż podążać będzie za 

zasadą wyznaczoną w sprawie Marshall v. Yeman i Spence, przy czym powstał 

jednocześnie istotny problem jurysdykcyjny w zakresie określenia miejsca powstania 

długu. Strony postępowania – powód będący szkockim kupcem i pozwany operujący w 

Londynie – działały bowiem w ramach stałej współpracy polegającej na zakupie towarów 

w Szkocji po atrakcyjnych cenach, następnie przewiezienia ich do Londynu i sprzedaży z 

                                                 

168 Morrison 6, s. 4568‒4569. 
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zyskiem, którego część była inwestowana w zakup takich towarów, które można z kolei 

przenieść do Szkocji i sprzedać z zyskiem. W ramach wzajemnych rozliczeń handlowych 

powstał debet po stronie pozwanego, którego ten nie uregulował i powód zmuszony był do 

wystąpienia ze stosownym powództwem, które skierował przed sąd szkocki. Każda ze 

stron argumentowała za zasadnością uznania ich rodzimej jurysdykcji za właściwą. 

Jednakże strony różniły się w ocenie momentu powstania zobowiązań (moment wysłania 

towarów ze Szkocji czy moment powstania zaległości w wyrównaniu bilansu handlowego), 

w końcu zaś strona powodowa podniosła argument, iż odrzucenie powództwa będzie 

skutkować zmuszeniem Szkota do dochodzenia długu powstałego w Szkocji w sądzie 

angielskim, co było niedopuszczalne. W odpowiedzi Sąd Sesji wskazał na tożsamość 

istniejącej w Anglii i Szkocji zasady actor sequitur forum rei, która wiąże decyzję o 

właściwej jurysdykcji z domicylem pozwanego. W odpowiedzi na zarzut, że ewentualne 

ogłoszenie bankructwa w Anglii będzie mieć negatywne skutki dla powoda, Sąd Sesji 

doprecyzował, iż uzyskanie przez pozwanego statusu bankruta w Anglii stanowić będzie 

negatywną przesłankę procesową dochodzenia roszczenia w Szkocji tylko wtedy, gdy 

szkocki wierzyciel będzie stroną angielskiego postępowania upadłościowego, jako jeden z 

dłużników wezwanych do takiego uczestnictwa. Z uwagi na stwierdzenie, iż postępowanie 

angielskie uwzględniło również dług będący przedmiotem powództwa, zostało ono 

oddalone169. 

Krótkie wprowadzenie do rzymskiej genezy instytucji pozbawienia wolności za 

długi znajdziemy również w dziełach Bella, upatrującego źródeł tej konstrukcji prawnej 

w działalności Juliusza Cezara, który starał się przeciwdziałać surowości dawnego prawa 

rzymskiego, prowadzącego z uwagi na swój formalizm do częstej utraty wolności przez 

niewypłacalnych dłużników. Pisarz wskazuje, że choć instytucja ta pierwotnie stosowana 

była w wąskim zakresie terytorialnym ograniczonym do Italii i samego Wiecznego Miasta, 

to już przed rządami cesarza Dioklecjana (286‒306 r.) była ona stosowana również w 

prowincjach Imperium170. Bell wskazuje nadto, iż najtrafniejszy, a przy tym najbardziej 

syntetyczny opis instytucji zaproponował już cesarz Aleksander Sewer (222‒235 r.), który 

wskazał że instytucja przewłaszczenia posiadanego przez dłużnika majątku na rzecz jego 

                                                 

169 Morrison 6, s. 4569‒4571. 
170 Bell, s. 581. „The law of cessio bonorum had its origin in Rome. It was introduced by Julius Caesar, as a 

remedy against the severity of the old laws of imprisonment.' And his law, which included only Rome and 

Italy, was, before the time of Diocletian, extended to the provinces”. 
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wierzycieli nie ma na celu umorzenia zobowiązania ponad kwotę zaspokojonego 

roszczenia, a stanowi jedynie podstawę ochrony wolności osobistej dłużnika171.  

Dalej Bell pisze, że instytucja ta została wspaniale rozwinięta już w samym prawie 

rzymskim, a następnie recypowana w ustawodawstwach państw europejskich – wskazuje 

tutaj na przykład Francji oraz rodzimego systemu prawa szkockiego, uznając, że regulacje 

tam spotykane stanowią wierną implementację wcześniejszych wzorców. Jednocześnie 

pisarz oddaje pewien prymat prawu francuskiemu, którego rozwój wywarł istotny wpływ 

na charakter klasycznych rozwiązań przyjmowanych przez Szkotów. Wskazuje on, że 

szkocka regulacja cessio bonorum posiada pewne charakterystyczne, właściwe wzorcowi 

francuskiemu, cechy. W ocenie pisarza prawo francuskie w XVII w. było surowe nie tylko 

względem nieuczciwych dłużników (określanych mianem fraudatorów), ale również 

względem tych, którzy w stan niewypłacalności popadli bez swojej winy, bowiem 

potencjalnemu dłużnikowi stawiano wymóg zachowania ostrożnego i rozsądnego, co miało 

w zamyśle chronić przed popadnięciem w długi nie z powodu ewentualnej próby oszustwa, 

a poprzez działania lekkomyślne lub rozrzutność172.  

O samej instytucji pozbawienia dłużnika wolności Bell mówi, że jest częstokroć 

ostatnią możliwością przymuszenia go do zapłaty długu, a choć jest to środek odrażający i 

absurdalny w swoim założeniu, jest jednocześnie najbardziej efektywny w praktyce. 

Jednocześnie pisarz zaznacza, że regulacje istniejące w Szkocji powiązane były z 

rozwiązaniami, które umożliwiały zwrócenie wolności uczciwemu dłużnikowi oraz które 

zapewniały wierzycielom możliwość uzyskania równego udziału w zaspokojeniu swojej 

wierzytelności z majątku dłużnika 173 . Omawiane rozwiązanie pierwotnie posiadało 

podobny zakres jak w Anglii – dotyczyło bowiem egzekucji zobowiązań kupców oraz było 

                                                 

171 Bell, s. 581. „The first law. of the code respecting the cessio bonorum expresses, in a single sentence, the 

whole doctrine upon the subject: Qui bonis cesserint, ’says the Emperor Alexander Severus,  ‘nisi solidum 

creditor receperit, non sunt liberati. In eo enim tan tummodo hoc beneficium eis prodest, ne judicati 

detrahantur in carcerem”. 
172 Ibidem. „This institution having been greatly improved in the civil law, was adopted by those of the 

European nations who followed that system of jurisprudence., In France, the institution was adopted very 

nearly as it was received with us. Perhaps, indeed, it was from France that our law on the subject received its 

distinguishing features. The law in that country was, during the seventeenth century, extremely severe, not 

only against bankrupts, (which name they applied to fraudulent debtors alone) but against debtors innocently 

in solvent. To operate by restraint upon thoughtlessness and extravagance, it was required”. 
173 Ibidem, s. 536. „Imprisonment, that last miserable resource for enforcing the payment of debt,–at once, 

perhaps, the most revolting and absurd in theory, and the most effectual in practice,–is accompanied* in the 

law of Scotland, by a remedy which, in giving freedom to the honest debtor, affords to creditors the means 

of obtaining an equal share in the distribution of his funds”.  
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stosowane w formie kary względem przestępców. Jednak dalszy proces ewolucji instytucji 

był w Szkocji odmienny i początkowo nie doszło do wprowadzenia uwięzienia jako 

generalnej formy przymuszenia dłużnika do spełnienia świadczenia. Bell genezę rozwiązań 

dotyczących uwięzienia za długi widzi w inicjatywach wypływających od duchowieństwa, 

zaś po odebraniu im uprawnień o charakterze jurysdykcyjnym, instytucja pozostała w 

szkockim systemie prawnym jako instytucja prawa cywilnego174.  

W ocenie Bella szkockie duchowieństwo zapewniło sobie dość szybko uprawnienia 

do egzekwowania swoich orzeczeń i dekretów, które znacząco przewyższały uprawnienia 

posiadane przez sędziów świeckich, mogących jedynie działać w celu zajęcia ruchomości. 

Tymczasem czynności dokonywane przed sądami kościelnymi wiązały się z dodatkowymi 

konsekwencjami, albowiem wykonanie wyroku zabezpieczano złożeniem specjalnej 

przysięgi, której niedotrzymanie wiązało się z konsekwencjami zarówno w aspekcie 

złamania słowa, ale także krzywoprzysięstwa, które niosło za sobą potępienie ze strony 

Kościoła. Z czasem doprowadzono do ograniczenia uprawnień jurysdykcyjnych i 

egzekucyjnych władz kościelnych, aż do wprowadzenia generalnej zasady, iż orzeczenia 

sądów kościelnych będą egzekwowane przez urzędników królewskich. Jednocześnie w 

dalszym ciągu egzekwowano kary o charakterze świeckim, jak choćby przypadki 

uwięzienia osób obłożonych ekskomuniką175. Bell zaznacza, że początkowo prawo do 

pozbawiania wolności miało więc charakter narzędzia wykonywania orzeczeń sądów 

kościelnych, jako kara za nieposłuszeństwo oraz jako bunt przeciwko Bogu i kościołowi, 

natomiast Szkoci przywykli do tej formy egzekucji orzeczeń, które poprzez uznawanie 

osoby za wyjętą spod prawa prowadziło do szybkiego i skutecznego procesu odzyskania 

                                                 

174 Bell, s. 540. „The progress of imprisonment in Scotland was different; nothing having occurred to disturb 

the genuine principle on which the imprisonment of the old law was placed. The power of imprisonment was 

long confined to merchants, and to the punishment of crimes. Imprisonment for debt, however, was at last 

introduced; not amidst contests for jurisdiction, as in England, but by the management, and under the 

influence, of the clergy; upon the extinction of whose power it was assumed as a part of the civil code”. 
175 Ibidem, s. 540‒541. „The clergy in Scotland, as elsewhere, soon found means to give to their decrees, and 

to the deeds which were made before them, a force and effect far beyond the reach of the civil Judge. He 

could operate only by attachment and distress of the property: But the clergy added to those deeds which their 

notaries wrote, the sanction of an oath. The persons, too, who came before their tribunals, were made to bind 

themselves before sentence, by the same sacred bond, to fulfill whatever sentence the Court should 

pronounce; and as became, in this way, subject to punishment, and the thunders of the church y degrees, 

however, the indiscriminate application of so great a power destroyed its effect, and the force of it was at last 

so much relaxed, that the clergy were induced to apply for the aid of temporal authority to second their 

sentences”.  
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długu. Dlatego też mimo utraty opisanych wyżej uprawnień przez sądy kościelne na skutek 

reformacji, narzędzie to, jako wyjątkowo skuteczne, przeszło do gestii sądów świeckich176.  

Przejście uprawnień od pozbawiania dłużników wolności z rąk sądów kościelnych 

w ręce sędziów świeckich związane było z powstaniem nowej instytucji sądowej w postaci 

Sądu Komisarskiego (Commissary Court) w 1563 r. Bell podaje, że już w samym akcie 

założycielskim sądu odwoływano się do problemu egzekwowania orzeczeń w związku ze 

zniesieniem sądów kościelnych. Nowy sąd uzyskał kompetencje do rejestrowania 

zobowiązań oraz umów, a następnie uprawnienie do wydawania nakazów wykonania 

świadczenia w terminie piętnastu dni pod groźbą utraty wolności177. Dalsze rozwiązania 

ustawowe doprowadziły do powstania całego system sądowniczego w zakresie 

postępowania egzekucyjnego. Egzekwowano więc wyroki Sądu Sesji, a także wyroki 

niższych sądów, w przypadku których nakazy zajęcia nieruchomości bądź nakazy 

zatrzymania dłużnika winny być dodatkowo potwierdzone przez Sąd Sesji. Brak 

wykonania nakazów traktowano, na wzór dawnych rozwiązań, jako przejaw buntu wobec 

króla, co uzasadniało pozbawienie wolności buntownika także w charakterze sankcji. 

Jednocześnie ciekawym rysem procedury egzekucyjnej, na który zwraca uwagę Bell, był 

fakt, że egzekucja majątkowa i egzekucja osobista były zasadniczo niezależne od siebie, a 

egzekucja osobista nie miała charakteru postępowania subsydiarnego178. 

                                                 

176 Bell, s. 541. „Thus the right of imprisonment was established as the means of enforcing the decrees of the 

ecclesiastical courts; as the punishment of disobedience, and of rebellion against God and the church. The 

people had long been accustomed to these methods of enforcing ecclesiastical judgments, and had been taught 

to rely upon imprisonment and outlawry as a speedy and effectual method of recovering debt, when the 

Reformation extinguished the excommunicating and judicial powers of the church”. 
177 Ibidem. „The sudden loss of a powerful remedy against injustice leads to great disorder; and creditors were 

now left, comparatively, without effectual means of enforcing payment. With a view to give relief in this 

respect, and to re-establish an effectual diligence against the persons of debtors, the Commissary Court was 

established in 1563. The charter of its constitution proceeds upon a preamble of the inconveniency arising 

from the surcease of the ecclesiastical courts; and this new Court was invested with the power of registering 

bonds and contracts, and of interposing their decree for performance within fifteen days, to be followed by 

such execution as formerly was competent against debtors who had remained the limited time under a 

sentence of excommunication”.  
178 Ibidem. „By successive statutes this system was at last established, that decrees, either of registration or 

upon discussion, pronounced by the Court of Session; or decrees of Commissaries, Sheriffs, or Magistrates, 

provided they were presented to the Court of Session, and the authority of that Court interposed in 

confirmation of them; should be executed by letters of horning and poinding. The warrant of poinding 

authorized execution against the property: The warrant of horning was that upon which the personal execution 

proceeded. It authorized a charge in the name of the King to make payment of the debt, and failure was 

construed as civil rebellion, which authorized or required the punishment of imprisonment on the King’s 

warrant of caption. It was expressly declared, that these executions against the person, and against the 

property, should be without prejudice of each other”. 
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Bell stwierdza, iż zasadniczo istniał jeden typ zobowiązań, w stosunku do którego 

praktyka sądowa doprowadziła do wypracowania możliwości przymuszenia dłużnika do 

spełnienia świadczenia poprzez jego uwięzienie. Chodziło tutaj o wykonanie świadczenia, 

które zależne było jedynie od woli dłużnika, a sam Bell uznaje, iż stosowanie pozbawienia 

wolności i traktowanie dłużnika jak przestępcy uzasadnione jest faktem, iż tego, kto 

odmawia wykonania zobowiązania przez niego zaciągniętego i wykonalnego, można uznać 

nie tylko za winnego nieuczciwości, która podobna jest w swojej naturze do przestępstwa 

i dodatkowo stanowi wyraz pogardy względem władzy sądowniczej, która dłużnika 

zobligowała do stosownego zachowania w wyroku zasądzającym na rzecz wierzyciela. 

Właśnie te kategorie spraw jako pierwsze doczekały się możliwości pozbawienia wolności 

krnąbrnego dłużnika, który w sytuacji unikania spełnienia świadczenia lub ucieczki przed 

postępowaniem egzekucyjnym mógł zostać nawet wyjęty spod prawa179. Wprowadzony 

system doprowadził do tego, że dawny zakaz prowadzenia egzekucji względem osoby w 

związku z długami natury cywilnej został w praktyce uchylony, zaś nowe uzasadnienie 

pozbawiania wolności w reakcji na bunt przeciwko decyzji królewskiej zastąpiło 

wcześniejszą odpowiedź na bunt przeciwko Bogu i Kościołowi, co podkreśla Bell180.  

Bell zwraca również uwagę, że niewystarczające było samo pozbawienie wolności 

dłużnika – konieczne było bowiem zapewnienie odpowiednich warunków jego uwięzienia, 

aby nie doszło do jego ucieczki, a przez to wierzyciel miał realną możliwość egzekwowania 

spłaty długu181. Pisarz odnosi się do istniejącej dawniej w szkockiej doktrynie prawnej 

koncepcji określanej jako squalor carceris, która miała szokować przedstawicieli 

angielskiej jurysprudencji. Koncepcja ta dotyczyła surowości pozbawienia wolności oraz 

ciężkich warunków, które należało zgotować osadzonym – Bell wskazuje, że koncepcja ta 

została stworzona przez przedstawicieli duchowieństwa, a z uwagi na powiązania Kościoła 

                                                 

179 Bell, s. 540. „There was, indeed, one kind of debt, in which, by practice, imprisonment came to be 

introduced, namely, obligations to perform an act within the debtor's own power: But the analogy of the 

imprisonment of criminals as a punishment, was fairly applicable that case; since a debtor who should refuse 

performance of an obligation which he had undertaken, and was able to perform, was not only guilty of 

dishonesty, very nearly approaching to a crime, but of a punishable contempt of the judicial power of the 

country. It was in this way that the power arose of imprisoning such a debtor, and of declaring him; by the 

regular forms of charge and denunciation, an outlaw, and a rebel, if he iled from punishment”. 
180 Ibidem, s. 541. „The ancient exemption from personal execution on account of civil debt was thus finally 

extinguished; rebellion against the King, and disobedience to his commands, being substituted as the ground 

of the imprisonment, instead of the rebellion against God and the church, by which this encroachment had 

been first begun”. 
181 Ibidem, s. 547. „It is not sufficient that the debtor’s escape from prison be prevented; he must strictly kept 

a Prisoner;and the creditor has a legal right thus to enforce his payment”. 
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i wczesnej szkockiej jurysprudencji, została ona przyjęta również w orzecznictwie 

świeckim. Zgodnie z ową „teorią surowości” dokonywano niekiedy osadzenia osób – 

względem których należało wymusić posłuszeństwo dla kościelnej doktryny – w wąskim 

pomieszczeniu przypominającym loch 182 . Bell zauważa, że współczesne mu prawo 

szkockie odeszło od tego rodzaj praktyk, mimo że geneza pozbawienia wolności za długi 

w Szkocji powiązana jest właśnie z rozumieniem osadzenia jako kary i dolegliwości dla 

dłużnika i bywało, że gdy pozbawienie wolności dłużnika wykonywane było przez 

przedstawicieli władz duchownych, to właśnie ten aspekt wychodził na pierwszy plan. Bell 

zaznacza, że gdyby stosowanie pozbawienia wolności za długi pozostawało w dalszym 

ciągu w gestii duchowieństwa, to niewątpliwie aspekt surowości wciąż byłyby najsilniej 

akcentowany, przy czym przeważył jednak aspekt łagodności działań względem dłużnika, 

a wykonywanie tego środka pozostało w rękach władz świeckich183. 

Specyfikę wykorzystania pozbawienia wolności za długi w prawie szkockim Bell 

widzi przede wszystkim w samym celu zastosowania takiego środka – polegało ono 

bowiem na zagrożeniu dłużnikowi surowym więzieniem w celu przymuszenia go do 

zapłaty długu lub wyjawienia majątku. Pozbawienie wolności dłużnika w Szkocji oraz kara 

pozbawienia wolności za długi w Anglii są podobne w sposobie wykonywania, ale wynikać 

to miało nie z podobnych celów obu konstrukcji, a jedynie z fatalnego stanu szkockich 

więzień. Równocześnie autor zauważa, że wraz z zakończeniem procesu modernizacji 

więzień powinny się również skończyć uwagi w przedmiocie surowości szkockiego 

rozwiązania w zakresie pozbawienia wolności dłużnika. W ocenie Bella dużo już zmieniło 

się w sferze infrastruktury szkockich więzień – we wszystkich aktach założycielskich 

nowych więzień szkockich znajdują się postanowienia dotyczące odpowiedniego tak 

zwanego spacerniaka, a jeżeli więzienia zostały założone bez wybudowania tego 

                                                 

182 Bell, s. 547. „It is this part of the Scottish law which has acquired the name of squalor carceris, so shocking 

to the humanity of English writers. There was, indeed, a time when the name might have been in some degree 

applicable; but that is long past. The notion of squalor carceris as a punishment, seems originally to have 

been clerical–-a term of the ancient church discipline; and to have been adopted by our lawyers at a time 

when they were chiefly ecclesiastics. To enforce obedience to the commands of the church in matters of faith, 

confinement between narrow walls, or in a deep and loathsome dungeon, was no unusual expedient”. 
183 Ibidem. „But those were practices at which our civil institutions revolted. In secular law, there was nothing 

akin to them; but, unfortunately, our law of imprisonment for debt came through an impure channel, and was 

imbued with some taint of the passage through which it flowed. The name of squalor carceris, familiar to the 

churchmen, was without scruple applied to imprisonment for civil debt; and perhaps, while imprisonment for 

debt continued in the hands of the clergy, they might gradually endeavour to increase the force of the remedy, 

by insinuating into practice the principle as well as the name. Happily, however, this power fell at last, and 

the mild spirit of our common law was suffered to operate”. 
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udogodnienia, to należy więźniom umożliwić korzystanie z tego przywileju w innej 

formie184.  

Ten sam autor zaznacza, że sama koncepcja pozbawienia wolności dłużnika, 

jakkolwiek sama w sobie zupełnie niesłuszna, to w Szkocji oparta jest na wyjątkowo 

uczciwych zasadach, których nie sposób zakwestionować, natomiast sama dolegliwość 

pozbawienia wolności wynika w dużej mierze ze stanu więzień, pozostawiających często 

wiele do życzenia. Pisarz zwraca uwagę, że potrzeba reformy w tym zakresie ma charakter 

pierwszorzędny, jednocześnie zaznaczając, że dużo już zostało w tym kierunku 

uczynione 185 . Niedoskonały stan więzień wynika z przypadkowych bądź lokalnych 

okoliczności – więzienia były lokowane w centrum danej miejscowości, a w przeszłości 

bywały miejscami niesprzyjającymi zdrowiu, zaś warunki w nich urągały nawet warunkom 

adekwatnym do przetrzymywania najgorszych przestępców, co przynosiło hańbę państwu, 

które skazywało dłużnika na takie warunki odosobnienia186. 

Problem odpowiednich warunków pozbawienia wolności dłużników stał się zresztą 

przedmiotem kilku orzeczeń, do których w swoim dziele odwołuje się Bell. W sprawie 

Rutheford v. urzędnicy z Perth z 28 czerwca 1822 r. po raz pierwszy poruszono kwestię 

możliwości korzystania przez więźniów z terenów przylegających do więzienia 

wybudowanego na podstawie ustawy Parlamentu Szkockiego, która pomijała ten temat. 

Lordowie Sesji, na wniosek więźniów, przychylili się do stanowiska, że na podstawie 

odpowiednich regulacji wewnętrznych oraz przy nadzorze personelu więzienia, możliwe 

będzie korzystanie przez więźniów z tych terenów187. 

Przed wprowadzeniem spacerniaków jako standardu w więzieniach, ich 

udostępnienie musiało być przedmiotem decyzji organów władzy. W sprawie z wniosku 

                                                 

184 Bell, s. 547. „In Scotland, the design of the law in sanctioning imprisonment for civil debt, is to subject 

the debtor to a confinement so strict as to compel him to pay the debt, or to disclose any funds which he may 

have concealed. While the Scottish imprisonment lasts, it is as close as the salva et arcta custodia of the 

English law; and, accidentally, it happens, from the state of the prisons, to be a punishment of great severity. 

But when that change on the state of our prisons is accomplished, which has already made such rapid 

advances, we shall have no cause to lament the severity of the law. In all the acts for erecting new prisons in 

Scotland, provision has been made for proper airing grounds; and where prisons have been so erected without 

legitimate authority, the prisoners have been held entitled to this benefit”. 
185 Ibidem, s. 536. „If, in the complicated state of society in which we live, imprisonment for debt be at all 

justifiable, it is, in Scotland, established on principles against which no reasonable exception can be taken. In 

the condition of our prisons, indeed, a reformation is absolutely necessary; and even since the first publication 

of this Work, the most gratifying improvement in this respect has taken place”.  
186 Ibidem. „But this imperfect state of our prisons has arisen from accidental and local circumstances. The 

prisons of Scotland have, in general, been constructed in the heart of towns, and were formerly unhealthy and 

miserable dungeons, unfit even for felons, and disgraceful to the country as places of confinement for debt”.  
187 Digest of Cases Decided in the Supreme Courts of Scotland from 1800 to 1868 and, on Appeal, by The 

House of Lords from 1726 to 1868, A. Beatson Bell, W. Lamond (red.), t. 2, Edinburgh 1868, s. 1311. 
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urzędników z Kirkaldy z 28 listopada 1827 r. kwestią będącą przedmiotem rozpoznania 

sądu było zatwierdzenie więzienia, w którym wybudowano taki spacerniak bez wyraźnego 

pozwolenia ze strony władz państwowych. Interesujące cechę rozważań tego wyroku 

stanowi fakt, że sam wnioskodawca zaznacza, że takie udogodnienie może być w ocenie 

części sędziów niezgodne z naturą pozbawienia dłużnika wolności za długi w odniesieniu 

do omówionej koncepcji squalor carceris, z drugiej jednak strony, wobec przyznawania 

takich przywilejów więźniom w sprawach karnych, oznacza to, że dłużnik znajduje się w 

gorszej sytuacji prawnej niż przestępca, co stanowiłoby wypaczenie omawianej zasady. W 

ocenie wnioskodawcy jedynym obowiązkiem urzędników jest zapewnienie warunków 

uniemożliwiających więźniowi ucieczkę, a samo wybudowanie spacerniaka nie stanowi 

zagrożenia dla takiego stanu rzeczy. Sąd przychylił się do tej argumentacji i zatwierdził 

prawidłowość wybudowania więzienia 188 . Jeszcze w tym samym roku, zgodnie z 

orzeczeniem w sprawie Alexander v. Scott z 28 listopada 1827 r., uznano możliwość 

budowania spacerniaków jako części więzienia dla dłużników za normę, niewymagającą 

uzyskania specjalnej zgody ze strony szkockiego parlamentu189. 

Oceniając stan szkockiego systemu prawnego w XIX w. w zakresie postępowania 

egzekucyjnego, Bell w pierwszej kolejności wyraził zdziwienie, że instytucja pozbawienia 

wolności dłużnika istniała przez tak długi czas w kraju, który odznaczał się ogólną 

łagodnością praw oraz poszanowaniem zasad humanitaryzmu 190 . Surowość dawnego 

prawa szkockiego przetrwała w niektórych zapisach prawnych oraz zwyczajach: w 

formułach procesowych, w niesławnych sprzedażach przedmiotów dłużnika przed 

formalnym ich przewłaszczeniem na rzecz wierzycieli, w strasznych nakazach 

aresztowania określanych tradycyjnie jako listy ognia i miecza oraz na dozwoleniu 

samodzielnego egzekwowania orzeczeń, które prowadziło nieraz do rozlewu krwi w 

majestacie prawa, ukazując smutny obraz dawnych czasów. Bell zaznacza, że w dawnych 

czasach uznanie dłużnika za buntownika i pozbawienie go wolności stanowiły prawne 

konsekwencje niewypłacalności, a aparat państwowy wykorzystywany był do egzekucji 

                                                 

188 Cases 6, s. 146‒147. 
189 A. Beatson Bell, W. Lamond (red.), op. cit., s. 1311. 
190 Bell, s. 542. „How it should have happened, that, in a country where the general spirit of the law is mild, 

and where the most humane provisions have been adopted against the evils of imprisonment, these harsh 

consequences of insolvency should have continued so long, it is, perhaps, needless to inquire”. 
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nawet najdrobniejszych długów191. Jednocześnie zmiany wprowadzone w połowie XVIII 

w. pisarz ocenia pozytywnie – najdalej idące reformy dotyczyły abolicji dziedzicznego 

wymiaru sprawiedliwości (heritable jurisdiction 192 ) oraz zaprzestania traktowania 

dłużnika jako buntownika, tym samym eliminując najbardziej dotkliwe przykłady 

surowości prawa, które wypaczały postępowanie egzekucyjne193. 

 

2.2. Ocena angielskiego modelu więzienia za długi w dziełach instytucjonalnych 

Jedną z cech, która na tle pozostałych dzieł instytucjonalnych wyróżniała 

Instytucje… Banktona, są syntetyczne podrozdziały wieńczące główną część wywodu i 

dotyczące poszczególnych instrukcji, w których autor przedstawia własne spojrzenie na 

obowiązujące w połowie XVIII w. analogiczne do szkockich instytucje prawa 

angielskiego. Ten subiektywny, choć oczywiście poparty stosownymi odwołaniami do 

regulacji prawnych i angielskiego orzecznictwa, punkt widzenia jest o tyle interesujący, że 

przedstawia reprezentatywne dla szkockiej jurysprudencji spojrzenie na sąsiedni, 

konkurencyjny system prawny194. 

Bankton, opisując upadłość w prawie angielskim w połowie XVIII w., zauważa, że 

termin ten (bankrupcy) wywodzi się od bankus ruptor – kupca, którego na skutek 

niewypłacalności pozbawiono prawa do udziału w działalności handlowej. Początkowo 

w prawie angielskim terminem bankruta określano osobę prowadzącą działalność 

                                                 

191 Bell, s. 542. „The harsh proceedings, of which the words of our executive writs still preserve the picture 

after the substance is gone; the resistance to which they led; the infamous trade of forfeitures, which were 

purchased even by anticipation; the terrible letters of fire and sword, by which they were enforced the 

authorized civil wars and legal bloodshed; the feuds, the confusions, the enormities under colour of law which 

harassed those unhappy times, present a melancholy view of the state of the country. But on this, subject it is 

painful to dwell. It is enough to say, that rebellion and imprisonment were the legal consequences of 

insolvency; and that this interposition of the executive authority became the common mode of execution for 

the roost trifling debt”. 
192  Sprawowanie dziedzicznego wymiaru sprawiedliwości (heritable jurisdiction) stanowiło przywilej 

sądowy nadany niektórym rodzinom szlacheckim, który uprawniał ich do sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych na terenie ich posiadłości. Uprawnienia te, odebrane w okresie 

Republiki Angielskiej i przywrócone w czasie Restauracji Stuartów, zostały ostatecznie zniesione na mocy 

ustawy z czasów panowania króla Jerzego II, stanowiącej konsekwencje nieudanej rebelii Jakobitów z 1745. 

Zob. J. W. Cairns, Historical Introduction [w:] History of Private Law in Scotland: Introduction and 

property, K. Reid, R. Zimmermann (red.), Oxford 2000, s. 118. 
193 Bell, s. 542. „Happily, in the middle of the last century, the Legislature interposed to abolish at once the 

heritable jurisdictions and the penal consequences of civil rebellion; and the Scottish law of imprisonment 

was thus freed from one of the last severities which deformed it”. 
194 Więcej o Banktonie jako sędzim Sądu Sesji oraz pisarzu instytucjonalnym zob. M. Szymura, Adwokat, 

sędzia, pisarz…, op. cit., s. 171‒179. 
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gospodarczą, która ukrywała się lub korzystała z prawa sanktuarium i jako osoba działająca 

na szkodę wierzycieli była wyjęta spod prawa i mogła być w każdym momencie 

uwięziona195.  

Pisarz instytucjonalny odnosi się także do późniejszych ustaw regulujących 

sytuację prawną dłużnika niewypłacalnego, które wprowadziły instytucję nadzorcy 

ustanawianego przez Lorda Kanclerza. Nadzorca posiadał nie tylko prawo do zatrzymania 

osoby dłużnika oraz zajęcia należących do niego ruchomości i nieruchomości, ale był też 

uprawniony do aktywnego poszukiwania ukrytego majątku dłużnika. W trakcie 

postępowania egzekucyjnego nadzorca mógł przekazać majątek dłużnika w posiadanie 

osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie transakcji jego sprzedaży, następnie zaś już 

do nadzorcy należał podział uzyskanej sumy pieniężnej pomiędzy wierzycieli dłużnika196. 

Autor zauważa, że angielskie ustawodawstwo dotyczące prawa upadłościowego 

cechowała duża zmienność. Część ustaw wprowadzano zgodnie z angielskim 

zwyczajem197 jedynie na ściśle określone ramy czasowe i wobec braku kolejnych regulacji 

przedłużających obowiązywanie pierwotnej normy bądź wznawiającej jej obowiązywanie 

dochodziło do wygaśnięcia mocy obowiązującej rozwiązań tam się znajdujących. Jednym 

z takich rozwiązań, o których wspomina Bankton, było wprowadzenie ulgi dla dłużnika w 

postaci kwoty wolnej od egzekucji, która miała stanowić zabezpieczenie egzystencji 

dłużnika i jego rodziny w podstawowym zakresie. Zgodnie z treścią ustawy198 dłużnik 

uprawiony był do zatrzymania pięciu procent czystego majątku199, jednak pod warunkiem, 

                                                 

195 Bankton, 4.60.1. „Bankrupt is applied, in the law of England, according to the original of the term Banci 

ruptor to merchants or tradesmen; and, in the old statutes, a bankrupt is described to be “A person exercising 

trade, who conceals himself, takes sanctuary, or suffers himself to” be outlawed or imprisoned without just 

cause, to the intent to defraud his creditors and which is farther explained by subsequent act”. 
196 Ibidem, 4.60.2. „By these statutes several regulations are made touching bankrupts, in order to cause them 

do justice to their creditors; and commissioners are directed to be appointed by the Lord Chancellor, who 

have power to apprehend their persons, as likewise to seize their estates, personal and real, and to take proper 

measures for discovering the same, by examination of the bankrupt, and otherwise; and to align over the same 

to sit persons, in order to sell the same. And such assigns must manage and dispose of the effects, and 

distribute the price rateably among the respective creditors”. 
197  Znaczna liczba angielskich i brytyjskich aktów prawnych zawiera zapisy, które prowadzą do ich 

wygaśnięcia z mocy prawa po upływie okresu, dla których zostały one przyjęte, chyba że Parlament dokona 

przedłużenia skuteczności ustawy na dalsze okresy – takie klauzule określane są powszechnie jako „sunset 

clause”. Więcej o roli tychże klauzul oraz bieżącej debacie dotyczącej ich stosowania: K. Underhill, I. Ayres, 

Sunsets are for Suckers: An Experimental Test of Sunset Clauses, Harvard Journal on Legislation 59 (2022), 

s. 101‒144. 
198 Ustawa przyjęta za panowania Jerzego II – Bankrupts Act z 1731 r., (5 Geo. II c. 30). 
199  Pod tym określeniem rozumiano sumę pieniężną pochodzącą ze sprzedaży majątku dłużnika i 

przeznaczoną do spłaty zobowiązań względem wierzycieli, z której już wcześniej dokonano spłaty wszelkich 

kosztów postępowania i danin o charakterze publicznoprawnym.  
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że po pozostawieniu dłużnikowi kwoty wolnej od egzekucji będzie możliwe spłacenie 

wierzycieli w proporcji dziesięć szylingów za każdego funta, którego należało zwrócić, a 

sama kwota wolna od egzekucji nie mogła przekroczyć w tym przypadku dwustu 

funtów200. Wyżej opisane rozwiązanie zakładało więc zwolnienie dłużnika z połowy jego 

nominalnego zadłużenia 201 , zaś w przypadku bankrutów dysponujących majątkiem 

umożliwiającym zaspokojenie wierzycieli w wysokości siedemdziesięciu pięciu procent 

ich wierzytelności, umożliwiano im pozostawienie części majątku w formie wolnej od 

egzekucji w wysokości do dziesięciu procent majątku, jednak w sumie nie większej niż 

trzysta funtów202.  

Dalej Bankton wskazuje, że samo uwolnienie uwięzionego dłużnika może mieć 

rozmaite skutki prawne. Dłużnik był w dalszym ciągu odpowiedzialny względem swoich 

wierzycieli za długi, które winien był pokrywać z nowo powstałego majątku – istniała przy 

tym jedynie wąska kategoria przedmiotów wolnych od egzekucji, do których należały 

przedmioty konieczne do wykonywania zawodu przez dłużnika, niezbędne wyposażenie 

jego domu oraz odzienie jego i członków jego rodziny. W tej samej ustawie doszło do 

rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do ogłoszenia upadłości, która wcześniej 

dotyczyła jedynie kupców i rzemieślników, a na mocy wskazanej ustawy także faktorów, 

brokerów (pośredników) oraz bankierów203. 

Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem była możliwość ogłoszenia przez dłużnika 

upadłości (bankrupcy). W celu skorzystania z takiego uprawnienia kandydat na upadłego 

był zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia podpisanego przez większość nadzorców 

jego majątku oraz przez osiemdziesiąt procent jego wierzycieli – zarówno w zakresie liczby 

                                                 

200 Bankton, 4.60.3. „Divers other statutes were thereafter made introducing some new regulations in the case 

of bankrupts, most of which were temporary, and are expired: and the statute which is now in force provides, 

That a bankrupt, who conforms to the prescriptions of it, shall have 5 l. per cent, of his free estate, after all 

charges deducted, provided his free estate, after such allowance made, shall be sufficient to pay the creditors 

10 shillings in the pound, and that the laid 5 l. shall not amount in the whole to above the sum of 200 l.”. 
201 Przed dokonaniem decymalizacji funta w 1971 r. brytyjski funt dzielił się na 20 szylingów, a każdy z 

szylingów na 12 pensów.  
202 Bankton, 4.60.3. „And every bankrupt, who conforms to the statute, shall be discharged from all debts, 

owing by him at the time that he did become bankrupt, if his estate shall produce clear, after all charges, 

sufficient to pay the creditors 15 shillings in the pound, in which case he is likewise allowed 10 l. per cent, 

the whole not exceeding 300 l.”. 
203 Ibidem. „But otherwise he shall only be free from arrest, and imprisonment of his person, and his future 

estate and effects shall remain liable to his creditors, the tools of his trade, necessary household furniture, and 

necessary wearing apparel of himself, his wife and children, only excepted. By this act the statutes relating 

to bankrupts, which originally concerned only merchants and tradesmen, are extended to Bankers, Brokers 

and Factors”. 



 

68 

wierzycieli, jak i wysokości ich udziałów w całości zadłużenia. Takie zaświadczenie 

należało następnie złożyć w celu jego zatwierdzenia do Lorda Kanclerza lub też uzyskać 

zatwierdzenie przez dwóch sędziów któregokolwiek z Sądów Westminsterskich 204 . 

Skutkiem zatwierdzenia zaświadczenia było zwolnienie dłużnika z wszelkich długów, 

które posiadał w momencie jego wydania205. 

Początkowo ustawę interpretowano bardzo rygorystycznie, co było szczególnie 

problematyczne względem zobowiązań powstałych w trakcie procesu ubiegania się o status 

upadłego. W sytuacji, w której doszło do zaciągnięcia zobowiązania przez dłużnika już po 

uzyskaniu zaświadczenia, należało nie tylko stwierdzić nieważność takiego zobowiązania, 

ale wierzyciel, który przyjął zapłatę, był zobligowany do dokonania jej zwrotu. Bankton 

zwraca uwagę, że takie rozwiązanie było niewłaściwe i w kolejnych latach wprowadzono 

nową regulację, w myśl której zobowiązanie zawarte i wykonane w dobrej wierze jest nie 

tylko skuteczne, ale nie rodzi również obowiązku zwrotu świadczenia. Pisarz zwraca tutaj 

szczególną uwagę na wymóg dobrej wiary rozumiany jako brak świadomości w zakresie 

statusu prawnego kontrahenta jako upadłego206. 

Dalszym krokiem w rozwoju angielskiego prawa upadłościowego było przyznanie 

pełnej podmiotowości prawnej w postępowaniu upadłościowym tym wierzycielom, którzy 

legitymowali się długami warunkowymi (conditional debts207), a którzy wcześniej nie 

mogli uzyskać statusu wierzyciela i dołączyć do podziału masy majątkowej powstałej w 

                                                 

204 Jest to zbiorcze określenie najwyższych sądów w angielskim systemie prawnym – Common Pleas, King’s 

Bench oraz Sądu Kanclerskiego, przyjęte od historycznego miejsca urzędowania tych sądów w budynku 

Westminster Hall.  
205 Bankton, 4.60.4. „In order to intitle the bankrupt to the benefits allowed by the statutes in that behalf, he 

must obtain a Certificate from the major part of the acting commissioners, signed likewise by four parts of 

five of the creditors, in number and value, whose debts shall not be less than 20 l. respectively, That he has 

conformed himself, in all things, to the directions of the statutes: and which certificate must be confirmed by 

the Lord Chancellor, or by such two of the judges of any of the courts in Westminster-hall, to whom the 

confederation of the same shall be referred by the Lord Chancellor. And thereon he is discharged. from all 

debts that were owing at the time he became bankrupt, under the proviso above-mentioned, as the statute 

requires”. 

 206 Bankton, 4.60.5. „By the laws touching bankrupts, all debts contracted, after the time that the party was 

certified by the commissioners to have become a bankrupt, according to the fore-said description, were made 

void; and the creditors recovering payment of such debts, were liable to refund the same; but that was 

remedied by a late statues, which declares, That debts contracted bona fide with bankrupts, before the time 

of issuing out of the commission of bankrupt, shall be good, and payment of debts made bona fide, before 

that period, shall not be refunded.”. 
207 Jako długi warunkowe Bell w Principles of the Law of Scotland (Bell, Principles, 1.45) definiuje te z 

zobowiązań, które staną się wymagalne po ziszczeniu się warunku pozytywnego.  
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tym postępowaniu. W tym zakresie rozwiązania ustawowe208 zmierzały do przyznania im 

pełni uprawnień w oparciu o fikcję prawną ziszczenia się warunku, od którego zależało 

istnienie ich długu209. 

Istotnym problemem zauważonym przez angielskiego, a następnie brytyjskiego 

ustawodawcę jest wielość płaszczyzn, których dotyczy sytuacja upadłości. Jedną z nich jest 

prawnokarna ocena zachowania dłużnika, który uchyla się przed wyjawieniem majątku 

bądź też majątek ten zataja albo podstępnie zbywa. Zgodnie z regulacją ustawową dłużnik 

zobowiązany był do przekazania posiadania swojego majątku w ręce osoby nadzorcy 

sądowego w terminie czterdziestu dwóch dni od zamieszczenia stosownego ogłoszenia w 

„Gazecie Londyńskiej” („The London Gazette”). Uchybienie temu obowiązkowi 

uznawano za przestępstwo, a na równi z nim traktowano umyślne zbycie lub 

sprzeniewierzenie majątku przekraczającego wartość dwudziestu funtów, a nienależącego 

do przedmiotów zwolnionych z egzekucji. W takiej sytuacji upadły nie był uprawniony do 

żadnej ulgi polegającej na pozostawieniu mu części majątku jako wolnej od zajęcia, zaś 

cały jego majątek był przekazywany wierzycielom i dzielony wedle proporcji ich udziału 

w zadłużeniu210. 

Wskazana wyżej wielopłaszczyznowość nie pozwala w łatwy i jednoznaczny 

sposób umieścić postępowania upadłościowego jedynie w sferze działania prawa 

prywatnego bądź publicznego. Jest to szczególnie istotne z uwagi na specyfikę relacji 

między systemami prawnymi w ramach unitarnego państwa brytyjskiego, która 

uregulowana w treści traktatu zjednoczeniowego gwarantowała w jego artykule XIX 

ochronę szkockiego prawa prywatnego przed wprowadzaniem w nim zmian bez zgody 

Szkotów. Dlatego też nie dziwią próby w zakresie harmonizacji rozwiązań dotyczących 

upadłości – Bankton wskazuje na projekt, który miał wprowadzać w Szkocji rozwiązania i 

                                                 

208 Kolejna ustawa przyjęta przez brytyjski Parlament za panowania Jerzego II w 1745 r. – Bankrupts Act (19 

Geo. II c. 32). 
209 Bankton, 4.60.5. „As likewise creditors in conditional debts, viz. in bills of bottomry, or policies of 

insurance, were not admitted to claim thereon; or to prove their demands, in order to receive a share of the 

dividend with the other creditors, in case a loss happened; but that was likewise, by the same statute, rectified, 

and such creditors were admitted, in the same manner, as if the loss and contingency had happened before 

the time of issuing out the commission of bankruptcy”. 
210 Ibidem, 4.60.6. „When a commission of bankrupt is issued against any person, If he does not surrender 

himself to the commissioners therein named, and conform to the statutes concerning bankrupts, within 42 

days, after notice given him by them in the London Gazette, or wilfully. conceal or embezzle goods to the 

value of 20 l. (his own, and his wife’s and children necessary wearing apparel excepted) he is guilty of Felony, 

without benefit of clergy; and such felon’s goods shall go and be divided among his creditors, seeking relief 

under such commission”. 



 

70 

tryb postępowania analogiczny do istniejących rozwiązań angielskich. Choć projekt z 

sukcesem przeszedł proces legislacyjny przed izbą niższą brytyjskiego parlamentu, nie 

został on zatwierdzony przez Izbę Lordów i ostatecznie nie wszedł w życie211. 

Swoje rozważania dotyczące angielskiego prawa upadłościowego Bankton kończy 

dwoma refleksjami dotyczącymi dłużników pozbawionych wolności. Wskazuje bowiem, 

że istnieje grupa dłużników, która nie spełniając – przede wszystkim z uwagi na brak 

majątku – wymogów postępowania upadłościowego, pozostaje w stanie niewypłacalności 

bez swojej winy. Ci dłużnicy są osobami zasługującymi na litość i względem nich podjęto 

szereg działań ustawowych, mających na celu ulżenie ich sytuacji, zwolnienie ich z 

więzienia, a nawet uwolnienie ich z długów – po przekazaniu reszty majątku w ręce 

wierzycieli i złożeniu stosownej przysięgi. Istotnym mankamentem tych rozwiązań 

ustawowych był brak ich uniwersalnego charakteru – ustawy te działały w oparciu o 

mechanizm amnestii względem osób już uwięzionych i nie miały zastosowania względem 

tych, które wolność za długi dopiero miały utracić212. Pisarz wskazuje również na pewną 

grupę dłużników, którzy w więzieniu przebywali niejako z własnej woli. Działo się tak 

wtedy, gdy dłużnik posiadał wprawdzie majątek wystarczający do uwolnienia go i 

rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego, jednak pozostawał w więzieniu w celu 

uniknięcia konieczności wyjawienia majątku. Odmowa dokonania spisu majątku lub też 

oświadczenie nieprawdy w jego treści stanowiły bowiem jako krzywoprzysięstwo 

zbrodnię, która oprócz surowej kary połączona była z konfiskatą majątku213. 

Opis rozwiązań istniejący w Anglii znajdziemy również w Komentarzach… 

George’a Josepha Bella. Twierdzi on, że samo pozbawienie wolności istniało w obu 

                                                 

211 Bankton, 4.60.6. „There was a bill presented in parliament, in order to a similar statute for Scotland, with 

some variations, adapting the same to the course of proceedings here, and which was pass in the house of 

commons, but had not the like success in the house of peers”. 
212 Ibidem, 4.60.7. „Other insolvent debtors, not intitled to the benefit of a commission of bankrupt, who, by 

losses and misfortunes have rendered themselves incapable to pay their whole debts, are always, in the law 

of England, deemed the objects of public compassion; and, by several acts of parliament, have been relieved 

and discharged out of prison, upon making a fair surrender of their effects to their creditors on oath. There 

acts are made from time to time, and generally concern those persons only who are in prison at the time of 

making the acts”. 
213 Ibidem, 4.60.8. „And because some debtors suffer themselves to be committed, and Continue in prison, 

notwithstanding they have effects sufficient to pay all their debts, therefore, it is ordained by the just quoted 

acts, That debtors imprisoned thereafter may be compelled, upon a petition from the creditors, at whose suit 

they were committed, to give in a schedule of their whole effects, personal and real, upon oath and thereon 

may be discharged from the imprisonment; and, if they are convicted of wilful perjury in that respect, they 

are adjudged felons, without the benefit of clergy. And they are likewise liable to same punishment, if they 

neglect or refuse to give in such schedule, within 60 days after they are ordained to do it”. 
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systemach prawnych jako forma kary za przestępstwo, nie istniało jednak względem 

zobowiązań natury cywilnej, których egzekucja ograniczała się jedynie do majątku 

dłużnika. Pisarz zaznacza, że pojawienie się możliwości skierowania egzekucji także 

względem osoby dłużnika pojawiło się z podobnych przyczyn w obu krajach, a związane 

było z chęcią rozwoju działalności handlowej poprzez zachęcenie kupców do bardziej 

odważnych działań, wśród których znajdowały się ryzykowne sytuacje kontrahowania z 

osobami obcymi214. W przypadku Anglii Bell odwołuje się do omówionej w poprzednim 

rozdziale polityki króla Edwarda I, który rozpoczął wydawanie tak zwanych Aktów 

Handlowych, z których pierwszy datowany był na rok 1283 i wydany został w 

miejscowości Acton Burnel. Przedmiotem rozwiązań wprowadzonych wówczas w prawie 

angielskim była próba odpowiedzi na wyjątkowo niewielkie możliwości, jakie posiadali 

kupcy w zakresie egzekwowania płatności za swoje towary od zagranicznych 

kontrahentów. Rozwiązanie wprowadziło możliwość doprowadzenia dłużnika przez 

wierzyciela przed oblicze urzędnika królewskiego, względem którego odbywało się 

uznanie długu w zakresie zasady, wysokości oraz terminu płatności215. W przypadku braku 

terminowego uregulowania należności, po wcześniejszym zbadaniu, czy doszło do 

prawidłowego zaprotokołowania zobowiązania, nakazywano pochwycenie wierzyciela 

i umieszczenie go w więzieniu Tower, gdzie przebywał aż spłacił swój dług – w tym czasie 

dokonywano sprzedaży jego majątku, a sam dłużnik był trzymany „o chlebie i wodzie” na 

koszt wierzycieli we wspomnianym więzieniu216. 

                                                 

214 Bell, s. 538. „Although imprisonment was, from the earliest times, both in England and in Scotland, 

established as a mode of punishment for crimes, the person was not attachable for civil debt. This, indeed, 

was wholly inconsistent with the duties of warlike service, to which every man was bound; and execution for 

debt was restricted to the property of the debtor. In tracing the steps of that progress by which civil 

imprisonment was introduced, it will be found, that the first step in both countries was precisely similar, 

having been bestowed as a privilege upon merchants for an encouragement to commerce, and in consideration 

of their having to deal with strangers engaged in trade”. 
215 Ibidem. „This last statute proceeds on a preamble of the poverty that had fallen upon merchants from the 

want of a speedy remedy for recovering debts, and of the consequent desertion of the realm by merchants 

with their merchandise. It recites the statute made two years before, which, although misinterpreted and ill 

executed, had produced some benefit; and therefore enacts, that a merchant who wished to deal securely, 

should cause his debtor to come before the mayor of London, or some chief warden of a city, or of another 

good town where the king should appoint, or before certain persons appointed to attend- when the mayor and 

wardens could not, and in their presence acknowledge the debt and day of payment.} and that the 

recognizance should be enrolled, and an obligation written by the clerk, and sealed with the debtor’s seal and 

the king’s”. 
216 Ibidem. „Failing payment, that the creditor should come with the obligation; and if the debt was found 

acknowledged, and the day passed, the mayor or chief warden should cause the body of the debtor to be 

taken, if a layman, whensoever he happened to come within their power, and commit it to the prison of the 

Tower, there to remain at his cost till he had paid the debt. The debtor was to remain in prison for a quarter 
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Bell zauważa również, że porównując rozwiązania szkockie i angielskie warto 

zwrócić uwagę na odmienne postawy, w oparciu o które wprowadzono w nich instytucję 

uwięzienia dłużnika oraz to, jak natura i duch praw poszczególnych narodów wpłynęły na 

sposób stosowania tej instytucji. W przypadku Anglii pozbawienie wolności stanowiło 

środek egzekucyjny w celu bezpośredniego zaspokojenia wierzyciela przez jego 

zastosowanie, podczas gdy w Szkocji początkowo rozwiązanie to wprowadzono jako 

formę ukarania dłużnika za jego nieposłuszeństwo względem nakazów Kościoła, a 

następnie monarchy217.  

W konsekwencji, w przypadku prawa angielskiego wraz z pozbawieniem dłużnika 

wolności dochodziło do zasadniczego spełnienia się skutków prawnych wyroku, a skoro 

uwięzienie dłużnika stanowiło najdalej idącą formę czynności egzekucyjnej, niemożliwe 

było prowadzenie postępowania przeciwko majątkowi dłużnika. W przypadku Szkocji 

omawiane rozwiązanie miało na celu przede wszystkim przymuszenie dłużnika do 

wyjawienia majątku, zaś w przypadku współdziałania dłużnika nie zachodziła konieczność 

pozbawiania go wolności – dlatego też pozbawienie wolności nie zastępowało egzekucji 

majątkowej, a jedynie stanowiło środek jej wzmocnienia. Utrata wolności przez dłużnika 

nie stanowiła natomiast, w odróżnieniu od rozwiązań angielskich, zaspokojenia 

wierzytelności przysługującej wierzycielowi, a jedynie ściśle określony środek przymusu 

względem dłużnika 218 . Bell zaznacza, że samo rozwiązanie nie należy do 

najszczęśliwszych, jednak na aprobatę zasługuje prawo, którego główna zasada głosi, że 

pozbawienie wolności, choć prowadzi do pewnego uzależnienia dłużnika od woli 

                                                 

of a year, during which time he .was to have it in his power to sell his property, in order to pay the debt; and 

if he did not, his lands and goods were then to be delivered to the creditor, by a reasonable extent, his person 

being still kept in prison till payment of the debt by means of his estate; the creditor finding him bread and 

water for his subsistence”. 
217 Bell, s. 542. „In reviewing and comparing the history of the law of imprisonment in England and in 

Scotland, it is curious, as well as of importance, to observe the difference of principle upon which 

imprisonment was admitted, and the consequence of that difference upon the nature and spirit of the law. In 

England, imprisonment was introduced as a common measure of execution, and as a satisfaction for the debt: 

In Scotland, it was introduced as a punishment of disobedience to the command, first, of the church, and 

afterwards, of the sovereign”. 
218 Ibidem. „In England, the efficacy of the sentence was exhausted by the imprisonment of the debtor; when 

the person was imprisoned, the highest execution was done, and the property was free; the office of the judge 

was at an end, and he could give no liberation: n Scotland, not only was imprisonment, under the Act of 

Warding, susceptible of relief, as intended merely to force to disclosure of the property, and .as losing its 

object when all was given up. Imprisonment, with us, in short, was the auxiliary of the common execution 

for debt; not the substitute for it. It was not a satisfaction; but a measure of constraint. It admitted of limitation; 

and was recalled upon a proof of the best compliance with the requisition which circumstances would allow”. 
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wierzyciela, nie stanowi zaspokojenia długu ani formy ukarania dłużnika, którą to karę 

można by przedłużać w nieskończoność w wyniku woli zemsty, urażonej dumy czy 

kaprysu wierzyciela219. Takie rozwiązanie było ukształtowane przez krótkotrwałą naturę 

pozbawienia wolności w prawie szkockim, które po okresie miesiąca umożliwiało 

wnioskowanie przez dłużnika o uwolnienie pod warunkiem przekazania na rzecz 

wierzycieli posiadanego przez siebie majątku. Istotne było również, że dla uwolnienia 

dłużnika konieczne było samo przekazanie majątku, nie zaś taka jego wysokość, która 

umożliwiała zaspokojenie wszelkich ciążących na dłużniku zobowiązań, co stanowiło 

znaczną ulgę względem rozwiązań angielskich220.  

Dokonując porównania zasad rządzących pozbawieniem wolności za długi w obu 

porządkach prawnych, Bell podkreśla, że zasady panujące w prawie angielskim były 

znacznie bardziej surowe od tych, które obowiązywały w Szkocji, gdzie dodatkowo były 

jeszcze bardziej liberalne z uwagi na łagodnego ducha szkockiej jurysprudencji. Odwołując 

się do komentarza Blackstone’a, Bell stwierdza, że w prawie angielskim, gdyby doszło do 

pojawienia się na wolności dłużnika, który został wcześniej jej pozbawiony za długi, to 

sama taka sytuacja jest wystarczająca do uznania, że doszło do ucieczki dłużnika, co w 

konsekwencji otwierało drogę wierzycielowi do roszczenia odszkodowawczego w 

wysokości całości dochodzonego zadłużenia, które to roszczenie wierzyciel mógł 

skierować przeciwko szeryfowi221. 

Bell, odnosząc się do różnic w traktowaniu pozbawionego wolności dłużnika w 

Szkocji i w Anglii, stwierdza, że urzędnikowi angielskiemu nie wolno było w 

jakimkolwiek stopniu pobłażać dłużnikowi, a pozbawienie wolności stanowiło 

jednocześnie karę dla dłużnika i sposób zaspokojenia długu dla wierzyciela. Pisarz 

zaznacza, że w prawie angielskim surowość pozbawienia wolności za długi miała charakter 

                                                 

219 Bell, s. 536. „But in the misery which arises from this cause, the spirit of the law has no blame: And that 

law deserves approbation, of which the ruling principles, that imprisonment, though necessarily left in the 

power of the creditor to a certain extent, is not a satisfaction for debt, nor a punishment which he may continue 

according to the dictates of his discretion, his revenge, or his offended pride”. 
220 Ibidem. „In Scotland, after a month’s duration, the question whether the imprisonment shall be prolonged 

may be brought under the cognizance of a Court of law and equity; empowered, on the debtor giving up to 

his creditors all his estates and effects, to liberate him from confinement”. 
221 Ibidem, s. 547. „It is remarkable that the rule of strict confinement is, in England, established with close 

more rigour than here; and without those relaxations which reconcile necessary severit with the mild spirit of 

our jurisprudence. In England, the necessity of a close and strict confinement of prisoners for debt is well 

established. When a defendant says Mr. Justice Blackstone, is once in custody upon this process, (capias ad 

satisfaciendum), he is to be kept in arcta et salva custodia; and if he afterwards be seen at large, it is an  ‘

escape’, and the plaintiff may have an action thereupon against the Sheriff for his whole debt”.  



 

74 

tak daleko idący, że zdarzały się nawet przypadki, w których odmawiano dokonania 

zwolnienia z więzienia dłużnika, u którego stwierdzono chorobę umysłową. Surowość 

angielskiego systemu podkreślał również fakt, że pozbawienie wolności za długi miało co 

do zasady charakter bezterminowy, a przy braku spłaty długu mogło być nawet 

dożywotnie222. 

Przechodząc do omówienia warunków, w jakich odbywała się izolacja dłużnika 

w Szkocji, Bell trafnie wskazuje, że pozbawienie wolności w prawie szkockim ma szereg 

ograniczeń, które nie występują w Anglii lub zostały wprowadzone dopiero w drugiej 

połowie XVIII i pierwszej połowie XIX w., na wzór – co pisarz zaznacza z dumą – 

rozwiązań szkockich. Bell zwraca uwagę na trzy szczególne uprawnienia pozbawionego 

wolności dłużnika. Pierwszym z nich są ograniczenia surowości uwięzienia, które nie może 

prowadzić do powstania uszczerbku na zdrowiu dłużnika, a sytuacja zachorowania przez 

dłużnika w więzieniu bądź pogorszenia się jego stanu zdrowia w trakcie osadzenia, mogła 

stanowić podstawę jego uwolnienia. Drugim z uprawnień było zobowiązanie wierzyciela 

do alimentacji dłużnika, który z uwagi na ubóstwo nie posiadał środków na utrzymanie w 

więzieniu i zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb. Ostatnią z różnic 

zasygnalizowanych przez Bella była ograniczona w czasie natura pozbawienia wolności 

dłużnika w prawie szkockim, który uprawniony był do żądania uwolnienia na podstawie 

instytucji cessio bonorum, która stanie się istotnym przedmiotem rozważań w dalszej 

części niniejszej pracy223. 

 

                                                 

222 Bell, s. 547. „It is remarkable that the rule of strict confinement is, in England, established with close more 

rigour than here; and he adds, that the Sheriff upon a taking in execution, could never give  ‘any indulgence 

t for, in that case, confinement is the whole of the debtor’s punishment, ‘and of the satisfaction made to the 

creditor.’ This obligation to close confinement's so strong in England, that instances have occurred of the 

courts being obliged to refuse the discharge of a debtor acknowledged to be insane. The strict confinement 

of the English law is not limited; it is for life if the debt be not paid”. 
223 Ibidem, s. 548. „The rule of strict confinement is, in Scotland, qualified by limitations, which do not seem 

to be recognized in England, or which have recently been introduced there in wise imitation of the Scottish 

law. 1. It is restrained in point of severity, so that the prisoner’s health shall not suffer; a prisoner, in case of 

sickness, being entitled to get out of prison on a sick bill: 2. It is qualified by the necessity of the creditor 

furnishing a maintenance, if the debtor be indigent: And, 3. It is limited in point of duration, the debtor being 

entitled, after a month’s imprisonment, to liberation on cessio bonorum”. 
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2.3. Tymczasowe zwolnienie uwięzionego dłużnika z uwagi na stan zdrowia – 

instytucja Bill of Health  

Troska o zdrowie osadzonych dłużników miała stanowić wyraz łagodności 

szkockiego prawa, które odchodziło od surowości pozbawienia wolności za długi, mającej 

swoje źródło w rozwiązaniach zaczerpniętych z prawa kanonicznego. Wraz z odejściem od 

tych rozwiązań wprowadzono szereg ulg dla dłużnika. Bell zauważa, że w połowie XVIII 

w. wykształcił się zwyczaj zezwalania więźniom na spacery oraz wykonywanie ćwiczeń, 

a prawa wierzyciela w tej sytuacji uznawano za niezagrożone, jeżeli owe czynności 

wykonywane były w warunkach, które uniemożliwiały więźniowi ucieczkę 224 . Pisarz 

zaznaczył, że powyższe rozwiązania stanowiły przejaw wyrozumiałości względem 

uwięzionego dłużnika, a poprzez fakt, że nie miały one oparcia w konkretnym przepisie 

prawa, dowolność ich stosowania doprowadziła do osłabienia skuteczności stosowania 

pozbawienia wolności jako środka o charakterze egzekucyjnym225. Kwestia ta stała się 

przedmiotem rozstrzygnięcia w jednej ze spraw zawisłej przed Sądem Sesji, a następnie 

stała się przedmiotem działalności unifikującej Sądu Sesji poprzez wydanie stosownego 

Aktu Sederuntu226.  

Wspomniane orzeczenie to sprawa miasta Brechin przeciwko miastu Dundee, 

rozstrzygnięta wyrokiem Sądu Sesji z 14 czerwca 1671 r. Sprawa została wytoczona 

przeciwko miastu Dundee z uwagi na umożliwienie opuszczenia osadzonego w tym 

mieście Lawrence’a Dunda’a – dłużnikowi umożliwiono wyjście w niedzielę do kościoła 

lub nad rzekę Tay przepływającą przez miasto. Kiedy dłużnik przebywał poza murami 

więzienia, odwiedzał również karczmy, a w tym czasie towarzyszył mu jeden strażnik, 

                                                 

224 Bell, s. 548. „The severity of close confinement for debt, so adverse to all our ancient institutions, had 

gradually been relaxed after the fall of the ecclesiastical power; insomuch that, in the middle of the last 

century, it had become customary for jailors to suffer debtors to go freely about, taking the benefit of air and 

exercise. The right of the creditor was considered as uninvaded, while the debtor Was prevented from 

effecting his escape”. 
225 Ibidem. „This, certainly, was a degree of indulgence which accorded not with the principle or view of the 

law, and which it was very necessary to correct, that the law of imprisonment might be restored to due 

efficacy. A case occurred in the seventeenth century, which presented an opportunity of settling the law upon 

its proper footing”. 
226 Akt Sederuntu – rozporządzenie (ustawa procesowa) wydane przez Sąd Sesji na podstawie ustawy z 1540 

r., która dawała Lordom Sesji prawo do wydawania ustaw, które usprawniały i porządkowały procedowanie 

spraw przed Sądem Sesji. Z czasem Akty te zaczęły regulować kwestie wykraczające poza pierwotny zakres 

umocowania, co z kolei doprowadziło do konieczności ich ratyfikowania przez szkocki parlament. Dla 

przyjęcia ustawy konieczne jest quorum dziewięciu sędziów. Więcej. R. Bell, Dictionary and Digest of Law 

of Scotland, Edinburgh 1890, s. 13, s.v. Act of Sederunt. 
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którego obowiązkiem było pilnowanie, aby dłużnik nie uciekł. Wierzyciel zarzucał 

pozwanemu miastu dawanie zbytniej swobody uwięzionemu dłużnikowi i zezwalanie mu 

na przebywanie przez długie okresy czasu poza więzieniem bez ważnego powodu. 

Pozwane miasto w swojej obronie wskazywało, że dłużnik zawsze przebywał pod strażą i 

zawsze był traktowany jako więzień i co noc wracał do więzienia, zaś wypuszczanie 

więźnia wynikało przede wszystkim z jego stanu zdrowia, który miał poprawiać się w 

związku z przebywaniem nad rzeką. Pozwane miasto w dalszej części wskazywało na 

istniejący zwyczaj przyznawania osadzonym dłużnikom pewnej swobody, zaś zabranianie 

wypuszczania dłużnika poza mury więzienia mimo złego stanu zdrowia uznawano za coś 

niezrozumiałego i niezwykle surowego 227 . Powód, podtrzymując swoje wcześniejsze 

stanowisko wskazał, że wierzyciel miał prawo zarówno do spowodowania pozbawienia 

dłużnika wolności, jak i wymagania, aby ten przebywał pozbawiony wolności w 

warunkach omówionych już wcześniej, a określanych jako squalor carceris, co miało 

stanowić mechanizm wymuszający na dłużniku ujawnienie ukrywanego majątku. W 

odpowiedzi rozpoznający sprawę sędziowie Sądu Sesji stwierdzili, że z uwagi na istniejący 

zwyczaj, który umożliwiał opuszczenie przez dłużnika więzienia pod strażą z jakiekolwiek 

istotnego powodu, nie mogą uznać odpowiedzialności pozwanego miasta – tym samym 

uznali za zasadne opuszczenie więzienia pod strażą w celu udania się do kościoła lub w 

celach związanych z stanem zdrowia, natomiast wizyty w karczmach mogły doprowadzić 

do zmniejszenia się długu, były to bowiem ówcześnie miejsca prowadzenia działalności 

przez kupców i przedsiębiorców. Jednocześnie sędziowie wskazali, że od tej pory nie będą 

już zwracać uwagi na poprzedni zwyczaj, a nadzorcy więzień będą mieć prawo do 

wypuszczania dłużników jedynie w sytuacji wyjątkowego zagrożenia dla ich zdrowia oraz 

na podstawie stosownego zaświadczenia wystawionego przez lekarza228. 

Wspomniane orzeczenie stało się przyczynkiem do wydania nowej ustawy sądowej 

w formie Aktu Sederunt z 14 czerwca 1671 r.229. Zgodnie z treścią ustawy sędziowie Sądu 

Sesji uznali, że pomimo zobowiązania urzędników miejskich do zapewnienia przebywania 

                                                 

227 Morrison 14, s. 11721. 
228 Ibidem. 
229 J. Dalrymple [hrabia Stair], The decisions of the Lords of council & session in the most important cases 

debate before them with the acts of sederunt as also, an alphabetical compend of the decisions: with an index 

of the acts of sederunt, and the pursuers and defenders names, from June 1661 to July 1681, Edinburgh 1695, 

s. 18, dostęp online: https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A67914.0001.001/1:7.9?rgn=div2;view=fulltext  

[data dostępu 5.08.2022]. 
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dłużników w stanie pozbawienia wolności, nagminnym stało się udzielanie im rozmaitych 

zwolnień i przepustek. W ocenie sędziów taki stan rzeczy był nieprawidłowy, dlatego też 

zarządzono, że zgoda na opuszczenie więzienia przez dłużnika musi wynikać z nakazu 

bądź to Rady Królewskiej (Privy Council), bądź decyzji Sądu Sesji, a w przypadku braku 

takiego nakazu jedyną podstawą dla udzielenia uwięzionemu dłużnikowi przepustki była 

sytuacja jego choroby, która zagrażałaby jego życiu230. Oceniając powyższe rozwiązanie 

Erskine zaznacza, że stanowi ono absolutny wyjątek przeciwko ścisłemu charakterowi 

pozbawienia wolności, w którym szczególny charakter omawianego już rygoru 

więziennego (squalor carceris) miał wpłynąć na przymuszenie dłużnika do dokonania 

zapłaty. Sama zaś ustawa miała przeciwdziałać arbitralności decyzji o udzieleniu 

przepustki, która bez stosownego zaświadczenia potwierdzonego w dalszej kolejności 

przysięgą lekarza, narażała urzędnika na odpowiedzialność subsydiarną za dług 

bezpodstawnie wypuszczonego wierzyciela 231 . Zasada odpowiedzialności subsydiarnej 

urzędnika względem wierzyciela została zresztą potwierdzona w bogatym orzecznictwie 

Sądu Sesji – jak chociażby w sprawie Husband v. Cairnie z 26 lipca 1749 r. w zakresie 

ucieczki dłużnika osadzonego w więzieniu opactwa232  czy w sprawie Chalmersa z 14 

grudnia 1757 r. 233 , w której doszło do ucieczki dłużnika za cichym przyzwoleniem 

naczelnika więzienia. Jednocześnie jednak istniały tendencje sprzeciwiające się 

absolutyzowaniu charakteru odpowiedzialności urzędnika. Przykładem takiej sytuacji była 

ucieczka dłużnika, którego pozbawiono wolności w związku z ryzykiem jego ucieczki 

                                                 

230 The Acts of Sederunt of the Lords of Council and Session, from the 1628 to 1740, Edinburgh 1740, s. 73: 

„The Lords considering, That albeit by the Law, Magistrats of Burghs, are oblidged to retain, in sure warde 

and firmance, Persons incarcerat in their Tolbooths for Debt. Yet hitherto they have been in use to indulge 

Prisoners, to go abroad upon several occasions. And it being expedient, that in time coming the foresaid 

liberty, taken by the Magistrates, of Burghs should be restrained; and the Law duely observed. Therefore the 

saids Lords do declare, that hereafter it shal not be lawful to the Magistrates of Burghs, upon any occasion 

whatsomever, without warrand from His Majesties Privy Council, or the Lords of Session to permit any 

Person incarcerat in their Tolbooth for Debt, to go out of Prison, except in the case of the Parties sickness, 

and extream danger of Life”. 
231 Erskine, 4.3.14. „After a debtor is imprisoned, he ought not to be indulged with the benefit of the free air, 

either on his parole, or even under a guard; for every creditor has an interest that his debtor be kept under 

close confinement, that by the squalor carceris he may be brought to the payment of his just debt. A 

magistrate, therefore, or jailor, having the charge of a prison, who suffers a prisoner to go abroad, though the 

state of his health should require it, and though he should return to prison, without either a warrant of the 

Court of Session, or an attestation upon oath of the prisoner’s sickness by a physician, surgeon, or the minister 

of the parish, is liable subsidiarie for the debt, by act of sederunt, June 14. 1671: Magistrates become also 

obliged for the debt, if the prisoner shall make his escape through the negligence or connivance of the jailor 

or through the insufficiency of their prison, Act of sederunt, Feb. 11. 1671”. 
232 Morrison 1, s. 3. 
233 Morrison 14, s. 11746. 
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(meditatio fugae): w dwóch sprawach rozpoznanych pod koniec XVIII w. (Gordon v. 

Mellis z 24 stycznia 1786 r.234 oraz Brown v. urzędnicy z Lanark z 16 listopada 1792 r.235) 

uznano, że nie zachodzi przesłanka odpowiedzialności urzędnika za ucieczkę dłużnika, 

jeśli ucieczka była wynikiem niedbałości urzędnika bądź niewystarczających 

zabezpieczeń, pod tym jednak warunkiem, że już po ucieczce dłużnik zostanie pochwycony 

i ponownie osadzony w więzieniu.  

Erskine zwraca uwagę, że istotne było zapewnienie adekwatnych środków 

uniemożliwiających dłużnikowi ucieczkę, ale jeśli nastąpiła ona w wyniku użycia 

specjalistycznych narzędzi bądź wykorzystania sytuacji kwalifikowanej jako siła wyższa, 

to nie powodowała odpowiedzialności subsydiarnej urzędnika. Pisarz zauważa ponadto, że 

urzędnik w celach egzoneracyjnych winien wykazać podjęcie wszelkich czynności w celu 

ponownego pochwycenia zbiegłego dłużnika, natomiast osoby, które zbiegłemu udzieliły 

pomocy ponosiły jednocześnie odpowiedzialność solidarną wraz z urzędnikiem względem 

wierzyciela oraz ewentualną odpowiedzialność względem urzędnika na podstawie 

roszczenia regresowego, jeśli urzędnik został pociągnięty do odpowiedzialności przez 

wierzyciela236. 

Zły stan zdrowia dłużnika musiał być potwierdzony zaświadczeniem wydanym 

przez przedstawiciela jednego z zawodów medycznych, a samo zaświadczenie należało 

zachować w miejskiej księdze urzędowej. W takiej sytuacji pozwalano dłużnikowi na 

opuszczenie więzienia, ale zobowiązywano go do pozostania na terenie miasta – okres 

rekonwalescencji odbywał się zatem w normalnym domu, ale na terenie znajdującym się 

pod jurysdykcją organu sprawującego pieczę nad więzieniem. Okres przepustki był 

determinowany przez stan zdrowia dłużnika, który był zobligowany do powrotu do 

więzienia po ustąpieniu choroby. Gdyby urzędnicy miejscy postąpili niezgodnie z treścią 

                                                 

234 Morrison 14, s. 11756. 
235 Ibidem, s. 11763. 
236 Erskine, 4.3.14. „But if he shall escape in the night-time, by the use of instruments, or by open force, or 

by any other accident, which cannot justly be imputed either to the magistrates, or to the jailor, for whom 

they must answer, they are not chargeable! with the debt, upon their bringing evidence, that, immediately 

after the prisoner’s escape, they made all possible search for him. Any person who has been assisting in the 

escape of the prisoner, is not only liable conjunctly and severally with the magistrates for the debt, but may 

be compelled to relieve the magistrates, upon an action of recourse against him, if they shall have I pade 

payment to the creditor”. 
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omawianego aktu, sprowadzali na siebie odpowiedzialność równą wysokości długu, z 

powodu którego dłużnik został pozbawiony wolności237.  

Opisaną powyżej ulgę dla pozbawionego wolności dłużnika określano jako Bill of 

Health. Bell, omawiając tę konstrukcję prawną, wskazał, że na pierwszy rzut oka mogła 

się ona wydawać surowym przejawem stosowania w Szkocji common law, bowiem 

wprowadzała ograniczenie względem wcześniej istniejącej praktyki, a sama możliwość 

udzielenia przepustki dłużnikowi z uwagi na stan zdrowia została ograniczona do sytuacji, 

w których choroba zagraża życiu dłużnika. Jednocześnie autor zauważa, że choć surowość 

pozbawienia wolności dłużnika jest podobna w swojej naturze zarówno w Anglii, jak i w 

Szkocji, to w Szkocji sam stan jest przejściowy, a po miesięcznym okresie pozbawienie 

wolności dłużnik mógł ubiegać się o uwolnienie w trybie procedury cessio bonorum. 

Tymczasem okres przepustki z uwagi na stan zdrowia zaliczany był formalnie do okresu 

pozbawienia wolności, przez co chory dłużnik mógł od razu uzyskać uwolnienie od 

najcięższych warunków związanych z jego osadzeniem 238 . Istotne było również 

uzasadnienie rygorystycznego stosowania ulgi – zachodziła bowiem obawa, że będzie ona 

nadużywana, a w przypadku złego stanu zdrowia konieczne było natychmiastowe 

działanie, bez konieczności prowadzenia długotrwałego postępowania wyjaśniającego. 

Dlatego też uznano za zasadne ograniczenie tego uprawnienia do najcięższych chorób, w 

przypadku których wystarczającym dla uwolnienia było przedstawienie zwykłego 

zaświadczenia podpisanego przez lekarza239. 

                                                 

237 W. Alexander, Abridgement of the Acts of Sederunt of the Lords of Council and Session: From the 

Institution of the College of Justice in May 1532 to the Present Time, Edinburgh 1838, s. 276: „The same 

being always attested upon oath, under the hand of a Physician, Chirurgion, Appothecary, or Minister of the 

Gospel in the place: Which Testificat shall be recorded in the Town Court Books. And in that case, that the 

Magistrats allow the Partie only liberty, to reside in some house, within the Town during the continuance of 

his sickness: They being always answer∣able that the Partie escape not. And upon his recovery to return to 

Pri∣son. And the Lords declare, that any Magistrats of Burghs who shall con∣traveen the premisses, shall be 

lyable in payment of the Debts for which the Rebel was incarcerat: And appoints this Act to be intimat to the 

Agent for the Royal Burrows: and to be insert in the Books of Sederunt”. 
238 Bell, s. 549. „The application for relief under this Act of Sederunt, has been called Bill of Health At first 

sight it may appear that the Act of Sederunt is a harsh and severe declaration of the common law, in so far as 

it restricts the description of sickness, which is to entitle a debtor to relaxation from the rigour of confinement, 

to that which endangers life. But the severity of imprisonment is as strictly enforced in England; and it ought 

also to be recollected, that, in Scotland, the period of liberation on a bill of health is computed in part of the 

month’s imprisonment necessary to entitle the debtor to the Cessio”. 
239 Ibidem. „So there is every chance of the indulgence being utterly abused, if not strictly guarded. It is 

necessary, in cases of bad health, to give an immediate remedy, without abiding the issue of an investigation 

into circumstances. A simple certificate is, therefore, sufficient to procure the liberation$ and it was proper 

to limit that effect of a certificate to cases of serious malady, before which the ordinary rights of the law ought 

to give way”. 
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Zasady odpowiedzialności urzędnika za stosowanie ulgi wynikającej z ustawy były 

niezwykle rygorystyczne, o czym przekonali się urzędnicy z miasta Ayr, od których 

zasądzono odszkodowanie w związku z nieprawidłowym udzieleniem dłużnikowi 

przepustki z uwagi na stan zdrowia. W sprawie przez powodów nazwiskiem Fullerton i 

Kennedy przeciwko urzędnikom z Ayr z 7 marca 1781 r. uznano odpowiedzialność 

urzędników, którzy zdecydowali się na wypuszczenie dłużnika w oparciu o stanowisko 

lekarza w zakresie choroby dłużnika, które nie przyjęło formy udokumentowanej przysięgi, 

wymaganej przez ustawę. Warto przy tym zauważyć, że urzędnicy miejscy zabezpieczyli 

się od swojej odpowiedzialności w ten sposób, iż skutecznie uzyskali od przyjaciół 

osadzonego poręczenie, w którym tamci zobowiązali się do przyjęcia odpowiedzialności 

za ewentualne roszczenie odszkodowawcze, które obciążać miało urzędników w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowego trybu uwolnienia dłużnika. Dodatkowym 

aspektem przedmiotowej sprawy było nieprawidłowe wykonywanie nadzoru nad 

osadzonym dłużnikiem, który zamiast przebywać w domu w celach rekonwalescencji, 

przez okres pięciu miesięcy podróżował po kraju wykonując zawód chirurga240.  

W okresie przebywania na przepustce z uwagi na zły stan zdrowia należało 

stosować względem dłużnika wszelkie ograniczenia i rygory wynikające z osadzenia, o ile 

pozwalał na to jego stan zdrowia. Dlatego przykładowo nie mógł on mieć swobody 

poruszania się, ale powinien pozostać izolowany w domu, w którym odbywał 

rekonwalescencję. Jednocześnie jeżeli jego schorzenie wymagało dostępu do świeżego 

powietrza i ruchu, to należało zezwolić mu na korzystanie z takich form 

rekonwalescencji 241 . Przykładem takiego rozstrzygnięcia była sprawa dłużnika 

nazwiskiem Stewart (Stewart v. urzędnicy z Edynburga) wytoczona przeciwko urzędnikom 

Edynburga, a rozstrzygnięta wyrokiem Sądu Sesji z 20 listopada 1799 r. – 

w przedmiotowej sprawie dłużnik złożył skargę na urzędników, którzy wprawdzie wydali 

mu przepustkę z uwagi na stan jego zdrowia, ale jednocześnie zakazali mu opuszczania 

domu, w którym miało odbywać się osadzenie, mimo że lekarz zalecił mu przebywanie na 

                                                 

240 Morrison 14, s. 11755. 
241 Bell, s. 549. „When a prisoner is liberated on account of bad health, the restraint ought still to be continued 

upon him in every respect, unless in so far as the care for his health entitles him to relaxation. He ought not, 

therefore, to have the power of going freely abroad, enjoying all the blessings of perfect freedom; but to be 

confined to a house,–a more comfortable prison/ At the same time, where the illness is of such a kind as 

absolutely to require air and exercise, the debtor will, under the general principle of the law be entitled to 

enjoy it". 
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świeżym powietrzu i ćwiczenia. Sąd wyraził pogląd, że urzędnik zobowiązany jest do 

stosowania ulgi wobec więźnia w formie adekwatnej do stanu jego zdrowia i potrzeb w 

zakresie rekonwalescencji przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich środków 

bezpieczeństwa, a potrzeby oraz formy środków bezpieczeństwa powinny być 

każdorazowo indywidualnie wyważone i określone242. 

Odnosząc się do celów wskazanego wyżej Aktu Sederuntu, Bell podkreśla, że 

trudnym do pogodzenia jest połączenie łagodnego podejścia do osadzonego dłużnika, 

któremu chciano zapewnić – wynikającą z potrzeb jego zdrowia – ulgę od surowych 

warunków pozbawienia wolności, z zabezpieczeniem interesów wierzyciela oraz urzędnika 

odpowiedzialnego za więźnia. Bell zauważa, że ustawa została przyjęta, kiedy funkcję 

Lorda Prezydenta Sądu Sesji pełnił inny wybitny szkocki jurysta i pisarz instytucjonalny, 

wicehrabia Stair, a w tym czasie ewentualna odpowiedzialność urzędnika wynikała z braku 

jego przezorności, polegającej na umożliwieniu przebywania przez osadzonego dłużnika 

na przepustce w miejscu, które nie zapewniało odpowiednich warunków izolacji 

więźnia243. Jednocześnie bardzo ogólny zapis w przedmiocie obywania przepustki przez 

dłużnika pozostawiał wiele kwestii nierozstrzygniętych, co było istotne z punktu widzenia 

pociągnięcia urzędnika do odpowiedzialności. W pierwszej kolejności pisarz zwraca 

uwagę chociażby na wydatki, jakie mogły powstać po stronie organu nadzorującego 

więźnia w związku z zapewnieniem odpowiednio bezpiecznych warunków odbycia takiej 

przepustki. Jednocześnie odpowiedni poziom zabezpieczenia przed ucieczką 

przebywającego na przepustce więźnia mógł kolidować z zapewnienim mu warunków 

odpowiednich dla jego stanu zdrowia, w sytuacji w której to potrzeby lecznicze stały u 

podstaw udzielenia przepustki244. 

Ogólna natura zobowiązania urzędnika wynikająca z Aktu Sederuntu budziła 

szereg wątpliwości interpretacyjnych, co stanowiło przyczynek nie tylko do rozważań 

                                                 

242 P. Dow, Reports of Cases upon Appeals and Writs of Error in the House of Lords, during the Third Session 

of the Fifth Parliament of the United Kingdom, 57 Geo. III. 1817 r., Edinburgh 1818, s. 113. 
243 Bell, s. 550. „There is no little difficulty in reconciling the relaxation from the severity of confinement 

which health requires, with the interests of humanity, on the one hand, and the security of the creditor, and 

of magistrates, on the other. The Act of Sederunt has said nothing more than this, that  ‘the magistrates shall 

be answerable that the party escape not, and upon his recovery return to prison. In Lord Stair’s time, who was 

President of the Court when this Act of Sederunt was passed, the security of the magistrates was understood 

to depend upon their own vigilance. ‘Where such warrant is  ‘granted, ’says he, the. magistrates ought to 

choose the place of the prisoner’s abode,  ‘that the same be secure, and the guards attending”. 
244  Ibidem. „But this leaves a great deal of questionable matter unsettled. Great expense may thus be 

occasioned to magistrates if they are to be held responsible for one who is out of prison: Much annoyance 

may be imposed on the debtor, inconsistent even with that repose which his health may require”. 



 

82 

przedstawicieli jurysprudencji, ale również działalności orzeczniczej sądów, wobec 

podnoszonych przez wierzycieli zarzutów w przedmiocie zbyt liberalnych warunków, 

którymi cieszyli się pozbawieni wolności dłużnicy. W 1793 r. rozstrzygnięto dwie sprawy 

dotyczące właśnie takich problemów – Forbes v. urzędnicy z Canongate oraz Fordyce v. 

urzędnicy z Aberdeen. W pierwszej ze wskazanych spraw doszło do uwolnienia dłużnika 

na podstawie zwolnienia lekarskiego z jednoczesnym brakiem wskazania miejsca 

odbywania przepustki. W tym czasie dłużnik miał poruszać się po terenie całego kraju, 

prowadząc hulaszczy i sprzeczny z jego rzekomymi problemami zdrowotnymi tryb życia. 

Po kilku miesiącach przebywania na przepustce dłużnik zmarł, zaś wierzyciele podnosili, 

że sposób odbywania przepustki był w zasadzie równoznaczny z ucieczką i podjęli 

skuteczną próbę dochodzenia roszczenia od odpowiedzialnych za dłużnika urzędników. W 

drugiej ze wskazanych spraw na podstawie zwolnienia lekarskiego wypuszczono dłużnika, 

który udał się do własnego domu, skąd kontynuował prowadzenie swojej działalności 

handlowej. Choć dłużnik oddalał się od miejsca swojego osadzenia i nie przebywał pod 

strażą, to próba dochodzenia odpowiedzialności od urzędników była nieskuteczna z uwagi 

na fakt, że dłużnik był wciąż dostępny dla wierzycieli i mogli oni – z udziałem jego i jego 

majątku – prowadzić dalsze działania egzekucyjne245.  

Erskine zaznacza, że gdyby urzędnik stał się niewypłacalny, to obowiązek zapłaty 

zobowiązania odszkodowawczego przechodził na społeczność246, jednocześnie przy tym 

zauważając, że źródłem odpowiedzialności była nie tylko sama ucieczka uwięzionego 

dłużnika, ale także zaniedbania, które doprowadziły do braku skutecznego ujęcia dłużnika, 

mimo wezwania urzędnika do pomocy na podstawie nakazu zatrzymania przedłożonego 

przez posłańca, któremu polecono dokonanie takiego zatrzymania. Taka postawa urzędnika 

mogła prowadzić nie tylko do powstania jego odpowiedzialności odszkodowawczej, ale 

również utraty wolności przez niego samego – okoliczność ta będzie przedmiotem 

szerszych rozważań w kolejnym rozdziale, poświęconym procedurze wykonania 

pozbawienia wolności247. 

                                                 

245 P. Dow, op. cit., s. 441. 
246 Erskine, 4.3.12. „If the magistrates be not themselves solvent, the burden of paying the debt falls on the 

community”. 
247 Ibidem. „The magistrate thus refusing his concurrence, may, on the messenger’s setting forth that fact in 

his execution, be charged by the creditor, upon second letters, to seize the debtor within three days, and, in 

default thereof, may be denounced, and letters of caption may issue against him. Before any caption can be 
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Powyższe problemy doprowadziły do powstania praktyki warunkowania 

uwzględnienia wniosku dłużnika o udzielenie mu przepustki tym, aby to dłużnik pokrył 

część lub całość dodatkowych kosztów zapewnienia odpowiednio bezpiecznych dla 

interesów wierzycieli warunków odbywania przepustki. Bell zauważa, że takie rozwiązanie 

było pewną ostatecznością, a przyznanie urzędnikom prawa do żądania tego rodzaju 

zabezpieczeń czy form pokrycia kosztów w każdym przypadku mogłoby prowadzić do 

sytuacji skrajnie niesprawiedliwych i okrutnych 248 . Jednocześnie, w celu wyważenia 

uprawnień poszczególnych stron postępowania egzekucyjnego, przyznano pewne 

uprawnienia również na rzecz wierzyciela, który będąc uczestnikiem postępowania w 

przedmiocie udzielenia uwięzionemu dłużnikowi przepustki ze względu na stan zdrowia, 

mógł wnioskować o zastosowanie adekwatnych i celowych środków ochronnych. Bell 

zauważa, że często środki te przyjmowały postać zabezpieczenia ewentualnego roszczenia 

odszkodowawczego, które wierzyciel mógł kierować względem urzędników 249  – 

ciekawym rozstrzygnięciem, które pokazuje kulisy tej praktyki, jest sprawa Cunningham 

v. Baillie rozstrzygnięta wyrokiem z 24 maja 1821 r., w której Sąd Sesji uznał, że w 

przypadku udzielenia takiego zabezpieczenia wierzyciel nie miał prawa do żądania 

przepisania go na niego w drodze cesji dokonanej przez urzędnika250. 

Wspomniane wyżej gwarancje, których dłużnicy udzielali w celu uzyskania 

przepustki, przyjęły również inną formę, która, nie negując istoty dolegliwości związanej 

z pozbawieniem wolności, liberalizowała warunki takiego stanu. Bell wskazuje, że w 

niektórych więzieniach istniała praktyka, którą określano jako osadzenie dłużnika w 

więzieniu półotwartym – dłużnik po wpłacie pewnej sumy tytułem zabezpieczenia 

otrzymywał pewną ograniczoną swobodę poruszania się po pomieszczeniach więzienia, a 

czasem także po budynku sądu, albowiem w wielu miastach obie instytucje znajdowały się 

                                                 

put to execution within the city of Edinburgh, the magistrates must be applied to for their concurrence, which 

they grant of course”. 
248 Bell, s. 550. „It had arisen as a practice, by which some of the difficulties of magistrates were provided 

for, that security should be exacted from the debtor when liberated on a bill of health. This precaution, 

extremely proper in some cases, if sanctioned as one upon which the magistrates were in every case entitled 

to insist, would occasion gross injustice and' cruelty”. 
249 Bell, s. 551. „But the decisions already referred to go far to resolve this difficulty. The creditor is cited as 

a party to the bill of health, and has it in his power to insist on such precautions as the case may admit the 

magistrate being entitled to judge in the circumstances what it is fair for the creditor to require before the 

prisoner shall be liberated. Where caution is found, the bond is granted to the magistrates, and it is held that 

the creditor is not entitled to an assignation of such bond”. 
250 Digest of Cases Decided in the Supreme Courts of Scotland, 1800‒1842, P. Shaw (red.), t. 1, Edinburgh 

1843, s. 911. 
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w tym samym miejscu251. Pisarz wskazuje, że zwyczaj taki istniał przynajmniej w miastach 

Annan, Dumfries, Lochmaben i Ayr, a w jednym przypadku doprowadził nawet do 

sytuacji, w której doszło do osadzenia za długi urzędującego szeryfa, który w godzinach 

urzędowania sądu swobodnie przemieszał się między więzieniem a sądem i orzekał w 

sprawach podlegających jego jurysdykcji. Taka sytuacja została zaskarżona przez 

wierzyciela, który uznał, że ten poziom wyrozumiałości okazanej dłużnikowi wypacza 

istotę uwięzienia za długi, zaś orzekający w sprawie Sąd przyznał mu rację252. Problem 

więzień półotwartych stał się zresztą przedmiotem oceny w toku sprawy Shortried v. 

urzędnicy z Annan z 8 czerwca 1790 r., w której oddalono żądanie wierzyciela zasądzenia 

na jego rzecz odszkodowania w wysokości długu od urzędników, którzy przyznali 

osadzonemu dłużnikowi przywilej swobodnego poruszania się po terenie więzienia. Sąd w 

swoim uzasadnieniu wskazał z jednej strony na błędność samego założenia więzienia 

półotwartego, z drugiej jednak na utrwalony w określonych miejscach zwyczaj do 

przyznawania takich dodatkowych uprawnień na rzecz więźniów, oddalając powództwo w 

całości253. 

Kończąc opis warunków pozbawienia wolności, można podsumować tę analizę 

konstatacją, że stan zdrowia stanowił jedyną przesłankę, która umożliwiała osadzonemu 

dłużnikowi uzyskanie ulgi od dolegliwości, które związane są z pozbawieniem wolności. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że kluczowym dla oceny samej instytucji pozbawienia 

wolności elementem jest długość okresu pozbawienia wolności, która z samej swojej 

natury wynikającej z instytucji cessio bonorum, jest ograniczona czasowo254. 

 

                                                 

251 Bell, s. 551. „In some case a practice long prevailed, of allowing debtors the privilege of what wad of 

called OPEN JAIL, upon their finding security to indemnify the magistrates in case of their escape. This 

privilege of open jail entitled the debtor to have access to the different apartments of the prison, and to the 

hall or court-house, which, in many burghs, is under the same roof with the prison, and is not shut during the 

day”. 
252 Ibidem. „The privilege had been granted to Mr. Armstrong, the Sheriff of the county, who was imprisoned 

as a debtor; and he actually, as Sheriff, sat in the court-house, and pronounced judgment with open doors. 

This was challenged by the creditor as an illegal indulgence, and the magistrates were found liable for the 

debt.”. 
253 Morrison 14, s. 11760. 
254 Bell, s. 551. „Thus it is the established right of a creditor in Scotland, to keep his debtor in close 

confinement within a legal prison; and of this severity of imprisonment the law gives no relaxation, unless 

on account of bad health. The provisions by which the duration of this strict imprisonment is limited, shall be 

the subject of future consideration”. 
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2.4. Problem utrzymania pozbawionego wolności dłużnika a zobowiązanie 

alimentacyjne wierzyciela 

Podstawową zasadą, która wpływała na utrzymanie osób pozbawionych wolności 

z uwagi na długi, było pokrywanie ich potrzeb przez nich samych, o ile – co zaznacza Bell 

– byli zdolni do poniesienia takiego wydatku. Natomiast koszty utworzenia i utrzymania 

więzień, które stanowią element władzy publicznej, spoczywały na państwie – pisarz 

zauważa, że pozbawienie wolności przestępców leży w interesie społeczeństwa, a ono jako 

zainteresowane takim rozwiązaniem powinno ponosić koszty więziennictwa, będącego 

elementem system wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem osadzenie dłużnika ma zupełnie 

inny wymiar: interes publiczny w osiągnięciu takiego stanu rzeczy jest nikły, a na pierwszy 

plan wysuwa się interes prywatny wierzyciela, który pozostaje żywo zainteresowany 

osadzeniem dłużnika, co ma pomóc mu w przymuszeniu go do zapłaty lub ujawnienia 

ukrywanego dotychczas majątku. Dlatego też w sytuacji, w której dłużnik nie jest w stanie 

ponieść kosztów swojego utrzymania, spadały one na wierzyciela, nie zaś na całe 

społeczeństwo, jak miało to miejsce w przypadku osadzenia za przestępstwo255. 

Przechodząc do omówienia opłat związanych z przebywaniem dłużnika w 

więzieniu, pisarz instytucjonalny wskazał, że pozbawienie wolności w stosunkach 

kupieckich (lex mercatoria) wymagało od wierzyciela zapewnienia dłużnikowi skromnych 

warunków utrzymania w stanie uwięzienia, na poziomie zwyczajowego chleba i wody. 

Brakowało jednak podobnych regulacji w zakresie sposobu utrzymania dłużnika 

pochwyconego w ramach postępowania egzekucyjnego (caption). Bell wskazuje, że 

uznawano ich bardziej za przestępców niż za dłużników, albowiem zignorowali oni nakaz 

zapłaty długu wydany w formie wyroku w imieniu króla, a przez to traktowani byli jako 

buntownicy, dlatego też byli zobligowani do ponoszenia kosztów swojego utrzymania w 

czasie pozbawienia ich wolności256. Jednocześnie pisarz zaznacza, że jeśli kosztów tych 

                                                 

255 Bell, s. 551. „Persons imprisoned for debt, must, if they are able, maintain themselves. Prisons are 

instruments of the executive power, and their erection and support naturally of form a burden on the public. 

When criminals are imprisoned, in order to be tried punished, for public example and benefit, the public is 

interested in the execution of the warrant, and the whole cost is part of the expense of public justice. But the 

public interest is little concerned in the imprisonment of a debtor: it is the creditor who is truly interested in 

the detention, by which he may hope to enforce payment of his debt, or to accomplish a disclosure of funds 

which may have been concealed. The creditor alone, therefore, should maintain his debtor in prison, when 

that debtor is himself unable to do so, and no burden should fall on the public”. 
256 Ibidem, s. 551-552. „In the law-merchant, both of England and of Scotland» the creditor who confined his 

debtor was bound to furnish him with bread and water: But no such provision was made, in Scotland, for the 

maintenance of debtors imprisoned or caption. They were imprisoned as criminals, rather than as debtors; as 
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nie byli w stanie ponosić, to pozostawało im bądź cierpieć głód, bądź stać się brzemieniem 

dla wspólnoty, która utrzymywała więzienia, zaś samą sytuację pisarz określał jako 

upokarzającą i beznadziejną. Szkockie miasta, które najciężej odczuwały skutki fiskalne 

obowiązku utrzymania więźniów podjęły więc pod koniec XVII w. inicjatywę legislacyjną, 

której celem miało być zwolnienie ich z obowiązku ponoszenia tych kosztów, co jednak 

ostatecznie stało się podwalinami pod, będący przedmiotem dalszej analizy, instrument 

prawny określany jako Akt Łaski (Act of Grace), który w swoim założeniu umożliwiał 

uwolnienie ubogich i pozbawionych majątku dłużników od dolegliwości związanych z 

pozbawieniem ich wolności257. 

Bell zwraca uwagę również na to, że więzienia były budynkami utrzymywanymi 

przez miasta, które dodatkowo zgodnie z Aktem Sederuntu z 11 lutego 1671 r. ponosiły 

odpowiedzialność za długi więźniów, którym udało się uciec z miejsca osadzenia przez 

brak wystarczających zabezpieczeń258. Dlatego też nie można było wymagać od gmin 

miejskich ponoszenia pełnych kosztów utrzymania więźnia, do których zaliczano koszt 

ogrzewania, świec czy posłania. Koszty te były ponoszone z góry przez gminę, natomiast 

ich zwrot polegał na uiszczaniu przez osadzonego dłużnika opłat więziennych (jail fees)259. 

Ich wysokość była początkowo ustalana dla poszczególnych więzień przez organy, 

które nimi zarządzały, natomiast w roku 1808 doszło do ujednolicenia zasad ponoszenia 

tych opłat przez więźniów na podstawie analizy istniejącej w Szkocji i Anglii praktyki. 

Wykazała ona, że opłaty te były powszechnie wymagane w obu krajach, a sama opłata 

zastąpiła każdorazową płatność za posłanie czy oświetlenie i ogrzanie celi. Ustalono, że 

opłata ta wynosić będzie cztery pensy dziennie, a naczelnik – w przypadku jej nieuiszczenia 

                                                 

rebels and despisers of the Church, or of the King. They are charged by the caption to enter into ward upon 

their own expense; and, in obedience to this charge, they must, if they are able, maintain themselves”.  
257 Bell, s. 552. „Where prisoners were not able to maintain themselves, they must, according to the old law, 

either have been left to starve, or have become a burden upon that public fund which was allotted for the 

maintenance of criminals. In either case, their situation was humiliating and miserable; such as should have 

called for the interposition of the Legislature. But this relief arose, at length, from motives of mere selfishness. 

In 1696, the royal burghs of Scotland applied in a body to Parliament for relief from the maintenance of poor 

prisoners and this application gave birth to a law, which has proved a blessing to many poor and unfortunate 

men, and which has been called the Act of Grace”. 
258 The Acts of Sederunt of the Lords of Council and Session from the 15th of January 1553, to the 11th of July 

1790, Edinburgh 1790, s. 104. 
259 Bell, s. 552. „The prison-house is furnished by the burgh.1 But fire, candle, and bedding for prisoners, 

with the service necessary, must' be defrayed by the prisoner. This expenditure is advanced by the magistrates, 

or their jailor, and is repaid by what are called Jail Fees”. 
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– mógł dochodzić tej należności na ogólnych zasadach postępowania egzekucyjnego260. 

Ustalenia te były efektem rozpoznania sprawy Welsh v. Beghie z 14 grudnia 1808 r., w 

której doszło do kwestionowania nałożonej przez naczelnika więzienia opłaty w wysokości 

sześciu pensów dziennie. Sędziowie rozpoznający sprawę, po dokładnej analizie 

wysokości opłat ponoszonych w różnych więzieniach, uznali kwotę czterech pensów nie 

tylko za najpowszechniej pobieraną, ale również najbardziej adekwatną z punktu widzenia 

kosztów, które miała ona pokrywać261. 

W przypadku niezapłacenia opłat więziennych możliwe było prowadzenie przez 

urzędnika nadzorującego więzienie normalnego postępowania sądowego, a następnie 

egzekucyjnego w celu dochodzenia ich zapłaty przez dłużnika. Bell zwraca przy tym 

uwagę, że brak tej zapłaty nie mógł być podstawą do dalszego przetrzymywania dłużnika 

w więzieniu, jeżeli doszło do wydania względem niego nakazu uwolnienia – pisarz 

zastanawiał się nad możliwością rozważania, czy wstrzymanie się naczelnika więzienia z 

wypuszczeniem takiego dłużnika nie stanowiłoby formy zastawu na osobie dłużnika, 

jednak kategorycznie opowiada się przeciwko takiej praktyce jako niezgodnej z prawem262.  

Przechodząc do istotnej kwestii zasady obciążenia kosztami przebywania dłużnika, 

mogły być one ponoszone przez samego dłużnika w formie opłat więziennych, przez organ 

prowadzący więzienie w postaci kosztów utrzymania samego budynku albo przez 

wierzyciela w postaci tak zwanego świadczenia alimentacyjnego. Bell, opisując ten ostatni 

przypadek, po raz kolejny stwierdza, że sama natura instytucji pozbawienia dłużnika 

wolności prowadzi do stworzenia dłużnikowi odpowiednio niedogodnych warunków, aby 

ten tym chętniej dążył do swojego uwolnienia przez wyjawienie posiadanego majątku. 

Dlatego też nie można pozbawiać stanu osadzenia pewnego poziomu dolegliwości, aby nie 

pozbawić go jednocześnie skuteczności. Tym samym pisarz zaznaczył, że wydatki 

                                                 

260 Bell, s. 552. „Jail Fees are, in general, regulated by the magistrates, and the right to demand them has been 

recognized. In 1808, a case was decided, after very full inquiry into the practice both of England and of 

Scotland, by which the Court sanctioned the demand of jail fees to the amount of fourpence a-day. It appeared 

from the reports in that case, 1. That jail fees had been universally demanded; 2. That this practice prevailed 

in England as well as in Scotland; and, 3. That the fees were intended to replace the expense of fire, bedding, 

light, and attendance on the prisoner. This being a legitimate demand, may be settled by bill, on which the 

jailor may after wards proceed to diligence, as in an ordinary case of debt”. 
261 House of Lords. The Sessional Papers 1801‒1833, t. 152, London 1823, s. 23. 
262 Bell, s. 552. „The jailor may also bring his action for those fees. But it does not appear that he could detain 

the prisoner after, the original debt was paid, unless he had a caption against him, and chose to arrest him in 

prison. Without this he has no warrant on which to detain, unless it could be conceived that some sort of right 

of lien over the person were competent; which is utterly inconsistent with law”.  
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dotyczące utrzymania więźniów powinny obciążać wierzyciela w jak najmniejszym 

stopniu, to jest jedynie do poziomu dostarczenia uwięzionemu środków do zapewnienia 

jego podstawowych potrzeb oraz zabezpieczenia go przed utratą zdrowia263. Jednocześnie 

autor zauważa, że forma określenia wysokości wydatków pozostawiała znaczne pole do 

nadużyć – określono bowiem jedynie minimalną kwotę dzienną wynoszącą trzy szylingi 

szkockie, bez określenia górnego limitu opłaty, co należało do obowiązków urzędnika 

administrującego więzieniem. Zdarzało się, że urzędnicy ustalali możliwie wysokie opłaty, 

dążąc do zniechęcenia wierzycieli przed korzystaniem z tej formy działań egzekucyjnych, 

co – jak zaznacza Bell – było niezgodne z ideą omawianej instytucji. Ten sposób działania 

był na tyle dobrze widzialny, że wierzyciele rozpoczęli kwestionowanie wysokości 

określonego przez urzędnika świadczenia alimentacyjnego264. W cytowanej już sprawie 

Glaswell v. Durnham z 28 grudnia 1710 r. Sąd ustami lorda Fountainhalla265 stwierdził, że 

w ustawie jest ewidentny błąd polegający na braku wskazania górnej granicy 

dopuszczalnego świadczenia nałożonego na wierzyciela, przez co dłużnicy w miejsce 

procedury wyjawienia majątku i uwolnienia na podstawie cessio bonorum korzystali raczej 

z uwolnienia na podstawie Aktu Łaski, przekonawszy urzędnika o konieczności 

wyznaczenia świadczenia w znacznej wysokości, co – jak wskazano powyżej – było 

również na rękę podmiotom zarządzającym więzieniem, ponieważ prowadziło do 

zmniejszenia się ilości więźniów znajdujących się pod ich pieczą. Przywołane orzeczenie 

stało się więc przyczyną wprowadzenia możliwości sądowej weryfikacji wysokości 

narzuconego wierzycielowi świadczenia na rzecz utrzymania osadzonego dłużnika266.  

                                                 

263 Bell, s. 555. „The law, in providing the remedy of imprisonment, has intended to make it a state of 

inconvenience and uneasiness to the debtor, for the purposes, of coercion, and a fit instrument of justice in 

the hands of creditors. And the necessary expense of the maintenance of a prisoner should press as lightly 

upon creditors as may be consistent with health and sufficient subsistence”. 
264 Ibidem. „The Legislature, however, left room in the statute for much abuse in the fixing of the aliment. 

They fixed, indeed a minimum of three shillings Scots per diem, but left the maximum unlimited. It was not 

unnatural for magistrates, both from motives of humanity, and from the suggestions of prudence, with a view 

to empty their jails as much as possible of debtors, to appoint sums so ample for the aliment of debtors under 

the statute, that the creditors chose rather to abandon their diligence altogether than to pay them. This effect 

was at one time very sensibly felt, while yet it was heldt doubtful whether the Court of Session could interfere 

to restrict the aliment”. 
265  John Lauder, Lord Fountainhall (1646‒1722), adwokat, sędzia Sądu Sesji od 1689, sędzia Sądu 

Wysokiego Justyciariusza od 1690. Pozostawił po sobie znaczną kolekcję komentarzy do orzeczeń Sądu 

Sesji, które do dziś stanowią źródło odniesień przedstawicieli szkockiej adwokatury i judykatury. Więcej o 

lordzie Fountenhallu: R. Chamber, A Biographical dictionary of eminent Scotsmen, Glasgow 1854, s. 349‒

356.  
266 Morrison 9, s. 7460.  
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Kwestia utrzymania więźnia stała się przedmiotem ustawy wydanej za panowania 

króla Jerzego IV w 1825 r.267 – co do zasady nie wprowadzała ona daleko idących zmian 

w samej naturze obowiązku wierzyciela, ale statuowała zasadę uiszczania kosztów przez 

wierzyciela w sposób zaliczkowy. Zgodnie z treścią paragrafu 1 ustawy wierzyciel był 

zobligowany do złożenia sumy dziesięciu funtów szterlingów do depozytu tytułem 

dostarczenia środków utrzymania. Dłużnik mógł złożyć wniosek o dostarczenie mu 

środków utrzymania z uwagi na ubóstwo, a naczelnik więzienia korzystał ze środków 

zgromadzonych w formie kaucji, aż do ich wyczerpania268. Kaucja podlegała zwrotowi, 

jeżeli dłużnik nie złożył wskazanego wyżej wniosku o wypłatę bądź też naczelnik 

więzienia uznał, że wypłata taka mu się nie należy, bowiem odpowiednie środki już 

posiadał269. 

Złożenie przez dłużnika wniosku o udzielenie środków na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb wymagało od dłużnika złożenia przysięgi, która, jak zauważa Bell, 

miała podobny charakter do tej będącej częścią procesu o udzielenie cessio bonorum i 

również zakładała wyjawienie ewentualnego majątku. Pisarz po raz kolejny zwraca uwagę 

na różnice w rozwiązaniach dotyczących postępowania egzekucyjnego w Szkocji i Anglii 

– w przypadku pierwszego z krajów postępowanie egzekucyjne przeciwko osobie ma 

podnieść skuteczność postępowania względem majątku dłużnika, natomiast egzekucja 

osobista w prawie angielskim następowała po nieskutecznej egzekucji prowadzonej 

względem majątku i tym samym kończyła ten etap postępowania egzekucyjnego. Bell 

zauważa, że dłużnik mógł dysponować znacznym majątkiem, ale z uwagi na jego naturę 

(majątek bowiem mógł być zajęty lub z innych przyczyn trudny do szybkiego spieniężenia) 

mógł pozostawać poza dostępem dłużnika270. Pisarz wskazuje na kilka orzeczeń, które 

                                                 

267 6 Geo. IV c. 62. Tekst aktu: The Statuses of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, 6 George 

IV. 1825, London 1825, s. 304‒305. 
268 Bell, s. 556. „In the recent Act no alteration has been thought necessary in this respect But it is thereby 

declared  ‘not to be lawful for the jailor or keeper of any prison to which a  ‘prisoner shall be brought to be 

confined for a civil debt, to receive such prisoner into ‘is custody, or confine him in such prison, unless the 

sura of 10s. sterling shall be deposited in his hands by the creditor incarcerator, as a means of, and security 

for the,  ‘aliment of such prisoner; ’6. Geo. IV. c. 62. § 1. It is by the same Act enacted That if the prisoner 

shall within thirty days, petition for aliment, the deposited money shall be applied by the jailor to his aliment 

at the rate fixed until the sum shall be exhausted”.  
269 Ibidem. „2. That if no application for aliment shall be made within thirty days, the deposited money shall 

be returned to the creditor. 3. That if the aliment shall be refused; the deposited sum shall be returned to the 

creditor”. 
270 Ibidem. „The debtor, in applying to the magistrates, must swear to his indigence and inability to maintain 

himself. The debtor’s oath is prima facie evidence of indigence, and on that proof aliment is awarded in the 
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pozwalają na dalszą interpretację wyżej opisanej zasady. Zgodnie z treścią orzeczenia w 

sprawie Smellie v. Forman z 18 stycznia 1823 r. to na wierzycielu spoczywa ciężar 

udowodnienia, że dłużnik posiada środki, które czynią obciążenie wierzyciela 

świadczeniem alimentacyjnym niezasadnym271. Równie istotna stała się zasada, w myśl 

której dłużnik otrzymujący świadczenie pieniężne o charakterze periodycznym dla 

skorzystania z przywileju dotyczącego możliwości otrzymywania dodatkowych środków 

na utrzymanie musiał udowodnić, że jego wynagrodzenie było niewystarczające. W 

przypadku chęci uzyskania wyzwolenia z uwagi na złą sytuację finansową konieczne było 

także, aby dłużnik zrzekł się tegoż świadczenia na rzecz swoich wierzycieli272. Tak też Sąd 

Sesji rozstrzygnął w sprawie Arnold v. Lyon z 10 marca 1825 r. 273  w zakresie 

wynagrodzenia żołnierza zawodowego, natomiast inną decyzję podjął w sprawie M’Kenzie 

v. Blair z 20 listopada 1734 r., gdzie mimo uzyskania świadczenia o charakterze 

charytatywnym Sąd zezwolił na zastosowanie aktu łaski wobec dłużnika bez konieczności 

zrzeczenia się przez niego niewielkiej renty274. 

Kwestia dostarczania środków utrzymania pozbawionemu wolności dłużnikowi 

mogła mieć również inną istotną konsekwencję – opisana powyżej odmowa wierzyciela co 

do zasady prowadzić miała od uwolnienia dłużnika, jednak jeśli urzędnik sądowy (będący 

wierzycielem względem dłużnika z tytułu nieopłaconych opłat więziennych) podjął 

decyzję o dalszym dostarczaniu mu – w miejsce wierzyciela – środków utrzymania, to w 

tej sytuacji możliwa była kontynuacja uwięzienia dłużnika, który w innym przypadku 

powinien być zwolniony. Bell zaznacza niemożność potrącania wierzytelności urzędnika z 

tytułu opłat sądowych z dostarczonych przez wierzyciela środków utrzymania 275 , 

                                                 

mean time. This requisite has a particular view to such alimentary funds as are beyond the reach of creditors, 

though, no doubt, it is also intended to lead to a discovery of such funds as the prisoner may have secreted. 

It is not with us as in England, where execution against the person stops execution by that creditor, at least 

against the estate. The debtor in Scotland may have much property, and yet be unable to maintain himself; it 

may all be attached, and beyond his reach”. 
271 Decisions of the First and Second Divisions of the Cours of Session, from November 1822 to November 

1825, J. Wilson (red.), Edinburgh 1828, s. 81‒83. 
272 Bell, s. 556. „If a debtor have an annuity or pension, or any other fund settled on him as aliment, he cannot 

be entitled to the benefit of the Act without giving it up to his creditors, unless it shall happen that he has 

already assigned such aliment fairly”. 
273 Cases 3, s. 451. 
274 Morrison 14, s. 11809.  
275 Bell, s. 552. „While the debtor continues a proper prisoner, however, the case may be different: as where 

he is liberated not by payment or discharge of the debt, but for want of aliment. In that case it is not 

incongruous to suppose, that the magistrates or jailor may, by furnishing an aliment, be entitled to detain him 

on the original warrant. The jailor cannot take his fees out of the aliment, under the Act of Grace, (See below, 
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wskazując przy tym, że podstawą takiego stanowiska jest wyrok Sądu Sesji w sprawie 

Carnaby v. Duncan z 1 grudnia 1815 r.276. 

Wniosek dłużnika o dostarczenie mu środków na zabezpieczenie podstawowych 

potrzeb był doręczany wierzycielowi, który mógł zakwestionować zasadność takiego 

wniosku bądź rozpocząć na rzecz uwięzionego dłużnika świadczenie alimentacyjne. 

Wierzyciel musiał zareagować w terminie dziesięciu dni od otrzymania zawiadomienia, 

natomiast brak reakcji we wskazanym terminie poczytywano za zgodę na dokonanie 

uwolnienia dłużnika277. Naczelnicy więzień kierowali się przy tym praktyczną zasadą, że 

jeżeli w dziesiątym dniu nie było reakcji ze strony wierzyciela, to można było wypuścić 

uwięzionego dłużnika już w południe. Problem ten stał się zresztą przedmiotem 

rozstrzygnięcia z 11 listopada 1704 r. w sprawie Blair v. urzędnicy z Edynburga, w którym 

Sąd z jednej strony zauważa istniejącą już praktykę, z drugiej jednak wskazuje, że stoi ona 

w sprzeczności z pełnym zagwarantowaniem uprawnień wierzyciela278. 

Jeśli wierzyciel nie zapewnił środków na utrzymanie dłużnika, do urzędnika 

zarządzającego więzieniem należała decyzja o jego uwolnieniu. Bell zauważa, że 

rozwiązanie to nie miało cech mechanizmu egzekucyjnego, a wynikało raczej z bądź co 

bądź humanitarnego podejścia Szkotów do instytucji pozbawienia wolności za długi. W 

niektórych szkockich miastach obowiązywała również praktyka niewynikająca z 

obowiązujących przepisów, w myśl której uwolniony dłużnik musiał przewłaszczyć cały 

swój majątek (conveyance omnium bonorum) na rzecz wierzycieli, do rąk powołanego w 

tym celu powiernika masy spadkowej279. 

                                                 

p. 555.) But he is not deprived of his claim, as a common creditor, for their amount. But this power is now 

exercised under the review of the Court of Session, and has in general been administered by magistrates With 

great discretion and justice”. 
276 Reports from Commissioners in seven volumes. Session 5 February – to – 6 August 1822, t. 8, Edinburgh 

1822, s. 23. 
277 Bell, s. 556. „Intimation must, in terms of the Act of 1696, be made to the creditor, of the debtor’s 

application; that he may have an opportunity of opposing it; or of agreeing to furnish the aliment. The term 

allowed for the creditor to provide an aliment, or consent to liberation, is tendays from the term of notice; 

and if the aliment be not furnished within the ten days, the debtor may be liberated. He may be so liberated 

on the tenth day”. 
278 Morrison 4, s. 3468. 
279 Bell, s. 556. „It had been the practice in Edinburgh, and in burghs, to make the debtor, upon. his liberation, 

grant a conveyance omnium bonorum to the incarcerating creditor. But the Act did not require or authorize 

this. The liberation, being merely a consequence of the want of funds to maintain the debtor, may be said not 

properly to have any concern with such an assignment or disposition but at the same time it is not inconsistent 

nor inexpedient, that the debtor should be required, on applying for aliment, to give up his funds to his 

creditors by such a conveyance as that which is granted in a Cessio Bonorum, namely, in favour of the whole 

creditors, or rather of a trustee for the common behoof”. 
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Odmienny charakter uwolnienia dłużnika w przypadku niezapłacenia przez 

wierzyciela środków na utrzymanie dłużnika w porównaniu do uwolnienia podstawie 

cessio bonorum lub aktu łaski widoczny jest w celach i skutkach prawnych. Uwolnienie 

dłużnika z uwagi na niedostarczenia przez wierzyciela środków utrzymania było z jednej 

strony wyrazem ochrony dłużnika przed śmiercią głodową, z drugiej zaś choć częściowym 

odciążeniem państwa, które ponosiło koszty utrzymania więzień finansowanych ze 

środków publicznych. Te wszystkie różnice sprawiały, że jeżeli wierzyciel zmienił zdanie 

i zdecydował się utrzymać dłużnika w więzieniu, to możliwe było rozpoczęcie uiszczania 

opłat z tytułu kosztów utrzymania pozbawionego wolności dłużnika, co w konsekwencji 

prowadziło do ponownego uwięzienia dopiero co uwolnionego dłużnika280. 

 

2.5. Uwolnienie dłużnika z przyczyn humanitarnych – instytucja Act of Grace  

Wspomniana już cessio bonorum stanowiła przede wszystkim mechanizm 

wyjawienia majątku dłużnika, który opierał się czynnościom egzekucyjnym poprzez 

ukrywanie majątku. Mogło się jednak zdarzyć i tak, że doszło do uwięzienia dłużnika, który 

majątku żadnego nie posiadał, a nie mając nic do wyjawienia, skazywałby się na 

nieograniczone czasowo uwięzienie, co nigdy nie było celem uwięzienia dłużnika w prawie 

szkockim. Bankton wskazuje, że remedium na takie sytuacje była ustawa potocznie 

nazywana Aktem Łaski (Act of Grace281), która przewidywała uprawnienie do złożenia 

                                                 

280 Bell, s. 557. „There is manifestly a difference between the Et liberation on the Act of Grace and that under 

the Cessio Bonorum. The Act of Grace Lil is merely a regulation, by which a creditor, following out the legal 

coercion of imprisonment, is prevented from starving his debtor on the one hand, or burdening the public on 

the other; but by which no prejudice is intended to the diligence of the creditor. If the creditor then choose to 

give that aliment after liberation, which he refused at first, he will be entitled to exercise his right of 

imprisoning the debtor. The difficulties which were formerly felt on this point are now removed by the 

necessity of depositing subsistence money at the time of imprisonment”. 
281 Przedmiotową ustawę w 1696 r. cytuje w swoim dziele instytucjonalnym Bell (Bell, s. 552): „Nasz 

suweren zważywszy, że zgłaszane są problemy miast królewskich związane z ponoszeniem nadmiernych 

kosztów utrzymania więźniów, którzy nie mają środków własnych, aby się utrzymać, zatem mogą albo 

głodować albo być na utrzymaniu gminy, uznał, po uprzedniej konsultacji i w porozumieniu z Parlamentem, 

przy uwzględnieniu dotychczasowych ustaw i edyktów, że najwłaściwszym rozwiązaniem będzie, jeżeli 

aktualnie lub w przyszłości osoba zostanie pozbawiona wolności i uznana zostanie za osobę na tyle ubogą, 

że nie jest w stanie się sama utrzymać, zwrócenie się przez magistrat właściwy dla więzienia, w którym 

osadzony przebywa, na podstawie wniosku tegoż osadzonego, po złożeniu przez niego wyznania, że nie ma 

środków oraz zawiadomienia o wniosku wierzyciela (jednego lub kilku), na których żądanie więzień jest 

pozbawiony wolności i zażądanie: albo wpłaty z góry kwoty na środki utrzymania dłużnika nie mniejszej niż 

3 szylingi dziennie albo wyrażenia zgody na jego uwolnienie. A jeżeli wymienieni wierzyciele odmówią 

zapłaty lub opóźnią się ponad 10 dni, wówczas wolno magistratowi uwolnić ubogiego dłużnika bez 

ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka przypisania odpowiedzialności za dług lub krytyki, z tym zastrzeżeniem, 

że jeżeli jeden z wierzycieli pokryje koszty środków utrzymania, to dłużnik nadal pozostaje pozbawiony 
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wniosku o uwolnienie osobom pozbawionym wolności za długi, które pod przysięgą 

zeznają, iż nie są w stanie utrzymać się i spłacać długów. Wniosek taki składany był do 

urzędnika gminy zarządzającej więzieniem, a jego wynikiem było dokonanie publicznego 

obwieszczenia: jeżeli wierzyciele, na których wniosek dłużnik został pozbawiony 

wolności, nie zapewnią mu utrzymania opłatą w wysokości nie niższej niż trzy pensy 

dziennie (lub w wyższej sumie, jeżeli urzędnik uznał to za zasadne) i jeżeli nie nastąpi to 

w wyznaczonym w obwieszczeniu okresie282, to dłużnik może zostać uwolniony. W trakcie 

postępowania o uwolnienie był on jednak wciąż pozbawiony wolności i przebywał w 

więzieniu283.  

Erskine podaje te same przyczyny wprowadzenia Aktu Łaski w 1696 r. zaznaczając, 

że wcześniej nie było prawnego obowiązku dostarczania środków utrzymania osobom 

pozbawionym wolności. Dodatkowo pisarz wskazuje, iż uwolnienie dłużnika następowało 

bądź to w wyniku wyraźnej odmowy pokrywania przez wierzyciela kosztów utrzymania 

dłużnika pozbawionego wolności, bądź spóźnienia się o co najmniej dziesięć dni z 

dostarczeniem środków na jego utrzymanie284.  

Z kolei Bell, oprócz przedstawienia poszczególnych etapów postępowania w 

sprawie o uwolnienie na podstawie Aktu Łaski, akcentuje alternatywę dla zapłaty środków 

na utrzymanie dłużnika wprost do rąk organu w postaci możliwości ustanowienia 

                                                 

wolności za dług wobec pozostałych wierzycieli, jak również nie zmienia się sytuacja dłużnika, jeżeli jest on 

pozbawiony wolności w sprawie karnej”. 
282 Przykładowo w sprawie Dowie v. Crockat rozstrzygniętej wyrokiem Sądu Sesji z 27 stycznia 1736 r. 

(Morrison 14, s. 11809) okres ten wyznaczono na dziesięć dni. 
283 Bankton, 4.60.8. „The statute, vulgarly called The Act of Grace, introduces a similar remedy, and allows 

persons, incarcerated for civil debts, to apply to the magistrates of the borow where they are confined, and 

make oath That they are not able to maintain themselves. Intimation must be made of this to the creditors, at 

whose instance they are imprisoned or arrested, That they provide and give security few an aliment, not under 

three pence per day, or what other reasonable sum more the magistrates shall modify; and in case such 

security is not given within 10 days, they must be set at liberty, and the magistrates are declared free of all 

hazard or censure upon wo doing”. 
284 Erskine, 4.3.28. „Anciently there was no legal provision for the maintenance Act of those imprisoned for 

debt; and as they could not be allowed to starve, it frequently happened, that royal boroughs who had received 

them into their prisons, were burdened with the expense of their maintenance. It was therefore provided by 

1696, c. 32, usually called the act of grace that where any prisoner for a civil debt shall make oath before the 

magistrate of the jurisdiction, that he has not wherewith to maintain himself ,S}, the magistrate may require 

the creditor, upon whose diligence he is imprisoned, to provide and give security for an alimony to him, at a 

rate not under threepence a-day; and if the creditor refuse or delay, for ten days after, to exhibit the alimony 

ascertained, it shall be lawful for the magistrate to set the prisoner at liberty”.  
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stosownego zabezpieczenia na poczet tych kosztów oraz konieczność uwolnienia dłużnika 

w przypadku jego braku285.  

Erskine zwraca uwagę na to, że mimo odmowy wierzyciela lub faktycznego 

niewpłacenia przez niego środków na utrzymanie dłużnika w więzieniu, nie w każdym 

wypadku zostanie on uwolniony – decyzja ta leżała bowiem w gestii urzędników, którzy 

mogli zadecydować o konieczności dalszego więzienia dłużnika286. 

Bell wskazuje, że aby mógł skorzystać z tej formy przywileju, dłużnik musi 

przebywać w więzieniu. W jednej ze spraw dotyczącej cessio bonorum powstała 

wątpliwość, czy dłużnik był uprawniony do środków utrzymania na podstawie Aktu Łaski, 

jeżeli przebywał na wolności na zwolnieniu lekarskim, a wierzyciel nie dostarczyłby mu 

środków utrzymania. W tej sprawie doszło do uwolnienia dłużnika, a pisarz określił 

orzeczenie sądu jako nowatorskie i zadziwiające287.  

Istotnym problemem pozostawała kwestia dotycząca ochrony uwolnionego 

dłużnika przed ewentualną ponowną utratą wolności. Erskine zauważa, że dłużnik, który 

odzyskał wolność, mógł ją ponownie utracić, jeżeli został zatrzymany na podstawie nakazu 

dotyczącego innej wierzytelności dochodzonej przez wierzyciela, który do tej pory nie 

wnioskował o pozbawienie go wolności. Sytuacja wszczęcia takiego postępowania mogła 

prowadzić również do wstrzymania już rozpoczętej w pierwotnej sprawie procedury 

uwolnienia dłużnika. Pisarz wskazał, że nawet sama zapłata długu początkowo nie 

wystarczała, żeby dłużnik odzyskał wolność, ponieważ musiała być połączona ze stosowną 

decyzją sądu zawierającą nakaz uwolnienia dłużnika. Erskine wskazał wprawdzie, że z 

czasem naczelnicy więzień uzyskali uprawnienie do uwalniania – za zgodą wierzycieli – 

dłużników, którzy zostali uwięzieni za relatywnie niskie zobowiązania, jednakże autor 

                                                 

285 Bell, s. 553. „The Act of 1696 provides, 1. That a prisoner for a civil debt or cause, who cannot aliment 

himself, may apply to the magistrates for an order upon the creditor to give him an aliment. 2. That this 

application must be intimated to the creditor, and must be supported by the debtor’s making oath that he has 

not wherewith to aliment himself. 3. That the creditor shall, within the space of ten days, provide the aliment, 

and give security for it, the amount not being under three shillings Scots per diem. 4. That, after the elapse of 

the ten days, this order not being complied with, the debtor shall be set at liberty”. 
286 Erskine, 4.3.28. „If the magistrates themselves shall, after the creditor’s refusal to exhibit alimony to the 

prisoner, choose to be at the expense of his subsistence, rather than dismiss him from prison, they may 

continue his confinement”. 
287 Bell, s. 555. „The debtor must be in prison in order to be entitled to the benefit of the Act of Grace. In one 

case it appeared, in a question of Cessio Bonorum, that the debtor had been allowed aliment on the Act of 

Grace while at large upon a sick bill, and that he was discharged from restraint on the creditor failing to lodge 

the aliment This the Court held to be novel and extraordinary”. 
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dalej zaznacza, że stanowiło to zapewne jedynie wyjątek od generalnej zasady wyłącznej 

jurysdykcji sądu w przedmiocie uwolnienia dłużnika288. 

Bell podkreśla również, że uwolnienie dłużnika nie kończyło postępowania 

egzekucyjnego i nie prowadziło do umorzenia długu, wobec czego wierzyciel był 

uprawniony do ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego i ponownego 

uwięzienia dłużnika na podstawie poprzedniego nakazu aresztowania289. Swoje stanowisko 

obrazuje dwoma orzeczeniami. W sprawie z powództwa Williama Griersona 

rozstrzygniętej wyrokiem Sądu Sesji z 2 lutego 1713 r., sąd uznał, że urzędnicy mają prawo 

albo do żądania środków na utrzymanie dłużnika od wierzycieli, albo też zaspokajania tych 

potrzeb z własnych środków i w ten sposób zadecydowania o uwolnieniu dłużnika290. 

Podobne rozstrzygnięcie zapadło w sprawie Durham v. Glaswell z 28 grudnia 1710 r. – 

podkreślono w nim, że w przypadku zaspokojenia potrzeb uwięzionego dłużnika ze 

środków publicznych, to w rękach urzędników spoczywa władza dyskrecjonalna o 

uwolnieniu dłużnika. Jednocześnie w wyroku tym wskazano, że urzędnik może 

warunkować uwolnienie dłużnika dokonaniem przez niego rozporządzenia omnium 

bonorum całością posiadanego majątku na rzecz wierzycieli291. 

Brak znaku równości między wypuszczeniem dłużnika z więzienia na podstawie 

Aktu Łaski oraz umorzeniem wierzytelności jest zresztą widoczny w szeregu dalszych 

orzeczeń Sądu Sesji. W wyroku z 19 czerwca 1759 r. wydanym w sprawie Abercromby v. 

Brodie doszło do uwięzienia Roberta Abercomby’ego, nieuczciwego czeladnika, który 

pobrawszy zaliczkę na poczet swojego wynagrodzenia, uciekł z miejsca pracy i wyjechał 

do Edynburga. Uwięziony z uwagi na ten dług został po pewnym czasie uwolniony na 

                                                 

288 Erskine, 4.3.15. „Where a debtor is imprisoned upon letters of caption, any other creditor who hath also 

obtained letters of the same kind against him, may arrest his person in prison; and after that arrestment is 

intimated to the magistrate, in whose prison he is confined, the prisoner cannot be set free, until he have made 

payment, or obtained letters of suspension and liberation, of the debt contained in the diligence upon which 

he was arrested. By our more ancient practice, no prisoner could regularly have been released, though he 

should have offered full payment of the debt contained in the diligence, without letters of suspension 

containing a command to die jailor to set him at liberty; for the creditor, though he might, by his sole consent, 

have discharged all punishment to which the debtor might have been subjected upon his account, could not 

release him from the penalty he had incurred by his offence against his sovereign in disobeying the will of 

the letters. But to save this expense to debtors in small sums, jailors are, by act of sederunt, Feb. 5. 1675, 

authorised to set prisoners at liberty, where the debt does not exceed two hundred merks Scots, upon 

production of a written discharge or acquittance, in which the creditor consents that be shall be freed from, 

confinement”.  
289 Erskine, 4.3.28. „The debt and diligence upon which the debtor was imprisoned, are not discharged by the 

magistrate’s setting him free upon this statute; and therefore the creditor may again use personal execution 

against him, upon the former caption”. 
290 Morrison 14, s. 11805. 
291 Ibidem, s. 11803. 
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podstawie Aktu Łaski i wyjechał do Glasgow, gdzie podjął pracę zarobkową, nie spłacając 

jednak długu zaciągniętego u Jamesa Brodie’ego, swojego pierwotnego pracodawcy. 

Abercromby wytoczył swojemu wierzycielowi postępowanie o niesłuszne uwięzienie. W 

jego toku powód, były uwięziony dłużnik, wskazał, że został uwolniony z uwagi na 

dokonanie rozporządzenia całym majątkiem na rzecz swoich wierzycieli, a brak zgody jego 

byłego pracodawcy na alimentowanie go w czasie pozbawienia wolności należy 

odczytywać jako zgodę na jego uwolnienie. Jednocześnie powód podnosił, iż niesłuszne 

jest dokonywanie ponownego pochwycenia dłużnika na podstawie tego samego tytułu 

egzekucyjnego bez wykazania, że doszło po stronie dłużnika do tak dużej zmiany jego 

sytuacji materialnej, że może on spłacić dług. Pozwany podniósł, iż uwolnienie dłużnika 

na podstawie Aktu Łaski nie prowadzi do uchylenia tytułu egzekucyjnego, a stanowi 

jedynie formę ulżenia zarówno pozbawionemu wolności dłużnikowi, jak i miastom 

królewskim, które w sposób ponadprzeciętny obciążone były koniecznością ponoszenia 

kosztów utrzymania więźniów. Jednocześnie pozwany wskazał, że dłużnik mógł uzyskać 

stałą ochronę przed ponownym uwięzieniem, jaką daje mu poddanie się procedurze cessio 

bonorum, w której jednym z wymogów jest dokonanie rozporządzenia przez dłużnika 

całym majątkiem na rzecz wierzycieli, które w przypadku aktu łaski nie było konieczne. 

Przyznanie zaś racji stanowisku powoda doprowadziłoby do ukrywania przez uwolnionych 

dłużników nowych dochodów, co byłoby szkodliwe dla wierzycieli. Sędziowie 

rozpoznający sprawę uznali, iż możliwe jest dokonanie kolejnego pozbawienia wolności 

na podstawie tego samego tytułu egzekucyjnego, przy czym zauważyli też, że działania 

wierzyciela mogą rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą i być podstawą do 

uwolnienia dłużnika, jeżeli używałby swoich uprawnień jedynie w celu pokrzywdzenia 

dłużnika, nie zaś prowadzenia słusznego postępowania egzekucyjnego292. 

Podobne rozstrzygnięcie zapadło 17 listopada 1769 r. w sprawie Pollock v. Fulton. 

Stanowisko powoda również w tej sprawie opierało się na niemożności ponownego 

uwięzienia na podstawie tego samego tytułu egzekucyjnego bez wykazania powstania 

istotnej zmiany w możliwościach finansowych dłużnika. Powód wskazywał, że inne 

rozumienie tej instytucji niejako niweluje zawarty w jej istocie humanitaryzm i prowadzi 

do okrucieństwa względem uwolnionego dłużnika. Pozwany podkreślił, że istotą 

uwolnienia dłużnika, oprócz względów natury humanitarnej, były również przesłanki 

                                                 

292 Morrison 14, s. 11811. 
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ekonomiczne dotyczące źródeł utrzymania dłużnika – gdyby wierzyciel odmówił zapłaty 

kosztów utrzymania dłużnika, ale w późniejszym czasie zmienił zdanie, możliwe było 

ponowne jego uwięzienie. W niejednomyślnym orzeczeniu Sąd Sesji uznał, iż akt łaski 

stanowi inną formę przywileju niż cessio bonorum, a ten drugi środek stanowi najbardziej 

poprawną formę rozwiązania sytuacji prawnej niewypłacalnego dłużnika. Przyznawanie 

tych samych skutków aktowi łaski przy daleko mniejszych wymaganiach co do 

uwzględnienia wniosku o zastosowanie tego remedium uznano za nieodpowiednie i w 

konsekwencji oddalono wniosek293. 

Humanitarny aspekt uwolnienia ubogiego dłużnika przejawiał się również w tym, 

że jeśli dotychczasowy lub nowy wierzyciel ponownie uwięzi uwolnionego dłużnika, to 

musi mu zapewnić środki utrzymania już od samego momentu pochwycenia294. Natomiast 

aby uwolnienie dłużnika na podstawie aktu łaski, miało ten sam charakter co cessio 

bonorum, wymagane było dodatkowo dokonanie przez dłużnika rozporządzenia na rzecz 

wierzycieli całością posiadanego przez niego majątku. Jednocześnie zwraca jednak uwagę 

na węższy zakres zastosowania i skutki tej formy wyzwolenia dłużnika bez tego 

rozporządzenia. W pierwszym rzędzie pisarz wskazuje, iż akt łaski wywiera skutek jedynie 

względem tych wierzycieli, którzy doprowadzili do uwięzienia dłużnika, zaś wierzyciele 

ci mogą zablokować uwolnienie dłużnika poprzez zapewnienie mu środków utrzymania, a 

w konsekwencji dalsze umożliwienie przebywania przez dłużnika w warunkach 

pozbawienia wolności295.  

Bankton jako ratio legis wprowadzenia tego rozwiązania podaje chęć ulżenia 

gminom, w szczególności gminom miejskim, które były obciążone koniecznością 

zapewnienia opieki nad ubogimi więźniami, którzy w innym przypadku byliby skazani na 

głód. Drugim powodem wprowadzenia do systemu prawnego tego rozwiązania było 

zmotywowanie wierzycieli do rozsądniejszego korzystania z instytucji pozbawienia 

dłużnika wolności – w sytuacji, w której to oni, a nie samorządy, byli zobligowani do 

                                                 

293 Morrison 14, s. 11815. 
294 Bankton, 4.60.8. „If, after due intimation to the creditor-incarcerator, the prisoner is arrested by another 

creditor, he must, notwithstanding, be set at liberty; unless either the creditor who committed him, or the 

arrester, take course for his aliment, without any new intimation to the arrester, who is already deemed 

sufficiently certiorated”. 
295 Ibidem. „This benefit is of the same nature with a Cessio bonorum, and requires a disposition to be granted 

by the debtor of all his effects, for the creditor’s security, if he insist for it. But it is not either so beneficial or 

universal as the Cessio by the foresaid action; for it concerns only the particular creditors that incarcerate or 

arrest the party, and may be prevented by maintaining him”.  
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dostarczania dłużnikowi środków utrzymania, decydowali się na skorzystanie z tej formy 

środka egzekucyjnego jedynie w ostateczności296 . Jednocześnie Bankton wskazuje na 

nadzwyczajny charakter utrzymywania dłużnika – czy to przez wierzycieli, czy to przez 

gminę, na terenie której przebywa on w warunkach pozbawienia wolności – jeżeli więc 

dłużnik posiada wystarczające dla własnego utrzymania środki, to powinien on z nich 

korzystać, nawet jeżeli uzyskał od orzekającego w jego sprawie omawiany przywilej297. 

Na kwestie natury budżetowej, stojące u źródeł wprowadzenia rozwiązania, wskazuje 

również Bell – w jego ocenie celem i założeniem pierwotnej ustawy z 1696 r. było 

zabezpieczenie finansów publicznych przed niepotrzebnymi wydatkami, zaś na skutek jej 

uchwalenia zmniejszono surowość więzienia dłużników oraz nadano instytucji dużo 

bardziej łagodny rys, charakterystyczny dla prawa szkockiego 298 . Dodatkowo Bell 

podkreśla kryterium interesu, które warunkuje możliwość zastosowania instytucji – w jego 

opinii tak długo, jak istnieje interes publiczny w pozbawieniu wolności jako karze za 

przestępstwo, ustawa nie ma zastosowania, a skazanego należy utrzymywać z funduszy 

publicznych. Jeżeli zaś pozbawienie wolności wykonywane jest wyłącznie w interesie 

prywatnym, środki publiczne z ciężarów tych są zwolnione, a obowiązek zapewnienia 

utrzymania spoczywa na wierzycielu, inaczej dłużnik zostanie uwolniony299. 

Węższy charakter aktu łaski wynikał, podobnie jak w przypadku cessio bonorum, 

ze szczególnego charakteru długów, których mógł dotyczyć. Jedynie w przypadku 

uwięzienia za długi natury cywilnej można było bowiem skorzystać z jednego z dwóch 

przywilejów. Nie przysługiwały one osobie, która została uwięziona za niewykonanie 

ciążącego na niej obowiązku, jak również osobie, która została uwięziona w związku z 

                                                 

296 Bankton, 4.60.9. „It appears, from the Preamble of this statute, that it-was chiefly introduced for the relief 

of the borows, who were overcharged with poor prisoners, and behoved either to maintain them or suffer 

them to starve and it was thought, by the legislature, more reasonable that the creditor, at whose suit the 

incarceration proceeded, should support the prisoner, rather than the borow to whose goal he was committed, 

which can take place only in case of necessity”. 
297  Ibidem. „Wherefore, if the party has any effectual fund of aliment, tho’ proceeding from the pure 

benevolence of others, so that his maintenance cannot be a burden on the borow, he is not intended to any 

aliment from the creditor that incarcerates or detains him in prison, as the court of session found in the case 

of one that had the benefit of the king’s bounty”. 
298 Bell, s. 553. „The intention and principle of the original law was to secure the public funds from a burden 

which ought not to tall upon them: its effect has been to soften the hardships of o debtors, and to infuse a 

milder spirit into the law of imprisonment”.  
299 Ibidem, s. 554. „Thus, the line is drawn between the public and the private interest. So far as the public is 

concerned in the imprisonment as the punishment of a proper crime, the statute does not apply, and the 

prisoner, of course, becomes a burden upon the public fund. So far as individuals alone are interested, the 

public funds are exempted; the burden of aliment”. 
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niezapłaceniem grzywny300. Pierwszą sytuację obrazuje wyrok w sprawie Turner v. Ross z 

2 grudnia 1709 r., która dotyczyła pozbawienia wolności notariusza, który oświadczył, że 

jako wykonawca testamentu posiada dokumenty związane z majątkiem spadkowym, 

jednak na wezwanie uprawnionego spadkobiercy tych dokumentów nie przedstawił. 

Uwięziony w związku z brakiem wykonania obowiązku notariusz domagał się uwolnienia 

go na podstawie aktu łaski, czemu jednak Sąd Sesji odmówił, wskazując, że natura długu 

nie ma charakteru cywilnoprawnego, a osadzony może uwolnić się poprzez dostarczenie 

dokumentów, które miały znajdować się w jego posiadaniu301. Na tę formę ograniczenia 

wykorzystania instytucji aktu łaski zwraca uwagę również Bell, który zauważa, że pomimo 

cywilnej natury długu polegającego na niewykonaniu działania stanowiącego obowiązek 

dłużnika i w całości od niego zależnego, możliwe było pozbawienie go wolności bez 

konieczności dostarczania mu środków na jego utrzymanie. Pisarz odnosi się do 

omówionej już powyżej sprawy Turnera przeciwko Rossowi, przytaczając stanowisko 

sądu, w ocenie którego „podstawą pozbawienia go wolności nie był dług, lecz czyn, do 

którego był zdolny (zależny od jego woli), wobec czego niezasadnym jest żądanie środków 

utrzymania ani uwolnienie go, dopóki nie przekaże on dokumentów, którymi 

dysponuje”302 . Rozstrzygający sprawę lord Fountainhall stwierdził, że „rozstrzygnięto 

zagadnienie w oparciu o analogię do prawa sanktuarium, w którym mogli schronić się 

dłużnicy, niemniej osoby, których obowiązkiem było wydać dokumenty nie mogły 

skorzystać z tego przywileju i urzędnik wymiaru sprawiedliwości mógł ich wykluczyć do 

czasu, aż spełnią swój obowiązek” 303 . Podobne rozwiązanie przyjęto za podstawę 

                                                 

300 Erskine, 4.3.28. „This statute is expressly limited to the case of prisoners for civil debts; and therefore no 

person imprisoned, either for not per forming a fact which was in his power, or for the not payment of a fine, 

or of a sum awarded against him in name of damages, upon a delict or penal law”. 
301 Morrison 14, s. 11802. 
302 Bell, s. 554. 
303 Ibidem. „One case, however, there is of civil obligation, in which a prisoner is not entitled to the benefit 

of the Act of Grace, and yet the public is not bound to subsist him. This is where a man is imprisoned for not 

performing an act within his own power. Thus, one having been imprisoned for not producing bonds, which 

he acknowledged to be in his possession, the Lords  ‘finding that the ground of his imprisonment was not a 

debt, but a fact prestable by himself, ('within his own power), they refused to modify any aliment, or to set 

him at liberty, till he first exhibited the papers he had in his hand. ’In this  ‘decision, ’says Lord Fountainhall, 

they proceeded upon the analogy of the sanctuary,  ‘which, although made a sanctuary for debtors, yet if any 

be decerned for exhibition of papers, they have no privilege, but the Bailie of the Abbey may expel them till 

they obey  ‘the will of the charge, and produce the papers”. 
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orzeczenia w sprawie304, którą Joseph Edwards wytoczył radzie lekarskiej w Glasgow305. 

Edwards został wezwany przed radę w celu dokonania oceny jego kwalifikacji 

zawodowych, jednak nie stawiwszy się, podważył zarówno jurysdykcję, jak i kompetencje 

rady, dlatego też orzeczono względem niego grzywnę oraz zakaz wykonywania zawodu. 

Niezapłacenie grzywny spowodowało jego uwięzienie, jednak rada lekarska skłonna była 

wyrazić zgodę na jego uwolnienie, o ile zgodzi się on podpisać zobowiązanie do 

zaniechania wykonywania zawodu (bond of desist) i takie też stanowisko korporacja 

wyraziła w postępowaniu o uwolnienie dłużnika na podstawie aktu łaski. W odpowiedzi 

Edwards złożył wniosek o dostarczenie środków utrzymania, lecz Sąd uznał, że nie jest on 

pozbawiony wolności za dług cywilny, ale za niepoddanie się nakazowi o charakterze 

administracyjnym i za uporczywe sprzeciwianie się zapadłym względem niego decyzjom, 

co już miało wymiar penalny.  

Cywilnoprawny charakter długu jako podstawa możliwości wnioskowania o 

zastosowanie aktu łaski został podkreślony w sprawie więźnia nazwiskiem M’Lesly, gdzie 

rozumiany był w sposób wąski – odmowa zastosowania przywileju dotyczyła bowiem nie 

tylko pozbawienia wolności w wyniku niezapłacenia grzywny, ale również sytuacji, w 

której przyczyną pozbawienia wolności było niezapłacenie odszkodowania za wyrządzoną 

szkodę306. Bell potwierdza wąską interpretację długów cywilnoprawnych, sprowadzającą 

je jedynie do braku zapłaty zobowiązań o kontraktowej naturze, ale stwierdza, że była ona 

                                                 

304 Sprawa Edwardsa przeciwko lekarzom z Glasgow, 11 lipca 1818 r., zob. Decisions of the First and Second 

Divisions of the Cours of Session, from November 1815 to November 1819, J. Campbell (red.), Edinburgh 

1817, s. 550‒554. 
305 Rada Lekarska z siedzibą w Glasgow była stowarzyszeniem powołanym przez Jakuba VI w 1599 r. w 

celu oceny kwalifikacji zawodowych osób trudniących się wykonywaniem zawodów medycznych na terenie 

miasta Glasgow i okolic. Do jej uprawnień zaliczało się również sądownictwo dyscyplinarne.  
306 Morrison 14, s. 11810. Do orzeczenia odwołuje się również Bell (Bell, s. 553), który wskazuje tutaj na 

zdanie wyrażone przez jednego z członków składu orzekającego, lorda Kilkerrana: „Lord Kilkerran mówi, 

że ma prawo do jedzenia tylko wtedy, gdy jest uwięziony za długi powstałe ex contractu. Lordowie rozumieli 

słowa »dług cywilny« w ustawie Parlamentu, w opozycji do długów powstałych ex delicto; w związku z tym, 

gdy strona za rażące uchybienie w wykonaniu nakazu przeciwko swojemu dłużnikowi, została skazana na 

pewną sumę tytułem odszkodowania i kosztów poniesionych przez osobę poszkodowaną, a także na 

przewiezienie do więzienia i pozostanie tam do czasu zapłaty, nie została uznana za uprawnioną do 

otrzymania żywności, mimo że nie była to kara, właściwie tak zwana, nałożona za przestępstwo, ale szkoda 

powstała ex delicto, za którą została uwięziona” (tłumaczenie własne). 
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błędna307. Bell wskazuje także, że ta wykładnia podawana była jeszcze przez Erskine’a308, 

a jej źródłem miał być rzekomy zamiar prawodawców do ograniczenia korzystania z 

dobrodziejstwa tej instytucji przez osoby, które swoimi zachowaniami wyrządziły innym 

osobom szkody. Różnica w traktowaniu tych dwóch grup miała wynikać z faktu, że 

dłużnikowi, który nie zapłacił długu, nie można było przypisać winy i jako taki powinien 

być on ocalony od głodu, jednak takie rozwiązanie prowadziło do sytuacji, w której osoba 

skazana za delikty i tym samym pozbawiona możliwości zarabiania na swoje utrzymanie 

była pozbawiana wolności bez prawa do jakichkolwiek środków utrzymania od państwa 

bądź od wierzyciela309. 

Pisarz kontynuuje swój wywód, ukazując cel wprowadzonego rozróżnienia. W jego 

ocenie każdy osadzony był uprawniony do otrzymywania środków na swoje utrzymanie, a 

czynnikiem definiującym, kto – państwo czy wierzyciel – zobowiązany był do dostarczania 

tych środków, było to, czy osoba została pozbawiona wolności dla dobra publicznego, czy 

w interesie prywatnym. Właśnie przymuszeniu wierzycieli do pokrywania kosztów 

uwięzienia ich dłużników służyła regulacja umożliwiająca uwolnienie dłużnika w sytuacji, 

w której wierzyciel odmówił lub nie dostarczył środków na jego utrzymanie310. Problem 

powyższy Bell analizuje w oparciu o rozstrzygnięcie zapadłe 7 grudnia 1787 r. w sprawie 

Clerk v. Johnstone311, która dotyczyła osoby oskarżonej o napaść. Akt oskarżenia został 

wniesiony przez pokrzywdzonego do sędziego pokoju312, który skazał oskarżonego na 

                                                 

307 Bell, s. 553. „Persons entitled to the benefit of the Act of Grace.–The statute was at first misunderstood in 

this point, and the distinction between civil and criminal imprisonment not sufficiently attended to. The Court 

of Session restricted the application of the law to debts ' arising ex contractu, and refused the benefit of it to 

all persons who were confined for debts arising from delict”. 
308 Ibidem, s. 533. „Upon the authority of this case, Mr. Erskine has laid it down, that  ‘person, imprisoned 

for the not-payment of a fine, or a sum awarded against him in  ‘name of damages, upon a delict or penal 

law, can claim the benefit of the statute”. 
309 Bell, s. 533. „A very erroneous idea seems thus to have been entertained of the principle of the law,– that 

the Legislature meant to bestow a boon upon the unfortunate debtor, which was not to be extended to those 

who had, by their delict, though merely civil, brought the evil on themselves: as if the innocent debtor only 

were to be kept from starving, while a prisoner, guilty of a mere delict, shut up in a dungeon for the debt so 

incurred, and disabled from subsisting himself by labour, should be deprived of the necessaries of life”. 
310 Ibidem, s. 554. „The true object of the law was, to draw the line of distinction between prisoners to be 

alimented from the public funds, and those confined for no public cause, but tit the interest of an individual; 

and to provide a method by which the latter might get out of prison, if those interested to detain them did not 

choose to furnish the means of subsistence”. 
311 Morrison 14, s. 11818. 
312 Urząd Sędziów Pokoju (Justices of Peace) po raz pierwszy miał zostać w Szkocji wprowadzony w roku 

1587, jednak to rozwiązania stanowiące podstawę funkcjonowania do dnia dzisiejszego systemu, w którym 

sprawy karne mniejszej wagi na poziomie lokalnym są rozpoznawane przez osoby nieposiadające formalnego 

wykształcenia prawniczego powszechnie uznaje się ustawy z czasów panowania Jakuba I Stuarta. System 

przeszedł na przestrzeni lat szereg zmian, jednak do dzisiejszego dnia stanowi pierwszy stopień hierarchii 
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nawiązkę w wysokości trzech funtów na rzecz pokrzywdzonego oraz orzekł koszty w 

wysokości czterdziestu szylingów, jak również zobowiązał skazanego do wniesienia 

poręczenia, które miało przepaść, jeżeli jego zachowanie w ciągu roku będzie 

nieodpowiednie. Skazany, który nie wykonał wyroku, został pozbawiony wolności, a 

następnie złożył wniosek o przywilej aktu łaski. Wniosek ten został oddalony przez 

sędziego miejskiego, a skazany odwołał się do Sądu Sesji313. W swoim rozstrzygnięciu 

sędziowie Sądu Sesji niejednogłośnie uznali, że „sprawa ta wymaga odmiennego 

potraktowania od precedensu ustanowionego w sprawie Maclesly’ego, a odszkodowanie, 

mimo że wynikające z deliktu i orzeczone na rzecz osoby fizycznej, stanowiło dług cywilny 

w rozumieniu ustawy. Niektórzy uważali również (choć nie większość), że poręczone na 

rzecz prokuratora i orzeczone w wyroku świadczenie powinno być rozpatrywane w ten sam 

sposób. Jednakże odnośnie dochodzenia zapłaty kaucji w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

nie było cienia wątpliwości, że magistrat powinien być obciążony wydatkami z tytułu 

środków utrzymania” 314 . Sprawa została zwrócona do ponownego rozpoznania przez 

sędziego miejskiego, któremu udzielono następujących instrukcji – jeżeli uznać, że 

pokrzywdzony może żądać pozbawienia wolności dłużnika w celu wyegzekwowania 

trzech funtów, to jednocześnie musi uznać, że jest zobligowany do zapewnienia mu 

środków utrzymania. Jeśli uzna, że prokurator królewski może żądać pozbawienia 

wolności w związku z niezapłaceniem czterdziestu szylingów tytułem zwrotu kosztów 

procesu, to w takim razie również należy mu przyznać środki do utrzymania. Z kolei w 

                                                 

sądów karnych. Więcej: R. Bell, Dictionary and Digest…, op. cit., s. 625‒629, s.v. Justice of Peace. 

Ciekawym opracowaniem jest również słownik prawa szkockiego przygotowany przez Hugh Barcalaya na 

potrzeby Sędziów Pokoju – H. Barcalay, Digest of the Law of Scotland , with Special Reference to the Office 

and Duties of a Justice of the Peace, Edinburgh 1851. 
313 Bell, s. 554. „The question was reduced to its true principles in a case where one had been guilty of an 

assault and battery. A prosecution having been brought against him before the Justices of the Peace, he was 

sentenced to pay L.3 to the party injured, to pay a fine of L.1 to the public prosecutor, to pay 40sr„ of costs, 

and to find security to keep the peace for a yean Having failed to fulfil this judgment, he was imprisoned, and 

applied for the benefit of tie Act of Grace. This was refused by the magistrates, and he appealed to the Court 

of Session”.  
314 Ibidem. „The Lords were  ‘unanimously of opinion, that the procedure in the case of Maclesly ought to be 

departed from; and that damages, though ex delicto awarded to a  ‘private party, were, in the sense of the 

statute, a civil cause of imprisonment Some ('though not a majority) of the Judges thought that the fine 

decreed to the procurator- fiscal was to be viewed in the same light: as to the caution for keeping the peace, 

there was no doubt entertained of the burgh being bound to aliment the prisoner, while confined on that 

account”. 
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celu wyegzekwowania jednego funta tytułem grzywny, nie ma obowiązku dostarczenia 

osadzonemu środków utrzymania315.  

Podobne motywy rozstrzygnięcia znalazły się u podstaw wyroku w sprawie Aitken 

v. Gray z 27 maja 1790 r., której przedmiotem było przyznanie prawa do uwolnienia na 

podstawie prawa łaski dłużnikowi, który został skazany za zdefraudowanie przedmiotu 

zastawu przysługującego wydzierżawiającemu 316 . Rozstrzygnięcie zapadłe w sprawie 

Clerka przeciwko Johnstone’owi stało się rozwiązaniem modelowym – Bell mówi nawet 

o doktrynie Clerka zastosowanej w rozstrzygnięciu sprawy Douglas v. Baillie z 15 stycznia 

1794 r. 317 . W sprawie tej pozwana została pozbawiona wolności w związku z 

niezapłaceniem odszkodowania i niezwrócenia kosztów procesowych, które zostały od niej 

zasądzone w sprawie o zniesławienie. Pozwana złożyła wniosek o objęcie jej procedurą 

cessio bonorum, zaś skład orzekający wskazał, że procedura ta różni się od uzyskania 

uwolnienia na podstawie aktu łaski tym, że akt łaski przysługuje za każdym razem, gdy 

pozbawienie wolności następuje w interesie jednostki, bez względu na źródło 

zobowiązania, co jednak we wcześniej rozpoznawanych sprawach nie zawsze było 

rozumiane w sposób należyty318.  

Bell czyni również interesującą uwagę o stosowaniu podobnej zasady w innych 

systemach prawnych. Wskazuje na zapadły w sierpniu 1768 r. wyrok paryskiej Izby 

Więziennej w sprawie z oskarżenia mężczyzny nazwiskiem Cagè – oskarżył on swoją żonę 

oraz mężczyznę nazwiskiem Lozier o cudzołóstwo, a rozwiązanie zastosowane przez sąd 

było bardzo podobne do doktryny Clerka. Oskarżony w sprawie został skazany na karę 

trzech lat wygnania, a żona oskarżyciela na przepadek jej posagu. Cudzołożnicy zostali 

również obciążeni obowiązkiem zapłaty na rzecz zdradzonego męża kwoty 1500 liwrów 

                                                 

315 Bell, s. 554. „The cause was sent back to the magistrates, with these instructions To find, that if the private 

party should detain the complainer in prison for the L.3 awarded to him, he must aliment him in prison, while 

he is so detained: 2. To find, that if the procurator-fiscal should detain him in prison for payment of the 40s. 

of expenses, he should be obliged to aliment him in prison, while so confined: and, 3. That the procurator-

fiscal shall be at liberty to detain the complainer in prison till the L.1 of fine be paid, without being obliged 

himself to pay him aliment while so detained”. 
316 Morrison 14, s. 11819. 
317 Ibidem, s. 11795. 
318 Bell, s. 554. „In the case of Douglas against Baillie, 15th January 1794; the doctrine of Clerk’s decision 

was fully confirmed; for Mrs. Baillie, though imprisoned for damages and expenses, awarded in an action 

against her for defamation, having applied for the Cessio, the analogy of the Act of Grace was brought into 

the argument: but it was observed on the Bench, that the analogy had no application; and that- the Act of 

Grace applies wherever the imprisonment (is at the instance of an individual, whatever be the ground of the 

obligation. In some early cases, it was added, this seems not to have been sufficiently understood”. 
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tytułem odszkodowania, a ponieważ nie zostało ono zapłacone, Lozier został uwięziony. 

Początkowo Cagè przekazywał środki na utrzymanie uwięzionego dłużnika, jednak po 

tym, jak Lozier zażądał ich zwiększenia, Cagè odmówił, wskazując, iż kwota ta przekracza 

jego możliwości, a sama natura długu ma charakter karny, w związku z czym to nie on 

powinien być zobowiązany do dostarczania środków utrzymania osadzonemu, tylko 

prokurator, jako organ państwowy. Sąd jednak nie uwzględnił tego stanowiska i uznał, że 

jeżeli w przeciągu trzech dni nie zostaną osadzonemu dostarczone środki utrzymania, to 

zostanie on uwolniony319.  

Również Erskine potwierdza w swoim dziele zasadę ponoszenia kosztów 

utrzymania pozbawionego wolności dłużnika przez wierzyciela, w sytuacji, w której 

dłużnik sam nie mógł ponieść tych kosztów. Pisarz zwraca uwagę na omówione powyżej 

orzeczenie w sprawie Turner v. Ross z 2 grudnia 1709 r. 320 , które uniemożliwiało 

korzystanie z tego przywileju dłużnikowi, który był zobowiązany do świadczenia o 

charakterze osobistym. Przywołuje także orzeczenie zainicjowane wnioskiem dłużnika 

M’Lesly z 23 listopada 1738 r.321, które odmawiało prawa do skorzystania z aktu łaski 

dłużnikowi, którego zobowiązanie miało charakter deliktowy. Dodatkowo jednak Erskine 

zwraca uwagę na wyrok w sprawie Gierson v. urzędnicy z Dumfries z 20 lutego 1713 r., w 

którym Sąd Sesji uznał, że nie można było zwolnić na podstawie omawianej ustawy 

dłużnika, którego koszty utrzymania w więzieniu zdecydował się ponosić wierzyciel322. 

                                                 

319 Bell, s. 554. „In speaking of this difference of principle between the earlier and the later judgments upon 

this question, it may be observed, that, in the very same year in which the last of the erroneous decisions 

above cited was pronounced, a case was tried at the Sceance pour les Prisonniers, held in the Conciergerie of 

Paris in August 1768, nearly resembling that of Clerk above stated. The case is thus stated by Denizart–

Lozier, accused of the crime of adultery, was prosecuted at the instance of Cagè, the husband. He waé, in 

June 1766, condemned to banishment for three years, and the wife of Cagè was punished à la peine 

d’authentique, (that is to say, forfeiture of her dower) Both were, besides, condemned jointly in 1500 livres 

of civil reparation to Cagè. Cage consigned the aliment for Lozier at first; but neglecting to supply any more, 

Lozier applied for his enlargement. Cagè opposed this application, and pleaded, that he could not maintain 

rum without forfeiting the sums found due to him; that Lozier was to be considered, not as a civil debtor, but 

as a criminal, whom it was the duty of the public prosecutor, not of the individual, to ahment. The Court, 

after delivering their opinions at great length, decreed, that unless Cagè furnished the aliment in three days 

from the date of the arrest, Lozier should be set at liberty”. 
320 Morrison 14, s. 11802. 
321 Ibidem, s. 11810. 
322 Erskine, 4.3.28. „Where a prisoner for debt declares upon oath, before the magistrate of the jurisdiction, 

that he has not wherewith to maintain himself, the magistrate may, by 1696, c. 32, set him at liberty, if the 

creditor, in consequence of whose diligence he was imprisoned, does not aliment him within ten days after 

intimation made for that purpose. But the magistrate may in such case detain him in prison, if he chooses to 

bear the burden of the aliment rather than release him; Grierson v. Magistrates of Dumfries, Feb. 20, 1713, 

M. ll,805.(c) This statute, which is usually called the act of grace, is limited to the case of prisoners for civil 

debts. No prisoner therefore can claim the benefit of it who is committed, either for not performing a fact in 
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Wprowadzenie instytucji aktu łaski doprowadziło do wzmocnienia zasady 

humanitarnego traktowania pozbawionego wolności dłużnika, jednak w żadnej mierze 

zasada ta nie była novum dla prawa szkockiego. Już bowiem w dawnym prawie szkockim 

istniał obowiązek zapewnienia dłużnikowi pozbawionemu wolności co najmniej chleba i 

wody, a nowe rozwiązanie uznawano za „odnowienie i wzmocnienie litości wynikającej z 

prawa”, które – co zauważa Bankton – w pewnym momencie zaczęło zanikać i stąd też 

pojawiła się potrzeba ustanowienia Aktu Łaski323. 

Dłużnik uzyskiwał przyznanie mu przywileju na podstawie przysięgi, zgodnie z 

którą potwierdzał, iż nie posiada środków wystarczających dla jego utrzymania. To 

rozwiązanie rodziło szereg problemów natury praktycznej: co działo się bowiem w 

sytuacji, w której dłużnik zataił fakt posiadania środków na swoje utrzymanie lub gdy w 

późniejszym czasie uzyskał, przykładowo w drodze pożyczki, majątek i czy w takiej 

sytuacji wierzyciel mógł odzyskać swój dług bądź środki pieniężne przeznaczone na 

utrzymanie dłużnika324. Bankton wskazuje, że sam pomysł restytucji od dłużnika środków 

przeznaczonych na jego utrzymanie przez wierzyciela zdaje się być na pierwszy rzut oka 

absurdalny, skoro środki te stanowią rekompensatę za fakt pozbawienia dłużnika wolności. 

Jeżeli jednakże zostanie wykazane, iż dłużnik fałszywie przysięgał, zaś środki na swoje 

utrzymanie posiadał i je zataił, to w takiej sytuacji roszczenie wierzyciela staje się 

uzasadnione 325 . W takim przypadku świadczenie wierzyciela na rzecz dłużnika ma 

znamiona świadczenia bez podstawy prawnej (ob non causa), a w konsekwencji środki te 

powinny zostać zwrócone wierzycielowi przez dłużnika326. 

                                                 

his own power (Turner v. Ross, Dec. 2, 1709, M. 11,802), or for not paying a fine or damages arising ex 

delicto (Maclesly, petr., Nov. 23, 1738, M. l1.810)”. 
323 Bankton, 4.60.9. „The creditor, in such case, by our old law, was bound to sustain the debtor, so at least 

as to provide him with bread and water. So that the benefit, by the later statute, was only a renovation and 

improvement of the former indulgence of our law, which, it seems, had been discontinued”. 
324 Ibidem, 4.60.10. „The debtor, in order to obtain this benefit, must swear That he has not sufficient to 

maintain himself, as above: now what if the creditor shall thereafter recover payment of his debt from the 

debtor, who procures a loan of the money from some well-disposed person, or otherwise, can the creditor, 

who has furnished him substance for perhaps some years, claim restitution of the same ?”. 
325 Ibidem. „I have known a suit commenced for such claim; but tho’ at first sight it might seem absurd, since 

it is by the indulgence of the law that the debtor enjoys such benefit, and as a recompence for the loss of his 

liberty, which the creditor deprives him of, yet if the debtor has sworn falsely, and had means, which he 

concealed, sufficient for his maintenance, I apprehend the action is well founded”. 
326 Ibidem. „for if the case is so circumstanced, the oath was fraudulent, and could not have intitled the debtor 

to an aliment, which is only due, when the party is not able to maintain himself; so that the money advanced 

for that purpose is Ob non causam, without any good consideration, and must be restored”. 
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Bankton stwierdza, że akt łaski nie był jedynym mechanizmem wprowadzonym do 

prawa szkockiego w celu ulżenia sytuacji osobistej uwięzionego dłużnika. Wskazuje na 

wprowadzoną w późniejszym czasie możliwość zrzeczenia się przez dłużnika całości 

majątku na rzecz wierzycieli poprzez przekazanie tego majątku zarządcy wyznaczonemu 

przez sąd, bez konieczności pozbawiana go wolności. W przypadku wierzycieli 

wprowadzono również zasadę ich równości oraz podziału majątku dłużnika według udziału 

ich wierzytelności w całości długu327.  

Mechanizm aktu łaski został zmodyfikowany ustawą z 22 czerwca 1825 r. wydaną 

za panowania Jerzego IV Hanowerskiego328. W preambule brytyjskiej ustawy wskazuje się 

na wcześniejsze szkockie rozwiązania, zgodnie z którymi jeżeli jakakolwiek osoba została 

lub zostanie uwięziona za długi cywilne lub z innego powodu i okaże się, że jest tak biedna, 

że nie może się sama wyżywić, to na skutek skargi takiego więźnia można się było 

domagać od jednego lub kilku wierzycieli świadczenia na wyżywienie w wysokości trzech 

szylingów szkockich lub trzech pensów szterlingów za dzień lub zgody na uwolnienie. 

Jednakże ustawodawca zauważa, iż więźniowie często cierpieli na brak środków do życia 

w czasie między osadzeniem ich w więzieniu a przyznaniem im świadczenia od 

wierzycieli, dlatego też po wejściu w życie omawianej ustawy niemożliwe było uwięzienie 

dłużnika, jeżeli wierzyciel nie złożył jednocześnie kwoty dziesięciu szylingów jako kaucji 

na poczet wyżywienia więźnia329. Dalsze przepisy ustawy regulowały kwestię wypłaty 

środków utrzymania więźniowi330, lub zwrotu środków wierzycielowi, jeżeli uznano, iż 

osadzonemu nie przysługuje ten przywilej331 lub gdy nie złoży on wniosku o uwolnienie 

przed upływem trzydziestu dni od osadzenia332. Wierzycielowi zwracano to, co zostało ze 

zdeponowanej sumy, jeżeli nie wykorzystano wszystkich środków na wyżywienie 

dłużnika333 lub gdy zwolniono go przed czasem na wniosek wierzyciela334. Bardzo ważny 

                                                 

327 Bankton, 4.60.11. „The late act of sederunt, touching bankrupts, was intended for the ease of unfortunate 

debtors, by allowing them summarily to make a surrender of their effects to a factor to be named by the court 

of session, for behoof of the creditors, without being first imprisoned; and, for an equality among their 

creditors, by bringing in their diligences, used within a certain time before the surrender, pari passu”. 
328 An Act to amend an Act of the Scottish Parliament, relative to the Aliment of poor Prisoners, (6 Geo. IV 

c. 62). 
329 The Statuses of the United Kingdom…, op. cit., s. 304, preambuła. 
330 Ibidem, pkt. 2.  
331 Ibidem, pkt. 3. 
332 Ibidem, pkt. 4. 
333 Ibidem, pkt. 5. 
334 Ibidem, pkt. 6. 
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zapis znalazł się na końcu ustawy, bowiem dłużnik chcący skorzystać z możliwości 

uwolnienia na podstawie Aktu Łaski zobligowany został do dokonania dyspozycji całości 

swojego majątku na rzecz wierzycieli, co wcześniej nie stanowiło zasady. Jednocześnie 

ustawodawca wskazał, iż koszty takiego rozporządzenia pokrywali wierzyciele, a 

niewykonanie takiego zobowiązania ze strony dłużnika powodowało z jednej strony 

odmowę jego uwolnienia, z drugiej zaś stanowiło podstawę zwolnienia wierzycieli z 

obowiązku dostarczania dłużnikowi środków utrzymania335.  

 

Podsumowanie 

Szkockie rozwiązania dotyczące instytucji pozbawienia dłużnika wolności za długi 

oraz uwolnienia za długi, choć u swoich korzeni sięgały do prawa rzymskiego, rozwijały 

się zasadniczo w odmiennych realiach gospodarczych i społecznych. W konsekwencji 

osadzenie szkockich rozwiązań prawnych w odmiennych ramach czasowych doprowadziło 

do powstania konstrukcji prawnych charakteryzujących się znaczącą wyrozumiałością 

względem osoby dłużnika, którego sytuacja osobista i majątkowa była uwzględniana na 

poszczególnych stadiach postępowania egzekucyjnego. 

Pozbawienie dłużnika wolności w szkockim systemie prawnym było 

ostatecznością, która poprzedzona była szeregiem wezwań do dobrowolnego spełnienia 

przez dłużnika świadczenia, z których każde musiało spełniać określone wymogi formalne. 

Nie oznaczało to jednak, że od początku jego stosowania uwięzienie za długi cechowało 

się przestrzeganiem zasad humanitaryzmu. Instytucja ta ewoluowała, choć pierwotnie 

istniała możliwość stosowania środków egzekucji osobistej niezależnie od działań 

podejmowanych w sferze egzekucji majątkowej. Surowość dawnego pozbawienia 

wolności dłużnika za długi podkreśla doktryna squalor carceris, zgodnie z którą 

uwięzienie niosło za sobą konkretną dolegliwość wyrządzaną dłużnikowi, przez co pełniło 

również funkcję surowej kary. Nigdy jednak prawo szkockie nie doczekało się 

najsurowszych rozwiązań skierowanych przeciwko osobie dłużnika, do których 

przykładowo można zaliczyć warunkowanie wydania zwłok zmarłego w więzieniu 

dłużnika od spłaty jego długu przez rodzinę, a historię pozbawiania wolności dłużnika 

w Szkocji cechuje postępująca ewolucja w kierunku uszczegółowiania wymogów 

                                                 

335 The Statuses of the United Kingdom…, op. cit., s. 304, preambuła, pkt. 7. 
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formalnych, które musiał spełnić wierzyciel chcący doprowadzić do utraty wolności przez 

dłużnika oraz większego humanitaryzmu traktowania osoby dłużnika.  

Geneza uwięzienia za długi, szczególnie w zakresie surowości traktowania 

dłużnika, znajduje swoje podstawy także w dawnej jurysdykcji sądów kościelnych, które 

konsekwencje pozbawienia wolności wprowadziły ze złamania przez dłużnika przysięgi 

spełnienia zobowiązania będącego podstawą prawomocnego orzeczenia i pozostawały 

niezależne od kompensacyjnej funkcji wyroku. Skuteczność tej formy egzekucji oraz 

przyzwyczajenie Szkotów do tak ukształtowanego mechanizmu prawnego sprawiła, że w 

wyniku Reformacji uprawnienia do stosowania takich form egzekucji uzyskały również 

sądy świeckie.  

Przejście władzy sądowniczej w ręce organów niezależnych od kościoła 

spowodowało jednak wyraźne przekształcenie podstaw do stosowania uwięzienia za długi 

w przypadku egzekucji zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym. To z kolei oznaczało 

zmianę celu pozbawienia wolności dłużnika, który od tej pory nie był karany za brak 

respektowania prawa kościelnego, a stawał się przymuszany do spełnienia zobowiązania 

względem swojego wierzyciela. Taka sytuacja wymusiła konieczność wypracowania 

rozwiązań uwzględniających nie tylko interesy wierzyciela, ale również interesy organów 

państwowych oraz dłużnika: przez określenie wymagań dotyczących sposobu pozbawiania 

wolności, zasad odpowiedzialności urzędnika za pozbawionego wolności dłużnika, zasad 

ponoszenia kosztów więzienia dłużnika oraz warunków osadzenia dłużnika, które były 

możliwie jak najmniej dotkliwe dla niego. W tym celu korzystano z wzorców 

wyprowadzonych z prawa rzymskiego oraz z prawa kanonicznego, jak również w 

ograniczonym zakresie z dorobku prawa francuskiego. 

Istotnym punktem zwrotnym, który świadczy o nietypowym podejściu do osoby 

dłużnika w prawie szkockim, była druga połowa XVIII wieku. W tym okresie, w wyniku 

reform liberalizujących podejście do osoby dłużnika, a jednocześnie ujmujących instytucję 

pozbawienia go wolności za długi w konkretne ramy prawne, dochodzi do zmiany 

percepcji osoby dłużnika, który zaczyna być postrzegany nie jako wyjęty spod prawa 

buntownik, a jako człowiek, któremu należy zagwarantować określone prawa. 

Konsekwencją takiej ewolucji było wprowadzenie szeregu instytucji, które miały na celu 

ulżenie sytuacji dłużnika - czy to poprzez uregulowanie zasad udzielania przepustek z 

uwagi na stan zdrowia na mocy tzw. Bill of Health czy też poprzez wprowadzenie 

możliwości uwolnienia dłużnika, który nie posiadał żadnego majątku na podstawie Act of 

Grace. W późniejszych okresach wprowadzono również instytucje więzień półotwartych, 



 

109 

a orzecznictwo Sądu Sesji wielokrotnie wypowiadało się chociażby o konieczności 

zagwarantowania więźniom dostępu do świeżego powietrza, przejawiającej się w wymogu 

uwzględniania przy budowie nowych więzień tzw. spacerniaków. 

Oprócz tendencji do polepszania sytuacji dłużnika, widoczny był również trend do 

ujmowania wcześniej istniejących zwyczajów w ramach zasad i przepisów - przykładem 

może być chociażby instytucja przepustki z uwagi na stan zdrowia dłużnika. Zbyt duża 

swoboda w przyznawaniu tych zwolnień zagrażałaby interesom wierzyciela, tworząc 

znaczne ryzyko ucieczki dłużnika. Jednocześnie brak zasad przyznawania przepustek w 

oparciu o zobiektywizowane wymogi tworzyłoby pole do ewentualnych nadużyć. W 

konsekwencji wypracowano system, w którym uzyskanie przepustki stało się 

konsekwencją decyzji Rady Królewskiej bądź Sądu Sesji, zaś w innych przypadkach 

wymagało zaświadczenia lekarza o występowaniu jednostki chorobowej, która zagrażałaby 

życiu dłużnika bądź znaczącemu pogorszeniu się jego zdrowia w wyniku osadzenia, zaś 

owo zaświadczenie wymagało wzmocnienia poprzez złożenie przez lekarza stosownej 

przysięgi.  

Wypracowane w tym względzie orzecznictwo poszukiwało zresztą wykładni 

celowościowej związanej z prawem przepustki, zmierzającej do zrozumienia jej istoty 

w postaci ryzyka związanego ze śmiercią dłużnika bądź istotnego pogorszenia jego stanu 

zdrowia, co uniemożliwiałoby spełnienie długu. Z drugiej strony należało ukrócić 

przypadki zbyt swawolnego stosowania przepustek i możliwości matactwa w tym 

względzie przez nieuczciwych dłużników. Wprowadzenie Bill of Health było zatem 

odpowiedzią na powstałe wcześniej problemy, przedstawione w obszernym orzecznictwie 

ich dotyczącym.  

Istotną rolę w procedurze uwięzienia za długi i różnych form odzyskania wolności 

odgrywało państwo, które musiało umiejętnie rozdzielić koszty utrzymania dłużników 

i więzień. W tym przedmiocie podstawowym modelem było nałożenie tego obowiązku na 

dłużników, których zobowiązano do ponoszenia stałych opłat. Obowiązek ten spadał na 

wierzycieli w sytuacji, w której dłużnik nie posiadał środków umożliwiających poniesienie 

opłat oraz utrzymanie się w więzieniu. Nałożenie tego obowiązku na wierzyciela 

powodowało konieczność podjęcia decyzji w zakresie zasadności ponoszenia tego kosztu, 

albowiem alternatywą wobec ewentualnej odmowy jego ponoszenia było uwolnienie 

dłużnika. W ten sposób wyraźnie akcentowano prywatnoprawny charakter instytucji 

pozbawienia dłużników wolności, których dalszy los w dużej mierze zależał od woli i 

sytuacji wierzyciela, nie zaś pozycji względem państwa.  
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Co istotne, szkocki system sądownictwa – zarówno w okresie poprzedzającym unię 

realną, jak i następującym po nim – był otwarty na uwzględnianie orzecznictwa 

angielskiego, o ile tylko skutki wydanych wyroków zmierzały do osiągnięcia takiego 

samego rezultatu do jakiego doszłoby, gdyby stosowano prawo szkockie. Nie w każdym 

wypadku zatem przyjmowano dany wyrok angielski za wiążący, stosując wykładnię 

teleologiczną. Pomimo nielicznych podobieństw, wyraźnie dostrzegalna była jednak 

różnica w podejściu do instytucji pozbawienia wolności w Anglii i Szkocji. O ile 

początkowo warunki odbywanego uwięzienia były surowe, to w przypadku Szkotów 

wynikały one raczej z braku modernizacji więzień niż z widocznej w Anglii intencji do 

stworzenia możliwie najbardziej dotkliwych warunków osadzenia dłużników. Po drugie, 

intencją pozbawienia dłużników wolności w Anglii było karanie za dług jako ewentualna 

kompensacja interesów wierzyciela, zaś owo uwięzienie zastępowało w tym przypadku 

spłatę zobowiązania. Rozwiązanie przyjęte w Szkocji miało skrajnie inny cel: było bowiem 

skierowane na przymuszenie dłużnika do wyjawienia majątku, a przez to na 

przeprowadzenie skutecznego postępowania egzekucyjnego. Po trzecie, w Anglii 

pozbawienie wolności za długi miało co do zasady charakter bezterminowy, w Szkocji zaś 

z samej swojej natury stan pozbawienia dłużnika wolności był jedynie przejściowy.  

Wreszcie, instytucje takie jak Bill of Health, Act of Grace czy wcześniej 

przedstawione nieformalne jeszcze zasady korzystania z przepustek były wyrazem 

szkockiej wyrozumiałości dla osoby dłużnika jako człowieka i przyjęcia zasad 

humanitaryzmu, w Anglii zaś niekiedy nawet ciężkie choroby nie zwalniały z konieczności 

dalszego przebywania w więzieniu przez dłużnika.  
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Rozdział 3. Pozbawienie dłużnika wolności 

 

Wprowadzenie 

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest problem pozbawienia wolności dłużnika, 

który mimo zasądzenia na rzecz wierzyciela dochodzonego w toku procesu roszczenia, nie 

spełnił go i sprowadził na siebie postępowanie egzekucyjne.  

Już w tym miejscu należy zaznaczyć rozbudowany charakter oraz wieloetapowość 

regulacji prawnej procedury pozbawienia wolności dłużnika. Z jednej strony umożliwiała 

ona także w toku postępowania egzekucyjnego spełnienie świadczenia na rzecz wierzyciela 

bez konieczności utraty przez dłużnika wolności, z drugiej zaś stanowiła wyraz 

szczególnych gwarancji prawnych przysługujących dłużnikowi oraz subsydiarnego 

charakteru egzekucji osobistej. Miała ona w ramach rozwiązań szkockich na celu przede 

wszystkim przymusić dłużnika do ujawnienia majątku, nie zaś tworzyć podstawy do 

odpracowania długu w ramach systemu ograniczenia jego wolności.  

Istotnym problemem, który również zostanie podjęty w rozważaniach w niniejszym 

rozdziale, będzie specyficzna funkcja zabezpieczająca, jaką pełniło pozbawienie dłużnika 

wolności. Mianowicie wierzyciel mógł skorzystać z tej formy nie tylko w celu prowadzenia 

egzekucji osobistej, ale również zabezpieczenia pierwotnego postępowania sądowego, 

w którego ramach dochodzono zasądzenia długu i jednocześnie zachodziło ryzyko ucieczki 

dłużnika za granicę.  

 

3.1 Nakaz zatrzymania dłużnika (Act of Warding)  

3.1.1 Charakter prawny nakazu  

Podstawą pozbawienia wolności dłużnika był tak zwany Act of Warding – nakaz 

zatrzymania i uwięzienia dłużnika wydawany przez sędziego miejskiego336 jednego z miast 

                                                 

336 Robert Bell w swoim słowniku prawa szkockiego stwierdza, że określeniem „Magistrate” w szerszym 

znaczeniu określa się każdego, kto posiadał uprawnienia wynikające z władzy publicznej, natomiast w 

węższym znaczeniu, który używany jest w cytowanym fragmencie oraz konsekwentnie w dalszej części 

pracy, jest to określenie, którym nazywano bailifów w miastach królewskich. Urzędnicy ci mieli uprawnienia 

jurysdykcyjne w sprawach cywilnych oraz w węższym zakresie w sprawach karnych. Zob. R. Bell, 

Dictionary and Digest…, op. cit., s. 676, s.v. Magistrate.  
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królewskich337, wprowadzony bądź na podstawie orzeczenia sądu zasądzającego na rzecz 

wierzyciela bądź w wyniku zgłoszenia wniosku o wykonanie zobowiązania wpisanego do 

ksiąg sądowych. Zgłoszenie takiego wniosku było możliwe jedynie w przypadku 

udzielenia zgody na wpis takiego zobowiązania do rejestrów publicznych przez 

urzędników zajmujących się owymi księgami. Sam nakaz obowiązywał na terenie 

znajdującym się pod jurysdykcją miasta, a jego wykonanie było uzależnione od 

bezskuteczności poszukiwania majątku dłużnika, bowiem egzekucja osobista miała 

charakter subsydiarny wobec egzekucji majątkowej 338 . Bell wskazuje ponadto, że 

instytucja przypomina rozwiązania angielskie wywodzące się z prawa handlowego, a 

geneza rozwiązania w Szkocji sięga aż do czasów panowania króla Roberta I, który 

podczas drugich za jego panowania obrad parlamentu zatwierdził możliwość pozbawienia 

dłużnika wolności339. 

Genezę samej instytucji zatrzymania dłużnika dość skrótowo przedstawia także 

Erskine, który stwierdza, że pozbawienie dłużnika wolności w związku z egzekucją długu 

w jego ocenie nie należało do dawnych zwyczajów. Mimo istnienia pojedynczej wzmianki 

w dawnych źródłach, brak jest szczegółowego omówienia instytucji w ustawach 

                                                 

337 Pierwsze miasta w Szkocji powstały jako miasta królewskie (royal burgh) na podstawie nadania statutu 

królewskiego (Leges Burgorum) za panowania króla Dawida I – w ten sposób w 1124 r. powstały miasta 

Berwick i Roxburgh. Do czasu powstania Wielkiej Brytanii ok. 70 miast cieszyło się tym statusem, który 

został uchylony dopiero w 1975 r. na skutek wejścia w życie ustawy samorządowej z 1973 r. (Local 

Government Scotland Act 1973). Struktura poszczególnych miast mogła się różnić z uwagi na zapisy ich 

statutów, natomiast we wszystkich miastach funkcjonowały formy samorządu miejskiego w postaci rad 

miasta, które posiadały prawa do wyboru urzędników miejskich. Miasta posiadały własną jurysdykcje w 

sprawach karnych i cywilnych, a także liczne przywileje dotyczące prawa opodatkowania mieszczan oraz 

uprawnienia w zakresie handlu międzynarodowego. Ciekawe spostrzeżenia o charakterze szkockich miast 

królewskich z perspektywy Anglika przedstawia – A. Ballard, The Theory of the Scottish Burgh, The Scottish 

Historical Review 49 (1915), s. 16‒29. 
338 Bell, s. 543. „The Act of Warding is issued by the magistrate of a royal burgh, either upon judgment 

pronounced in a cause tried before them; or upon a decree of registration for enorcing an obligation recorded 

in their books; but a decree of registration can proceed only by special consent to registration in the books of 

the magistrates. The warrant has no force beyond the territory of the burgh. The authority to imprison, is only 

on failure to find goods of the debtor; and the execution against the person is always preceded by an execution 

of search for goods”. 
339 Ibidem, s. 538. „The warrant for imprisonment for debt in Scotland, analogous to that under the English 

statute-merchant, is called an Act of Warding. It proceeds from the magistrates of a royal burgh, and 

authorizes the town-officers, after due search for goods of the debtor to be applied in payment of the debt, to 

take his person, and keep him in sure ward until he shall make payment of the debt. This peculiar warrant 

and mode of imprisonment is referred back to the reign of Robert I.; and the 19th chapter of his second 

Parliament is said to have been the first authority under which it proceeded”. 
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królewskich czy traktatach prawniczych, choć pojawiały się w nich wzmianki o 

odpowiedzialności osobistej dłużnika340.  

Z kolei Bankton rozważania dotyczące samego aktu zatrzymania, a następnie 

uwięzienia dłużnika rozpoczyna od uwagi dotyczącej immanentnego powiązania sfery 

orzeczniczej z procesem egzekucji – wedle słów autora postępowanie sądowe oraz 

orzeczenia sądowe zostały przewidziane w celu prowadzenia egzekucji, bez której byłyby 

w przeważającej części iluzorycznymi ocenami341. Służebny charakter procesu egzekucji 

tego, co zostało zasądzone wyrokiem sądowym prowadzi więc do doprowadzenia procesu 

sprawiedliwości do jego ostatecznego skutku, którym jest odzyskanie tego, co stanowi 

własność uprawnionego 342 . Bankton czyni również ciekawą uwagę dotyczącą źródła 

wydania rozstrzygnięć sądowych oraz egzekucyjnych, wskazując na dwa odrębne aspekty 

władzy królewskiej: otóż wezwania, które inicjują postępowania sądowe, były wydawane 

w imieniu króla, będącego źródłem sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Z kolei nakazy 

egzekucyjne (letters of writ) wydawane były również w imieniu króla, ale w tym przypadku 

w związku z uprawnieniami wynikającymi z przynależnej mu władzy wykonawczej343. 

Następnie Bankton odwołuje się do różnicy między stosowaniem przymusu egzekucyjnego 

w sprawach cywilnych, a przymusem w sprawach karnych. W pierwszym przypadku nosi 

on miano imperium mixtum, ponieważ prawo stosowania przymusu wywodziło się ze 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości w celu zapewnienia wykonania orzeczeń, w 

drugim natomiast uprawnienie nazywano imperium merum, jako w całości wynikające nie 

z uprawnień jurysdykcyjnych, ale z przymusu i nakazu, co autor tłumaczy faktem, iż żaden 

sprawca nie jest obowiązany do oskarżania lub ukarania samego siebie344. 

                                                 

340 Erskine, 4.3.9. „As to execution against the debtor's person by imprisonment, it was not probably known 

by our most ancient customs, except in a single case to be mentioned, §16; at least no notice is taken of it, 

either in the remains of our own statute-law, or in the books of the Majesty, Histor. Law-tracts, tit. Personal 

execution”. 
341 Bankton, 4.37.1. „Judicial Procedure, and Decrees of Courts, are in order to Execution, without which 

they would only be, for the most part, empty founds”. 
342 Ibidem. „By it Justice receives its finishing stroke every one gets what is due to him, and obtains possession 

of his own”.  
343 Ibidem. „The king is the Fountain of jurisdiction; and therefore, as all Summonses, which commence 

actions before the court of session, proceed in his name, so likewise do all letters or writs of execution under 

his majesty’s signet, in whom the Executive part of the sovereign power is lodged”. 
344 Ibidem. „The power of execution, in civil cases, is called, in the civil law, Imperium mixtum because a 

power of coercion is incident to jurisdiction, in order to make decrees effectual; and in criminal matters it is 

termed Imperium merum, as altogether confiding in force and compulsion, no offender being bound to delate 

or punish himself”. 
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W zakresie sprawności prowadzonego postępowania egzekucyjnego Bankton 

zauważa, że prawo do dokonywania czynności egzekucyjnych leżało w gestii każdego 

sędziego, jednakże pewne uprawnienia zarezerwowano na rzecz sędziów sądów wyższych. 

Każdy sędzia miał prawo w rozpoznawanej przez siebie sprawie zobowiązać 

przegrywającego proces pozwanego do dokonania zapłaty kwoty dochodzonego 

roszczenia w pewnym, określonym przez sędziego terminie, zaś gdyby pozwany się z niego 

nie wywiązywał sędzia był uprawniony do nakazania przeprowadzenia czynności 

egzekucyjnych, ograniczonych jednak rzeczowo i miejscowo – dotyczyły one bowiem 

jedynie zajęcia ruchomości i to wyłącznie tych, które znajdowały się w zasięgu jurysdykcji 

sądu zarządzającego wszczęcie postępowania egzekucyjnego345. Inaczej rzecz się miała w 

przypadku sędziów sądów wyższych, którzy na podstawie będącej przedmiotem naszego 

zainteresowania instytucji zatrzymania dłużnika (Act of Warding) mogli prowadzić 

egzekucję wykraczającą poza sferę czysto majątkową, a mającą właśnie charakter 

egzekucji osobistej. Jednocześnie Bankton zaznaczył, iż postępowania egzekucyjne 

bywały prowadzone w sposób wadliwy, to znaczy nie w oparciu o nakaz sądu, a o wyciąg 

z akt sądowych który nie zawierał specjalnej klauzuli, umożliwiającej prowadzenie 

egzekucji – praktyka ta została jednak ukrócona na początku XVIII w346. 

Na pewne wątpliwości dotyczące „szkockości” Act of Warding zwraca uwagę Bell, 

który nazywa nawet ustawę wprowadzającą tę instytucję fałszywym aktem, który został 

usunięty ze szkockiego porządku w trakcie panowania króla Roberta I, zaś samo 

rozwiązanie miało przypominać konstrukcję obowiązującą ówcześnie w prawie 

angielskim. Jednocześnie autor zauważa, że choć sama ustawa mogła usuwać rozwiązanie 

funkcjonujące w Szkocji na wzór angielski, to zakładała odwrotną kolejność działań 

egzekucyjnych względem dłużnika oraz jego majątku: w derogowanej ustawie dochodziło 

więc wpierw do zajęcia majątku dłużnika, zaś następnie do jego pochwycenia, podczas gdy 

                                                 

345 Bankton, 4.37.2. „Inferior judges ad by the king’s authority, and therefore are vested, not only with a 

judicial power, but likewise with a right to execute their own sentences. In civil cases, which only concern 

my present design, they grant precepts for charging the persons decreed, in their courts, to make payment 

within the days of law, i. e. 15 days; and, in default of payment, for poinding their moveables, within the 

territory of the judge, after the days of the charge are elapsed“. 
346 Ibidem, 4.37.2. „And in royal borows the creditor may, by acts of warding, imprison the debtor not 

obtemperating a charge to make payment; and inferior judges may grant precepts for poinding or arresting 

effects within their jurisdiction. By an abuse, all execution was carried on upon writings registred in town-

court books, without any special warrant for that effect; but which was rectified by act of sederunt, that 

prohibits any execution, personal or real, upon writings so registred, unless the extract bear a special warrant 

for that end”. 
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istotą Act of Warding jest brak konieczności stosowania egzekucji osobistej wobec 

dłużnika w sytuacji, w której doszło do podjęcia kroków względem jego majątku. Innymi 

słowy istotą stosowania w prawie szkockim pozbawienia wolności dłużnika jest próba 

przymuszenia go do wyjawienia ukrytego majątku347. 

Przechodząc do opisu samego postępowania egzekucyjnego, a zasadniczo jego 

form, Bankton wskazuje na to, że wszelkie formy nakazów egzekucyjnych wydawane były 

w imieniu króla, a dzielą się na formy egzekucji osobistej oraz egzekucji majątkowej. 

Egzekucja osobista to forma zatrzymania lub pochwycenia dłużnika, czyli te kroki w 

ramach postępowania egzekucyjnego, które skierowane są bezpośrednio przeciwko osobie 

dłużnika. Egzekucja majątkowa skierowana jest przeciwko majątkowi dłużnika i następuje 

na podstawie nakazu zajęcia bezpośredniego (poinding), zajęcia rzeczy we władaniu osoby 

trzeciej (arrestment) i przysądzenia (adjudication)348 . W tym miejscu należy poczynić 

dwie uwagi natury metodologicznej, które wynikają z przyjętego we wstępie zakresu pracy. 

Oczywistym jest, iż egzekucja osobista, która w dzisiejszych czasach występuje jedynie w 

formie szczątkowej lub nie występuje wcale, stanowiła zawsze subsydiarny przedmiot 

postępowania egzekucyjnego. Należała zatem do sfery, w której aktualizowały się 

działania wierzyciela i organu egzekucyjnego w sytuacji, w której nie doszło do skutecznej 

egzekucji majątkowej bądź też właśnie celem egzekucji osobistej lub choćby groźby jej 

przeprowadzenia. Celem tych działań było zapewnienie większej skuteczności krokom 

skierowanym przeciwko majątkowi dłużnika, częstokroć majątkowi ukrywanemu. Druga 

uwaga dotyczy zakresu pracy – mimo wskazanego już powyżej powiązania między 

egzekucją majątkową i osobistą, autor niniejszej pracy swoje rozważania ograniczy jedynie 

do analizy egzekucji osobistej, jako tej związanej z problemem dłużnika pozbawionego 

wolności, wskazując na niejako oczywistą i logiczną konstatację, że działania egzekucyjne, 

                                                 

347 Bell, s. 539. „That statute does not, however, appear to be genuine. It is too like a copy of the English Act 

to have been adopted at that time, ana rather appears to be one of those spurious laws which (with the Regiam 

Majestatem, and the 24th Act of the same Parliament of Robert L, relative to confirmations) are to be rejected 

from the genuine collection of Scottish statutes. In relation to the matter now in question, it is a strong 

confirmation of this suspicion of the genuineness of the statute of Robert I. as the origin of an Act of Warding, 

that the order of diligence is entirely reversed in the statute, and in practice. By the Act, the person is first to 

be taken, and afterwards the goods and land: By the Act of Warding, as established in the consuetudinary law 

and practice, the warrant to imprison is to be executed only on failing to find goods to answer the debt”. 
348 Bankton, 4.37.3. „The chief executorials, or means of execution of decrees in civil cases, and which reach 

the debtor’s person and effects, wherever they are within North-Britain, are, by letters or writs in the king’s 

name, as just said. Those are either in order to Personal or real Execution. Personal, is by horning and caption, 

of which in this title. Real, by poinding, arrestment and adjudication, whereof I shall treat afterwards”. 
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które staną się przedmiotem analizy w niniejszej części pracy są możliwe jedynie w 

sytuacji bezskuteczności działań wymierzonych bezpośrednio w majątek dłużnika.  

Przed przejściem do analizy samej formy prawnej czynności zmierzających do 

pozbawienia dłużnika wolności na gruncie prawa szkockiego należy zauważyć, że w 

swoich dziełach autorzy instytucjonalni przedstawili porównanie regulacji pozbawienia 

wolności dłużnika obowiązujących w Anglii i Szkocji w sposób syntetyczny. Od uwag tego 

charakteru Bell rozpoczyna swój wykład dotyczący pozbawienia wolności od 

spostrzeżenia, że historia tej instytucji była podobna w obu krajach – pozbawienie wolności 

było bowiem karą za przestępstwo, ale nie spadało na osobę, która była jedynie dłużnikiem 

w ramach stosunków cywilnoprawnych. Początkowo egzekucja była ograniczona jedynie 

do majątku dłużnika, a pierwsze kroki w kierunku wprowadzenie egzekucji osobistej w 

postaci możliwości uwięzienia za długi pojawiły się w obu jurysdykcjach w kontekście 

ułatwienia kupcom prowadzenia działalności handlowej, która w samej swojej naturze 

opierała się na relacjach z nieznajomymi349. 

W Anglii źródłem uprawnień kupców był tak zwany Statue Merchant, ustawa 

uchwalona za panowania Edwarda I, w roku 1283 r. w miejscowości Acton Burnell. Bell 

pisze, że niektórzy angielscy prawnicy uważali ten dokument za wyraz specyficznej 

polityki handlowej Edwarda, podczas gdy w istocie jego rolą było odbudowa i podniesienie 

pozycji miast i miasteczek, które po regresie wynikającym z upadku Cesarstwa 

Rzymskiego powoli odzyskiwały na znaczeniu jako centra handlu oraz przemysłu, a w 

konsekwencji jako istotna siła wspierająca króla w jego niekończącym się sporze o 

znaczenie z panami feudalnymi350. 

Louis Levinthal zauważa, iż przed podbojem normańskim w zasadzie nie istniała 

potrzeba zabezpieczania handlu z uwagi na niewielki zakres wykorzystania instytucji 

sprzedaży kredytowej, a większość ewentualnych sporów była rozstrzygana ad hoc według 

                                                 

349 Bell, s. 538. „Although imprisonment was, from the earliest times, both in England and in Scotland, 

established as a mode of punishment for crimes, the person was not attachable for civil debt. This, indeed, 

was wholly inconsistent with the duties of warlike service, to which every man was bound; and execution for 

debt was restricted to the property of the debtor. In tracing the steps of that progress by which civil 

imprisonment was introduced, it will be found, that the first step in both countries was precisely similar, 

having been bestowed as a privilege upon merchants for an encouragement to commerce, and in consideration 

of their having to deal with strangers engaged in trade”. 
350 Ibidem. „Some English writers have represented the Statute-Merchant as part of the peculiar policy of 

Edward I.; while, in reality, it was but a step in the rise of cities and towns, which, by a gradual progression 

from the fall of the Empire, to the full establishment of the commercial policy of modern Europe, became the 

asylum of trade and manufactures, and the bulwark between the Crown and the feudal lords”. 
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zwyczaju kupców. Sytuacja zmieniła się na skutek rozwoju relacji między Anglią a 

kontynentalną Europą, która dodatkowo stymulowana była przez krucjaty 351 . Rozwój 

działalności handlowej, a w konsekwencji zasad rządzących nią w nieraz odległych od 

siebie miejscach globu doprowadził do powstania „prawa kupców” (lex mercatoria), 

niezwykle interesującego i unifikującego czynnika jednoczesnego rozwoju handlu i prawa. 

Frederick Pollock uznawał lex mercatoria za system prawny mający swe korzenie w 

kosmopolityczności międzynarodowych transakcji handlowych w okresie średniowiecza, 

a nie opierający się na recepcji rozwiązań konkretnego systemu prawnego. Prawo kupców 

opierało się na zwyczaju oraz rozsądku osób, które w oparciu o ten system budują swoje 

stosunki prawne, a także na uniwersalizmie, który łączy prawo kupców z szerszą teorią 

prawa natury352. 

Pierwsze ujęcie „prawa kupców” w Anglii w ramy statutu nastąpiło na skutek 

wspomnianej ustawy z 1283 r., natomiast już dwa lata później ustawą z 1285 r. rozszerzono 

jej pierwotny zakres – Pollock wskazuje, że kupcy uzyskali możliwość prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego przeciwko nieruchomościom, towarom oraz samemu 

dłużnikowi bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego353. W ocenie Bella 

konieczność dość szybkiej nowelizacji pierwotnych rozwiązań wynikała z błędnej 

interpretacji wprowadzonych w niej regulacji, które nie broniły kupców przed 

konsekwencjami wyjazdu dłużnika za granicę354. Zgodnie z treścią nowej ustawy kupiec 

chcący zapewnić bezpieczeństwo transakcjom powinien spowodować, aby dłużnik stawił 

się przed burmistrzem Londynu, naczelnikiem więzienia lub – w innym mieście 

królewskim – przed innym upoważnionym urzędnikiem i w jego obecności uznał swój dług 

i termin jego zapłaty355. Taki czyn był następnie protokołowany przez urzędnika – w treści 

protokołu zawarto więc nie tylko samą kwotę długu, ale również treść i przyczynę 

zobowiązania – i opatrzony pieczęcią dłużnika oraz stemplem królewskim. W przypadku 

                                                 

351 L. Levinthal, The Early History…, op. cit., s. 3.  
352 F. Pollock, The Expansion of Common Law, London 1904, s. 117‒118. 
353 Ibidem, s. 5.  
354 Bell, s. 538. „This last statute proceeds on a preamble of the poverty that had fallen upon merchants from 

the want of a speedy remedy for recovering debts, and of the consequent desertion of the realm by merchants 

with their merchandise. It recites the statute made two years before, which, although misinterpreted and ill 

executed, had produced some benefit”. 
355 Ibidem. „…and therefore enacts, that a merchant who wished to deal securely, should cause his debtor to 

come before the mayor of London, or some chief warden of a city, or of another good town where the king 

should appoint, or before certain persons appointed to attend- when the mayor and wardens could not, and in 

their presence acknowledge the debt and day of payment and that the recognizance should be enrolled”. 
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braku zapłaty w terminie wierzyciel powinien przynieść ów protokół, a po stwierdzeniu, iż 

faktycznie doszło do upływu terminu spłaty długu, urzędnicy nabywali prawo nakazania 

ujęcia dłużnika i osadzenia go w więzieniu Tower, gdzie pozostawał na swój koszt aż jego 

dług został spłacony356. Dłużnik mógł przebywać w więzieniu nawet ćwierć roku i w tym 

okresie był władny sprzedawać swój majątek w celu spłaty długu, a gdy tego nie uczynił 

część jego majątku była przekazywana wierzycielom adekwatnie do zadłużenia. Przebywał 

w więzieniu, aż dług w pełnej wysokości został spłacony, a wierzyciele zapewniali mu 

chleb i wodę, aby utrzymać go przy życiu357. 

Rozwiązania podobne dla tych początkowo wprowadzonych dla kupców stały się 

interesujące również dla baronów. Wprowadzono więc możliwość uwięzienia przez barona 

jego zarządcy lub innych osób, którym powierzył on kontrolę nad swoim majątkiem, jeżeli 

odmówili dokonania rozliczenia z nim. Dotyczyło to nawet takich przypadków, gdy 

wierzyciele kwestionowali charakter dokonanych z nimi rozliczeń. Bell podkreśla, że 

istnieją różne teorie dotyczące przyczyn wprowadzenia tego drugiego rozwiązania, między 

innymi odnoszące się do walki baronów o rozszerzenie ich uprawnień. Oba rozwiązania 

stanowiły genezę rozszerzania prawa do pozbawiania dłużnika wolności w oparciu o 

stosowanie prawnej fikcji podobieństwa sytuacji do jednego z dwóch omówionych 

przypadków358. 

Rozszerzenie stosowania aresztu dotyczyło również postępowań prowadzonych 

w ramach systemu equity – przed Sądem Kanclerskim. W ramach toczącego się 

postępowania sąd ten mógł stosować arrest ad respondam – zatrzymanie strony 

procesowej w celu doprowadzenia jej przed sąd. Niejednokrotnie wykorzystywano 

                                                 

356 Bell, s. 538. „…and that the recognizance should be enrolled, and an obligation written by the clerk, and 

sealed with the debtor’s seal and the king’s; and, failing payment, that the creditor should come with the 

obligation; and if the debt was found acknowledged, and the day passed, the mayor or chief warden should 

cause the body of the debtor to be taken, if a layman, whensoever he happened to come within their power, 

and commit it to the prison of the Tower, there to remain at his cost till he had paid the debt”. 
357 Ibidem. „The debtor was to remain in prison for a quarter of a year, during which time he .was to have it 

in his power to sell his property, in order to pay the debt; and if he did not, his lands and goods were then to 

be delivered to the creditor, by a reasonable extent, his person being still kept in prison till payment of the 

debt by means of his estate; the creditor finding him bread and water for his subsistence”. 
358 Ibidem, s. 539. „The same Parliament, in England, which allowed to merchants the power of History or 

imprisoning their debtor, gave to barons the power of imprisoning their stewards, &c. not p" only when they 

refused to account to them, but even for payment of the balance which, should stand against them. Whether 

the true motive for enacting this statute was, as some have supposed, to prevent the jealous opposition of the 

barons to that encouragement of merchants which the infant commerce of the country required, it is not 

necessary . to inquire. But the chief extension of the right of imprisonment subsequent to these two laws, was 

first effected in England by gradual encroachment, and under the cover of legal fiction”. 
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doprowadzenie pozwanego przed sąd w taki sposób do tego, żeby na miejscu wytoczyć mu 

nową sprawę359, i albo równolegle procedować pierwotną, albo ją porzucić na rzecz nowo 

wszczętego postępowania360. 

Istotne rozszerzenie możliwości pozbawiania dłużników wolności miało miejsce 

wraz z wprowadzaniem możliwości aresztu w celu wyegzekwowania długu lub do czasu 

jego spłaty. Pojawiła się ona w przypadkach spraw o zapłatę, w szczególności pożyczki, 

na mocy ustawy z czasów panowania Edwarda I361. Od panowania króla Henryka VII362 

poszerzono ten katalog także o sprawy deliktowe363.  

Pozbawienie wolności w prawie angielskim mogło być niezwykle długotrwałe – 

dłużnik był jej bowiem pozbawiony aż do chwili spłacenia długu w całości. Co więcej, 

dłużnik pozostawał w całości zależny od wierzyciela – sąd mógł bowiem jedynie 

zdecydować o uwięzieniu dłużnika, ale już nie o jego uwolnieniu. Dlatego też w kontekście 

prawa angielskiego Bell uznaje, że pozbawienie wolności dłużnika było swoistą formą 

pełnego zaspokojenia wierzyciela, zaś dopóki dług nie został spłacony, dłużnik pozostawał 

choćby do końca życia więźniem wierzyciela364. 

Dokonując pewnego rodzaju podsumowania Bell uznał, że porównanie obu 

porządków prawnych wypada na korzyść prawa szkockiego. Jednocześnie autor czyni 

uwagę, że przyczyną dokonania przez niego porównania nie jest chęć wywyższenia prawa 

szkockiego, a jedynie zbadanie rzeczywistego stanu prawnego analizowanych instytucji, a 

                                                 

359  Wytoczenie sprawy w ten sposób określano jako „by the bye”, które umożliwiało zainicjowanie 

postępowania przeciwko stronie już pozbawionej wolności przez inny podmiot. Zob. J. Bouvier, A Law 

Dictionary Adapted to the Constitution and Laws of the United States, Boston 1856, s.v. by the bye. 

 360 Bell, s. 539. „The Courts of Westminster-hall have exercised their jurisdiction on the ground of an arrest 

ad respondendam. And that jurisdiction has been extended by means of the practice of declaring by the bye, 

as it is termed by the English lawyers; that is, of charging the defendant, after he has come into Court for one 

cause of action, with another altogether different”. 
361 Regulacje te pochodzą z ustawy z 1351 r., przyjętej za panowania króla Edwarda III (25 Edw. III c. 17). 

Co szczególnie interesujące, na tym samym parlamencie przyjęto, wciąż obowiązującą, ustawę o zdradzie 

(tzw. Treason Act z 1351 r., 25 Edw. III c.2). 
362 Bell odwołuje się do ustawy procesowej (Process Act) z 1503 r. (19 Hen. VII, c. 9). 
363 Bell, s. 539‒540. „It was not unnatural that this power of arresting the defendant, thus communicated to 

every civil action, should be accompanied by imprisonment for execution, or ad satisfaciendum; and 

gradually the' Legislature, following rather than directing the practice of the Courts, extended the power of 

imprisonment, first to actions of debt and detinue; then to actions upon the case; then to actions of annuity 

and covenant”.  
364 Ibidem, s. 540. „When a debtor was taken in execution in these actions, he was confined till he paid the 

debt; and the exercise of this personal execution was held to exhaust the power of the Court. They could not 

afterwards restore freedom to the debtor. Their power over him was at an end; and they could authorize no 

execution against his estate. His imprisonment was held as a full satisfaction; and until the debt should be 

paid, the debtor remained for life the prisoner of his creditor”. 
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także przedstawienie poglądów dotyczących natury rozwiązań prawnych365. Zwraca przy 

tym uwagę na jedną z kluczowych różnic w obu systemach, która doprowadziła do wielu 

niefortunnych konsekwencji – chodziło tutaj o zasadę, zgodnie z którą w prawie angielskim 

uwięzienie dłużnika stanowiło formę zaspokojenia długu, a w konsekwencji było formą 

kary, do której wymierzenia wierzyciel z udziałem sądu jest uprawniony. W tej sytuacji 

wierzyciel mógł w każdym momencie bowiem pochwycić dłużnika, pozbawić go wolności 

i trzymać w tym stanie do czasu, aż ten nie spłaci swojego długu. Z uwagi na powyższe 

zapłata długu stanowiła jedyną okoliczność uzasadniającą uwolnienie dłużnika366 . To 

pokazuje jak daleko bardziej korzystną była sytuacja dłużnika w prawie szkockim – 

zarówno w zakresie omówionego już uwolnienia dłużnika wynikającego z zasad 

humanitaryzmu (Act of Grace), jak i instytucji cessio bonorum, która będzie opisywana w 

dalszej części pracy. Bell zauważa, że w prawie angielskim istniał na początku XIX w. 

jedynie jeden wyjątek od prawa wierzyciela do uwięzienia dłużnika, a było nim ogłoszenie 

bankructwa, zaś oprócz tej ogólnej regulacji zdarzały się czasowe zapisy w innych 

ustawach, których celem było ulżenie sytuacji pozbawionego wolności dłużnika. Dopiero 

reforma z 1813 r. 367  autorstwa lorda Redesdale 368  doprowadziła do zmiany systemu 

                                                 

365 Bell, s. 536. „In contrasting the laws of England and of Scotland regarding imprisonment, the comparison 

will be round honourable to Scotland. But there is a better purpose to be obtained by this contrast than the 

indulgence of any gratification on this account: It will make more intelligible the true state of the law, and 

tend to enlarge our views of its spirit and tendency”. 
366 Ibidem, s. 537. „In the English law of imprisonment, one principle seems to be admitted, which has led 

Imprisonment to very unhappy consequences; namely, that imprisonment is a satisfaction for the debt; and 

with this, in some degree, is mingled the impression, that imprisonment is also a ° punishment which the 

creditor is entitled to inflict upon the debtor. It seems to follow as a necessary consequence, that the creditor 

may come suddenly upon his debtor, and seize him as a criminal who means to escape; and that when he has 

seized him, he is entitled to keep him in prison till his debt be paid; payment being the sole condition on 

which the creditor can be deprived of the satisfaction of holding his debtor in confinement”. 
367 Ustawa z czasów panowanie króla Jerzego III, czyli tzw. Insolvent Debtors (England) Act z 1813 r., 

stanowiła odpowiedź na dużą liczbę pozbawionych wolności niewypłacalnych dłużników. Ustawa 

wprowadzała nowy organ sądowy w postaci Sądu dla Niewypłacalnych Dłużników (Court for the Relief of 

Insolvent Debtors), który umożliwiał dłużnikom, którzy nie dopuścili się czynności fraudacyjnych, 

wypracowanie porozumienia z wierzycielami w zakresie spłaty długu w oparciu o posiadany i wypracowany 

w przyszłości majątek, a w konsekwencji dłużnik mógł odzyskać wolność. Pełny tekst aktu: W. D. Evans, 

Collection of Statutes Connected with the General Administration of the Law: Arranged According to the 

Order of Subjects with Notes, t. 3, London 1829, s. 146‒169. 
368 John Freeman-Mitford (1748‒1830), pierwszy baron Redesdale, Radca Generalny (Solicitor-General) dla 

Anglii i Walii od 1793 r., Prokurator Generalny (Attorney General) dla Anglii i Walii od 1799 r., członek 

Izby Lordów. Autor rozwiązań prawnych z 1813 r., które miały na celu ulżenie sytuacji niewypłacalnych 

dłużników. Więcej: H. Chrisholm, Redesdale, John Freeman-Mitford, Baron, Encyclopedia Britanicca, t. 22 

(ed. 11), Cambridge 1911, s. 968. 
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pozbawienia wolności za długi i jego liberalizacji, co stanowiło pierwszy krok na drodze 

do abolicji tej instytucji w Anglii369. 

 

3.1.2 Forma prawna nakazu (letters of horning) 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w formie egzekucji osobistej określano 

terminem horning lub nakaz horning, a który to termin pochodził od nazwy dokumentu 

(letters of horning), który był wręczany dłużnikowi. Był to wydany w imieniu króla i 

wręczany przez specjalnych posłańców 370  rozkaz, który zobowiązywał dłużnika, pod 

rygorem uznania go za buntownika i groźby wygnania, do zapłaty zasądzonej sumy w 

określonym terminie. Niewykonanie tego rozkazu było równoznaczne z 

nieposłuszeństwem względem króla i otwierało drogę do stosowania dalej idących 

środków371. Wyżej opisany charakter postępowania prowadził do jego dwuetapowości. W 

pierwszej więc kolejności wręczano dłużnikowi odpowiedni nakaz, który w istocie był 

orzeczeniem wraz z rozkazem odpowiedniego zachowania w wyznaczonym terminie – w 

przypadku najpopularniejszych nakazów zapłaty był to zwyczajowo termin piętnastu 

dni 372 . Jednocześnie istnieć mogły inne podstawy określenia terminu – w przypadku 

zobowiązań oznaczonych klauzulą „as effeirs” należało się z nich wywiązać w terminie 

                                                 

369 Bell, s. 537. „Of this right of the creditor, the only qualification which, at the time when this Work was 

first published, had been permitted, in the way of a general law, was to be found in the provisions of the 

Bankrupt Statute. In cases without the range of those Acts, the sole remedy against the evils of imprisonment 

was by occasional Acts of Parliament passed for the relief of insolvent debtors. Since that time, a great and 

most desirable reformation has been accomplished by the statute introduced by Lord Redesdale, and since 

improved from the result of experience; and which, amidst all the opposition natural on occasion of so great 

A change, and all the difficulties of reforming a system so faulty and so inveterately established, seems already 

to have produced the most happy effects”. 
370 Urząd posłańca sądowego (messenger-at-arms) i jego rola w procesie egzekwowania zobowiązań wynikał 

ze specyfiki szkockiego postępowania egzekucyjnego. W odróżnieniu od Anglii i Walii, gdzie postępowanie 

egzekucyjne było wszczynane przez organy sądowe w sposób automatyczny w wyniku braku wykonania 

przez dłużnika wyroku sądowego. W przypadku Szkocji pierwsze kroki w celu wyegzekwowania długu były 

podejmowane przez wierzyciela, a w przypadku braku skuteczności jego działań lub dobrowolnego 

wykonania wyroku przez dłużnika, wierzyciel korzystał z usług posłańca sądowego, który doręczał wyrok 

sądu i prowadził dalsze czynności egzekucyjne. Zob. J. H. Burton, Manual of the Law of Scotland, London 

1847, s. 458. 
371 Bankton, 4.37.3. „Letters of horning is A Writ in the king’s name, containing a command to messengers 

at arms, to charge the debtor, against whom the decree is awarded, to make payment, or other performance 

in terms thereof; and, on his default, to denounce him or Out-law, as being disobedient to the charge in the 

king’s name”.  
372 Informację tę potwierdza również Bell – liczba dni mogła wynikać z żądania lub niekiedy być prawnie 

oznaczona i wynosiła 15 w przypadku zwyczajnych orzeczeń, 6 w sprawach z weksla i dowolną liczbę dni 

w sprawach z zarejestrowanego aktu zgodnie z jego treścią (w tym przypadku było to zazwyczaj również 6 

dni). Zob. Bell, s. 543.  
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zwyczajowo przyjętym lub w tym, w którym odrębny przepis prawny373  wskazuje na 

termin spełnienia zobowiązania374. W kontekście samego wręczenia nakazu dłużnikowi 

Bankton zauważa, iż należało nakaz – co do zasady – doręczyć dłużnikowi do rąk własnych 

lub też pozostawić w miejscu jego zamieszkania. Ciekawym trybem doręczenia nakazu 

były sytuacje, gdy dłużnik przebywał za granicą; wtedy za wystarczające uznawano 

wywieszenie odpisu wezwania przez okres sześćdziesięciu dni na krzyżu handlowym na 

rynku w Edynburgu, jak również na pirsie w dzielnicy portowej Leith375. Korzystano zatem 

w ten sposób ze swoistej fikcji doręczenia. 

Podobną definicję nakazu zatrzymania potwierdza Erskine, który podaje, że liczba 

dni wyznaczonych dłużnikowi na zapłatę jest różna w zależności od rodzaju orzeczenia, 

które stanowiło podstawę wydania nakazu. Na termin wpływać miała również długość 

pierwotnego okresu, jaki upływał między zaciągnięciem zobowiązania a zapłatą. W 

przypadku Sądu Sesji oraz sądów komisarskich okres ten wynosił piętnaście dni, natomiast 

w przypadku sądów miejskich, sądów szeryfów, sądów admiralicji oraz komisji wydającej 

wyroki odnośnie do dziesięciny pierwotnie obowiązywał termin dziesięciodniowy, który 

w 1612 r. został również wydłużony do piętnastu dni376. W sytuacji, gdy nakaz zapłaty 

wydawany był względem osoby, której zobowiązanie zarejestrowano w księdze urzędowej, 

a dłużnik wyraził zgodę na egzekucję w krótszym terminie, możliwe było wydanie nakazu 

zatrzymania w przypadku braku zapłaty w tak wyznaczonym terminie. Przy czym autor 

                                                 

373 Jako przykład pisarz wskazuje na szkocką ustawę dotyczącą weksli (Bill of Exchange Act z 1681, c. 20 

[w:] The Official Home of UK Legislation, dostęp online: https://www.legislation.gov.uk/aosp/1681/86 [data 

dostępu 5.08.2022]), która regulowała termin wymagalności zobowiązania wekslowego uwzględniając fakt 

złożenia bądź nie protestu.  
374 Bankton, 4.37.3. „Therefore a process of horning consists of two parts; first the charge to make payment, 

which must be given according to the warrant of it; upon decrees before the court of session, proceeding on 

citation, within 15 days; and upon decrees of registration, where the clause bears fix, or any precise number 

of days, within that time. But if it bear In form as effeirs, i. e. as the law prescribes, That refers to the ordinary 

days of law, or the time within which the law allows obedience to the charge to be given; and therefore the 

charge, in such case, regularly must be upon 15 days; but, on bills of exchange, six days is the rule by statute”.  
375 Ibidem. „The charge must be given to the debtor personally, or at his dwelling-house; and, if he is out of 

the kingdom, at the market-cross of Edinburgh, and pier and shore of Leith, upon 60 days, by giving, leaving, 

or affixing copies of the charge at each of those places, in the same manner as in other such executions”. 
376 Erskine, 4.3.10. „The number of days indulged to a debtor, within which he may make payment, after a 

charge given him on letters of horning, varies according to the nature of the decree on which the diligence 

proceeds, or of the tenor of the debtor’s obligation. If it be founded on a decree of session, the charge is given 

on fifteen days, which is also the term given in charges upon commissary decrees. Horning on the decrees of 

magistrates of boroughs, or of sheriffs, or of admirals, or of the commission of tithes, were, by the acts before 

cited, directed to proceed on ten days ’charge: But, by the present practice, horning on the decrees of boroughs 

and of sheriffs pass also on a charge of fifteen days; probably from a notion taken up, as if the inducice in these 

had been lengthened by 1612, c. 7”. 
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podkreśla, że potrzebne do tego było wyraźne oświadczenie dłużnika w księdze, a w 

przypadku jego braku należało stosować ustawowy termin piętnastu dni. Termin mógł 

również wynikać z natury zobowiązania – na mocy ustawy z 1681 r.377 w przypadku weksli 

był to termin sześciodniowy, natomiast na mocy ustawy z 1600 r.378  nie można było 

względem dłużnika mieszkającego na północ od rzeki Dee379 żądać zapłaty w terminie 

krótszym niż piętnaście dni380. 

Dwuetapowość omawianego trybu postępowania wynika z faktu, iż pierwszy krok 

postępowania egzekucyjnego miał na celu umożliwienie dłużnikowi dobrowolnego 

spełnienia świadczenia, które stało się już nie tylko przedmiotem wyroku sądowego, ale 

stanowiło podstawę działań w ramach postępowania egzekucyjnego. Dlatego też drugi etap 

procesu horning warunkowany był brakiem wypełnienia rozkazu wykonania wyroku w 

terminie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było wyjęcie dłużnika spod prawa, bowiem 

brak podporządkowania się rozkazowi króla uznawano za akt rebelii 381 . Sam proces 

ogłoszenia dłużnika banitą odbywał się w stolicy hrabstwa 382  w którym dłużnik 

                                                 

377 C. 20 (1681). Act concerning bills of exchange [w:] Records of the Parliaments of Scotland to 1707, dostęp 

online: https://www.rps.ac.uk/trans/1681/7/44 [data dostępu 5.08.2022].  
378 Ustawa nr 25. Tekst ustawy: 

„Our sovereign lord and estates of parliament, considering how that his majesty's subjects inhabiting the north 

part of this realm are often drawn in great inconveniences by sundry charges directed against them, sometime 

for finding of labourers or compearing before his majesty and his council upon a simple charge of six days, 

so that by the shortness of time and impossibility to them to satisfy the said charges within six days in respect 

of the far distance of the place of their residence from the burgh of Edinburgh they are often put under the 

danger of horning, whereas if they had convenient time granted to them there would not be such disobedience 

of such great numbers of his majesty's subjects; for remedy whereof, it is statute and ordained that no letters 

of horning shall be directed against any persons dwelling to the north of the water of Dee upon a shorter space 

than 15 days at any time hereafter, and the hornings to be used against any of the said persons upon a shorter 

space than 15 days shall be null and of no value”. 

Źródło: All charges of horning against persons dwelling to the north of Dee to be directed upon 15 days at 

the least [w:] Ibidem, dostęp online: https://www.rps.ac.uk/trans/1600/11/51 [data dostępu 5.08.2022]. 
379 Rzeka Dee (Deva Fluvius) stanowiła naturalną granicę Królestwa Gwynedd, a obecnie stanowi część 

granicy między Walią (na północy) i Anglią (na południu). 
380 Erskine, 4.3.10. „When horning proceeds on a registered obligation, by which the debtor consents that 

diligence shall proceed against him on a determinate number of days therein mentioned, that consent must 

make the rule; and if no precise number of days be specified, the days of the charge must be fifteen, which is 

the term of law, unless where special statute interposes, ex. gr. in bills, upon which the debtor may be charged 

on six days, by 1681, c. 20. But if a debtor reside on the north of the river Dee, he cannot be charged on less 

than fifteen days, 1600, c. 25”. 
381 Bankton przyrównuje tę sytuację do wyjęcia spod prawa w prawie angielskim – outlawry.  
382  Bankton wspomina nie tylko o hrabstwach (shire), ale również dawnych jednostkach podziału 

administracyjnego w Szkocji takich jak stewartry, regality oraz balliary, które zostały zniesione ustawą z 

czasów panowania Jerzego II.  
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zamieszkuje – urzędnik trzykrotnym okrzykiem „oyez383” zwracał uwagę tłumu, następnie 

głośno odczytywał zarówno sam nakaz (lettres of horning), jak i decyzję o wyjęciu 

dłużnika spod prawa, zaś całość ogłoszenia zakończona była trzykrotnym zadęciem w róg 

(horn), skąd też nazwę bierze cała procedura384. 

Sam nakaz mógł przyjąć jedną z trzech form – mogło to być orzeczenie wydane w 

toku procesu, postanowienie wydane na podstawie oprotestowanego weksla lub 

dokumentu, z którego wynikało poddanie się egzekucji, lub też mogło to być 

postanowienie wydane w formie uzupełnienia orzeczenia niższego sądu o skutek w 

zakresie możliwości pozbawienia dłużnika wolności. W zakresie samej procedury Bell 

potwierdza cytowane powyżej stanowisko Banktona385. 

Bankton zwraca również uwagę na dodatkowe wymogi formalne wyjęcia dłużnika 

spod prawa. Pierwszym z nich jest konieczność obecności dwóch świadków – zarówno w 

procesie doręczenia wezwania do wykonania wyroku bądź w sytuacji, w której 

dokonywane było ogłoszenie o wydanym nakazie horning. Dane świadków były 

dokumentowane, a oni sami składali podpis na potwierdzenie swojego udziału w całym 

postępowaniu. Same nakazy były rejestrowane w księgach sądowych sądów, na terenie 

których zostały ogłoszone, oraz w głównym rejestrze nakazów w Edynburgu w terminie 

piętnastu dni od ich ogłoszenia386.  

                                                 

383 Tradycyjny okrzyk wydawany w związku z rozpoczęciem sesji sądowej. Słowo pochodzi z języka anglo-

normańskiego, a jego źródłem jest liczba mnoga francuskiego czasownika ouïr, czyli słuchać. Osoba 

wydająca okrzyk zwracała więc uwagę na konieczność zachowania ciszy i skupienia uwagi.  
384 Bankton, 4.37.4. „The second part of the process of horning is the Denunciation, in case the charge is 

disobeyed; which can only proceed after the days of the charge are elapsed, and no obedience given to the 

charge; in which case the debtor may be denounced the king’s rebel. He is then said to be in a civil rebellion, 

for disobeying the king’s command, in the same manner as, in England, the debtor, in such case, is Outlawed. 

The denunciation to the horn regularly ought to be at the market-cross of the head-borow of the shire or 

stewartry. (and formerly of the regality or bailliary, now abolished by statute) where the person denounced 

dwells, by open proclamation, declaring the debtor rebel, after using three blasts of a Horn, whence the writ 

is termed Horning, with three Oyesses, and audibly reading over the letters of horning and charge. Oyez is a 

French word, which imports the calling the people to hearken or listen to what the messenger is doing; which, 

by our form, is a necessary solemnity, in all publications or denunciations at the market-cross of the head-

borow of a shire”.  
385 Bell, s. 543. „The warrant may be of these three kinds: 1. A decree in an action. 2. A decree interposed to 

a bill of exchange, regularly protested; or to a deed registered, by consent, for the purpose of execution. 3. A 

decree in supplement of the judgment of an Inferior Court. Upon these warrants, letters of horning are issued, 

under the King’s sig- Homing, net, commanding his Majesty’s officers at arms to charge the debtor to pay 

the debt within a certain number of days, under the pain of being denounced rebel: the horning contains also 

a warrant for arrestment of moveables, and tor poinding. When the days of charge are expired, the debtor is 

denounced a rebel”. 
386 Bankton, 4.37.4. „Both charge and denunciation must be before two witnesses, who must subscribe the 

executions, and be duly insert and designed therein, as in executions of summonses; and the same, with the 
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Ciekawą uwagę dotyczącą formy nakazu zatrzymania możemy znaleźć w dziele 

Bella, który wskazuje, że ów nakaz w dawnych czasach był niejako ostateczną formą 

wezwania do spełnienia świadczenia. Poprzedzały go inne wezwania w imieniu króla, 

mniej doniosłe w swojej formie, które wyrażały nakaz pod rygorem pozbawienia wolności. 

Każda kolejna forma miała większą wagę oraz bardziej doniosłe skutki, zaś 

niezastosowanie się do ostatniej było równoznaczne z wyjęciem spod prawa. W 

przedstawionym schemacie całość wezwań kierowanych do dłużnika określano jako listy 

czterech form (lettres of four forms), zaś ostatni z tych nakazów nosił właśnie nazwę lettres 

of horning. Ostatecznie doprowadzono do połączenia tych aktów w formę jednego 

wezwania, które początkowo stosowano wyłącznie w sprawach karnych, zaś z czasem 

rozpoczęto ich stosowanie względem dłużników w sprawach cywilnych.Bell potwierdza 

również, że instytucja swoją nazwę brała od oznaczenia nieposłuszeństwa względem króla 

poprzez zadęcie w róg387. 

Podobnie genezę letters of horning przedstawiał Erskine, który dodatkowo wskazał, 

że każde kolejne wezwanie następowało w odstępach co trzy dni, a w ostatnim, czwartym 

liście dawano dłużnikowi wybór – albo zapłaci dług, albo stawi się w oznaczonym 

królewskim więzieniu. Brak zastosowania się do tego wezwania stanowił podstawę 

ogłoszenia dłużnika osobą wyjętą spod prawa388.  

Jednocześnie ciekawa wydaje się ewolucja owego nakazu do roli zapisu umownego 

– Erskine stwierdza bowiem, że zobowiązanie do zapłaty pod rygorem uwięzienia bądź 

wygnania stanowić zaczęło źródło używanych później zapisów umownych, w których 

                                                 

horning, must be registred either in the inferior judges books, within whole jurisdiction he was denounced, 

or in the general register of hornings at Edinburgh, within 15 days of the denunciation”. 
387 Bell, s. 540. „The forms of the denunciation of outlawry it is needless to detail here, since my aim is 

merely to express the general course and spirit of the law of imprisonment. It will be sufficient to observe, 

that the denunciation at first proceeded upon different warrants, called letters of four forms; charging, in the 

king’s name, the person against whom they were directed, to do what was required of him, or to enter his 

person in ward; each charge increasing in earnestness of requisition to the last, after which rebellion was 

denounced against him: that these letters were at last concentrated into one warrant, upon which the four 

charges still continued to be given; and that, first in criminal matters, and afterwards in civil, letters of 

horning, on a single charge, bearing, as a penalty of disobedience, denunciation by the king's horn as a rebel, 

succeeded ultimately as the legal form of this diligence”. 
388 Erskine, 4.3.9. „It seems to have made its first appearance in the letters issuing from the signet, which got 

the name of letters of four forms, because the debtor was thereby charged to make payment four times 

successively, in different styles, each charge upon three days. By the fourth writ, he was charged either to 

pay the debt, or to enter himself into one of the King’s prisons therein specially mentioned; and if he 

performed neither of the alternatives within the days of the charge, the messenger was commanded to 

denounce him rebel”. 
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dłużnik zobowiązywał się do zapłaty i zgadzał się na negatywne konsekwencje braku 

zapłaty w postaci egzekucji osobistej pod rygorem wygnania. Nakazy wydawane w tym 

trybie były zarówno szybsze, jak i tańsze, a w przypadku długów niespornych dozwolono 

na korzystanie z tej procedury nawet bez stosownego zapisu umownego na mocy ustawy z 

22 maja 1584 r. 389 . Jednocześnie w dalszym ciągu dopuszczalne było stosowanie 

klasycznego mechanizmu listu czterech form390. 

Również Walter Ross potwierdza wyjście listu czterech form (lettres of four forms) 

z użycia w zakresie odpowiedzialności niestosującego się do zapadłego wyroku dłużnika, 

jednak zwraca uwagę, iż mechanizm wielokrotności wezwań zachował się w przypadku 

                                                 

389 Tekst ustawy:  

„Oure soverane,with avise and consent of his hienes thrie estatis of this present parliament, hes ratefiit and 

apprevit and, be the tennour heirof, ratefiis and apprevis the act and statute underwrittin, and decernis and 

declaris the same to have strenth, force and effect of ane act of parliament, of the quhilk the tennour followis: 

At Edinburgh, the xxiij day of Marche the yeir of God jM vC fourscoir twa yeris, the quhilk day, in presence 

of the kingis majestie sittand in jugement and lordis of his hienes counsell and sessioun, comperit Maister 

David MacGill of Neisbit, and in his awin name, as advocat to his hienes, and in name of his majesties maist 

faithfull, humbill and obedient subjectis of his realme, exponit and declarit how it wes hevelie meanit be his 

majesties said subjectis that efter the tedious, chargeable and langsum persute in obtening of thair decreitis, 

the malice of personis had daylie sua increscit be making of simulat and fals assignationis of thair movable 

guidis, fraudfull and privat alienationis of thair possessionis, landis and heretageis that the executioun of the 

decreitis gevin be quhatsumevir jugeis within this, his hienes realme, althocht obtenit be maist langsum 

proces, wer altogidder frustrat, at leist sua delayit that parties wer in na better cace efter the obtening of thair 

saidis decretis, nor gif the samyn had not bene gevin, the saidis manifest fraudis and daylie inventit collusionis 

being the stay of justice, quhairof the principall pairt standis in executioun; for remede of the same, 

consideratioun being tane be his majestie, with avise of the lordis of his hienes counsell and sessioun, to 

quhome be his majesties maist noble progenitouris, King James the Fift of guid memorie, serectar of the 

college of justice, with consent of parliament, the concluding upoun rewllis, statutis and ordinancis for 

expeditioun of justice wes comittit, thairfoir, his hienes, with advise and consent foirsaid, hes statute and 

ordinit that for executioun of all decreitis, alsweill gevin be the saidis lordis in ony tyme bygane as to be 

gevin in tyme cumming, and siclike of decretis gevin or to be gevin be quhatsumevir jugeis within this, his 

majesties realme quhairunto the authoritie of the saidis lordis of sessioun hes bene or sall happin to be 

interponit, that lettres alsweill of horning as poinding, the ane not prejudiciall to the uther, salbe directit at 

the will and pleasir of the pertie obtenar of the decrete, quhidder the same be gevin upon liquidat sowmis, or 

that the executioun thairof utherwayis consist in facto, and that na suspensioun be grantit upoun the 

executioun of the saidis decreittis without reall offer be first maid to the pairtie in quhais favouris the 

executionis of the saidis decreittis is directit, and the pairties refuis sufficientlie verifiit to the saidis lordis, 

consignatioun alwayis being maid as use is; and that according to thair lait statute and ordinance, quhilk his 

majestie, with all utheris thair statutis and ordinancis maid for expeditioun and executioun of justice, ratefeit 

and apprevit, providing alwayis that consideratioun be had upoun the space and dayis of the chargeis, and 

that according to the distance of the defendaris duelling places and the quantitie of the sowmis contenit in the 

saidis decreittis”. 

 Records of the Parliaments of Scotland to 1707, K. M. Brown (St. Andrews, 2007‒2022), dostęp online: 

https://www.rps.ac.uk/search.php?action=print&id=13636&filename=jamesvi_ms&type=ms [data dostępu 

11.05.2022]. 
390 Erskine, 4.3.9. „This charge given to the debtor, either to pay the debt, or to enter himself into prison, 

under the pain of rebellion, has probably given the hint to a clause of style introduced afterwards into bonds, 

bearing the debtor’s consent, that horning should proceed against him, in default of payment, under the same 

penalty of rebellion. Letters of horning, being both less tedious and expensive than the other, were authorised 

to pass on liquid debts by 1584, c. 139; but letters of four forms continued also in use”. 
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wezwań kierowanych do urzędników, którzy nie wykonali ciążącego na nich obowiązku 

pochwycenia dłużnika. Autor wskazuje, że oprócz ogólnego wezwania do zatrzymania 

dłużnika kierowano w przypadku jego niewypełnienia imienne wezwania, zaś dopiero 

kolejną decyzją był sam nakaz zatrzymania wymierzony względem urzędnika391. 

Wraz z upływem czasu procedura horning utraciła na znaczeniu jako formalna 

metoda obwieszczenia faktu wyjęcia dłużnika spod prawa, a stała się jedynie procedurą 

związaną z wydaniem nakazu aresztowania. Sam nakaz z potwierdzeniem odbioru przez 

adresata był rejestrowany w księdze sądowej, która kiedyś obejmowała rejestr wszelkich 

zajęć, a w XIX wieku miała jedynie charakter potwierdzenia faktu dokonania zajęcia na 

potrzeby postępowań upadłościowych. Po dokonaniu zarejestrowania letters of horning 

jako formalnej przesłanki zatrzymania dłużnika dochodziło dopiero do wydania nakazu 

pochwycenia (letters of caption), który już uprawniał, a wręcz obligował urzędników 

królewskich do zatrzymania dłużnika, względnie udzielenia wszelkiej potrzebnej pomocy 

posłańcowi, któremu powierzono takie zadanie392. 

Istotne rozwiązania dotyczące pozbawienia wolności dłużnika możemy znaleźć 

w ustawie dotyczącej tak zwanych małych długów (Small Debt Act z 1800 r.393), która po 

raz pierwszy została wydana dla Szkocji za panowania Jerzego III. Istotą rozwiązań 

wprowadzonych w ustawie było możliwie dalekie uproszczenie zarówno postępowania 

sądowego, jak i postępowania egzekucyjnego w sprawach, które cechowały się niewielkim, 

a zatem nieprzekraczającym początkowo pięciu funtów przedmiotem sporu 394 . 

Rozwiązania wprowadzone w pierwotnej ustawie zostały doprecyzowane przez dwa 

kolejne akty prawne uchwalone za panowania Jerzego IV – ustawę z 1825 r. o łatwiejszym 

                                                 

391 W. Ross, Lectures on the History and Practice of the Law of Scotland: Relative to Conveyancing and 

Legal Diligence, t. 1, Edinburgh 1822, s. 325‒326.  
392 Bell, s. 543. „…a ceremony which, though once of Denunciation, most formidable efficacy, is now but a 

form and prelude to the issuing of the caption. The horning, with the messenger’s return of the charge, and 

of the denunciation, is recorded in a register; which once was useful as the register of escheats, but which 

now can serve little purpose, except to furnish evidence of diligence in questions of bankruptcy. A horning, 

returned with a docquet of the registration upon it, is the ground of a new application to the Court of Session 

for letters of caption, which are granted of course. The caption is also a writ in the King’s name, and passing 

under the signet, charging messengers at arms to apprehend and imprison the debtor’s person, and to call 

upon magistrates for assistance in doing so”. 
393 Small Debts (Scotland), (39 & 40 Geo. III c. 46).  
394 W. Bell, Dictionary and Digest of the Law of Scotland with Short Explanations of the Most Ordinary 

English Law Terms, Edinburgh 1838, s. 919‒920.  
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dochodzeniu zwrotu długów przed sądami szeryfa395 oraz ustawę z tego samego roku396 

stanowiącą nowelizację wcześniejszej ustawy z czasów panowania Jerzego III397. 

W pierwszej z wymienionych ustaw398 wprowadzono przyśpieszone postępowanie 

przed sądem szeryfa w sprawach, w których dług nie przekraczał ośmiu funtów399. Na 

podstawie pozwu, w którym określano naturę długu oraz dowody na poparcie jego 

istnienia, dokonywano wezwania stron i świadków, którzy byli zobligowani do pojawienia 

się przed sądem w terminie do sześciu dni od otrzymania przez pozwanego złożonej 

przeciwko niemu skargi. W przypadku braku odebrania skargi przez pozwanego 

następowała próba powtórnego jej doręczenia400. W dalszej części ustawy znalazły się 

regulacje dotyczące kar porządkowych za niestawiennictwo 401 , szczegółowy tryb 

postępowania zakładający sprawne postępowania o charakterze ustnym, z wykorzystaniem 

przysięgi sądowej oraz koncentracji materiału dowodowego 402 , możliwość wydania 

wyroku zaocznego 403  oraz jego skutków, które polegały na wprowadzeniu klauzuli 

natychmiastowej wykonalności wyroku z jednoczesnym przyznaniem dłużnikowi prawa 

do wzruszenia wyroku w przypadku udowodnienia usprawiedliwionej przyczyny 

wcześniejszej absencji404. Trzy interesujące nas przepisy można znaleźć w dalszej części 

ustawy. Artykuł 7 wskazuje, że wydany przez sąd szeryfa wyrok może stanowić odrębną 

podstawę pozbawienia wolności dłużnika, jednak dopiero po upływie sześciu dni od jego 

wydania. Artykuł 9 stwierdza z kolei, że wyrok sądu nie podlega zaskarżeniu ani 

zawieszeniu wykonania, a jedynie nadzwyczajne środki zaskarżenia, dotyczące chociażby 

zarzutu korupcji lub umyślnego wyrządzenia szkody przez szeryfa mogą stanowić 

podstawę jego wzruszenia, natomiast artykuł 11 potwierdza wyłączność jurysdykcji sądu 

                                                 

395 An Act for the more easy Recovery of Small Debts in Sheriff Courts in Scotland, (6 Geo. IV, c. 24). 
396 An Act to alter and amend an Act passed in the Thirthy-ninth and Fortieth Year of King George the Third, 

for the Recovery of Small Debts in Scotland, (6 Geo. IV, c. 48). 
397 Bell, s. 543. „The warrant under the Small Debt Acts proceeds from the Sheriff under the 6. Geo IV. c. 

24. in the terms of the schedule annexed to the Act,  ‘decerning and ordaining instant execution by arrestment, 

and also execution to pass by poinding and imprisonment after free days. ’In the same way, the Justice’s 

warrant under the Small Debt Act of 6. Geo. IV. c. 48. proceeds according to a similar schedule annexed to 

the Act”. 
398 H. D. Barton, The Law Journal Reports, t. 3, Michigan 1825, s. 37. 
399 Art. 1 ustawy. 
400 Art. 2 ustawy. 
401 Art. 3 ustawy. 
402 Art. 4 ustawy. 
403 Art. 5 ustawy. 
404 Art. 6 ustawy. 
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szeryfa w omawianych sprawach. Jurysdykcja ta miała charakter absolutny i dotyczyła 

nawet sędziów Sądu Sesji.  

W przypadku drugiej z ustaw 405 , która reguluje ogólne kwestie postępowania 

uproszczonego, kluczowy dla kwestii możliwości pozbawienia wolności dłużnika jest 

artykuł 13. W pierwszej kolejności reguluje on zagadnienia egzekucji skierowanej 

przeciwko majątkowi dłużnika, zaś w dalszej kolejności pozwala na pozbawienie wolności 

dłużnika, nakładając jednak na urzędnika obowiązek umieszczenia dłużnika w więzieniu o 

odpowiednich warunkach, nie precyzując jednak, o jakie warunki chodziło.  

Powyższe rozwiązania prowadziły do wzrostu skuteczności egzekucji majątkowej 

w sprawach o drobne roszczenia, bowiem postawieni przed alternatywą pozbawienia 

wolności dłużnicy niewątpliwie dążyli do zaspokojenia roszczeń swoich wierzycieli. 

Dodatkowo rozwiązanie to stanowiło wyjątek od generalnej zasady, wedle której nakaz 

pozbawienia wolności dłużnika musiał przyjmować formę decyzji Sądu Sesji406. 

 

3.2 Skutki wyjęcia spod prawa 

Wyjęcie spod prawa otwierało drogę do wszczynania czynności zaliczanych do 

egzekucji osobistej, czyli skierowanych przeciwko osobie dłużnika. Przed omówieniem 

możliwości pochwycenia dłużnika Bankton zwraca jednak uwagę na kilka innych kwestii 

dotyczących wyjęcia spod prawa. W pierwszej kolejności czyni uwagę, iż owa procedura 

znajdować mogła zastosowanie także w sprawach karnych, a dotyczyła tych osób, które 

nie stawiły się w związku ze zobowiązaniem stawiennictwa w ramach toczącego się 

procesu karnego. Taki podsądny określany był jako zbieg (fugitive from law), a ogłoszenie 

tego faktu odbywało się bądź na rynku w Edynburgu, bądź też na rogu głównej 

miejscowości hrabstwa – w zależności od tego, czy postępowanie toczyło się przed jednym 

z sądów centralnych, czy przed sądem lokalnym. Fakt ogłoszenia banicji musiał dodatkowo 

znaleźć się w formie wpisu w księdze sądowej407. Bankton zauważa również, że wyjęcie 

                                                 

405 H. B. Barton, op. cit., s. 60‒61. 
406 Bell, s. 543. „Imprisonment by caption cannot proceed without a decree or warrant from the Court of 

Session”. 
407 Bankton, 4.37.5. „But denunciation of persons cited in criminal causes to undergo trial, and not appearing, 

whereon they are declared fugitives from the laws, is either at the market-cross of Edinburgh, where the 

fugitation is before the court of judiciary. Or at the market-cross of the head-burgh of the shire where the 

lords of the circuit sit, when they are denounced at a justice-air or circuit-court. Such denunciation, in both 

cases, must be registred within six days in the books of adjournal”. 
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osoby spod prawa miało szereg skutków dla jego osobowości prawnej, wskazując wśród 

wielu chociażby na możliwość konfiskaty majątku banity oraz pozbawienie go zdolności 

sądowej408.  

Przechodząc już do kwestii egzekucji osobistej, ogłoszenie wygnania umożliwiało 

zgodne z prawem pozbawienie wolności dłużnika rozumiane jako dokonane jego 

zatrzymania, a następnie jego wydanie w ręce urzędnika nadzorującego więzienie. Taka 

możliwość istniała w przypadku dłużnika, wobec którego wydano akt wpisany do 

odpowiedniego rejestru. Autor zauważa tutaj istotną różnicę między ogłoszeniami 

dokonanymi w Edynburgu oraz tymi, które ogłaszano jedynie w stolicy hrabstwa. W 

pierwszym przypadku ogłoszenie miało charakter generalny i było skuteczne nawet 

względem osoby, która mieszkała poza stolicą, natomiast w przypadku ogłoszenia nakazu 

jedynie w stolicy hrabstwa miał on zastosowanie jedynie do osób żyjących w granicach 

jurysdykcji sądu hrabstwa, a względem innych osób nie wywoływał skutków prawnych 

wynikających z wyjęcia spod prawa409. 

Stan wyjęcia spod prawa był co do zasady długotrwały i samo uczynienie zadość 

wcześniej niewypełnionemu obowiązkowi nie było wystarczające dla uznania efektów act 

of horning za niebyłe. Bankton zauważa, że jeżeli doszło do skutecznego ogłoszenia 

dłużnika banitą, to stawał się on wykluczony w sposób całkowity z ochrony normami 

prawnymi. Ponowne przyjęcie go w poczet społeczeństwa i objęcie ochroną prawną410 

wymagało dokonania stosownego obwieszczenia, które w większości elementów 

formalnych było zbieżne z wcześniejszym zawiadomieniem o wyjęciu spod prawa – 

konieczne było dokonanie stosownego ogłoszenia odwołania wygnania oraz 

                                                 

408 Bankton, 4.37.6. „The procedure to outlawry on an indictment of treason, and the consequences of 

denunciations, regularly proceeded in and registred, of as to interest, single and liferent escheat, and disability 

of the person denounced to appear in judgment, have been fully shown in discoursing on these subjects.”. 
409 Ibidem, 4.37.7. „But at present, the chief effect of homing in civil cases is, that a caption (of which I shall 

presently discourse) will go of course against one that is registred at the horn”. And indeed, in order to a 

caption, the denunciation needs not be at the head-burgh of the shire where the denounced person dwells, but 

only at the market- cross of Edinburgh; and in that case it has no other effect, as to those living without that 

city or county; for one is not thereby disabled from appearing in judgment”. 
410 Koncepcja pokoju królewskiego (king’s peace, pax regis) ewoluowała z osobistej ochrony zapewnianej 

przez panującego członkom jego rodziny i dworu, do generalnego zobowiązania króla do zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom królestwa poprzez powoływanie odpowiednich urzędników ściągających 

sprawców przestępstw oraz zapewnianie sprawnego aparatu sądowego. Więcej o koncepcji pokoju 

królewskiego w anglosaskiej tradycji prawnej. Zob. D. Feldman, The King's Peace, the Royal Prerogative 

and Public Order: The Roots and Early Development of Binding over Powers, Cambridge Law Journal 47 

(1988), s. 101‒128. 
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zarejestrowanie w księgach sądowych takiego faktu, w analogicznym do rejestracji act of 

horning terminie piętnastu dni411.  

Odwołanie wygnania prowadziło do odzyskania przez dłużnika osobowości 

prawnej – mógł on korzystać z uprawnień, które posiadał przed wygnaniem oraz dążyć do 

przywrócenia mu praw 412 , którymi wcześniej dysponował. Jednocześnie odwołanie 

wygnania nie niweluje w całości nowego stanu prawnego, który nastąpił już po decyzji o 

wyjęciu dłużnika spod prawa – przykładem takiej sytuacji jest chociażby konieczność 

zwrotu zadłużenia powiększonego o wysokość odsetek narosłych w trakcie trwania stanu 

wygnania. Dodatkowo Bankton wspomina o przypadkach częściowego bądź też 

czasowego odwołania wygnania w celu umożliwienia dłużnikowi obrony swojego 

stanowiska w innym postępowaniu bądź też umożliwienia mu wytoczenia własnej sprawy. 

W tej sytuacji co do zasady wszelkie skutki prawne wygnania w dalszym ciągu są w mocy, 

jednak w zakresie, w którym je wstrzymano bądź zawieszono, dłużnik mógł działać tak, 

jakby wciąż posiadał pełną osobowość prawną 413  (zarówno w aspekcie zdolności do 

czynności prawnych, jak i zdolności prawnej). 

Bankton zwraca również uwagę na specyfikę wydawania acts of horning, które 

leżało w gestii Sądu Sesji i następowało w odniesieniu do wyroków wydawanych przez ten 

sąd, co widoczne było w dopisku znajdującym się w końcowej części nakazu i odnosiło się 

do tradycyjnego określenia Lordów Sesji – nakaz był więc wydany per decretum 

dominorum concilii et sessionis. Jednocześnie na przełomie XVI i XVII w. przewidziano 

                                                 

411 Bankton, 4.37.8. „Where the denunciation is regular and formal, the party denounced is an Outlaw, put 

out of the protection of law, and we give him the harsh epithet of Rebel; and therefore a relaxation from the 

horn is absolutely necessary to restore him to the benefit of the law. By it the rebel is received again into the 

king’s peace. It must be done by publication, or open proclamation at the market-crosses, and registred within 

15 days, in the same manner as the denunciation”.  
412 Bankton wspomina tu o escheat. W anglosaskiej tradycji prawnej określenie to było używane na doktrynę, 

w myśl której żadna nieruchomość nie staje się „własnością niczyją”, a w przypadku braku następcy 

prawnego poprzedniego właściciela, staje się własnością państwa. Wywodzi się z dawnego prawa 

feudalnego, w którym istniały regulacje prowadzące do powrotu lenna do seniora w przypadku wygaśnięcia 

stosunku lennego, w wyniku przykładowo śmierci lennika i nieobjęcia lenna przez jego spadkobiercę. W 

prawie szkockim określała również szczególną sankcje spadającą na osoby skazane na karę śmierci, w postaci 

przepadku na rzecz króla należących do nich ruchomości (escheat of moveables). Zob. J. Stewart, J. Nisbet, 

Dirleton's Doubts and Questions in the Law of Scotland, Resolved and Answered, Edinburgh 1715, s. 64. 
413 Bankton, 4.37.8. „After relaxation, what the party acquires belongs to himself, and not to the fisk, and he 

may take right to his own escheat, if it fell on the denunciation, which he cannot do before; and the whole 

effect of the denunciation is taken off in all time thereafter, except that the sums charged for continue to bear 

interest, even after relaxation, till payment of the sums charged for. Sometimes one is relaxed for a particular 

end, and no farther, as when persons denounced obtain themselves relaxed, in order to give them Personam 

fiandi in judicio, to pursue or defend in causes; in that case all other effects of the denunciation remain; and, 

if there is not a suspension or sist of the diligence, a caption may proceed”. 
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w przepisach ustaw szczególnych upoważnienia do wydawania takich nakazów przez sądy 

niższe – sądy miast królewskich, sądy szeryfów, sądy namiestników czy sądy morskie414. 

Bankton zauważa przy tym, iż prerogatywa Sądu Sesji do wydawania nakazów utrzymała 

się w tym znaczeniu, iż nakaz wydawany decyzją niższego sądu musiał zostać wydany na 

podstawie upoważnienia udzielonego niższemu sądowi przez Sąd Sesji, jednocześnie 

zaznaczając, że to rozwiązanie było i tak lepsze od stosowanego w przeszłości, które 

wymagało od strony uzyskania specjalnego orzeczenia zatwierdzającego act of horning 

niższego sądu. Jego podstawą było dodatkowo udowodnienie, iż na podstawie wyroku 

niższego sądu dokonano wezwania dłużnika do dobrowolnego wykonania zobowiązania 

zasądzonego wyrokiem, do którego to wezwania dłużnik się nie zastosował415. Dodatkowe 

kroki, jakie wierzyciel musiał przedsięwziąć oraz koszty związane z koniecznością 

uzyskania zatwierdzenia act of horning przez sąd niższej instancji czyniły instytucję 

niezwykle uciążliwą dla wierzyciela, który chciał skutecznie dochodzić zasądzonej na jego 

rzecz należności.  

Opisaną przez Banktona praktykę w zakresie początkowo wyłącznej jurysdykcji 

Sądu Sesji oraz stopniowego jej rozszerzania na niższe sądy potwierdza Erskine. Autor 

wskazuje, że początkowo orzeczenia niższych sądów nie były przedmiotem egzekucji 

osobistej, a z czasem umożliwiono im wydawanie nakazów horning, które następnie 

wymagały wydania orzeczenia zatwierdzającego przez Sąd Sesji. Celem rozszerzenia 

jurysdykcji w zakresie nakazów zatrzymania miało być ograniczenie kosztów ponoszonych 

przez wierzycieli416. Większość ustaw nadających uprawnienia do wydawania nakazów 

                                                 

414 Bankton, 4.37.9. „Letters of horning originally were only on decrees of the court of session, and such still 

are marked at the foot to be so, viz, Per decretum dominorum domcilii et sessonis. But by special statutes 

they are authorised to proceed on decrees of magistrates of burghs royal, stewarts, admirals and commissars”. 
415 Ibidem. „But before horning can be raised on those decrees of inferior judges, the authority of the court of 

session must be interposed to them, which is done on a bill that passes of course, and the letters bear, Ex 

delibtratione dominorum importing, That they are issued by warrant of the court of session. And indeed, of 

old, letters Conform behoved to be obtained, to the great expence of the party, without which hornings could 

not be raised on the decrees of inferior courts, as is plain from the first statute above quoted, to which all the 

rest refer; and it specially requires, that a charge upon the precept of the inferior judge, to make payment 

within 15 days, be shown to the lords, in order to pass the bill: and the rule still is, that such number of days 

must be expired before the horning can be raised, and it allows such horning to proceed on a charge of 10 

days”. 
416 Erskine, 4.3.9. „Letters of homing were not originally allowed to pass, except on decrees of the session, 

for horning could not issue on the decree of an inferior court by our ancient practice, till it had been judicially 

exhibited before the session, ana the authority of that court, interposed to it by a decree of their own; which, 

because it was made out in the precise terms of the other, was called a decree conform. To prevent the 

unnecessary expense that was thus brought on creditors, authority was given for issuing letters of horning, by 

warrant of the court of session, without the necessity of a decree conform”. 
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zatrzymania wydano za panowania Jakuba I – jako pierwsze na mocy ustawy z 1593 r. 

uzyskały je wyroki sędziów miejskich417, a na mocy ustawy z 1605 r. uprawnienie to 

zostało nadane orzeczeniem sądów szeryfa, namiestnika i bajlifa (bailie)418. Sądy morskie 

(sądy admiralicji) uprawnienia do wydawania nakazów zatrzymania uzyskały w 1609 r.419, 

zaś sądom rodzinnym, zwanym również sądami komisarskimi420, uprawnienie takie nadano 

mocą ustawy z 1612 r.421. Jednocześnie Erskine nie zgadza się ze stanowiskiem Banktona 

                                                 

417 Tekst ustawy: 

„Item, because there is no execution on burgh acts but only warding and poinding, which is not only a great 

trouble to the magistrates but hurtful and fraudulent to the party, in respect sundry absent their gear, others 

respect not warding, and that the suiting of letters accordingly is both exorbitant to the pursuer and 

obstructive, the decreets being given ofttimes for small sums, therefore our said sovereign lord, with consent 

of the estates, declares that the lords of council and session shall direct letters of horning on all decreets and 

acts given by provost and bailies of burghs between fellow citizens, and all others subject to their jurisdiction 

upon the sight thereof and execution of the officer charging the party, to make payment within 15 days, 

likewise is granted upon commissaries' precepts, and that the said letters of horning proceed upon a simple 

charge of 10 days only”. 

Źródło: Act for the better execution of decreets and acts in burghs [w:] Records…, dostęp online: 

https://www.rps.ac.uk/trans/1593/4/53 [data dostepu, 5.08.2022]. 
418 Tekst ustawy: 

„Our sovereign lord and estates of this present parliament ordain for the greater advancement and better 

execution of justice to all his majesty's lieges, and eschewing of the superfluous and unnecessary charges 

which they sustain by poinding on decreets obtained before sheriffs, stewarts and bailies, as well of royalty 

as regality, that the like letters and execution of horning be directed and granted by the lords of session upon 

all acts, decreets and sentences of sheriffs, stewarts and bailies, as well of royalty as regality, as is granted 

and directed upon decreets, acts and sentences of provosts and bailies within burgh according to the act of 

parliament made relating thereto and after the form and tenor of the same in all points”. 

Źródło: Act regarding directing of letters of horning on sheriffs', stewarts' and bailies' decreets [w:] Ibidem, 

dostęp online: https://www.rps.ac.uk/trans/1605/6/38 [data dostępu 5.08.2022]. 
419 Tekst ustawy: 

„Forasmuch as by the act of parliament made at Perth in the month of July 1606, it was then statute and 

ordained in all time coming that all decreets given by sheriffs, commissaries, bailies of regalities, bailies of 

bailiaries and stewartries, should pass and have execution of horning upon 10 days' warning, as at more length 

is contained in the said act, wherein there was the time of the passing thereof omitted and not expressed 

therein the decreets to be given by the admiral of this realm and his deputes, which being a sovereign 

judicatory in itself and of its own nature importing summary execution, our sovereign lord and estates 

presently convened, in consideration that the insufficiency, corruption and defects which were in the deputes 

and members of those courts in former times, and whereby those judicatories were thought not worthy of that 

favour is now remedied and well amended by the planting of able, worthy and sufficient men in their places, 

have enacted, statute and ordained that also execution of horning pass upon all decreets to be given by the 

said great admiral and his deputes in time coming as upon any of the said sheriffs', commissaries' or other 

inferior judges' decreets according to the said act of parliament made relating thereto of before”. 

Źródło: Act ordaining letters of horning to be directed upon admirals' decreets [w:] Ibidem, dostęp online: 

https://www.rps.ac.uk/trans/1609/4/34 [data dostępu 5.08.2022]. 
420 Sądy rodzinne w szkockim systemie sądowniczym nazywano początkowo sądami komisarskimi i do 

połowy XVI w. były to sądy kościelne z uwagi na jurysdykcję kościelną nad sprawami rodzinnymi. Na skutek 

ustaw z 1560 r. oraz 1567 r. doszło do całkowitej abolicji jurysdykcji o kościelnej prowieniencji. Powołane 

w ich miejsce sądy świeckie sprawowały jurysdykcję nad sprawami dotyczącymi rozwodów, wykonywania 

testamentów, uznawania dzieci urodzonych z nieprawego łoża, spraw dotyczących alimentów oraz zniewag 

(dyfamacji), a także spraw cywilnych o zapłatę o niewielkich wartościach przedmiotu sporu. R. Bell, 

Dictionary and Digest…, op. cit., s. 198, s.v. Commissaries. 
421 Tekst ustawy: 
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odnośnie do jurysdykcji sędziów pokoju w zakresie wydawania nakazów zatrzymania – 

odmiennie interpretuje on ustawę z 1661 r.422 , wskazując, że to uprawnienie dotyczy 

jedynie wyroków w przedmiocie egzekucji grzywien za występki, natomiast nie miało ono 

zastosowania do innych należności, takich jak wynagrodzenia służby czy niewielkie długi, 

które były przedmiotem jurysdykcji sędziów pokoju 423 . Potwierdzeniem takiego 

rozwiązania jest rozstrzygnięcie Sądu Sesji z 9 marca 1756 r. w sprawie Stevenson v. 

Barcalay424. 

Specjalnym rodzajem nakazu były tak zwane listy ogólne (general lettres of 

horning). Ich specyfika polegała na tym, że zawierały żądanie adresowane do wszystkich 

osób zobowiązanych, bez konieczności wskazywania konkretnych osób. Wydawano je 

przede wszystkim w związku z daninami należnymi królowi, ale z czasem zaczęły 

dotyczyć również innych stosunków prawnych, jak na przykład wynagrodzenia 

duchownego należnego mu z tytułu sprawowanego urzędu. Mogły być kierowane 

przeciwko osobom prawnym, zaś następcy prawni, jak na przykład nowy kapłan, który 

obejmował urząd w miejsce swojego poprzednika, mogli również na ich podstawie 

dochodzić swoich należności. W późniejszym okresie rozszerzono możliwość stosowania 

tego typu instrumentów na pewne specjalne osoby prawne, takie jak szkoły czy szpitale, 

którym umożliwiono na ich podstawie dochodzenie zwrotu długów. W przypadku osób, 

do których skierowano taki akt, ogłaszano ich wygnanie, a skutki prawne były dokładnie 

takie same, jak w przypadku wcześniej już omówionych aktów imiennych425. 

                                                 

„Our sovereign lord, by advice of the three estates of parliament, ordains and statues that the decreets and 

sentences of all commissars within this kingdom receive such execution by horning as the decreets of sheriffs, 

admirals, stewards and bailies of burgh, and that the lords of session, upon the sight of the acts and decreets 

of the said commissars or their precepts lawfully executed by their officers, bearing the party to have been 

charged upon 15 days, direct letters of horning upon a simple charge of 15 days as in the cases foresaid and 

according to the act of parliament made in their favour”. 

Źródło: An act allowing horning upon a simple charge of 15 days to be directed upon commissars' decreets 

[w:] Records.., dostęp online: https://www.rps.ac.uk/trans/1612/10/14 [data dostępu 5.08.2022]. 
422 Pełen tekst ustawy: Commission and instructions to the justices of peace and constables [w:] Records…, 

dostęp online: https://www.rps.ac.uk/trans/1661/1/423 [data dostępu 5.08.2022].  
423 Erskine, 4.3.9. „…first, on the decrees of magistrates of boroughs, by 1593, c. 181; then on those of 

sheriffs, stewards, and bailies, by 1606, c. 10; afterwards on those of admirals, by 1609, c. 15; and of 

commissaries, by 1612, c. 7. Lord Bankton affirms in general terms, That letters of horning may issue upon 

the decrees of the justices of the peace: But the act 1661, c. 38, which is quoted in support of this opinion, 

expressly confines that privilege to sentences pronounced by them at the suit of their collector for fines upon 

delinquencies; and so extends not to decrees for servants ’wages, or for other civil debts that may fall under 

their cognizance”. 
424 Morrison 7, s. 5747. 
425 Bankton, 4.37.10. „General letters of horning are granted for the king’s revenue, and likewise for ministers 

stipends upon decrees of locality, and also on decrees for poinding the ground and the nature of the thing 
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O tym rodzaju nakazów mówi również Erskine, wskazując, że były wydawane 

przeciwko organizacjom lub korporacjom, które posiadały wielu członków. Nakaz w tej 

sytuacji był adresowany ogólnie i bez wskazywania nazwisk, nawet jeżeli nie doszło do 

wydania wyroku przeciwko konkretnym osobom. Nie było również konieczności 

prowadzenia wcześniejszej egzekucji z majątku osób wchodzących w skład organu danej 

organizacji426. Erskine podaje kilka szczegółowych rozwiązań prawnych wzorowanych na 

tej konstrukcji. W pierwszej kolejności wskazuje na ustawę z 1597 r.427, która nakazywała 

parafianom budowę lub naprawę murów wokół kościoła, a na podstawie niedopełnienia 

tego obowiązku możliwym było pociągnięcie do odpowiedzialności parafian428. Natomiast 

na mocy ustawy z 1572 r.429 możliwym stało się wydanie nakazu przeciwko posiadaczowi 

nieruchomości ziemskiej, który nie podporządkował się orzeczeniu sądu kościelnego, 

obligującego go do wydania ziemi lub domu na rzecz duchownych. Erskine wspomina przy 

okazji o praktyce, która polegała na wydawaniu nakazów ogólnych przeciwko 

posiadaczom nieruchomości względem nieopłaconych podatków i innych danin należnych 

królowi, a w ramach parafii względem podatku kościelnego oraz uposażenia proboszcza, 

nawet na podstawie dawnych nakazów zatrzymania, uzyskanych przez poprzednika 

                                                 

requires, that such letters may proceed against corporations or universities; and accordingly they are so 

allowed by express statute. General letters contain a warrant to charge All and Sundry, liable in payment, 

without mentioning any particular persons to be charged, in virtue of the same. Ministers, upon producing 

their acts of admission, with the decree of locality, or old horning, at their predecessors instance, will get such 

letters of horning at their own. In other cases general letters are prohibited. But thereafter the acts in favour 

of ministers for their stipends were extended to universities, schools and hospitals, for gathering in their rents 

and debts. Persons charged, by virtue of such general letters, and thereon regularly denounced, are in the 

same case, as where the letters of horning are special”. 
426 Erskine, 4.3.11. „General letters are those which issue against societies or bodies of men, and contain a 

warrant directed in general against all of that society or corporation, without particularly mentioning their 

names; names; and so are granted without any previous sentence or citation of any of the individual members 

who compose that society”.  
427 Ustawa nr 232. Tekst ustawy:  

„Our sovereign lord and estates in parliament statute, decree and ordain that all parishioners of every parish 

kirk within this realm build and repair the kirkyard dykes of their own parish kirk with stone and mortar to 

the height of two ells, and to make sufficient stiles and entrances in the said dykes to pass to the kirk and 

kirkyard thereof. And ordain the lords of the session to direct and give letters and charges thereupon in the 

appropriate form”. 

Źródło: Kirkyard dykes should be built [w:] Records…, dostęp online: 

https://www.rps.ac.uk/trans/1597/11/10 [data dostępu 5.08.2022]. 
428 Erskine, 4.3.11. „Thus, by statute 1597, c. 232, the session is authorised to issue letters of horning against 

the parishioners, to build and repair their churchyard dikes”. 
429 Ustawa nr 48. The explanation of the act concerning manses and glebes [w:] Records…, dostęp online: 

https://www.rps.ac.uk/trans/A1573/1/6 [data dostępu 5.08.2022].  

https://www.rps.ac.uk/trans/1597/11/10
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proboszcza na jego stanowisku430. Autor zaznacza, że opisana wyżej praktyka bywała 

nadużywana, co prowadziło do stosowania środków przymusu względem osoby, która nie 

była zobowiązana do spełnienia świadczenia. Konsekwencją było zakazanie wydawania 

nakazów ogólnych na podstawie ustawy z 1690 r.431, z wyjątkiem tych, które dotyczyły 

należności przysługujących władcy, uposażenia duchownych oraz postępowań 

dotyczących wydania nieruchomości432. 

 

3.3. Procedura ujęcia dłużnika (caption) 

Po ogłoszeniu dłużnika banitą, kolejnym krokiem było prowadzenie egzekucji 

osobistej, której pierwszym etapem było zatrzymanie dłużnika określane jako caption. 

Mający formę rytu pisemny nakaz zatrzymania osoby w imieniu króla kierowany był nie 

tylko do posłańców sądowych, ale także do wszystkich urzędników królewskich jak 

szeryfowie (sherrifs), bailifowie (stwewarts, poprzednio także baililies) oraz do 

urzędników miast królewskich. Zgodnie z nakazem należało doprowadzić do zatrzymania 

osoby wymienionej w nakazie i określonej mianem buntownika, o ile taka osoba 

znajdowała się na terytorium podległym ich jurysdykcji433. Erskine podkreśla, że mimo 

                                                 

430 Erskine, 4.3.11. „By 1572, c. 48, letters may be issued against possessors of land to remove barely on the 

certificate of a church court, declaring that they had designed or marked out the field possessed by them for 

a manse or glebe to the minister. Thus, by usage, charges are granted summarily against landholders for 

payment of the land-tax, or other public burdens due by them to the crown; or against the heritors of a parish 

for the minister’s stipend, upon a decree of locality, or old letters of horning obtained by the minister’s 

predecessor, though all the heritors be dead that were alive at the date of the old horning”.  
431 Ustawa nr 13. Tekst ustawy: 

„Our sovereign lord and lady the king and queen's majesties, considering the great inconveniences that may 

arise to the lieges by general letters of horning; therefore, their majesties, with advice and consent of the three 

estates of parliament, do discharge and prohibit the granting, raising and using of general letters of horning, 

except for their majesties' revenue, and for ministers' stipends upon decreets of locality, and declare that 

general letters upon decreets for poinding of the ground may proceed as formerly”. 

Źródło: Act discharging general letters [w:]Records…, dostęp online: https://www.rps.ac.uk/trans/1690/4/62 

[data dostępu 5.08.2022]. 
432 Erskine, 4.3.11. „As the party who obtained such letters frequently abused the powers intrusted with him, 

by charging persons not truly comprehended in the warrant, all general letters of horning are simply 

prohibited, except for the king’s revenue, and for the stipends of ministers on decrees of locality, or on 

poindings of the ground, 1690, c. 13”. 
433 Bankton, 4.37.11. „Personal execution is consummated by Caption. It is A writ, or letters in the king’s 

name, commanding not only messengers, but likewise all sheriffs, stewarts, (and formerly baillies of 

regalities) and magistrates of borows, to take, apprehend, and imprison the person denounced, (called in the 

letters the Rebel) wherever he may be found within their jurisdiction. The letters are directed do Sheriffs, and 

other judges ordinary, which is a vestige of our old law, whereby execution of all decress was incumbent 

upon them”. Erskine, 4.3.12. „If a debtor, who is charged on letters of horning, fail to make payment within 

the day 3 of the charge, the charger, after getting him denounced rebel, and registering the letters with the 
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ustaw z końca XVI w., które przewidywały obowiązek ogłoszenia wygnania w stolicy 

hrabstwa, w którym mieszkał dłużnik, uznawano za wystarczające dokonanie ogłoszenia 

przy krzyżu na rynku w Edynburgu, z uwagi na specjalny charakter takiego ogłoszenia, 

jednocześnie zaznaczając, że na mocy Aktu Sederuntu z 19 listopada 1679 r. zabroniono 

dokonywania zatrzymań na podstawie nieogłoszonych nakazów434. 

Erskine wskazuje, iż działania egzekucyjne dotyczące zatrzymania dłużnika były 

wykonywane przede wszystkim przez wspomnianych już posłańców sądowych, bowiem 

to do niech należało wykonywanie poleceń szeryfów, w szczególności w zakresie 

wykonywania czynności o charakterze terenowym. Sama czynność mogła zresztą 

wymagać odpowiedniego zaplecza organizacyjnego, stąd uwaga Banktona, iż posłaniec, 

któremu powierzono obowiązek zatrzymania dłużnika, mógł wezwać do asystowania mu 

w czynności także innych posłańców, w celu poprawnego i skutecznego przeprowadzenia 

czynności, a nawet wydawać w tym zakresie odpowiednie polecenia sędziom niższych 

sądów435.  

Podobnie kwestię tę przedstawia Erskine, który zauważa, że nakazy zatrzymania 

adresowane były do szeryfów i sędziów, bowiem do ich kompetencji należało nie tylko ich 

wydawanie i ogłaszanie, ale również wykonywanie. W samej treści nakazu znajdowało się 

polecenie adresowane do posłańca oraz nakaz, aby wszyscy posłańcy i sędziowie 

współdziałali z nim w celu wykonania nakazu i zatrzymania banity. Równocześnie pisarz, 

określając obowiązek współdziałania, zaznacza, że odnosi się on również do posłańca 

kierującego czynnością zatrzymania dłużnika. W sytuacji, w której posłaniec nie 

przedstawiłby informacji, które uprawdopodobniałyby, że dłużnik znajduje się na terenie 

podlegającym jurysdykcji urzędnika, to przybrany do pomocy urzędnik mógł bez 

konsekwencji zignorować taki nakaz współpracy436. 

                                                 

executions, may apply for letters of caption, for laying hold on the person of the debtor, and securing it in 

prison”. 
434 Erskine, 4.3.12. „Notwithstanding the acts 1592, c. 126, and 1597, c. 264, requiring denunciation to be 

made at the head borough of the defender’s domicil, denunciations at the market-cross of Edinburgh, against 

debtors not residing within that county, are sustained to the special effect of authorising a writ of caption; 

denunciations, though never registered, were accounted a sufficient foundation for caption, till the clerks of 

the bills were, by act of sederunt, Nov. 19. 1679, prohibited to receive any bill of caption, upon unregistered 

hornings”. 
435 Bankton, 4.37.11. „But thereafter it became the proper office of messengers to put decrees in execution, 

as Sheriffs in that part, as they are commonly designed in the letters. All other messengers are likewise liable 

to be charged to assist the messenger who officiates, in putting the caption in execution”. 
436 Erskine, 4.3.12. „Letters of caption are directed to sheriffs, and other judges- ordinary, because it was part 

of their office, by our ancient forms, not only to pronounce sentence within their respective territories, but to 



 

138 

Brak współpracy z urzędnikiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie zatrzymania 

był o tyle ryzykowny, iż mógł prowadzić do powstania odpowiedzialności 

odszkodowawczej, równej dochodzonych od dłużnika długów, od niewspółpracujących z 

posłańcem urzędników. Jednocześnie sam fakt braku współpracy musiał zostać 

udowodniony, a posłaniec musiał dowieść, że istniało uzasadnione podejrzenie, iż dłużnik 

ukrywa się na terenie znajdującym się pod jurysdykcją niewspółpracujących z posłańcem 

urzędników. Pisarz wskazuje ponadto, że wymogiem formalnym wydania nakazu 

zatrzymania jest prawidłowe wydanie nakazu horning, upływ czasu na spełnienie 

świadczenia w sposób dobrowolny, a następnie ogłoszenie wygnania i jego prawidłowe 

zarejestrowanie437. Dobrze obrazuje to orzeczenie Sądu Sesji z 18 czerwca 1608 r. w 

sprawie Boyd v. Moncrieff, w której powód domagał się wyciągnięcia konsekwencji od 

urzędnika, który rzekomo miał nie udzielić mu pomocy w poszukiwaniu niewypłacalnego 

dłużnika. Sąd Sesji stwierdził jednak brak odpowiedzialności owego urzędnika, albowiem 

powód, będący posłańcem, odmówił udziału w poszukiwaniach, licząc że cała zlecona mu 

praca zostanie wykonana przez osoby, które zobligował do udzielenia mu pomocy438. 

Zakres osób, które mogły być przybrane do pomocy był szeroki – byli to bowiem 

wszyscy urzędnicy, którzy mieli obowiązek prowadzenia więzień. Byli więc wśród nich 

sędziowie miejscy, szeryfowie czy bajlifowie w miastach królewskich. Jednocześnie jeżeli 

prawo nie nakładało na urzędnika obowiązku prowadzenia więzienia, to nie można go było 

zmusić do pomocy w ujęciu dłużnika - ta zasada stała się podstawą rozstrzygnięcia Sądu 

Sesji z 13 marca 1623 r. w sprawie urzędników z Dunse439, w której uznano, że urzędnicy 

miasta, które nie miało statusu królewskiego, a zatem nie miało obowiązku prowadzenia 

                                                 

put it to execution; though messengers, as sheriffe in that part, have now of a long time been employed in the 

execution of sentences. They contain a warrant to the messenger, who is named sheriff in that part, and to 

whom the letters are directed, for charging all messengers and magistrates to concur with and Assist him in 

apprehending the person denounced, wherever he can be found; but if he give not to the magistrate whose 

concurrence he demands, some probable account where the debtor is lurking, nor offer to attend him, the 

magistrate may safely disregard the charge”.  
437 Bankton, 4.37.11. „The messenger’s having of the caption, is sufficient warrant for putting it in execution, 

and even for charging magistrates, and other messengers to concur with him therein; and, if they fail in their 

concourse, they will be liable to the debt in the caption. But the messenger ought to give some certain account 

where the debtor is, which must be some place within their jurisdiction; for otherwise they are not chargeable 

with the debt, on their neglect or refusal to comply. Letters of caption cannot be issued, till the horning and 

denunciation be duly registred”. 
438 Morrison 14, s. 11687. 
439 Ibidem, s. 11691. 



 

139 

więzienia, nie mogą zostać zobligowani do udziału w zatrzymaniu niewypłacalnego 

dłużnika440. 

Bell wskazuje, iż wszyscy urzędnicy królewscy byli zobligowania do zatrzymania 

dłużnika na podstawie letters of caption pod rygorem ich ewentualnej odpowiedzialności 

za dług, a w tym celu urzędnicy byli zobowiązani do podania rzetelnych informacji co do 

prowadzonych przez siebie czynności, miejsca przebywania dłużnika, jak i byli obowiązani 

do osobistego uczestnictwa w czynnościach zatrzymania441 . Autor odsyła również do 

orzeczenia z 26 lipca 1710 r. w sprawie Haswell v. urzędnicy z Jedburgha442, w której 

powód dochodził wierzytelności od urzędników w związku z ucieczką osadzonego w 

więzieniu dłużnika. Pierwsza linia obrony urzędników, którzy wskazywali iż cała sytuacja 

miała miejsce za czasów urzędowania ich poprzedników, została od samego początku 

obalona przez sąd, który wskazał że w takim przypadku dochodzi być może do powstania 

po stronie piastujących urzędy prawa regresu względem tych, którzy w czasie swojego 

administrowania więzieniem doprowadzili do ucieczki, natomiast okoliczność ta nie może 

stanowić przesłanki egzoneracyjnej urzędnika względem wierzyciela. Druga linia obrony 

zakładała, że odpowiedzialność ma charakter quasi-deliktowy, co wymagało wykazania 

umyślności lub chociażby rażącego niedbalstwa po stronie urzędnika. W odpowiedzi 

sędziowie wskazali, że monarcha, mając prawo do umorzenia wszelkich konsekwencji 

prawnych przestępstw. Jednocześnie król nie jest uprawniony do ingerowania w treść 

stosunków prawnoprywatnych, przez co nie mógł zwolnić urzędnika z odpowiedzialności 

wobec wierzyciela, z uwagi na jej restytucyjny a nie penalny charakter.  

Sam posłaniec musiał działać bezzwłocznie, co podkreśla Bell uznając, że 

nieuzasadniona zwłoka w dokonaniu zatrzymania lub też rażące niedbalstwo, które 

cechowałoby posłańca lub przywołanych przez niego do pomocy osób, potencjalnie rodziło 

                                                 

440 Erskine, 4.3.12. „By magistrates in this question, are understood such only as the law obliges to have 

sufficient prisons, as sheriffs, stewards, bailies of subsisting boroughs of regality, or magistrates of royal 

boroughs. Hence a bailie of barony, because he lies under no such obligation, cannot be charged to concur in 

the execution of a caption; Dune, March 13. 1623, Bailies of Dunse.”. 
441 Bell, s. 543. „All Magistrates and Sheriffs, and messengers at arms, may be charged to assist in caption, 

apprehending the debtor, according to the warrant in the letters of caption; and this charge they are bound to 

obey, under the pain of being made responsible for the debt 'provided the messenger give a probable account 

of the debtor’s lurking place, and offer himself to attend”. 
442 Morrison 14, s. 11733. 
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odpowiedzialność odszkodowawczą względem wierzyciela 443 . W tym zakresie Bell 

powołuje się na dwa orzeczenia. Starsze, Aitkeson v. M’Bean z 3 grudnia 1756 r. w swojej 

tezie nieomal zostało skopiowane do treści jego dzieła444, natomiast w przypadku drugiego 

z nich (Chatto and Company v. Marshall z 17 stycznia 1811 r.) zachowała się opinia 

przewodniczącego – lorda prezydenta Blaira. Sędzia wskazał, iż w przypadku tej sprawy 

doszło nie tyle do niedbalstwa posłańca, ale umyślnego działania na szkodę wierzyciela w 

celu chronienia dłużnika. Nie dokonano żadnej czynności egzekucyjnej przez okres 

sześćdziesięciu dni, co doprowadziło do możliwości ukrycia majątku przez dłużnika, który 

miał świadomość prowadzonego względem niego postępowania445. 

Przechodząc już do praktycznych aspektów stosowania nakazów względem 

wyjętego spod prawa dłużnika, Bell zauważa interesującą praktykę wydawania kolejnych, 

niejako bardziej spersonalizowanych nakazów, już do konkretnych urzędników mających 

być adresatem polecenia. Początkowo wydawany nakaz zatrzymania miał charakter 

ogólny, a zatem kierowany abstrakcyjnie, do każdego urzędnika królewskiego, celem 

nakazania zatrzymania opisanego w nim buntownika. Bierność lub nawet odmowa 

wykonania tak wydanego nakazu mogła skutkować skierowaniem nakazu o charakterze 

imiennym, w którym organ sądowy wskazuje konkretnego urzędnika i nakazuje mu 

dokonanie zatrzymania wskazanej w nim osoby w terminie trzech dni. Niewykonanie tego 

imiennego nakazu stanowiło już źródło odpowiedzialności urzędnika, która polegała na 

możliwości ogłoszenia urzędnika buntownikiem, a następnie wydania przeciwko niemu 

nakazu zatrzymania446. Wymóg bierności wobec imiennego rozkazu zatrzymania dłużnika 

został potwierdzony w wyroku Sądu Sesji z 16 stycznia 1662 r. w sprawie przeciwko 

urzędnikowi z Drumlanrig, w której uznano niemożność pociągnięcia urzędnika do 

                                                 

443 Bell, s. 543. „The messenger himself is liable, and his cautioners along with him, if he neglect or delay to 

put a caption in execution; and, in several cases of this kind, the Court have given the amount of the debt, as 

the proper reparation to the employer for the damage occasioned by the neglect of duty”. 
444 Morrison 16, s. 13965. 
445 J. S. Milne, Cases Decided in The Court of Session, Teind Court, Court of Exchequer, and House of Lords. 

Scotch Courts, from Nov. 12, 1856, to July 18, 1857. House of Lords, from July 10, 1856, to June 12, 1857, 

t. 19, Edinburgh 1857, s. 256. 
446  Bankton, 4.37.12. „The letters of caption contain a general command To charge all magistrates to 

apprehend the rebel, i.e. the person denounced. But, if those charged are guilty of neglect or refusal, new 

letters of caption may be granted, on the messenger’s execution setting forth the fact, commanding to charge 

them by name to apprehend the rebel within three days; and on their default they may be denounced, and 

thereon letters of caption will be issued against the offending magistrates, to apprehend and incarcerate them. 

These second letters are only necessary, in order to personal execution against the magistrates charged, who 

could not be otherwise denounced, not being specially mentioned in the first letters ”. 



 

141 

odpowiedzialności w sytuacji, w której nie wykonał on jedynie nakazu o charakterze 

ogólnym447. 

Natomiast bez wydania imiennego polecenia urzędnikowi, w przypadku, w którym 

mimo prawidłowego wezwania go do zatrzymania dłużnika na podstawie nakazu ogólnego 

oraz posiadania przez niego wiedzy o przebywaniu przez dłużnika na terenie pod 

jurysdykcją, urzędnik zaniecha czynności lub wprost odmówi dokonania zatrzymania, jego 

zachowanie staje się źródłem odpowiedzialności odszkodowawczej, której charakter i 

zakres można określić jako odpowiedzialność posiłkowa (subsydiarna) względem długu 

stanowiącego źródło podejmowanych względem dłużnika czynności egzekucyjnych448. 

Dlatego też w przypadku, w którym wierzyciel dążył jedynie do ściągnięcia długu, a nie 

do ukarania urzędników, którzy wykazali się biernością, wystarczające dla niego było 

prowadzenie postępowania egzekucyjnego względem urzędnika, a właściwie względem 

społeczności, której urzędnik miał służyć. Bankton swoje spostrzeżenia uzasadnia 

orzeczeniem Sądu Sesji, które zapadło 10 lutego 1747 r. w sprawie z powództwa Agnes 

Gall v. miasto Forfar. Powódka, będąca wierzycielką niejakiego Alexandra Binninga, 

doprowadziła do jego pochwycenia i oddania w ręce urzędnika miasta Forfar, jednak z 

uwagi na jego ucieczkę postanowiła dochodzić swoich praw od miasta. Sama natura 

odpowiedzialności miasta w zasadzie była bezsporna – w przedmiotowej sprawie zostało 

wydane zarządzenie Sądu I Instancji449, które stwierdziło, że odpowiedzialność ponoszą 

nie tylko urzędnicy, ich następcy na urzędzie, ale również cała społeczność miasta. Zakres 

tej odpowiedzialności był szeroki – odpowiadali oni bowiem nie tylko za sam dług w 

wysokości dochodzonej przez wierzycielkę, ale także za powstałe później koszty oraz 

świadczenia okresowe. Istotą problemu w omawianej sprawie był jednak fakt, że stosowny 

act of horning rzekomo nie został prawidłowo doręczony urzędnikom. W odpowiedzi na 

to stanowisko powódka wskazała, iż odpowiedzialność urzędnika za niewykonanie act of 

                                                 

447 Morrison 14, s. 11690. 
448 Bankton, 4.37.12. „However, without such procedure, if the magistrates, upon a proper request, fail in 

their duty, either to grant their concurrence to apprehend the rebel, when they are advised where he is, or to 

receive him into their prison, they will be liable in a subsidiary action for the debt. Wherefore there is no 

occasion for second letters of caption to charge the magistrates to concur in apprehending the party, or as to 

receiving him when apprehended, in order to subject the community; for the burgh is liable for the debt, upon 

refusal of any of the baillies charged upon the first letters to receive the prisoner or to assist in apprehending 

in manner above mentioned”. 
449 Lord Ordinary to określenie używane jako tytuł sędziego Sądu Sesji zasiadającego w Izbie Pierwszej 

Instancji (Outer House) , która powstała na mocy ustawy z 1810 (Court of Session Act 1810, 50 Geo. III c. 

112), która dzieliła Sąd Sesji na Izbę Pierwszej Instancji oraz Izbę Apelacyjną (Inner House). 
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horning wynika z samego braku pochwycenia dłużnika, czyli innymi słowy z jego 

bezczynności. Tymczasem w omawianej sprawie źródłem odpowiedzialności był 

nieprawidłowy nadzór nad już pozbawionym wolności przez wierzyciela dłużnikiem, który 

został oddany w ręce urzędników450. 

Zasadę odpowiedzialności subsydiarnej urzędnika, który odmówił udzielenia 

posłańcowi pomocy w zatrzymaniu dłużnika podkreśla również Erskine, dodając, że w 

sytuacji, w której większa liczba urzędników odmówiła takiej pomocy, ich 

odpowiedzialność miała charakter solidarny451. Autor odwołuje się przy tym do szeregu 

orzeczeń. W sprawie Mutter v. urzędnicy z Linlithgow z 6 marca 1761 r. Sąd Sesji nie tylko 

potwierdził zasadę odpowiedzialności solidarnej urzędników, nawet jeżeli zaniechanie 

dotyczyło jedynie części osób sprawujących urząd kolegialnie, ale także w sytuacji, gdy 

sprawowali ów urząd jedynie przejściowo452. Doprowadzenie przez posłańca dłużnika w 

miejsce, w którym miał zostać pozbawiony wolności, a następnie odmowa dokonania 

takiego uwięzienia mimo prawidłowo wystawionego nakazu zatrzymania stała się z kolei 

podstawą stwierdzenia odpowiedzialności urzędnika za zaniechanie pochwycenia dłużnika 

w sprawach Gray v. urzędnicy z Dumfries z 7 grudnia 1780 r.453 oraz Bell v. urzędnicy z 

Lochmaben454. 

Przechodząc już do procedury zatrzymania dłużnika, Bankton wspomina, że 

posłaniec przystępując do czynności egzekucyjnych zobowiązany był do okazania herbu. 

Jak podaje autor, miało to na celu przeciwdziałanie ewentualnej błędnej interpretacji 

czynności egzekucyjnych. Jednocześnie nie powinien on niejako demaskować się przed 

dłużnikiem, aby nie dawać mu asumptu do ucieczki455.  

Jeśli zaś nie doszło do odnalezienia dłużnika, posłaniec miał prawo do dokonania 

przeszukania. W późniejszych czasach, w związku z wprowadzeniem do prawa szkockiego 

                                                 

450 Morrison 14, s. 11736. 
451 Erskine, 4.3.12. „A magistrate who is lawfully and regularly charged by the messenger to concur, and 

nevertheless refuses to assist him, or to receive the debtor into prison after he is seized, is liable subsidiarie for 

the debt in the caption; and if there be more than one, they are liable conjunctly and severally”. 
452 Morrison 3, s. 2542. 
453 Morrison 14, s. 11754. 
454 Ibidem, s. 11756. 
455 Bankton, 4.37.13. „The messenger ought regularly, in executions, to show his blazon, that people may be 

aware not to deforce him; but in serving a caption, That ought not to be done till the party is apprehended; 

for otherwise it would give him notice to make his escape”. 
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pojęcia bankructwa na wzór angielskich procedur, fakt przeprowadzenia takiego 

nieskutecznego przeszukania był jednym z warunków ogłoszenia upadłości456. 

Zatrzymując dłużnika, posłaniec okazywał mu więc herb oraz dotykał go różdżką 

pokoju (wand of peace 457 ), ogłaszając, iż dłużnik został pozbawiony wolności. Ten 

moment miał nie tylko wymiar symboliczny, ale posiadał znaczące konsekwencje prawne 

– od tej pory każdy wspomagający dłużnika w ucieczce stawał się współodpowiedzialnym 

za jego dług, natomiast gdyby dłużnikowi udało się uciec na skutek niedbalstwa posłańca 

lub przybranych przez niego do pomocy osób, to staliby się odpowiedzialni za 

zobowiązanie zbiegłego dłużnika458 . Podobnie ową procedurę przedstawia Bell, który 

oprócz obowiązku przedstawienia herbu oraz dotknięcia dłużnika różdżką pokoju wskazuje 

na obowiązek okazania nakazu aresztowania. Brak prawidłowego przeprowadzenia 

czynności zatrzymania dłużnika w oparciu o rzeczone kroki prowadzić mógł do sytuacji, 

w której dłużnik, uciekłszy z pieczy posłańca, próbuje skorzystać z prawa sanktuarium – z 

uwagi na nieprawidłowość przeprowadzonego zatrzymania miał on do tego pełne prawo459. 

Podstawowym obowiązkiem posłańca było doprowadzenie pochwyconego 

dłużnika do więzienia i to na posłańcu spoczywał wybór tego miejsca. Z jednej strony 

musiało spełniać ono wymogi zapewnienia dłużnikowi „bezpieczeństwa”, rozumianego 

jako uniemożliwienie mu ucieczki, z drugiej jednak decyzja posłańca o wyborze odległego 

więzienia mogła się spotkać z zarzutem opresyjnego lub okrutnego działania, jeżeli w 

pobliżu znajdowały się więzienia o dobrej opinii. Jednocześnie Bankton zauważa, iż 

                                                 

456 Bell, s. 544. „If the debtor is not to be found, on due search being made for him, the messenger returns an 

execution of search, which, if accompanied with insolvency, establishes the bankruptcy”. 
457 Mianem różdżki pokoju (wand of peace) określano noszoną przez posłańca sądowego laskę stanowiącą 

symbol jego urzędu. Próba przeszkodzenia mu w wykonywaniu obowiązków służbowych określano jako 

przestępstwo zmuszenia do odstąpienia od czynności służbowych (deforcement) – w takiej sytuacji posłaniec 

na dowód takiego działania dokonywał złamania różdżki, a następnie okazania jej odpowiednim organom 

celem pociągnięcia dłużnika do odpowiedzialności karnej. Zob. G. Hutcheson, Treatise on the Offices of 

Justice of Peace, Constable, Commissioner of Supply, and Commissioner Under Comprehending Acts, in 

Scotland, with Occasional Observations Upon Other Municipal Jurisdictions, t. 1, Edinburgh 1806, s. 315. 
458 Bankton, 4.37.13. „However, after he apprehends him, he ought to shew his blazon, and touch him with 

his wand of peace, declaring him a prisoner. When this is done, whoever is accessory to the escape of the 

prisoner is liable for the debt; and if the messenger, or persons charged to concur, are negligent, and thereby 

the escape happens, they are subjected likewise to it”. 
459 Bell, s. 544. „If the debtor should be found, the messenger is to apprehend him, in the way pointed out by 

the law and practice of the country:–1. He must have his blazon displayed, other wise he may be resisted; 2. 

He must shew his warrant of incarceration; ana, 3. He must touch the debtor with his wand of peace. If the 

debtor were to escape from the messenger, while any of these solemnities had been left unperformed, and to 

take refuge in the sanctuary, he could not be demanded as a prisoner”. 
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ewentualna ucieczka dłużnika nie obciążała już posłańca, a urzędników miejskich460. Fakt 

spoczywania wyboru miejsca osadzenia dłużnika w rękach urzędnika prowadzącego 

zatrzymanie potwierdza Bell, wskazując, że początkowo decyzja ta leżała w rękach 

wierzycieli. Często decydowali się oni na odleglejsze więzienia, wierząc zarówno w ich 

skuteczność, jak i wynikającą z odległości od miejsca zamieszkania dodatkową 

dolegliwość względem osadzonego dłużnika. Sam dłużnik nie miał prawa do wyboru 

więzienia, jednak należało mu pozwolić – jeżeli sobie tego życzył – na pozbawienie go 

wolności w więzieniu położonym w okręgu, w którym został pochwycony, pod warunkiem 

że więzienie spełnia wymogi zapewnienia mu bezpieczeństwa. Bell podkreśla, że 

rozwiązanie to ma formę pewnej łaski, nie stanowi zaś uprawnienia dłużnika do 

decydowania o miejscu osadzenia461. 

Bankton czyni interesującą uwagę dotyczącą pewnych elementów regulacji 

instytucji w prawie angielskim462 – okazuje się bowiem, że pozbawiony wolności dłużnik 

nie był od razu doprowadzany do miejsca swojego osadzenia, ale umożliwiano mu w 

okresie przed pozbawieniem wolności załatwienie najbardziej naglących spraw, a nawet 

dokonanie zapłaty długu, który stał się podstawą jego ścigania. Autor zauważając, iż 

rozwiązania te wprowadzono na potrzeby angielskiego common law, jednocześnie ocenia 

możliwość przyjęcia podobnych rozwiązań na gruncie prawa szkockiego jako działanie 

racjonalne i humanitarne463. O proroczym charakterze uwagi de lege ferenda Bantkona 

może świadczyć fragment dzieła Bella, w którym wskazuje on, że w realiach początku XIX 

w. posłaniec nie był już zobligowany do niezwłocznego doprowadzenia dłużnika do 

                                                 

460 Bankton, 4.37.13. „The party being apprehended, the messenger ought to incarcerate him in some safe 

prison, which is in the messenger’s choice, but, if there are prisons near, against which no exception lies, the 

messenger will incur the guilt of oppression, if he carries the party to a far distant one. If, thro’ of the 

insufficiency of the prison, the party escape, the magistrates and keeper arc liable for the debt”. 
461 Bell, s. 544. „…if the debt should not be settled, and it should be necessary to carry the debtor to prison, 

he is entitled to insist on being carried to the next sufficient prison. Lord Stair has said, that custom had 

introduced a right in the creditor to imprison his debtor in any lawful prison, so as farther to increase the 

hardship of debtors, and to operate as a more complete execution. But this is not the law of the present day; 

on the contrary, the established practice at present is, that if the debtor desire to be' carried to any particular 

prison, equally secure, and equally convenient for the creditor, with that of the jurisdiction where he is 

apprehended, he is to be indulged. To this, however» the debtor is. not entitled as a right”. 
462 Chodzi tutaj m.in. o ustawę z czasów panowania Jerzego II, Insolvent Debtors Relief Act z 1728 r. (2 Geo. 

II c. 22.). 
463 Bankton, 4.37.14. „Messengers ought not presently to commit the person arrested to goal, by the law of 

England, but keep him in some safe house for 24 hours, that he may have opportunity to order his affairs, 

and, if possible, take course with the debt. The statutes, which enjoin this seem calculated wholly for England: 

but the same rule may, as I apprehend, be followed by our officers of the law, in the like case, with us, being 

founded in reason and humanity”. 
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więzienia, a czymś zupełnie normalnym było doprowadzenie go najpierw do jego domu 

lub do karczmy na kilka godzin – tak, aby dać mu ostatnią szansę na dobrowolne spełnienie 

świadczenia. W tym czasie dłużnik pozostawał pod kontrolą posłańca i jego ewentualna 

ucieczka rodziła po stronie konwojenta odpowiedzialność o charakterze subsydiarnym464. 

Wskazano, że posłaniec nie może prowadzić dłużnika w miejsce inne niż więzienie, chyba 

że sam dłużnik o to poprosi, a posłaniec się zgodzi. Tezę tę Bell obrazuje wyrokiem z 13 

grudnia 1826 r. w sprawie Garden v. M’Coll, który mówił o nieprawidłowym zachowaniu 

posłańca, który bez wiedzy i zgody dłużnika doprowadził go do domu wierzyciela465. Na 

koniec Bell zauważa, że w prawie angielskim uregulowano wprost, iż nikt nie może być 

osadzony w więzieniu przed upływem dwudziestu czterech godzin od jego ujęcia, 

tymczasem w Szkocji takie działanie miało raczej charakter zwyczaju i aktu 

wyrozumiałości, który choć stosowany był przez posłańców, to już niemalże nie znajdował 

zastosowania w przypadku pochwycenia dłużnika przez innego urzędnika królewskiego466. 

 

3.4. Odpowiedzialność urzędnika za dłużnika pozbawionego wolności 

Wspomniany już przypadek ucieczki dłużnika pozbawionego wolności rodził 

odpowiedzialność urzędników odpowiedzialnych za administrowanie więzieniem – na 

przykładzie sprawy Henderson v. urzędnicy z Irvine rozstrzygniętej wyrokiem z 4 lipca 

1733 r.467 Bankton wskazuje, że niewystarczające było blokowanie więzienia przez zasuwę 

bramy zewnętrznej, ale również bramy i drzwi musiały być zabezpieczone tak, aby 

niemożliwe było ich otwarcie od wewnątrz468.  

Odpowiedzialność urzędników ograniczona była do sumy, która wynikała 

z dokumentów stanowiących podstawę przejęcia dłużnika w poczet osadzonych – Bankton 

                                                 

464 Bell, s. 544. „A messenger is not bound to carry the debtor instantly to prison, but may grant him the 

indulgence of some little delay; taking him for some hours to a private house or tavern, that he may have an 

opportunity of making one last effort for the payment of the debt before his imprisonment. He will, indeed, 

be; liable, if he suffer him to escape between the apprehension and the actual imprisonment”. 
465 A. Beatson Bell, W. Lamond (red.), op. cit., s. 527. 
466 Bell, s. 544. „He must not, however, carry him any where but to prison, except at his own request.3 In 

England it is provided by law, that twenty-four hours shall elapse before the debtor shall be taken to prison 

against his will. Where a debtor, in Scotland, is taken by magistrates charged to concur in the apprehension, 

they never grant the indulgence, but instantly carry him to jail”. 
467 Morrison 14, s. 11736. 
468 Bankton, 4.37.15. „The magistrates are liable, in case of an Escape, thro ’the prison’s not being sufficiently 

secured; as where there are no catbands without upon the prison-door, even tho ’they were upon the inside of 

it, which may be easily undone by the prisoner”.  
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wskazuje, że zdarzało się, iż kwota ta była niższa niż ta wynikająca z nakazu aresztowania, 

bowiem wierzyciele wpisywali dłużnika i jego dług do ksiąg więziennych, aby dłużnicy 

mogli być w dalszym ciągu pozbawiani wolności469. Jako przykład zastosowania takiego 

rozwiązania Bankton wskazuje na wyrok z dnia 11 listopada 1704 r. w sprawie Blair v. 

urzędnicy z Edynburga470. Bankton powołuje się również na dwa inne orzeczenia, które 

choć w swej naturze dość kazuistyczne, bardzo trafnie pokazują granice odpowiedzialności 

urzędnika za dług zbiegłego dłużnika.  

W pierwszym z nich, Thomas Feudar v. urzędnicy z Haddington z 14 grudnia 1687 

r.471, próba dochodzenia przez wierzyciela odpowiedzialności subsydiarnej miasta i jego 

urzędników. skończyła się niepowodzeniem wobec faktu, iż do ucieczki więźnia doszło w 

trakcie zamieszek, a dodatkowo w kilka dni po ucieczce został on ponownie pochwycony 

i wtrącony do więzienia472.  

Druga sprawa, Schaw v. Vance z 6 listopada 1683 r., dotyczyła zakresu 

obowiązków urzędnika nadzorującego więzienie w zakresie dotyczącym rzetelnego 

prowadzenia ksiąg więziennych. Shaw, będący księgarzem, pozwał Johna Vance’a, 

będącego zarządcą 473  więzienia w Edynburgu 474 , w związku z ucieczką Duncana 

Campbella, jego ucznia osadzonego za kradzież wielu książek stanowiących własność 

Schawa. Linia obrony urzędnika polegała na dowodzeniu braku winy z uwagi na rzekomy 

brak wpisania dłużnika do ksiąg – był to akt mający miejsce przy przyjęciu dłużnika do 

więzienia, a do ksiąg więziennych wpisuje się nie tylko same dane dotyczące osadzonego, 

ale również informacje o przyjęciu od wierzyciela zaliczki na poczet pokrycia kosztów 

                                                 

469 Bankton, 4.37.15. „The magistrates, in case of such escape, are only answerable to the extent of the sum 

for which the prisoner was booked, tho ’it be far less than the sum due contained in the caption; because the 

creditor has limited his claim, so far as concerns the safe keeping of the debtor, to such restricted sum”. 
470 The Scottish Jurist, J. W. Dickson (red.), t. 6, Edinburgh 1834, s. 52. 
471 Morrison 14, s. 11729. 
472 Bankton, 4.37.15. „If the prisoner escape Casually, as while there is a disturbance in the prison, and the 

party makes his escape in the tumult, it is a good defence to the magistrates”. 
473 Zarządca więzienia miejskiego (Keeper of the Tolbooth) był jednym ze stałych urzędników miejskich w 

Edynburgu, obok osób czuwających nad zapasami wody, rachunkowością, kapitanem straży miejskiej i 

skarbnikiem. Zob. J. McGowan, Policing the Metropolis of Scotland: A History of the Police and Systems of 

Police in Edinburgh and Edinburghshire, 1770‒1833, East Lothian 2012, s. 27. 
474 Początki budynku więzienia w Edynburgu (Tolbooth of Edinburgh) sięgają prawdopodobnie początków 

XV wieku, a pierwsze zapiski dotyczące wykorzystania budynku dla osadzenia więźniów pochodzą z czasów 

panowania króla Jakuba II (1437-1460). Budynek został znacząco przebudowany za panowania królowej 

Marii Stuart (1542-1567). Mimo wybudowania nowych więzień w Edynburgu, używany jako wiezienie i 

miejsce wykonywania egzekucji aż do czasu jego wyburzenia w 1817 r. Więcej o historii edynburskiego 

więzienia: P. Miller, The Origin and Early History of the Old Tolbuith of Edinburgh [w:] Proceedings of the 

Society of Antiquaries of Scotland, Edinburgh 1886, s. 360‒376. 
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utrzymania osadzonego. Jednocześnie bezsprzeczne okazały się zarówno fakty 

pozbawienia dłużnika wolności, jak i jego ucieczki, wobec czego z jednej strony przyznano 

wierzycielowi możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości zobowiązania 

dłużnika od urzędnika, natomiast sam urzędnik zyskał prawo regresu względem swoich 

podwładnych, których zaniechania spowodowały powstanie jego odpowiedzialności475. 

Podobne podsumowanie odpowiedzialności urzędnika, której nie można egzonerować 

niedbalstwem podwładnego, znajdujemy w opisie orzeczenia autorstwa Banktona476. 

Opis odpowiedzialności urzędnika Bell rozpoczyna od opisu przyjęcia dłużnika do 

więzienia – posłaniec był zobligowany do okazania nakazu aresztowania urzędnikowi lub 

naczelnikowi więzienia, a dokument ten pozostawał do dyspozycji administrujących 

więzieniem, bowiem zgodnie z aktem z 1597 r.477 to na miastach królewskich spoczywał 

obowiązek utrzymania osadzonych dłużników478. Autor stwierdza, że moment osadzenia 

konstytuował początek odpowiedzialności urzędnika pozbawionego wolności dłużnika, 

w przypadku którego ucieczki to właśnie urzędnik ponosił odpowiedzialność479 zgodnie 

z regułą, która wynikała z wyroku w sprawie Stevenson v. Manson z 26 lutego 1685 r.480. 

Przyjęcie więźnia zakończone było poprzez dokonanie wpisu do rejestru więzienia, 

które zawierało zarówno dane więźnia, jak i opis długu, który wyznaczał zakres 

odpowiedzialności urzędnika względem wierzyciela, a za samą czynność dokonania wpisu 

należała się urzędnikowi nadzorującemu więzienie stosowna opłata. Bell wskazuje, że 

początkowo rejestry były prowadzone z inicjatywy samych urzędników, w celu 

kontrolowania wysokości ich ewentualnej odpowiedzialności – autor odwołuje się tutaj do 

cytowanego już orzeczenia Sądu Sesji z 6 listopada 1683 r. w sprawie Schaw v. Vance, z 

której wyprowadzono zasadę dotyczącą braku możliwości powoływania się urzędnika na 

                                                 

475 Morrison 11, s. 9354. 
476 Bankton, 4.37.15. „But the not booking the debtor in the prison-books, is no sufficient plea for the 

magistrates, it being the duty of the keeper, for whom they are answerable, to do it”. 
477 The Oxford Companion to Scottish History, M. Lynch (red.), Oxford 2007, s. 51. Sytuacja ta doprowadziła 

do znacznego rozbudowania więzień w miastach królewskich – przykładem jest chociażby Edynburg, w 

którym w 1610 r. wybudowano pięciopiętrowy karcer czy Aberdeen, gdzie dłużników osadzano w pokaźnej 

wieży wybudowanej za budynkiem sądu.  
478 Bell, s. 544. „The messenger must produce the caption to the clerk of the prison, or the jailor, as the warrant 

for receiving the prisoner; ana he must leave it, or a charge given upon it, with, the jailor. Without these, there 

is no imprisonment to the effect of subjecting the magistrates for escape. The magistrates of burghsare 

charged with the keeping of prisons, by the statute 1597 c. 273”. 
479 Ibidem. „The question of sufficiency of prisons will be discussed 'hereafter; but when a prisoner is once 

lodged in jail, the magistrates are responsible for safe custody, or for the debt”. 
480 Morrison 14, s. 11727. 
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brak stosownego wpisu w rejestrze jako okoliczności egzoneracyjnej urzędnika 

nadzorującego więzienia w sytuacji ucieczki pozbawionego w nim wolności dłużnika481. 

Natomiast odwołując się do praktyki XIX-wiecznej Bell zauważa, że w jego czasach 

standardem stało się wpisywanie całej sumy zadłużenia dłużnika do rejestru i przyznawanie 

naczelnikowi więzienia opłaty stosunkowej zależnej od wysokości tegoż długu. W 

dawniejszych czasach natomiast zauważyć można było negatywnie ocenianą praktykę, 

która sprowadzała się do wpisywania do rejestru tylko niewielkiej części sumy zadłużenia 

i pozbawianie wolności na tej podstawie. Takie rozwiązanie posiadało dwie istotne zalety 

z punktu widzenia wierzyciela oraz urzędnika. Mianowicie pierwszemu z nich umożliwiało 

skierowanie przeciwko dłużnikowi dalej idących działań w postaci żądania jego 

zatrzymania na podstawie nowego tytułu egzekucyjnego (pozostałej części długu) w 

sytuacji, w której rozpoczął on ubieganie się o skorzystanie ze swoich uprawnień, do 

których zaliczamy także cessio bonorum 482 . Korzyść dla urzędnika wynikała 

z ograniczenia zakresu odpowiedzialności do kwoty zawartej w rejestrze, który był 

wypełniany zgodnie z poleceniem posłańca oddającego dłużnika do miejsca pozbawienia 

wolności. 

Interesującą uwagą Bell dzieli się w kontekście procedury uwolnienia uwięzionego 

za długi dłużnika. Wskazując na współczesną mu regulację, zgodnie z którą, w przypadku 

spłacenia przez dłużnika lub inną osobę w imieniu dłużnika długu w wysokości 

wynikającej z rejestru, dochodziło do natychmiastowego uwolnienia dłużnika. Tymczasem 

wcześniejsza praktyka była zgoła odmienna, albowiem żaden więzień-dłużnik nie mógł 

być uwolniony bez uzyskania nakazu uwolnienia 483  wydawanego przez króla, po 

uprzednim zawiadomieniu wierzyciela, na wniosek którego dokonano uwięzienia, oraz 

nakazaniu urzędnikowi dokonania uwolnienia dłużnika 484 . Samo postępowanie 

                                                 

481 Bell, s. 544. „To shew the extent of the responsibility, the debt and the prisoner's name are entered in a 

register at his imprisonment, and the jailor receives a certain fee for the recording. These records were 

originally introduced by the magistrates themselves, to inform them of the extent of the obligations under 

which they lay. It is, therefore, the business of the jailor to see the debtor booked; and the magistrates can 

rest no defence against an action for escape, upon the. omission of the booking”. 
482 Ibidem. „At present, the whole sum of debt is commonly entered, and a proportional fee paid for it to the 

jailor; though formerly the practice was to enter only a small part, and arrest the debtor in prison for the 

remainder, should he take measures for obtaining his liberation”. 
483 Który określany był jako letters of relaxiation and liberation. 
484 Bell, s. 545. „At present, if the debtor can pay his debt, as it stands in the prison record, he is free; but, 

formerly, no debtor could be liberated without obtaining letters of relaxation and liberation from the King, 

after intimation to the creditor-incarcerator, and a charge to the magistrates to set him at liberty”. 
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umożliwiające dłużnikowi uwolnienie było nie tylko długotrwałe, ale również kosztowne, 

dlatego Bell wskazuje, że wykształciła się wśród naczelników więzień praktyka, w związku 

z którą dochodziło do uwalniania dłużników na podstawie samego oświadczenia 

wierzyciela o spłacie długu (tzw. discharge). W tej sprawie urzędnicy nadzorujący 

więzienia w Edynburgu zwrócili się do Sądu Sesji z pytaniem o to, czy mogą stosować ową 

praktykę w przypadku osób osadzonych w podległych im więzieniach. Odpowiedź Sądu 

została zawarta w postaci Aktu Sederuntu z 5 lutego 1675 r.485, w której Lordowie Sądu 

Sesji wyrazili zgodę na uwolnienie dłużnika i należyte zarejestrowanie tego faktu, jeżeli 

dług nie przekracza 200 szkockich merków486 i jeżeli więzień nie był przetrzymywany z 

innego powodu487. Bell wskazuje tutaj także na orzeczenie w sprawie Blair v. urzędnicy z 

Edynburga z 11 listopada 1704 r., w której zachowała się informacja na temat 

funkcjonowania tej praktyki, a raczej jej wykorzystywania przez wierzycieli przeciwko 

dłużnikom. W sytuacji, w której dług nie przekraczał kwoty 200 merków szkockich, 

istniała możliwość uwolnienia dłużnika, dlatego zaniechano wcześniej już opisanej 

praktyki wpisywania do rejestrów długów o niskiej wartości, natomiast zdarzało się 

zgłaszać dalej idące roszczenia, aby przekroczyć wskazaną sumę. Autor zdaje się 

sugerować, że nie miało to na celu dochodzenia dalej idących roszczeń, a było jedynie 

                                                 

485 Pełna treść Aktu Sederuntu: 

„Dozorca więzienia w Edynburgu wystosował do Lordów Sesji pytanie, w którym twierdzi, że osoby 

uwięzione w tymże więzieniu z powodu długu, po uzyskaniu zwolnienia z długu, nalegają na uwolnienie, po 

okazaniu zwolnienia z długu, jednak bez uzyskania formalnego zwolnienia z więzienia. Dozorca takim 

prośbom odmawia, choć czynią to inni dozorcy, w szczególności dozorca więzienia Canongate, dlatego też 

zwrócił się z pytaniem o przyznanie podobnego przywileju lub określenie jak w tej sprawie powinien uczynić. 

Wspomniani Lordowie, rozważywszy tę ogólną sprawę i stwierdziwszy, że tam, gdzie dług, za który osoby 

są uwięzione, jest znaczny, wydatki związane z uzyskaniem opłaty za wyjście na wolność niekiedy prawie 

dorównują samemu długowi, a więźniowie są również biedni i nie są w stanie pokryć wspomnianych 

wydatków. Dlatego też, wspomniani Lordowie upoważniają i zezwalają na wypuszczanie na wolność osób 

uwięzionych za długi, po przedstawieniu wystarczającego zwolnienia z długu, udzielonego przez 

wierzyciela, na mocy którego zostali oni uwięzieni, z dołączoną zgodą na uwolnienie dłużnika i należycie 

zarejestrowaną, jeśli suma nie przekracza dwustu merków szkockich, a więzień nie jest aresztowany z 

powodu innych stron. Jeśli jednak suma, za którą dłużnik został uwięziony, przekracza dwieście merków 

szkockich, uwolnienie musi nastąpić dopiero na skutek decyzji króla”. J. Dalrymple [hrabia Stair], The 

decisions…, op. cit. 
486 Oprócz funtów szkockich w obiegu były srebrne monety zwane merkami, warte 13 szylingów i 4 pensy 

czyli 2/3 funta szkockiego. 
487 Bell, s. 545. „To relieve poor debtors from the oppression of proceedings so expensive, a practice had 

arisen, among jailors, of setting debtors at liberty without letters or liberation, upon production of the 

discharge only. The jailors of Edinburgh applied to the Court of Session to know whether they might follow 

the common practice of other jails; upon which the Lords allowed them to set debtors at liberty, upon 

production of the discharge alone, bearing a consent to the debtor’s liberation, and duly registrate, if the 'sum 

do not exceed 200 merks Scots, and the prisoner be not arrested at the instance of other parties and they 

prohibited liberation, without a charge to set at liberty, where the‘debt exceeded that sum”. 
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próbą uniemożliwienia dłużnikowi uwolnienia się. Jednocześnie Bell zauważa, że praktyka 

wpisywania niższych kwot, dla celów ewentualnego rozszerzenia roszczenia i utrudnienia 

dłużnikowi procesu uwolnienia, mogła się obrócić przeciwko wierzycielowi w sytuacji, w 

której nie zgłosił on dodatkowych długów, a dłużnik uciekł z więzienia – w takiej bowiem 

sytuacji odpowiedzialność urzędnika była ograniczona jedynie do kwoty długu wpisanej w 

rejestrze więziennym, w związku z którą dłużnik był pozbawiony wolności488. 

W dalszej kolejności Bell przechodzi do opisu zobowiązań urzędników 

dotyczących zapewnienia odpowiednich warunków osadzenia pozbawionych wolności 

dłużników. Po pierwsze wskazuje, że standard w tym zakresie został wyznaczony przez 

ustawę przyjętą w czasach panowania Jakuba VI, w której król nakazuje „zbudować 

odpowiednie i solidne więzienia” oraz właściwie je utrzymywać i nimi zarządzać „w celu 

zapewnienia prawidłowego przetrzymywana osadzonych i nadzorowania ich”489 . Jako 

ratio legis ustawy wskazano fakt, że z braku wystarczających i pewnych więzień różni 

buntownicy i przestępcy, tak kryminalni, jak i cywilni, pozostają bezkarni, a 

sprawiedliwość jest lekceważona. Dlatego też nakazano, aby w terminie do trzech lat od 

wydania ustawy wybudowano więzienie w każdym z miast królewskich, które następnie 

miało być utrzymywane i administrowane przez miasto490. Bell stwierdza, że głównym 

motywem wprowadzenia omawianej ustawy było stworzenie standardu odpowiedniego 

utrzymania więzień w stosunku do stanu społeczeństwa w tamtym okresie i należy go 

oceniać właśnie przez pryzmat tego okresu. Podaje zresztą w tym zakresie przykład, że 

dawne rygle i kraty stanowiły odpowiednie zabezpieczenia, zaś w jego czasach, wobec 

powszechnej wśród więźniów wiedzy, w jaki sposób pokonać takie zabezpieczenia, nie 

byłby one odpowiednie. Stan właściwego zabezpieczenia należy więc zawsze oceniać 

indywidualnie, co dodatkowo Bell podkreśla stwierdzeniem, że jest to zadanie dla ławy 

przysięgłych (jury question), która w danym przypadku może ocenić, czy ucieczka więźnia 

                                                 

488 Bell, s. 545. „In a case reported by Lord Fountainhall, there is some curious information respecting the 

change which was produced upon the practice by this rule. Instead of entering the debt at a trifle, as formerly, 

a creditor was not now safe to enter it at less than the 200 merks; therefore, marking the sum above that 

whenever they got the charge on the prisoner’s application, they arrested the debtor upon the remanent debt 

in the caption, and so hindered the liberation. ’But, in all cases of escape, the creditor, in such a case, has a 

claim against the magistrates and jailor only for the debt entered”. 
489 Ibidem. „When the debtor has been regularly lodged in jail, the magistrates and their jailor are safe bound 

to keep him safely. The statute 1597 c.273. orders  ‘sufficient and sure jails and  ‘wardhouses to be built, and 

upheld and maintained, for the sure imprisonment, warding, keeping, and detaining of prisoners”. 
490 Chodzi tutaj o ustawę nr 277 z 16 grudnia 1597 r., Prison houses should be built within all burghs [w:] 

Records…, dostęp online: https://www.rps.ac.uk/trans/1597/11/51 [data dostępu 5.08.2022]. 
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była skutkiem braku odpowiednich zabezpieczeń i stosownego nad nim dozoru491. Autor 

wskazał, że podmioty sprawujące pieczę nad więzieniami i osobami w nich osadzonymi 

zobligowane były do wykazywania zasad najwyższej staranności, przekraczającej nawet 

staranność, jaką wykazywano się przy samym pochwyceniu niewypłacalnego dłużnika – 

w ocenie Bella więzienie musi być odpowiednie do przetrzymywania więźniów przez co 

najmniej jedną noc, pomimo jakichkolwiek ich działań, a naczelnik oraz strażnicy muszą 

być na tyle czujni, aby dostrzec jakiekolwiek czynności, które mogą być dokonywane w 

nocy, w celu przeciwdziałania próbom ucieczki492. 

Gdyby doszło do ucieczki dłużnika, a wierzyciel zdecydowałby się na dochodzenie 

swojego długu od urzędnika na podstawie jego subsydiarnej odpowiedzialności 

wynikającej z ucieczki dłużnika, ciężar dowodu spoczywał na urzędniku. Musiał on 

bowiem udowodnić, że więzienie było odpowiednio zabezpieczone, a strażnicy 

wystarczająco czujni. Odnośnie do wymogów zabezpieczenia więzienia Bell odwołuje się 

do pochodzącego jeszcze z drugiej połowy XVI w. Aktu Sederuntu, który nakazywał 

zabezpieczanie drzwi odpowiednimi zasuwami i zamykanie ich na noc493.  

Bell wskazuje na kilka spraw, w których poruszano kwestie odpowiedniego 

zabezpieczenia miejsca osadzenia dłużników – była to po pierwsze cytowana już sprawa 

Henderson v. urzędnicy z Irvine z 4 lipca 1733 r.494, ale także sprawy Parker i Mitchel v. 

urzędnicy z New Galloway z 21 listopada 1751 r. oraz Chalmer i Ross v. Macculloch 

i urzędnicy z Tain z 14 grudnia 1757 r. W pierwszej ze wskazanych spraw głównym 

problemem, który stał się podstawą rozstrzygnięcia była odpowiedź na pytanie czy 

                                                 

491 Bell, s. 545. „The general expressions of this Act have been held to import an obligation correlative to the 

state of society at the time the question arises. Security, in ancient days, would be absolute insecurity now, 

when the arts by which the strength of bars and bolts may be overcome are known to every prisoner. Every 

question of this sort is truly a jury question, to be determined on the circumstances”. 
492 Ibidem. „And all that, in the way of general doctrine, can be laid down, seems to be this, That magistrates 

and jailors, being the keepers of prisons for the public benefit, are liable in extreme diligence; as at once 

superseding private custody, and above the controul of private superintendence: That their prison must be 

sufficient to keep a prisoner, at least or one night, in spite of all the arts or force he can exert; and their jailor 

and servants so vigilant as to detect any operation which may, during the night, have been carried on 

preparatory to a subsequent attempt”. 
493 Ibidem. „The onus probandi, it is agreed, lies on the magistrates; and unless they can make out a case of 

combined security and vigilance, which may give fair assurance to the public for the safety of prisoners, they 

are liable. As to the physical strength and state of the prison, there is a particular Act of Sederunt, which has 

required, in the prisons of burghs, that the doors shall be secured with catbands, and be locked nightly”. 
494 Morrison 14, s. 11736. Dotyczyła ona konieczności zabezpieczenia cel więziennych nie tylko od środka, 

ale przede wszystkim od zewnątrz. 
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uwięziony dłużnik został odpowiednio starannie przeszukany495. W Słowniku Morrisona 

zachował się również komentarz jednego z Sędziów Sądu Sesji, Lorda Kilkerrana, który 

wskazał, że problem z tym więzieniem istniał już wcześniej, a urzędnicy mieli świadomość 

niewystarczającego stopnia zabezpieczenia znajdującego się poniżej cel sklepu. 

Dodatkowo sędzia zaznaczył, że nie istniał prawidłowy nadzór nad więźniem w sytuacji, 

w której do ucieczki doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, a wykrycie faktu ucieczki 

miało miejsce dopiero we wtorek 496 . W drugiej z cytowanych spraw doszło do 

pochwycenia dłużnika, który początkowo uciekł przed długami za granicę. Jego uwięzienie 

w więzieniu miasta Tain497 miało jednak charakter krótkotrwały - po kilku dniach uciekł z 

pomocą swojego szwagra 498 , wykorzystując zaniedbania strażników więzienia. 

Powództwo zostało więc skierowane zarówno przeciwko osobie, która pomogła 

dłużnikowi w ucieczce, jak i przeciwko urzędnikom, z uwagi na ich zaniedbania499 . 

Wprawdzie urzędnicy starali się argumentować, że dozorca więzienia był ostrożny i 

                                                 

495  W opisie stanu faktycznego w słowniku Morrisona odnajdujemy informację, że wprawdzie w 

pomieszczeniu, w którym przetrzymywano dłużnika, drzwi i okna były wystarczająco zabezpieczone, ale 

samo pomieszczenie znajdowało się nad sklepem, którego drzwi i okna miały opaski, ale opaski te nie miały 

zamków, a dozorca nie troszczył się o zabezpieczenie sklepu. Podłoga składała się z dębowych belek, 

ułożonych na grubych dębowych legarach; były w nich jednak małe otwory, przez które światło przechodziło 

z jednego miejsca do drugiego; jedna lub dwie bele były zawinięte i wystające z legarów, ale, jak twierdzono, 

były tak zamocowane końcem pod ścianą, że nie można ich było podnieść bez jakiegoś narzędzia. Okazało 

się jednak, że nieodpowiednio przeszukany więzień posiadał takie narzędzie i w ten sposób uciekł w nocy. 

Zob. Morrison 14, s. 11740. 
496 Morrison 14, s. 11740. 
497 Miasto położone w hrabstwie Ross, w regionie Highlands. Jedno z najstarszych szkockich miast, założone 

na podstawie przywileju królewskiego z 1066, nadanemu miastu przez króla Malcolma III. Więcej o historii 

miasta: W. Taylor, Researches into the History of Tain, Edinburgh 1882. 
498 Będącego drugim pozwanym w sprawie, Rodericka Maccullocha.  
499 Zgodnie z odnalezionym w słowniku Morrisona stanem faktycznym, więzienie posiadało odpowiednie 

zabezpieczenia – były więc co najmniej trzy pary drzwi, przez które więzień musiał przejść, aby uciec, a 

mianowicie drzwi do pokoju, drzwi u podnóża wieży i zewnętrzne drzwi więzienia. Wszystkie one miały 

odpowiednie zasuwy i żelazne łańcuchy do zawieszania zamków na zewnątrz, do których nie można było 

dostać się od wewnątrz. Udowodniono, że strażnik więzienny pozwolił szwagrowi dłużnika na dostęp do 

więźnia w dniu jego ucieczki, jednocześnie wskazano, że istniały pewne przyczyny dla podejrzewania, że 

ucieczka więźnia była planowana, a samo zachowanie strażnika miało znamiona poważnych zaniedbań – 

strażnik został wywabiony z więzienia pod pozorem konieczności zajęcia się inną sprawą, pozostawił 

Glastullicha w pokoju z więźniem jednocześnie pozostawiając otwarte drzwi. Wprawdzie zamknął drzwi u 

stóp wieży na klucz, ale do tego zamka można było dostać się od wewnątrz, a był on tak niedostateczny, że 

można go było otworzyć krzywym kawałkiem żelaza: Zasuwa zewnętrznej strony tych drzwi nie była 

zamknięta, a młodszy brat Glastullicha przebywał w korytarzu lub zewnętrznym pomieszczeniu więzienia, 

pomiędzy drzwiami wieży a zewnętrznymi drzwiami więzienia, i pozostawał tam, gdy więzień wychodził. 

Dodatkowo zewnętrzne drzwi więzienia pozostawiono całkiem otwarte – więzień wyszedł na zewnątrz za 

pomocą kawałka krzywego żelaza, wybił wewnętrzną kłódkę w drzwiach u stóp wieży, i wyszedł na ulicę, z 

mieczem Glastullicha w ręku, a za nim, w niewielkiej odległości, szedł Glastullich. Poruszali się ulicami aż 

na obrzeża miasta, gdzie czekały na nich konie Glastullicha, i w ten sposób uciekli. Zob. Morrison 14, s. 

11746. 
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sumienny, część zabezpieczeń w dalszym ciągu funkcjonowała i musiała zostać 

przełamana przez więźnia i jego pomocników, a nikt nie mógł podejrzewać, że dojdzie do 

próby ucieczki za dnia i to dodatkowo wspieranej przez pomoc z zewnątrz. Sąd Sesji nie 

przychylił się jednak do tej argumentacji pozwanych i uznał stanowisko powodów, 

stwierdzając, że ucieczka więźnia była spowodowana zarówno zawinionym zaniedbaniem 

strażnika, jak i pomocą udzieloną przez Glastullicha, przez co oba podmioty powinny być 

uznane za współodpowiedzialnych za dług. Jednocześnie Sąd Sesji sformułował zasadę, 

zgodnie z którą choć urzędnik ponosi odpowiedzialność za ucieczkę więźnia, posiada on 

roszczenie regresowe względem osoby, która umożliwiła dłużnikowi ucieczkę, przy czym 

urzędnik i osoba, która udzieliła pomocy w ucieczce odpowiadają na zasadach solidarności 

względem wierzyciela500.  

Opisane powyżej sprawy, choć specyficzne w swoich stanach faktycznych, 

dotyczyły jednak dość jasnych podstaw odpowiedzialności urzędnika w postaci 

nieodpowiedniego stopnia zabezpieczenia lub rażącego zaniedbania spoczywających na 

nim obowiązków. Jednocześnie Bell zauważa, że dużo trudniejsze do oceny są te sprawy, 

gdzie zwykłe środki bezpieczeństwa okazują się niewystarczające dla utrzymania dłużnika 

w więzieniu, jak również te, w których ocenie podlega stopień zamiaru zachowania 

czujności przy przypisywaniu mu odpowiedzialności. W tym zakresie Bell odnosi się do 

dwóch spraw z początku XIX w., w których dokonano właśnie takiej gradacji zakresu 

wymaganej od urzędnika staranności. Musi ona osiągnąć poziom uniemożliwiający w 

przypadku ucieczki więźnia uznanie, iż przyczyna leżała w zaniedbaniach w zakresie 

zapewnienia stosownych środków ochrony więzienia 501 . W pierwszej ze wskazanych 

spraw Dean v. urzędnicy z Ayr502 zakończonej wyrokiem z 27 stycznia 1803 r. Sąd w 

sposób niejednomyślny ocenił zaniedbania urzędników nadzorujących więzienia. W 

przedmiotowej sprawie doszło bowiem do ukrycia przez dłużnika liczącej około dziesięć 

                                                 

500 Morrison 14, s. 11746. 
501 Bell, s. 545. „But the cases of difficulty are those in which ordinary means would fail, were they not aided 

by force, or the use of instruments, and where the charge of want of vigilance makes part of the ground of 

responsibility. Two cases have occurred of late years on this question, the result of which seems to be, that 

the magistrates must make out a clear case of strength and of vigilance, so combined as to leave no room for 

attributing the escape to any failure of duty”. 
502 Ayr – miasto położone na południowo-zachodnim wybrzeżu Szkocji, u ujścia do morza rzeki o tej samej 

nazwie. Ustanowione miastem królewskim na podstawie przywileju królewskiego króla Wilhelma I Lwa 

(1165-1214) z 1205 r. Więcej o historii miasta: J. Strawhorn, The History of Ayr: Royal Burgh and County 

Town, Edinburgh 1989.  



 

154 

centymetrów piły, która była używana przez niego do stopniowego spiłowywania krat, co 

umożliwiło mu ucieczkę w nocy. Część składu uznała, że jedynym sposobem na 

przeciwdziałanie takiej sytuacji byłoby umieszczanie strażników także na zewnątrz 

więzienia, jednak większość zdecydowała, że sytuacja była wynikiem braku prawidłowego 

przeszukania więźnia, braku sprawdzenia jego celi oraz obserwacji okien, które dla 

umożliwienia mu dokonania spiłowywania krat był zasłonięte, co łącznie konstytuowało 

zaniedbanie ze strony strażników503. 

Drugą sprawą opisaną przez Bella była sprawa rozstrzygnięta wyrokiem Sądu Sesji 

z 17 grudnia 1803 r., a następnie utrzymana wyrokiem Izby Lordów z 20 marca 1809 r. – 

Affleck v. urzędnicy z Kirkcudbright. Dłużnik został osadzony w bardzo starym i 

znajdującym się w złym stanie technicznym więzieniu504 w Kirkcudbright505. Wskutek 

tego więzień miał możliwość uzyskać małą piłę, której użył do wykonania wyrwy w 

suficie, przez którą uciekł. Sąd uznając odpowiedzialność administrujących więzieniem 

urzędników wskazał, że z uwagi na rozkład ciężaru dowodu to urzędnik musi udowodnić 

brak swojego zaniedbania – jeżeli więc co do zasady musi udowodnić odpowiedni stopień 

swojej czujności, to stopień ten powinien być jeszcze wyższy, jeżeli urzędnik miał 

świadomość niedostatecznego stanu technicznego miejsca osadzenia dłużnika. Co więcej 

– świadomość takich defektów konstrukcyjnych nie powinna powodować jedynie stanu 

wzmożonej czujności, ale dążenia do naprawy bądź chociażby zniwelowania takich wad 

konstrukcyjnych więzienia, które mogłyby umożliwiać lub ułatwiać ucieczkę więźnia. Bell 

opisując wyrok Izby Lordów utrzymującej orzeczenia szkockiego sądu zauważa, że nie 

można byłoby mówić o więzieniach w Szkocji, jeżeli jedyną formą ochrony wierzyciela 

miałaby być nadzieja, że więzień nie ma przyjaciół, którzy by mu wręczyli narzędzia 

przełamujące zabezpieczenia, a definiując spoczywający na urzędniku ogólny obowiązek 

odpowiedniego utrzymywania więzień wskazuje, że wymaga on czujności i pilnowania w 

sposób wzmożony każdego słabego punktu. Bell zauważa również, że wielką wadą 

                                                 

503 Morrison 14, s. 11765. 
504 W opisie więzienia w dziele Bella znajdujemy informację, że ściany celi, w której osadzony był dłużnik, 

były mocne w każdym miejscu, ale na górze znajdował się odkryty strych połączony z główną klatką 

schodową więzienia. Od strony schodów drzwi zewnętrzne były zabezpieczone zwykłą zasuwą, a okno w 

nich posiadało tylko jeden szczebel kraty i było wpuszczone w piaskowiec na pół cala. Okna w celi posiadały 

żelazne kraty, ale nie posiadały okiennic uniemożliwiających komunikowanie się z osobami na ulicy – co 

doprowadziło do możliwości swobodnej komunikacji osadzonego dłużnika z jego bratem. 
505 A. Beatson Bell, W. Lamond (red.), op. cit., s. 292. 
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szkockich więzień było to, że budynki więzienne znajdowały się w centrum miast, a ich 

okna wychodziły na ulice – w jego ocenie więzienia powinny być odgrodzone co najmniej 

dziedzińcem, co z jednej strony podnosiłoby poziom ich bezpieczeństwa, z drugiej zaś 

w sposób korzystny wpływałoby na bardziej humanitarne warunki pozbawienia 

wolności506. 

Swój wywód dotyczący granic odpowiedzialności urzędnika Bell obrazuje 

porównując dwa już cytowane orzeczenia – Feudar v. urzędnicy z Haddington507 oraz 

Parker i Mitchell v. urzędnicy z New Galloway508 – i wskazując, że istota zaniedbania musi 

mieć charakter wewnętrzny, leżący po stronie urzędników. Jeżeli więc więzień dokonał 

ucieczki z uwagi na sprzyjające mu okoliczności niezależne od zaniedbania urzędnika, to 

ten nie ponosił odpowiedzialności, jednak jeśli to urzędnik przez dwa dni nie sprawdzał 

czy więzień dalej przebywa w celi, to już nie można egzonerować odpowiedzialności 

urzędnika nawet znaczącym zakresem udziału czynników zewnętrznych, które umożliwiły 

dłużnikowi ucieczkę509. 

  

                                                 

506 Bell, s. 545. „That the escape lays the onus probandi on the magistrates. 2. That in making out their case, 

they must shew a combination of vigilance, with sufficiency, such as to give the public assurance of the 

effectual execution of the laws: That it may not be enough to say of a jail it was not arched, or the windows 

had no shutters; yet, wherever there is a weak or questionable point of this sort in the construction pf a jail, 

there must be proportionably greater vigilanceio counterbalance it: That here the free supply of instruments 

undetected, makes a prison no place of security: That if creditors have no other assurance for the execution 

of law than that the prisoner has no friends who will carry up to him, or hand in to him at his window, 

instruments of irresistible power, there is no prison in Scotland: And that the general obligation of having 

sufficient jails, with the duties of watching and warding, require every point of weakness or exposure to be 

strengthened by guards. The case was heard in presence, and the magistrates were found liable. A petition 

was refused without answers. In the House of Lords the judgment was affirmed with costs. 20th March 1809 

The great defect in the prisons of Scotland, and which leads to these continual questions, is, that, in general, 

they are single buildings standing in the middle of a town, with the windows open to the street. A prison 

should be enclosed within a court-yard; and thus there would at once be greater security to the public, and a 

humane provision for the exercise and health of prisoners”. 
507 Morrison 14, s. 11729. 
508 Ibidem, s. 11740. 
509 Bell, s. 546. „But the magistrates will not be liable, where, by superior external force, the prison is opened, 

and the debtor escapes. Thus when, in 1687, a troop of horse of the celebrated Graham of Claverhouse having 

been quartered at Haddington, the men, in a frolic, opened the prison to make the prisoners drink the King’s 

health, and one confined for debt escaped; the magistrates were not made liable. If the magistrates be 

negligent in searching for the debtor after his escape, they will be liable; as in the case of the magistrates of 

New Galloway, from whose prison a debtor having escaped on Sunday night, no search was made for him 

till Tuesday morning; and the Court were all agreed that the magistrates were liable on this ground, that they 

had not early enough sent in quest of the prisoner”. 



 

156 

3.5. Pozbawienie wolności dłużnika na czas procesu (meditatio fugae) 

3.5.1. Ryzyko ucieczki jako podstawa pozbawienia dłużnika wolności na czas 

procesu 

Sytuacją, która rodziła wątpliwości w praktyce orzeczniczej była kwestia 

możliwości wnioskowania o cessio bonorum przez dłużnika, który został pozbawiony 

wolności na podstawie nakazu meditatio fugae – nakazu aresztowania w przypadku 

zagrożenia ucieczką dłużnika. Jak wskazuje Robert Bell w swoim Słowniku, ów nakaz 

stanowił jedną z czterech form pozbawienia wolności obok nakazu granicznego510, nakazu 

aresztowania w sprawach karnych511 oraz specyficznej formy aresztowania włóczęgów na 

terenach miast512. Możliwość wydania przedmiotowego nakazu miała miejsce w sytuacji, 

w której wierzyciel oświadczył, że w przypadku dłużnika zachodzi uzasadnione ryzyko 

ucieczki. W toku postępowania o wydanie nakazu sędzia prowadził szczegółowe badanie 

przyczyn tezy o ryzyku ucieczki i w przypadku uznania zasadności takiego wniosku, 

przyznawał nakaz umożliwiający pochwycenie i uwięzienie dłużnika do czasu 

przedstawienia przez niego stosownego zabezpieczenia. Jednocześnie Bell podaje, że 

zastosowanie nakazu rodziło dwojakie ryzyko – w przypadku zastosowania nakazu mimo 

braku podstaw rodziło odpowiedzialność odszkodowawczą względem uwięzionego 

dłużnika, zarówno ze strony wierzyciela, będącego wnioskodawcą, jak i sądu 

uwzględniającego ów wniosek513. 

Stair z kolei wskazuje, że na zastosowanie przywileju cessio bonorum nie zasługuje 

dłużnik uwięziony w związku z ryzykiem jego ucieczki, jak również ten, względem którego 

orzeczono grzywnę za niestawiennictwo w sądzie514. Stair odwołuje się w tym zakresie do 

sprawy zainicjowanej wnioskiem dłużnika nazwiskiem Amstrong, którą rozstrzygnięto 

                                                 

510 Stosowanego względem przebywających na terenie Szkocji Anglików, którzy wolność mogli utracić na 

wniosek swoich szkockich wierzycieli w obawie przed ucieczką do innej jurysdykcji. 
511  Nakaz aresztowania wydawał sędzia lub sędzia pokoju względem osoby, którą podejrzewano o 

popełnienie przestępstwa. Nakaz miał co do zasady formę pisemną, ale jeśli sędzia był świadkiem popełnienia 

czynu zabronionego, mógł ów nakaz wydać nawet w formie ustnej. Samo uzasadnione podejrzenia pełnienia 

czynu zabronionego wraz z potencjalnym ryzykiem ucieczki było wystarczającą przesłanką do wydania 

nakazu względem podejrzanego.  
512 Podstawą tego rozwiązania była ustawa z 1672 r., związana przede wszystkim z trudnością dochodzenia 

ewentualnych roszczeń od osób nieposiadających z jednej strony stosownego majątku, z drugiej zaś trudno 

uchwytnych w przypadku chociażby procesu o naprawienie szkody. 
513 R. Bell, A Dictionary of the Law of Scotland, t. 1, Edinburgh 1826, s. 63. 
514 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „Neither is it competent where the debtor is imprisoned 

merely as in meditatione fugce, or in consequence of not finding caution de judicio sisti”. 
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wyrokiem Sądu Sesji z 2 sierpnia 1776 r. W przedmiotowej sprawie punktem wyjścia stała 

się niejednolita linia orzecznicza Sądu Sesji w zakresie wniosków dłużników uwięzionych 

z tytułu grzywien sądowych – w niektórych bowiem sprawach sędziowie odmawiali 

przyznania cessio bonorum 515 , w innych zaś uwzględniali wniosek dłużnika 516 . W 

przywołanej sprawie uznano, że charakter długu z tytułu niezapłacenia grzywny sądowej 

różni go zasadniczo od długu cywilnego i sytuacji, w której dłużnik tracił wolność w 

wyniku nieskutecznej egzekucji tegoż, dlatego też odmówili oni przyznania wnioskodawcy 

cessio bonorum517. Kolejne orzeczenia podążały za tym rozstrzygnięciem518. 

Dużo szczegółowiej problem pozbawienia wolności dłużnika w związku z 

ryzykiem jego ucieczki (in meditatione fugae) omawia w swoim dziele Bell. Rozpoczyna 

od wskazania na jej ratio legis – możliwość pozbawienia wolności dłużnika w tym trybie 

stanowi konsekwencję możliwości żądania przez wierzyciela zabezpieczenia jego 

roszczenia w sytuacji, w której co prawda wytoczył powództwo i uprawdopodobnił 

zasadność swojego roszczenia, ale nie uzyskał jeszcze stosownego wyroku. 

Zabezpieczenie w takim przypadku mogło mieć formę bądź to wydania stosownych 

zakazów (np. zakazujących wydawania majątku dłużnika lub jego zbywania), bądź 

pozbawienia dłużnika wolności na okres toczącego się postępowania. Bell w tym wątku 

czyni jeszcze jedną, niezwykle istotną uwagę, która pozwala zrozumieć istotę stosowania 

pozbawienia wolności na etapie toczącego się postępowania – wskazuje bowiem, że samo 

postępowanie egzekucyjne nie może być prowadzone bez prawomocnego orzeczenia, a 

umożliwianie prowadzenia go przed wydaniem orzeczenia ocenił jako działanie 

bezprawne. Niejednokrotnie bowiem nie tylko sprawność, ale sama skuteczność 

przeprowadzonych w przyszłości czynności egzekucyjnych będzie wprost wynikać z tego 

czy dłużnik znajduje się „w zasięgu prawa”, czy udało mu się zbiec, dlatego też istotnym 

było umożliwienie, w uzasadnionych przypadkach, pozostawienia go do dyspozycji organu 

prowadzącego postępowanie aż do zakończenia tego postępowania519. 

                                                 

515 Sprawa Adama z 9 lipca 1768 r. 
516 Sprawa Watsona z 5 marca 1774 r. 
517 M. P. Brown, Suplement to The Dictionary of the Decisions of the Court of Session, t. 5, Edinburgh 1826, 

s. 410. 
518 Sprawa Purie z grudnia 1777 r. oraz sprawa M’Kechnie z 20 lutego 1779 r. 
519 Bell, s. 557. „A person who has merely a claim, not yet followed bya judgment in his favour, can in justice 

demand no more than security’for rendering his eventual right effectual, when sentence shall have been given 

in his favour. This security, in so far ae the estate of the debtor is capable of affording it, the claimant at once 

attains, in Scotland, by arrestment and inhibition. Still it may happen, that the security of the claimant may 
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Nakaz zatrzymania wydawany był przez sąd w wyniku przedstawienia przez 

wierzyciela dowodów bezpośrednio wskazujących na zamiar ucieczki dłużnika. W takiej 

sytuacji dokonywano zatrzymania dłużnika i pozbawienia go wolności, chyba że dłużnik 

uiścił na rzecz wierzyciela kaucję zabezpieczającą jego stawiennictwo w trakcie 

postępowania. Mógł wtedy pozostać na wolności, choć oprócz udziału w postępowaniu był 

zobligowany do pozostawania na terenie jurysdykcji sądu do czasu zakończenia 

prawomocnie toczącego się postępowania520. 

Odnosząc się do historii stosowania omawianego instrumentu prawnego, Bell 

zauważa, że praktyka aresztowania pozwanego już na początku procesu cywilnego 

pojawiła się początkowo głównie na terenach przygranicznych oraz w miastach – było to 

bowiem rozwiązanie niezbędne dla zapewnienia porządku i egzekwowania prawa wśród 

mieszkańców obu stron granicy. Bell odnosząc się do rozstrzygnięcia w sprawie Bell v. 

Robertson zapadłego 13 stycznia 1676 r.521 , które dotyczyło aresztowania Anglika na 

terytorium Szkocji, wskazywał na istniejący od dawna – zarówno w Szkocji, jak i w Anglii 

– zwyczaj, zgodnie z którym jeżeli mieszkaniec jednej strony znajdował się po drugiej 

stronie granicy, to wierzyciel mógł złożyć wniosek do sędziego o nakazanie i aresztowanie, 

chyba że dłużnik wpłacił kaucję na zabezpieczenie stawiennictwa w procesie. Szkocki sąd, 

co interesujące, uznał zwyczaj w tym zakresie za podstawę zatrzymania, choć jednocześnie 

zobligował stronę powodową do przedstawienia świadków, którzy pod przysięgą 

zaświadczyli o jego obowiązywaniu na terenie Anglii522. 

                                                 

chiefly depend on execution against the person; but to admit of such execution previous to the claim being 

established, is as unjust as it is impolitic. It is quite fair to demand, that the person of the debtor shall remain 

within the reach of the law, so that execution may proceed against him upon sentence being pronounced”.  
520 Bell, s. 557. „This is attained with us by a warrant, granted upon satisfactory proof, prima facie, of an 

intended escape. Upon this the debtor is apprehended; and if it shall appear that he really means to leave the 

kingdom, he is committed to prison, unless he shall find security to the creditor de judicio sisti; that is to say, 

that his person shall be found within the jurisdiction of the Courts upon sentence being pronounced”.  
521 Morrison 15, s. 12631. 
522 Bell, s. 558. „The practice of arresting the person at the commencement of a suit, seems, in Scotland, to 

have first begun upon the borders, and in burghs. Upon the borders, something of this kind was necessary for 

maintaining order and the course of justice between the inhabitants of the opposite sides. In a case which 

occurred towards the end of the century before the last, where an Englishman had been arrested on the Scottish 

side of the border, the creditor alleged in his defence, ‘–That, past memory, it was the custom, on both sides 

of the border, that the inhabitants of either side being found on the other, upon application  ‘to any magistrate, 

they are arrested, and incarcerated till they find caution to answer and payand there was  ‘a testificate 

produced, from a number of noblemen and gentle-  ‘men on the border, declaring that this was the custom. ’

The Lords 4 found the defence upon the custom relevant; but not thinking the certificate proper evidence, 

they ordered the custom to be proved by witnesses upon oath”. 
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Bell pisze o wywodzącej się z już z dawnego szkockiego prawa 

miejskiego523 zasadzie, zgodnie z którą możliwe było zajmowanie ruchomości 

kontrahentów, którzy nie zapłacili terminowo za zamówiony towar – najczęściej były to 

należące do nich pieniądze oraz zwierzęta pociągowe. Taki zastaw był skuteczny do czasu, 

gdy dłużnik pojawił się w mieście i zaproponował inne stosowne zabezpieczenie na poczet 

spłaty swojego długu. Bell nie wskazuje wprawdzie jakie to alternatywne sposoby 

zabezpieczenia były wystarczające dla uwolnienia ruchomości dłużnika spod zastawu, 

jednak stwierdza, że wierzyciel mógł odmówić przyjęcia jako zabezpieczenia poręczenia 

osoby, która nie była mieszkańcem miasta zamieszkania wierzyciela, co w konsekwencji 

interpretować należy jako niemożność odmowy przyjęcia zabezpieczenia w formie właśnie 

takiego poręczenia. Bell zaznacza, że z czasem prawo przestało mieć zastosowanie jedynie 

do mienia dłużnika i objęło także jego jako osobę, umożliwiając zatrzymanie dłużnika, 

który był cudzoziemcem jeszcze przed uzyskaniem prawomocnego orzeczenia 

stwierdzającego istnienie długu. Zaznaczył przy tym, że w drugiej połowie XVII w. 

wprowadzono przepisy, które ograniczały możliwość aresztowania dłużnika w sytuacji, w 

której jego dług wynikał z nabycia ruchomości takich jak środki żywności czy ubiór, a sam 

dług nie był stwierdzony dokumentem 524 . Podobny zwyczaj miał się wykształcić w 

                                                 

523 Leges Quattro Burgorum to jedno z najstarszych szkockich praw miejskich, które miastom Berwik, 

Roxburg, Edynburg i Stirling nadał król Dawid I w pierwszej połowie XII w. Więcej o początkach szkockiego 

prawa miejskiego: J. W. Cairns, Historical Introduction, op. cit., s. 23.  
524 Bell, s. 558. „The practice of arresting the person at the commencement of a suit, seems, in Scotland, to 

have first begun upon the borders, and in burghs. Upon the borders, something of this kind was necessary for 

maintaining order and the course of justice between the inhabitants of the opposite sides. In a case which 

occurred towards the end of the century before the last, where an Englishman had been arrested on the Scottish 

side of the border, the creditor alleged in his defence, ‘–That, past memory, it was the custom, on both sides 

of the border, that the inhabitants of either side being found on the other, upon application  ‘to any magistrate, 

they are arrested, and incarcerated till they find caution to answer and payand there was  ‘a testificate 

produced, from a number of noblemen and gentleman on the border, declaring that this was the custom. ’The 

Lords 4 found the defence ' upon the custom relevant; but not thinking the certificate proper evidence, they 

ordered the custom to be proved by witnesses upon oath.1 In burghs, which were associations of traders and 

manufacturers for mutual protection and safety, it was necessary to have some means for enforcing the 

payment of articles furnished by the dealers in the burgh to the inhabitants in the surrounding country; and 

accordingly it was usual to poind the effects, horses, &c. of such debtors when they came within the gates, 

till they gave security to appear before the Courts of the magistrates. By the 34th and the four following 

chapters of the Leges Burgorum, the creditor was entitled to poind or seize the debtor’s moveables, except in 

some particular cases: having poinded, he was entitled to keep what he had so attached till it was repledged 

by the offer of security; and he was not obliged to accept of any man as his bail but a burgher. At what time 

this law, so firmly established of old, respecting the attachment of moveables, was extended to the attachment 

of the person, is uncertain. But in 1672 a law was passed, restricting the practice to those cases in which a 

person, not domiciliated in the burgh, was indebted formeat, clothes, or other merchandise, without having 

given document for the debt”. 
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praktyce Sądu Morskiego 525  w związku z ustawą z 1661 r. oraz charakterem spraw 

będących przedmiotem jurysdykcji tego sądu, gdzie często jedną ze stron był 

cudzoziemiec526. 

Rozpowszechnienie możliwości zastosowania tymczasowego aresztowania 

względem dłużnika już w trakcie procesu rozpowszechniło się zgodnie z opinią Bella w 

połowie siedemnastego wieku – w tym zakresie wskazuje on konkretnie na ustawę z 1621 

r.527 oraz na orzeczenie w sprawie Manson528, w której doszło do przyznania wierzycielom 

nieuczciwego kupca prawa do zatrzymania zarówno należących do niego towarów, jak i 

samej jego osoby mimo braku prawomocnego wyroku w sprawie długu. Sędziowie 

początkowo rozważali czy posiadają tak daleko idące uprawnienie, które z jednej strony 

było sprawiedliwe i konieczne dla zapewnienia sprawności postępowania sądowego, z 

drugiej jednak budziło opór z uwagi na ingerowanie w wolność osoby, względem której 

nie zapadł wyrok. Ostatecznie w niejednomyślnej decyzji Lordowie Sesji przyznali 

wierzycielom kupca możliwość zatrzymania jego mienia i osoby, podnosząc że daleko 

idące ograniczenia w stosowaniu instytucji będą w sposób naturalny łagodzić jej 

surowość529. 

 

                                                 

525 Sąd Morski (Court of Admiralty) to mający siedzibę w Edynburgu sąd posiadający jurysdykcje cywilną i 

karną w sprawach dotyczących prawa morza. Pierwsze wzmianki o funkcjonowaniu Sądu Morskiego 

pochodzą z drugiej połowy XVI wieku, a jurysdykcja sądu została potwierdzona ustawą z 1706 r. (5 Anne 

c.7), w związku ze zjednoczeniem królestw w jedno państwo. Sąd zaprzestał funkcjonowania w związku z 

przejęciem jego obowiązków przez Sąd Sesji w 1832. Zob. R. Bell, Dictionary and Digest…, op. cit., s. 29, 

s.v. Admiralty, Court of.  
526 Bell, s. 558. „In one other case, this practice of a commencing arrest was introduced as a step of common 

procedure, viz. in actions before the Court of Admiralty. This, by special statute, is declared a privilege of 

that Court, whose jurisdiction is chiefly concerned with foreigners”. 
527 Bell myli się jednak co do podstawy prawnej – wskazana ustawa z 1621 r. (c.16) dotyczy wprawdzie 

zagadnienia dłużnika niewypłacalnego, ale stanowi ona raczej uściślenie wymogów skargi paulińskiej na 

gruncie prawa szkockiego, czyli możliwości uznania niektórych odpłatnych i nieodpłatnych rozporządzeń 

majątkowych dokonywanych przez dłużnika jako czynności nieważnych, albowiem pogarszające możliwości 

jego wypłacalności lub wręcz wprost prowadzące do powstania stanu jego niewypłacalności. A ratification 

of the five articles of the general assembly of the kirk held at Perth in the month of August 1618 [w:] 

Records…, dostęp online: https://www.rps.ac.uk/trans/1621/6/30 [data dostępu 5.08.2022]. 
528 Sprawa z wniosku wierzycieli Mansona z 30 listopada 1665 r. Zob. Morrison 10, s. 8546. 
529 Bell, s. 558. „Perhaps a case which Sir George M'Kenzie mentions in his Observations upon the statute of 

1621, c. 18. afforded the first example of such a warrant. ‘–In Mason's case says he,  ‘5th November 1665, 

the Lords summarily, upon a bill, issued out a warrant to apprend him, tanquam debitorem suspectum et 

fugitivum; and though at first they doubted  ‘whether their own powers could extend thus far, yet thereafter 

they found that they might.” The obvious justice and necessity of guarding against the evasion of personal 

execution, has, with the strong authority of the civil Taw, which has ever had much influence with our 

lawyers, established this remedy firmly in the practice of the country, guarded by restrictions and 

qualifications which serve to correct its harshness”. 
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3.5.2. Postępowanie w sprawie tymczasowego aresztowania dłużnika 

Rozpoczynając opis procedury udzielenia nakazu aresztowania dłużnika Bell 

wskazuje, że nakaz (nazywany również nakazem meditatio fugae) mógł być wydany przez 

każdy sąd na wniosek wierzyciela, który jednocześnie ze złożeniem wniosku składał 

przyrzeczenie, że jego dług jest prawdziwy, a on sam jest przekonany, że dłużnik zamierza 

uciec z kraju. Przysięga zawierała specyficzne dla sprawy elementy, albowiem wierzyciel 

był zobligowany do przytoczenia w jej treści okoliczności, które w jego opinii pozwalały 

uznać wydanie nakazu aresztowania za uzasadnione działanie530.  

Na podstawie nakazu dłużnik zostawał natychmiast aresztowany oraz 

doprowadzony przed oblicze sędziego, który po przeanalizowaniu okoliczności sprawy 

podejmował decyzje o zwolnieniu dłużnika (w przypadku braku uzasadnienia podejrzeń, 

że faktycznie planuje on ucieczkę) lub też dochodziło do zatwierdzenia pozbawienia 

wolności aż do czasu, gdy dłużnik wpłacił zabezpieczenie gwarantujące jego 

stawiennictwo w procesie. Sam proces przeciwko dłużnikowi należało wytoczyć w 

określonym czasie, który najczęściej wynosił sześć miesięcy od momentu orzeczenia 

sędziego531. 

Samo postępowanie miało charakter uproszczony – Bell wskazuje, że wniosek 

inicjujący postępowanie powinien być zwięzły, a jego odpis nie był doręczany stronie 

przeciwnej. Z jednej strony było to konieczne w celu usprawnienia procedowania wniosku 

wierzyciela, z drugiej zaś uniemożliwiało dłużnikowi podjęcie jakichkolwiek czynności, 

które ogólnie można by określić jako obstrukcję procesową. Pisarz wskazuje dodatkowo 

na jedną cechę, która odróżniała wniosek o aresztowanie dłużnika w trakcie procesu od 

podobnych instytucji funkcjonujących w prawie angielskim – nakazu nie musiał bowiem 

wydawać sąd właściwy dla merytorycznego rozpoznania sprawy, ale można było go 

zgłosić przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika i to nawet do sądu niższego 

                                                 

530 Bell, s. 559. „The meditatio fugae warrant may be issued by any civil Judge or Magistrate, upon the who 

may application of a creditor, who shall swear to the verity of his debt, and also to his belief that the debtor 

means to leave the country; specifying in his oath such circumstances as shall afford reasonable ground for 

justification of that belief”.  
531 Ibidem. „Under this warrant, the debtor is immediately apprehended, and brought before the Judge; who, 

after an examination into the circumstances, either liberates him as one against whom there is no just ground 

of suspicion; or authorizes his imprisonment till he shall find security to appear in ‘an action to be raised 

against him within a certain time, usually six months; or if there be diligence subsisting against him, to abide 

the course of it”. 
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stopnia niż ten, który sprawę miał rozpoznawać532, co znajduje swoje potwierdzenie w tezie 

cytowanego przez Bella orzeczenia Sądu Sesji z czerwca 1727 r. w sprawie Barrowfield v. 

Witherspon533. 

Uproszczony charakter postępowania sprawiał, że wierzyciel nie musiał się 

legitymować potwierdzeniem długu w postaci dokumentu lub wyroku. Nie zwalniało to 

jednak sądu rozpoznającego wniosek od analizy samej podstawy roszczenia wnioskodawcy 

– jeżeli bowiem z samego żądania wynika, że dług roszczenia jest niezasadny, to wydanie 

nakazu byłoby sprzeczne z jego celem, którym było uchronienie wierzyciela przez 

podstępnym opuszczeniem przez dłużnika obszaru jurysdykcji sądu w celu uniknięcia 

odpowiedzialności za dług, w tym w szczególności stosowania względem niego środków 

zaliczanych do egzekucji osobistej534. Konstrukcje przyjętą we wniosku opisać można jako 

uprawdopodobnienie roszczenia i ryzyka ucieczki w wysokim stopniu. Takie rozwiązanie 

zostało potwierdzone w wyroku Sądu Sesji z 5 lutego 1782 r. w sprawie Wright v. Gemmil. 

Sąd nie tylko potwierdził, że konieczne jest wykazanie jasnej i wyraźnej podstawy długu 

oraz potwierdzenie jej odpowiednimi dowodami, co wcale nie przesądzało o konieczności 

udowodnienia długu dokumentem, choć taki sposób dowodzenia jest niewątpliwie 

najłatwiejszy i najbardziej bezpośredni. Dodatkowo Sąd uznał, że samo ryzyko ucieczki 

było niewystarczające – wierzyciel musiał więc albo przedstawić dowód przygotowań do 

takiej ucieczki albo też złożyć stosowną przysięgę, że jest mu wiadome, iż taki plan dłużnik 

zamierza zrealizować – na gruncie tej sprawy dowodem stanowiło przyznanie się dłużnika 

do planu wyjazdu do kolonii angielskich położonych w Ameryce Północnej w celu 

podjęcia tam zatrudnienia535. 

Brak możliwości pełnego zbadania sytuacji dłużnika oraz podstaw długu był 

konieczny z uwagi na wskazane już wyżej niebezpieczeństwo zniweczenia przyczyny 

złożenia wniosku, jeżeli dłużnik dowiedziałby się o nim przed zapadnięciem decyzji 

                                                 

532 Bell, s. 559. „The application is of a summary nature, and without notice; for the arrest must be sudden, 

in order to be effectual. It is not necessary that the warrant should be issued by the Court which is to try the 

cause, as in England; it is an act of magisterial duty, which should be performed by the Judge Ordinary of the 

jurisdiction within which the debtor is found”. 
533 Morrison 10, s. 8549. 
534 Bell, s. 559. „It is not necessary that the debt should be established by document or decree, in order Debt 

may be to sanction an application of this kind. If it were not competent, upon a mere claim of debt, the remedy 

would be defective, since the very object of it is to prevent the execution of a fraudulent purpose in the debtor 

to remove beyond the reach of the jurisdiction of the Scottish Courts”. 
535 Morrison 10, s. 8553. 
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sędziego. Nie oznaczało to, że dłużnik był pozbawiony wszystkich przysługujących mu 

praw i gwarancji, a bezpodstawne uwięzienie dłużnika mogło spotkać się z bardzo 

poważnymi skutkami prawnymi dla nieuczciwego wierzyciela – popełniał on bowiem 

przestępstwo krzywoprzysięstwa. W ten sposób w ocenie Bella dochodziło z jednej strony 

do szybkiego zabezpieczenia interesów uczciwego wierzyciela oraz odstraszenia tego, 

komu przymiot uczciwości przypisany być nie mógł536. Problem dostatecznego określenia 

długu oraz okoliczności przemawiających za zasadnością podejrzenia ucieczki dłużnika 

został poruszony w orzeczeniu Sądu Sesji z dnia 30 czerwca 1826 r. w sprawie Pratt v. 

Fleet. W przedmiotowej sprawie dłużnik próbował bronić się przed aresztowaniem 

twierdzeniami, że wierzyciel nie sprecyzował dostatecznie wysokości długu jaki miał 

rzekomo dotyczyć dłużnika, a nadto nie podał konkretnie jakie okoliczności uzasadniają 

podejrzenie jego woli ucieczki. Pochwycony dłużnik wprawdzie przyrzekł, że nie zamierza 

opuszczać kraju, jednocześnie odmówił jednak odpowiedzi na szereg pytań dotyczących 

ukrywania należących do niego towarów. Sędziowie w niejednomyślnej decyzji uznali, że 

brak odpowiedzi na przedstawione dłużnikowi pytania poddaje w wątpliwość jego 

prawdomówność w zakresie okoliczności, które były przedmiotem jego wyjaśnień, co 

w kontekście tej sprawy dotyczyło omówionej już kwestii rzekomego braku woli 

ucieczki537. 

Podstawową racjonalizacją wprowadzenia omawianej w tym miejscu instytucji 

pozbawienia wolności dłużnika niejako w trybie zabezpieczenia możliwości skutecznego 

egzekwowania dochodzonej wierzytelności była obawa przed tym, że egzekucja względem 

zbiegłego dłużnika będzie bądź to znacznie utrudniona, bądź nawet niemożliwa. Dlatego 

też powstało pytanie, czy możliwe jest stosowanie jej względem osób dobrze sytuowanych, 

o których było wiadomo, że dysponują znacznym majątkiem, przede wszystkim w formie 

dziedzicznych nieruchomości. Początkowo pojawiały się głosy, że stosowanie 

aresztowania względem takich osób jest niesłuszne, jednak ostatecznie przeważyło 

stanowisko, że nie tylko przepisy o aresztowaniu mają względem nich zastosowanie, to 

dodatkowo należy je stosować względem takich osób wyjątkowo skrupulatnie z uwagi na 

łatwość, z jaką mogą one złożyć stosowną kaucję tytułem zagwarantowania ich 

                                                 

536 Bell, s. 559. „But although full evidence of the debt is not necessary, an oath is required by the creditor to 

the truth and particulars of his demand, on which, if false, he may afterwards be tried for peijury. This 

produces no undue delay, while it deters from attempts to abuse the law to the purposes of injustice”. 
537 Cases 4, s. 787‒788. 
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stawiennictwa w toczącym się postępowaniu, a w konsekwencji uchylić ryzyko stosowania 

względem nich tymczasowego aresztowania538 . Pisarz instytucjonalny czyni przy tym 

ciekawą uwagę, że samo posiadanie znacznego majątku nieruchomego nie wyklucza 

możliwości prowadzenia egzekucji osobistej w miejsce działań zmierzających do egzekucji 

z nieruchomości, która jak zauważa Bell była długotrwała i wiązała się z szeregiem 

niedogodności, także dla wierzyciela. Zasadę możliwości wybrania kierunku prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego oraz niesubsydiarnego charakteru egzekucji osobistej 

potwierdził Sąd Sesji w wyroki z 16 grudnia 1773 r. w sprawie Heron v. Dickson539. 

Jak już wskazano wcześniej, postępowanie w przedmiocie pozbawienia wolności 

dłużnika w trakcie postępowania sądowego inicjowane jest wnioskiem wierzyciela. 

Pierwsza część postępowania odbywała się bez udziału dłużnika, a wierzyciel był 

zobowiązany do złożenia przysięgi tej treści, że w jego mniemaniu dłużnik zamierza uciec 

za granicę w celu uchylenia się od odpowiedzialności za dług, a dodatkowo do wskazania 

podstaw takiego przeświadczenia. W takiej sytuacji sędzia decydował, czy istnieją 

podstawy do tak dalekiego ingerowania w prawa dłużnika jak jego wolność, co było 

wynikiem stosowania omawianego właśnie aresztu prewencyjnego540. Bell wskazuje za 

innym szkockim jurystą, sir George’em Mackenziem, że wierzyciel mógł przedstawić 

przed sądem następujące przyczyny: sytuacja pakowania przez wierzyciela rzeczy, 

przygotowywanie się do wyjazdu bez podania celu podróży, ukrywanie się czy 

uniemożliwianie prób skontaktowania się z nim. Dlatego też samo przeświadczenie 

wierzyciela bez widocznych oznak działań dłużnika w zakresie wyjazdu uznawano za 

niewystarczające, natomiast złożenie wniosku przez wierzyciela możliwe było 

wielokrotnie – sędzia oceniał bowiem sytuację na dzień złożenia wniosku, co prowadzić 

mogło do oddalenia wniosku przedwczesnego, jednak nie stanowiło przeszkody dla 

                                                 

538 Bell, s. 559. „It may appear, that where the debtor has an heritable estate unencumbered, and such as can 

afford security to the creditor, an arrest as in meditatione fugae ought not to be permitted, the creditor having 

the means of trial and of execution against the land. But the law gives to the creditor, at one and the same 

time, a remedy against his debtor’s person and against his estate; and the hardship can never be very grievous 

for a person with a good estate to find bail for his appearance”. 
539 Morrison 10, s. 8550. 
540 Bell, s. 560. „To justify the arrest of the debtor in order to be brought up for examination, the creditor is 

bound, not only to swear to his present belief of the debtor’s present intention to leave the country in order to 

defeat his claim, but he must specify the grounds of that belief, that the Judge may decide whether there be 

sufficient reason so far to encroach upon the liberty of the subject, and depart so widely from the common 

line of the law, as to authorize a premature arrest”.  
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ponownego złożenia wniosku w sytuacji, w której wystąpiłyby opisane wyżej zachowania 

dłużnika uzasadniające obawy wierzyciela541. 

Bell podkreśla, że decyzja sądu o pozbawieniu dłużnika wolności w trakcie procesu 

miała charakter rozwiązania nadzwyczajnego, dlatego miała miejsce jedynie w odniesieniu 

do sytuacji bezpośredniego zagrożenia ucieczką dłużnika. Nie stosowano więc nakazów 

aresztowania w przypadku przysiąg, które złożono dużo wcześniej, a także tych złożonych 

za granicą. W takiej sytuacji możliwe było dokonanie aresztowania, jeżeli doszło do 

przesłuchania dłużnika lub jego przedstawiciela, a treść przesłuchania potwierdza 

okoliczności wskazane w przysiędze 542 . Przykładem takiej sprawy była rozpoznana 

wyrokiem z 2 lipca 1814 r. sprawa Place v. Donnison, w której doszło do złożenia przysięgi 

w Anglii i przesłania jej z wnioskiem o aresztowanie in meditatione fugae dłużnika. Sąd 

rozpoznając sprawę uznał, że oświadczenie o przysiędze wierzyciela sporządzone w innym 

państwie oraz na długo przed złożeniem wniosku o meditatio fugae nie stanowią 

wystarczających podstaw do aresztowania dłużnika, a brak potwierdzenia okoliczności 

wskazanych w treści złożonego za granicą wniosku uniemożliwiało jego uwzględnienie w 

drodze przesłuchania dłużnika543.  

Przebywanie wierzyciela za granicą nie zawsze udaremniało uzyskanie nakazu 

aresztowania meditatione fugae, o czym świadczy rozstrzygnięcie Sądu Sesji z 4 marca 

1801 r. w sprawie Tasker v. Mercer. Przedmiotowa sprawa dotyczyła mieszkańca Irlandii, 

który z uwagi na długi zbiegł początkowo na wyspę Man, a następnie wyjechał do 

Edynburga. Jeden z jego irlandzkich wierzycieli dowiedziawszy się o tym złożył stosowną 

przysięgę przed sędzią w Dublinie, a następnie jego pełnomocnik skierował wniosek o 

aresztowanie dłużnika do szkockiego sądu. Wierzycielka, wdowa nazwiskiem Susanna 

Tasker wskazała, że Richard Tasker zbiegł z kolejnych miejsc zamieszkania, wedle jej 

wiedzy nie posiada już majątku w Irlandii, a posiadany dotychczas spieniężył, zaś środki z 

                                                 

541 Bell, s. 560. „Sir George M‘Kenzie says, that  ‘he who craves a warrant to take a debtor, who is suspect 

or fugitive, must libel to the Judge reasons why he  ‘suspects his fleeing; as, that he was packing up his goods, 

or was lurking or denying  ‘himself when his creditors were seeking him. And, indeed, a creditor cannot 

believe his debtor to be intent upon flight, without having some reasons for that belief, which he can explain. 

The oath must apply to the circumstances in which the debtor re placed at the time when the creditor demands 

the warrant”. 
542 Ibidem. „A warrant will not be granted on an oath to a meditatio fugae long before. Neither will it be 

granted on an oath taken in another country, without being ratified in Scotland by the debtor himself, or by 

his mandatary swearing conformably, and justifying the oath by circumstances”.  
543 G. Tait, A Summary of the Powers and Duties of a Justice of the Peace in Scotland, with Forms of 

Proceedings, &c. Comprising a Short View of the Criminal Duty, and of the Greater Part of the Civil Duty, 

of Sheriffs and Magistrates of Burghs, Edinburgh 1828, s. 314. 
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jego sprzedaży prawdopodobnie posiada przy sobie. Gdyby otrzymał on informację o 

wniosku, który skierowała wdowa, bez wątpienia po raz kolejny by zbiegł, 

uniemożliwiając zaspokojenie długu. Dłużnik został więc pochwycony i choć przyznał się 

do złej sytuacji finansowej, zaprzeczył że jego wyjazd z Irlandii miał charakter ucieczki 

przed długami. Jego przyjazd miał być bowiem związany z poszukiwaniem leku dla chorej 

córki, a fakt czterokrotnej zmiany miejsca zamieszkania w Edynburgu na przestrzeni 

czterech miesięcy był wynikiem przedłużającego się procesu poszukiwania leku i wynajmu 

lokali w związku z tym jedynie na krótkie okresy, nie zaś próbą ukrywania się przed 

wierzycielami. Sędziowie w swoim orzeczeniu wskazali, że sytuacja dłużnika jest na tyle 

poważna, że prawdopodobieństwo jego powrotu do Irlandii nie istnieje, przy czym ryzyko 

dalszej ucieczki i ukrywania się jest poważne – dlatego przyznali na rzecz wierzycielki 

nakaz aresztowania do czasu ustanowienia przez dłużnika stosownej kaucji 544 . 

W omawianej sprawie rozstrzygnięcie nie miało charakteru jednomyślnego, a sędziowie, 

którzy przychylali się do stanowiska o niezasadności przyznania nakazu, odwoływali się 

do niedawnego prejudykatu Sądu Sesji – wyroku w sprawie Scudamore v. Lechmere z 3 

czerwca 1797 r. Wskazana sprawa dotyczyła Anglika, który w obawie przed wierzycielami 

zbiegł do Szkocji i wynajął pokój w opactwie – w przypadku odnalezienia go przez 

wierzycieli chciał bowiem skorzystać z przywileju sanktuarium. Po jedenastu miesiącach 

został mu przedstawiony wniosek złożony przez jego angielskich wierzycieli, w którym 

wskazywali oni na stan jego zadłużenia oraz znaczące ryzyko jego ucieczki w sytuacji, w 

której dowiedziałby się o próbie dochodzenia wierzytelności w Szkocji. Dłużnika 

doprowadzono do miejscowego szeryfa, gdzie wskazał, że nie ma powodu do opuszczania 

Szkocji, a dodatkowo dysponuje argumentami świadczącymi o niezasadności roszczenia 

wierzycieli. Szeryf wprawdzie przyznał nakaz aresztowania na rzecz wierzycieli, jednak 

jego wykonalność wstrzymał na kilka dni, umożliwiając złożenie dłużnikowi stosownego 

odwołania do Sądu Sesji. W toku postępowania przed Sądem Sesji dłużnik podnosił, że 

nakaz aresztowania meditatio fugae nie ma zastosowania względem dwóch stron, z których 

każda jest obcokrajowcem, a dodatkowo w przedmiotowej sprawie wierzyciele nie 

zaprezentowali żadnych dowodów, które uzasadniałyby podejrzenie, że dłużnik zamierza 

opuścić Szkocję. Sędziowie w niejednomyślnym orzeczeniu uznali, że dłużnik udał się do 

                                                 

544 Morrison 3, s. 1801. 
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Szkocji w celu skorzystania z prawa sanktuarium, a wynajmem mieszkania na okres roku 

wskazuje, że jego celem nie była ucieczka, lecz pobyt. W konsekwencji sędziowie 

zadecydowali o uwolnieniu dłużnika i taki też nakaz został przesłany do szeryfa545. 

Bell podkreślił konieczność wskazania konkretnych okoliczności przemawiających 

za wysokim ryzykiem ucieczki dłużnika, które musiały zostać zawarte w przysiędze546, a 

wagę tego wymogu obrazuje rozstrzygnięciem w sprawie Laing v. Watson i Mollison z 20 

grudnia 1789 r., w którym Sąd Sesji przesądził o odpowiedzialności odszkodowawczej 

za bezpodstawne pozbawienie wolności dłużnika. Odpowiedzialność tę na zasadzie 

solidarności ponosili wierzyciel, który żądał uwięzienia bez wykazania okoliczności 

przemawiających za wysokim ryzykiem ucieczki dłużnika. Ponosił ją sędzia, który taki 

nieumotywowany wniosek uwzględnił, zamiast go oddalić. Wyrok ten, mimo odwołania 

do Izby Lordów, został utrzymany w mocy, a sama apelacja nie dotyczyła zasady 

odpowiedzialności, a jedynie jej wysokości547. 

 

3.5.3 Postępowanie sprawdzające  

Uznanie wniosku za uzasadniony otwierało drogę do zatrzymania dłużnika 

i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w dalszym zakresie – jego przedmiotem 

miało być ustalenie, czy wyrażone w treści przysięgi obawy wierzyciela są uzasadnione, 

czy też zasadnym jest zezwolenie dłużnikowi na odpowiadanie za dług w ramach procesu 

z tzw. wolnej stopy. Bell wskazuje, że już pierwszy nakaz zatrzymania dłużnika, jeżeli był 

on niesłuszny, to prowadził do daleko idącego zakłócenia porządku jego życia, naruszał 

jego dobre imię, a nawet mógł wyrządzać mu znaczną szkodę, choć jednocześnie z uwagi 

na jego tymczasowość nie był tak uciążliwy jak trwałe pozbawienie dłużnika wolności. 

Dodatkowo wskazał, że o ile już na etapie wstępnego badania zasadności wniosku sąd 

winien się cechować starannością, o tyle na etapie rozpoznawania sprawy już z udziałem 

dłużnika ta staranność winna być jeszcze większa548. 

Bell podkreśla jak problematyczne było dalsze postępowania dowodowe, a 

najbardziej dyskusyjną okazała się kwestia ciężaru dowodu. Pierwszym problemem było 

                                                 

545 Morrison 10, s. 8559. 
546 Bell, s. 560. „The magistrate is not bound nor entitled to proceed upon a general oath of credulity, but 

must require the creditor to specify in his oath the special grounds of his belief”. 
547 Morrison 10, s. 8555. 
548 Bell, s. 561. „The first apprehension of the debtor, if unjust, may occasion an interruption or disgrace, 

attended with great injury. But it is not so oppressive as the final warrant for bail or imprisonment; in which, 

therefore, the inquiry must be more careful, and the precaution of the magistrate proportionally greater”. 
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dowodzenie okoliczności wskazanych przez wierzyciela w jego przysiędze – czy była ona 

wystarczająco przekonująca, czy też w przypadku zaprzeczenia tym okolicznościom przez 

dłużnika wierzyciel stawał się zobowiązany do przedłożenia dowodów na fakt wystąpienia 

okoliczności, którymi uzasadniał wniosek? Autor nie udziela jednoznacznej odpowiedzi, 

wskazując jedynie, że choć sama instytucja pozbawienia wolności dłużnika w trakcie 

procesu powstała z obawy o ewentualną możliwość nieuczciwej ingerencji dłużnika w 

proces zaspokojenia długu, to jednocześnie może być ona wykorzystana w celach 

nieuczciwych – dlatego też nakładanie na wierzyciela zbyt daleko idących obowiązków 

dowodowych prowadziłoby do sytuacji, w której stałaby się ona nieskuteczna549.  

Sędzia był zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich dowodów, także 

dowodów dalszych na okoliczność wiarygodności świadków oraz innych, 

przeprowadzonych już wcześniej – w szczególności należało dopuścić i przeprowadzić 

wszystkie dowody zawnioskowane przez dłużnika, które zostały zaoferowane w calu 

wykazania braku podstaw dla podejrzeń wskazanych przez wierzyciela 550 . 

Najważniejszym z dowodów było oczywiście przesłuchanie dłużnika, które z jednej strony 

dawało dłużnikowi możliwość odpowiedzi na zarzuty wierzyciela 551 , a z drugiej 

umożliwiało sędziemu ocenę wiarygodności składanych wyjaśnień – w sprawie Service v. 

Hamilton z 25 maja 1811 r. sędziowie decydując o niemożności orzeczenia nakazu 

aresztowania względem dłużnika, który nie został przesłuchany, stwierdzili, że 

przesłuchanie jest konieczne w imię sprawiedliwości, ma dać szansę dłużnikowi do 

zachowania wolności, a być może stanie się przyczynkiem do zapłaty przez niego długu na 

rzecz wierzyciela552.  

                                                 

549 Bell, s. 561. „It may be doubted, whether the creditor can be called upon by the debtor to produce evidence 

of the circumstances which he states in support of his belief? Whether the debtor is entitled to refute the 

imputation by opposite proof? Whether his declaration or oath is to be taken, and what is to be its effect ? On 

the one hand, this extraordinary remedy may be turned to the purposes of injustice; but, on the other, the evil 

against which it is intended to provide, is a fraud: And fraud assumes the fairest appearances. It is a part of 

the evil that the debtor conceals his design from all chance or detection. If, therefore, it be made too difficult 

to reach this remedy, the object of the law will be defeated. If a creditor must come prepared, not merely to 

explain his suspicions, but absolutely to establish them by evidence, his application will often be unavailing”. 
550 Ibidem. „The magistrate will be entitled to take into his view, in support of the charge of meditatio fugae, 

collateral evidence capable of instantaneous proof. And he must listen to- any evidence which the debtor may 

offer instantaneously to bring forward in refutation of the suspicions charged against him”. 
551 Ibidem, s. 562. „He is bound to examine the debtor himself, with a view to the explanation of anything 

which may appear mysterious”. 
552 A. Beatson Bell, W. Lamond (red.), op. cit., s. 1069. 
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Jednocześnie trudności dowodowe sprawiały, że jako najskuteczniejszą formę 

rezygnacji z zastosowania tej procedury było ustanowienie przez dłużnika na rzecz 

wierzyciela pewnej sumy pieniędzy tytułem kaucji, która przepadała na rzecz wierzyciela, 

niezależnie od dochodzonych przez niego roszczeń, w sytuacji, w której dłużnik wbrew 

składanym wcześniej oświadczeniom uciekł w toku postępowania553. 

Problemy dowodowe wynikały również z głównego przedmiotu badania, jakim był 

zamiar dłużnika. Bell, cytując George’a Mackenziego, podaje, że prawnicy rozróżniali 

sytuację, w której dłużnik już uciekł od tej, w której dopiero przygotowywał się do 

ucieczki. Jednocześnie autor uznaje, że meditatio fugae to coś więcej niż sam zamiar 

ucieczki, a konieczne są widoczne czynności, które wskazują na przygotowanie. Dlatego 

też przez pryzmat obserwowalnych zachowań oraz zamiaru, który jednak pozostaje ukryty, 

dokonuje się oceny wysokości ryzyka ucieczki dłużnika, która w każdej sprawie musi mieć 

charakter jednostkowy554.  

Konieczność zindywidualizowania oceny nie stała jednak na przeszkodzie 

sformułowaniu szeregu przesłanek, które miały przemawiać za zasadnością tezy o 

wysokim ryzyku ucieczki.  

Pierwszą z nich jest przygotowanie do wyjazdu z kraju, Bell stwierdza bowiem, że 

przeprowadzka do innej części kraju, nawet jeżeli miałby to być najodleglejszy zakątek 

Szkocji, nie sprawia, że dłużnik unika w ten sposób odpowiedzialności, a w konsekwencji 

wydanie nakazu aresztowania byłoby zbyt daleko idące555. W tym zakresie Bell odwołuje 

się do cytowanego już orzeczenia w sprawie Laing v. Watson i Mollison z 20 grudnia 1789 

r556.  

Odwołując się do omówionego wcześniej orzeczenia w sprawie Place v. Donnison 

(2 lipca 1814 r.) Bell przypomina, że każdemu dłużnikowi przysługiwało uprawnienie do 

                                                 

553 Bell, s. 561. „Much discretionary power must be committed to the Judge in such a matter, and in cases of 

difficulty the only safe resource seems to be to put the petitioner under bail for eventual damages”.  
554 Ibidem, s. 562. „Lawyers, says Sir George M‘Kenzie, distinguish inter fugitivum et suspectum de fuga. 

the one is guilty only of an intention, but the other has actually fled; and I conceive that meditatio fugae, so 

much considered by our law, is a midst betwixt the two: for he who is in meditatione fugae, has, cum suspecto, 

designed a flight; and has, cum  ‘fugitivo, done some extrinsic deed in order to his flight. ’From what 

circumstances or extrinsic acts the secret purpose shall be inferred, must depend, in a great measure, upon 

the complexion of each individual case”.  
555 Ibidem. „ll that seems proper to this place is to inquire, what, on the supposition of the evidence being 

clear, shall be sufficient to authorize the issuing of the warrant. It is not enough that the debtor means to leave 

one part of the country for another, If the law can reach him, though at the farthest corner of Scotland, it is 

enough. His purpose must be to leave the country”. 
556 Morrison 10, s. 8555. 
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skorzystania z prawa sanktuarium, a skorzystanie z niego lub chociażby taka próba nie 

mogła być utożsamiana z próbą ucieczki, a w konsekwencji stanowić podstawy do 

aresztowania dłużnika557. 

Nie każde przebywanie dłużnika poza jurysdykcją sądów szkockich stanowiło 

podstawę do zastosowania nakazu aresztowania – Bell wskazuje, że choć sam nakaz 

wydaje się mieć karnistyczną naturę, bowiem wydawany jest w związku z próbą oszukania 

wierzyciela poprzez ucieczkę dłużnika, to jednak sam w sobie nie jest karą, a jedynie 

mechanizmem umożliwiającym zabezpieczenie wierzyciela przed wyrządzeniem mu 

szkody. Z tego względu w ocenie Bella dyskusyjne jest stosowanie go wobec osób, które 

do wyjazdu zostały zmuszone z uwagi na naturę wykonywanej pracy lub z uwagi na 

charakter ich służby558. Jednocześnie autor opowiada się za możliwością nałożenia nakazu 

aresztowania względem innych osób, które wyjechały za granicę, postulując czasowe 

zawieszenie jego wykonalności tak, aby umożliwić dłużnikowi powrót i uzasadnienie jego 

nieobecności559 . Rozwiązanie to obrazuje wyrokiem Sądu Sesji z 6 lutego 1782 r. w 

sprawie Wright v. Gemmil – sprawa ta została zainicjowana przez szkockiego kupca 

przeciwko jego dłużnikowi, będącego jego agentem na terenie Ameryki, który w owym 

czasie przebywał na terenie Szkocji. Wierzyciel podnosił, że dłużnik nie posiada żadnego 

majątku na terenie Szkocji i zamierza wkrótce wyjechać, co uniemożliwi mu dochodzenie 

jego roszczeń. W odpowiedzi dłużnik wskazał, że brak posiadania majątku w Szkocji 

wynika z faktu, że jest na co dzień rezydentem w innym kraju, natomiast jego wyjazd nie 

ma nic wspólnego z ucieczką, a stanowi normalny wymóg prowadzonej przez niego 

działalności handlowej – dlatego też niezasadnym jest pozbawianie go wolności. Sąd 

przychylając się do argumentów dłużnika, zarazem starając się chronić interes wierzyciela, 

                                                 

557 Bell, s. 562. „It is not sufficient to authorize a warrant that the debtor is going to retire to the Sanctuary, 

sanctuary; for this is a legitimate resource which an insolvent debtor may take; and the same principle which 

forbids him to be dragged from the sanctuary when he has taken refuge there, will deny to the creditor the 

power of preventing him from going thither”. 
558 Bell, s. 562. „Although this be, in appearance, a criminal warrant, proceeding upon the idea of debtor’s 

fraudulent intention to flee from justice; yet the true principle of it is, that fraudulent, the law, in this way, 

provides against the evils which would arise to creditors, by their debtors being removed beyond the 

jurisdiction of the Courts of this country, from whatever cause that removal may proceed. As the meditatio 

fugae warrant is not, therefore, a punishment for a crime, but an instrument of justice, and a method of 

preventing loss to the creditor, it may seem doubtful whether it can be applied for against those who are 

compelled to leave the country in the course of their auty”. 
559 Ibidem. „Thus, 1. In the case of a person not in the public service, it appears that, while he is held liable 

to this warrant, he will be indulged with a reasonable time to make his appearance, on shewing just cause of 

absence”. 
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odmówił wydania nakazu aresztowania, jednocześnie obligując dłużnika do ustanowienia 

pewnej sumy pieniężnej tytułem kaucji gwarantującej jego stawiennictwo na procesie, 

który miał się rozpocząć w terminie sześciu miesięcy od decyzji Sądu Sesji560. 

Przechodząc do osób, które nie podlegały pozbawieniu wolności w związku 

z wyjazdem, Bell wskazuje na te, które wyjeżdżały w związku z pełnionymi obowiązkami 

zawodowymi561, odwołując się do wyroku Sądu Sesji z 3 lutego 1827 r. w sprawie Gorman 

v. Hedderwick, w którym doszło do uwolnienia dłużnika będącego kupcem. Zatrzymano 

go w związku z przysięgą dłużnika oraz jego próbą wyjazdu. Dłużnik wskazał jednak, że 

nie wiedział o dochodzonym długu, który później uznał, a jego wyjazd wynikał z 

charakteru jego pracy, kupował bowiem w Irlandii odzież, którą następnie sprzedawał z 

zyskiem na terenie Szkocji. Samo zatrzymanie zaś przebiegać miało w takim pośpiechu, 

że nie mógł on wyjaśnić przyczyn swojego wyjazdu oraz wytłumaczyć, że nie ma on 

charakteru ucieczki przed długami562. 

Również pełnienie obowiązków publicznych stanowiło podstawę do odmowy 

dokonania zatrzymania dłużnika, który zamierzał wyjechać za granicę563, co bardzo dobrze 

obrazuje odmowa aresztowania stanowiąca tło wyroku Sądu Sesji z 21 stycznia 1826 r. 

w sprawie Haldan v. Struthers. W sprawie tej dłużnik, wielebny Sthruthers, został wysłany 

jako kapłan kościoła prezbiteriańskiego, który swoją posługę miał pełnić w Demerarze564. 

Sąd Sesji zdecydował o uwolnieniu dłużnika i umożliwieniu mu wyjazdu, jednocześnie 

dając wierzycielowi możliwość prowadzenia przed sądem szeryfa postępowania w zakresie 

zabezpieczenia majątku dłużnika565. 

Kolejną kategorią osób wyłączonych z możliwości pozbawienia ich wolności byli 

żołnierze – Bell stwierdza, że w Anglii żołnierze i marynarze byli do pewnego stopnia 

chronieni przed aresztem w sprawach cywilnych; dotyczyło to zarówno szeregowych, jak 

i sierżantów i podoficerów, jeżeli dług nie przekraczał kwoty 20 funtów. Natomiast 

                                                 

560 Morrison 10, s. 8553. 
561 Bell, s. 562. „One who is going abroad in the legal course of his trade, but only for a short time, is not held 

as in meditatione fugae”. 
562 Cases 5, s. 291‒292.  
563 Bell, s. 562. „One who is leaving the country in the course of his public duty, seems not to be liable to this 

warrant”. 
564 Demerara to dawna kolonia holenderska (formalnie do roku 1815), następnie kolonia brytyjska. Nazwa 

kolonii bierze się od nazwy przepływającej przez nią rzeki, natomiast nazwa kolonii stała się określeniem na 

jeden z gatunków brązowego cukru. 
565 Cases 4, s. 383.  
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zgodnie z ustawą z 1757 r.566 wszystkie osoby, które wchodziły w skład armii angielskiej, 

a których służba miała charakter poborowy, nie mogły być aresztowane. Po przekształceniu 

Anglii w część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w ocenie autora ta część 

wcześniejszych regulacji prawa angielskiego powinna była obowiązywać także na 

terytorium Szkocji oraz względem szkockich poddanych brytyjskiego króla, a w 

konsekwencji należało odmawiać stosowania aresztowania meditatio fugae w stosunku do 

żołnierzy i oficerów armii567. Jednoznaczna ocena Bella nie zawsze podzielana była przez 

szkockie sądy – przykładem takiej różnicy w doktrynie jest sprawa Cambpell of 

Skerrington v. Montogomery z 1790 r. oraz cytowana już uprzednio sprawa Service v. 

Hamilton z 25 maja 1811 r. W pierwszej z przywołanych spraw pozbawiony wolności 

dłużnik, będący oficerem mającym wyjechać za granicę, wnosił o uchylenie jego 

aresztowania wskazując, że było ono podwójnie opresyjne – z jednej bowiem strony 

uniemożliwiało mu służbę na rzecz kraju, a brak stawiennictwa w jednostce groził utratą 

jego dowództwa, z drugiej zaś z uwagi na charakter jego fachu, pozbawienie go wolności, 

a w konsekwencji uniemożliwienie otrzymywania żołdu, uniemożliwiało mu spłatę jego 

zobowiązań. Sąd w tej sprawie nie przychylił się do stanowiska dłużnika, uznając nakaz 

aresztowania za ważny 568 . W drugiej z przedmiotowych spraw, dotyczącej oficera 

pozbawionego wolności bezpośrednio przed wyjazdem do Hiszpanii, dłużnik podnosił 

bardzo podobną argumentację, dodając jedynie, że działanie wierzyciela podyktowane jest 

chęcią zemsty na dłużniku, a bardziej niż na zwrocie długu zależy mu na utracie stanowiska 

przez dłużnika – w takim stanie rzeczy Sąd Sesji wydał zupełnie odmienny wyrok569, 

decydując o uwolnieniu dłużnika570. 

                                                 

566 Chodziło tutaj o ustawę rekrutacyjną z 1757 r. (Recruting Act) z czasów panowania króla Jerzego II. 

Więcej o założeniach ustaw rekrutacyjnych: R. Middleton, The Recruitment of the British Army 1755‒1762, 

Journal of the Society for Army Historical Research 67 (1989), s. 226‒238. 
567 Bell, s. 562. „In England, soldiers and sailors are, to a certain extent, privileged from arrest in civil causes. 

By several statutes, soldiers and sailors are not to be arrested for a debt under L.20. This includes non-

commissioned officers, sergeants, and privates. And, by SO. Geo. II. c. 8. all persons enlisted into his 

Majesty’s forces, who did not voluntarily offer, but were compelled, are freed from arrest These Acts seem 

to extend to Scotland, since they relate to the privileges of the whole service”. 
568 Cases Decided in the Court of Session, from November 1790 to July 1792, R. Bell (red.), Edinburgh 1794, 

s. 325. 
569 A. Beatson Bell, W. Lamond (red.), op. cit., s. 1069. 
570 Bell, s. 562. „In the question, whether officers or soldiers are liable to arrest on meditatio fugae warrants, 

the opinions of the Court have altered more than once. In one case, the Judges thought it no fuga, that an 

officer was setting off for his regiment.’4 In a later case, the same question having incidentally occurred, a 

different opinion was delivered.5 But, finally, the Court has determined, that meditatio fugae warrants cannot 

be issued against officers, on their way abroad, accompanying, or intending to join their regiments”. 
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Przesądzona została również kwestia, że nakaz meditatio fugae mógł być 

wnioskowany przez wierzyciela będącego obcokrajowcem względem dłużnika będącego 

obcokrajowcem, o ile ten drugi znajdować się miał pod jurysdykcją sądów szkockich – 

Bell pisze, że można było takiego długu dochodzić tak, jakby sprawa miała miejsce w 

Szkocji 571 . Niewątpliwie rozwiązanie to miało zastosowanie względem osoby, która 

uciekła do Szkocji przed swoimi wierzycielami572 – a zasadę tę obrazuje orzeczeniem w 

sprawie Ray v. Bellamy z 21 czerwca 1763 r. Pozwana dłużniczka, która zaciągnęła wiele 

długów w Londynie, ukrywała się przed wierzycielami najpierw na terenie Niderlandów, 

a następnie Szkocji. Została ona pozbawiona wolności na skutek wniosku wierzyciela o jej 

zatrzymanie i aresztowanie na czas postępowania. Tę wydawałoby się korzystną dla 

wierzyciela decyzję zaskarżył jednak on sam, albowiem sąd orzekający o zatrzymaniu 

umożliwił dłużniczce uwolnienie się poprzez zapłatę środków tytułem kaucji 

zabezpieczającej jej stawiennictwo w sądzie. Tymczasem wierzyciel żądał ustanowienia 

kaucji odpowiadającej sumie dochodzonego roszczenia wraz z kosztami procesu, na co nie 

zgodził się sąd orzekający w sprawie573. 

Obcokrajowiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Szkocji był 

narażony na zastosowanie względem niego omawianego nakazu tak samo jak każdy Szkot, 

co Bell obrazuje cytowanym już orzeczeniem w sprawie Scudamore v. Lechmere z 3 

czerwca 1797 r.574. Natomiast w sytuacji, w której cudzoziemiec przebywał w Szkocji 

jedynie przez określony czas, bez zamiaru oszustwa i z uzasadnionym celu – takim jak 

wypoczynek, działalność handlowa czy w leczenie – to w ocenie autora nie było podstaw 

do stosowania wobec takiej osoby nakazu aresztowania, tym bardziej że sąd, dokonując 

decyzji o pozbawieniu dłużnika wolności, nie dysponowałby pełną wiedzą dotyczącą 

stosunku podstawowego oraz natury długu, który rzekomo miał ciążyć na dłużniku575. Bell 

                                                 

571 Bell, s. 563. „A meditatio fugae warrant may be applied for against a foreigner, as well as against 

Foreigners a native; and where the debt has been contracted abroad, as well as where it has been incurred in 

Scotland. The law was so laid down by Erskine. There are some late decisions which confirm this doctrine 

in many points”.  
572 Ibidem. „A person who has fled from another country to escape from debt, is liable to this warrant in 

Scotland, whether the creditor be a foreigner or a native”. 
573 Morrison 3, s. 2051. 
574 Bell, s. 564. „A stranger who has acquired a domicile in Scotland, has always been recognized as a fit 

object of this warrant. If a foreigner contract debt in Scotland, he is undoubtedly liable to this process; this 

requires no authority to prove it”. 
575 Ibidem. „Where a foreigner is, for a time, and without fraud, in this country for a particular and temporary 

purpose, as a journey of health, of pleasure, or of business, his proper domicile being in his own country, 

where he is ready to answer, there does not seem to be any good ground for authorizing this sort of warrant 

to be issued against him, either at the instance of a foreigner, or that of a native of Scotland, in order to make 

him responsible to the Courts of this country”.  
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jako uzasadnienie takiego stanowiska odnosi się do niejednomyślnego orzeczenia z 8 lipca 

1797 r. w sprawie Jouet v. Maidmont, w której to pozwany dłużnik zarzekał się, że do 

Szkocji przybył w związku z dolegliwościami jego żony i chęcią umożliwienia jej powrotu 

do zdrowia. Strona powodowa podnosiła, że wyjazd miał wszelkie znamiona ucieczki, a 

dłużnik wywiózł lub ukrył większość swojego majątku. Sąd ostatecznie uznał, że dopiero 

wykazanie oszustwa stanowiłoby podstawę do decyzji o aresztowaniu dłużnika i w 

konsekwencji odmówił zastosowania nakazu aresztowania na czas postępowania, 

wskazując na to, że takie rozwiązanie byłoby o tyle bezcelowe, że samo postępowanie 

toczyłoby się w kraju stron, czyli we Francji, a zatrzymanie dłużnika w Szkocji, choć 

uniemożliwiłoby mu dalszą ucieczkę, to jednocześnie stanowiłoby przeszkodę przed 

obroną w toku procesu odbywającego się za granicą576. 

 

3.5.4. Skutki orzeczenie pozbawienia wolności dłużnika meditatio fugae  

Nakaz aresztowania w związku z ryzykiem ucieczki dłużnika miał niewątpliwe 

nadzwyczajny charakter – nie mógł zostać wstrzymany żadnymi zarzutami stosowanymi 

w ramach postępowania egzekucyjnego. Co ciekawe, niedziela jako dzień świąteczny 

wyłączona była z przeprowadzania czynności egzekucyjnych, jednak wykonanie nakazu 

zatrzymania lub też nakazu aresztowania w omawianej sytuacji, było wyłączone spod 

wskazanego zakazu577 - takie rozstrzygnięcie zapadło w sprawie Kempt v. wierzyciele z 

16 stycznia 1786 r., w której dłużnik zażądał uwolnienia go z uwagi na zatrzymanie w 

niedzielę, do czego sąd rozstrzygający sprawę się nie przychylił578. Także w sprawie Blair 

v. Simpson z 5 lipca 1821 r., dotyczącej dłużnika, który zmienił miejsce zamieszkania i do 

swojego domu wracał jedynie na niedziele, Sąd Sesji uznał za zgodne z prawem 

przeprowadzenie czynności zatrzymania w niedzielę579. 

Prawo sanktuarium nie niweczy nakazu zatrzymania – Bell stwierdza, że choć 

wierzyciele nie mogą wyciągnąć siłą dłużnika z sanktuarium w celu zastosowania 

                                                 

576 G. Tait, op. cit., s. 312. 
577 Bell, s. 565. „As an extraordinary remedy against removal from the jurisdiction of the country, this warrant 

is not to be obstructed by any of the usual bars to the execution of diligence. Common diligence cannot be 

executed on Sunday; but from this general rule the execution of a meditatio fugae warrant forms an 

exception”. 
578 Morrison 10, s. 8554. 
579 Cases 1, s. 107. 
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względem niego nakazu aresztowania, to jednocześnie mogą podjąć środki, które 

uniemożliwią mu opuszczenie sanktuarium, a w konsekwencji ucieczkę z kraju 580 . 

Przykładem takiego rozwiązania jest sprawa Park i Brown v. Bennet z 10 lutego 1787 r., 

w której z jednej strony odmówiono wydania dłużnika, który przebywał w opactwie, z 

drugiej strony jednak sam dłużnik został zamknięty w celi na terenie więzienia 

znajdującego się w rzeczonym opactwie z uwagi na długi, które zaciągnął już po 

skorzystaniu z prawa azylu581. Zasada ta była potwierdzana w dalszych orzeczeniach – 

przykładowo w wyroku z 9 marca 1793 r. w sprawie Wright v. Niblie582. 

Okoliczności stojące na przeszkodzie pozbawieniu dłużnika wolności mogły zostać 

zignorowane, jeżeli udowodniono, że taki dłużnik podejmuje kroki w celu umożliwienia 

mu ucieczki z kraju. Jednocześnie sam nakaz nie mógł być stosowany względem osób, 

którym z mocy prawa przysługiwała ochrona przed utratą wolności583. 

Wydanie nakazu stanowiło w końcu podstawę pozbawienia dłużnika wolności – 

bądź to przez umieszczenie w zwykłym więzieniu, bądź też poprzez ograniczenie jego 

wolności, jeżeli przebywał na terenie sanktuarium. Sytuacja taka mogła mieć miejsce do 

czasu wniesienia przez dłużnika określonej kaucji, która miała zabezpieczać jego 

stawiennictwo w toku procesu. Bell podaje, że okres obowiązywania nakazu to sześć 

miesięcy – po upływie tego czasu w przypadku uwolnionego dłużnika kaucja podlegała 

zwrotowi, a pozbawionego wolności dłużnika uwalniano584. Okres ten jednak uznawano 

za maksymalny, jak wskazuje bowiem pisarz samo rozwiązanie cechowało się znaczną 

dolegliwością dla dłużnika, a sędzia dokonując zindywidualizowanej oceny każdego 

przypadku powinien, oceniając go, odmówić stosowania aresztu na okres dłuższy niż 

wynikałoby to z okoliczności sprawy. Jednocześnie Bell zaznacza, że dysponentem decyzji 

                                                 

580 Bell, s. 565. „Upon the same principle, the sanctuary affords no protection against this warrant. The 

creditor cannot, indeed, drag his debtor from the sanctuary, so as to expose him to the diligence of caption; 

but he may have him secured within it, in such a way as to prevent him from leaving the country”. 
581 Morrison 10, s. 8555. 
582 Ibidem, s. 8558. 
583 Bell, s. 565. „A personal protection will Dot shield a man from a meditatio fugae warrant, if it can be 

shewn, that, under that protection, he is taking measures for his escape from the country. But no person can 

be liable to a meditatio fugae warrant, who is, by privilege, exempted from imprisonment; for this warrant is 

merely an auxiliary to the right of imprisoning the debtor”. 
584 Ibidem. „The effect of the warrant is to authorize the debtor’s imprisonment in the common jail, (or, if he 

be within the sanctuary, in the jail belonging to the Abbey), till he find bail to answer to the claim in any 

action to be brought within a specified term. The time for imprisonment or caution is generally six months, 

on the expiration of which term, without proceedings, the debtor is instantly liberated, or his caution 

discharged”.  
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o zainicjowaniu postępowania jest zawsze wierzyciel, przez co nie można odmówić mu 

skorzystania z uprawnienia do żądania aresztowania dłużnika tylko z tego powodu, że 

doszło już do znacznej zwłoki w skorzystaniu z tego prawa585. 

Bell celnie zauważa, że istnieje zasadnicza różnica między obiema formami 

pozbawienia wolności dłużnika w zależności od celu takiego działania. W przypadku 

uwięzienia za długi, celem rozwiązania było zmuszenie dłużnika bądź to do zapłaty długu 

bądź ujawnienia mienia. Natomiast w przypadku aresztu chodziło o uniemożliwienie 

dłużnikowi ucieczki za granicę. Dlatego w przypadku aresztu, ze względu na to, że nie 

doszło jeszcze do stwierdzenia długu wyrokiem, możliwe było stosowanie wobec 

wierzyciela pewnych ulg lub pozostawienie mu pewnej swobody 586 . Urzędnik 

odpowiedzialny za aresztowanego dłużnika stawał się więc odpowiedzialny także za 

doprowadzenie go do sądu, aby wziął udział w postępowaniu sądowym dotyczącym jego 

długu. Również do urzędnika należało niedopuszczenie do ucieczki dłużnika, któremu nie 

przysługują owe ulgi587. Bell wskazaną zasadę obrazuje wyrokami w sprawie Gordon v. 

Wellis z 24 stycznia 1786 r. oraz Brown v. urzędnicy z Lanark z 16 listopada 1792 r. – w 

przypadku obu spraw wierzyciel próbował dochodzić długu od urzędników w związku z 

ucieczką uwięzionego dłużnika. W pierwszej z nich sąd uznał, że zasadnie umożliwiono 

dłużnikowi udanie się na przepustkę, z której nie wrócił, w drugim zaś doszło do 

ponownego pochwycenia dłużnika, którego doprowadzono do sądu, a sama ucieczka nie 

uniemożliwiła dochodzenia wierzytelności od dłużnika588. 

Druga grupa skutków prawnych dotyczy ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych, które przysługiwały dłużnikowi. Bell zaznacza, że nakaz 

aresztowania meditatio fugae stanowi z jednej strony środek uniemożliwiający uniknięcie 

                                                 

585 Bell, s. 565. „But there may be great oppression in keeping an action or diligence hanging over a man for 

so long a time, when, if incarcerated on caption, he might have been liberated on cessio. The magistrate ought, 

therefore, on the application for the warrant, to judge and refuse to extend the term beyond what seems 

reasonable in the circumstances. A creditor, however, cannot be deprived of the benefit of his caution, on the 

ground of his having abused the time allowed, by unnecessary delay in his proceedings”. 
586 Ibidem. „There is an essential difference between the imprisonment upon this warrant, and imprisonment 

for debt. The object of the latter is to force the debtor, by confinement, to pay the debt, or to disclose those 

funds which the law presumes him to have concealed: the object of the former is merely to secure the person 

of the debtor, that he may not escape from the reach of common diligence. The magistrates may, therefore, 

indulge, with what degree of liberty they please, a person confined upon a warrant of meditatio fugae”. 
587 Ibidem. „All that the creditor can require of them is, that his debtor’s person shall be produced in judgment 

when called for. The magistrates do, indeed, run the risk of the debt by any indulgence; they become 

cautioners for the debtor should he escape; but if he be produced on demand, it is enough”. 
588 G. Tait, op. cit., s. 316.  
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odpowiedzialności przez dłużnika, z drugiej jednak jest on sprzeczny z ogólnymi zasadami 

prawa i może stanowić źródło szkody. Nakaz, jak to zostało już wskazane, nie mógł zostać 

wydany bez skrupulatnego zbadania czy jego wydanie jest faktycznie uzasadnione – w tym 

zakresie dobrym przykładem jest cytowane już orzeczenie w sprawie Laing v. Watson i 

Mollison z 20 grudnia 1789 r., w którym uznano za zasadne roszczenie uwięzionego 

dłużnika dochodzone od wierzyciela, w sytuacji, w której decyzję o uwięzieniu dłużnika 

podjęto jedynie w oparciu o bardzo ogólną przysięgę wierzyciela, że dłużnik zamierza 

opuścić kraj, a wierzyciel nie przedstawił stosownych dowodów na poparcie tej tezy589. 

Tak samo działo się w sytuacji, w której wierzyciel kłamał składając przysięgę, a dłużnika 

nie przesłuchano, tym samym nie dając mu możliwości odpowiedzi na sformułowane 

względem niego zarzuty. Czasem też wierzyciel mógł zostać pociągnięty do 

odpowiedzialności z tytułu samego zatrzymania dłużnika, nawet jeśli później nie doszło do 

zastosowania tymczasowego aresztowania590. 

Urzędnik stawał się odpowiedzialny wtedy, gdy nakaz zatrzymania został wydany 

w złej wierze lub niezgodnie z prawem – w sytuacji wspomnianego już wydania nakazu 

aresztowania na podstawie ogólnikowej podstawy, odpowiedzialność urzędnika i 

wierzyciela miała charakter solidarny. Z taką samą oceną spotykała się sytuacja 

delegowania czynności przesłuchania dłużnika, zastosowania aresztu względem dłużnika, 

który planuje jedynie przeprowadzkę do innej części kraju czy też aresztowania żołnierza, 

który wyjeżdżał, aby dołączyć do swojej jednostki591.  

                                                 

589 Bell, s. 566. „The meditatio fugae warrant being a legal remedy against the evasion of justice, on the one 

hand, and, on the other, repugnant to the common course of the law, and capable of being made an instrument 

of oppression, damages may arise to the creditor, or to the debtor, for which the law must provide a remedy. 

As to the Debtor: This warrant is not to be issued without very careful precaution against injustice; but it is 

not merely by precautions that the law protects a debtor against the wanton indulgence in proceedings so 

oppressive. The proper remedy of the debtor is an action of damages against the private party. And, 1. Where 

there is no debt due, the person applying will be liable in damages”. 
590 Ibidem. „If his statements are false in regard to the circumstances on which his suspicions were said to 

rest; and if he has sworn to those facts, without the debtor being able at the time to refute them, he will be 

liable in damages for the injury resulting. The creditor will also be liable in damages for apprehension, 

although his proceedings have not gone the length of a warrant for imprisonment as in meditatione fugae”.  
591 Ibidem. „The debtor, may also, in certain cases, have a remedy against the magistrate: But it is only where 

he is guilty of authorizing this warrant in mala fide, or irregularly. And, 1. If the magistrate grant the warrant 

on a general oath, without requiring circumstances to be stated, he will be answerable. 2. If, instead of taking 

the examination himself, he delegate an office of such extreme delicacy to a clerk, he will be exposed to the 

risks already stated. See above, p. 564. 3. If he grant the warrant where the debtor is only to remove from one 

part of the country to another, or to retire to the sanctuary, he will be liable. Or, 4. If he grant a warrant where 

a soldier or sailor is on his way to join his ship or regiment on duty”. 
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Podstawą odpowiedzialności sędziego jest więc umyślne działanie niezgodnie 

z prawem lub też niedochowanie należytej staranności w zakresie badania zasadności 

wniosku. Jednocześnie, jeśli pomimo skrupulatności sędziego doszło do wydania nakazu 

aresztowania, który później okazał się być bezpodstawny, sędzia odpowiedzialności nie 

ponosił592. 

Bell na zakończenie wspomina również o potencjalnej możliwości roszczenia 

odszkodowawczego wierzyciela, w sytuacji, w której mimo istnienia przesłanek do 

aresztowania dłużnika, sędzia odmówił wydania właściwego nakazu – jeśli wierzyciel 

złożył stosowną przysięgę oraz przedstawił dowody uzasadniające ryzyko ucieczki, a 

następstwem odmowy zastosowania nakazu była właśnie ucieczka dłużnika, to sytuacja 

taka rodziła odpowiedzialność odszkodowawczą sędziego względem wierzyciela593. 

 

Podsumowanie 

W przypadku długów, których istnienie zostało już rozstrzygnięte, podstawową 

zasadą było prowadzenie egzekucji majątkowej. W praktyce, jak podkreślali pisarze 

instytucjonalni, egzekucja majątkowa i jako jej element subsydiarny egzekucja osobista, 

stawały się gwarancją wykonywania wyroków, których samo wydanie nie zapewniało 

jeszcze zaspokojenia potwierdzonych wyrokami wierzytelności. Samo doprowadzenie do 

pozbawienia wolności za długi było procedurą zarezerwowaną dla sytuacji, w których nie 

udało się wyegzekwować długu z majątku posiadanego przez dłużnika, potwierdzonego 

próbą podjęcia szeregu czynności do tego zmierzających. Forma ta zatem stanowiła 

subsydium dla egzekucji majątkowej o wyjątkowym charakterze, nie była ona jednak 

związana z angielską koncepcją ukarania więzieniem za dług. Jej celem było przede 

wszystkim wyjawienie przez dłużnika swojego majątku. 

Wydanie nakazu zatrzymania dłużnika, określanego jako Act of Warding, 

poprzedzone było doręczeniem dłużnikowi przez posłańca specjalnego dokumentu 

określanego jako letters of horning, czyli nakazu wykonania wyroku pod groźbą więzienia. 

                                                 

592 Bell, s. 566. „Where a magistrate judges fairly, and to the best of his powers judicially applied to certain 

circumstances proved before him, he will  ‘not be liable in damages, any more than in ordinary cases where 

he is called upon to judge of evidence”. 
593 Ibidem, s. 567. „As the debtor has his remedy against the illegal or oppressive use of this diligence, so has 

the Creditor, where the warrant has illegally been refused. And although a magistrate, who forms his 

judgment to the best of his ability, will not be liable; yet, if he obstinately refuse a warrant, where the meditatio 

fugae is sworn to, and justified by manifest proofs of an intention to escape, the subsequent escape will expose 

him to a claim of damage”. 
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Właściwy proces pozbawienia dłużnika wolności obwarowany był koniecznością 

spełnienia szeregu przesłanek oraz wyczerpania drogi wolnościowej procedury 

egzekucyjnej. Brak dobrowolnego spełnienia świadczenia otwierał drogę do działań o 

charakterze przymusowym, które prowadziły w konsekwencji do wyjęcia dłużnika spod 

prawa i pochwycenia go celem doprowadzenia do najbliższego więzienia. Czynności 

zmierzające do wyjęcia dłużnika spod prawa i uczynienia go banitą odbywały się z jego 

udziałem, przez co możliwym było dokonanie zatrzymania procedury na każdym jej etapie 

poprzez spłatę długu. Procedurę dotyczącą pozbawienia dłużnika wolności cechowała 

subsydiarność, albowiem możliwym było skorzystanie z niej dopiero bo wyczerpaniu 

środków o charakterze wolnościowym oraz formalizm przejawiający się m.in. w 

konieczności dokonywania czynności egzekucyjnych w obecności świadków czy 

obowiązkowi doręczenia nakazów do rąk własnych dłużnika, który jedynie wyjątkowo 

zastępowała fikcja doręczenia w wyniku dokonania obwieszczenia. Ciekawą cechą pozycji 

dłużnika jest dualizm oceny jego osoby jako banity oraz obywatela dysponującego 

pewnymi prawami i gwarancjami, co widoczne jest w symbolizmie zwyczajowo przyjętych 

zachowań przedstawicieli państwa, takich jak zadęcie trzykrotnie w róg (symbol 

nieposłuszeństwa wobec monarchy), wykonanie określonych okrzyków, dotknięcia 

dłużnika różdżką czy stosowania obwieszczeń w miejscach istotnych dla ludności (np. na 

krzyżu handlowym) 

Pewnym istotnym wyjątkiem od zasady, że pozbawienie dłużnika wolności 

dotyczyło prawomocnych i niewykonywanych orzeczeń była możliwość pozbawienia 

wolności dłużnika w trakcie procesu, w sytuacji istnienia realnej groźby jego ucieczki. Owa 

instytucja, określana jako meditatio fugae, stanowiła formę zabezpieczenia interesów 

wierzyciela, od którego wymagano uprawdopodobnienia wysokiego ryzyka ucieczki 

dłużnika. Jeżeli wniosek wierzyciela został uwzględniony, jednak oparto go na 

nieprawdziwych podstawach, to orzeczenie mogło rodzić solidarną odpowiedzialność 

odszkodowawczą wierzyciela oraz sądu, który taki wniosek zatwierdził. Odmienność 

podstawy pozbawienia dłużnika wolności uniemożliwiała mu skorzystanie z instytucji 

cessio bonorum, która będzie przedmiotem rozważań w kolejnych częściach pracy, a 

jedyną możliwością odzyskania przez dłużnika wolności było złożenie przez niego lub 

osoby trzecie pewnej sumy pieniędzy tytułem kaucji, która miała gwarantować jego 

stawiennictwo i która podlegała przepadkowi na rzec wierzyciela w przeciwnym 

przypadku. Specyfika instytucji, której celem było zabezpieczenie prawidłowości 

postępowania, z jednej strony nakładała na wierzyciela dalej idące obowiązki 
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(uprawdopodobnienie dużego ryzyka ucieczki), z drugiej strony była procedurą 

uproszczoną wobec wieloetapowości podstawowej procedury pozbawienia dłużnika 

wolności. Kluczowa różnica leżała również w kwestii zasadności roszczenia wierzyciela – 

o ile w przypadku aresztu dłużnika musiał on swoje roszczenie uprawdopodobnić, o tyle w 

przypadku pozbawienia go wolności nie było ono przedmiotem analizy, skoro miało już 

charakter prawomocny.  

W bogatym orzecznictwie Sądu Sesji poddano analizie szereg przesłanek 

warunkujących utratę wolności za długi, zarówno w przypadku procedury egzekucji 

osobistej w związku z nieskutecznością egzekucji majątkowej, jak też aresztu 

zabezpieczającego (meditatio fugae). Nie każdy zamiar wyjazdu dłużnika za granicę był 

więc rozumiany jako zamiar ucieczki, tak samo jak nie każda ucieczka dłużnika z więzienia 

rodziła źródło odpowiedzialności odszkodowawczej urzędników. W omówionych 

wyrokach wielokrotnie rozstrzygano o zasadach dotyczących odpowiedzialności 

subsydiarnej przedstawicieli państwa za dług oddanego w ich pieczę dłużnika, co stanowiło 

wyraz uwzględnienia istotnego interesu wierzycieli, zaangażowanych na późniejszym 

etapie w utrzymanie dłużnika.  

Wreszcie, dorobek szkockiej judykatury pozwolił na sprecyzowanie przesłanek 

zwolnienia dłużnika z aresztu zabezpieczającego, co możliwe było w przypadków 

obywateli innych krajów, którzy w Szkocji posiadali status stałych rezydentów, osób 

sprawujących funkcje publiczne oraz niektórych osób, które korzystały z prawa azylu 

(sanktuarium). 

 Co jednak warte podkreślenia, mimo odmienności obu przyczyn i trybów 

pozbawienia dłużnika wolności, łączy je jednak cecha szczególna, która stanowi element 

rozwiązań definiujących więzienie za długi w prawie szkockim – celem obu mechanizmów 

było więc zwiększenie szansy na skuteczne prowadzenie postępowania egzekucyjnego. W 

przypadku pozbawienia wolności za długi wolność można było odzyskać poprzez 

wyjawienie posiadanego majątku. Areszt dłużnika w trakcie procesu wynikał z 

utrwalonego wśród przedstawicieli szkockiej jurysprudencji przekonania, że to właśnie 

władztwo nad osobą dłużnika w sposób najbardziej efektywny zapewnia zapłatę przez 

niego długu, a w wobec tego należy przeciwdziałać sytuacjom, w których dłużnik znalazłby 

się poza zasięgiem rozpoznającego sprawę sądu, a w konsekwencji - także wierzyciela.  
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Rozdział 4. Postępowanie w przedmiocie uwolnienia dłużnika pozbawionego wolności 

(cessio bonorum) 

 

Wprowadzenie  

Przedmiotem niniejszego rozdziału będzie analiza kluczowej dla sytuacji 

uwięzionego dłużnika instytucji, czyli postępowania w sprawie jego uwolnienia 

określanego przez pisarzy instytucjonalnych jako cessio bonorum. Oczywiście analiza tej 

instytucji nie może pozostawać w oderwaniu od rozważań rozdziału drugiego, w którym 

przedstawiono ogólną sytuację prawną dłużnika uwięzionego, który uwolniony mógł być 

nie tylko na podstawie omawianej poniżej procedury, ale także w wyniku uwolnienia o 

charakterze humanitarnym na podstawie Aktu Łaski (Act of Grace). Rozważania 

poczynione w rozdziale poprzednim, które ukazują subsydiarny charakter egzekucji 

osobistej oraz wielość wymogów formalnych, jakie należało spełnić w związku z wolą 

wierzyciela w zakresie pozbawienia wolności dłużnika, pokazują z jednej strony 

gwarancje, jakimi dysponował dłużnik, z drugiej zaś wskazują na wyjątkowy charakter 

sytuacji pozbawienia dłużnika wolności, będącym alternatywą dla prowadzenia egzekucji 

z jego majątku. W niniejszym rozdziale rozważania będą prowadzone w kierunku 

przedstawienia instytucji uwolnienia dłużnika. Relatywnie niewielka liczba wymogów, 

które dążący do uwolnienia dłużnik musiał spełnić, włącznie z najważniejszym w postaci 

ujawnienia majątku, pokazują bardzo wyraźnie istotę instytucji uwięzienia dłużnika w 

prawie szkockim, która zawarta jest w tezie głównej pracy, a mianowicie, że uwięzienie 

dłużnika w szkockim porządku prawnym nie miało na celu jego ukarania bądź stworzenia 

ram prawnych dla odpracowania przez niego długu, a stanowiło jedynie najdalej idący 

środek o charakterze egzekucyjnym, gdzie wolność dłużnika była mu czasowo odbierana, 

a później warunkowo zwracana, jedynie po, to aby w sposób najdokładniejszy przymusić 

go do ujawnienia całości posiadanego majątku.  

W pierwszej kolejności omówiona zostanie istota instytucji i ratio legis jej 

wprowadzenia. Następnie zostaną przedstawione przesłanki uwięzienia dłużnika, 

ograniczone jedynie do przesłanek pozytywnych – przesłanki negatywne bowiem, czyli 

sytuacje, w których stosowanie uwięzienia było niemożliwe bądź niezasadne, będą 

przedmiotem rozważań kolejnego rozdziału. Następnie omówione zostanie postępowanie 

o udzielenie dobrodziejstwa w postaci cessio bonorum oraz skutki wydania takiego 

orzeczenia. Ostatnim problemem, który zostanie przeanalizowany w tym rozdziale będzie 
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kwestia możliwości ponownego uwięzienia dłużnika, a w konsekwencji wnioskowania o 

kolejne cessio bonorum.  

 

4.1 Definicja i ratio legis instytucji cessio bonorum  

Znamiennym wydaje się, iż wszyscy pisarze instytucjonalni jako źródło i przyczynę 

istnienia w systemie prawnym omawianej instytucji wskazują na litość bądź współczucie 

względem ludzkiego nieszczęścia. Są to zatem względy wyraźnie humanitarne. Wskazując 

na krótkotrwały i przejściowy charakter sytuacji pozbawienia wolności za długi pisarze nie 

widzą jednak w samej tej sytuacji niczego niewłaściwego, a jedynie najdalej idący, lecz 

czasem konieczny środek egzekucyjny.  

Informacje o instytucji cessio bonorum znajdują się już w pierwszym z dzieł, 

autorstwa wicehrabiego Staira, a relatywnie rozbudowany opis konstrukcji prawnej, który 

znaleźć możemy w jego Instytucjach…, każe nam sądzić, że w tym czasie, a więc w drugiej 

połowie XVII w., była to już instytucja dość dobrze rozwinięta. O samej naturze cessio 

bonorum Stair pisze, że to rozwiązanie prawne stanowiło przejaw współczucia i 

wyrozumiałości względem uwięzionych dłużników, którzy nie są w stanie spłacić swojego 

długu. Jednocześnie pisarz wskazuje, że zastosowanie względem dłużnika tego przywileju 

miało charakter warunkowy, albowiem dla skutecznego skorzystania z niego przez 

dłużnika koniecznym było wcześniejsze dokonanie rozporządzenia całością majątku 

dłużnika, wraz z wszystkimi ruchomościami i nieruchomościami, na rzecz wierzycieli, na 

których wniosek został on pozbawiony wolności594. 

Stair ponownie odwołując się do istoty instytucji jako przejawu współczucia dla 

nieszczęścia ludzkiego, zauważa, że pozbawienie wolności stosowane było wobec osób, 

które zdefraudowały bądź ukryty swój majątek. Pisarz zwraca uwagę na specyficzny 

charakter tego postępowania, które nie miało miejsca w ramach zwyczajnej rozprawy. 

Działo się tak, ponieważ okres oczekiwania na rozprawę był długi, a w sprawie tego 

rodzaju należało postępować szybko. Stair uznaje, że przeprowadzanie rozprawy nie było 

konieczne, skoro istotą tego postępowania nie było wyjaśnianie czegokolwiek, a jedynie 

umożliwienie dłużnikowi złożenia stosownej przysięgi, a w konsekwencji doprowadzenie 

do jego uwolnienia. W tej sytuacji dłużnik składał pod przysięgą zeznanie w zakresie 

                                                 

 594 Stair, 4.52.30. „The last kind of suspension is that which doth not proceed upon the justice of any reason 

of suspension, but which the law hath allowed upon compassion and mercy of incarcerated debtors, who are 

not able to pay their debts, upon their assignation and disposition to their creditors of their whole means and 

estate, heritable and moveable, real and personal”. 
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składu swojego majątku i posiadanych oszczędności, a po złożeniu przysięgi Sąd wydawał 

orzeczenie o jego uwolnieniu, które zawierało nakaz zwolnienia go z więzienia. Stair 

podkreśla, że całość postępowania mogła być przeprowadzona jedynie na posiedzeniu 

sądu, w obecności dłużnika595.  

Podobne stanowisko zajmuje Bankton, który zestawia instytucję cessio bonorum z 

inną, ugruntowaną formą ochrony dłużnika (lub też szerzej osoby represjonowanej), jaką 

było prawo sanktuarium, któremu większą uwagę autor niniejszej pracy poświęca w 

następnym rozdziale. Porównując obie sytuacje, autor widzi istotną różnicę w zakresie 

wolności osoby objętej możliwością skorzystania bądź to z jednego bądź z drugiego z 

omawianych uprawnień. Skorzystanie z cessio bonorum prowadziło do odzyskania przez 

uwięzionego dłużnika wolności wraz z pewnymi gwarancjami jej zachowania, pod 

warunkiem, że oświadczenia, które złożył w trakcie procesu, były zgodne z prawdą. 

Tymczasem przebywanie na terenie sanktuarium umożliwiało zachowanie wolności 

jedynie w jego granicach. W tym miejscu należy zauważyć, że Bankton nie rozpatruje w 

swoim traktacie instytucji cessio bonorum oraz aktu łaski (act of grace) jako odrębnych 

instytucji, a raczej jako dwie odmiany tego samego dobrodziejstwa, skutkujących 

uwolnieniem dłużnika, choć na podstawie różnych przesłanek596. Odwołując się jednak do 

przyjętej we wstępie struktury pracy oraz widząc w akcie łaski przede wszystkim 

rozwiązanie o charakterze humanitarnym, autor niniejszej dysertacji dokonał oddzielnego 

omówienia opisanych wyżej instytucji.  

Bankton, opisując ratio legis instytucji, wskazuje, iż jej głównym celem jest 

przywrócenie wolności uwięzionemu dłużnikowi, dlatego też wnioskodawcą w sprawie o 

cessio bonorum nie może być dłużnik, który w czasie składania wniosku nie jest 

pozbawiony wolności, niemożliwe jest również niejako wyprzedzające złożenie wniosku 

przez dłużnika, który, choć jest wolny, ma świadomość, iż wolność tę niedługo utraci. 

                                                 

595  Stair, 4.52.31. „This process proceeding upon compassion of human misery, and the design of the 

incarceration not being penal, but against defrauders or concealers of their estate, it uses to be taken in 

summarily without going to a roll, seeing there is no point of right be discussed therein, especially now when 

it is so long ere an ordinary action can come in by the roll. It is first called for taking of the incarcerated 

person’s oath upon his means and securities; and after the oath is returned, it is called again for obtaining a 

decreet of liberty, containing a warrant to charge to set at liberty. But it can only be called and discussed in 

prasentia”. 
596 Bankton, 4.60.1. „Our law hath provided, in companion to unfortunate debtors, a privilege, whereby they 

may secure their personal Liberty, without necessity of refuge to the sanctuary. This is either by a Cessio 

bonorum, i. e. a surrender of their effects in behalf of all their creditors; or by taking the benefit of the act, 

generally called the Act of Grace, both which I shall confider here, as was before hinted”. 
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Miesięczny okres pozbawienia wolności miał na celu nie tyle dostarczenie dłużnikowi 

odpowiedniej dawki niedogodności, która stanowić miała o skuteczności przyszłego 

dochodzenia w zakresie składu majątku dłużnika, co raczej umożliwienie uczestnictwa w 

postępowaniu o jego uwolnienie wszystkim jego wierzycielom, których należało 

zawiadomić o fakcie uwięzienia i złożenia wniosku o przyznanie cessio bonorum597.  

Bankton zwraca uwagą na interesującą treść Aktu Sederunt (Act of Sederunt) z 1 

grudnia 1685 r., który nakazywał we wniosku do Sądu Sesji zawrzeć nie tylko samo 

żądanie uwolnienia połączone z gotowością do wyjawienia majątku pod przysięgą, ale 

także wymagał ujawnienia okoliczności, które doprowadziły do powstania niezawinionego 

przez dłużnika stanu jego niewypłacalności, a także udowodnienie tychże okoliczności598.  

Podstawą uwolnienia wnioskodawcy było dokonanie przewłaszczenia posiadanego 

majątku na wszystkich wierzycieli. Dłużnik, uczestnicząc w postępowaniu, mógł dokonać 

szczegółowego opisu poszczególnych składników majątkowych, mógł również posłużyć 

się spisem inwentarza. Istotnym instrumentem zapewniającym ochronę interesów 

wierzycieli była omówiona szczegółowo w dalszej części rozdziału przysięga, w której 

dłużnik oświadczał, iż nie posiada innych niż wymienione składników majątkowych oraz 

nie dokonał żadnych czynności rozporządzających względem składników będących 

przedmiotem składanego przed sądem zapewnienia599. 

John Erskine cessio bonorum uznawał za formę wyrozumiałości względem 

dłużnika, który został już uwięziony w wyniku własnej niewypłacalności. Mógł więc 

uwolnić się poprzez dokonanie przewłaszczenia całego posiadanego przez siebie majątku, 

zarówno w zakresie ruchomości, jak i nieruchomości, na rzecz swoich wierzycieli. 

Kolejnym krokiem było zaś przeprowadzenie postępowania z uczestnictwem uwięzionego 

                                                 

597 Bankton, 4.60.1. „1 In an action for a Cessio bonorum, the pursuer must be actually imprisoned before he 

can insist for the same, it being deemed unreasonable for one to claim the privilege of personal liberty, till it 

appear necessary by his being confined, or to be set at liberty and at large, unless he is in prison at the time. 

In it all the creditors must be called, and the pursuer must specially set forth in his libel the justifiable occasion 

by which he became Lapsus bonis, or insolvent, and bring evidence of the same”. 
598 The Acts of Sederunt of the Lords of Council and Session, from the 15th of January 1533 to 11th of July 

1790, Edinburgh 1790, s. 169‒170.  
599 Bankton, 4.60.1. „The conclusion of the summons is, That the pursuer may have liberty for his person, in 

respect of the disposition surrender which he makes to his creditors of all his means and estate. The disposition 

must be Particular, or Relative to an inventary of the estate, and the pursuer must depose That he has no other 

estate personal or real than what is therein contained, and that he has made no other disposition or conveyance 

than what he particularizes”. 
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dłużnika oraz wszystkich wierzycieli, których zaspokojenie następowało na drodze 

aukcji600.  

Najszersze wprowadzenie do instytucji cessio bonorum zawdzięczamy George’owi 

Josephowi Bellowi, który wskazując, choć podobnie do innych pisarzy, definiuje samą 

instytucję601 w zdecydowanie szerszy sposób niż jego poprzednicy, wskazując precyzyjnie 

przesłanki jej zastosowania. W swoich Zasadach… stwierdza zwięźle, iż postępowanie to 

ma na celu przyniesienie ulgi niewypłacalnym dłużnikom pozbawionym wolności, których 

niepowodzenie nie jest skutkiem defraudacji i którzy dokonali rzetelnego, i pełnego 

rozporządzenia swym majątkiem602. Szersze uzasadnienie znajdujemy zaś w jego drugim 

dziele, w Komentarzach…, gdzie pisze, że postępowanie to pierwotnie stanowiło środek 

ochrony dłużnika wyłącznie przeciwko udręce więzienia, lecz z czasem zajęło miejsce 

zarządu przymusowego przy mniejszych upadłościach. Głównym założeniem tej instytucji 

w ocenie Bella było zmniejszenie wydatków związanych z pozbawieniem wolności oraz 

ograniczenie kolejki dłużników oczekujących na osadzenie w więzieniu, zapobieganie 

długotrwałemu pozbawieniu wolności, a w końcu doprowadzenie do spotkania wierzycieli 

i dłużnika na posiedzeniu sądowym w celu przeprowadzenia wnikliwego dochodzenia 

dotyczącego stanu jego majątku oraz dokonanie przewłaszczenia całego majątku dłużnika 

na rzecz wierzycieli603. 

Bell czyni również interesującą uwagę o charakterze ogólnym, w myśl której 

skazywanie dłużnika na dożywotnie więzienie jest nie tylko niehumanitarne, ale 

i niepraktyczne. Sam system prawa szkockiego ocenia w tym względzie jako wyrozumiały, 

ponieważ dysponował on aż dwoma rozwiązaniami w celu ulżenia doli takiego dłużnika. 

                                                 

600 Erskine, 4.3.26. „Our law, from a consideration of compassion, has allowed insolvent debtors to apply for 

the liberty of their persons, upon a cessio bonorum, i. e. on making a full surrender to their creditors of their 

whole estate real and personal”. 

Erskine, Principles, 4.3.12. „Our law, from a consideration of compasion, allows insolvent debtors to apply 

for a release from prison upon a cessio bonorum, i.e. upon their making over to the creditors all their estate, 

real and personal. This must be insisted for, by way of action, to which all the creditors of the prisoner ought 

to be made parties”. 
601 Bell, Principles, s. 690. „Cessio Bonorum. Cessio bonorum is an action before the Court of Session, by 

which a debtor in prison for debt calls all his creditors, and concludes, that the Court shall find him entitled 

to liberation on granting a disposition omnium bonorum, on oath, for behoof of all his creditors”.  
602 Ibidem. „This action is a relief to insolvents in prison, whose failure has not been fraudulent”. 
603 Bell, s. 587. „This process, formerly a remedy of the debtor against the evils of imprisonment only, has of 

late bee made also to supply the place of sequestration in small bankruptcies. The great objects have been, to 

reduce the expense and lessen delays, to prevent the necessity of protracted imprisonment, to bring the debtor 

and his creditors together before the judge for a strict investigation into the state of his affairs, and to make 

the surrender by the bankrupt available to the creditors”.  
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Rozwiązania ustawowe, dotyczące upadłości, były skierowane przede wszystkim na 

ochronę osób prowadzących działalność gospodarczą; stanowiły odpowiedź na 

nieprzewidywane nieszczęścia będące konsekwencją handlu i miały na celu „przywrócić 

światu” osobę zajmującą się handlem lub rzemiosłem i możliwość świadczenia przez nią 

usług. Instytucja prawa zwyczajowego, jaką było właśnie cessio bonorum, wywodziła się 

z kolei z czasów, gdy obrót gospodarczy był w Szkocji w początkowej fazie rozwoju, zaś 

jej źródłem był przede wszystkim postulat zbudowania relacji między wierzycielem a 

dłużnikiem w oparciu o pryncypium humanitarności604.  

Odmienna geneza obu instytucji wpływa bezpośrednio na ich konstrukcję prawną 

oraz skutki ich zastosowania. Cessio bonorum było wyłącznie przyczyną uwolnienia 

dłużnika od niedogodności związanych z faktem pozbawienia wolności i samo w sobie nie 

stanowiło mechanizmu umorzenia jego zobowiązań, co w ocenie Bella wynikało z 

przeświadczenia, iż uwolniony dłużnik będzie dążył do generowania nowego majątku, 

który wykroczy ponad składniki majątkowe wyłączone z egzekucji i stanie się źródłem 

zaspokojenia długów, które wcześniej doprowadziły do pozbawienia go wolności 605 . 

Rozwiązanie ustawowe, czyli znany prawu angielskiemu i implementowany w ramy 

szkockiego systemu prawnego mechanizm upadłości (bankruptcy) miał z kolei dużo dalej 

idące skutki prawne, ponieważ miał na na celu wspieranie starannej i uczciwej działalności 

gospodarczej dłużnika. W efekcie zastosowania tych rozwiązań dłużnik był nie tylko 

zwalniany z więzienia, ale dochodziło do całkowitego umorzenia jego długów. W ocenie 

Bella miało to prowadzić do przywrócenia dłużnika na łono społeczeństwa jako człowieka 

zupełnie wolnego606. 

                                                 

604 Bell, s. 580. „It is inconsistent with expediency, no less than with humanity, that a debtor should be 

confined for life to a jail: And in the mild system of jurisprudence adopted in Scotland, two remedies are 

provided against this evil; one at common law, another by statute. The statutory provision was intended for 

the commercial part of the country, as a remedy against the unforeseen misfortunes of trade, and a provision 

for restoring to the public the services of men engaged in commerce and manufactures. The other arose at a 

time when commerce had made little progress in Scotland; and proceeded chiefly on motives of humanity”. 
605 Ibidem. „The other arose at a time when commerce had made little progress in Scotland; and proceeded 

chiefly on motives of humanity. From the difference in the objects, a very material difference is to be looked 

for in the nature of the remedies. The common law remedy is merely a release from the hardship of 

imprisonment, leaving the debtor subject to all his debts, should his future acquisitions ever exceed mere 

subsistence”.  
606 Ibidem. „From the difference in the objects, a very material difference is to be looked for in the nature of 

the remedies. The common law remedy is merely a release from the hardship of imprisonment, leaving the 

debtor subject to all his debts, should his future acquisitions ever exceed mere subsistence. The statutory 

remedy has a farther object in view,–the encouragement of industry and of honest commercial enterprise; and 
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Bell wskazuje, że choć obie instytucje zdają się wzajemnie wykluczać, to jednak są 

ze sobą powiązane i od siebie zależne. Ogłoszenie upadłości, które wiąże się ze 

zwolnieniem dłużnika z długów, wymaga zgody ze strony wierzycieli. Jeżeli wierzyciele 

zgromadzeni w celu rozpatrzenia wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości będą mieli 

świadomość, że ich odmowa poskutkuje skazaniem dłużnika na dożywotnie więzienie, 

mogą – humanitarnie lub z obawy o posądzenie ich o surowość lub chciwość – wyrazić 

zgodę na przyznanie statusu upadłego dłużnikowi, który co do zasady nie spełnia 

przesłanek udzielenia mu takiego dobrodziejstwa607.  

Bell uznaje, że jeżeli wierzyciele będą świadomi faktu, że ich odmowa nie 

poskutkuje dożywotnim pozbawieniem wolności dłużnika, a dłużnik ten może – pomimo 

ich odmowy – złożyć wniosek o uwolnienie w trybie cessio bonorum, następnie zaś 

przewłaszczywszy cały majątek zostanie uwolniony z więzienia, co umożliwi mu dalszą 

spłatę długów, to będą skłonni do łagodniejszej oceny zachowań dłużnika608. 

Wprowadzenie do systemu prawa szkockiego instytucji upadłości oraz dualizmu 

w zakresie możliwości postępowania z dłużnikiem niewypłacalnym jest doskonałym 

przykładem rozwoju hybrydowego systemu prawnego nie jako procesu zastępowania 

jednej instytucji drugą, lecz jako procesu wprowadzania różnorodnych rozwiązań 

prawnych, z których każde posiada własną genezę zakres zastosowania. Jednocześnie ów 

transfer nie miał jedynie charakteru jednostronnego, polegającego na mniej lub bardziej 

udanym implementowaniu rozwiązań angielskich w ramy szkockiego systemu prawnego. 

Bell wskazuje, że w okresie między pierwszą a drugą edycją jego dzieła w Anglii 

wprowadzono rozwiązanie wzorowane na podobnych założeniach co cessio bonorum, 

                                                 

is not, therefore, confined to liberation from prison, but includes a complete discharge, in con sequence of 

which the debtor may again begin the world a free man”. 
607 Bell, s. 580. „Without entering into the controversy, whether any other relief ought to have been given by 

legislative authority than that of the cessio bonorum, it may confidently be stated, that if the discharge under 

the bankrupt statutes is to be admitted, the cooperation of the cessio bonorum has a manifest, though silent, 

effect in confining that discharge to the cases that are proper for it. If creditors, when called to decide on the 

application of their debtor for a discharge, have the apprehension set before them that a refusal of his 

application is equivalent to a sentence of perpetual imprisonment, they may be induced by motives of mere 

humanity, or perhaps by a dread of being thought illiberal and severe, to give a consent which they ought to 

have refused”. 
608 Ibidem, s. 580‒581. „But if they are aware that their refusal is not a final sentence of imprisonment; that 

the debtor may, notwithstanding, apply for benefit of the cessio, and, on giving up his whole property to his 

creditors, be liberated from prison, and left free to labour for his subsistence, and for the payment of his debts; 

they will feel their judgment on his conduct less trammelled, and may, under less hesitation, decide on his 

application with a wholesome severity”.  
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którego celem było ulżenie sytuacji pozbawionych wolności dłużników w Anglii, której z 

kolei system pod tym względem znany był z większej surowości niż rozwiązania szkockie. 

Przy tym Bell zauważa, iż mimo szczytnych założeń rozwiązanie to nie funkcjonowało 

jeszcze w sposób idealny609. 

Autor celnie zauważa, że instytucje zmierzające do poprawienia sytuacji dłużnika 

muszą być przedmiotem szczególnie wnikliwej działalności w sferze tworzenia i 

stosowania prawa, ponieważ mogą odpowiadać za zaburzenie równowagi między często 

wzajemnie sprzecznymi interesami dwóch stron stosunku obligacyjnego, dłużnika i 

wierzyciela, a to, co na pierwszy rzut oka może wydawać się konieczne z punktu widzenia 

zasad humanitaryzmu i sprawiedliwości może jednocześnie prowadzić do naruszenia praw 

wierzyciela. Według Bella właśnie w ten sposób odczytana została nowa instytucja w 

prawie angielskim i to było również powodem braku jej akceptacji ze strony wierzycieli i 

niezadowolenia z jej stosowania wobec dłużników610. W praktyce bowiem jej stosowania 

w Anglii dochodziło do wielu prób skorzystania z jej dobrodziejstw przez osoby, którym 

to uprawnienie nie przysługiwało. Jednocześnie Bell wyraził jednak nadzieje, że z czasem 

instytucja ta będzie się cieszyć w Anglii równie wysoką oceną jak jej siostrzana wersja w 

Szkocji611. 

Bell czyni dwie istotne uwagi w zakresie natury samej instytucji. Pierwsza z nich, 

choć wychodzi z dość trywialnego stwierdzenia, że dłużnik jest odpowiedzialny za dług i 

jego spłatę, to jednocześnie uznaje, że zastosowanie cessio bonorum niejako powtarza tę 

ocenę już na etapie nieprawidłowego wykonania przez dłużnika zobowiązania 

zasądzonego przez sąd. Z tego powodu samo fizyczne uwolnienie dłużnika z więzienia nie 

doprowadza do jednoczesnego uwolnienia go od odpowiedzialności za zaciągnięte 

zobowiązanie. Druga uwaga pisarza poświęcona jest kwestii ciężaru dowodu w 

                                                 

609 Bell, s. 581. „Since the first edition of this Work was published, an institution similar in principle and 

design to the relief of debtors by cessio bonorum has been introduced into England. It was not to be expected 

that an institution of this kind should all at once become perfect, and work with the ease and effect of an 

institution that had grown up with the laws and habits of the people”.  
610 Ibidem. „Every indulgence to debtors, how necessary soever in humanity and in justice, must at first look 

like an invasion of the rights of creditors, and operate as a diminution of the constraint under which debtors 

are held to the performance of their engagements. It is not, therefore, to be wondered at, that the recent 

institution, in England, should have been ill received by creditors; that the administration of justice under the 

new law should have been the occasion of discontent”. 
611 Ibidem. „…and that many fraudulent devices should have been fallen upon to take advantage of the law 

in cases not intended to be comprehended within it. It is not proposed here to enter into any explanation of 

the particulars of this institution, but, with every hope and confidence that it will ultimately prove of. 

advantage to England, to proceed to the law of cessio bonorum in Scotland”.  



 

189 

postępowaniu o przyznanie cessio bonorum – Bell wskazuje na oparcie go o domniemanie 

defraudacji majątku lub jego ukrywania po stronie dłużnika, przez co to na nim spoczywa 

obowiązek dowiedzenia braku z jego strony czynności fraudacyjnych, co czyni poprzez 

wykazanie całości posiadanego majątku, a następnie jego wydanie w ręce wierzycieli. 

Odmienna postawa dłużnika skazuje go na pozostanie w więzieniu, zaś w tym czasie jego 

wierzyciele będą mogli w toku prowadzonego przed sądem postępowania swobodnie 

ustalić okoliczności, które w sposób należyty uzasadniają ogłoszenie upadłości. 

Jednocześnie dłużnik zrzeknie się wówczas całego majątku w celu zapłacenia swych 

długów612. 

Bell wskazuje nadto, że pozbawienie wolności za długi nie było uznawane za formę 

karania dłużnika, zarówno z punktu widzenia polityki karnej państwa, jak i generalnej 

surowości prawa. W przypadku prawa angielskiego oznaczało ono wyjście poza pierwotny 

zakres ochrony wierzytelności należnych kupcom i jego upowszechnienie w ramach 

innych relacji prawnych. Natomiast w przypadku Szkocji nigdy nie postrzegano uwięzienia 

jako normalnego środka egzekucji zobowiązań. Bell wskazuje, że początkowo istniała 

raczej niewielka możliwość zatajenia majątku, a sama koncepcja wykorzystania 

pozbawienia wolności jako metody przymuszającej do wyjawienia majątku nie była 

oczywista, szczególnie gdy nie można było a priori stwierdzić, czy dłużnik majątek 

ukrywa, czy po prostu go nie posiada. Jednocześnie uznawano za niesłuszne uwięzienie 

człowieka za brak spłaty długów, których spłacić nie mógł, co dodatkowo komplikowało 

wykorzystanie uwięzienia za długi jako zwykłej czynności egzekucyjnej613. 

 

                                                 

612 Bell, s. 581. „The law of cessio bonorum, as now established in Scotland, rests upon this principle,– that 

a person who contracts debt is presumed able to discharge it, and guilty of fraud, either in the contraction of 

the debt, or in the disposal and concealment of his funds, until the; contrary be shewn by a fair and open 

disclosure of his affairs; that he is not, therefore, entitled to liberation from prison, until he shall, in an action 

before the Court of Session, and. after the creditors have had, during his imprisonment, a full opportunity of 

inquiring into his conduct and circumstances, satisfactorily account for his insolvency, and give up every 

thing he has for the payment of his debts”.  
613 Ibidem, s. 540. „But although, in this peculiar case, imprisonment was not as a punishment deemed unfit 

to be applied, the general spirit of the law was not so harsh, nor the necessity hitherto deemed so urgent, as 

to admit of the idea of imprisonment for common debts. The imprisonment of the law-merchant was a stretch 

beyond the common law, justified by necessity; but the jurisprudence of Scotland did not regard 

imprisonment as a common instrument of civil execution. The estate of the debtor was open to diligence; and 

there being; in an early age, less possibility of concealing funds, the idea of using imprisonment as a method 

of forcing the discovery of the debtor’s estate was not natural, while it was thought unjust to confine a man 

for not paying what he was unable to pay”. 
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4.2 Wniosek i postępowanie w przedmiocie cessio bonorum  

Opis wymogów, jakie w zakresie wniosku inicjującego postępowanie o cessio 

bonorum znajdziemy w dziele Staira pozwala uznać, że już w drugiej połowie XVII w. to 

postępowanie było szczegółowo uregulowane. Sama procedura inicjowana była przez 

uwięzionego i niewypłacalnego dłużnika poprzez złożenie wniosku do Sądu Sesji, a 

uczestnikami postępowania byli wierzyciele, których należało poinformować o fakcie 

złożenia owego wniosku. Najważniejszą częścią tego pisma było wyrażenie przez dłużnika 

gotowości do rozporządzenia całym swoim majątkiem na rzecz wierzycieli, albowiem jak 

wskazuje Stair, celem postępowania było uwolnienie dłużnika od egzekucji osobistej na 

rzecz skutecznego przeprowadzenia egzekucji majątkowej. W dalszym zakresie znajduje 

się zobowiązanie dłużnika do dostarczenia wszelkich dokumentów na potwierdzenie 

dwóch rodzajów okoliczności: faktu istnienia podstawy prawnej do dysponowania 

poszczególnymi prawami bądź składnikami majątkowymi, jak również na potwierdzenie 

wskazywanych przez niego we wniosku przyczyn powstania stanu jego 

niewypłacalności614. 

Bell wskazuje na cztery wymogi, które musi spełnić dłużnik, aby mógł skutecznie 

ubiegać się o ogłoszenie upadłości. Pierwszym z nich jest uwięzienie za długi, kolejnym – 

niemożność spłaty długów, za które został uwięziony lub innych długów, w przypadku 

których istnieje ryzyko kolejnej utraty wolności. Trzecią przesłanką jest fakt, iż jego stan 

niewypłacalności nie wynika z nadużycia, lecz z niezawinionej straty i nieszczęśliwych 

okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, uprawniających do zastosowania tak 

wyjątkowego środka prawego. Ostatnią okolicznością jest gotowość do przewłaszczenia 

całego majątku ruchomego i nieruchomego na rzecz wierzycieli615 . O ile okoliczność 

niemożności spłaty długów była kwestią dość oczywistą, a w konsekwencji nie stanowiła 

przedmiotu szczególnych analiz pisarzy instytucjonalnych, to już aspekt rozumienia pojęć 

„uwięzienie za długi” oraz „niezawinionej niewypłacalności” stanowiła przedmiot 

                                                 

614 Stair, 4.52.30. „This must proceed by way of action, calling the creditors, and bearing that the pursuer is 

incarcerated and | insolvent; and that he is willing to assign and dispone his whole means and estate to his 

creditors, and to deliver to them all the rights and evidents he hath, or can command thereof; and thereupon 

beseeching for liberty against personal execution only, and offering to depone upon what means and estate 

he hath, and what securities thereof he is master of”. 
615 Bell, s. 587‒588. „The grounds on which the debtor calls his creditors into Court are, First, That he was, 

on a particular day, imprisoned for debt Secondly, That, being unable to pay this, and his other debts, he 

actually has been arrested, or is in danger of being arrested in jail by his other creditors. Thirdly, That his 

insolvency has proceeded not from fraud, but from innocent losses and misfortunes, of which a special 

condescendence is given in. And, Fourthly, That he is willing to convey his whole estate and effects to his 

creditors”.  
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rozważań zarówno doktryny, jak i judykatury. Osobno opisana zostanie również przesłanka 

wyrażenia zgody przez dłużnika na przewłaszczenie całości lub chociażby znakomitej 

większości jego majątku na ich rzecz, która w samym wniosku przybierała jedynie formę 

wyrażenia gotowości. Jednak charakteru solennego nabierała dopiero w wyniku złożenia 

przez dłużnika stosownej przysięgi w toku postępowania. Jednak przed przejściem do 

analizy przesłanek udzielenia dobrodziejstwa cessio bonorum, wypada poczynić kilka 

uwag w przedmiocie samego postępowania. 

W kwestii tej wypowiada się Bankton, który podaje, że podstawowym środkiem 

dowodowym w omawianym postępowaniu było przesłuchanie dłużnika-wnioskodawcy, 

które składało się z dwóch części – przesłuchania go w sprawie okoliczności podanych we 

wniosku, a następnie złożenie przysięgi w zakresie prawdziwości i kompletności złożonych 

wcześniej zeznań. Sąd dokonywał oceny stanowiska wnioskodawcy oraz ewentualnych 

stanowisk wierzycieli, którzy mogli bądź to zgadzać się z treścią wniosku, bądź dążyć do 

jego oddalenia. Sąd badał sposób rozporządzenia majątkiem na rzecz wierzycieli, poziom 

zaspokojenia ich wierzytelności w oparciu o sumaryczną ilość długów oraz wartość 

majątku, jaka ma być wydana w ręce wierzycieli, a w sytuacji, w której uznawał, iż 

uwzględnienia wniosku jest zasadne, Sąd Sesji wydawał orzeczenie. Sąd dokonywał 

również oceny tej części masy majątkowej, która miała być wyłączona z egzekucji. 

Następnie decydował o osobie zarządcy majątku, którego obowiązkiem było dokonanie 

jego sprzedaży i spłata długu. Majątek był kolejno powierzany w ręce powiernika (trustee) 

lub w ręce tego z wierzycieli, który zainicjował postępowanie upadłościowe – pod 

warunkiem braku sprzeciwu ze strony pozostałych wierzycieli616. 

Wezwanie do udziału w sprawie należało skierować do wszystkich wierzycieli 

dłużnika. Wykazanie, że w sprawie nie doszło do wezwania wszystkich wierzycieli 

stanowiło podstawę do zawieszenia postępowania, natomiast gdyby taka okoliczność 

została podniesiona już w toku merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, Sąd nie zezwalał 

na rozszerzenie grupy uczestników postępowania617. Jako źródło tej zasady Bell wskazuje 

                                                 

616 Bell, Principles, s. 691. „The conveyance must bear to be of all that the debtor has, with the reservation of 

working tools, and of a reasonable part of any salary, stipend, or alimentary provision, which the Court may 

allow him to retain. It bears also to be for the benefit of all the creditors, according to their several rights and 

interests. It is made to a trustee, or usually, where no special suggestion is made by the creditors, in favour of 

the incarcerating creditor as trustee”. 
617 Bell, s. 588. 1. „The primary requisite, which it is incumbent on the pursuer to establish in making out his 

case, is, that every creditor, without exception, has been made a party. It is sufficient, at any stage of the 
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na sprawę z wniosku Mathiesona rozpoznaną przez Sąd Sesji 22 czerwca 1824 r.618, w 

której Sąd wyraził dezaprobatę wobec istniejącej wcześniej praktyki pozostawiania miejsca 

na wniosku inicjującym proces w celu dopisania dodatkowych wierzycieli, mających 

uczestniczyć w postępowaniu, w konsekwencji nie dopuszczając ich do uczestnictwa. 

Oczywiście stanowiło to okoliczność negatywną dla dłużnika-wnioskodawcy, którego 

zobowiązania względem tej grupy nie mogłyby na skutek wyroku uzyskać charakteru 

uprzywilejowanego.  

Konieczność wezwania wszystkich wierzycieli nie odnosiła się do Skarbu Państwa, 

co zostało potwierdzone w sprawie z wniosku dłużnika nazwiskiem Allan (Allan v. 

wierzyciele z 3 lutego 1827 r.619). Uznano w niej bowiem za zbyteczne wzywanie do 

udziału w sprawie urzędników królewskich, którzy w związku z zaległościami 

podatkowymi wydali względem dłużnika publicznoprawny tytuł wykonawczy (writ of 

extent620). Jednocześnie mogło się zdarzyć, że choć wierzytelność została prawidłowo 

zgłoszona do rozpoznania w procesie upadłościowym, to jednocześnie nie dokonano 

prawidłowego wezwania wierzyciela. Problem tej natury stał się z kolei przedmiotem 

rozstrzygnięcia w sprawie Veitch v. Campbell z 28 listopada 1821 r., w którym Sąd Sesji 

uznał, że wobec prawidłowego przeniesienia zobowiązania wekslowego i zawiadomienia 

o tym fakcie dłużnika, w połączeniu z brakiem wezwania indosatariusza do wzięcia udziału 

w postępowaniu, orzeczenie nie będzie skuteczne przeciwko nowemu wierzycielowi621. 

Przed przejściem do analizy dwóch podstawowych przesłanek uwzględnienia 

wniosku o uwolnienia dłużnika, warto zwrócić uwagę na kilka szczegółowych kwestii, 

które pisarze instytucjonalni poruszali w kontekście wymogów wniosku, a które 

                                                 

process, in order to suspend the proceedings, that any one of the creditors shall specify the name of a creditor 

against whom no execution of citation is produced. And the Court will not permit the names of creditors to 

be added after the discussion on the merits”. 
618 R. Campbell, The Law and Practice or Citation and Diligence on the Basis of the Late Mr Darling’s Book 

on the Powers and Duties of Messengers-at-Arms and Other Officers of the Law, Edinburgh 1862, s. 55. 
619 Cases 5, s. 260. 
620 Jako writ of extent określano wydawane przez Sąd Szachownicy nakazy egzekucyjne skierowane do 

dłużnika w celu wyegzekwowania długów należnych panującemu z tytułu podatków i innych danin 

publicznoprawnych. Nakaz uprawniał do zajęcia zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, a także do 

dokonania sprzedaży egzekucyjnej. Mechanizm był wykorzystywany również do wytaczania przez organy 

władzy państwowej powództw przeciwko dłużnikom korony, w celu odzyskania tych należności i 

zaspokojenia wierzytelności należnych Koronie. Zob. R. Bell, Dictionary and Digest…, op. cit., s. 445‒446 

s.v. Extent. 
621 Cases 1, s. 165.  
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przedmiotem szerszej analizy staną się w rozdziale następnym, w zakresie, w którym 

istniały przyczyny odmowy uwzględnienia wniosku.  

Pierwszą z nich było korzystanie przez dłużnika z prawa sanktuarium – Bell zwraca 

również uwagę na fakt, iż dla skuteczności wytoczenia postępowania o udzielenie cessio 

bonorum konieczne było, aby dłużnik nie przebywał w azylu (sanktuarium). Odsyła w tym 

zakresie do sprawy z powództwa Dunlopa, rozpoznanej w dniu 11 lipca 1799 r., w której 

Sąd poruszył kilka ciekawych problemów. W sprawie tej powód James Dunlop skorzystał 

z prawa sanktuarium przyznanego opactwu Holyrood622, jednak na skutek postępowania 

wytoczonego mu przez Królewski Bank Szkocji został on uwięziony w tym opactwie. Na 

podstawie stosownego zaświadczenia lekarskiego, które potwierdzało, iż uwięzienie może 

mieć negatywne skutki dla jego stanu zdrowia, został on wypuszczony z celi i umieszczony 

we wcześniej zajmowanych komnatach. Dunlop wytoczył powództwo z tytułu cessio 

bonorum przeciwko wszystkim swoim wierzycielom pod pretekstem możliwości zostania 

uwięzionym na skutek działań także innych niż Królewski Bank Szkocji wierzycieli. Jeden 

z owych wierzycieli, niejaki James Christi, podniósł w trakcie sprawy, iż w jego ocenie 

fakt uwięzienia był ukartowany, zaś sam dłużnik korzystał z prawa sanktuarium, co 

uniemożliwia skorzystanie z cessio bonorum, zaś więzienie opactwa nie spełnia wymagań 

stawianych więzieniom przez Akt Sederunt (Act of Sederunt) z 18 lipca 1688 r.623  

Powód w odpowiedzi na przedstawione wyżej stanowisko stwierdził, iż jurysdykcja 

opata jest analogiczna do jurysdykcji miasta królewskiego (burgh) w zakresie 

przedmiotowym, różni je oczywiście zakres terytorialny, który ma charakter rozłączny. 

Wobec wykształcenia się z terenów dawnego opactwa miasta Canongate624 oraz baronii 

Broughton625 ustała jurysdykcja opata nad tymi terenami, jednak w zakresie części terenu, 

nad którym wciąż sprawuje on władztwo z punktu widzenia prawa publicznego, jego 

uprawnienia jurysdykcyjne pozostały niewzruszone aż do okresu reformacji, kiedy to 

                                                 

622 Założone w 1128 r. przez króla Dawida I opactwo z czasem rozrosło się do roli królewskiej rezydencji 

oraz miejsca obrad szkockiego Parlamentu. Teren opactwa oraz otaczające je na przestrzeni pięciu mil błonia 

stanowiły miejsce azylu, gdzie dłużnicy oraz przestępcy mogli się ubiegać o udzielenie im sanktuarium. O 

historii opactwa i pałacu: C. Mackie, The History of the Abbey, Palace, and Chapel-royal of Holyroodhouse, 

Edinburgh 1821. 
623 Morrison 14, s. 11800. 
624 Canongate – dawniej miasto leżące między zamkiem w Edynburgu a opactwem w Holyrood. Z czasem 

jedna z głównych ulic Edynburga, od której nazwę przyjął znajdujący się w centrum dystrykt, w którym 

obecnie znajdują się Muzea Edynburga oraz dawne więzienie w Canongate (Canongate Tolbooth). 
625 Dawniej baronia na wschód od Edynburga. Obecnie część miasta Edynburg.  
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zostały przeniesione na urzędnika sprawującego specjalnie utworzony do tego celu urząd. 

Powierzony mu nadzór na więzieniem opactwa jest tożsamy z tym, który urzędnicy miejscy 

sprawowali nad więzieniami miejskimi, co też sprawia, iż więzienie znajdujące się w 

opactwie odpowiadało wymogom stawianym przez przywoływany Akt Sederunt626.  

W odpowiedzi na drugi z argumentów wierzyciela powód wskazał, że nawet 

istnienie przywileju sanktuarium nie powinno pozbawiać dłużnika prawa do żądania cessio 

bonorum, a fakt ograniczenia względem dłużnika rygorów z przyczyn zdrowotnych 

znajduje swoje oparcie wyrokach w sprawach Lindleya (1798), Donaldsona (1798) oraz 

MacKenziego (1799). Takie rozumienie przywileju sanktuarium skazywałoby osobę z 

niego korzystającą na wieczne uwięzienie, co stanowi nie tylko wypaczenie owej instytucji, 

ale wprost zaprzeczenie jej nadrzędnemu celowi, jakim jest gwarancja wolności podmiotu 

uzyskującego azyl627.  

Sędziowie rozpoznający sprawę Dunlopa zdecydowali się nie przyznać dłużnikowi 

prawa do cessio bonorum. Swoją decyzję argumentowali tym, iż celem cessio bonorum 

jest nie tyle uwolnienie dłużnika (jest to wszak raczej konsekwencja orzeczenia), a 

wyjawienie majątku pod rygorem umożliwienia ponownego uwięzienia dłużnika, który 

majątek zataił bądź też w jakikolwiek sposób przysięgę złamał. Procesu tego nie sposób 

pogodzić z przywilejem sanktuarium, który wprost neguje możliwość ponownego 

uwięzienia. Decyzja o uwięzieniu jest bowiem decyzją wierzyciela, decyzja o skorzystaniu 

z prawa sanktuarium leży z kolei po stronie dłużnika. Także po stronie dłużnika leży 

decyzja o zakończeniu korzystania z tego przywileju, co otwiera drogę do jego uwięzienia, 

a w konsekwencji do skorzystania z cessio bonorum628. 

Bell zwraca również uwagę na problem nie tylko samego przebywania dłużnika na 

terenie opactwa, ale także jego uwięzienie w nim – pisarz stwierdził, że początkowo 

odbywanie kary więzienia za długi przy opactwie nie spełniało wymogów kary 

pozbawienia wolności, której odbycie umożliwiałoby dłużnikowi złożenie wniosku o 

cessio, bowiem stawiało ono wierzyciela w nierównej pozycji z dłużnikiem. Z czasem 

                                                 

626 Morrison 14, s. 11800. 
627 Ibidem. 
628 Ibidem. 
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wykształciła się swoista praktyka sądowa uznająca, że pobyt w tym więzieniu jest 

wystarczający dla objęcia dłużnika uprzywilejowanym statusem upadłego629.  

Kolejną kwestią, która badana była w zakresie wniosku wierzyciela, był wymóg 

cywilnego charakteru długu, który w ocenie Bella rozumiany był niezwykle ściśle. Z tego 

względu wyłączał on z zastosowania przywileju cessio bonorum sytuacje, w których 

podstawą odpowiedzialności dłużnika było zobowiązanie deliktowe. Bell cytuje 

jednocześnie swojego wielkiego poprzednika, Johna Erskine’a, który wskazał, że szkocka 

instytucja, mająca za swój wzór rozwiązania pochodzące z prawa rzymskiego, nie 

dopuszcza, aby skorzystał z jej dobrodziejstwa ten, czyje długi są wynikiem deliktu lub 

przestępstwa, a podobna zasada została przyjęta również w drugiej instytucji 

umożliwiającej uwolnienie dłużnika, jaką był Akt Łaski630.  

Jednocześnie autor zwraca uwagę na odmienną optykę noszącej tę samą nazwę 

instytucji w obu wspomnianych porządkach prawnych. W przypadku państwa rzymskiego 

stanowiła ona jedynie przejaw litości względem dłużnika, jednak okoliczności konkretnej 

sprawy mogły sprawić, iż dłużnik zostanie pozbawiony wolności. Tymczasem w prawie 

szkockim instytucję uwolnienia uznawano za akt sprawiedliwości względem dłużnika, a 

okres pozbawienia wolności obalał domniemanie zatajania przez niego majątku. W tym 

miejscu Bell zauważa również, że niebezpieczne byłoby czynienie podobnej analogii w 

kontekście omówionego w dalszej części dysertacji Aktu Łaski, bowiem choć najczęściej 

konsekwencją zastosowania tej instytucji również było zwolnienie dłużnika z więzienia, to 

jednak jej zasadniczy cel zakładał zmodyfikowanie rozkładu ciężaru utrzymania dłużnika 

pozbawionego wolności między wierzycielem a państwem631. 

                                                 

629 Bell, s. 585. „The jail of the Abbey is no legitimate prison to entitle a prisoner, confined in it for debt, to 

the benefit of the cessio. He contends with his creditors on unequal terms. After there had been a kind of 

usage in the Court to hold imprisonment in this jail as sufficient, the question came to be solemnly tried, 

when a judgment was pronounced fixing the rule as now laid down”.  
630 Ibidem, s. 586. „By the civil law, a debtor ex delicto had not the benefit of the cessio. Such also was the 

law of France. And Mr Erskine says, No debtor, whose debt arises from a crime or delict, is entitled to this 

privilege, which is conformable both to the Roman law, whence we have borrowed it, and to the analogy of 

the Act of Grace”. 
631 Ibidem. „But as the Roman law gave the cessio as a mere indulgence, any personal exception might be 

thought to deprive a man of his title to it; whereas, in Scotland, it is more ^in act of justice to the debtor, who 

has suffered the full punishment of any supposed contumacy,. and against whom the legal presumption of 

concealment has been taken away by the due term of purgation. As to the Act of Grace, it is a dangerous 

analogy, since the object of that law was to ascertain the right of the public to devolve the .maintenance of 

private debtors on the creditors who chose to imprison them. There has, accordingly, been a great fluctuation 

of opinion respecting this doctrine”. 
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Cywilny charakter zobowiązania będącego podstawą uwięzienia sprawiał, że 

niemożliwe było zainicjowanie postępowania o stwierdzenie upadłości w przypadku osób 

pozbawionych wolności w sprawach karnych oraz w wyniku specjalnego trybu 

zabezpieczającego, którym objęci byli dłużnicy, w stosunku do których istniała realna 

groźba ucieczki przed odpowiedzialnością (tzw. meditatio fugae)632. Tę drugą kwestię 

obrazuje orzeczenie w sprawie M’Laren v. Orr z 8 lipca 1820 r. – dłużnik John M’Laren 

został uwięziony na podstawie nakazu meditatio fugae i po pięciu miesiącach uwięzienia 

złożył wniosek o orzeczenie względem niego cessio bonorum. Wnioskodawca wskazał, że 

cessio bonorum wprowadzono do szkockiego systemu prawnego jako remedium na 

niedogodności niepotrzebnego z punktu widzenia dłużników procederu pozbawiana 

wolności. Zgodnie z jego słowami uwięzienie stanowi ostateczny mechanizm egzekucyjny, 

a cessio bonorum stanowi odpowiedź na sytuację, kiedy nie ma już czego egzekwować, a 

ewentualne uwięzienie przestaje być środkiem egzekucyjnym, a staje się metodą 

sprawiania cierpień dłużnikowi na wniosek wierzyciela. Pozbawienie wolności w trybie 

meditatio fugae jest w swojej naturze stosunkiem cywilnoprawnym, a sam proces służy 

zabezpieczeniu możliwości spełnienia zobowiązania przez dłużnika, bowiem w czasie 

takiego pozbawienia wolności dochodzi do poszukiwania możliwego do ustanowienia 

osobowego lub majątkowego zabezpieczenia spełnienia długu. Nadto wnioskodawca 

wskazuje, że na podstawie ustawy z 1701 r. istnieje możliwość uwolnienia osoby 

niesłusznie skazanej wyrokiem karnym, a ustawa ta jest nieskuteczna względem osób, 

których uwięzienie ma cywilnoprawny charakter. Odmowa zastosowania względem 

wnioskodawcy cessio bonorum może doprowadzić do sytuacji, w której nigdy nie będzie 

on mógł opuścić więzienia. Ostatnim argumentem wskazanym przez wnioskodawcę był 

fakt, iż okolicznością co do zasady niweczącą postępowanie upadłościowe jest oszustwo 

dłużnika przejawiające się w zatajeniu majątku bądź oświadczeniu nieprawdy. Tymczasem 

postępowanie w trybie meditatione fugae nie niesie za sobą chociażby domniemania 

oszustwa ze strony dłużnika, z drugiej zaś strony normalne uwięzienie następuje na 

podstawie udowodnionego długu, podczas gdy w omawianym trybie wystarczające było 

jego uprawdopodobnienie. Wierzyciel wskazał, iż przyczyną pozbawienia wolności w 

omawianym trybie nie jest sam fakt istnienia długu, ale działanie dłużnika, który odmawia 

                                                 

632 Bell, s. 585. „The imprisonment must be for debt; not as in meditatione fugae, nor. under the criminal law. 

Imprisonment on a meditatio fuga warrant grounds no title to cessio nor can an imperfect term of 

imprisonment for debt be eked out by imprisonment on such a warrant”. 
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wdania się w spór, a następnie respektowania wyroku, jest on bowiem uwięziony do czasu, 

aż wykona on wyrok, czyli innymi słowy spłaci dług. Z uwagi na możliwość pozbawienia 

go wolności jeszcze na etapie postępowania sądowego nie zawsze możliwe byłoby 

określenie na dany moment wysokości jego długu, jak również przyczyn leżących u 

podstaw braku prawidłowego wykonania zobowiązania. Sąd przychylił się do stanowiska 

o odmiennym charakterze pozbawienia wolności dłużnika w trybie zabezpieczenia 

postępowania i w konsekwencji oddalił wniosek dłużnika633. 

Ostatnim z aspektów, które warto poruszyć w tym miejscu jest ciekawy problem 

uwięzienia na podstawie dwóch tytułów egzekucyjnych, z którym zmierzył się Sąd Sesji 

w sprawie z wniosku Johna Smitha przeciwko wierzycielom, która stała się przedmiotem 

kognicji Sądu Sesji w dniu 9 marca 1798 r. John Smith, który został uwięziony na skutek 

żądania jednego ze swoich wierzycieli, natychmiast po uwięzieniu złożył wniosek o 

udzielenie mu cessio bonorum. Po czterech dniach od uwięzienia wierzyciel wyraził zgodę 

na jego uwolnienie, do którego jednak nie doszło z uwagi na natychmiastowe zatrzymanie 

Smitha na skutek wniosku innego wierzyciela, w oparciu o inną podstawę prawną. Dłużnik 

odpowiedział, że w ostatnim roku był więziony sześciokrotnie przez różnych wierzycieli, 

którzy działając w zmowie, w celu nękania go, synchronizują swoje zgody na uwolnienie 

i wnioski o uwięzienie tak, aby formalnie nie dochodziło do uwięzienia dłuższego dłużej 

niż miesiąc, ale aby w praktyce nie miał on możliwości opuszczenia więzienia. 

Rozpoznając tę konkretną sprawę Sąd oddalił wniosek Smitha argumentując, iż wniosek 

został złożony zbyt szybko, a sprawy te należy rozpoznawać odrębnie. Jednocześnie w 

lipcu 1798 r. Sąd przyznał Smithowi prawo do cessio bonorum, bowiem kolejny areszt, 

rozpoczęty w trakcie pierwotnego pozbawienia go wolności sprawił, iż faktycznie dłużnik 

przebywał w stanie uwięzienia nieprzerwanie przez okres trzydziestu dni i fakt 

udowodnienia takiego stanu rzeczy otwierał mu drogę do dochodzenia uprawnień 

wynikających z cessio bonorum634. 

 

4.2.1 Uwięzienie dłużnika jako przesłanka pozytywna wniosku o cessio bonorum 

Jako podstawowy warunek skorzystania z przywileju cessio bonorum Erskine 

wskazuje uprzednie pozbawienie dłużnika wolności w związku z niespłaconym długiem. 

                                                 

633 Decisions of the First and Second Divisions of the Cours of Session, from November 1819 to November 

1822, J. Wilson (red.), Edinburgh 1825, s. 175‒176.  
634 Morrison 14, s. 11799. 
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Pisarz jako ratio legis takiego rozwiązania podaje fakt, że niesłuszne byłoby ubieganie się 

o przywilej wolności osobistej przez osobę, która tejże wolności pozbawiona nie została, a 

samo dopuszczenie do takiej sytuacji może stanowić zły przykład dla innych osób, które w 

domyśle będą bardziej skłonne do niespłacania ciążących na nich zobowiązań, gdy nie 

będzie im grozić konsekwencja w postaci utraty wolności635.  

Bell, kontynuując wątek ratio legis ograniczenia możliwości „uwolnienia” dłużnika 

jedynie do tych z nich, którzy ową wolność stracili, wskazuje, że istotnym stawał się sam 

fakt pozbawienia wolności, nie zaś późniejsze uwolnienie dłużnika 636 . Tym samym 

możliwe stało się rozstrzygnięcie o „uwolnieniu” dłużnika, który został już uwolniony z 

innych przyczyn – w tym zakresie Bell odwołuje się do sprawy Rankine v. M’Laren, która 

była przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Sesji z 23 listopada 1823 r. Dłużnik, który został 

uwolniony po trzech miesiącach pozbawienia wolności z przyczyn formalnych – z uwagi 

na nieprawidłowości w procesie jego zatrzymania i uwięzienia – wniósł przed swoim 

uwolnieniem wniosek o zwolnienie go z więzienia w trybie cessio bonorum. Sąd Sesji 

uznał za zasadne umożliwienie mu skorzystania z tej instytucji, mimo iż przebywał on już 

wtedy na wolności, albowiem mimo iż był on już osobą wolną, wciąż wisiała nad nim 

groźba ponownego pochwycenia i uwięzienia, co wiązałoby się z koniecznością 

ponownego odbycia miesięcznego pozbawienia wolności w celu skorzystania z 

omawianego przywileju637. 

Drugim problemem rozpatrywanym przez Bella jest kwestia umożliwienia 

skorzystania z tego uprawnienia dłużnikowi, który choć formalnie wciąż jest uwięziony, 

faktycznie przebywa na wolności z przyczyn zdrowotnych. W pierwszej z omawianych 

spraw (Donaldson przeciwko jego wierzycielom, rozstrzygniętej wyrokiem z 6 lutego 1798 

r.) Sąd Sesji uznał za możliwe przeprowadzenie procedury cessio względem człowieka 

uwięzionego w celi opactwa, któremu jednak przyznano prawo do mieszkania w 

                                                 

635 Erskine, 4.3.26. „Before a debtor has right to make this demand, he must be under actual confinement, for 

it is in itself incongruous, and might be of bad example, that one should claim the privilege of personal liberty, 

who is not truly deprived of I”. 
636 Bell, Principles, s. 690. „The debtor must be in prison; but it is no objection that the diligence is irregular 

(a); or that he has been released upon a bill of health”. 
637 Session Cases: Cases Decided in the Court of Session, and Also in the Court of Justiciary and House of 

Lords, t. 2, Edinburgh 1834, s. 456.  
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znajdującym się niedaleko domu – z pełnymi rygorami pozbawienia wolności, jednak z 

możliwością uzyskania przez niego dostępu do świeżego powietrza638. 

Pisarze instytucjonalni zgadzali się, że podstawową przesłanką była konieczność, 

aby pozbawienie wolności dłużnika trwało nie krócej niż miesiąc. Jednocześnie na tym tle 

powstał szereg problemów o charakterze szczegółowym. Pierwszym z nich była 

konieczność, aby okres pozbawienia wolności miał charakter nieprzerwany639. Bell w tym 

zakresie odwołuje się do sprawy Hutcheson v. wierzyciele z 6 lipca 1827 r., w której Sąd 

Sesji uznał, iż powództwo z tytułu cessio bonorum nie przysługuje, gdy wierzyciel zgodził 

się na uwolnienie dłużnika przed upływem miesiąca od jego uwięzienia 640 . Pisarz 

stwierdził, iż sam wniosek do Sądu Sesji mógł być złożony odpowiednio wcześniej, co 

argumentował względem wyrozumiałości dla dłużnika, który jak najszybciej chce 

odzyskać wolność – możliwe więc było złożenie przez dłużnika wniosku w trybie cessio, 

kiedy jeszcze okres jednego miesiąca pozbawienia wolności nie upłynął. Ponadto możliwe 

również było złożenie przysięgi z wyprzedzeniem, gdy dłużnik przebywał w odosobnieniu. 

Zatem jeżeli cessio miałaby zostać przyznana, dłużnik może od razu skorzystać z jego 

dobrodziejstwa, zapobiegając w ten sposób potencjalnemu niebezpieczeństwu braku 

możliwego terminu na złożenie przysięgi w przypadku odroczenia postępowania z uwagi 

na okresy wolne od pracy641. Bell dodaje, że okres pozbawienia dłużnika wolności musi 

mieć charakter ciągły i nieprzerwany. Jeśli dłużnik zostanie uwolniony przed upływem 

miesiąca, to z jednej strony nie spełnia on wymogów dla orzeczenia cessio bonorum, z 

                                                 

638 Podobne rozstrzygnięcia zapadały również w sprawie Lindsaya przeciwko jego wierzycielom z 2 czerwca 

1798 r. oraz w sprawie MacKenziego przeciwko jego wierzycielom z 9 marca 1799 r. (Morrison 14, s. 11791), 

w której dłużnik przybywał formalnie w zamknięciu jedynie przez cztery dni. W podobnej sprawie – Dunlop 

przeciwko jego wierzycielom rozstrzygniętej w dniu 11 lipca 1799 r. „Sąd Sesji podjął jednak odmienną 

decyzje, wskazując iż dłużnik nie był uwięziony, bowiem uwolnienie nastąpiło nie z więzienia, a ze 

schronienia (sanctuary)”.  
639 Bell, Principles, s. 690. „He must be a month in prison, or out on a bill of health, before he can obtain 

decree in the cessio. The month's imprisonment must be uninterrupted”.  
640 Hutcheson v. wierzyciele, 6 lipca 1827 r. Zob. S. Bell, Dictionary of the Decisions of the Court of Session, 

Edinburgh, 1841, s. 307. 
641 Bell, s. 587. „It has been thought that, in the same spirit of indulgence in which a debtor is permitted to 

bring his process of cessio while the month of his imprisonment is not yet expired, the oath which, before his 

liberation, he must swear, may be allowed to be taken by anticipation when the debtor resides at a distance. 

So that if the cessio shall be granted, he may immediately have the benefit of it, and be saved from the possible 

danger Of there being no sufficient time to have the oath reported before the rising of the Court for the 

vacation”. 
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drugiej zaś wierzyciel jest uprawniony do ponownego jego aresztowania, a w tej sytuacji 

okres miesiąca rozpoczyna swój bieg od nowa642. 

W dalszym zakresie Bell stwierdza, że nieprzerwany okres miesięcznego 

pozbawienia wolności dłużnika musi upłynąć pomiędzy uwięzieniem a zastosowaniem 

przywileju – innymi słowy samo złożenie wniosku o uwolnienie dłużnika z woli 

wierzyciela nie przerywa tego okresu. Inaczej instytucja ta mogłaby być nadużywana przez 

wierzycieli, którzy przed upływem miesięcznego okresu pozbawienia wolności dłużnika 

wyzwalaliby go choć na chwilę, by zaraz – na podstawie tego samego tytułu egzekucyjnego 

– pochwycić go ponownie. Dobrze obrazuje to sprawa MacKenzie v. wierzyciele, będącą 

przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd Sesji w dniu 3 lutego 1779 r. Dłużnik nazwiskiem 

MacKenzie został uwięziony w dniu 12 listopada 1778 r., zaś w dniu 13 grudnia tegoż roku 

zainicjował procedurę cessio bonorum. Kilka dni przed rozpoznaniem sprawy przez Sąd, 

ale już po ponad dwumiesięcznym uwięzieniu, dłużnik został zwolniony z więzienia na 

skutek zgody wyrażonej przez jego wierzycieli, zaś w sprawie powstał problem czy sam 

fakt wyzwolenia nie niweczy celu powództwa. W ocenie Sądu fakt pozbawienia dłużnika 

wolności przez przewidziany prawem czas, zainicjowanie w trakcie jego uwięzienia 

samego procesu i wreszcie wystosowanie przez Sąd stosownych wezwań do stawiennictwa 

dla poszczególnych wierzycieli przemawia za tym, by postępowanie prowadzić w dalszym 

zakresie. Koronnym argumentem w wywodzie Sądu było stwierdzenie, że przyjęcie faktu 

wyzwolenia nie niweczy postępowanie z tytułu cessio bonorum, oddawałoby bowiem los 

toczącego się postępowania w ręce jednej strony postępowania, i to w dodatku niepełnej, 

bowiem po stronie wierzycieli mogło występować więcej osób, których interes prawny 

byłby decyzją „wyzwoliciela” co najmniej zagrożony, a być może nawet naruszony, zaś 

sam dłużnik mógłby być utrzymany w stanie wiecznego uwięzienia643. 

Powyższe rozważania zostały rozwinięte w sprawie z wniosku dłużnika 

MacGregora rozpoznanego w dniu 3 marca 1809 r. Sprzeciw wobec przyznania prawa do 

wytoczenia sprawy w trybie cessio bonorum wniósł wierzyciel, który wskazał, iż w dacie 

rozpoznania sprawy dłużnik pozostawał na wolności. W swoim orzeczeniu jednak Sąd po 

raz kolejny uznał, iż zasadność orzeczenia nie sprowadza się tylko do samego uwolnienia 

                                                 

642 Bell, s. 584. „The month’s imprisonment must be uninterrupted. The right of the creditors to insist on the 

close confinement of their debtor subsists, at the least, for this term; and if interrupted by any interval of 

freedom, the. creditor who imprisons the debtor is entitled to insist that a new term of imprisonment shall 

begin”.  
643 Morrison 14, s. 11791. 
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dłużnika – jest to wprawdzie jeden z efektów rozstrzygnięcia, ale dopiero ewentualne 

orzeczenie cessio bonorum uwalnia dłużnika od widma ponownego uwięzienia na 

podstawie tego samego tytułu egzekucyjnego. Dodatkowo Sąd Sesji uznał, iż dłużnik musi 

pozostawać we władztwie sądu rozumianym jako możliwość wydawania mu nakazów i 

zakazów, które z kolei będą mógły być skutecznie egzekwowane. W tym zakresie Sąd 

uznał, iż nie zawsze dla powstania takiego stanu rzeczy konieczne jest uwięzienie 

dłużnika644. 

Ciekawy problem związany z ciągłością okresu pozbawienia wolności powstał na 

gruncie wniosku o cessio bonorum wniesionego do rozpoznania przez MacDonalda, a 

będącego przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Sesji z dnia 26 listopada 1825 r. Dłużnik ten 

został uwięziony w dniu 23 listopada 1824 r., zaś zgodę na zwolnienie go z pozbawienia 

wolności wydano w dniu 13 grudnia 1824 r. na skutek konsensu z inicjującym jego 

uwięzienie wierzycielem w zakresie spłaty długu. Mimo porozumienia z wierzycielem, 

dłużnik nie został zwolniony z uwagi na wątpliwości urzędników w zakresie możliwości 

jego uwolnienia, do którego doszło dopiero w dniu 24 grudnia 1824 r., a więc już po 

upływie miesiąca od daty uwięzienia. Dłużnik wniósł o udzieleniu mu cessio bonorum, zaś 

jeden z jego wierzycieli postulował jego oddalenie na tej podstawie, iż w jego ocenie 

uwięzienie dłużnika trwało jedynie trzy tygodnie (do dnia 13 grudnia), zaś po tym okresie 

dłużnik pozostawał niejako w dobrowolnym uwięzieniu, ponieważ nie wniósł o swoje 

uwolnienie, mimo zgody wierzyciela. W ocenie kwestionującego takie stanowisko 

dłużnika, przestawiony w ten sposób stan rzeczy, mimo faktycznego uwięzienia, nie 

konstytuował prawnie skutecznego uwięzienia, które rodzi prawo do żądania orzeczenia 

cessio bonorum. Sąd Sesji, wprawdzie niejednogłośnie, ale jednak wiążąco, uznał, iż brak 

uwolnienia dłużnika jest zawiniony nie przez niego samego, a przez magistraturę, która 

nadzorowała więzienie, dlatego też brak jest podstaw, by odmówić mu prawa żądania 

orzeczenia cessio bonorum645. 

Niedługo później problem ponownie stał się przedmiotem rozważań na wokandzie 

najwyższego z sądów Szkocji w sprawie z wniosku dłużnika nazwiskiem Kyle v. 

wierzyciele. Dłużnik był już na wolności w momencie skierowania przez Sąd stosownych 

wezwań do stron postępowania, co w ocenie części wierzycieli stanowić miało powód do 

odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych. Sąd po raz kolejny wskazał, iż uwięzienie w 

                                                 

644 D. Hume, Baron David Hume’s Lectures, Edinburgh 1958, s. 148. 
645 Cases 4, s. 231‒232. 



 

202 

trakcie postępowania nie stanowi podstawy zasadności wniosku, a istotnym staje się 

jedynie miesięczny okres jako przesłanka jego zainicjowania. Sąd w dalszym zakresie 

powtórzył, że wystarczające dla zabezpieczenia toku postępowania jest poddanie się przez 

dłużnika wszelkim rozporządzeniom Sądu decydującego w przedmiocie cessio bonorum i 

jego gotowość do stawiennictwa na każde wezwanie tego Sądu. Jednocześnie reporter 

sądowy zaznaczył, że decyzja ta była niejednomyślna, a częściowo argumentację 

wierzyciela podzielał lord Glenlee646. Mimo wszystko wspomniane orzeczenia ukazują 

często poszukiwanie przez sąd wykładni funkcjonalnej instytucji cessio bonorum, nie zaś 

wyłącznie wykładni językowej. 

Obszerne orzecznictwo cytowane w dziele Erskine’a wskazuje, że choć określenie 

„okres miesiąca” co do zasady nie budziło szczególnych wątpliwości, to powstawały one 

jednak na tle dwóch innych kwestii – interpretacji terminu pozbawienia wolności oraz 

określenia, czy dla zastosowania cessio bonorum konieczne było upłynięcie tego okresu 

w momencie złożenia wniosku, czy w momencie wydania orzeczenia przez Sąd Sesji.  

Jednym z najważniejszych orzeczeń w pierwszej z omawianych kwestii była 

sprawa Johna Rossa przeciwko wierzycielom, rozpoznana wyrokiem Sądu Sesji z 5 lipca 

1816 r. Ross, będący dłużnikiem, został pozbawiony wolności o godzinie 10, jednocześnie 

wezwano do niego lekarza, ponieważ źle się poczuł. Ocena stanu zdrowia dokonana przez 

profesjonalistę wskazała, iż należy natychmiast zwolnić dłużnika z więzienia z przyczyn 

zdrowotnych, czemu wierzyciel, na podstawie którego wniosku uwięziono Rossa, nie 

oponował. Dłużnik został zwolniony jeszcze tego samego dnia, po dziewięciu godzinach 

pozbawienia wolności i po pewnym czasie zainicjował postępowanie o wydanie względem 

niego cessio bonorum. Choć jego wniosek nie spotkał się ze sprzeciwem wierzyciela, Sąd 

zobowiązał go do przedłożenia sprawozdania w zakresie stanu jego zdrowia, co dłużnik 

uczynił wykazawszy, że jego stan zdrowia pozostaje w dalszym ciągu poważny i 

niemożliwe jest jego uwięzienie bez dalszego uszczerbku. Sąd Sesji stanął przed 

problemem stwierdzenia, czy pozbawienie wolności, które faktycznie trwało przez okres 

kilku godzin i zakończyło się zwolnieniem dłużnika z powodów zdrowotnych jest 

wystarczające dla rozpoczęcia postępowania o przyznanie dłużnikowi cessio bonorum. 

Wnioskodawca wskazał, że wymóg miesięcznego okresu pozbawienia wolności 

                                                 

646 Session Cases: Cases Decided in the Court of Session, and Also in the Court of Justiciary and House of 

Lords, t. 5, Edinburgh 1834, s. 493‒494.  
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wynikający już z cytowanego Aktu Sederunt (Act of Sederunt) z 8 lipca 1688 r. stanowi 

jedynie modyfikacje wcześniejszego Aktu z 14 czerwca 1671 r. 647 , który umożliwiał 

zwolnienie dłużnika z więzienia z uwagi na jego stan zdrowia, jednak wciąż zobowiązywał 

go do pozostawania w obrębie miasta i bycia do dyspozycji Sądu oraz wierzyciela, a także 

do powrotu do więzienia w sytuacji, w której jego stan zdrowia by to umożliwiał. 

Wnioskodawca wskazał również na szereg wcześniejszych orzeczeń648 – w żadnym z nich 

nie doszło wprawdzie do tak krótkiego okresu pozbawienia dłużnika wolności, ale w każdej 

z nich wnioskodawca został uwolniony z więzienia przed upływem miesiąca od 

pozbawienia go wolności i nie stanowiło to przeszkody dla objęcia go przywilejem cessio 

bonorum przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek tego postępowania. 

Wnioskodawca podkreślił, że nie ma faktycznej różnicy między pozbawieniem wolności 

dłużnika na kilka godzin i na kilka dni, a istotna jest zasada, w myśl której zwolnienie z 

więzienia nie stanowi eliminacji wszystkich dolegliwości nałożonych na dłużnika, który 

ograniczony jest w zakresie miejsca przebywania i nad którym wisi widmo powrotu do 

więzienia w sytuacji poprawy stanu jego zdrowia.  

Rozstrzygnięcie, które zapadło, nie było jednomyślne. Dwóch sędziów wskazało, 

że dłużnik, który zostaje zwolniony z uwagi na stan zdrowia nie odczuwa wszystkich 

elementów dyskomfortu właściwych dla pozbawienia go wolności i tym samym niejako 

                                                 

647  Act of Sederunt z 14 czerwca 1671 r. był określany jako tzw. sick bill, umożliwiający dokonanie 

zwolnienia pozbawionego wolności dłużnika z uwagi na jego stan zdrowia, w sytuacji, w której dalsze 

pozbawienie go wolności może zagrażać jego życiu. Podstawą zwolnienia była opinia lekarska, której treść 

zapisywano w księgach sądowych, zaś zwolniony z więzienia dłużnik był zobowiązany do pozostania w 

obrębie miasta, w którego więzieniu był wcześniej osadzony. Treść aktu: „The Lords considering, That albeit, 

by the law, Magistrates of Burghs are obliged to detain, in sure ward and furmance, persons incarcerate in 

their tollbooths for debts, yet hither they have been in use to indulge prisoners to god abroad upon several 

occasions; and it being expedient, that in time coming, the foresail liberty taken by Magistrates of burghs 

should restrained, and the law duely observed: Therefore the saids Lords doe declare, That hereafter it shall 

not be lawful to the Magistrates of burghs, upon any occasion whatsoever, without warrand from his 

Majesty’s Privy Council, or the Lords of Session, to permit any person incarcerate in their tollbooth for debt, 

to goe out of prison, except onely in the case of party’s sickness and extreme danger of life, the same being 

always attested upon oath under the hand of physician, chirurgeon-aphothecary, or minister of the gospell in 

the place; which testificate shall be recorded in the town court-books; And if that case, that the Magistrates 

allow party onely liberty to reside in some house within the town during the continuance of his sickness, they 

being always answerable that the party escape not, and upon his recovery to return to prison. And the Lords 

declare, That any Magistrates of burghs who shall contravene the premises, shall be liable in payment of debt 

for which the rebels was incarcerate. And appoints this act to be intimate to the agent for the Royal Burrows, 

and to be insert in the books of sederunt”.  
648 Donaldson przeciwko jego wierzycielom z 6 lutego 1798 r., Lindsay przeciwko jego wierzycielom z 2 

czerwca 1798 r.; MacKenzie przeciwko jego wierzycielom z 9 marca 1799 r.; Gassiot przeciwko jego 

wierzycielom z czerwca 1811 r., oraz Pickard z 16 stycznia 1814 r. Zob. A. Beatson Bell, W. Lamond (red.), 

op. cit., s. 337. 



 

204 

niweczy sam cel cessio bonorum, którym jest uwolnienie go od tych dolegliwości w zamian 

za jego współpracę w zakresie wyjawienia majątku oraz udostępnienia go dla celów 

egzekucyjnych. W przypadku dłużnika składającego wniosek po miesiącu pozbawienia 

wolności zachodzi domniemanie prawdziwości jego twierdzeń w zakresie wyjawionego 

majątku, czego nie można było przypisać osobie, która wolność utraciła jedynie na kilka 

godzin lub dni. Pozostali sędziowie stwierdzili z kolei, że podobne rozważania można 

byłoby czynić, gdyby przedmiotowa sprawa stanowiła precedens na gruncie stosowania 

Aktu z 14 czerwca 1671 r., jednak wcześniejsze orzeczenia w sposób wyraźny formułują 

już ustaloną regułę. Sędziowie ci wskazali na szczególne okoliczności, które doprowadziły 

do zwolnienia Johna Rossa w ciągu zaledwie godzin od jego uwięzienia oraz jednoczesny 

brak sprzeciwu ze strony któregokolwiek z jego wierzycieli, czego efektem było 

przyznanie mu cessio bonorum649. 

Zasada potwierdzona w orzeczeniu w sprawie Johna Rossa była powoływana 

w kolejnych orzeczeniach 650 ; jednocześnie Sąd Sesji zwracał szczególną uwagę na 

obowiązki dłużnika w okresie jego tymczasowego uwolnienia polegającego przede 

wszystkim na zdaniu relacji i udowodnieniu stanu jego zdrowia651, zwłaszcza poprzez 

złożenie odpowiedniej dokumentacji medycznej 652 , zaś ewentualne niewykonanie 

obowiązków nałożonych na dłużnika mogło prowadzić do surowych konsekwencji, z 

oddaleniem wniosku o przyznaniu mu cessio bonorum włącznie653. 

Opinię Erskine’a w tej kwestii potwierdza Bell, który dodaje, że okres miesięczny 

uprawniający do orzeczenia względem dłużnika cessio bonorum liczony jest w tym 

zakresie jako suma okresu faktycznego pozbawienia wolności oraz okresu przebywania na 

wolności w rygorach związanych ze stanem zdrowia (wymóg udokumentowania stanu 

                                                 

649 J. Campbell (red.), op. cit., s. 189‒190.  
650 M.in.: Macdonald przeciwko jego wierzycielom z 3 lipca 1817 r.; M’Laine przeciwko jego wierzycielom 

z 9 czerwca 1821 r.; Hyndman przeciwko Leslie’emu z 7 lipca 1821 r. Zob. Digest of Cases…, P. Shaw (red.), 

op. cit. 
651 Na to wskazał Sąd Sesji w szczególności w wyroku w sprawie M’Intyre’a przeciwko jego wierzycielom 

z 11 marca 1825 r. 
652 Taki obowiązek na wnioskodawcę nałożył Sąd w sprawie Cheyne v. Bruce z 6 lutego 1830 r.  
653 Taką konsekwencję dla dłużnika, który zostawszy zwolnionym z więzienia opuścił teren, na którym miał 

przebywać, przewidział Sąd Sesji w wyrok z dnia 1 marca 1826 r. w sprawie Forrestera przeciwko jego 

wierzycielom.  

http://m.in/
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zdrowia połączony z zakazem opuszczania miasta będącego miejscem wcześniejszego 

osadzenia)654.  

Rozważając powyższą kwestię Bell powołuje się na cztery sprawy rozpoznane 

przez Sąd Sesji. Pierwsza z nich dotyczyła dłużnika nazwiskiem Lindsay , który po trzech 

dniach pozbawienia wolności w więzieniu opactwa został uwolniony z uwagi na stan 

zdrowia, a następnie wniósł o ogłoszenie względem niego upadłości, na co Sąd Sesji 

wyraził zgodę655 . Druga sprawa dotyczyła również dłużnika osadzonego w więzieniu 

opactwa, który przez okres trzech miesięcy był faktycznie pozbawiony wolności, ale okres 

ten był przerywany krótszymi okresami zwolnienia go z więziennej celi na rzecz 

łagodniejszych warunków zamieszkania w domu na terenie opactwa, co podyktowane było 

stanem jego zdrowia, a przez co żaden z okresów uwięzienia nie przekroczył 30 dni. Dzięki 

zapewnieniom odpowiednich urzędników, iż dłużnik także w trakcie przerw podlegał 

władzy i kontroli ze strony urzędnika odpowiedzialnego za niego, doszło do orzeczenia 

względem niego upadłości656. W przypadku trzeciego wyroku Sąd uwzględnił wniosek o 

orzeczenie cessio bonorum względem dłużnika, który był pozbawiony wolności w 

więzieniu opactwa przez okres dwóch tygodni657, jednak w podobnym stanie faktycznym 

w ostatniej ze spraw Sąd odmówił orzeczenia upadłości względem dłużnika uznając, że 

choć przebywał on w opactwie, to jednak jego pobyt nie miał charakteru uwięzienia 

(imprisonement), a korzystał z prawa azylu (sanctuary658). 

Drugą z wątpliwości, która dotyczyła sposobu obliczania miesięcznego okresu 

pozbawienia wolności rozstrzyga Bell. W pierwszej kolejności odnosi się do samego 

okresu stwierdzając, że okres ten jest już utrwalony i choć brak jest wskazania przyczyny 

dlaczego akurat taki okres pozbawienia wolności wybrano jako uprawniający do złożenia 

wniosku o cessio bonorum, to jednak według niego jest on wystarczający dla umożliwienia 

                                                 

654 Bell, s. 584. „Under the description of imprisonment is included the custody in which a debtor remains 

while freed from jail upon a bill of health. The settled doctrine now is, that the rule of the Act of Sederunt, 

18th July 1688, is qualified by the previous Act of 14th June 1671; so that in reckoning the month the debtor 

is entitled to take into account the period during which he may have been at large on a sick bill; and on 

satisfactory evidence that the illness and danger have continued till the time of the application, the pursuer is 

entitled to insist in his action”.  
655 Sprawa Lindsaya przeciwko jego wierzycielom z 2 czerwca 1798 r.. Zob. Bell, s. 584, przypis. 4.1.  
656 Sprawa Donaldsona przeciwko jego wierzycielom z 6 lutego 1798 r. Zob. Ibidem. 
657 Sprawa M’Kenziego przeciwko jego wierzycielom z 9 marca 1799 r. Zob. Ibidem. 
658 Sprawa Dunlopa przeciwko jego wierzycielom z 11 lipca 1799 r. Zob. Ibidem. 
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przeprowadzenia przez wierzycieli dochodzenia na okoliczność ustalenia stanu 

majątkowego dłużnika oraz przyczyn powstania sytuacji jego niewypłacalności659. 

Przechodząc do problemu upływu okresu miesiąca pozbawienia dłużnika wolności 

Bell wskazuje, że ustawa nie wymaga, aby dłużnik był pozbawiony wolności na miesiąc 

przed złożeniem wniosku, ale aby ten okres minął przed ogłoszeniem przez Sąd orzeczenia 

(decree). Bell dodaje, że ten okres nie musi również upłynąć przed zawezwaniem 

wierzycieli do udziału w sprawie (summons), a wskazane już wcześniej przez Erskine’a 

zaświadczenie urzędnika w przedmiocie pozbawienia wolności dłużnika przez okres 

miesiąca należało dostarczyć do Sądu nie z samym wnioskiem o wszczęcie postępowania, 

ale w trakcie tego postępowania. Bell stwierdza, że w sytuacji, w której Sąd byłby już 

gotów do wydania orzeczenia, ale jeszcze nie upłynął okres miesiąca pozbawienia dłużnika 

wolności, praktyka sądowa nakazuje odroczyć posiedzenie zamiast oddalenia wniosku z 

uwagi na niespełnienie przesłanki formalnej. Jednocześnie dłużnik miał świadomość, że 

takie rozwiązanie ma jedynie charakter czasowy i dłuższe zwlekanie z dostarczeniem 

dokumentu skutkować będzie negatywnym rozpoznaniem jego wniosku660. 

Uwolnienie dłużnika było co do zasady konsekwencją doręczenia zarządzenia o 

jego uwolnieniu na skutek uwzględnienia wniosku o cessio bonorum. Jednocześnie Bell 

wskazuje, że możliwe było jego zwolnienie nawet przed doręczeniem do więzienia takiego 

nakazu – dłużnik, który odbył już przynajmniej miesięczny okres pozbawienia wolności, 

mógł zostać zwolniony z więzienia za zgodą wierzyciela. W tej sytuacji można było 

względem niego zastosować środek zapobiegawczy w postaci nakazu zapłaty określonej 

sumy tytułem kaucji bądź też zaniechać stosowania takich środków. Zwolnienie dłużnika 

z więzienia nie niweczyło jednak złożonego wniosku o cessio bonorum – z jednej strony 

miało ono jedynie charakter tymczasowy i ewentualne negatywne rozpoznanie jego 

                                                 

659 Bell, s. 584. „Term of imprisonment requisite to authorise an application for cessio was fixed.1- .The 

period fixed was a month. And although it does not appear why that term was chosen, it is now settled, beyond 

dispute, as the necessary duration of the debtor’s imprisonment; sufficient as a ground of inference of the 

debtor’s inability to discharge the debt, and for enabling the creditors to make all necessary inquiries into the 

state of the debtor’s affairs, and the causes of his failure”. 
660 Ibidem. „It is not necessary that the debtor shall have been confined for a month before bringing his action 

of cessio: It is sufficient that his imprisonment shall have endured for a month at the time that he moves for 

decree in the cessio. The rule of the Act of Sederunt is, that the certificate of imprisonment shall be produced 

with the process. But although the month should not have elapsed at the date of calling the summons, yet, if 

the debtor be then in prison, the only effect of a plea on the Act of Sederunt will be to delay the proceedings 

till the month shall expire. The practice at present is, to make great avizandum in the meanwhile, the debtor 

being aware, that unless he shall produce evidence of the month’s imprisonment having expired at moving 

for decree of cessio, it will be refused”. 
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wniosku mogło stanowić podstawę ponownego uwięzienia, z drugiej zaś taka interpretacja 

odbierałaby dłużnikowi uprawnienie, uznawane przez Bella za jego prawo nabyte661.  

Na potwierdzenie swojego stanowiska Bell przytacza szereg orzeczeń Sądu Sesji. 

Najwcześniejsze z nich zapadło w 1779 r. w sprawie MacKenziego przeciwko 

wierzycielom. Dłużnik zainicjował postępowanie o ogłoszenie upadłości już po upływie 

okresu miesiąca pozbawienia wolności, a jednocześnie przed wystawieniem przez 

urzędnika zaświadczenia o tym fakcie wpłynęła do więzienia zgoda wierzyciela na 

uwolnienie dłużnika. Fakt ten został wspomniany przez urzędnika w zaświadczeniu i 

zrodził wątpliwość, czy taka okoliczność nie niweczy celu postępowania, a zatem stanowić 

będzie negatywną przesłankę merytorycznego rozpoznania wniosku o udzielenie cessio 

bonorum. W ocenie Sądu takie stanowisko mogłoby doprowadzić do odebrania 

uprawnienia dłużnikowi, a przez to otworzyć drogę do nieuprawnionego ingerowania 

wierzyciela w uprawnienia dłużnika w postępowaniu upadłościowym. Ponadto sąd 

przypomniał, że orzeczenie upadłości względem dłużnika niesie za sobą nie tylko 

uprawnienia dla niego, ale również obowiązki – dlatego też jego ewentualne 

nieprawidłowe postępowanie może stać się przyczyną ponownego uwięzienia662. 

Wyżej opisana zasada została potwierdzona także w sprawie M’Gregor przeciwko 

M’Nab zakończonej wyrokiem z 3 marca 1809 r., w której Sąd Sesji stwierdził, że dla 

możliwości wydania orzeczenia nie jest istotne, czy dłużnik jest pozbawiony wolności w 

tym momencie. A contrario – jedynymi faktami istotnymi dla Sądu jest to, czy w momencie 

wydania orzeczenia dłużnik był pozbawiony wolności przez okres co najmniej miesiąca 

oraz czy dług będący powodem jego uwięzienia znajduje się we właściwości orzeczniczej 

sądu cywilnego663.  

Bell zwraca uwagę, że fakt ustalenia minimalnego okresu pozbawienia wolności, 

który uprawniał do skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości doprowadził do 

wytworzenia się negatywnej praktyki. Polegała ona na składaniu wniosku przez 

wierzyciela o zwolnienie dłużnika przed upływem miesiąca od pozbawienia dłużnika 

                                                 

661 Bell, s. 585. „It is not necessary that the imprisonment should be continued to the time when the decree is 

to be pronounced, provided the debtor has been a month in prison. He may, after expiration of the month, be 

freed from jail by consent of the creditor-incarcerator, on caution to return; or the diligence may even be 

abandoned on which he was imprisoned; still the debtor is entitled to proceed with his action, as having by 

the month’s imprisonment acquired a jus qucesitum”.  
662 Morrison 14, s. 11791. 
663 A. Beatson Bell, W. Lamond (red.), op. cit., s. 336.  
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wolności, zaś po uwolnieniu dłużnika składania natychmiastowego wniosku o jego 

ponowne pochwycenie i uwięzienie. Praktyce tej – negatywnie ocenianej przez autora – 

nie mógł przeciwdziałać sam dłużnik, który nie mógł dobrowolnie pozostać w więzieniu664. 

To w gestii sądu według Bella leżały działania mające na celu ukrócenie tego haniebnego 

procederu stosowanego przez niektórych wierzycieli665. 

Fakt uwięzienia należało udowodnić stosownym zaświadczeniem urzędowym, 

które było wystawiane przez urzędnika gminy, który był odpowiedzialny między innymi 

za zarządzanie miejskim więzieniem. Z treści zaświadczenia musiał wynikać okres detencji 

dłużnika, który na moment ogłoszenia postanowienia o przyznaniu mu cessio bonorum nie 

mógł być krótszy niż miesiąc666. Brak przedłożenia takiego zaświadczenia skutkował – 

zgodnie z treścią Aktu Sederunt z 8 lipca 1688 r. – oddaleniem wniosku dłużnika667. Taką 

interpretację potwierdza w swoim dziele także Bell – wnioskodawca musiał wykazać fakt 

utraty wolności, co miało być udowadniane zaświadczeniem wydanym przez administrację 

gminy, w której dłużnik był osadzony. Zaświadczenie musiało stwierdzać, że dłużnik był 

pozbawiony wolności przez okres co najmniej jednego miesiąca, a brak takiego 

zaświadczenia teoretycznie winien skutkować umorzeniem postępowania. Jednocześnie, 

jak zostało wskazane we wcześniejszej części dysertacji, ocena tego okresu nie zachodziła 

na etapie formalnego badania treści wniosku, a już na etapie merytorycznego 

rozstrzygnięcia 668 . Przyjęcie bowiem pierwszej koncepcji musiałoby skutkować 

                                                 

664 Bell odwołuje się tutaj do wyroku w sprawie z wniosku Smitha rozpoznanej wyrokiem z 9 marca 1798 r. 

(Morrison 14, s. 11799). W przedmiotowej sprawie wierzyciel wyraził zgodę na uwolnienie dłużnika po jego 

uwięzieniu na okres dwóch tygodni. Po jego uwolnieniu został on uwięziony na wniosek innego dłużnika. 

Mimo złożenia wniosku o orzeczenie względem niego upadłości, żądanie to zostało odrzucone z uwagi na 

niewypełnienie warunku pozbawienia go wolności na okres miesiąca. Jednocześnie odmienne 

rozstrzygnięcie zapadło w sprawie z wniosku Clerka (2 lutego 1811 r.), gdzie mimo wniosku o zwolnienie 

dłużnika umożliwiono mu dobrowolne dokończenie miesiąca pozbawienia wolności uznając, iż wierzyciel 

składając wniosek o uwolnienie dłużnika działał w złej wierze i w celu odebrania mu uprawnienia.  
665 Bell, s. 585. „If the incarcerating creditor have abandoned his diligence within the month, the debtor 

cannot, by voluntarily staying in prison, obtain the cessio. Yet the Court would, no doubt, interpose to prevent 

oppression, by successive abandonments and renewals of the caption”.  
666 Erskine, 4.3.26. „He must produce with the process a certificate under the hand of one of the magistrates 

of the borough where he is imprisoned, bearing, that he hath been a month in prison”. 
667 Treść Act of Sederunt z 8 lipca 1688 r.: „The Lords of council and Session do ordain, that in time coming, 

when any Bankrupt shall raise a Process of Cessio Bonorum against his Creditors, that with the Process he 

produce a Certificate, under the hand of one of the Magistrat of the Burgh where he is Incarcerat, bearing, 

That he hath been the space of a Month in Prison, without which Certificate, the Process is not to be 

sustained…” s. 23 (dalsza część – habit dłużnika). 
668 Bell, s. 588. „The next point to be established is the imprisonment, which is to be proved by a certificate 

under the hand of one of the magistrates of the burgh where hue is incarcerated, bearing, that he has been the 

space of a month in prison.’1 Without such certificate, it is declared that the process is not to be sustained. ’

But, as already stated, it is in practice sufficient if the debtor have been in prison for a month previous to the 

decree of cession”.  
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umorzeniem z mocy prawa postępowania, do którego nie dołączono zaświadczenia bądź 

takiego, w którym zaświadczenie co prawda zostało przez dłużnika przedłożone, jednak na 

moment złożenia wniosku okres detencji był krótszy niż miesiąc. W praktyce 

wystarczające było, aby upływ miesięcznego okresu nastąpił przed samym orzeczeniem w 

przedmiocie uwolnienia dłużnika. 

 

4.2.2 Przyczyna powstania niewypłacalności dłużnika a zasadność wniosku o cessio 

bonorum 

Trzecią przesłanką orzeczenia cessio bonorum było to, że stan niewypłacalności 

powstał w związku z nieszczęśliwą sytuacją bądź stratami związanymi z normalnym 

prowadzeniem działalności gospodarczej, nie zaś w konsekwencji oszustwa bądź 

przestępstwa. Szerzej problem ten Bell opisuje w swoich Komentarzach…, gdzie 

stwierdza, że niewyobrażalna jest sytuacja, w której osoba wypłacalna jest pozbawiana 

wolności, jak również taka, w której dłużnik wyrażał zgodę na przewłaszczenie całego 

majątku (conveyance omnium bonorum), przez które jego sprawy wymknęły się spod 

kontroli, a jego środki zostaną przekazane wierzycielom i zarządcom (trustees). Ponadto 

Bell widzi pewne zastosowanie instrukcji uwięzienia dłużnika w przypadku dłużników 

wypłacalnych, choć nie współpracujących ze swoimi wierzycielami. Autor stwierdza, że 

jeżeli hipotetycznie dłużnik jest wypłacalny i przez swe działania jest w stanie spłacić 

swoje długi dużo łatwiej lub szybciej, niż jego wierzyciele byliby w stanie to zrobić w 

trybie egzekucyjnym, to daje to wierzycielom prawo do sprzeciwienia się uwolnieniu 

dłużnika, by przez ową udrękę zmusić go do stosownego świadczenia669. 

Szerzej wymóg istnienia stanu niewypłacalności dłużnika Bell obrazuje 

przykładem orzeczenia Sądu Sesji z dnia 4 lutego 1775 r. w sprawie Johna Sharpa 

przeciwko wierzycielom, Sharp pozostawał dłużnikiem alimentacyjnym względem byłej 

żony, jednocześnie będąc dziedzicem znacznego majątku odziedziczonego po niedawno 

                                                 

669 Bell, s. 587. „The debtor, by the very supposition of the action, is insolvent; and it is not conceivable that 

he will otherwise continue in prison for a month, and consent to a conveyance omnium bonorum, by which 

his affairs are taken out of his own management, and his funds exposed to that of creditors and trustees. At 

the same time, if a case can be imagined in which the debtor is solvent, and where, by energy and activity, he 

is able to pay off his debts much more easily or quickly than the creditors could hope to accomplish, there 

seems to be no doubt ‘of their right to oppose his liberation, and force him, by the inconvenience of personal 

confinement, to exert himself for their benefit”.  
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zmarłym ojcu. Dłużnik wskazał, iż z żadnego przepisu prawa powszechnie 

obowiązującego ani nawet z tradycji prawa rzymskiego nie wynika konieczność bycia 

niewypłacalnym dla uzyskania przywileju cessio bonorum, zaś nie tyle nawet wartość 

odziedziczonych dóbr, a sam roczny czynsz z ich wynajmu jest wystarczający dla 

zaspokojenia roszczeń jego wierzycieli670.  

Istotne argumenty, ukazujące rozumienie instytucji cessio bonorum i jej rolę w 

obrocie gospodarczym XVIII w. Szkocji zostały przedstawione przez stronę przeciwną. W 

jej ocenie cessio bonorum stanowiło mechanizm przywrócenia wolności i możliwości 

prowadzenia działalności gospodarczej tym osobom, które w zadłużenie wpadły w wyniku 

niezawinionych strat w handlu i nieprzewidzianych szkód, co przełożyło się na ich 

możliwość zaspokojenia wierzycieli posiadających uczciwe roszczenia. Jednocześnie 

celem instytucji nie było wyzwolenie ze słusznego uwięzienia i przywrócenie dłużnika do 

życia „pełnego grzechu i ekstrawagancji, rozpusty i niemoralności, bezczynności i 

wydatków” w którym wcześniej pławił się dłużnik i które doprowadziło jego uczciwych 

wierzycieli do strat. Tego stanowiska nie podzielił jednak Sąd Sesji wskazując, iż fakt 

ekstrawaganckiego stylu życia dłużnika nie stanowi sam w sobie źródła defraudacji 

wierzycieli, jeżeli majątek dłużnika przewyższa łączną wartość jego długów i dlatego też 

nie może stanowić przyczyny odmowy wszczęcia z jego wniosku postępowania o 

udzielenie mu cessio bonorum671.  

Drugim argumentem podniesionym przez wierzycieli był fakt, iż dłużnik nie jest 

bankrutem, a to właśnie dla osób, których długi przekraczają wartość aktywów majątku 

przewidziano przedmiotową instytucję jako rozwiązanie mające na celu humanitarne 

uwolnienie ich z odpowiedzialności względem wierzycieli przy zachowaniu najwyższego 

możliwego stopnia zaspokojenia ich roszczeń. Inne rozumienie tej instytucji i konieczność 

spłaty długu w jego wysokości nominalnej prowadziłoby do możliwości de facto 

dożywotniego pozbawienia wolności za długi, co oczywiście byłoby bezprzedmiotowe. 

Jednocześnie wierzyciele wskazali, iż instytucja ta nigdy nie miała na celu ratowania 

dłużnika, który uwięziony został jedynie przez swoje zaniedbania i brak zaspokojenia 

swoich wierzycieli mimo takiej możliwości, bowiem przyjmując nawet najbardziej 

drastyczne rozumienie konstrukcji uwięzienia za długi, w jego przypadku groźba 

                                                 

670 Morrison 14, s. 11785. 
671 Ibidem. 
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wiecznego uwięzienia nie zachodziła. Gdyby więc Sąd przyznał w takiej sytuacji 

uprawnienie do żądania orzeczenia cessio, doprowadziłoby to do praktycznego zniesienia 

obowiązku zachowania staranności w działaniu dłużnika672.  

Trzecim argumentem, który w ocenie wierzycieli miał przemawiać za zasadnością 

oddalenia wniosku dłużnika była jego propozycja, że odda on pewne przedmioty 

w powiernictwo na użytek wierzycieli. Wskazali oni, że dokonanie takiej czynności nie 

jest ważne bez zgody wszystkich wierzycieli, do czego nie może przymusić ich nawet sąd. 

Bankrut przestaje posiadać bowiem zdolność do czynności prawnych w rozporządzaniu 

swoim majątkiem w zakresie wykraczającym poza wspólną zgodę wierzycieli. Tymczasem 

choć dłużnik nie jest bankrutem w rozumieniu postępowania z tytułu cessio bonorum, jest 

nim w ujęciu ustawy z 1696 r.673 z uwagi na fakt uwięzienia i z tego też powodu jego 

ewentualne rozporządzenia w przedmiocie oddania części swojego majątku w 

powiernictwo na rzecz jego wierzycieli uznać należy za nieskuteczne674. 

Powód w odpowiedzi na to stanowisko wskazał, iż konieczność wykazania 

niewypłacalności dłużnika nie powinna być przesłanką skorzystania z instytucji, a raczej 

konsekwencją przeprowadzenia postępowania. Sam fakt wszczęcia postępowania zakłada 

bowiem domniemanie wystąpienia takiego stanu, który sanowany może być jedynie 

procedurą częściowego zaspokojenia długów wierzycieli połączoną z umorzeniem tych 

zobowiązań w pozostałym zakresie, co stanowi istotę cessio bonorum. Bez tak rozumianej 

instytucji niewypłacalni dłużnicy byliby skazani na wieczne uwięzienie. Jednocześnie 

dłużnik wskazuje na istniejące rozwiązania w zakresie konieczności przekazania mu 

nadwyżki, która ewentualnie mogłaby powstać po sprzedaży jego majątku i zaspokojeniu 

całości zadłużenia. Fakt jej powstania prowadzić musi do konstatacji, że procedura cessio 

bonorum została skutecznie przeprowadzona względem dłużnika wypłacalnego675.  

                                                 

672 Morrison 14, s. 11785. 
673 Odwoływano się w omawianym orzeczeniu do ustawy dawnego szkockiego Parlamentu z 8 września 1696 

r. (Act for declaring nottourt bankrupt, c. 5), która zawierała rozwiązania wprowadzające odpowiednik skargi 

pauliańskiej, ograniczała możliwość i skuteczność rozporządzeń mortis causa dłużnika, a na samego dłużnika 

oprócz odpowiedzialności natury odszkodowawczej nakładała sankcje zarówno w sferze uprawnień 

prywatnoprawnych (infamią rozumiana jako śmierć cywilna) oraz prawnokarnych (z możliwością orzeczenia 

kary wygnania i bez możliwości orzeczenia kary śmierci). Pełny tekst ustawy: 

https://www.rps.ac.uk/search.php?action=print&id=58847&filename=williamii_ms&type=ms [data dostępu 

20.09.2022].  
674 Morrison 14, s. 11785. 
675 Ibidem. 
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Dokonując analizy przedstawionych argumentów Sąd uznał, że w tym przypadku 

dłużnik nie musi się uciekać do cessio bonorum dla zaspokojenia swoich wierzycieli: skoro 

jego majątek w sposób oczywisty przekracza wartość zadłużenia, to nie jest on bankrutem, 

a skoro nie jest bankrutem, to może dokonać czynności zbycia poszczególnych składników 

majątku i spłaty długu z tak uzyskanych funduszy. Dlatego też nie musi się uciekać do 

decyzji organów sądowych lub osób trzecich w celu odzyskania wolności, a jedynie do 

własnych działań, co przemawiało za odmową przyznania mu prawa do uzyskania cessio 

bonorum676. 

Co istotne nie istniał formalny obowiązek przedłożenia przez dłużnika dowodów 

na opisane wyżej okoliczności. Jednocześnie twierdzenia powoda w tym zakresie 

podlegały ocenie, tak jak każde inne źródło dowodowe – wymagano więc od dłużnika, aby 

ten w sposób jasny i precyzyjny opisał przebieg wydarzeń prowadzących do 

niewypłacalności, a następnie opisał w analogiczny sposób swoją sytuację materialną w 

zakresie posiadanego majątku i zobowiązań, w celu umożliwienia wierzycielom 

weryfikacji tych okoliczności i wykrycia ewentualnych fałszywych twierdzeń lub 

ujawnienie zatajonych faktów. Efektem tych działań było sporządzenie protokołu, który z 

jednej strony stanowił podstawę późniejszej przysięgi dłużnika, z drugiej zaś stanowił 

przedmiot późniejszych rozważań wierzycieli. W przypadku, gdyby pierwotne wyjaśnienia 

dłużnika okazały się niewystarczające, był on zobowiązany do ich dalszego składania tak, 

aby rozwiać wszelkie zarzuty co do przebiegu zdarzeń, zgłoszone przez wierzycieli. 

Równocześnie wnioski dowodowe mogły być kierowane także przez wierzycieli, którzy 

oprócz weryfikowania twierdzeń dłużnika mogli prowadzić własne czynności, a ich efekty 

przedstawiać sądowi, który, jeżeli uznał je za istotne dla sprawy, wprowadzał je do 

materiału dowodowego, a wnioskodawca był zobligowany ustosunkować się do nich677. 

                                                 

676 Morrison 14, s. 11785. 
677 Bell, s. 588. „The other points in the pursuer’s case are, the insolvency, and the misfortunes or losses by 

which it was occasioned. On these points, it is not required that the debtor shall produce evidence; but only 

that he shall state clearly the history of the misfortunes by which he has become insolvent, and lodge a specific 

and articulate condescendence of his affairs, his funds, his debts, and his losses; sq that it may be checked by 

his creditors, any falsehood detected, or any intended concealment exposed. This minuteness of statement, 

confirmed by the debtor’s oath that he has made a fair disclosure of his effects, is all that, in the first instance, 

is required of him. What the effect shall be of particular circum stances in his conduct, whether admitted in 

the debtor’s statement, or established in evidence by the creditors, will require a more minute consideration 

hereafter. The debtor is required farther to answer satisfactorily all objections that may be stated to those 

views of his affairs; and if evidence be offered by the creditors, and found relevant by the Court, the debtor 

must of course join issue, and stand the result of the investigation”.  
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Bell, odnosząc się do przesłanki niewypłacalności, wskazał, że choć wydaje się ona 

zarówno jasna, jak i oczywista, to powinno się jednak rozszerzyć zastosowanie instytucji 

na osoby, których niewypłacalność jest wątpliwa, a w niektórych przypadkach nawet na te, 

które są wypłacalne i chcą się zrzec swojego majątku, a okoliczności sprawy nie wskazują 

na zamiar zwlekania w zaspokojeniu istniejących długów. Pisarz wskazuje, że często 

dłużnik dysponuje majątkiem, jednak posiada w nim składniki majątkowe, którymi nie 

może swobodnie dysponować lub które z innych przyczyn są niesprzedawalne, a w 

konsekwencji nie mogą one w żaden sposób pomóc dłużnikowi w zaspokojeniu roszczeń 

wierzycieli678. 

Problem tak zwanej „uczciwej” niewypłacalności pojawił się w kontekście 

procedury postępowania upadłościowego wprowadzonego na wzór angielski w drugiej 

połowie XVIII w. w odniesieniu do kupców. W przypadku dłużnika, którego majątek został 

poddany sekwestracji i dla którego ustanowiono zarządcę przymusowego, uznano że 

również on może starać się o dobrodziejstwo wynikające z cessio bonorum. Ponadto, 

względem takiego upadłego stawiano dodatkowy wymóg w postaci uzyskania od zarządcy 

przymusowego zaświadczenia, iż dłużnik stosuje się do wymogów stawianych względem 

niego przez przepisy oraz organy postępowania upadłościowego679.  

Ewentualne uchybienie takim obowiązkom było wystarczające dla przyjęcia, że 

niewypłacalność powstała z przyczyn leżących po stronie dłużnika, co stanowiło podstawę 

odmowy uwzględnienia wniosku o orzeczenie cessio bonorum. Jednocześnie zarządca nie 

mógł odmówić wydania zaświadczenia z przyczyn dowolnych, a sąd nie oddalał wniosku 

o cessio, jeżeli odmowa nie została poparta dowodami. W takiej sytuacji sąd nakładał na 

zarządcę obowiązek wydania zaświadczenia. Ewentualna odmowa sporządzenia takiego 

dokumentu sprawiała, że dłużnik mógł żądać przeprowadzenia dowodu z zeznań zarządcy 

                                                 

678 Bell, s. 588‒589. „That the debtor who seeks a cessio bonorum must be insolvent has been decided.3 But, 

1. It would seem that cessio may be granted even where the insolvency is doubtful; and, 2. There seems to be 

some reason for questioning whether even a solvent person may not be entitled to cessio, where he is willing 

to give up all to his creditors, unless the circumstances plainly shew a design of delaying the creditor’s 

payment. A debtor may often be possessed of funds beyond the amount of his debt; yet these may be so 

locked up, or unsaleable, that they can avail him nothing in paying off his creditors”. 
679 Ibidem, s. 589. „In one particular situation, it has now become a rule of Court to require something farther 

from the debtor: Where a person whose estate is under sequestration finds it advisable to apply for a cessio, 

either because his creditors are not disposed to grant him a personal protection; or because, after the period 

appointed for an application for discharge, the creditors are averse to grant it; the Court require from the 

trustee on the sequestrated estate a certificate respecting the conduct ,of the bankrupt; for by certain sections 

of the sequestration law”. 
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oraz komisarzy połączonego ze złożeniem przysiąg na okoliczność prawidłowego 

wypełniania przez dłużnika obowiązków wynikających z procedury sekwestracji. Poddał 

się przy tym dochodzeniu zarządcy w zakresie posiadanego majątku, w końcu zaś złożył 

przysięgę i przekazał wszelkie uprawnienia, które są wymagane przez ustawę680. W takiej 

sytuacji sąd nakazywał zarządcy i komisarzom stawienie się lub samodzielnie stwierdzał 

prawidłowość zachowania dłużnika poprzez odebranie przysięgi od zarządcy i komisarzy. 

Ewentualnie oświadczenie o niezasadnej odmowie, poparte dowodem o należytym 

wypełnieniu obowiązków względem zarządcy byłoby wystarczające dla przerzucenia 

ciężaru dowodzenia faktu przeciwnego na wierzycieli. Przy tym Bell wskazuje, że w 

sytuacji, w której zaświadczeniu nadzorcy zostanie zarzucona nierzetelność, zdarzało się, 

że sąd powoływał księgowych lub biegłych do zbadania jego prawidłowości681. 

Akt Sederuntu datowany na 1 grudnia 1685 r. precyzuje zobowiązania 

wnioskodawcy w zakresie wskazania przyczyn powstania stanu niewypłacalności, w 

szczególności w przedmiocie braku zawinienia dłużnika co do doprowadzenia do tego 

stanu. Dłużnik był zobowiązany do przedstawienia dowodów na wskazane wyżej 

okoliczności682.  

                                                 

680 Bell, s. 589. „If the bankrupt fail to do what is required of him, he is declared to be a fraudulent bankrupt. 

The trustee is not entitled capriciously to refuse a certificate, nor will the Court permit the cessio to be 

defeated by such refusal without cause shewn. The trustee will therefore be compelled, by order of the Court, 

to grant a certificate; or where he improperly refuses to grant a certificate, perhaps the regular method would 

be to put in a condescendence on the part of the pursuer of the cessio, offering to prove, by the oath of the 

trustee and commissioners, that he had complied with all the requisites of the statute, undergone his 

examinations, and taken the oath as required by the Act, and granted the conveyances required of him by the 

trustee”. 
681 Ibidem. „And on such proof being offered, the Court would probably order the trustee and com- missioners 

to attend, or would grant commission for taking their oaths. Or, finally, perhaps the statement of an 

unwarrantable refusal, accompanied with evidence of the requisition duly made to the trustee, would be 

sufficient to throw the burden of this, as of other points of the proof, on the creditors. Where the trustee’s 

certificate is objected to as ill-rounded, the Court has sometimes remitted to accountants, and persons of skill, 

to inquire into its correctness”. 
682 Treść Act of Sederunt z 1 grudnia 1685 r.: „The Lords of Council and Session, taking to their consideration 

abuses which have lately crept in, by the Clandestine calling and carrying on of the Process of Bonorum in 

the Outer-House, where-by the same comes not timeously, to the knowledge of the Creditors concerned, that 

may be heard and that several persons have procured Decreets of Bonorum, who in Law ought not have the 

same: For remeid, whereof, the Lords of Ordain, that in time coming, after a Summons of Cessio Bonorum 

shall be called to the Clerks in the Outer-house, albeit there be, no Comperance, at the calling for any of the 

Creditors, yet the Process of the names of all Creditors convened in, that Process affixed on the Wall of the 

Outer-House, and Ordains, that in the Summonds, there be specially Libelled, the occasion and way how the 

Pursuer came to be Lapsus Bonis, and that he adduce Probation, or produce sufficient Instructions of 

Evidences of the same in Process: And ordains this Act to be insert in the Acts of Sederunt”, s. 11. 



 

215 

Swoje rozważania w kontekście przyczyn niewypłacalności dłużnika Erskine 

obrazuje dwoma wyrokami Sądu Sesji. W sprawie z wniosku William Maccubbina 

przeciwko wierzycielom rozpoznanej wyrokiem z dnia 12 lipca 1785 r., wierzyciele 

wnioskodawcy wskazali, że choć w przedmiotowej sprawie nie zachodzi podejrzenie 

ukrywania majątku przez dłużnika, to jednak dłużnik popadł w stan niewypłacalności nie 

z powodu niezawinionego i niefortunnego zbiegu okoliczności, a na skutek niezwykle 

luksusowego stylu życia, który nie tylko nie przystawał do jego dochodów, ale dodatkowo 

czynił perspektywę spłaty długów wyjątkowo wątpliwą. Sąd wprawdzie niejednomyślnie, 

ale z wystarczającą większością w składzie orzekającym podzielił wątpliwość wierzycieli 

i odmówił przyznania wnioskodawcy cessio bonorum683. Zarzutem czynionym Fraserowi 

v. wierzyciele – wnioskodawcy w drugiej sprawie wskazanej przez Erskine’a, a 

rozpoznanej wyrokiem Sądu Sesji z 10 marca 1786 r. – było to, że prowadząc działalność 

kupiecką jednocześnie zaniechał rzetelnego prowadzenia ksiąg rozrachunkowych, przez co 

niemożliwe stało się ustalenie przyczyny oraz jego ewentualnego zawinienia w powstanie 

sytuacji jego niewypłacalności. Efektem takiego rozważania sądu była odmowa 

uwzględnienia wniosku o przyznanie mu cessio bonorum684. 

 

4.3 Przysięga dłużnika  

Ostatnim z wymogów wskazanych przez Bella była gotowość do rozporządzenia 

całym majątkiem na rzecz wierzycieli, która to musiała być potwierdzona przysięgą. 

Rozporządzenie przybierało formę czynności pod tytułem ogólnym na rzecz nadzorcy 

działającego w imieniu wierzycieli. W sytuacji, w której w skład majątku wchodziła 

nieruchomość podlegająca dziedziczeniu, wierzyciele mogli nalegać na dokonanie 

szczególnego rozporządzenia z uwzględnieniem należytego umocowania (procuratory685) 

                                                 

683 Morrison 14, s. 11793. 
684 Ibidem. 
685  Nazwa dokumentu pełnomocnictwa (procuratory) wywodzi się od ogólnej nazwy, która w prawie 

szkockim (a także w prawie rzymskim) używano do określania osoby działającej na rzecz innej osoby. W 

Szkocji określenia „procurator” używano również przed rokiem 1873 dla określenia osób uprawnionych do 

występowania przed niższymi sądami. Zob. R. Bell, Dictionary and Digest…, op. cit., s. 858 s.v. Procurator. 
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oraz zezwolenia publicznoprawnego (precept686), tak aby przejście tytułu prawnego mogło 

zostać dokonane przy możliwie jak najniższych kosztach687. 

Przedmiotem przysięgi był jednak nie tylko stan czynny majątku, ale również jego 

stan prawny. Dłużnik musiał bowiem przysiąc, iż nie dokonywał żadnych rozporządzeń na 

rzecz osób trzecich, a gdyby taka sytuacja miała miejsce, konieczne było wskazanie tych 

osób oraz podstaw takich czynności. Wtedy Sąd dokonywał oceny przysporzenia na rzecz 

wskazanych osób, a w szczególności poddawał badaniu przyczyny zajścia takich 

okoliczności i ocenę ich fraudacyjnego charakteru bądź braku pokrzywdzenia wierzycieli 

w związku z analizowanymi czynnościami prawnymi. W przypadku dopuszczenia się 

przez dłużnika czynności fraudacyjnej konieczne było oddalenie wniosku upadłościowego 

i umożliwienie wierzycielom rozpoczęcia nieograniczonej przedmiotowo egzekucji 

majątkowej688.  

W kwestii przysięgi powstała wątpliwość, która dotyczyła momentu oświadczenia 

o braku dokonania czynności fraudacyjnych. Takie oświadczenie co do zasady datowano 

na moment złożenia wniosku, jednak w sprawie z wniosku Keya przeciwko wierzycielom 

rozpoznanej wyrokiem Sądu Sesji z 3 lipca 1675 r., wierzyciele wyrazili zdanie, iż 

oświadczenie powinno być datowane nie na moment składania wniosku, a na moment 

składania przysięgi, a także, że w jej treści dłużnik powinien potwierdzić brak 

dokonywania czynności fraudacyjnych zarówno w przeszłości jak i zobowiązać się do 

niepodejmowania ich w przyszłości. Wymóg dokonania przysięgi „na przyszłość” nie 

znalazł uznania w oczach składu orzekającego, ale część sędziów rozważała 

                                                 

686 Wskazane przez pisarza instytucjonalnego zezwolenie to tzw. precept of sasine., wywodzące się jeszcze 

z prawa ziemskiego upoważnienie w formie zlecenia, udzielane przez właściciela nieruchomości 

działającego w jego imieniu i na jego rzecz mandatariuszowi, który przekazywał w imieniu właściciela 

nieruchomość na rzecz osoby, która pierwotnie miała otrzymać lenno, z czasem zaś instytucja znalazła swoje 

zastosowanie w obrocie nieruchomościami. Zob. R. Bell, Dictionary and Digest…, op. cit., s. 831 s.v. Precept 

of Sasine. 
687 Bell, s. 594. „If the Court shall find the pursuer entitled to the benefit of the cessio, he must then grant a 

conveyance omnium bonorum, accompanied by an oath to the truth of the surrender. The conveyance is 

commonly in the form of a general disposition in favour of a trustee for the creditors. But if there be any 

heritable property to be conveyed, the creditors may insist on having it specially disponed, with procuratory 

and precept, so that the title may be completed with the least possible expense”. 
688 Erskine, Principles, 4.3.12. „The prisoner must, in this action, which is cognisable only by the Court of 

Session, exhibit a particular inventory of his estate, and make oath that he has no other estate than is therein 

contained, and that he has made no conveyance of any part of it, since his imprisonment, to the hurt of his 

creditors. He must also make oath, whether he has granted any dis position of his effects before his 

imprisonment, and condescend on the person to whom, and on the cause of granting it, that the Court may 

judge whether, by any collusive practice, he has forfeited his claim to liberty”. 
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zmodyfikowanie obowiązku uwięzionego dłużnika tak, aby przysięga obejmowała 

przyrzeczenie w momencie rozstrzygnięcia wniosku w połączeniu z oświadczeniem, że 

dłużnik nigdy wcześniej nie dokonał czynności fraudacyjnych. Swoje stanowisko 

motywowali oni tym, że cessio bonorum jest rozwiązaniem prawnym o nadzwyczajnym 

charakterze, udzielanym uczciwym dłużnikom, którzy w stan niewypłacalności popadli bez 

swojej winy. W sprawie przeważyło zdanie większości i sędziowie uznali, że obowiązująca 

ówcześnie treść przysięgi, w połączeniu z poziomem dolegliwości, który spotyka osoby 

składające ją w sposób nieuczciwy, jest wystarczająca dla zapewnienia celów 

postępowania upadłościowego689. 

Złożenie przysięgi było również momentem, w którym w terminologii 

współczesnego postępowania cywilnego dochodziło do zamknięcia rozprawy – ten pogląd 

wyraził pośrednio Sąd Sesji w sprawie z wniosku Frasera przeciwko wierzycielom (3 lipca 

1832 r.) 690 , w której dłużnik uwięziony w Inverness zainicjował postępowanie 

upadłościowe, jednak z uwagi na zbliżający się koniec sesji sądowej istniało 

niebezpieczeństwo, iż nie uda się wezwać dłużników i przesłuchać świadków przed 

zakończeniem obecnej sesji Sądu, co doprowadzi do przedłużenia postępowania. Dłużnik 

zwrócił się do Sądu Sesji z prośbą o możliwość złożenia przysięgi jeszcze przed 

odpowiedzią wierzycieli na wniosek. Sąd w tej sytuacji jednak odmówił, wskazując, iż 

mogłoby to doprowadzić do unieważnienia postępowania691. 

Pewną wątpliwość budzi forma składania przysięgi. W przypadku dłużników 

uwięzionych w Edynburgu prawdopodobnie istniała zasada doprowadzania ich na 

posiedzenie w celu złożenia przysięgi. Jednocześnie z dwóch orzeczeń: Macdonald v. 

Taylor, z 27 lutego 1813 r. oraz Kirkpatrick v. Treshie, z 10 marca 1827 r. wiadomo, iż 

odbieraniem przysięgi zajmował się urzędnik sądowy (clerk of the commisioner). W 

przypadku pierwszego ze wspomnianych orzeczeń692 Sąd Sesji podkreślił, iż urzędnikowi 

nie przysługuje prawo pierwszeństwa w zakresie zaspokojenia swojego wynagrodzenia z 

majątku upadłego. W przypadku drugiej ze spraw również doszło do odebrania przysięgi 

przy udziale urzędnika. Jednocześnie orzeczenie to jest istotne również z tego powodu, że 

uznało możliwość uwolnienia dłużnika jeszcze przed merytorycznym zakończeniem 

                                                 

689 Morrison 14, s. 11771. 
690 Cases 3, s. 147. 
691 Bell, s, 594. „It has sometimes been attempted to gain time, in hurrying through the proceedings in the 

cessio, by having the disposition and oath executed and prepared by anticipation; but this the Court has 

refused to sanction”. 
692 A. Beatson Bell, W. Lamond (red.), op. cit., s. 344. 
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postępowania. W dniu rozpoznania sprawy okazało się, że Sąd posiada komplet 

dokumentów wymaganych do rozstrzygnięcia sprawy, z wyjątkiem protokołu złożenia 

przysięgi, który nie dotarł do Edynburga z uwagi na fakt zasypania śniegiem dróg między 

stolicą a Dumfries, w którym dłużnik był uwięziony. Sąd wziął pod uwagę, że sprawa 

trafiła na wokandę w ostatnim dniu sesji sądowej i zadecydował o wysłaniu nakazu 

uwolnienia dłużnika, który to nakaz – co istotne – nie był obwarowany żadną kaucją. Jak 

wskazano, regułą stało się uwalnianie dłużników, którzy uprawdopodobnili zasadność 

żądania w sytuacji, w której istniała czasowa niemożność wydania wyroku merytorycznego 

z przyczyn formalnych693. Bell stwierdził, że stanowiło to przejaw wyrozumiałości dla 

dłużnika i jednocześnie postulował, że orzeczenie w przedmiocie cessio bonorum powinno 

być wydawane przez każdego sędziego Sądu Sesji, w tym nawet przez sędziów Sądu 

Pierwszej Instancji (Outer House)694. 

Bell wskazuje, że z uwagi na charakter procesu to na dłużniku co do zasady 

spoczywa ciężar dowodu. Jednocześnie samo postępowanie, z uwagi na konkretny cel, ma 

ściśle określone przesłanki orzeczenia upadłości, przez co dłużnik musi ujawnić majątek 

oraz wszelkie okoliczności związane ze swoją niewypłacalnością, a w toku procesu 

odpowiadać na zarzuty i wątpliwości formułowane przez sąd i uczestników 

postępowania695.  

Zgodne stanowiska pisarzy instytucjonalnych potwierdzają centralną rolę 

przyrzeczenia dłużnika składanego zgodnie z treścią Aktu Sederunt z 8 lutego 1688 r. Sama 

szczegółowość zapewnień udzielanych przez dłużnika potwierdza, że przysięga była 

produktem praktyki sądowej i stanowiła odpowiedź na występujące we wcześniejszych 

postępowaniach nieprawidłowości. Podstawowym obowiązkiem dłużnika było więc 

wyjawienie majątku, poprzez wskazanie całych swoich zasobów – nieruchomości, 

ruchomości, środków pieniężnych, towarów, wszelkich czynności prawnych dokonanych 

w związku z tymi składnikami majątkowymi oraz posiadanych przez niego wierzytelności. 

Złożenie takiego zapewnienia prowadziło do zbudowania masy majątkowej, która na 

                                                 

693 Cases 5, s. 530. 
694 Bell, s. 594. „…indulging the debtor (now since the interlocutor has been made final) with liberation, 

where accidents prevent the possibility of the oath being reported before the rising of the Court for the 

Session.4 It were better, perhaps, to authorize the Lord Ordinary on the Bills to pronounce the decree”.  
695 Bell, Principles, s. 690. „1. Although properly the onus probandi ought to lie on the pursuer, all that is 

prima facie required of him is a full disclosure of all the facts and circumstances of his bankruptcy and a 

satisfactory answer to any objections thence arising”.  
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skutek postępowania upadłościowego miała stać się dostępna dla wierzycieli w celu 

dokonania podziału i choć częściowego zaspokojenia długów upadłego. Przy czym 

zapewnienie to byłoby niewystarczające bez towarzyszącego mu oświadczenia, że dłużnik 

nie posiada żadnego innego majątku, zarówno ruchomego, jak i nieruchomości 696 . 

Szczególnie istotne dla ustalenia nie tylko składu, ale i kondycji majątku było określenie 

wszelkich działań względem majątku, zarówno w zakresie rozporządzenia jego 

składnikami, jak również choćby czasowego powierzenia go osobom trzecim, do których 

doszło przed uwięzieniem dłużnika. Sama treść przysięgi, a właściwie zapewnienia, 

stanowiła przedmiot dwojakiej oceny Sądu Sesji – wstępna ocena konieczna była dla 

ustalenia czy Sąd orzekający w sprawie daje wiarę wyjaśnieniom uwięzionego dłużnika w 

celu udzielenia mu omawianego przywileju. Jednocześnie owo zapewnienie mogło stać się 

przedmiotem następczej kontroli sądu w wyniku skargi wierzyciela, który kwestionował 

prawdziwość złożonych uprzednio przez Sądem twierdzeń dłużnika. W przypadku 

negatywnej dla uwolnionego dłużnika weryfikacji treści jego przysięgi ze stanem 

faktycznym dochodziło nie tylko do unieważnienia postanowienia sądu w przedmiocie 

przyznaniu mu przywileju cessio bonorum, ale to nowe postanowienie stanowiło 

przesłankę negatywną objęcia go tym przywilejem w przyszłości697. 

 

4.4 Wyrok 

Rozstrzygając wniosek uwięzionego dłużnika sąd dysponował dwoma 

możliwościami – mógł dłużnika uwolnić, po uprzednim odebraniu przysięgi oraz 

dokonaniu przez niego rozporządzenia majątkiem na rzecz wierzycieli, bądź odrzucić jego 

                                                 

696 Stair, 4.52.32 „The oath given in cessione bonorum was only that the party had no other means or estate 

than what was contained in the inventory produced, signed by him; and bonorum. that he had made no 

disposition nor assignation thereof, in prejudice of his creditors, after his incarceration. Bell, s. 594. The oath 

bears, that the pursuer has no property but that which he has conveyed to his creditors; that neither before nor 

since his imprisonment, has he made any disposition to their prejudice; that he has not parted with, or 

concealed, since his imprisonment, money, or goods, or writings”.  
697 Treść Act of Sederunt z 8 lutego 1688: „The Lords of Council and Session do Ordain, that in Process of 

Cessio bonorum, the Pursuer shall give his Oath in the terms following: If he hath any Land, Heretages, Sums 

of Money, Goods or Gear belonging to him, more than is contained in the Disposition and Inventar produced 

in Process, if fine his Imprisonment he hath made any other Disposition than that which is produced and if 

he hath made any other Disposition before his Imprisonment, that the condecnd upon the same, and also that 

he Depone, if since his Imprisonement he hath put out of his hands any Moneys, Goods and Gear belonging 

to him, And the Lords do declare, that if the Pursuer shall deny that the hath granted any other Disposition, 

and that his Oath shall thereafter reargued, the Decreeet of Bonorum obtained by him, shall be void and null 

and he shall never get benefit of Cessio Bonorum thereafter”. Zob. A Collection of Decisions of the Lords of 

the Council and Session, J. Gilmour, D. Falconer (red.), Edinburgh 1701, s. 19‒20. 
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wniosek. Oddalając wniosek sąd orzekał in hoc statu, czyli oceniając sytuację na moment 

złożenia wniosku. Dzięki zastosowaniu takiej formuły sąd wskazywał brak spełnienia 

przesłanek orzeczenia względem dłużnika cessio, jednocześnie sygnalizując możliwość 

powtórnego wnioskowania o udzielenie przywileju698.  

Dobrym przykładem takiej sytuacji jest sprawa z wniosku Thomsona (Thomson v. 

Hay, 11 lutego 1809 r.), dotycząca dłużnika, któremu początkowo odmówiono 

uwzględnienia wniosku o uwolnienie z uwagi na oparcie pierwotnego wniosku o 

nieprawdziwe informacje. Jednocześnie umożliwiono mu ponowne wnioskowanie o 

uwolnienie po upływie dziesięciomiesięcznego okresu pozbawienia wolności, 

argumentując to tym, że niezawinienie – które w przypadku dłużnika wynikało z 

pierwotnego kłamstwa – może stanowić przyczynę odmowy udzielenia cessio bonorum 

bezpośrednio po utracie wolności, ale dłuższy okres pozbawienia jej dłużnika musi 

stanowić okoliczność uzasadniającą istnienie co najmniej domniemania dobrej wiary699. 

Ciekawa jest przy tym sentencja orzeczenia sądu, którą w swoich Komentarzach… cytuje 

Bell: 

Należy stwierdzić orzeczeniem wydanym przez Nas, że niezdolność wnioskodawcy do 

zapłaty jego długów nie wynika z defraudacji majątku, lecz wyłącznie z niezawinionych strat i 

nieszczęścia. Niniejszym uznaje się, że należy zarządzić zwolnienie wnioskodawcy z więzienia po 

uprzednim przewłaszczeniu całego majątku na wierzycieli oraz po uprzednim złożeniu przysięgi w 

sposób wskazany przez sędziów. Nakazuje się wszystkim sędziom, posłańcom i urzędnikom 

wymiaru sprawiedliwości zaprzestać czynności egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi, jak również 

zaprzestać kłopotania, nękania lub więzienia go po wydaniu orzeczenia, wynikających z braku 

zapłaty przez dłużnika względem wskazanych wierzycieli lub innych wierzycieli. Sędziowie 

udzielają dyspensy z noszenia przez wnioskodawcę odzienia upadłego, którego noszenie nakazane 

jest jakimkolwiek prawem, praktyką lub wynika z innego źródła700.  

                                                 

698 Bell, Principles, s. 691, „3. Judgment. This is either, 1. to refuse the cessio in hoc statu; or, 2. to admit the 

pursuer to the benefit. 1. Refusal of the cessio in hoc statu, admits of the matter being resumed on a subsequent 

application. 2. Judgment granting the cessio entitles the debtor at once to liberation on swearing the necessary 

oath, and granting a conveyance omnium bonorum”.  
699 Digest of Cases…, P. Shaw (red.), op. cit., s. 249. 
700 Bell, s. 588. „The conclusion is, that  ‘it ought and should be found and declared, by decree of our Creditors 

must all be cited  ‘Lords of Council and Session, that the pursuer’s inability to pay hja debts is not owing  ‘

to fraud, bijt to innocent losses and misfortunes; and it being so found and declared, (that the pursuer should 

be ordained to be set at liberty from the said prison, on his granting a disposition omnium bonorum, upon 

oath, in favour of his said creditors, in  ‘such form as our said Lords shall direct, and all judges, messengers, 

and officers of the law, ought and should be discharged from putting diligence in execution against him,  ‘

and from troubling, molesting, or incarcerating him in time coming, for not payment of  ‘any debts due by 

him to. the pursuer above named, or others, and our said Lords do  ‘dispense with the pursuer’s wearing the 

habit directed to be worn by bankrupts, by any  ‘law or practice, or otherwise”.  
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Tym samym sąd uznał nie tylko za zasadne uwolnienie dłużnika po uprzednim 

dopilnowaniu przewłaszczenia własności jego majątku na rzecz wierzycieli, ale co 

istotniejsze, uwolnienie go od czynności egzekucyjnych skierowanych przeciwko niemu 

przez wszystkich wierzycieli, którzy brali udział w postępowaniu. Co więcej, uczyniono 

względem dłużnika ukłon polegający na zwolnieniu go z upokarzającego obowiązku 

noszenia szaty dłużnika, co zostanie omówione szczegółowo w dalszej części rozdziału.  

Istotną uwagę dotyczącą zakresu skuteczności wyroku w przedmiocie cessio 

bonorum czyni również Bankton, który zauważa, że zakres podmiotowy oraz 

przedmiotowy postępowania z wniosku o cessio bonorum w sposób wyraźny wpływa na 

ewentualną możliwość ponownej utraty wolności przez dłużnika. Wyrok w sprawie wiązał 

bowiem jedynie względem długów, które były przyczyną uwięzienia oraz względem 

wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności – bądź to składając wniosek o uwięzienie 

dłużnika, bądź też wstępując do sprawy na późniejszym jej etapie. Tym samym gwarancje 

wolności dłużnika nie przysługiwały względem wierzycieli, którzy nie brali udziału w 

postępowaniu, jak również względem długów przyszłych i tych, które z uwagi na brak 

wymagalności nie były dotychczas przedmiotem cessio bonorum701. Bankton wskazuje 

przy tej okazji na sprawę z 20 stycznia 1693 r. wierzyciele v. Graham, w której 

uzasadnienia żądania wyzwolenia dłużnik doszukiwał się w skutecznym orzeczeniu 

względem niego cessio bonorum. W odpowiedzi Sąd Sesji wskazał, że sprawa dotyczy 

długu, który nie był przedmiotem wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, dlatego 

w przypadku woli uzyskania wolności konieczne jest przeprowadzenie nowego 

postępowania702. 

Zakres przedmiotowy wyroku, oprócz wskazanej już kwestii zobowiązań będących 

przedmiotem sprawy, kształtowany był również przez rozstrzygnięcie w kwestii majątku 

dłużnika. Choć Stair wskazuje, że dłużnik zobowiązany był do wydania całego majątku, to 

już Bankton wiedziony, jak sam wskazuje, duchem humanitaryzmu, postuluje, aby 

najbardziej rudymentarne składniki majątku ruchomego dłużnika w postaci odzienia czy 

                                                 

701 Bankton, 4.60.1. „And, on advising his oath, with the disposition, the court of session, if they are satisfied 

as to the circumstances of the pursuer’s bankruptcy, award their decree, Declaring him entitled to personal 

liberty; which has effect as to all his creditors that are called in the action, with respect to their debts at the 

time. But as for future contracting, or even new bonds of corroboration of the former debts, or as to creditors 

not called, it gives no security to his person”. 
702 Morrison 14, s. 11773. 
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pościeli dłużnika i jego rodziny, a także przedmioty, które są potrzebne dłużnikowi z uwagi 

na wykonywany przez niego zawód, zwolnione były od egzekucji 703 . Przedmiotowa 

kwestia, która zostanie szczegółowo opisana poniżej, jest o tyle istotna, iż z jednej strony 

gwarantuje dłużnikowi zachowanie pewnego minimum materialnego, które umożliwiało 

mu dalszą egzystencję, a być może nawet rozpoczęcie odpracowywania długu i spłatę w 

stopniu wyższym niż wynikałoby to tylko z przewłaszczonego na rzecz wierzycieli 

majątku. Z drugiej zaś, wobec braku konsumującego dług skutku cessio bonorum, istniało 

niebezpieczeństwo prowadzenia dalszych działań egzekucyjnych względem majątku 

dłużnika, dlatego zasadnym było określenie tego minimum, którego posiadanie w 

przypadku dłużnika było jednocześnie dopuszczalne i chronione.  

Omówienie interesującej nas kwestii Bell zaczyna od stwierdzenia, że choć 

oznaczone składniki majątkowe lub środki pieniężne nie podlegają egzekucji na zasadach 

ogólnych, to niesprawiedliwym jest pozostawienie ich dłużnikowi, jeżeli ten okazał się 

niedbały lub nieuczciwy w spłacie długów. Postępowanie w sprawie cessio bonorum nie 

prowadziło do umorzenia zobowiązań i stanowiło zaspokojenie roszczeń wierzycieli 

jedynie w pewnym stopniu. Dlatego też przyjęło się, że Sąd rozpoznający wniosek ma 

prawo wymagać od dłużnika pewnej części praw pod rygorem oddalenia wniosku. Bell 

zaznacza, że choć kwestia ta była sporna, to jednak w drodze rozstrzygnięć sądowych 

utrwaliła się praktyka zwalniania pewnej części majątku dłużnika spod egzekucji– 

dotyczyła ona składników majątkowych zaliczanych do minimum egzystencji704. 

Zwolnienie spod egzekucji dotyczyło w pierwszej kolejności odzienia dłużnika i 

jego rodziny, jak również narzędzi niezbędnych do pracy zarobkowej dłużnika, o czym 

wspomniał już Bankton – zasada ta została dodatkowo potwierdzona w uzasadnieniu 

wyroku Sądu Sesji w sprawie z wniosku Matthew Donaldsona (Donaldson v. Reid, z 11 

lipca 1778 r.), w którym Sąd wskazał, że cessio bonorum nie prowadzi do umorzenia długu, 

a jedynie do uwolnienia dłużnika. Jeżeli majątek dłużnika okazał się niewystarczający w 

                                                 

703 Bankton, 4.60.1. „All one’s effects are said to be contained in this disposition but it would seem, that this 

should be understood in a sense of Humanity, viz. That his wearing cloaths, and bedding for himself and 

family, and utensils of his trade, must be left with him”. 
704 Bell, s. 594. „There are certain estates and funds not liable to execution by the ordinary diligence of the 

law, which yet it is unfair that a person should enjoy if he shall have been imprudent or dishonest enough to 

incur debt without other means of discharging it. Court, therefore, in administering the law of cessio, will 

require the debtor to assign a reasonable part of such funds, in order to entitle him to the benefit of the cessio. 

There have been many cases decided of late years on this question, and the rules seem now to be pretty well 

settled”. 
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momencie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, to wierzyciel mógł w późniejszym 

czasie podejmować działania zmierzające do zaspokojenia jego wierzytelności z majątku 

powstałego później. Jednocześnie Sąd podkreślił w tej sprawie, że w sytuacji, w której 

wierzyciel dążyłby do egzekucji takich składników majątkowych jak ubiór dłużnika bądź 

jego łóżko, to możliwe jest skierowanie do sądu wniosku mającego na celu 

przeciwdziałanie tak prowadzonym czynnościom egzekucyjnym705. 

Bell706 zauważa, że w Szkocji nie obowiązuje odpowiednik rzymskiego beneficium 

competentiae707, choć odwołuje się do niego Quoniam Attachiamenta708. Bell przytacza w 

tym kontekście sprawę Roberta Pringle’a (Pringle v. Neilson z 5 sierpnia 1788 r.): Pringle, 

będący wcześniej kupcem, uzyskał cessio bonorum, a następnie podjął pracę jako 

sprzedawca, zdołał również wyposażyć niewielki dom na potrzeby swoje, żony oraz 

kilkorga dzieci. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przeciwko niemu przez 

wierzyciela, który był wezwany do postępowania upadłościowego. W toku obecnego 

postępowania dokonano zajęcia pensji Pringle’a, zaś wierzyciel dążył do zajęcia 

znajdujących się w domu dłużnika mebli. Dłużnik wniósł o zawieszenie postępowania 

egzekucyjnego wskazując, że choć w zupełności rozumie on swoistość szkockiego 

postępowania upadłościowego, które w odróżnieniu od angielskiego bankructwa nie 

zwalnia od długów, to jednak istnieją w prawie szkockim rozwiązania mające na celu 

ochronę przed wypaczeniami immanentnie związanymi z postępowaniem egzekucyjnym. 

Dzięki temu udało mu się ochronić część majątku przed egzekucją. Było to możliwe nie 

tylko przez zapewnienie dłużnikowi posiadania jakiegokolwiek ubioru i narzędzi pracy, ale 

                                                 

705 Hailes 803 [w:] British and Irish Legal Information Institute. Scottish Court of Session Decisions, dostęp 

online: https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/scot/cases/ScotCS/1766/Hailes020803-0490.html 

[data dostępu 5.08.2022]. 
706 Bell, s. 594. „In his conveyance the debtor is not forced to include his working tools, by which he gains 

his sustenance, nor his necessary wearing apparel.5 But, in the law of Scotland, there is nothing like the 

beneficium competentise of the Roman law. In Pringle's case, already referred to, it was stated from the 

Bench,–' that there is no example where the beneficium  ‘competentiae, in the extent known in the Roman 

law, has been recognized in the Scotch. Courts”. 
707 Bell odsyła w tym zakresie do fragmentu Digestów Justyniańskich, które mówią o przywileju określanym 

właśnie jako beneficium competentiae: D 42.3.6 Qui bonis suis cessit, si modicum aliquid post bona sua 

vendita adquisivit, iterum bona eius non veneunt. Unde ergo modum hunc aestimabimus, utrum ex quantitate 

eius quod adquisitum est an vero ex qualitate? Et putem ex quantitate id aestimandum esse eius quod quaesiit, 

dummodo illud sciamus, si quid misericordiae causa ei fuerit relictum, puta menstruum vel annuum 

alimentorum nomine, non oportere propter hoc bona eius iterato venundari: nec enim fraudandus est alimentis 

cottidianis. Idem et si usus fructus ei sit concessus vel legatus, ex quo tantum percipitur, quantum ei 

alimentorum nomine satis est. 
708 Jeden z najstarszych dokumentów prawa szkockiego (pochodzący z pierwszej połowy XIV w.), dotyczący 

praktyki rozpoznania spraw przed sądami ziemskimi. Więcej: J. W. Cairns, Historical Introduction, op. cit., 

s. 44. 
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też tej niewielkiej części, która umożliwi mu i tym, którzy są od niego zależni życie na 

skromnym poziomie. Dłużnik wskazał, że jego zarobki były wystarczające jedynie do 

takiej prostej egzystencji i w związku z powyższym jego wniosek jest uzasadniony. W 

odpowiedzi wierzyciel wskazał, że istotą postępowania o udzielenie cessio bonorum jest 

przywrócenie dłużnikowi wolności osobistej, nie zaś umorzenie jego zobowiązań. Gdyby 

zaś wierzyciel wykorzystywał oddane w jego ręce środki egzekucyjne w sposób opresyjny, 

jak chociażby poprzez próbę egzekucji ubrania, które ma na sobie dłużnik, to w takim 

zakresie dopuszczalna byłaby ingerencja sądu w tok postępowania egzekucyjnego. Poza 

takimi sytuacjami, jak wskazuje wierzyciel, nie istniało w prawie szkockim beneficium 

competentiae, a sumy dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym nie doprowadzały do 

odebrania dłużnikowi reszty posiadanego majątku. Sąd Sesji przychylił się do stanowiska 

prezentowanego przez wierzyciela, jednocześnie zaznaczając, że jeżeli istniałaby mniejsza 

dysproporcja między dochodzonym roszczeniem a pozostałym majątkiem, przez co 

istniałoby ryzyko, iż w wyniku egzekucji dojdzie do pozbawienia dłużnika podstawowych 

środków egzystencji, to dłużnik powinien złożyć wniosek do Sądu Sesji i zostałby on 

uwzględniony709. Bell wspomina w tym kontekście również o sprawie z wniosku Johna 

Gassiota rozpoznanej wyrokiem z 12 listopada 1814 r., w której Sąd Sesji uznał, że 

wyposażenie domu osoby, która była tłumaczem, nie mieści się w pojęciu narzędzi 

pracy710. 

Drugim składnikiem majątku, który rozważa Bell w omawianym zakresie, były 

uzyskiwane przez dłużnika środki z tytułu wynagrodzenia oraz tytułów podobnych. 

Kwestią problematyczną była w szczególności możliwość wyłączenia z egzekucji części 

dochodów dłużnika jako środków niezbędnych do podstawowej egzystencji jego i osób mu 

najbliższych. Jako podstawową uznano zasadę, iż urzędnik i żołnierz są zobowiązani do 

przekazania wierzycielom części swojego uposażenia711. Wspomniana powyżej zasada 

znalazła zastosowanie w szeregu orzeczeń Sądu Sesji dotyczących żołnierzy, w których 

                                                 

709 Morrison 16, s. 1393.  
710 Session Cases: Cases Decided in the Court of Session, and Also in the Court of Justiciary and House of 

Lords, t. 8, Edinburgh 1834, s. 193. 
711 Bell, s. 595‒596. „As to stipends, salaries, half-pay, whether the benefit of cessio can be demanded without 

giving up all that may exceed a proper aliment. And, 1. A clerk has been held bound to give up part of his 

stipend. 2. An officer of the army has been forced to give up part of his half-pay”. 
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określano pewną część ich uposażenia, która była dostępna do egzekucji 712  oraz 

regulowano kwestię zmiany sytuacji dłużnika w trakcie egzekucji713 . Przy określaniu 

wysokości tej kwoty kierowano się faktem posiadania rodziny714 bądź jej brakiem715, a 

podobną zasadę stosowano również w przypadku świadczeń emerytalnych byłych 

oficerów716. 

Wskazane wyżej orzecznictwo skupiało się przede wszystkim na zakreśleniu 

proporcji między kwotą wolną od egzekucji oraz zakresem uprawnień wierzycieli. Ponadto 

Bell wskazuje, iż szereg kwestii dotyczących możliwości dysponowania kwotami 

uposażeń żołnierzy i urzędników nie znajduje się wcale w zakresie oceny sądu, a jest 

uregulowana ustawowo. Pisarz stwierdza, że umowy oraz czynności prawne, które 

rozporządzałyby świadczeniami w postaci żołdu, emerytury, przywilejów i świadczeń 

związanych ze służbą wojskową były z uwagi na treść ustawy wydanej za panowania 

Jerzego III717 nieważne z mocy prawa, bez względu na motywację osoby dokonującej 

takich czynności718.  

                                                 

712 W sprawie z wniosku Malone’a (8 lipca 1817 r.) wnioskodawcy będącemu porucznikiem marynarki 

wojennej nakazano przekazanie wierzycielom kwoty 50 funtów przy pensji wynoszącej 130. W sprawie 

Davidsona (11 marca 1818 r.) oficerowi piechoty nakazano przekazywanie również 50 funtów rocznie przy 

pensji na poziomie 150 funtów. Podobna proporcja (30 funtów przy pensji 109 funtów) została nałożona w 

sprawie Kellmana (1 marca 1818 r.). Wyjątkowo wysoką proporcje kwoty wynagrodzenia dostępnego do 

egzekucji względem całości uzyskiwanego wynagrodzenia przyjął Sąd w sprawie Thomson v. Ramsay (23 

lutego 1822 r.), w której wnioskodawca będący marynarzem i uzyskujący stosunkowo skromną pensje w 

wysokości 50 funtów rocznie był zobowiązany do przekazania do dyspozycji wierzycieli kwotę 20 funtów, 

co tłumaczono m.in. tym, iż nie miał on nikogo na swoim utrzymaniu. Zob. J. H. Burton, The Law…, op. cit., 

s. 657. 
713 Ciekawy mechanizm został wykorzystany w sprawie dłużnika o nazwisku Chisholm (20 stycznia 1821 

r.), któremu z uwagi na stopień kapitana przysługiwało prawo do darmowego zakwaterowania jego i jego 

rodziny – przy pensji na poziomie 240 funtów rocznie nakazano mu przekazanie do dyspozycji wierzycieli 

kwotę 100 funtów rocznie, a w przypadku, gdyby utracił swoje stanowisko (a zatem idące za nim przywileje) 

kwota ta miała ulec zmniejszeniu do 70 funtów. Ibidem. 
714 Tym tłumaczono relatywnie niewielką kwotę dostępną do egzekucji w sprawie w wniosku Andersona (27 

lutego 1824 r.), który przy pensji na poziomie 162 funtów do dyspozycji wierzycieli przekazywał jedynie 30. 

Z kolei ustanie obowiązku alimentacyjnego spowodowało w sprawie z wniosku M’Almana (4 grudnia 1824 

r.) podwyższenie początkowej kwoty dostępnej do egzekucji z 20 na 25 funtów. Ibidem. 
715 Wyjątkowo wysoką proporcję kwoty wynagrodzenia dostępnego do egzekucji względem uzyskiwanej 

sumy przyjął Sąd w sprawie Thomson v. Ramsay (23 lutego 1822 r.), w której wnioskodawca będący 

marynarzem i uzyskujący stosunkowo skromną pensję w wysokości 50 funtów rocznie był zobowiązany do 

przekazania do dyspozycji wierzycieli kwotę 20 funtów, co tłumaczono m.in. tym, iż nie miał on nikogo na 

swoim utrzymaniu. Ibidem. 
716 Takie rozwiązanie przyjęto w sprawie z wniosku Scobiego (4 marca 1825 r.), w którym mimo wysokich 

długów, oficerowi, który przeszedł na emeryturę z uwagi na odniesione rany i posiadał na utrzymaniu 

siedmioro dzieci, pozostawiono kwotę 150 funtów dochodu wolnego od egzekucji. Ibidem. 
717 Ustawa o emeryturach z 1807 r. (Half-pay and Pensions Act 1807, 47 Geo. III c. 25).  
718 Bell, s. 595‒596. „But it does not appear that the operation of the statutes respecting officers ’pay have 

been distinctly brought under, the view of the Court. By 47. Geo. III. c. 25. § 4. (1807)» all assignments, 
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Pewnym wyjątkiem od tej zasady było uprawnienie przewidziane w ustawie z 1813 

r.719, która wprowadzała przepisy regulujące dopuszczalność rozporządzania określonymi 

kwotami po złożeniu przez sąd upadłościowy do Ministerstwa Wojny, Lordów Komisarzy, 

Ministerstwa Marynarki lub Sądu Dyrektorów Kompanii Wschodnioindyjskiej wniosków 

dotyczących świadczeń oficerskich lub wynagrodzenia od Kompanii 

Wschodnioindyjskiej720. Bell podkreśla, że przepisy te miały co do zasady zastosowanie 

jedynie w zakresie bezpośrednich rozporządzeń dotyczących wskazanych elementów mas 

majątkowych dłużników, ale jednocześnie stwierdza, że wniosek do tych organów mógł 

legitymizować rozporządzenie częścią uposażenia na rzecz wierzycieli i tym samym czynić 

zadość wymaganiom sformułowanym względem dłużnika-wnioskodawcy w wyroku721. 

W przypadku poborcy akcyzy (exercisman) nie było konieczne – dla uwzględnienia 

wniosku o ogłoszenie upadłości – aby część jego dochodów była dostępna dla wierzycieli, 

albowiem fakt obłożenia jego uposażenia jakąś formą ograniczeń mógł skutkować jego 

odwołaniem722. Inaczej rzecz wyglądała w przypadku poborcy cła (examiner of customs), 

który mógł dysponować na ten cel połową swojego wynagrodzenia723. Bell wskazuje tu na 

orzeczenie w sprawie Mill v. Stratton z 9 marca 1824 r., zaś John Hill Burton komentując 

owo orzeczenie stwierdza, że w przypadku wyższych urzędników podatkowych, których 

wynagrodzenie nie było związane z ich skutecznością, a miało stały charakter wynikający 

z zajmowanego stanowiska, nie istniała możliwość bezprawnej ingerencji w wysokość 

                                                 

bargains, sales, orders, contracts, agreements, or securities’ whatsoever, for or in respect of half-pay, pension, 

allowance, or relief, shall be absolutely null and void to all intents and purposes”. 
719 Ustawa dla ulżenia sytuacji niewypłacalnych dłużników z 1813 r. (Acts for the Relief for the Insolvent 

Debtors 1813, 53 Geo. III c. 102). 
720  Bell, s. 596. „By the English Acts for the Relief of Insolvent Debtors, provision is made for the 

appropriation of such part of the pay or half-pay of officers of the army or navy, or in the naval or military 

service of the East India Company, as, upon application by the Court for the Relief of Insolvent Debtors to 

the Secretary at War, or the Lords Commissioners or Secretary of the Admiralty, or the Court of Directors of 

the East India Company, may respectively be consented to by them”.  
721 Ibidem. „And perhaps, although, there is no express enactment relative to cessio in Scotland, an application 

made in the same quarters may render effectual an assignment of a portion of pay or half-pay, such as the 

Court has been in use to require”. 
722 Bell odsyła tutaj do sprawy z wniosku Chisholma (21 czerwca 1823 r.) oraz Milla (9 marca 1824 r.) jako 

wyroków wskazujących na odmowę w zakresie udostępnienia części wynagrodzenia urzędników. Wynikało 

to z powiązania wynagrodzenia ze ściągniętymi podatkami, co w konsekwencji mogło powodować, iż 

urzędnicy chcąc wyrównać sobie kwotę utraconą przez zajęcie, będą dążyć do ściągania wyższych danin. 

Samo podejrzenie w tym zakresie mogło być wystarczające do złożenia urzędnika z urzędu, dlatego też 

odmawiano uwzględniania wniosków egzekucyjnych w tym zakresie. Zob. J. H. Burton, The Law…, op. cit., 

s. 658.  
723 Bell, s. 596. „An exciseman’s salary was not required to be assigned, as it was admitted that this would 

have grounded an order for his dismissal by the Board of Excise.1 But an examiner of the customs was 

required to give up more than half his salary”. 
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ściąganych danin publicznych i możliwym było zobowiązanie takiego dłużnika do 

udostępnienia wierzycielom części jego wynagrodzenia724. 

Przy niewielkiej kwocie wynagrodzenia w połączeniu ze szczególnymi 

okolicznościami możliwe było zrezygnowanie w całości z egzekucji wierzytelności z 

wynagrodzenia dłużnika przy jednoczesnym przyznaniu mu przywileju cessio bonorum. 

Miało to miejsce chociażby w sprawie pewnego sierżanta, którego wynagrodzenie 

wynosiło dwa szylingi dziennie i który został ranny na służbie, stając się niezdolnym do 

pracy. W tej sprawie sąd nie nakazał mu przewłaszczać jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia, uznając go godnym przywileju cessio, zważywszy na to, że wysokość jego 

pensji była co najwyżej wystarczająca do zapewnienia środków utrzymania swojej rodzinie 

na bardzo skromnym poziomie725. 

Bell pisze również o kwestii egzekucji świadczenia z renty rocznej 726 . W 

przypadku, gdy to osoba do niej uprawniona była dłużnikiem, możliwe było zajęcie części 

przysługującej jej renty rocznej 727 . Wolną od egzekucji była z kolei renta, która 

przysługiwała małżonkowi dłużnika, który nie był za dług odpowiedzialny jako dłużnik 

solidarny lub poręczyciel. Dodatkowo, gdyby relatywnie niewielka renta roczna stanowiła 

jedyny dochód dłużnika, możliwe było orzeczenie cessio bonorum bez częściowego 

zajmowania jej na poczet toczącego się postępowania egzekucyjnego – w sprawie z 

wniosku Mackaya (25 stycznia 1794 r.) Sąd uznał, że z uwagi na niewielką wysokość 

przyznanej dłużnikowi przez jego wuja renty oraz z uwagi na jej alimentacyjny charakter 

niesłusznym byłoby pozbawienie dłużnika tych środków, jako koniecznych dla jego 

utrzymania728. 

Sąd mógł zadecydować również o przeniesieniu uprawnień z tytułu umowy najmu 

dłużnika-najemcy, mimo że umowa zabraniała dokonywania cesji praw lub 

                                                 

724 J. H. Burton, The Law…, op. cit., s. 658. 
725  Takimi motywami kierował się Sąd Sesji w wyroku z dnia 12 czerwca 1824 r. w sprawie Frasera 

przeciwko Kennedy’emu. Zob. Ch. Farquhar Shand, The Practice of Court of Session, on the Basis of the 

Late Mr. Darling’s Work of 1833, t. 2, Edinburgh 1848, s. 819. 
726 Renta roczna (annuity) to prawo do otrzymania określonej sumy pieniędzy co rok przez określoną liczbę 

lat (annuity certain) lub dożywotnio (annuity on live). Brak zapłaty renty rocznej dała uprawnionemu prawo 

do dochodzenia od zobowiązanego dużo wyższej sumy pieniężnej, z której coroczne odsetki umożliwiałyby 

zapłatę renty rocznej. Zob. R. Bell, op. cit., s. 46, s.v. Annuities. 
727 W ten sposób orzekł Sąd Sesji w sprawie wdowy Janet Hyndman, która posiadając rentę po zmarłym 

mężu-oficerze, została zobowiązana do przekazanie wierzycielom połowy świadczenia. Zob. J. Campbell 

(red.), op. cit., s. 505, przypis. 1.  
728 Morrison 14, s. 11794. 
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podnajmowania przedmiotu umowy729 , co zostało potwierdzone w sprawie z wniosku 

Martina zakończonej wyrokiem Sądu Sesji z dnia 17 grudnia 1808 r.730. 

 

4.5 Skutki orzeczenia 

Skuteczne udzielenie dłużnikowi cessio bonorum wiązało się ze skutkami 

dwojakiego rodzaju – dla osoby dłużnika oraz dla jego majątku.  

 

4.5.1 Skutki dla osoby dłużnika  

W przypadku osoby upadłego najistotniejszą kwestią pozostawało obwieszczenie 

faktu jego nowego statusu, które następowało przez fakt publicznego okazania dłużnika, 

który zobowiązany był do noszenia specjalnego stroju. O procedurze tej wspomina już 

Stair, który stwierdza, że przeprowadzana ona była jeszcze przed formalnym uwolnieniem 

dłużnika z uwięzienia. Urzędnik odpowiedzialny za więźnia był więc zobowiązany do jego 

okazania w miejscu publicznym – w tym czasie dłużnik siedział na specjalnym kamieniu 

dłużnika (dyvour stone)731. Ów opis, pochodzący z dzieła z 1681 r. wskazuje na istnienie 

tradycji w zakresie uwolnienia upadłego dłużnika oraz informowania społeczności lokalnej 

o jego nowym statusie732.  

Pokrywający się z opisem Staira, ale jednocześnie bardziej szczegółowy opis tego 

procesu znajdziemy w regulującym go akcie prawnym – Akcie Sederunt z 18 lipca 1688 

r. 733 . Pierwsza część aktu zawiera omówienie samego postępowania o przyznanie 

dłużnikowi cessio bonorum734, a następnie opisany jest proces, w którym urzędnik miejski 

                                                 

729 Bell, s. 596. „The widow of an officer of the navy was required to assign part of her annuity. But the Court 

will not impose on the wife of a debtor, who holds an annuity, the necessity of giving up any part of it for her 

husband’s liberation. A debtor holding a lease excluding assignees and subtenants, was, notwithstanding, 

required to grant an assignation before the Court would give the benefit of the cession”. 
730 Decisions in the Court of Session from 1800 to 1878 in Cases Connected with the Agriculture of Scotland, 

J. Still Anderson (red.), Edinburgh 1878, s. 199. 
731 Stair, 4.52.34. „The law hath also appointed that magistrates, where dyvours are incarcerated, must not set 

them out, until they have the habit appointed to be worn by dyvours, as their outmost garment, and they ought 

to set the dyvour for some time, in the most public time of the day, upon a place appointed for that purpose, 

commonly called the dyvour-stone”. 
732  William Bell wskazuje, że kamień upadłego został wybudowany w Edynburgu na podstawie Aktu 

Sederunt z 17 maja 1606 r. Zob. W. Bell, A Dictionary…, op. cit., s. 308.  
733  Akt ten stanowił ujednolicenie wcześniejszych Aktów Sereduntu dotyczących kwestii uwolnienia 

dłużnika, tj. Aktu z 26 lutego 1669 r. oraz Aktu z 23 stycznia 1673 r. 
734 Act of Sederunt z 18 lipca 1688 r. [w:]: The Acts of Sederunt…, op. cit., s. 181. „The Lords of Council and 

Session do ordain, That in time coming, when any bankrupt shall raise a process of cessio bonorum against 

his creditors, that with the process he produce a certificate, under the hand of one of the Magistrates of the 
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odpowiedzialny za więźnia zobowiązany jest do jego okazania na godzinę między godziną 

10 rano a południem na specjalnym kamieniu dłużniczym znajdującym się w pobliżu 

krzyża handlowego735. Opisany jest również sam strój, który składał się żółto-brązowej 

czapki oraz szaty podobnej do habitu w tych samych barwach736.  

Po okazaniu dłużnik był zwalniany i zobowiązany do stałego noszenia szaty 

upadłego, a gdyby zaprzestał on noszenia tej szaty lub ukrywał ją pod innym odzieniem, 

zostałby pozbawiony przywilejów wynikających z cessio bonorum, w tym w szczególności 

zanikłaby ochrona jego wolności osobistej. W przypadku, w którym urzędnik zaniechałby 

przeprowadzenia wyżej opisanych czynności, stałby się współodpowiedzialny za dług, 

który był przyczyną uwięzienia. Na sam koniec przewidziano ogólną możliwość 

zwolnienia dłużnika z obowiązku noszenia szaty upadłego, gdy przyczyną 

niewypłacalności był nieszczęśliwy wypadek, nie zaś zawinienie dłużnika. Jednocześnie 

podkreślono, że uprawnienie sądu do wydania takiej decyzji stanowi wyjątek od zasady 

obowiązku noszenia stroju upadłego737. 

Zasada opisana wyżej znalazła swoje rozwinięcie w sprawie wierzyciela Alexandra 

Wilsona przeciwko miastu Edynburg zakończonej wyrokiem Sądu Sesji z 8 lipca 1788 r. 

Doszło w niej do uwolnienia dłużnika tuż po wydaniu orzeczenia w przedmiocie cessio 

bonorum, które nastąpiło w ostatnim dniu zimowej sesji sądowej i nie zostało jeszcze 

formalnie doręczone do rąk urzędnika odpowiedzialnego za miejskie więzienia. Powód 

żądał, aby Sąd Sesji stwierdził odpowiedzialność pozwanego miasta za długi dłużnika, 

który przedwcześnie został wypuszczony z więzienia. Pozwane miasto wskazało, że do 

                                                 

Burgh where he is incarcerate, bearing That he hath been the space of the month in prison without which 

certificate, the process is not to be sustained”. 
735 Krzyże handlowe (tzw. Mercat Cross) to specjalne krzyże stawiane na rynkach miast posiadających prawo 

do organizowania targowisk lub jarmarków. Stanowiły również miejsca spotkań, zebrań oraz ogłaszania 

ważnych dla życia miasta informacji. O historii oraz roli krzyży jako miejsc spotkań oraz oznak dobrobytu 

miasta – W. G. Black, The Scots Mercat Cross: An Inquiry as to its History and Meaning, Glasgow 1930. 
736 Act of Sederunt z 18 lipca 1688 r., op. cit., s. 181.: „…and when he shall obtain a decree, ordains the 

Magistrates of the burgh, before his liberation out of prison, to cause him to take on and wear upon his head, 

a bonnet, partly of a brown, and partly of a yellow color, with uppermost hole, or stockings on his legs, half 

brown and half yellow colored, conform to a pattern delivered to the Magistrates of Edinburgh, to be keeper 

in their tollbooth, and that they cause take thee devour to the mercat-cross, betwixt ten and twelve o’clock in 

the forenoon, with the foresail habit, where he is to be fit upon the dyvour stone the space of one hour”. 
737 Ibidem, s. 182. „…and then to be dismissed, and ordains the dyvour to wear the said habit in all time 

thereafter; and in case he be found either wanting or disgusting the same, he shall loss the benefit of the 

bonorum; And in case the Magistrates certificate aforesaid shall be reargued or that they shall not observe the 

said order, in liberation of dyvours, they shall be liable in the debt, for which the dyvour is incarcerated. And 

the Lords declare, They will observe this act in coming, and will not dispense with the foresail habit, except 

in the cases of innocent misfortune, liquidly libeled and proven”. 
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uwolnienia doszło jedynie kilka dni wcześniej, a z uwagi na skuteczne zakończenie 

postępowania sądowego niemożliwa była inna decyzja względem dłużnika niż jego 

uwolnienie, a powód winien wykazać, iż działanie urzędnika doprowadziło do wyrządzenia 

mu szkody. Strona pozwana zwróciła również uwagę, że choć orzeczenie Sądu Sesji nie 

ma charakteru ostatecznego, z uwagi na możliwość odwołania się od niego do 

rozstrzygnięcia Izby Lordów738, to odwołanie to ma charakter niesuspensywny. Strona 

powodowa w odpowiedzi wskazała, iż źródłem rozwiązania prawnego, w którym upatruje 

ona podstawy swojego żądania jest możliwość karania urzędników za samowolne działania 

w zakresie więzienia bądź uwalniania dłużników, a zatem niekoniecznym jest 

wykazywanie istnienia bądź samej możliwości powstania szkody. Sąd Sesji stanął na 

stanowisku, że przepisy umożliwiające uwalnianie więźniów – czy to przez nakaz Rady 

Królewskiej czy wyrok Sądu Sesji – są jasne i brak otrzymania takiej decyzji (mimo 

świadomości jej wydania) uniemożliwia urzędnikowi uwolnienie więźnia, a w przypadku 

gdyby do takiego uwolnienia doszło, wiąże się to z powstaniem odpowiedzialności 

solidarnej urzędnika za dług więźnia739.  

Stair wskazuje, że zaniechanie przez dłużnika noszenia związanych z jego statusem 

szat stanowiło podstawę do kontynuowania względem niego egzekucji osobistej740. Samo 

rozwiązanie miało dwie funkcje. Perspektywa konieczności noszenia stroju dłużniczego 

była upokarzająca i stanowić miała okoliczność odstraszającą potencjalnego dłużnika 

przed popadnięciem w stan niewypłacalności. W przypadku dłużnika, który już w ten stan 

popadł, strój ten niósł za sobą pewien ładunek informacji o sytuacji dłużnika, co miało 

chronić jego przyszłych kontrahentów, z drugiej zaś strony pełnił formę stygmatyzującą 

wobec tych upadłych, którzy żyjąc w sposób ekstrawagancki i wystawny, roztrwonili swój 

majątek, a mimo to kontynuowali prowadzenie działalności gospodarczej, kiedy byli już 

całkowicie niewypłacalni. Jednocześnie Sąd Sesji mógł zadecydować o zwolnieniu 

                                                 

738 Więcej o problemie jurysdykcji Izby Lordów nad orzeczeniami sądów szkockich: M. Szymura, Geneza 

jurysdykcji apelacyjnej…, op. cit., s. 733‒745. 
739 Morrison 14, s. 11757. 
740 Stair, 4.52.34. „And these decreets bear, that the dyvour shall be no longer free from personal execution, 

than while that habit is upon him, when his clothes are on, and so visible that all who converse with him may 

see it”.  
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dłużnika z obowiązku noszenia szaty upadłego, jeżeli ten bądź udowodnił bądź też 

przekonał sąd, iż w dług popadł bez swojej winy741.  

Pierwszą sprawą, w której odstąpiono względem dłużnika od nakazu noszenia szaty 

upadłego była sprawa Rutheforda przeciwko wierzycielom (wyrok z 5 grudnia 1676 r.), 

w której dłużnik został uwięziony za dług wynikający z poręczenia za swego ojca. Stair 

wskazuje jednak, że sędziowie nie byli w tej sprawie jednomyślni, bowiem uważali, że Akt 

Sederunt „nie przewiduje wyjątków i po wszechstronnym zważeniu argumentów, upadły 

winien być rozpoznawany poprzez szatę i uznawany za osobę niebudzącą zaufania, a inne 

osoby mogą być wówczas ostrzeżone, aby z nią nie zawierać umów lub udzielać pożyczek, 

których one nie spłacą”742. 

Ciekawym spostrzeżeniem w zakresie faktycznego sposobu noszenia odzienia 

upadłego zasłużył się Sąd Sesji w sprawie dłużniczki Isobel Rowley przeciwko 

wierzycielom 743 , w którym wskazał, że choć procedura szkockiego postępowania 

upadłościowego nie różni się w sposobie jego prowadzenia ze względu na płeć dłużnika, 

to jednocześnie przewidziane w Akcie Sederunt szaty są odzieniem przewidzianym do 

noszenia przez mężczyzn. 

Już w czasach Staira odwróceniu ulegał mechanizm stosowania obowiązku 

noszenia szaty upadłego polegający na tym, iż stosowano go jedynie w przypadku 

najbardziej skrajnych sytuacji – ostatnimi przykładami odmowy zastosowania dyspensy 

względem wskazanego powyżej obowiązku były rozstrzygnięcia z 20 lutego 1752 r. w 

sprawie z wniosku Johna Drysdale’a przeciwko wierzycielom744 oraz z 17 listopada 1775 

r. w sprawie Dick v. Morison 745 , w których przyczyną niewypłacalności, a zarazem 

                                                 

741 Stair, 4.52.34. „The reason of which severity is, to deter Decoctores, who lavishly spend their estates, and 

continue trade, when they know themselves absolutely broken; and therefore the Lords exeem some from 

wearing this habit, upon their proper knowledge or famous testiiicates that they became poor with out such 

faults”.  
742 Ibidem, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „One of the first cases reported in which the habit was 

dispensed with was that of Rutherford, 5. Dec. 1676, who, it appears, had contracted the debt, for which he 

was imprisoned, merely as a cautioner for his father; nevertheless some of the Lords hesitated in this case, 

being  ‘of opinion that the act of sederunt made no distinction, and being made upon good consideration, and 

conform to  ‘the practice of all other nations, that bankrupts might be known by a habit to be persons that 

deserved no trust, and that others may be affrighted from contracting or undergoing debts « which they are 

not able to pay”. 
743 Rowley przeciwko wierzycielom, 3 grudnia 1776. 5 Brn 413.  

https://www.bailii.org/scot/cases/ScotCS/1776/Brn050413-0371.html [data dostępu 20.09.2022]. 
744 Morrison 14, s. 11781. 
745 Ibidem, s. 11791. 
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negatywnej oceny zachowania dłużników sformułowanej przez Sąd była ich działalność 

przemytnicza746.  

Bankton pisze o obowiązku noszenia szaty upadłego już w czasie przeszłym 

wskazując jednak, iż zasada ta obowiązywała w tym czasie w innych krajach. Zauważa, że 

początkowy wyjątek od obowiązku noszenia szaty, który udzielano osobom, u których stan 

niewypłacalności powstał z uwagi na nieszczęśliwe okoliczności, stał się ówcześnie 

zasadą. Z kolei wyjątkiem od powyższej zasady była sytuacja nakazywania noszenia tego 

ubioru tym, którzy w stan niewypłacalności popadli przez własną nieuczciwość747. 

Erskine stwierdza, że to, czy dłużnik po orzeczeniu będzie zobowiązany do 

noszenia szaty upadłego zależy od treści stanowiska jego wierzycieli, a do samej formy 

okazania upadłego oraz nałożenia na niego obowiązku odsyła do przywołanych już wyżej 

Aktów Sederunt z 17 maja 1606 r., 26 lutego 1665 r., 28 stycznia 1673 r. oraz 18 lipca 

1688 r. Jednocześnie Erskine potwierdza uprawnienia Sądu Sesji do ostatecznej decyzji w 

zakresie obowiązku noszenia szat upadłego748. Autor odwołuje się również do ustawy z 

1696 r., w której zakazano udzielania dyspensy, jeżeli we wniosku o udzielenie cessio nie 

wykazano należycie, że było ono skutkiem nieszczęśliwych okoliczności – ratio legis 

dalszego stosowania stygmatyzującego stroju znalazło swój wyraz w cytowanych już 

powyżej orzeczeniach w sprawie Drysdale’a z 1752 r. oraz Dicka z 1775 r.749 

                                                 

746 Szczegóły tego orzeczenia podaje Stair (Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5). Dekret Sądu w 

tej sprawie głosił, że „w związku z faktem, iż dłużnik nie stał się niewypłacalny na skutek nieszczęśliwych 

okoliczności, lecz wskutek prowadzenia nielegalnego handlu i przemytu, postanowiono odmówić mu 

dyspensy na noszenie szat upadłego”. 
747 Bankton, 4.60.2. „But of old he behoved first to put on the Dyvour’s habit, and he was only entitled to 

personal liberty when he wore it the parallel of which is used in some countries at this day. But even of old, 

sometimes the lords dispensed with the habit, when the party fell into miserable circumstances, thru ’pure 

adverse fortune . And now the dyvours habit is never enjoined, unless the party is found a Fraudulent 

bankrupt”. 
748 Erskine, 4.3.27. „Where a prisoner is set at liberty upon a cessio, he must, if his creditors shall insist on it, 

wear for the future a particular habit appropriated by custom to dyvours or bankrupts; as to which, see Acts 

of Sederunt, May 17. 1606, quoted in Statute-law abridged, voce Prisoner, Feb. 26. 1665, Jan. 28. 1673, and 

July 18.1688. The court of session, by the act last quoted, declared, that they would not dispense with the 

wearing of the habit, except in the case of mere misfortune”. 
749 Ibidem. „Where a prisoner is set at liberty upon a cessio, he must, if his creditors shall insist on it, wear 

for the future a particular habit appropriated by custom to dyvours or bankrupts; as to which, see Acts of 

Sederunt, May 17. 1606, quoted in Statute-law abridged, voce Prisoner, Feb. 26. 1665, Jan. 28. 1673, and 

July 18.1688. The court of session, by the act last quoted, declared, that they would not dispense with the 

wearing of the habit, except in the case of mere misfortune; and they are, by a still later statute, 1696, c. 5, 

prohibited to dispense with that mark of reproach, if it be not libelled in the summons of cessio, and sustained 

and proved that the bankruptcy was owing to misfortune. Hence a bankrupt was condemn ed to wear the 

dyvour’s habit, though no suspicion of fraud lay against him, because he had been a dealer in the smuggling, 

or running of goods, which is an illicit trade”. 
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Zasada zwolnienia dłużnika z obowiązku noszenia stroju upadłego została 

ostatecznie utrwalona w orzeczeniu w sprawie Smith v. Likely z 6 lutego 1813 r., w której 

Sąd Sesji wskazał, iż w przypadkach, w których niewypłacalność dłużnika miała charakter 

zawiniony lub też wynikała z ekstrawagancji, w miejsce uwzględniania wniosku o 

zastosowanie cessio bonorum połączonego z późniejszym, stygmatyzującym obowiązkiem 

noszenia szaty upadłego, należało odmówić pierwszemu wnioskowi o zwolnienie i w ten 

sposób przedłużyć dolegliwość uwięzienia dłużnika, który po pewnym czasie składał 

ponowny, tym razem uwzględniany, wniosek 750 . Powyższą opinię podzielali również 

Stair 751  i Erskine 752 , którzy za orzekającym w sprawie lordem Meadowbankiem 753 

wskazali, że stosowanie tej instytucji, biorąc pod uwagę istniejące w drugiej połowie XVII 

w. nastroje społeczne, stanowiłoby obrazę wymiaru sprawiedliwości, gorszyłoby 

niewinnych obywateli oraz szykanowałoby marnotrawców. 

 

4.5.2 Skutki dla majątku dłużnika 

Jak już było podnoszone powyżej, cessio bonorum miało zastosowanie jedynie do 

tych długów, które zostały wskazane we wniosku i tych wierzycieli, którzy zostali wezwani 

do udziału w postępowaniu, zaś majątkiem, z którego zaspokajano roszczenia wierzycieli 

był cały majątek dłużnika na moment orzeczenia podjęcia decyzji o jego uwolnieniu. Na 

tym tle problematyczną kwestią okazywało się zagadnienie zaspokojenia roszczeń 

wierzycieli z przyszłego majątku dłużnika – choć rozwiązanie takie wydawałoby się 

logiczne, to jednak nowo nabyty majątek dłużnika doznawał jedynie częściowej ochrony.  

W sprawie Lamb v. Duncan (16 maja 1798 r.) rozpoznano kwestię nabycia 

znacznego majątku już po orzeczeniu cessio bonorum. Pozwany, James Duncan, uzyskał 

cessio bonorum z uwagi na szereg drobnych długów w 1788 r. Od czasu wydania 

                                                 

750 Ch. Farquhar Shand, op. cit., s. 813.  
751 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „The dyvour’s habit is now uniformly dispensed with. It 

would, as the late Lord Meadowbank observed, in Smith v. Likely, 6. Feb. 1813, according to the present 

state of the public feeling, be held a disgrace to the administration of public justice. It would shock the 

innocent; it ' would render the guilty miserably profligate”. 
752 Erskine, 4.3.26. „Condemnation to the dyvour's habit, “ is now undoubtedly done away. According to the 

state of the public feeling, it would be held a disgrace to the administration of public justice. It would shock 

the innocent. It would render the guilty “miserably profligate. Therefore that remedy is out of the question”.  
753 Alexander Maconochie, Lord Meadowbank (1777‒1861) – szkocki prawnik, od 1819 sędzia Sądu Sesji, 

który przyjął ten sam tytuł jak jego ojciec zasiadający w tym sądzie ćwierć wieku wcześniej – Lord 

Meadowbank. O obu sędziach sesji noszących ten tytuł: M. F. Conolly, Biographical Dictionary of Eminent 

Men of Fife: Of Past and Present Times, Natives of the County, Or Connected with it by Property, Residence, 

Office, Marriage, Or Otherwise, Edinburgh 1866, s. 317. 
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orzeczenia wierzyciele nie podjęli kroków w celu egzekucji ich wierzytelności, co 

nastąpiło dopiero po dziesięciu latach, a dokładnie po tym, jak pozwany odziedziczył po 

krewnych nieruchomości. Strona pozwana broniła się twierdzeniem, iż prowadzenie 

egzekucji z nowo nabytego majątku byłoby niesprawiedliwe, a egzekucja powinna być 

prowadzona z majątku dłużnika według stanu na moment orzeczenia cessio bonorum. W 

odpowiedzi strona powodowa wskazała, iż cessio bonorum przyznawane jest na wniosek i 

w interesie dłużnika. W przedmiotowym postępowaniu żaden wierzyciel nie oponował 

wnioskowi, a brak przeprowadzenia przez dziesięć lat postępowania egzekucyjnego nie 

wynika z braku staranności wierzycieli, a z ich podejścia do procedury upadłościowej, 

którą postrzegali przez pryzmat zabezpieczenia majątku dłużnika i umożliwienia mu 

dokonania spłaty długów. W tej sytuacji strona pozwana wskazała, że wierzyciel zawsze 

musi wykazać się pewnym stopniem staranności w procesie egzekucji wierzytelności i 

jedynie udowodnienie, iż dłużnik był w nieprzerwanym stanie niewypłacalności umożliwia 

niejako automatyczne rozpoczęcie egzekucji z nowo nabytego majątku. Sąd przyznał rację 

stronie pozwanej wskazując, że choć dług i możliwość dysponowania nim należy bez 

wątpienia do wierzyciela, to jednak sposób zaspokojenia jego wierzytelności z majątku 

dłużnika już zupełnie dowolnym nie jest. W tej sytuacji możliwe było wcześniejsze 

prowadzenie postępowania egzekucyjnego z istniejącego już majątku dłużnika, a zatem to 

po stronie wierzyciela leży ciężar dowodu, iż dochował on wystarczającej staranności, by 

zaspokoić swoje roszczenia z istniejącego wcześniej majątku. Wobec braku udowodnienia 

tej kwestii przez powoda Sąd zasądził na rzecz pozwanego dłużnika754. 

Ciekawe rozważania dotyczące braku wyłączenia z egzekucji składników 

majątkowych nabytych już po orzeczeniu cessio bonorum można znaleźć w uzasadnieniu 

wyroku Sądu Sesji w sprawie Hamilton v. Borthwick, w której wskazano, że cessio 

bonorum chroni przede wszystkim osobę dłużnika, a nie jego majątek. Pewna część 

majątku dłużnika, która potrzebna mu jest do samodzielnej egzystencji, została wyłączona 

z egzekucji na mocy wskazanego już beneficium competentiae, która to jednak instytucja 

wywoływała szereg problemów praktycznych, w szczególności z uwagi na 

niewystarczająco precyzyjne zakreślenie katalogu składników majątkowych wyłączonych 

spod egzekucji755. 

                                                 

754 Morrison 8, s. 6576. 
755 Hamilton v. Borthwick, 1772 (5 Brn 412). Źródło: https://www.bailii.org/scot/cases/ScotCS/1772/Brn050 

412-0368.pdf [data dostępu 20.09.2022]. 
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Erskine wskazuje, że wyrok nakazujący zwolnienie uwięzionego dłużnika nie 

wywiera skutków w stosunku do długów przyszłych, jak również w stosunku do długów 

powstałych w przeszłości, które dopiero później zostały stwierdzone. Ponadto, cessio nie 

skutkuje wobec wierzycieli niezawezwanych do postępowania. Jeżeli zaś dłużnik zostanie 

ponownie uwięziony za inne długi, nie może powołać się na uzyskany przywilej, lecz 

winien wystąpić z nowym wnioskiem o udzielenie cessio756. 

Holistyczny charakter szkockiego postępowania upadłościowego podkreślany jest 

przez Banktona, który uznał, że dobrodziejstwo cessio bonorum obejmuje długi względem 

wierzycieli, wobec których dłużnik przysiągł je spełnić. Taka przysięga okazuje się 

bowiem nieskuteczna wobec naczelnej zasady prawa zobowiązań, które głosi, że nie można 

się zobowiązać do świadczenia niemożliwego – w tym przypadku chodzi o fakt, że 

wierzyciel jest zaspokajany w toku postępowania upadłościowego w odpowiedniej 

proporcji swoich zobowiązań względem całości długów dłużnika oraz wartości zrzekanego 

się przez niego majątku. Jednocześnie Bankton czyni istotną uwagę, że w przypadku 

powstania nowych długów bądź istnienia wierzyciela, którego nie objęło wcześniejsze 

postępowanie upadłościowe, w dalszym ciągu istnieje możliwość złożenia przez dłużnika 

nowego wniosku o cessio bonorum757. 

Ewentualne polepszenie się sytuacji majątkowej dłużnika już po przyznaniu mu 

cessio bonorum otwierało wierzycielom drogę do zaspokojenia długu z nowo powstałego 

majątku. Istniały jednak w tym zakresie dwa ograniczenia. Pierwszym z nich było 

wyłączenie przedmiotów, które to osoby trzecie darowały dłużnikowi w celu zaspokojenia 

jego najbardziej rudymentarnych potrzeb. Podobne uzasadnienie posiadało drugie 

ograniczenie według Banktona, czyli omawiane beneficium competentiae, które wyłączało 

część pierwotnej masy upadłościowej z egzekucji – to rozwiązanie przyjęte z prawa 

rzymskiego zapewniało możliwość pozostawienia dłużnikowi części majątku koniecznego 

                                                 

756 Erskine, 4.3.26. „The decree ordaining the prisoner to be set free, can have no effect as to future debts 

contracted by him, nor even as to posterior corroborations of former debts; neither can it affect creditors who 

were not called as defenders in the action upon which the decree proceeded; and therefore if the debtor shall, 

after his release, be again imprisoned upon any such debt, he cannot avail himself of his former decree but 

must raise a new action of cession”.  
757 Bankton, 4.60.3. „The benefit of a Cessio bonorum is competent, even against creditors to whom the 

debtors had sworn to make payment for such oath follows the nature of the alt to which it is added, and cannot 

oblige to an impossibility, nor disable one from taking care of his personal liberty, to which he is naturally 

bound. And if he contracts debts anew, or some of his creditors have, by overnight, been omitted to be called 

in the summons, he may insist in a new action of cessio bonorum against them”. 
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dla celów utrzymania jego oraz jego najbliższych, co jak słusznie wskazuje pisarz miało 

uzasadnienie zarówno w historii szkockiego porządku prawnego, jak i w prawie 

naturalnym758. 

Bell, wskazując na cel postępowania, stwierdza, że rozporządzenie majątkiem 

dłużnika następuje na rzecz wszystkich wierzycieli, nawet jeśli uznają otrzymane w ten 

sposób środki za niewystarczające. Przed przyznaniem cessio bonorum wierzyciele mogą 

prowadzić egzekucję na podstawie tytułów syngularnych, przy czym zabronione jest takie 

działanie, które prowadzić będzie do uzyskania przez jednego wierzyciela całego majątku 

dłużnika z preferencją jego wierzytelności przed innymi, które są procedowane w ramach 

postępowania o przyznanie cessio bonorum 759 . Jednocześnie pisarz nie przekreśla 

możliwości ponownej egzekucji, a w konsekwencji złożenia nowego wniosku o cessio 

bonorum w przypadku pojawienia się nowego majątku dłużnika, nabytego chociażby przez 

dziedziczenie czy wypracowanego już po ogłoszeniu upadłości, co jednak uzasadnia 

spełnieniem dwóch warunków760. 

Pierwszym z nich jest zaliczenie otrzymanych do tej pory środków na poczet 

udziału w masie upadłościowej. Pisarz wskazuje, że wierzyciele, którzy szukali 

zaspokojenia wierzytelności z nowych środków, na żądanie dłużnika mieli wliczyć to, co 

otrzymali w ramach poprzedniego podziału środków w poczet nowego udziału w masie 

spadkowej. Mieli także wykazać, że otrzymanymi do tej pory środkami (jeżeli znajdowały 

się jedynie w ich zarządzie) postępowali w sposób właściwy lub też starannie dochodzili 

na przykład długów znajdujących się w masie upadłościowej. Jednocześnie ciężar dowodu, 

iż wierzyciel otrzymał już wystarczający udział lub też nieprawidłowo zarządzał 

otrzymanymi środkami, co miało go wyłączać od udziału w podziale nowych środków, 

                                                 

758 Bankton, 4.60.5. „If one, after he has obtained the benefit of a Cessio bonorum, on a surrender of his 

effects, comes to better circumstances, his creditors may affect his new acquisitions, except as to what is 

conferred on him by third parties expressly for his aliment. And by the prescription of the civil law, from 

whence we have adopted this privilege, he had beneficium Competentia, viz. to reserve to himself so much of 

his future acquisitions as was necessary for his maintenance, and the creditors could not attach the same 

which I conceive takes place with us, being founded on natural humanity, and expressly established by our 

old law”. 
759 Bell, s. 597. „The conveyance is for the benefit of all the creditors. But they are not obliged to ac- quiesce 

in it as sufficient. They may follow out the diligence of the law, more effectually to attach the funds. But no 

individual creditor can take separate proceedings, to raise for himself a preference, subsequently to the 

disposition omnium bonorum”.  
760 Ibidem. „Where the debtor has acquired new funds by succession or otherwise, his creditors are entitled 

to proceed with diligence to make them effectual. But this right must be taken under the following 

qualifications”. 
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spoczywał na dłużniku bądź na innym wierzycielu761. Wydawać by się mogło, że samo 

pojawienie się nowego majątku wyłącza niemożliwość udziału dawnego wierzyciela w 

podziale nowych środków, jednak Bell wskazuje na możliwość pojawienia się również 

nowych wierzycieli, nieuwzględnionych we wcześniejszym postępowaniu, których 

wierzytelność mogła doprowadzić do sytuacji, w której mimo pojawienia się nowego 

majątku, udział wcześniejszego wierzyciela w podziale masy upadłościowej był niższy niż 

to, co do tej pory uzyskał.  

Swoje stanowisko Bell uzasadnia linią orzeczniczą Sądu Sesji w sprawie Lamb v. 

Duncan rozstrzygniętej wyrokiem Sądu Sesji z 16 maja 1798 r.762. Dłużnik James Duncan 

uzyskał cessio bonorum w 1788 r. i w konsekwencji przekazał na rzecz swoich wierzycieli 

cały swój majątek, który zasadniczo składał się z kilku niewielkich wierzytelności. 

Wierzyciele Duncana nigdy nie działali na rzecz ściągnięcia tychże długów i zaspokojenia 

w ten sposób własnych roszczeń. Kilka lat później Duncan uzyskał na skutek dziedziczenia 

nieruchomość, co spowodowało reakcję trzech wierzycieli w celu dochodzenia długów 

będących przedmiotem postępowania upadłościowego. Pozwany dłużnik wniósł o 

oddalenie powództwa wskazując na możliwość zaspokojenia roszczeń wierzycieli z 

oddanych do ich dyspozycji wierzytelności, których jednak wierzyciele nie ściągnęli. 

Rozpoznający sprawę skład orzeczniczy uznał, że powód ma rację jedynie w tym zakresie, 

w którym długi windykowane w ramach postępowania upadłościowego nie znalazły 

zaspokojenia w wierzytelnościach oddanych wierzycielom do dyspozycji w trakcie 

pierwszego postępowania. Jednocześnie ciężar dowodu spoczywał na powodzie – zarówno 

w zakresie udowodnienia prawidłowości dochodzenia wcześniejszych wierzytelności, jak 

i poziomu zaspokojenia swojego roszczenia, czego powód nie zrobił, inicjując 

postępowanie sądowe. W konsekwencji sąd zawiesił postępowanie do czasu wykazania 

tego faktu przez powoda. Tożsame orzeczenie zapadło w sprawie M’Kissock v. Murphie z 

10 lutego 1814 r.763 

                                                 

761 Bell, s. 597. „1. Creditors who, having got a disposition ompium bonorum in cessio, claim payment out 

of a new fund, must, in competition with new creditors, or in a question with the debtor, account for the 

proceeds of the estate conveyed by the disposition omnium bonorum; and shew a reasonable degree of 

diligence in the management of the funds assigned. But the burden of shewing that there were funds 

conveyed, which might have been recovered, is laid on the debtor who accuses the creditors of negligence, 

or on the new creditors”.  
762 Morrison 8, s. 6576. 
763 A. Beatson Bell, W. Lamond (red.), op. cit., s. 342. 
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Drugim ograniczeniem była sytuacja, w której nowy majątek nie przekraczał 

wartości, które byłoby wyłączone z egzekucji. Gdyby doszło do podjęcia czynności 

egzekucyjnych ze strony wierzycieli, to dłużnikowi przysługuje prawo do żądania 

zawieszenia postępowania, a sami wierzyciele nie mają prawa do uzyskania zabezpieczenia 

nowego majątku dłużnika764. Tę zasadę Bell obrazuje orzeczeniem w sprawie Reid v. 

Donaldson z 11 lipca 1778 r., która, jak wskazuje lord Braxfield, miała charakter 

precedensu z uwagi na brak wcześniejszego rozstrzygnięcia omawianej kwestii. Sprawa 

dotyczyła zatrzymania wierzytelności, która należała do dłużnika – jego wierzyciel żądał 

stosownego zajęcia tej sumy na czas udowodnienia, że może dokonać z niej zaspokojenia 

długu niespłaconego w ramach postępowania o przyznanie cessio bonorum. W ocenie lorda 

Covingtona uznanie wniosku wierzyciela przed wykazaniem, że środki te przekraczają 

zwolnione od egzekucji w ramach beneficium competentiae składniki majątkowe byłoby 

rozwiązaniem niesłusznym, a wniosek wierzyciela jest przedwczesny. Przewodniczący 

składu zauważył, że orzeczenie upadłości nie powoduje anulowania długu, ale 

jednocześnie nie pozbawia dłużnika praw, a wierzyciela obowiązków. W sytuacji, w której 

wierzyciel kierowałby czynności egzekucyjne względem majątku wyjętego z egzekucji 

takiego jak łóżko dłużnika czy jego ubiór, musi istnieć możliwość kwestionowania takich 

działań, a zatem nie może być mowy o automatyzmie w uwzględnianiu wniosków 

wierzyciela, które muszą być dostatecznie uzasadnione765. Dalej Bell przywołał między 

innymi już cytowane orzeczenie 766  dotyczące podstawowych dla egzystencji dłużnika 

przedmiotów składających się na skromne wyposażenie niewielkiego domu dla niego, jego 

żony i dzieci oraz na fakt, że linia orzecznicza w tych sprawach nie jest jeszcze w pełni 

utrwalona, odwołując się do sprawy, w której za niezbędne dla dłużnika przedmioty uznano 

jedynie jego odzienie i narzędzia pracy767. 

 

                                                 

764 Bell, s. 597. 2. „The creditors are not entitled to take advantage of new acquisitions, which do not exceed 

the amount or value of what the debtor would have been entitled to retain out of his effects, in granting the 

disposition omnium bonorum. But the remedy is to be applied, in the way of suspension of the proceedings 

of the creditors: They are not bound to shew the amount of the debtor’s funds, before their diligence can 

proceed”. 
765 Decisions of the Lords of Council and Session, from 1766 to 1791, D. Dalrymple [lord Hailes] (red.), t. 1, 

Edinburgh 1826, s. 803. 
766 Pringle v. Neilson z 5 sierpnia 1788 r.  
767 Bell, s. 597. „But there occurred, in that shape of the question which is now under consideration, a case, 

which seems to fix, that nothing but the most absolute necessaries of subsistence are: exempted from 

diligence. In this case, the debtor had furnished a small house, in the most economical way, for a wife and 

several children; but the Court would not prevent a poinding, nor interfere farther than concerned  ‘the 

debtor’s person, wearing apparel, and working tools”. 
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Podsumowanie 

Wyjątkowy charakter szkockiego środka egzekucyjnego w postaci uwięzienia za 

długi wynikał, jak zostało przedstawione we wcześniejszych rozdziałach, z unikatowego 

podejścia do długu per se i obowiązku jego spełnienia przez dłużnika mimo uwięzienia, 

które nie zastępowało zobowiązania karą, jak miało to miejsce w prawie angielskim, a 

jedynie wprowadzało atmosferę przymusu, która sprzyjała ujawnieniu ukrywanego bądź 

sprzeniewierzonego majątku. Ów duch szkockiej instytucji jest równie mocno widoczny 

w mechanizmie odzyskania przez dłużnika wolności, jakim była konstrukcja cessio 

bonorum, która w przypadku uczciwego dłużnika pozwalała na opuszczenie murów 

więzienia minimum po miesiącu od pozbawienia go wolności, przy jednoczesnym 

spełnieniu szeregu przesłanek podmiotowo i przedmiotowo istotnych. 

Pisarze instytucjonalni w swoich dziełach wskazali na przesłanki pozytywne, których 

wystąpienie warunkowało możliwość skorzystania z przywileju cessio bonorum, jak 

również te, których wystąpienie uniemożliwiało skorzystanie z takiego uprawnienia. 

Podstawową przesłanką pozytywną, która umożliwiała złożenie wniosku, było 

przebywanie w więzieniu przez okres nie krótszy niż miesiąc. Od dłużnika wymagano 

złożenia przysięgi, w której potwierdzał on stan swojego majątku oraz brak dokonania 

czynności fraudacyjnych, a następnie zobowiązany był do przewłaszczenia posiadanego 

majątku na rzecz biorących udział w postępowaniu wierzycielach. Stanowisko procesowe 

dłużnika-wnioskodawcy mogło być kontestowane przez uczestniczących w postępowaniu 

wierzycieli, którzy dowodzili, że uwięzienie za długi stanowi konsekwencje przestępstwa 

lub też że dłużnik dopuścił się czynności fraudacyjnych w celu ukrycia majątku. 

Z punktu widzenia postępowania sądowego skorzystanie z cessio bonorum 

wymagało w pierwszej kolejności złożenia wniosku w odpowiedniej formie przez 

dłużnika, który zawierał przedstawienie przez dłużnika dokumentów potwierdzających 

brak zaistnienia przesłanek negatywnych oraz udowodnienie istnienia swojego majątku 

podlegającego likwidacji. Następnie dochodziło do rozpoznania sprawy przez Sąd Sesji, w 

trakcie którego przesłuchiwano dłużnika oraz wierzycieli, a także odbierano przysięgę od 

dłużnika. Całość postępowania kończyła się wyrokiem, który stanowił wyraz oceny 

sytuacji oraz przysięgi konkretnego dłużnika, poprzez udzielenie cessio bonorum bądź 

odmowę przyznania tego dobrodziejstwa. Uwzględnienie wniosku prowadziło do dalszych 

działań w ramach postępowania egzekucyjnego, które sprowadzało się do likwidacji 
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majątku dłużnika poprzez wybór zarządcy majątku za zgodą wszystkich uczestniczących 

w postępowaniu wierzycieli oraz dokonanie podziału majątku między nimi. 

Pomimo względnego podobieństwa cessio bonorum do instytucji angielskiej 

upadłości, były to zupełnie odrębne i znacząco różniące się od siebie procedury. Różnice 

między innymi dotyczyły zarówno zakresu podmiotowego, jak też przede wszystkim 

skutków skorzystania z nich. W przypadku upadłości w Anglii, dochodziło do całkowitego 

umorzenia długów upadłego, a więc „nowego startu”. Z kolei skorzystanie z cessio 

bonorum nie umarzało zgłoszonych długów, a jedynie prowadziło do uwolnienia go z 

ciężarów związanych z uwięzieniem, kosztem rozdysponowania na rzecz wierzycieli 

całością posiadanego majątku. Dłużnik nie był wolny od długu, a każde kolejne większe 

przysporzenie otwierało drogę do ponownego prowadzenia przeciwko niemu egzekucji, aż 

do momentu spełnienia świadczenia w całości. Skutkiem cessio bonorum było zatem 

skuteczne, przynajmniej w części, kontynuowanie egzekucji majątkowej i jednoczesne 

zatrzymanie egzekucji osobistej. Ponadto, instytucja ta otwierała drzwi dla nowej kategorii 

dłużników, nie będących przedsiębiorcami jak w przypadku instytucji upadłości, lecz 

posiadających wszelkiego rodzaju długi o charakterze cywilnoprawnym. 

Kolejna istotna różnica leżała w postawie wierzycieli – o ile upadłość wymagała 

wyrażenia zgody przez wszystkich wierzycieli, co w przypadku cessio bonorum nie było 

wymagane, a stanowisko wierzycieli – choć brane pod uwagę w ramach prowadzonego 

przesłuchania przed sądem – nie miało charakteru przesądzającego zasadność wniosku 

dłużnika.  

W przypadku instytucji cessio bonorum, dzięki specyfice szkockiej regulacji 

prawnej, dochodziło do zabezpieczenia dłużnika przed nieuczciwymi zachowaniami 

wierzycieli. Próbowali oni bowiem, zwłaszcza w początkach okresach funkcjonowania 

instytucji uwięzienia dłużnika, celowo uwalniać dłużników przed upływem wymaganego 

prawem czasu pozbawienia wolności, aby kolejno uwięzić ich ponownie. To samo 

dotyczyło ewentualnych zmów wierzycieli i próby opierania wniosków o kolejne, nowe 

podstawy prawne bądź dalsze, oddzielnie postrzegane zobowiązania. Praktyka orzecznicza 

Sądu Sesji zmierzała jednak w takich wypadkach do celowościowego interpretowania 

dobrodziejstwa cessio bonorum i stosowania zasad humanitaryzmu, w poszanowaniu 

równowagi pozycji dłużnika i wierzycieli. Nadto, przejawem stosowania humanitarnego 

podejścia do pozycji dłużnika było zaliczanie na poczet okresu pozbawienia wolności dni, 

podczas których dłużnik z przyczyn zdrowotnych musiał pozostawać poza więzieniem. 

Dłużnikowi oprócz tego pozostawiano te składniki majątku, które pozwalały na 
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zaspokojenie jego podstawowych potrzeb, a także elementy pozwalające na wykonywanie 

czynności zarobkowych. Takie podejście istotnie różniło szkocką jurysprudencję od 

znacznie bardziej radykalnego postrzegania osoby niewypłacalnego dłużnika, które można 

było zaobserwować w przypadku rozwiązań angielskich.  

Orzecznictwo Sądu Sesji doprowadziło do doprecyzowania zasad uwalniania 

dłużnika w przypadku stosowania procedury cessio bonorum. Jego zasługą jest również 

wypracowanie na potrzeby szkockiej praktyki definicji niewypłacalności, która 

warunkowała możliwość uwolnienia dłużnika, a która przejawiała się w posiadaniu 

zobowiązań przekraczających wysokość aktywów majątku dłużnika. Ta z pozoru 

oczywista konstatacja jest o tyle istotna, że to pojawienie się stanu niewypłacalności, a 

zatem niemożności, warunkowało możliwość uwolnienia pozbawionego wolności 

dłużnika. A contrario – brak stanu niewypłacalności, będący konsekwencją wyższego niż 

pasywa stanu aktywów oznaczał, że pozbawienie dłużnika wolności jest konsekwencją 

jego odmowy zapłaty długu, a zatem nie zasługiwał on na uwolnienie.  

Skutki ogłoszenia cessio bonorum obejmowały sferę osobistą oraz majątkową 

dłużnika. W przypadku pierwszej z nich, podobnie jak w przypadku procedury zatrzymania 

i pochwycenia dłużnika, istotną rolę odgrywała odpowiednia symbolika. Posadowienie 

dłużnika na specjalnym kamieniu obok krzyża handlowego, na którym następowało 

wcześniejsze ogłoszenie nakazu zatrzymania oraz obowiązek noszenia specjalnej szaty, 

pełniły dwojakiego rodzaju funkcje. Z jednej strony upokarzały dłużnika i ograniczały jego 

zwykłe funkcjonowanie w społeczeństwie, z drugiej ostrzegały jego otoczenie przed 

konsekwencjami ewentualnych czynności prawnych z jego udziałem.  

Z kolei w zakresie konsekwencji majątkowych, dłużnik zostawał pozbawiony 

posiadanego majątku, a nowe składniki majątku powodowały możliwość dalszego 

zaspokajania wierzycieli. Wiązała się z tym również zasada braku ochrony wynikającej z 

cessio długów przyszłych, a także długów, które nie zostały zgłoszone podczas toczącego 

się postępowania. W ich wypadku dłużnik nie korzystał z udzielonej ochrony i musiał 

liczyć się z możliwością uwięzienia za długi, oczywiście jeżeli podczas procedury 

poprzedzającej uwięzienie nie doszło do ich wcześniejszego zaspokojenia. W takim 

wypadku jednak miał możliwość ponownego skorzystania z dobrodziejstwa cessio 

bonorum, jako czynności stanowiącej rzeczywisty akt sprawiedliwości względem 

dłużnika.  
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Rozdział 5. Wyłączenia zastosowania cessio bonorum 

Wprowadzenie 

Zakres zastosowania instytucji pozbawienia wolności dłużnika oraz jej 

egzekucyjny charakter zostały już przedstawione w poprzednich rozdziałach pracy. Wpływ 

na zastosowanie instytucji miały jednak nie tylko gwarancje wynikające z konieczności 

zastosowania przepisów o aresztowaniu dłużnika oraz bardzo precyzyjna regulacja 

instytucji uwolnienia dłużnika w postaci cessio bonorum. Istotne było również szerokie 

uregulowanie sytuacji, w których odmawiano uwolnienia dłużnika. Tym samym głównym 

przedmiotem niniejszego rozdziału stanie się opis takich stanów faktycznych, które w 

opinii pisarzy instytucjonalnych oraz w dorobku jurydycznym Sądu Sesji uznane zostały 

za uzasadniające odmowę uwzględnienia wniosku uwięzionego dłużnika o jego 

uwolnienie.  

Ponadto, drugim problemem omówionym w niniejszym rozdziale będą 

okoliczności, w których również instytucja cessio bonorum nie znajdowała zastosowania, 

jednak z zupełnie innych powodów – nie musiał bowiem o swoje uwolnienie wnosić 

dłużnik, którego wolności nigdy nie pozbawiono. Dlatego też koniecznym będzie 

omówienie przypadków, w których z uwagi na szczególną sytuację lub przywilej dłużnik 

mógł cieszyć się ochroną przed pozbawieniem go wolności. 

 

 5.1 Zarzuty wierzyciela wobec wniosku o uwolnienie dłużnika 

Dobrodziejstwo cessio bonorum, co zostało wykazane w poprzednich rozdziałach, 

w sposób istotny ingerowało w uprawnienia wierzyciela do dochodzenia roszczeń. Właśnie 

dlatego wierzyciele posiadali swoistą legitymację procesową do uczestniczenia w procesie 

o przyznanie cessio bonorum.  

Specyfika ich pozycji procesowej wynikała z samej natury cessio bonorum, które 

stanowiło wniosek niewypłacalnego i upadłego dłużnika o wyzwolenie go z więzienia, 

któremu to wnioskowi wierzyciele oponowali, formułując w swoim stanowisku szereg 

zarzutów względem samego wniosku oraz osoby dłużnika. Znamienne jest sformułowanie, 

jakiego pisarze instytucjonalni768 używają na określenie owych zarzutów – było to bowiem 

słowo „obrona” (defence), co dodatkowo podkreśla ciężar dowodu spoczywający na osobie 

                                                 

768 Zob. m.in.: Stair, 4.52.33. 
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wnioskodawcy (dłużnika), przed którego stanowiskiem uczestnicy postępowania 

(wierzyciele) musieli się niejako bronić.  

Przechodząc już do możliwych rozstrzygnięć wniosku dłużnika o jego uwolnienie, 

Stair zauważa, że odmowa uwzględnienia wniosku była czymś nadzwyczajnym i odległym 

od pierwotnych założeń, na których oparto konstrukcję przywileju cessio bonorum. Sąd nie 

mógł jednak uwzględnić wniosku o cessio bez stwierdzenia, że w okolicznościach danej 

sprawy do niewypłacalności doszło na skutek okoliczności niezawinionych przez dłużnika. 

Autor zauważa, że nie było rzeczą prostą ustalenie, w jaki sposób w przeszłości oceniano 

stopień zawinienia dłużnika, który uprawniał sąd do odrzucenia wniosku, ale jednocześnie, 

z uwagi na role i cel instytucji, nawet dłużnikowi „winnemu” umożliwiano ubieganie się o 

przyznanie przywileju. Stair uznaje, że było to podyktowane zasadami słuszności, choć 

dodatkowo wskazuje, że być może powinno powstać odrębne postępowanie, w którym 

uwalnianoby dłużników jedynie z uwagi na skutek odpowiednio długiego odbywania kary 

pozbawienia wolności769. 

Szczegółowe zarzuty kierowane względem wniosku dłużnika zostaną 

przedstawione w dalszej części rozdziału, jednak w tym miejscu wypada poczynić ogólną 

uwagę, że przyczyną ewentualnej odmowy było albo zatajenie przez dłużnika istotnych 

okoliczności związanych z wnioskiem o uwolnienie albo sytuacja, w której uwolnienie 

dłużnika było niemożliwe z uwagi na naturę długu lub osobę dłużnika. Jeżeli chodzi o 

pierwszą z poruszonych kwestii to Stair zauważa, że podstawowym obowiązkiem dłużnika 

jest mówienie prawdy – jeżeli więc później okazałoby się, że działanie dłużnika było 

niezgodne z rotą przysięgi, to możliwe było unieważnienie przyznanego przywileju cessio 

bonorum. Jeżeli zaś fakt kłamstwa ujawniony został jeszcze w czasie procedowania 

wniosku, stanowić mógł on podstawę odmowy przyznania dłużnikowi uprawnienia. 

Jednocześnie pisarz wskazuje, że jeżeli dysonans między faktycznym stanem posiadania 

dłużnika a złożoną przysięgą wynikał nie z faktu chęci ukrycia majątku w czasie 

                                                 

769 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „This, however equitable, seems to be a departure from the 

cessio bonorum. -principle on which the benefit of the cessio can be granted or claimed. The Court cannot 

grant the benefit of this process, without declaring, in terms of the libel, that the bankruptcy was occasioned 

by innocent misfortuneand it is not easy to see how that which was originally such culpability as might 

deserve a denial of the cessio at first, ’can, by any length of imprisonment, be converted into innocent 

misfortune. ’This would require to be reconsidered; and as the principle is in itself undoubtedly equitable, 

perhaps a different form of process ought to be adopted in those cases where the liberation is granted solely 

in respect of the length of the previous imprisonment”.  
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pozbawienia wolności, a jedynie był efektem zużycia przez niego środków niezbędnych 

dla utrzymania koniecznego do chwili wydania orzeczenia, to taka okoliczność nie mogła 

stanowić podstawy do odmowy przyznania mu cessio bonorum770. Jak widać, była to zatem 

przesłanka egzoneracyjna, chroniąca dłużników pozostających w niekorzystnej, osobistej 

sytuacji majątkowej. 

Stair wskazuje, że wszelkie czynności o charakterze rozporządzającym mogły być 

potencjalnie uznane za czynności fraudacyjne i jako takie stanowić podstawę do odmowy 

przyznania cessio bonorum. Autor zwraca uwagę na rolę sądu w weryfikacji działań 

dłużnika ubiegającego się o status upadłego: postępowanie jest bowiem inicjowane przez 

dłużnika, a jego działania i prawdziwość przysięgi jest weryfikowana przez sąd, dlatego 

też rola wierzycieli jest w tym zakresie niejako poboczna. Z drugiej strony, jako podmioty 

żywo zainteresowane treścią rozstrzygnięcia mogą oni posiadać również informacje 

nieznane przez sąd z urzędu, a z uwagi na ich szkodliwość dla stanowiska procesowego 

dłużnika niebędące przedmiotem jego wcześniejszych zeznań, a następnie przysięgi. 

Przyczyną odmowy dania wiary dłużnikowi było bądź dokonanie rozporządzenia, którego 

nie ujawnił, bądź też rozporządzenia poczynionego w niedługim czasie przed jego 

uwięzieniem, co miało stanowić okoliczność obciążającą go i przemawiającą za 

nieuwzględnieniem jego wniosku. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia przez wierzycieli 

zarzutów, ich weryfikacja odbywała się w ramach właściwego postępowania, tak aby z 

jednej strony umożliwić na ich podstawie odmowę przyznania przywileju, z drugiej zaś by 

umożliwić dłużnikowi odpowiedź na wysuwane względem niego zarzuty771. 

W tym kontekście istotną była również okoliczność zbyt krótkiego okresu 

pozbawienia dłużnika wolności, co także mogło stanowić podstawę zarzutu i żądania przez 

wierzyciela oddalenia wniosku. Stair wskazuje na dwa uwarunkowania zasadności tego 

zarzutu. W pierwszej kolejności czas pozbawienia wolności dłużnika był potrzebny 

wierzycielom do przeprowadzenia stosownych czynności wyjaśniających w zakresie 

                                                 

770 Stair, 4.52.33. „From the oath, if it be not conform to the formula. Yet though he adject this quality, that 

he hath put nothing away during his incarceration, but what was necessary for his subsistence till sentence, it 

will not exclude his liberation”.  
771 Ibidem. „If any thing can be instantly verified redarguing the oath; because the oath is not upon the 

reference of the de fender, but upon the order of the judge; as if there can be any other recent disposition 

produced than what is acknowledged in the oath, or if the disposition anterior to the in carceration be near 

the time thereof, and so is presumed collusive. The reason why the defences at obtaining the decreet must be 

instantly verified, is, because they ought to have been proponed when the process was called for taking the 

defender’6 oath; in which case the creditors might have had a term to prove”.  
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posiadanego przez dłużnika majątku oraz czynności dokonywanych w sferze majątkowej, 

w tym także tych, które uznać można za czynności fraudacyjne. Drugim powodem zaś było 

przekonanie, że dolegliwości, jakie niosła za sobą detencja w więzieniu, a określane 

opisowym zwrotem squalor carceris, stanowiły przyczynek zarówno do wyjawienia przez 

dłużnika prawdziwego składu posiadanego przez niego majątku, jak również dania wiary 

jego twierdzeniom formułowanym w tej sferze. Stair zwraca uwagę, że właśnie skrucha 

dłużnika stanowi przesłankę do jego uwolnienia i dlatego też postępowanie to należy uznać 

za przejaw współczucia 772 . Stair bardzo silnie podkreśla ów przejściowy charakter 

pozbawienia wolności i pokazuje tę cechę na przykładzie swego rodzaju „alimentów”, 

czyli świadczenia zabezpieczającego podstawową egzystencję osadzonego dłużnika, które 

było uiszczane przez wierzyciela żądającego pozbawienia wolności na rzecz organu 

wiążącego dłużnika. Autor wskazuje, że osadzenie dłużnika trwa jedynie przez taki czas, 

jaki jest konieczny dla wykrycia ewentualnych działań fraudacyjnych, których dłużnik miał 

się dopuścić na wolności, jednak nie dłużej niż przez okres, w którym wierzyciel uiszcza 

tygodniowe zaliczki na poczet jego utrzymania. Brak wykrycia tychże czynności lub brak 

zapłaty zaliczki na poczet utrzymania dłużnika stanowią więc podstawy do wydania 

decyzji o jego uwolnieniu773. 

 

5.1.1. Czynności fraudacyjne 

Przechodząc już do pierwszej grupy podstaw oddalenia wniosku dłużnika o 

przyznanie mu przywileju cessio bonorum, pisarze instytucjonalni wskazują, że największą 

i najczęstszą grupę tych przyczyn stanowiły podejmowane przez dłużnika czynności 

fraudacyjne. Według Bella774, stanowiły one co do zasady podstawę odmowy przyjęcia 

pierwszego wniosku o zastosowanie cessio bonorum zaś ewentualna odmowa, a następnie 

                                                 

772 Stair, 4.52.33. „It is a relevant defence, if the party hath not been truly detained in prison for a considerable 

time, that the creditors may make inquiry of any fraudulent conveyance, and that the squalor carceris may 

bring the debtor to ingenuity; for in that case only it can be thought to be an act of commiseration”.  
773 Ibidem. „Thence also hath arisen this defence, viz. That the creditors offer to aliment the debtor in prison; 

which certainly cannot be understood, that the debtor, though alimented, can perpetually be kept in prison, 

but only till full search can be made if any fraud be committed; and if offer of aliment |be made, the Lords 

modify the quantity, and cause insert this quality, that if the aliment be not weekly paid on the day appointed, 

warrant is granted for a charge to set at liberty”.  
774 Bell, Principles, s. 690‒691. 2. „If the creditors can show the failure to have arisen from fraudulent 

dealings (b); as smuggling (c), discounting of forged bills (d), fraudulently disposing of his effects (e) 

embezzling funds, and wasting them in dissipation; the cessio will be refused in hoc statu; leaving it to the 

debtor to apply again after he shall have suffered a longer imprisonment”.  
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dalsze pozbawienie dłużnika wolności na pewien czas umożliwiały mu ponowne złożenie 

wniosku, który był już rozpoznawany w oderwaniu do przyczyn pierwotnego pozbawienia 

wolności. To samo stanowisko prezentuje Stair, który uznał, iż pozbawienie wolności po 

wcześniejszej odmowie stanowi formę pokuty za leżące u podstaw uwięzienia 

nieprawidłowe zachowanie775. 

O tym jak szeroko rozumiano pojęcie czynności fraudacyjnych świadczy 

orzeczenie wydane w sprawie William Maccubbin v. Tomson776. Dłużnik, który w owym 

postępowaniu ubiegał się o cessio, nie zrobił nic, żeby ukryć swój majątek, prowadził 

jednak niezwykle rozrzutny styl życia, nieprzystający do poziomu jego dochodów. Z tych 

względów sąd uznał, że lekkomyślność zachowania dłużnika jest wystarczająca do 

uznania, że w jego przypadku nie można mówić o braku zawinienia, a więc nie powinno 

przysługiwać mu uprawnienie do skorzystania z cessio. 

Stair wskazuje na konieczność dokonywania zindywidualizowanych ocen działań 

fraudacyjnych – to, co w jednej sprawie będzie wystarczające dla odmowy uwzględnienia 

wniosku dłużnika, w innej może z powodu swojej nieznaczności powodować odmienną 

ocenę. Podaje w tym zakresie przykład trzech spraw – w przypadku sprawy z wniosku 

Frasera777  oraz sprawy z wniosku Mactyre’a778  uznano, że sprzedawca lub pośrednik, 

któremu zarzucono nieprowadzenie ksiąg rachunkowych bądź zniszczenie lub zatajenie 

ich, może być słusznie posądzony o defraudację i z tego powodu przywilej skorzystania 

przez dłużnika z cessio może zostać mu odmówiony. Tymczasem takich konsekwencji nie 

sposób wyciągnąć wobec wnioskodawcy, który zaniechał prowadzenia lub 

przechowywania ksiąg rachunkowych, jeżeli jest on drobnym handlarzem niedozwolonego 

towaru, jak stwierdził Sąd Sesji w sprawie Fairbairn v. Scott, rozstrzygniętej wyrokiem 

Sądu Sesji z 8 lipca 1825 r.779 

                                                 

775 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „Even where the conduct of the debtor has not been free 

from blame, and where the benefit of the cessio ought not to be award ed to him, if he should apply for it 

early, it had been held that such a length of imprisonment as, in some degree, punishes him for his misconduct, 

may ultimately authorise the Court to award liberation, by finding him entitled to the benefit of the cessio 

bonorum”. 
776 Morrison 14, s. 11793. 
777 10 marca 1786 r. (Ibidem, s. 11793). 
778 3 lipca 1821 r. 
779 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „What would be justly held extravagant or fraudulent in 

one case, may, from the peculiar circumstances of another, be so mitigated as scarcely to deserve so harsh a 

character. Thus a merchant or banker who should allege that he had kept no regular books, or who should 

have destroyed them, or who should refuse to exhibit them, might justly be charged with fraud, and on this 
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Kolejne przykłady zachowań fraudacyjnych są już bardziej jednoznaczne. Cessio 

nie przysługiwało dłużnikowi, który trudnił się przemytem, na co wyraźnie wskazują 

cytowane już orzeczenia w sprawach: z 20 lutego 1752 r. z wniosku Johna Drysdale’a780 

oraz z 17 listopada 1775 r. w sprawie Dick v. Morison781. 

Z kolei w sprawie Ure v. Gilchrist z 22 marca 1822 r.782 podstawą odrzucenia 

wniosku dłużnika stało się posługiwanie się i zbywanie podrobionych papierów 

wartościowych – w tym przypadku chodziło o listy gwarancyjne (accomodation letters), w 

których zawarto fałszywe nazwiska gwarantów, o czym dłużnik wiedział. Podobnie 

negatywna ocena działania została poczyniona w sprawie Aitken v. Aitchison z 27 maja 

1790 r., w której odmówiono cessio sprzedawcy trunków, który popadł w długi z uwagi na 

sprzedaż swojego towaru na kredyt783. 

Wyjątkowo ciekawe rozważania dotyczące czynności fraudacyjnych można 

znaleźć we wskazywanym przez Bella wyroku w sprawie Murray v. wierzyciele z 11 lipca 

1811 r. 784 . Dotyczyła ona specyficznej kwestii odpowiedzialności urzędnika za brak 

przekazania elektowi rady miejskiej stosownego dokumentu, który w konsekwencji 

uprawniał go do udziału w wyborach przedstawiciela hrabstwa do parlamentu. 

Odpowiedzialność urzędnika była dwojaka – z jednej strony strony był on zobowiązany do 

zapłaty sumy pięciuset funtów na rzecz elekta, a z drugiej spotykały go konsekwencje w 

postaci sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz usunięcia go z urzędu połączonego z 

dożywotnim zakazem jego sprawowania. Samo postępowanie w tej sprawie miało 

znamiona skargi popularnej, bowiem mogło być podniesione przez każdą osobę w terminie 

sześciu miesięcy od zdarzenia, na podstawie skargi skierowanej do Sądu Sesji. 

W przedmiotowej sprawie skargę złożył prawidłowo wybrany elekt, który oprócz 

kary pieniężnej domagał się również konsekwencji publicznoprawnych. W toku 

postępowania jednak podniesiono, że strona niebędąca organem państwowym nie może 

domagać się nałożenia na urzędnika konsekwencji innych niż kara prywatna, w tej zaś 

                                                 

ground refused the benefit of the cessio, while no such inference could justly be drawn from a neglect to keep 

or preserve regular books in the case of a petty illiterate dealer”. 
780 Morrison 14, s. 11781. 
781 Ibidem, s. 11791. 
782 J. H. Burton, The Law…, op. cit., s. 650.  
783 Digest of Cases…, P. Shaw (red.), op. cit., s. 249. 
784 Decisions of the First and Second Divisions of the Cours of Session, from November 1810 to November 

1812, A. Clephane (red.), Edinburgh 1813, s. 337. 
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sytuacji – kary pieniężnej. Z uwagi na upływ czasu niemożliwe było ponowne wniesienie 

skargi, co spowodowało ograniczenie żądania skarżącego jedynie do owej kary pieniężnej. 

Pozbawiony wolności dłużnik wniósł zatem o uwolnienie go na podstawie cessio 

bonorum785. 

Lord Meadowbank w swoim wystąpieniu wskazał, że przedstawiona sprawa budzi 

wątpliwości wśród sędziów Sądu Sesji, są w jego składzie bowiem osoby, które co do 

zasady oponowały przyznaniu uprawnienia do uwolnienia w sytuacjach, w których 

źródłem długu był delikt. Jednocześnie inni wskazują, że dożywotnie uwięzienie za długi 

jest niezgodne z naturą tej instytucji, a fakt ten dodatkowo podkreśla nie tylko częstotliwość 

uwzględniania wniosku, ale i rzadkość nakładania na uwolnionego dłużnika obowiązku 

noszenia stroju upadłego. Tym samym sąd powinien dokonać szczegółowej analizy 

zachowania dłużnika. Przechodząc do tego opisu sędzia wskazał, że niezwykle trudno jest 

na obecnym etapie postępowania stwierdzić, czy działanie urzędnika było wynikiem chęci 

zmiany wyników wyborów czy zwyczajną pomyłką, za którą również ponosił on 

odpowiedzialność. W pierwszej sytuacji przyznanie cessio byłoby wykluczone, w drugiej 

zaś – zasadne. Jednocześnie sam wyrok skazujący urzędnika na karę pieniężna nie stanowi 

dowodu umyślności jego działania, przy czym sędzia wskazuje, że choć niewątpliwie 

działanie urzędnika było naganne, to nie było gorsze od zachowań wielu innych dłużników, 

którym cessio było przyznawane. Co do zasady odmowa cessio wymaga bowiem 

wskazania znaczącego poziomu zawinienia, co nie miało miejsca w przedmiotowej 

sprawie. Sędzia swój wywód zakończył opinią o zasadności orzeczenia względem dłużnika 

cessio, a do jego opinii przychylił się lord Polkemmet786. 

Lord Glenlee stwierdził natomiast, że istotnie praktyka stosowania cessio bonorum 

przez Sąd Sesji uległa liberalizacji, wskazując chociażby na bardziej łaskawe spojrzenie 

względem przemytników. Uczynił jednak w tym zakresie istotną dystynkcję – to nie sam 

fakt trudnienia się tego rodzaju działaniami przez dłużnika miał przemawiać za odmową 

przyznawania mu cessio bonorum, a to, że właśnie tego typu zachowania stanowiły 

podstawę jego niewypłacalności. Jeżeli więc osoba, o której wiadomo było, że jest 

przemytnikiem bądź była nim w przeszłości, jednak nie jest to przyczyną powstania 

sytuacji niewypłacalności, to w takim przypadku przyznanie uprawnienia wydaje się 

zasadne. Przenosząc te rozważania na kanwę rozstrzyganej sprawy, sędzia wskazał, że 

                                                 

785 A. Clephane (red.), op. cit., s. 338. 
786 Ibidem, s. 339. 



 

249 

jeżeli kara pieniężna zostałaby zapłacona, a w późniejszym czasie urzędnik popadłby w 

stan niewypłacalności, to cessio mogłoby zostać mu przyznane. Jednocześnie to właśnie 

owa niezapłacona kara pieniężna stanowiła przyczynę jego uwięzienia, a zatem nie można 

uznać, że to niezawinione nieszczęście stało się przyczyną jego niewypłacalności i w tej 

sytuacji zasadnym jest oddalenie wniosku o przyznanie cessio bonorum787.  

Inny z sędziów pełniący urząd wiceprzewodniczącego Sądu wskazał, że w jego 

ocenie pobłażliwość, którą wykazywał się Sąd w ostatnich czasach należy raczej 

piętnować, a w sprawie urzędnika jego motywy były wyjątkowo wyraźne, dlatego też 

skłaniał się on raczej do oddalenia wniosku o cessio bonorum. Sędzia wskazał, że oponuje 

przyznaniu cessio w momencie rozstrzygania sprawy, jednak jest otwarty na 

uwzględnienie tego wniosku, gdy zostanie on złożony przez wnioskodawcę po upływie 

pewnego czasu, nie precyzując jednak jaki to ma być okres. 

Z uwagi na równą liczbę głosów w składzie orzekającym, konieczne było 

zasięgnięcie opinii przewodniczącego Izby I Instancji Sądu Sesji, którą to funkcję pełnił w 

tym czasie lord Robertson. Przewodniczący wskazał, iż istotą problemu pozostawała natura 

długu, a wcześniejsze postępowanie przesądziło cywilny charakter zobowiązania, które 

sprowadziło na dłużnika utratę jego wolności. Skoro przedmiotem postępowania nie mogły 

być kary publicznoprawne w postaci uwięzienia i złożenia urzędu, sprawa mimo 

specyficznego trybu postępowania miała charakter cywilny, a kara pieniężna stanowi nic 

innego niż ustawowo określoną wysokość szkody, którą urzędnik winien uiścić na rzecz 

elekta. Jednocześnie sam tryb egzekwowania takiej kary pieniężnej nijak nie różni się od 

egzekwowania innych długów o cywilnoprawnej naturze, a sama ustawa nie nakazuje 

pozbawienia urzędnika wolności dopóki nie zapłaci długu w innym trybie niż zwyczajny 

mechanizm pozbawienia wolności dłużnika niewypłacalnego. Jeśli faktycznie doszłoby do 

pozbawienia wolności urzędnika w formie kary, niemożliwe byłoby zarówno przyznanie 

mu prawa do sanktuarium, jak i jego uwolnienie na podstawie cessio bonorum. Końcowa 

uwaga sędziego jest niezwykle istotna – wskazuje on bowiem, że dług pochodzi z deliktu, 

jednakże delikt rodzi zobowiązanie o cywilnoprawnym charakterze i jako taki umożliwia 

skorzystanie z dobrodziejstwa w postaci cessio bonorum, które też zostało w 

przedmiotowej sprawie przyznane wnioskodawcy788. 

                                                 

787 A. Clephane (red.), op. cit., s. 339. 
788 Ibidem. 
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Natura długu zawsze musiała być rozstrzygnięta indywidualnie – bardzo dobrze 

pokazuje to sprawa uwięzionego dłużnika nazwiskiem Isbisiter 789 , który zażądał 

uwolnienia go z więzienia na podstawie wniosku o przyznanie mu cessio bonorum. 

Wierzycielem z tytułu długu był urzędnik miejski miasta Kirkwall, bowiem choć dłużnik 

pierwotnie uwięziony był za długi cywilne, to z tego więzienia uciekł, a szkody, które 

wyrządził w trakcie pierwotnej ucieczki w majątku miejskim, stały się podstawą jego 

nowego uwięzienia, już na wniosek wspomnianego urzędnika. W sprawie tej, 

rozstrzygniętej wyrokiem z 17 grudnia 1808 r. Sąd Sesji oddalił żądanie uwięzionego 

dłużnika790. 

Kolejnym rodzajem czynności fraudacyjnych było sprzeniewierzenie majątku. 

Choć Bell wspomina w tym zakresie jedynie o jednej sprawie791, o wiele więcej na ten 

temat znaleźć można u Burtona792. Wskazuje on, że gdy doszło do sprzeniewierzenia 

majątku, to wniosek o cessio bonorum był przyznawany dopiero po czasie uwięzienia, 

który był adekwatny do przewinienia dłużnika. Przykładowo w sprawie Thom v. Hay 

rozpoznanej 11 lutego 1809 r.793 doszło do uwzględnienia wniosku dopiero po dziesięciu 

miesiącach od pierwotnego uwięzienia794.  

Podobnym okresem uwięzienia początkowo dotknięty był dłużnik w sprawie795, w 

której dopuścił się zaciągnięcia długów na spółkę bez zgody swoich wspólników, co 

spotkało się dodatkowo z zarzutami natury karnoprawnej. W toku ponownego rozpoznania 

sprawy przedmiotem swojego badania sędziowie uczynili zagadnienie, czy owe długi 

doprowadziły sprawcę do stanu niewypłacalności. Stair cytuje tutaj opinię lorda 

Bannatyne’a wygłoszoną w trakcie tego postępowania – sędzia przypomniał, że niezbędne 

                                                 

789 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „Nor is it competent where the party is imprisoned under 

a warrant of the Court of Justiciary; Isbister v. Magistrates of Kirkwall, 17. Dec. 1808”. 
790 Digest of Cases…, P. Shaw (red.), op. cit., s. 249. 
791 Sutherland v. Paul z 25 maja 1827 r. 
792 J. H. Burton, The Law…, op. cit., s. 651‒652. 
793 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „In this case it was held, that the bankrupt could not obtain 

the benefit of this process, so far as related to any debts incurred in consequence of his breaking prison, and 

of the expenses incur red by the magistrates, in searching for him. To entitle a debtor to raise a process of 

cessio bonorum, he must have been confined in prison for a month before raising his action, and must libel 

on this imprisonment; Thom, 6 July 1820”.  
794 Ibidem. Stair tutaj powołuje się na stanowisko Lorda Przewodniczącego Sądu Sesji Blaira, który uznał, iż 

„długość okresu przez który dłużnik został pozbawiony wolności podlega ocenie, bowiem stopień winy 

dłużnika, który pierwotnie uzasadniałby odmowę udzielenia cessio nie może skutkować dożywotnim 

pozbawieniem wolności dłużnika, które mogłoby być konsekwencją całkowitej odmowy przywileju”. 
795 Smith v. Likely z 6 lutego 1813 r. 
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jest wykazanie przez wnioskodawcę, że stał się niewypłacalny na skutek niezawinionego 

nieszczęścia, a czynności fraudacyjne stają się podstawą odmowy przyznania cessio nie z 

uwagi na sam fakt dokonania takiej czynności, ale z tego powodu, że była ona rzeczywistą 

przyczyną niewypłacalności796. W dalszej części sędzia wskazuje, że przyczyną takiego 

stanowiska jest fakt, że jedynym przedmiotem oceny sądu jest słuszność przyczyny 

niewypłacalności i brak zawinienia w jej powstaniu po stronie dłużnika. Jednocześnie sąd 

nie dokonuje samej oceny osoby dłużnika i jego działań, które nie stanowiły bezpośredniej 

przyczyny jego niewypłacalności, ponieważ celem tego postępowania nie jest karanie 

dłużnika-sprawcy. Jako przykład zostaje podany przemyt, który nie stanowi bezwzględnej 

przesłanki odmowy przyznania przywileju, dopóki nie stanowi on jednocześnie przyczyny 

jego niewypłacalności797. Sędzia wskazuje ponadto, że zgodnie z tą koncepcją kradzież lub 

oszustwo nie będą stanowić bezwzględnej przesłanki oddalenia wniosku o cessio, 

ponieważ zamiast przyczynić się do niewypłacalności, mogą one prowadzić do 

powiększenia majątku i umożliwić spłatę zobowiązań przez dłużnika. Sąd podsumowuje 

więc swoje stanowisko stwierdzeniem: defraudacja niepozostająca w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą nie stanowi bezwzględnej przeszkody w udzieleniu 

przywileju cessio798. 

Pierwotna odmowa przyznania cessio i dopiero następcze uwzględnienie wniosku 

po pewnym okresie uwięzienia stało się udziałem dłużnika, który w procesie zaspokajania 

swoich wierzycieli w sposób preferencyjny traktował spokrewnionych z nim 

wierzycieli799. Szczególnie długi okres pozbawienia wolności spotkał służącego, który 

sprzeniewierzył majątek swojego pracodawcy o wartości 100 funtów i roztrwonił go „na 

                                                 

796 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „It was held in Smith v. Likely, 6. Feb. 1813, that even 

where a debtor had acted fraudulently, unless this had occasioned his bankruptcy, it would be no bar to his 

applying for the benefit of the cessio. In this case Lord Bannatyne observed  ‘It is necessary for the pursuer 

of a process of cessio bonorum to instruct that he had become bankrupt in consequence of innocent 

misfortunes; and if it shall appear that he was guilty of fraud, that is, not only that fraud was committed, but 

that the fraud had really and truly been the cause of the bankruptcy, then we are not entitled to award the 

cession”. 
797 Ibidem. „…on the other hand, we are (not by any means barred from granting it, unless the fraud or delict 

had been the cause of the  ‘bankruptcy, for we are not to use a civil process as the means of. inflicting 

punishment. It is not an absolute bar to a cessio that a man has been smuggling, for instance; it is necessary 

that it should have caused his bankruptcy”. 
798 Ibidem. „According to this doctrine, theft or swindling should be no absolute bar to a cessio; because, so 

far from occasioning the.bankruptcy, it may rather tend to enlarge the funds for the payment of debts. 

Probably the rule is, that no fraud, which is extraneous to the trade or business, or which has no connection 

with it, should be an ab solute bar to a cessio”.  
799 M’Naught przeciwko Napierowi z 15 lutego 1823 r., zob. Cases 2, s. 338. 
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rozpustę”– wniosek o cessio bonorum złożony po osiemnastu miesiącach uwięzienia nie 

spotkał się z uwzględnieniem go przez skład orzekający800. Mnogość ocen zachowania 

dłużnika z punktu widzenia kilku gałęzi prawa stała się przyczynkiem do kontynuowania 

uwięzienia dłużnika nazwiskiem Wilson801, który pozbawiony był wolności w związku z 

zarzutami karnymi i odrębnie w związku z niewypłacalnością – dłużnik podszywał się 

bowiem pod kupca i pozyskiwał towary, które następnie sprzedawał. W tej konkretnej 

sprawie powodem odmowy uwzględnienia wniosku o zastosowanie cessio bonorum stał 

się brak rozstrzygnięcia zarzutów karnych w dacie wyrokowania o wniosku dłużnika, a w 

konsekwencji niepewność w zakresie braku zawinienia w powstaniu długu. 

Zmianę postaw procesowych wierzycieli dobrze pokazuje stanowisko Bella. W 

swoich Komentarzach… pisze on, że istniały dwie możliwe podstawy, na mocy których 

wierzyciele mogli sprzeciwić się wnioskowi o cessio bonorum. Pierwszą z nich była chęć 

przymuszenia dłużnika – poprzez dłuższe pozbawienie wolności – do ujawnienia 

składników majątkowych, które prawdopodobnie zostały ukryte. Drugą z nich był zamiar 

przedłużenia okresu pozbawienia dłużnika wolności, w celu ukarania go za defraudację lub 

rozrzutność. Bell wskazuje tu zarówno na surowość samej instytucji, która w pewnych 

sytuacjach może zamienić się wręcz w okrucieństwo, które i krzywdzi dłużnika, i nie służy 

wierzycielowi. Autor zaznacza, że do przeszłości należą czasy, w których szata upadłego 

była uznawana za stosowną lub użyteczną, a cel pozbawienia wolności spełnia się w trakcie 

wykonywania tego środka przymusu – sąd orzekający w sprawie ma pełną możliwość 

modyfikacji kary orzeczonej wobec dłużnika i może okres pozbawienia wolności wydłużyć 

lub skrócić802. 

W ramach tak sformułowanych przyczyn oponowania wnioskowi o cessio bonorum 

wierzyciele formułowali zarzuty oparte na trzech podstawach: omówionych już 

                                                 

800 Była to już wspomniana sprawa Sutherlanda przeciwko Paulowi z 25 maja 1827 r.  
801 Sprawa z 20 grudnia 1842 r. 
802 Bell, s. 589. „The creditors may have two legitimate objects in opposing the cessio: To force the debtor, 

by a longer confinement, to surrender funds which they have reason to think he has concealed; or to satisfy 

their just indignation by insisting on the prolongation of the confinement, as a punishment of fraud or of 

extravagance. In the administration of this law of cessio bonorum, there is a severity which is wholesome, 

and to be encouraged, as well as a cruelty which may be hurtful to the debtor, and not beneficial to the 

creditors: And although the days have passed over in which the dyvour’s habit would be tolerated or useful, 

the Court of Session has full power to regulate the debtor, by prolonging or shortening the duration of his 

confinement”.  
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czynnościach fraudacyjnych oraz dwóch, które zostaną omówione poniżej: rozrzutności 

oraz zatajeniu składników majątkowych803. 

Na marginesie powyższych rozważań warto zauważyć, że odmowa uwzględnienia 

wniosku o cessio bonorum nie była jedyną negatywną konsekwencją, jaka może spotkać 

dłużnika, który sprzeniewierzył swój majątek. Bell wskazuje, że o takiej sytuacji należało 

zawiadomić Lorda Adwokata, który pełnił w Szkocji rolę oskarżyciela publicznego i mógł 

wszcząć stosowne postępowanie w celu ukarania dłużnika w postępowaniu karnym. Pisarz 

stwierdza, że oba postępowania łączyła konieczność udowodnienia fraudacyjnego skutku 

czynności dłużnika, jednak kiedy chodziło o odrzucenie cessio bonorum należało wykazać, 

że czynność ta nie miała charakteru zdarzenia drobnego bądź incydentalnego, ale była 

skutkiem niewykonania zobowiązań oraz spowodowała stan niewypłacalności dłużnika, 

bądź to poprzez zmniejszenie się aktywów, bądź powiększanie długów – tu Bell podaje 

przykłady konfiskaty towarów osób, które dokonywały sprzedaży z naruszeniem 

przepisów, trudniły się przemytem 804  bądź sprzedawały alkohol niezgodnie z ustawą 

alkoholową (Liquor Act805) z czasów panowania króla Jerzego II806. 

Bell przywołuje sprawę dłużnika nazwiskiem Thorn w kontekście faktu, że w 

sytuacji, w której malwersacja zarzucana dłużnikowi nie doprowadziła do znaczącego 

skutku w postaci zwiększenia długów lub pomniejszenia aktywów, sąd nie zajmował się 

tym zagadnieniem jak sąd karny w celu osądzenia osobno przestępstwa lub czynu 

                                                 

803 Bell, s. 589. „The defences on the merits of the action may be considered under these heads:– Defences 

on 1. Fraud occasioning the insolvency, or tending to Injure the creditors; 2. Extravagance the Menu. and 

waste of the money of the creditors; and, 3. Concealment of funds”.  
804 Ibidem, s. 589‒590. „I. Fraudulent Bankrupt.–Where, in the course of the inquiry in a cessio, die debtor 

Fraudulent is proved to be a fraudulent bankrupt, all that the Court can do is to refuse him the benefit of the 

cessio, and to recommend the case to the attention of the Lord Advocate as public prosecutor. The punishment 

of fraudulent bankruptcy can be inflicted only in the course of a proper prosecution to that effect. ’To this 

ground of opposition to”the cessio, it seems to be required, that the fraud shall be not merely one of those 

petty ot single acts of fraud which so frequently occur in the dealings of low traders; but shall bear some 

relation to the cause of failure, and the general state of the bankrupt's affairs; the deficiency of his funds on 

the one hand, or the excess of his debts on the other.1 Thus, 1. If the deficiency of funds have been occasioned 

by a course of dealing in unlawful traffic or fraudulent practices, the debtor will not be entitled to the cessio: 

And so a person whose dealings and trade were as a smuggler, and whose insolvency has been occasioned 

by seizures, seems not to be entitled to the benefit of the cession”.  
805 Regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu oraz licencjonowania miejsc jego produkcji i handlu były stałym 

przedmiotem aktywności legislacyjnej królów angielskich, a następnie brytyjskich. Więcej: E. Porritt, Five 

Centuries of Liquor Legislation in England, Political Science Quaterly 10 (1895), s. 615‒635. 
806 Bell, s. 590. „If a person give up in his condescendence of funds debts which evince a course of dealing 

contrary to the liquor Act, 34. Geo. II c. 40., the Court will refuse the cession”.  
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niedozwolonego807. Inaczej wygląda sytuacja, w której w wyniku defraudacji doszło do 

uszczuplenia funduszy służących zaspokojeniu wierzycieli – w takich okolicznościach 

wniosek o udzielenie cessio był automatycznie odrzucany, tak samo jak w przypadku 

wszelkich transferów pieniężnych po powstaniu stanu niewypłacalności808.  

 

5.1.2. Rozrzutność (extravagance)  

Przechodząc do drugiej z przyczyn oddalenia wniosku dłużnika, Bell podkreśla, że 

z punktu widzenia prawa oraz obowiązków dłużnika, rozrzutność postrzegana jest na równi 

z czynnościami fraudacyjnymi. Pisarz przeciwstawiał taka postawę ryzykownym 

działaniom kupieckim, uznał bowiem, że dozwolone było, aby kupiec szukał 

nadzwyczajnych zysków połączonych z ogromnym ryzykiem, ponieważ było możliwe 

ustalenie czy ryzyko zostało poniesione dla chęci zysku, czy chęci zaszkodzenia interesom 

wierzycieli. Jednocześnie za naganną uznał sytuację, w której dłużnik poprzez czystą 

rozrzutność w prowadzonym stylu życia marnotrawi środki należne wierzycielom lub 

nakłania sprzedawcę do dostarczenia towarów z odroczeniem zapłaty, na które nie będzie 

mógł sobie pozwolić. Takie działania Bell określa jako przejaw „jawnej defraudacji”, a 

rzeczona postawa dłużnika powinna stanowić przyczynę do odmowy uwzględnienia jego 

wniosku. Miało się tak dziać w sytuacji znacznej rozrzutności, rozumianej przez Bella jako 

sytuację, w której fundusze dłużnika były wyraźnie znikome, a zatem musiał on być 

świadomy skutków swojego apetytu na luksus809. Dalsze przykłady spraw, w których to 

rozrzutność była przyczyną odmowy uwzględnienia wniosku dłużnika podaje Burton. 

Wskazuje on między innymi na duchownego, który żyjąc ponad stan przekroczył 

przyznawaną mu pensję i próbował prowadzić dodatkową działalność w ramach 

prowadzonej przez siebie parafii. W sprawie Gray v. Purves rozstrzygniętej 20 grudnia 

                                                 

807 Bell, s. 590. „But if the fraud that is charged against the debtor be such as to produce no important effect, 

either in raising up debts, or in occasioning the insolvency by losses, the Court does not interfere, as a tribunal 

of criminal law, to punish this independent and separate crime or delict”. 
808 Ibidem, s. 590‒591. „If the fraud have deprived the creditors of part of those funds which ought to have 

been divided among them, it is a ground for refusing cessio in hoc statu. So the conveyance of funds after 

insolvency, though not within the sixty days before bankruptcy, was held to justify the refusal in hoc statu”.  
809  Ibidem, s. 591. „Extravagance is near akin to fraud. A merchant may be allowed to speculate for. 

extraordinary gains with extraordinary risks; because it is impossible to draw a line to which commercial 

enterprise shall be restrained, and because the creditors of a merchant are dealing in a trade of risk. But where 

a person, by mere extravagance in living, wastes that fund which belongs to his creditors, or seduces dealers 

into credit for furnishings to which he knows his funds inadequate, he is guilty of manifest fraud. The Court 

has accordingly refused in hoc statu the benefit of the cessio in all cases of gross extravagance, especially 

where the funds of the debtor were distinctly limited, so that he could not be misled as to the consequences 

of his profusion”.  
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1816 r. uwzględniono wniosek o udzielenie cessio mimo protestów wierzyciela – dłużnik 

był bowiem osiemnastoletnim młodym mężczyzną, a wierzyciel kupcem, który 

zaopatrywał młodzieńca w towary luksusowe, bez wiedzy i zgody jego ojca. Podobnie nie 

uznano za skuteczny sprzeciwu wuja wobec lekkomyślnego młodzieńca w sprawie Geddes 

v. Geddes z 6 lutego 1830 r., bowiem wierzyciel nie udowodnił, iż dłużnik 

sprzeniewierzając fundusze działał w sposób umyślny. W sprawie dłużnika nazwiskiem 

Arnold, który był oficerem rezerwy początkowo odmówiono przyznania mu cessio z uwagi 

na życie ponad stan. Wyrok ten został zmieniony, gdy uzyskał on nominację na stałą 

funkcję, a pozbawienie go wolności niweczyłoby w tej sytuacji możliwość spłaty 

długów810. 

 

5.1.3. Zatajenie majątku 

Trzecią z przyczyn oddalenia wniosku dłużnika było zatajenie przez niego majątku, 

przy czym Bell wskazuje, że owo zatajenie, w odróżnieniu od czynności fraudacyjnych, 

których negatywnym skutkiem była nieskuteczność pierwotnego, złożonego po miesiącu 

pozbawienia wolności wniosku o cessio bonorum, miało skutki znacznie bardziej 

dalekosiężne – uniemożliwiało bowiem uwzględnienie wniosku tak długo, jak długo 

dłużnik ukrywał majątek811. W zależności zaś od etapu wykrycia kłamstwa dłużnika w 

zakresie stanu majątku, sytuacja ta wywierała inne skutki – gdy fakt nieprawdy w 

przysiędze dłużnika wykryto w trakcie postępowania, stawało się ono przyczyną odmowy 

uwzględnienia wniosku, zaś jej wykrycie dopiero później – przyczyną unieważnienia 

cessio812.  

Sam fakt udowodnienia zatajenia jednego składnika majątku kładzie cień na 

prawdziwość składanych do tej pory przez dłużnika oświadczeń, który nie może zostać 

uwolniony dopóki nie wyjawi całego majątku. Bell zaznacza, że choć jest to uciążliwe dla 

                                                 

810 J. H. Burton, The Law…, op. cit., s. 653.  
811 Bell, Principles, s. 691. „Concealment of funds goes further in its effects, and the cessio will not be granted 

while the funds are concealed”.  
812  Jednocześnie Bankton wskazuje, że ponowne uwięzienie, a raczej jego możliwość, wynika z 

unieważnienia znajdującego się w tym samym akcie nakazu zwolnienia dłużnika z więzienia. Zob. Bankton, 

4.60.2. „If the party’s oath is afterwards found fraudulent, the decree of cessio bonorum is declared void b. 

This decree contains a warrant for letters to Charge the magistrates and keepers of the prison, wherein the 

pursuer is incarcerated, to let him at liberty”. 
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dłużnika, to zgodne z prawem Szkocji jest traktowanie pozbawienia wolności jako środka 

o charakterze wydobywczym813. 

Wspomniana już możliwość unieważnienia cessio na podstawie ustawy z 1621 r. 

mogła mieć miejsce również w sytuacji, w której doszło do rozporządzenia przez dłużnika 

majątkiem w zmowie z innymi osobami, co traktowano na równi z fizycznym jego 

ukryciem. Jeżeli takie defraudacje i rozporządzenia z pokrzywdzeniem wierzycieli nie 

zostały zrekompensowane lub przynajmniej okoliczności ich dokonania nie zostały w 

całości ujawnione, stanowią wystarczające uzasadnienie dla odmowy udzielenia cessio. 

Jednocześnie gdy dłużnik ujawni w całości fakt i skalę defraudacji, a wierzyciele będą mieć 

możliwość odzyskania ukrytego majątku w całości, to brak jest podstaw do odrzucenia 

wniosku dłużnika814.  

Bell wskazuje przy tym na kilka spraw – w sprawie z wniosku dłużnika nazwiskiem 

Lang rozstrzygniętej 24 maja 1827 r. odmówiono uwzględnienia jego wniosku, bowiem na 

krótko przed powstaniem stanu upadłości przekazał swoim dzieciom znaczne sumy 

pieniędzy, ziemie i gospodarstwo rolne swoim braciom, nie zdając jednocześnie 

stosownych rachunków z dotychczasowej działalności. W sprawie Steven v. Levy 815 

rozstrzygniętej 6 marca 1823 r., Sąd Sesji rozpoznawał sprzeciw wierzycieli wobec 

wniosku dłużnika, który na krótko przed uwięzieniem przeniósł na swoje siostry własność 

statku. Sąd Sesji uznał, iż nie była to czynność zasługująca na odmowę uwzględnienia 

wniosku, a w przypadku wykazania, że to właśnie ta czynność doprowadziła do jego 

niewypłacalności, nie będzie trudne podważenie jej skuteczności. W innej sprawie, 

rozpoznanej również w 1823 r., wierzyciel Pentland kwestionował zasadność 

uwzględnienia wniosku dłużnika nazwiskiem Glass. Sąd częściowo podzielił stanowisko 

wierzyciela, podtrzymując decyzję o uwolnieniu dłużnika, jednocześnie obwarowując 

                                                 

813 Bell, s. 591‒592. „Concealment of Funds is fatal to the cessio; and where there is clear proof of such 

concealment, the debtor will, by no length of imprisonment, be entitled to his freedom, till he has disclosed 

the secreted funds: for this is one of the great evils which imprisonment, as sanctioned in the law of Scotland, 

professes to remedy”. 
814 Ibidem. „The conveyance of funds collusively is concealment; such conveyance as it was the object of the 

Act of 1621, c. 18. to avoid. While frauds and conveyances of this kind are unredressed, or, at least, where 

the circumstances are not fully disclosed, they will ground a sufficient objection to the cessio. But where the 

disclosure is complete, and the remedy is fully open to the creditors by reduction, the cessio will be no longer 

refused”. 
815 Cases 2, s. 238. 
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wykonanie tego uprawnienia ustanowieniem przez niego zabezpieczeń o wartości tysiąca 

funtów816. 

W sprawie Fairbairn v. Scott z 8 lipca 1825 r. uznano, że brak ksiąg rachunkowych 

u prostego handlarza, będącego w dodatku analfabetą, nie powinien stanowić przyczyny 

odmowy uwzględnienia wniosku dłużnika. Ocenę tę formułowano jednak ad hoc, w 

kontekście każdej sprawy – w innej bowiem sprawie brak ksiąg potraktowano jako dowód 

bezprawnego zatajenia majątku817, a w kolejnej818 znów zniszczenie ksiąg rachunkowych 

stanowiło przeważający argument za oddaleniem wniosku o cessio819. 

Ciekawe spostrzeżenie, nawiązujące do pojawiającej się na wstępie uwagi Bella, 

czyni Burton 820  w kontekście różnic między oszustwem a zatajeniem majątku. O ile 

oszustwa nie sposób zmienić i w konsekwencji wpływa ono na długość pozbawienia 

wolności, o tyle zatajenie majątku, który nie został wyjawiony bądź odnaleziony może 

prowadzić do w praktyce nieograniczonej czasowo utraty wolności. Wskazuje przy tym, 

że w sprawie Wight v. Ritchie zakończonej wyrokiem z 15 czerwca 1814 r., w której mimo 

sześciu lat pozbawienia wolności, nie doszło do ujawnienia przez dłużnika miejsca ukrycia 

majątku. Sytuacja ta nie była zresztą nadzwyczajna – Burton opisuje szereg spraw z 

pierwszej połowy XIX w., w których dłużnik pozostawał pozbawiony wolności przez kilka 

lat z uwagi na zarzut ciągłego ukrywania majątku. 

 

5.1.4. Długi karne 

Interesujące rozważania pisarze instytucjonalni podejmują w kontekście problemu 

natury długu, albowiem egzekucyjny charakter instytucji uwięzienia dłużnika w prawie 

szkockim ograniczał jej zastosowanie do długów natury cywilnej, zaś w przypadku 

zobowiązań natury karnej pozbawienie wolności miało zgoła inny charakter. Dlatego też 

kwestią, której szkocka jurysprudencja poświęciła wiele uwagi są sytuacje, w których 

                                                 

816 Cases 2, s. 239. 
817 Fraser v. wierzyciele z 10 marca 1786 r. 
818 Reid przeciwko Kelso, 28 stycznia 1826. Zob. Cases 4. 
819 Bell, s. 591‒592. „The want of books, in the case of a low and illiterate dealer in retail, is not held a 

sufficient ground for refusing the cessio. But in the case of dealers of another description, the want of books 

will be taken as a proof of undue concealment; and the destruction of books is fatal to the cession”.  
820 J. H. Burton, The Law…, op. cit., s. 652. 
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odmowa przyznania uwięzionemu dłużnikowi prawa do cessio bonorum uzasadniano 

„karną” naturą jego długu. 

Początkowo termin „dług karny" traktowano szeroko – Stair wspomina w tym 

kontekście zarówno na pozbawienie wolności będącym karą za przestępstwo, ale również 

takiej sytuacji, w której dłużnik zostaje pozbawiony wolności z powodu długu 

stanowiącego zadośćuczynienie za delikt, którego był sprawcą821.  

W pierwszej cytowanej przez Staira sprawie, z wniosku Charlesa Stewarta 

przeciwko Henry’emu M’Glashanowi rozpoznanej wyrokiem Sądu Sesji z 9 sierpnia 1781 

r.822, uznano, że przywilej cessio bonorum nie przysługuje dłużnikowi, który nie zapłacił 

na rzecz wierzyciela odszkodowania na niesłuszne pozbawienie go wolności823.  

W sprawie z wniosku Mallocha 824 , dłużnik skazany za zabójstwo wniósł o 

przyznanie mu prawa łaski i zwolnienie go z obowiązku zapłaty nawiązki na rzecz 

najbliższych zmarłego. Wierzyciele skutecznie podnieśli przed Sądem Sesji szereg 

argumentów. Pierwszym z nich był argument natury jurysdykcyjnej – cessio bonorum nie 

może bowiem wpływać na orzeczenie Sądu Wysokiego Justycjariusza825. Drugim była 

natura długu – cessio nie może prowadzić bowiem do umorzenia zobowiązań o innym niż 

cywilny charakterze. Trzecim zaś argumentem było to, że nawiązka stanowiąca 

zadośćuczynienie za dokonane względem uprawnionego bądź najbliższej mu osoby zło nie 

powinna być w żadnym razie przedmiotem umorzenia. Jednocześnie Sąd wyraził bardzo 

ciekawy pogląd, że nawiązka sama w sobie nie jest długiem, a raczej jej zapłata jest 

obowiązkiem i częścią wyroku. Zapłata jako taka staje się warunkiem całkowitego 

                                                 

821 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. 4: „It was formerly held, that where the debtor was 

imprisoned upon a decree for damages or for a penalty, in respect of some delict or wrong, he could not claim 

the benefit of the process of cessio bonorum”. 
822 Morrison 14, s. 11792. 
823 Pozbawiony wolności dłużnik był dowódcą wojskowym wierzyciela i jako podległego mu żołnierza 

wtrącił go do aresztu bez stosownej podstawy prawnej, co uznano za działanie bezprawne i bezpodstawne i 

w związku z czym orzeczono odszkodowanie i zadośćuczynienie na rzecz niesłusznie pozbawionego 

wolności. 
824 1 Elchies 351 [w:] British and Irish…, dostęp online: 

 http://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/scot/cases/ScotCS/1751/Elchies010351-009.html [data 

dostępu 6.08.2022]. 
825 Sąd Wysokiego Justycjariusza (The High Court of Justiciary) to najwyższy sąd karny Królestwa Szkocji 

ustanowiony na podstawie ustawy sądowej z 1672 (Courts Act 1672). Sąd początkowo składał się z pięciu 

sędziów oraz przewodniczącego. Sąd jest przedmiotem XIX artykułu traktatu zjednoczeniowego z 1707, 

który zapewnił, że najwyższa jurysdykcja w sprawach karnych pozostanie w rękach sądu mającego siedzibę 

na terenie Królestwa Szkocji, co zmieniło się dopiero na mocy ustawy reformującej system sądownictwa w 

Wielkiej Brytanii (Constitutional Reform Act z 2005), która utworzyła Sąd Najwyższy Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii (Supreme Court of the United Kingdom), który uzyskał uprawnienia do 

rozpoznawania odwołań od część wyroków Sądu Wysokiego Justyciariusza). Zob. S. Reid, J. Edwards, 

Scottish Legal System, Journal of the British and Irish Association of Law Librarians 9 (2009), s. 12. 
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wykonania kary. Ten fakt miał jednocześnie wpływ na praktykę stosowania prawa – 

ewentualny brak zapłaty nawiązki winien być dochodzony nie w drodze postępowania 

sądowego właściwego dla dochodzenia długów cywilnych, a w drodze egzekucji 

publicznej, stosownie do wykonywania innych części wyroku karnego.  

Stair, cytując stanowisko sędziego Sądu Sesji, lorda Kilkerrana, jako przyczynę 

odmowy uwzględnienia wniosku w sprawach karnych wskazuje naturę cessio bonorum 

jako przywileju, który powinien być przyznawany jedynie w sprawach cywilnych, 

jednocześnie stwierdza zaś, że tymi samymi motywami kieruje się sąd decydując o 

stosowaniu względem dłużnika aktu łaski (act of grace). Sędzia wskazuje, że tak szerokie 

stosowanie prawa upadłościowego wypaczałoby istotę sprawiedliwości, bowiem 

nieposiadający majątku sprawca czynu zabronionego, który mógłby być uwolniony na 

podstawie cessio bonorum, czułby się bezkarny w sytuacji, w której popełniałby czyny 

skutkujące jedynie odszkodowaniem lub grzywną, od których w chwilę po skazaniu 

mógłby się odwoływać. Jednocześnie sędzia pokazuje drugą stronę medalu – te same 

przyczyny leżą u podstaw braku nałożenia na osoby niemajętne lub niewypłacalne 

obowiązku złożenia kaucji, w sprawach o wyegzekwowanie obowiązku 

(lawburrows826)827. 

Dalej w swoim wywodzie Stair wskazuje, że tak szerokie rozumienie pojęcia 

„długów karnych” należało w jego czasach do przeszłości, a zasadą stało się przyznawanie 

uprawnienia do cessio bonorum w sprawach, w których żądanie wierzyciela ma charakter 

pieniężny. Dlatego też, choć dalej odmawiano cessio względem osób, których pozbawienie 

wolności miało wprost charakter kary, to już zastępcze pozbawienie wolności w wyniku 

niezapłaconej grzywny lub też pozbawienie wolności dłużnika, który nie zapłacił 

odszkodowania bądź zadośćuczynienia w związku z wyrokiem uznającym jego 

                                                 

826 Postępowania określane jako lawburrows stanowiły formę ustanowienia zabezpieczenia, w szczególności 

jeżeli między dwoma osobami istniał konflikt i poważne ryzyko wyrządzenia szkody przez jedną ze stron. 

Efektem postępowania jest ustanowienie depozytu, który przepadał bądź był przekazywany 

pokrzywdzonemu. Postępowanie, które korzenie w przypadku prawa szkockiego są datowane na XV w., jest 

w dalszym ciągu praktykowane przed szkockimi sądami. O genezie instytucji, a także podobnych 

rozwiązaniach istniejących w prawie francuskim i prawie angielskim: W. Dobie, Lawburrows: An Ancient 

Remedy, Judicial Review 45 (1933) s. 49‒56. 
827 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „The cessio bonorum, says Lord Kilkerran, in reporting 

this last case,  ‘is a privilege  ‘only granted to debtors in civil debts, and not to such as come under debts for 

their crimes. 1 The act of grace also proceeds upon the same analogy. If a cessio should extend to such a case, 

a beggar might impune commit such crimes as only infer damages, as he might next breath, after sentence, 

get free by a cessio bonorum. In like manner, the ordering insolvent persons to find caution in a law burrows 

would be of no effect”. 
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odpowiedzialność za popełnienie deliktu, stawał się słuszną podstawą do inicjowania 

postępowania o cessio bonorum828. Stair cytuje w tym zakresie trzy sprawy z drugiej 

połowy XVIII w.  

W sprawie z wniosku Thomasa Smalla 829  przedmiotem postępowania było 

naruszenie przez dłużnika przywileju propinacyjnego przysługującego Jamesowi 

Clerkowi 830  oraz mające miejsce następnie uwięzienie Smalla, będące konsekwencją 

złamania zakazu dalszego prowadzenia działalności. Prośba o uwolnienie go w oparciu o 

Akt Łaski skierowana do urzędnika miejskiego w Edynburgu została odrzucona z uwagi 

na przyczynę jego uwięzienia, która w ocenie urzędnika nie miała charakteru cywilnego. 

Dłużnik wszczął postępowanie o przyznanie mu cessio bonorum, a wnioskowi zaoponował 

wierzyciel, wskazując, że to nie niezawiniony przypadek stał u podstaw niewypłacalności 

dłużnika, ale prowadzenie działalności gospodarczej wbrew sądowemu zakazowi. Dłużnik 

jego zdaniem nie powinien korzystać z mechanizmu przeznaczonego dla niewinnych 

dłużników w sytuacji, w której zupełnie sprawiedliwie ponosi on odpowiedzialność za 

swoje czyny. Jednocześnie wierzyciel wskazał, że nie żąda przetrzymywania dłużnika w 

więzieniu, ale uniemożliwienia mu działania wbrew zakazowi orzeczonemu przez sąd831. 

Dłużnik wskazał, że początkowo uczył się do zawodu krawca w Edynburgu, gdzie jednak 

podupadł na zdrowiu. Postanowił wyjechać na prowincję, gdzie założył przybytek 

sprzedający alkohol. Początkowo trunek nabywał od piwowara posiadającego licencję 

wierzyciela, ale z czasem znalazł dostawcę proponującego towar lepszej jakości i w niższej 

cenie. Czyn, którego dopuścił się dłużnik, nie stanowił przestępstwa832, tylko był wynikiem 

                                                 

828 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „But this reasoning has not prevailed; and it is now fixed, 

that where the claim of the creditor resolves into a pecuniary demand, a process of cessio bonorum is 

competent, even though the debtor should be imprisoned for a penalty or damages”. 
829 Morrison 14, s. 11782. 
830 Dłużnik sprowadzał duże ilości piwa, którym handlował na terenie wioski należącej do wierzyciela, 

któremu przysługiwał wskazany przywilej i który udzielił stosownej licencji miejscowemu piwiarzowi. 

Mimo stosownego zakazu nałożonego na Thomasa Smalla, w dalszym ciągu prowadził on swoją działalność 

handlową, czego konsekwencją był skarga złożona przez właściciela wioski do szeryfa, a jej skutkiem było 

nałożenie na dłużnika kary w wysokości 20 funtów za dokonaną do tej pory sprzedaż oraz zakaz dalszego 

prowadzenia działalności naruszającej przywilej. Mimo skutecznego zakwestionowania ukarania (z uwagi 

na prowadzenie postępowania pod nieobecność dłużnika), udało się doprowadzić jedynie do uchylenia 

względem niego kary, jednak w dalszym ciągu zobligowany był do powstrzymania się od prowadzenia 

działalności, czego jednak nie uczynił. Nowa kara, nałożona na niego w konsekwencji niezastosowania się 

do skutecznego zakazu prowadzenia działalności, skutkowała jego uwięzieniem. 
831 Przyczyną takiego stanowiska wierzyciela nie były jednak względy natury humanitarnej, a konieczność 

ponoszenia kosztów utrzymania uwięzionego dłużnika.  
832 Dłużnik wskazał tu na czyny, które mogą być ukarane „na ciele”, wygnaniem bądź długim więzieniem. 
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pomyłki i działań wierzyciela w celu zakwestionowania posiadania przez dłużnika 

przywileju. Pozbawienie go wolności nie miało więc związku z samym faktem podjętej 

działalności, a niezapłaceniem kary, która stanowiła zryczałtowany ekwiwalent 

odszkodowania stanowiącego dług cywilny, nie zaś grzywnę. Dłużnik podniósł, że tak 

szerokie rozumienie długu karnego doprowadziłoby do sytuacji, w której każdy dłużnik, 

którego odpowiedzialność wynika z deliktu, weksla, a nawet kontraktu może potencjalnie 

zostać pozbawiony wolności wieczyście, skoro jego dług ma w sobie pierwiastek działania 

niezgodnego z prawem. Z takim stanowiskiem zgodzili się sędziowie Sądu Sesji, którzy 

uznając cywilny charakter długu, zgodzili się na prowadzenie postępowania w sprawie 

cessio bonorum. 

Ciekawy dług stał się podłożem postępowania w sprawie M’Dowall v. Mollier, 

rozstrzygniętego wyrokiem Sądu Sesji z 5 marca 1791 roku. W tej sprawie deliktem 

rodzącym zobowiązanie dłużnika było uwiedzenie wierzycielki 833 . Sąd wskazał na 

cytowane już orzeczenia przemawiające za oddaleniem wniosku o cessio bonorum w 

przypadku długu wynikającego z deliktu834 oraz te, w których mimo takiej podstawy długu 

prowadzącej do utraty wolności postępowanie było prowadzone835. Orzekający w sprawie 

sędziowie wskazali, że istotą różnic w sprawach, które rozpoznawały poprzednie składy 

sądu było to, czy fakt niewypłacalności wynikał z długu będącego następstwem czynu 

zabronionego, czy też był on zaledwie jednym ze zobowiązań spoczywających na 

uwięzionym dłużniku, które samo w sobie do takiego stanu by go nie doprowadziło. W 

przedmiotowej sprawie sędziowie uznali, że choć dług, z którego wierzycielka 

wyprowadza swoją opozycję względem stanowiska wnioskodawcy, w istocie pochodzi z 

czynu zabronionego, to jednocześnie jego niewypłacalność była efektem zobowiązań 

różnej natury, a sam dług wierzycielki nie były wystarczający dla popadnięcia dłużnika w 

stan niewypłacalności. 

                                                 

833 Uwiedzenie (seduction) stanowiło formę deliktu, który popełniał mężczyzna, wykorzystując fałszywą 

obietnicę zawarcia małżeństwa i doprowadzając kobietę do obcowania płciowego. Inną formą deliktu było 

wprowadzenie kobiety w błąd co do faktu zawarcia małżeństwa w sposób nieformalny, a zatem umyślnego 

wprowadzenia jej w błąd co do istnienia między sprawcą a pokrzywdzoną związku małżeńskiego. Więcej o 

delikcie i odpowiedzialności za niego w XVIII i XIX w. zob. L. Leneman, Seduction in Eighteenth and Early 

Nineteenth-Century Scotland, The Scottish Historical Review 78 (1999), s. 39‒59. 
834  Cytowane już orzeczenie w sprawie Mallocha (Morrison 14, s. 11774), ale także sprawy Stewarta 

(Morrison 14, s. 11792) oraz MacLesliego (Morrison 14, s. 11810). 
835 Cytowana sprawa Smalla przeciwko Clerkowi (Morrison 14, s. 11782). 
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Przełomowy wyrokiem836  w badanej kwestii okazało się orzeczenie w sprawie 

Douglas v. Chalmers, rozstrzygnięte w dniu 15 stycznia 1794 roku837. Wdowa nazwiskiem 

Douglas została pozbawiona wolności w związku z niezapłaceniem zadośćuczynienia i 

kosztów sądowych zasądzonych jej w sprawie o naruszenie dóbr osobistych. W toczącym 

się postępowaniu dokonano nie tylko przeglądu wcześniejszego orzecznictwa w 

przedmiocie „długów karnych”, ale wyjątkowo silnie podkreślono brak zawinienia jako 

kluczową dla dopuszczalności postępowania przesłankę cessio bonorum, które samo w 

sobie stanowiło jednocześnie przywilej i wyjątek od zasady odpowiedzialności za długi. 

Równocześnie podkreślono wyjątkowy charakter pozbawienia wolności dłużnika, które 

stosowano wyłącznie w celu przymuszenia go do wyjawienia majątku. Stanowiło to 

odstępstwo od stosowania tej sankcji względem tych, którzy popełnili przestępstwa – w ich 

przypadku oczywiście rodzaj czynu zabronionego determinował długość pozbawienia 

wolności i czymś wypaczającym sprawiedliwość byłoby stworzenie procedury, która 

umożliwiałby wcześniejsze uwolnienie przestępcy. Sąd ważąc stanowiska obu stron uznał, 

że istnieje zasadnicza różnica między przestępstwem a deliktem, a drugie źródło czynu 

zabronionego rodzi zobowiązanie o cywilnoprawnym charakterze. W przypadku straty 

pieniędzy swoich kontrahentów dłużnik będzie musiał wykazać, że nie sprzeniewierzył ich 

i nie wykorzystał do popełnienia czynu zabronionego. W takiej sytuacji zasadne będzie 

przyznanie mu cessio bonorum – co zresztą zostało orzeczone przez Sąd w tej sprawie, 

choć niejednogłośnie. Główną tezę orzeczenia cytuje również Stair838. 

Wskazana przez Staira zmiana w linii orzeczniczej widoczna jest w pierwszej 

połowie XIX w. – w cytowanej już sprawie Murraya z 11 lipca 1811 r. umożliwiono 

ubieganie się o uwolnienie, ponieważ pozbawienie wolności wynikało z niezapłacenia 

grzywny przez urzędnika winnego nieprawidłowości przy organizacji wyborów839. 

                                                 

836 Sprawa jest ciekawa również ze względu na drugi problem w niej poruszony, a którym autor niniejszej 

dysertacji zajmuję się w jej innej części, tj. możliwość pozostawienia sobie przez dłużnika majątku 

koniecznego dla podstawowej egzystencji. 
837 Morrison 14, s. 11795. 
838 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „It was observed, in this last case, from the Bench, that 

when a person is imprisoned in modum pcence, he cannot be entitled to the benefit of the cessio; but where 

damages are awarded against him civiliter, though arising ex delicto, the decree puts the parties into the 

situation of debtor and creditor to each other. The debt is a civil one, and the refusal of the cessio could only 

be justified on the supposition that the offence warranted perpetual imprisonment”.  
839 Ibidem. „Accordingly, in Murray, 11. July 1811, a debtor imprisoned for not paying a penalty awarded 

under an election statute, was held entitled to the benefit of the cessio bonorum”.  
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Bankton, omawiając kwestie długów karnych, wskazuje, że wyjątek od możliwości 

stosowania cessio bonorum wynika z istoty instytucji zastępczej odpowiedzialności karnej 

i osobistego charakteru tej odpowiedzialności – zgodnie z tą zasadą ten, kto nie ma 

pieniędzy na zapłatę grzywny z tytułu czynu niedozwolonego, musi ponieść zastępczą 

odpowiedzialność osobistą w postaci uwięzienia (qui non habet in ære, luat in pelle). Tym 

samym argumentem uzasadniano odmowę zastosowania przywileju w przypadku osób 

niewypłacalnych działających w celu pokrzywdzenia wierzycieli, którzy mieli zasługiwać 

na sprawiedliwą karę za swoje czyny840. 

Rozpoznając podobne sytuacje Bankton zwraca uwagę, że o przywilej cessio 

bonorum mógł się starać poręczyciel, który został pozbawiony wolności, nawet jeżeli 

odpowiedzialność dłużnika wynikała z długu karnego. Warto jednak wskazać, że dzieło 

Banktona, które zostało wydane w latach 1751‒1753, uwzględnia stan prawny jeszcze 

sprzed zmiany linii orzeczniczej, dlatego też Bankton wskazuje na niemożność ubiegania 

się o cessio bonorum przez osoby, których zadłużenie wynikało z bardzo szeroko 

rozumianego czynu zabronionego – chodziło tu więc zarówno o same przestępstwa, jak i o 

sytuacje przywłaszczenia sobie pieniędzy pracodawcy czy zdefraudowania przedmiotów 

oddanych w przechowanie841. 

Bankton przywołuje omawiane już przez Staira orzeczenie w sprawie Mallocha 

przedstawiając stanowiska stron w tej sprawie842. Jednocześnie autor czyni ciekawą uwagę 

o podobieństwie cessio bonorum do aktu łaski (act of grace) w kontekście przyczyny 

odmowy zastosowania tej instytucji w sytuacjach zobowiązań o niecywilistycznej naturze 

– mówi bowiem, że akt łaski stwarza szczególną możliwość przyznania wolności osobistej 

                                                 

840  Bankton, 4.60.3. „But this benefit cannot be conferred on debtors by penal laws, on account of 

delinquencies, the rule they're being, that qui non habet in aere luat in pelle, i. e. One who has not money to 

pay a fine for a trespass, must suffer in his person. Nor is it competent to fraudulent bankrupts, who incur the 

just punishment of such crime, as after mentioned, instead of being indulged legal privileges”. 
841 Ibidem. „But in both these cases, the cautioner for such persons, who is innocent, may insist in this action, 

for his own personal liberty. Where the debt is fraudulently contrasted, as if one, entrusted to sell goods for 

another, embezzles the price, the benefit of a cessio bonorum will be denied him; for it is a debt arising from 

a crime, viz. breach of trust, since the money was not his, but the employer’s; and the like will hold in all 

other breaches of trust, as in relation to a deposite”.  
842 Ibidem, 4.60.4. „One who had been sentenced for murder, and obtained a pardon, pleaded the same before 

the court of justiciary, and which was sustained, but he was remanded to prison, till he found caution to the 

wife and children of the deceased for the Assynthment, taxed by the court of exchequer to 100 Sterling. He 

insisted in an action of cessio bonorum, contending, that it was a civil right, the crime being extinguished by 

the pardon; but the court of session found him not entitled to the benefit .And indeed the claim plainly arises 

ex delicto, viz. on occasion of the crime and the law qualifies the pardon, that it shall not have effect till the 

assynthment is satisfied or secured”.  
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pod pewnymi warunkami. Przywilej ten polega na całkowitym zwolnieniu z obowiązku 

zapłaty, przy czym celem i funkcją obu instytucji była litość dla nieszczęsnych dłużników. 

Jednakże ci, którzy podlegają grzywnie lub obowiązkowi naprawienia szkody 

pokrzywdzonemu przestępstwem, na przywilej ten w ocenie pisarza dzieł 

instytucjonalnych nie zasługują843. 

Erskine podstawę odmowy przyznania cessio bonorum w przypadku długów 

karnych widzi w prawie rzymskim, które również stosowało to rozwiązanie. Czyni zresztą 

podobne do Banktona spostrzeżenia w kontekście orzeczenia w sprawie Mallocha i prawa 

łaski844. Szersze obserwacje z kolei zostały poczynione przez edytorów dzieła – w wydaniu 

z 1870 r. widzimy odniesienie do rozległego orzecznictwa dotyczącego zagadnienia 

omówionego już uprzednio845. Zostają w nim przedstawione wyjątki, w których mimo 

długu karnego możliwe było uwolnienie dłużnika 846 , a także porównanie znacznej 

rozrzutności do umyślnej niewypłacalności, którą charakteryzują się długi karne847. W 

dalszej części edytorzy dzieła zwracają uwagę na poczynioną w omawianej sprawie Thoma 

przeciwko Smithowi konstatację, że w najbardziej niekorzystnych okolicznościach 

przywilej cessio może zostać odrzucony już na wstępie, lecz jeżeli dłużnik odbył karę 

więzienia adekwatną do swojej winy, długość odbytej kary zostanie również 

uwzględniona. Nawet jeżeli zarzucana dłużnikowi wina uzasadnia odmowę udzielenia 

cessio bonorum, to nie może skutkować dożywotnim pozbawieniem wolności dłużnika. 

Były to zatem poglądy liberalizujące wcześniejsze podejście dotyczące tej materii.  

                                                 

843 Bankton, 4.60.4. „And by analogy from the act of grace, which is expressly limited to civil debts, the 

privilege of a cessio cannot be admitted in the case of any claims on account of crimes. That act introduces a 

particular conditional grant of personal liberty and this benefit is a general absolute indulgence of the same; 

and the foundation and motive of both is the compassion of the law to unfortunate debtors; which those who 

are subjected to penal sums, or damages to the party aggrieved by their crimes, do not merit”. 
844 Erskine, 4.3.27. „No debtor, whose debt arises from a crime or delict, is entitled to this privilege; which 

is also conformable, both to the Roman law, from whence we have borrowed it; and to the analogy of the act 

of grace, to be immediately explained. Hence it is not competent to fraudulent bankrupts, nor to criminals 

liable in an assythment, i. e. in a sum in name of damages or indemnification to the party injured, though the 

crime itself should be extinguished by a pardon; Falc. ii. 230, (Malloch, Nov. 19.1751, D ict. p. 11774), nor 

to those whose debts have been contracted by fraud or breach of trust”. 
845 Były to m.in. sprawy: Ure’a z 5 marca 1822 r.; M’Naughta, z 15 lutego 1823 r.; Stewarta z 31 stycznia 

1824 r. oraz Sutherlanda z 25 maja 1827 r. 
846 W tym kontekście sprawy z wniosku Murraya i Smitha – edytorzy dzieła wskazują, że wystarczy, że 

dłużnik zostanie uznany winnym incydentalnej defraudacji lub pomniejszego występku, o ile nie 

spowodowały jego niewypłacalności. 
847 Tak w cytowanej sprawie Maccubbina.  
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Ostatni z pisarzy instytucjonalnych, George Joseph Bell, wskazuje, że na początku 

XIX w. w dalszym ciągu nie budziła wątpliwości zasada odmawiania przyznania 

uprawnienia do żądania uwolnienia na podstawie cessio bonorum osobom pozbawionym 

wolności w formie kary. Jednocześnie utrwalona została zasada przyznawania tego 

uprawnienia dłużnikom pozbawionym wolności w związku z odpowiedzialnością natury 

deliktowej. Bell wskazuje zarówno na sprawę Mallocha, w której odmówiono cessio 

bonorum w związku z brakiem zapłaty nawiązki, jak i na sprawę Smalla przeciwko 

Clerkowi, w której uprawnienie to przyznano, mimo iż dług wynikał z naruszenia 

przywileju propinacyjnego. Jednocześnie Bell zwraca uwagę na konieczność 

rozpoznawania każdej sprawy indywidualnie oraz na to, że część sędziów Sądu Sesji 

opowiadała się za surowszym traktowaniem dłużników, których odpowiedzialność 

wynikała z deliktów – wskazuje tu między innymi na stanowisko lorda Braxfielda w 

sprawie Stewart v. M’Glashan848. Bell odnosi się również do sygnalizowanej uprzednio 

liberalizacji linii orzeczniczej Sądu Sesji, która miała być bardziej zgodna z duchem prawa 

szkockiego. Stąd też rozstrzygnięcia w omawianej już sprawie odszkodowania za 

nakłonienie podstępem do obcowania płciowego M’Dowall v. Mollier i kluczowej dla 

zmiany linii orzeczniczej w sprawie o zniewagę z wniosku wdowy Douglas. W końcu Bell 

wspomina także o sprawach, w których doszło do orzeczenia zapłaty kary prywatnej na 

rzecz podmiotu niepublicznego, co również umożliwiało wnioskowanie o objęcie cessio 

bonorum849. 

 

                                                 

848 Bell, s. 586. „But, It is clear that imprisonment on a criminal warrant is not a ground for cessio. Where the 

delict is of a civil character, not under the cognizance of penal law, imprisonment on that ground will 

authorize cessio. At one time the cessio was refused to a person imprisoned for an assythment: At another, it 

was granted to one incurring a penalty by transgressing a prohibition. Then it was refused to a person 

imprisoned for a sum of damages on account of maltreatment;and this more severe or rigid construction of 

the law of cessio had the support of Lord Braxfield”.  
849 Ibidem. „But the Court was afterwards induced to adopt a milder or more liberal construction, as more 

consonant to the genius of the law of Scotland. Accordingly the course of decisions began to turn. A man 

imprisoned for payment of a sum as damages on account of the seduction of a woman, was held entitled to 

the cessio.' This was confirmed in the case of one found liable in damages for defamation.1 After wards, 

cessio was found competent where the imprisonment took place on a sentence awarding a fine to the private 

party.11 And, finally, it has been decided, that a debtor imprisoned on ordinary diligence to enforce payment 

of a pecuniary penalty to a private party, incurred by the contravention of an election statute, is entitled to the 

cession”. 
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5.1.5. Alimenty 

Istotnym problemem natury praktycznej, który został zauważony przez pisarzy 

instytucjonalnych, a który czasem stanowił podstawę odmowy przyznania cessio bonorum 

był alimentacyjny charakter zobowiązania, którego dłużnik nie wypełniał. Stair wspomina, 

że źródłem tego rozwiązania jest stara zasada mówiąca, że dłużnik, który nie płacił 

alimentów na nieślubne dziecko850 nie był godzien uzyskania przywileju851. W sprawie z 

wniosku dłużnika nazwiskiem Ritchie rozstrzygniętej 20 grudnia 1811 r. Sąd udzielił 

zgody na ogłoszenie upadłości dopiero wtedy, gdy pracodawca dłużnika zobowiązał się do 

zapłaty pewnej sumy pieniężnej w tygodniowych interwałach na rzecz matki dwóch 

małoletnich dzieci dłużnika. Z kolei w sprawie dłużnika Bairda z 2 marca 1827 r. to 

bezpośrednio długi wynikające z niealimentacji stały u podstaw uwięzienia dłużnika i 

również odmówiono mu zastosowania cessio bonorum852. Stair wskazuje jednak na sprawę 

Macalmana z 3 grudnia 1824 r. i w tym kontekście czyni uwagę, że najwyraźniej nie ma 

zasady, na podstawie której osoba uwięziona za dług tego rodzaju nie mogłaby ubiegać się 

o przywilej cessio853. W przedmiotowej sprawie zarzuty do wniosku o cessio bonorum 

wniosła matka dzieci dłużnika, względem których nie płacił on świadczeń 

alimentacyjnych. Jednocześnie Sąd uznał, że matka nie była wierzycielką inicjującą 

postępowanie o uwięzienie dłużnika i umożliwienie jej składania zarzutów do wniosku jest 

niesłuszne. Jednocześnie Sąd wymógł na dłużniku udzielenie zabezpieczenia na poczet 

zaległych i przyszłych roszczeń alimentacyjnych, warunkując tym udzielenie swojej zgody 

                                                 

850 Sytuacja prawna dzieci nieślubnych, określanych przez długi czas jako bękartów (bastards) była trudna – 

doznawały one wielu ograniczeń na gruncie zdolności do czynności prawnych, nie mogły piastować urzędów 

kościelnych, a do początku XVII w. także urzędów publicznych i sądowniczych. Dzieci urodzone poza 

małżeństwem nie dziedziczyły po żadnym z rodziców, a ich więzi były uznawane tylko w zakresie zakazów 

małżeńskich oraz karalnych z punktu widzenia bliskości pokrewieństwa relacji seksualnych. Reformy prawa 

mające miejsce w XX w. doprowadziły do stopniowego zrównania praw dzieci pochodzących z małżeństwa 

oraz dzieci pozamałżeńskich, a do największej zmiany w ich statusie doprowadziła ustawa z 1968 r. (Law 

Reform Miscellaneous Provisions Scotland Act 1968), która zrównała obie kategorie dzieci w prawie do 

dziedziczenia po rodzicach. Więcej o historii regulacji prawnej statusu dzieci nieślubnych – raport Szkockiej 

Komisji Prawnej (Scottish Law Comission) z lutego 1982 r. (https://www.scotlawcom.gov.uk/files/8413/142 

0/1280/cm53.pdf [data dostępu 27.07.2022]). 
851 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „The old principle, or something corresponding to it, has 

been some times adopted in reference to a person imprisoned for the aliment of an illegitimate child, who has 

been held not entitled to the benefit of this process; Ritchie, 20. Dec. 1811; Baird, 2. Mar. 1827”. 
852 J. H. Burton, The Law…, op. cit., s. 654. 
853 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „… but even this has been departed from; Macalman, 4. 

Dec. 1824; and there seems no sound principle on which a person imprisoned for such a debt can, on this 

ground alone, be refused the benefit of the process of cession”.  
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na uwolnienie dłużnika854. O tym, że kwestia ta budziła wątpliwości także w XIX w., a 

niejednolita linia orzecznicza wymagała rozpoznawania każdej sprawy indywidualnie 

wspomina Bell w kontekście oddalenia wniosku o uwolnienie na podstawie cessio 

bonorum dłużnika uwięzionego za dług o omawianym charakterze855. 

 

5.1.6. Zobowiązania cudzoziemca  

Interesującą kwestią, która rozważana była w kontekście uzasadnionych przyczyn 

odmowy uwzględnienia wniosku o cessio bonorum było zagadnienie zobowiązań dłużnika, 

który był cudzoziemcem i w przypadku którego istniała obawa, że gdy zostanie uwolniony 

z więzienia to zbiegnie, tym samym utrudniając zaspokojenie długu, którego niespłacenie 

stało się przyczyną pozbawienia go wolności. Stair podaje, że cudzoziemiec był 

uprawniony do zainicjowania postępowania w sprawie cessio bonorum, jednakże jego 

długi musiały w większości powstać za granicą856. Na tę okoliczność cytuje sprawę z 

wniosku Mercera rozstrzygniętą wyrokiem Sądu Sesji z 29 maja 1804 r. 857 . 

Wnioskodawca, Irlandczyk Richard Mercer mieszkał na terenie Szkocji, jednak prowadził 

w dalszym ciągu interesy w ojczyźnie. Przedmiotowa aktywność zawodowa spowodowała 

popadnięcie w stan niewypłacalności. Problem, który powstał przed Sądem Sesji dotyczył 

tego, czy cudzoziemiec, którego długi dodatkowo podlegały innej jurysdykcji, mógł 

wnosić o udzielenie mu cessio bonorum. Wnioskodawca podnosił, że sama regulacja 

prawna nie czyni dystynkcji między Szkotami a zamieszkującymi królestwo obywatelami 

innych państw, którzy na mocy rezydencji z jednej strony są obowiązani do przestrzegania 

prawa królestwa, z drugiej zaś strony obejmują ich przywileje wynikające z tego prawa, w 

tym również te mające swoje źródło w prawie upadłościowym. Co więcej, fakt powstania 

długów w innym państwie miał stanowić trudność w postępowaniu o udzielenie cessio 

bonorum, albowiem jeden z wymogów w postaci konieczności udowodnienia braku 

zawinienia w powstaniu zadłużenia był znacznie trudniejszy w przypadku długów 

powstałych za granicą. W przypadku uwzględnienia opozycji irlandzkiego wierzyciela i 

oddalenia wniosku o cessio bonorum – wywodził dalej dłużnik – prowadziłoby to do 

                                                 

854 J. H. Burton, The Law…, op. cit., s. 654. 
855 Bell, s. 591. „Aliment or Bastaed.–It has been held, that a debtor imprisoned for the aliment, ., of a bastard 

child is not entitled to cessio.3 This was afterwards much doubted;4 and those doubts were again strongly 

expressed in a more recent case: but the cessio was refused”.  
856 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „It has been held, that the process of cessio may be raised 

by a foreigner, although bis debts should have been chiefly contracted abroad”. 
857 Morrison 19, Appendix pris.  
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uprzywilejowania zagranicznych wierzycieli względem szkockich, którzy nie mogli się 

domagać odrzucenia wniosku o cessio na tej podstawie. Konkludując, dłużnik wskazał, że 

ówcześnie niczym nadzwyczajnym nie były sytuacje prowadzenia działalności handlowej 

w różnych krajach, co mogło również prowadzić do powstania zadłużenia w różnych 

miejscach.  

W swojej odpowiedzi wierzyciel wskazał, że choć sama instytucja ma swoje źródło 

w zasadach humanitaryzmu, to jest ona uregulowana w sposób, który tworzy pole do 

nadużyć, a samo jej stosowanie powinno podlegać szczegółowej ocenie. Odnosząc się do 

stwierdzeń wnioskodawcy o trudności udowodnienia braku zawinienia w powstaniu stanu 

niewypłacalności, wierzyciel wskazał, że ta sama trudność spada na niego, w celu 

udowodnienia, że wnioskodawca nie wyjawił stanu zgodnego z rzeczywistością. W Irlandii 

nie istniało postępowanie podobne do cessio bonorum, a jego wykorzystanie w sytuacji, w 

której długi powstały w Irlandii i tam też powinien wnioskodawca powinien ponosić 

odpowiedzialność, stanowiłoby nadużycie prawa.  

Sąd nie uwzględnił zarzutów wierzyciela wskazując, że faktycznie na 

wnioskodawcy spoczywa trudniejszy ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia braku 

zawinienia w powstaniu stanu niewypłacalności, jednak w sytuacji, w której ów ciężar 

uniesie, brak jest podstaw do odmawiania mu przyznania przywileju. Wskazano przy tym 

dodatkowo, że taka odmowa rodziłaby groźny precedens. 

W drugiej cytowanej przez Staira sprawie Duncan v. Sime z 9 czerwca 1821 r.858, 

postanowiono, że przywilej cessio nie należy się angielskiemu bankrutowi, przeciwko 

któremu toczyło się postępowanie upadłościowe w Anglii, które nie zostało zakończone. 

Jednocześnie, to inne powody przemawiały za oddaleniem wniosku o cessio – wierzyciele 

mogli bowiem korzystać ze swych praw i prowadzić egzekucję na podstawie szkockich 

tytułów wykonawczych w trakcie angielskiego postępowania upadłościowego. Z tych 

względów uznano, że nie ma podstaw dla odmowy tego przywileju dłużnikowi, gdyby 

bowiem postępowanie angielskie się nie toczyło, to wniosek byłby dopuszczalny na 

zasadach ogólnych. Jeżeli postępowanie w sprawie o cessio zostało zasadnie zainicjowane, 

a wierzyciele podnoszą zarzuty merytoryczne: defraudacji, rozrzutności lub innego 

niedozwolonego zachowania, to należy oceniać je zawsze na podstawie okoliczności 

                                                 

858 Cases 1, s. 62. 
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konkretnej sprawy, czy stawiany zarzut defraudacji bądź niedozwolonego postępowania 

jest na tyle istotny, aby pozbawić dłużnika jego prawa do ubiegania się o komentowany 

przywilej lub przekonać sąd do twierdzenia, że niewypłacalność nie jest skutkiem 

wyłącznie niezależnych i niezawinionych przez dłużnika wydarzeń859. 

Problem uprawnienia cudzoziemca do żądania cessio bonorum zauważył również 

Bell. Uznał on za dopuszczalne, by cudzoziemiec pozbawiony wolności mógł złożyć 

wniosek o cessio. Nie uznawał bowiem takiej instytucji za amnestię, a wyłącznie za 

zwolnienie ze szkockiego więzienia, które nie wywiera skutków za granicą. Jednocześnie 

pisarz zauważa istotne trudności zarówno w wykazaniu, że zwołano zagranicznych 

wierzycieli, ale także z faktyczną skutecznością ich zebrania się. Wskazuje nadto, że samo 

przewłaszczenie majątku również może być mało efektywne dla wierzycieli i pozostawać 

iluzoryczne860. 

 

5.2 Ochrona przed pozbawieniem wolności 

Niemożność zastosowania cessio bonorum w niektórych przypadkach 

pozbawionego wolności dłużnika stanowiło istotną formę ograniczenia tej wolnościowej 

instytucji, a jednocześnie uzasadnienie przyczyn dalszego pozbawienia wolności dłużnika 

w tak szczególnych sytuacjach. Brak możliwości zastosowania cessio bonorum mógł 

wynikać również z dość prozaicznego powodu, mianowicie dłużnika niewypłacalnego nie 

można było z pewnych przyczyn pozbawić jego wolności. Dlatego też ograniczenia 

sytuacji pozbawienia wolności stanowią specyficzną grupę ograniczeń zastosowania 

uwolnienia dłużnika wobec braku konieczności rozważania zwrócenia mu wolności. Bell 

                                                 

859 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „But in Duncan v. Sime, 9. June 1821, the benefit of cessio 

was refused to an English bankrupt against whom a commission of bankrupt had issued in England, the 

proceedings in which had not terminated; but it is presumed there must have been other reasons for refusing 

the benefit of the cessio in this case; because it is thought, that where creditors avail themselves of the 

diligence of the law of Scotland, after an English commission has issued, there can be no reason why the 

bankrupt should not be entitled to the benefit of the corresponding remedies, if he be otherwise entitled to 

them. Where the process of cessio is competently raised, and where the defenders object, on the merits, to 

the pursuer being found entitled to its benefit, on account of fraud, or extravagance, or other misconduct, it 

must always be a question of circumstances how far the alleged fraud or misconduct is sufficient to deprive 

the debtor of this remedy, or to preclude the Court from declaring that the bankruptcy has been occasioned 

by innocent misfortune”.  
860 Bell, s. 587. „It has been held competent for a foreigner, imprisoned for debt in this country, to apply for 

the benefit of the cessio. It is not a discharge; but a liberation from a Scottish prison only, and will have no 

effect abroad. There are difficulties, however, both in the proof and in the efficiency of the call upon foreign 

creditors. The disposition, too, may be a very inefficient and useless form”. 



 

270 

wskazuje, że uwięzienie za długi urosło zasadniczo do rangi prawa wierzyciela, jednak w 

pewnych sytuacjach istniały przyczyny, które umożliwiały mu odmówienie – trwałe lub 

czasowe – skorzystania z tego prawa. Dzieliły się one na przywileje dotyczące osoby 

dłużnika oraz te, które dotyczą ewentualnego czasu lub miejsca jego ujęcia861. 

 

 

5.2.1 Przywileje dotyczące osoby dłużnika 

Bell zauważa, że przywilej ochrony przed egzekucją osobistą dotyczy nie tylko 

niektórych osób na szczególnych stanowiskach, ale z samej swoje natury należało go 

stosować również względem małoletnich dłużników oraz tych, których stan zdrowia 

psychicznego uzasadniał odstąpienie od stosowania tak drastycznej formy egzekucji862. W 

przypadku tych osób pisarz podkreśla, że choć ogólnie nie mogłyby one zaciągać 

zobowiązań, to jednak mogły się pojawić sytuacje, w których stawały się one 

odpowiedzialne za dług – działo się tak chociażby w sytuacji egzekucji z ich majątku 

długów spadkowych, przyjętych w ich imieniu przez opiekunów lub tutorów. W takiej 

sytuacji możliwa była jedynie egzekucja majątkowa, zaś odmowa prowadzenia względem 

takich osób egzekucji osobistej wynikała z faktu, iż nie mogły one działać we własnym 

imieniu863. Takie rozwiązanie wynikać miało z jednej z strony z zasady humanitaryzmu, z 

drugiej zaś ze sposobu postrzegania pozbawienia wolności dłużnika – była to bowiem 

forma reakcji na fakt wydania wyroku i niepodporządkowanie się mu, a zatem niesłusznym 

byłoby pozbawianie wolności kogoś, kto z samej swoje natury niezdolny jest do rebelii, 

                                                 

861 Bell, s. 567. „Although imprisonment for debt has grown up into a right upon which every creditor is 

entitled to insist, the law acknowledges several ways in which the debtor may be protected against it. These 

exemptions it is the object of this Chapter to explain. They are of three kinds:– By personal privilege. By 

privilege of time or place.  

Erskine, 4.3.25. Execution of personal diligence is disallowed in many cases, without the debtor’s either 

procuring sists upon bills of suspension granted by the session, or obtaining protections in the manner above 

explained. This may arise from privilege, belonging either to the person exempted from it, or to the place 

where he to be”.  
862 Bell, s. 567. „Under this title may be comprehended not only the privileges which are conferred upon 

particular orders of men, but those exemptions also which nature herself points out in the case of infants, and 

of those who are weak in intellect”. 
863 Ibidem. „A person under age, or non compos mentis, though incapable of personal obligation, may yet, in 

several ways, become liable for debt. In consequence of debts, for example, burdening a succession, to which 

an infant may, by his tutors or curators, have entered,. diligence may proceed against his estate 5 but against 

his person there can be no proceedings. Personal execution is not permitted against those incapable of acting 

for themselves”. 
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nieposłuszeństwa, zatajenia czy ukrywania mienia. Tym samym uprawnienia wierzyciela 

ograniczano jedynie do środków wymierzonych w majątek dłużnika864. 

Ograniczenie stosowania egzekucji osobistej względem małoletnich oraz osób 

chorych psychicznie charakteru zasady nabrało dopiero pod koniec XVII w. W 

dawniejszych czasach zdarzały się przypadki stosowania pozbawienia wolności takich 

osób – pisarze instytucjonalni wskazują w tym zakresie na dwa orzeczenia. Pierwszym z 

nich jest sprawa Johnstona z 16 grudnia 1577 r. 865 , która dotyczyła pozbawienia 

dwunastoletniego chłopca wolności za długi jego ojca. Rozpoznając sprawę Sąd Sesji 

uznał, że w przypadku małoletniego może być prowadzona egzekucja, ale z uwagi na jego 

młody wiek zasadnym było jego uwolnienie oraz umożliwienie kontynuowania przez niego 

pobierania nauk866. Zaś przedmiotem sprawy Somerville’a przeciwko wierzycielom z 25 

czerwca 1624 r. była kwestia przejścia długu na małoletnią córkę zmarłego poręczyciela. 

Po ukończeniu przez nią czternastego roku życia wierzyciele rozpoczęli egzekucję, grożąc 

również krokami dotyczącymi egzekucji osobistej. Sąd zdecydował o zawieszeniu 

egzekucji przeciwko małoletniej dłużniczce na okres roku, po której przedmiotem analizy 

stanie się zasadność przedłużenia tego zawieszenia. Sąd zaznaczył jednak, że zawieszenie 

egzekucji nie dotyczy ewentualnej egzekucji majątkowej z posiadanych przez nią 

ruchomości bądź nieruchomości867. 

Zakaz prowadzenia egzekucji osobistej względem małoletnich stał się zasadą 

w związku z przyjęciem przez szkocki parlament ustawy z 1696868. Przyczyną przyjęcia 

przez parlament ustawy miała być kolejna sprawa, w której przedmiotem rozpoznania było 

uwięzienie małoletniego 869 . Wynikające z ustawy przepisy przewidywały, że żaden 

                                                 

864 Bell, s. 567. „Common humanity, as well as the principle upon which the law of imprisonment was 

introduced, forbid this punishment to be inflicted upon persons incapable of rebellion or disobedience, and 

unable alike to conceal or to disclose the funds of payment. All that is harsh and personal in legal execution, 

is in such cases taken away; and nothing is left to the creditor, but those powers of attaching the estate, which 

are necessary for the purposes of justice”. 
865 Morrison 11, s. 8905. 
866 Bell, s. 567. „Although, at a very early period, personal diligence was, in Scotland, issued against. pupils, 

(with whom may be classed all who are incapable of acting for themselves), this diligence always short of 

imprisonment. The oldest case upon the imprisonment of minors is reported by Colville, where it was found, 

that a pupil cannot be imprisoned for his father’s deb1 It was afterwards decided, that a minor at school might 

be put to the horn; but that his person could not be apprehended with caption”. 
867 Morrison 11, s. 8906.  
868  Ustawa nr 41. Registration Act 1696 [w:] The Official Home…, dostęp online: 

https://www.legislation.gov.uk/aosp/1696/41/paragraph/p1 [data dostępu 6.08.2022]. 
869 Chodziło tutaj o sprawę M’Kenzie z Rosehaugh v. Willam Scott z 5 grudnia 1694 r., która dotyczyła 

zapłacenia grzywny nałożonej na zmarłego ojca dziewięcioletniego dłużnika. Początkowo nałożono na 
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małoletni przez okres, w jakim podlega opiece, nie będzie mógł zostać pozbawiony 

wolności za dług lub zobowiązanie cywilne870. W dalszej części swoich rozważań Bell 

zauważa, że z uwagi na fakt, iż w przypadku osób chorych psychicznie oraz dotkniętych 

niedorozwojem psychicznym stosuje się te same zasady jak względem dzieci, należałoby 

również na tożsamej podstawie odmówić stosowania względem nich pozbawienia 

wolności w celach egzekucyjnych. Pisarz uzasadnia to ponownie faktem niezdolności do 

rebelii lub oszustwa, ale także brakiem zrozumienia znaczenia środka przymusu, a w 

konsekwencji ryzykiem braku prawidłowej reakcji na stosowanie tej formy egzekucji. Bell 

postuluje jednocześnie ograniczenie egzekucji jedynie do sfery osobistej, umożliwiając 

zaspokojenie się wierzycieli z majątku osoby chorej871. 

Kolejną grupą, której przysługiwał przywilej ochrony przed egzekucją osobistą byli 

parowie, a ich ochrona przed aresztowaniem wynikała z immunitetu parlamentarnego872. 

Bell odwołując się zarówno do treści traktatu zjednoczeniowego Szkocji i Anglii873, jak i 

do ustawy regulującej unię Wielkiej Brytanii z Irlandią874 zaznacza, że każdy par, bez 

                                                 

małoletniego areszt, którego wykonanie zostało jednak od razu zawieszone. W tym czasie Sąd rozpoznając 

kwestie odpowiedzialności małoletniego za egzekucję długu karnego wskazał, że z uwagi na trwającą do 

czternastego roku życia małoletniość, dłużnik w przypadku własnego czynu sam nie ponosiłby 

odpowiedzialności. Dlatego zasadnym jest zawieszenie postępowania właśnie do tego czasu, co dodatkowo 

uzasadniano koniecznością zapewnienia chłopcu niezakłóconej edukacji. 
870 Bell, s. 568. „In the close of the year 1695, the last case occurred that is to be found in our books on this 

point and there is every reason to believe, that it was in consequence of this case that the statute was made 

prohibiting the imprisonment of minors. In the Parliament of September 1696, a statute was passed, enacting, 

That no minor, within the years of pupillarity, shall be liable to caption or warding for any debt, or civil 

(cause; but declaring all such minors, in respect of their nonage, and during all their pupillarity foresaid, to 

be exempted and freed from the same”. 
871 Ibidem. „This has not the appearance of a declaratory law; but both the reason of the thing, and the 

decisions of the Courts, proceeding upon the common law, seem to point it out as declaratory; and the 

principles of the common law, which it goes to recognize in the case of pupils, are precisely applicable to the 

case of all lunatics, idiots, and all who, by accident or birth, are incapable of acting for themselves. Whether 

disobedience and rebellion to the King be taken as the principle and foundation of the law of imprisonment; 

or the coercion of imprisonment $s necessary to force the discovery of funds which law presumes to be 

concealed; no man who is incapable of acting–of committing the rebellion or the fraud, on the one hand; or, 

on the other, of understanding the coercion, and acting in consequence of it–can be a proper subject for such 

diligence. That this exemption, on account of incapacity, is no bar to rendering the person bankrupt, so as to 

operate to the equalizing of diligence against his estates, has been already pointed out”. 
872 Ibidem. „Privilege of Parliament protects all Peers of the realm, and all Members of the Commons House 

of Parliament, from arrest”. Erskine, 4.3.25. „As to the first, by the articles of Union, the privileges of the 

English Peers having been communicated to the Scottish, the persons of Peers are secured from diligence, 

art. 23; which has been extended to the widows of Peers. Such commoners also as are elected to serve in 

parliament, are secured against personal execution by the privilege of parliament”.  
873 Ratyfikowanego ustawą szkockiego parlamentu z 16 stycznia 1707 r., zaś omawiana regulacja znajduje 

się w artykule 23 wskazanego traktatu. Union with England Act 1707 [w:] The Official Home…, dostęp 

online: https://www.legislation.gov.uk/aosp/1707/7/contents [data dostępu 6.08.2022].  
874 Ustawa z roku 1800, przyjęta za panowania króla Jerzego III. Problem zrównania parów brytyjskich i 

irlandzkich stał się przedmiotem artykułu 4 przedmiotowej ustawy. Union with Ireland Act 1800 [w:] The 
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względu na to, czy jest Anglikiem, Szkotem czy Irlandczykiem, posiada zagwarantowany 

przywilej ochrony przed aresztowaniem, jednocześnie wskazując, że to uprawnienie parów 

miało charakter uniwersalny, w odróżnieniu od prawa do zasiadania w Izbie Lordów oraz 

związane z tą pozycją przywileje – ten status został bowiem przyznany szesnastu parom 

szkockim na mocy wspomnianego traktatu zjednoczeniowego z 1707 r.875 . Przywilej 

rozciągał się także na osobę wdowy para876, co zostało potwierdzone w wyroku Sądu Sesji 

z 29 lipca 176 r. w sprawie M’Donalda przeciwko wdowie para (Widow of a Peer), w której 

odmówiono w ramach postępowania egzekucyjnego wydania nakazu aresztowania wdowy 

para, który był dłużnikiem inicjującego postępowanie wierzyciela877. 

Przywilej parlamentarny rozciągał się także na pochodzących z niższych warstw 

społecznych posłów do Izby Gmin, choć był on ograniczony czasowo – Bell wskazuje, że 

dotyczył on wolności przed aresztowaniem podczas posiedzeń parlamentu, w okresie 40 

dni po jego odroczeniu oraz 40 dni przed wyznaczeniem początku sesji parlamentarnej. 

Jednocześnie autor zauważa, że z uwagi na rzadkie sytuacje odraczania obrad na terminy 

dłuższe niż 80 dni, ochrona posła do Izby Gmin w praktyce miała charakter ochrony stałej. 

Zakres przywileju parlamentarnego był tożsamy z ochroną osób małoletnich i chorych 

psychicznie, ograniczał się jedynie do ochrony przed egzekucją osobistą. Jednocześnie 

jednak Bell zwraca uwagę, że w dawniejszych czasach ochrona ta rozciągała się również 

na wchodzące w skład majątku posła ruchomości i nieruchomości878. 

Potwierdzając przywilej parlamentarzystów, Bankton wskazuje, że podobną 

ochroną cieszyły się zamężne kobiety. Źródłem takiego rozwiązania miało być według 

autora prawo rzymskie, które uniemożliwiało pozbawienie ich wolności za długi, a w 

                                                 

Official Home…, dostęp online: https://www.legislation.gov.uk/apgb/Geo3/39-40/67 [data dostępu 

6.08.2022]. 
875 Bell, s. 569. „All Peers, whether English, Scottish, or Irish, and whether Peers of Parliament or Peer«, not, 

are privileged from arrest By the 23d article of the Treaty of Union, All the privileges of Parliament, possessed 

by English Peers, are communicated to the sixteen elected Peers of Scotland; and, secondly, All other Peers 

of Scotland are declared to have the same privileges with the English Peers before the Union, except the 

privilege of sitting in the House of Lords, and the privileges thereon depending. And it was the settled law of 

England, that the dignity of the Peerage conferred a freedom from arrest”. 
876 Ibidem. „The widow of a Scottish Peer has been found entitled to the privilege”. 
877 Morrison 12, s. 10031. 
878 Bell, s. 569. „Members of the House of Commons enjoy, as one of the privileges of Parliament, commous. 

freedom from arrest during the sitting of Parliament; and for forty days after every prorogation, and forty 

days before the next appointed meeting. This, according to the usage, is equivalent to a protection during the 

subsistence of Parliament; for it is seldom prorogued for more than fourscore days (or three months) at a time. 

Formerly, it was a part of the privilege of Parliament, that the domestics, lands, and Privilege to goods of the 

members were free; but this is now abolished”. 
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przypadku skazania za przestępstwo, w miejsce umieszczenia ich w więzieniu, skazywano 

je na odosobnienie w żeńskim klasztorze. Źródłem takiego rozwiązania miała być potrzeba 

ochrony cnoty, na którą mieliby nastawać zarówno współwięźniowie, jak i nadzorcy 

więzienia. Jednocześnie Bankton zauważa, że w prawie szkockim ochrona kobiet przed 

pozbawieniem wolności ma charakter bardziej ograniczony niż w rozwiązaniach znanych 

prawu rzymskiemu, albowiem nie dotyczy kobiet niezamężnych 879 . Także Erskine 

potwierdza zakaz egzekucji osobistej względem zamężnych kobiet oraz podobne 

rozwiązanie obowiązujące względem małoletnich dłużników880. 

Ograniczenie o charakterze bardziej uniwersalnym, a związane z osobą dłużnika, 

wynikało z subsydiarnego charakteru egzekucji osobistej. Wierzyciel nie mógł żądać 

aresztowania dłużnika, dopóki prowadzona była egzekucja z majątku dłużnika oraz w 

sytuacji, w której znajdował się on w posiadaniu majątku dłużnika. Przy czym w przypadku 

prowadzenia procedury sekwestracji polegającej na zajęciu majątku dłużnika i powierzeniu 

go w ręce syndyka, możliwe było żądanie pozbawienia wolności dłużnika w celu wykrycia 

ewentualnego, zatajonego przed organami postępowania egzekucyjnego, majątku. Bankton 

zauważa, że w dawniejszych czasach pozbawienie wolności dłużnika uniemożliwiało 

podjęcie jakichkolwiek działań natury egzekucyjnej względem jego majątku, jednak 

zasada ta przestała obowiązywać w XVIII wieku881. 

 

                                                 

879 Bankton, 4.37.16. „Peers are privileged against captions for civil debts; as likewise are married women, 

by our law. And indeed, by the later constitutions among the Romans, all women had the privilege, that they 

could not be imprisoned for debt at all; and, if accused of crimes, they were to be put into a monastry of 

women. The reason given by the Emperor for this privilege, is the preservation of their chastity, which might 

be in danger, either from their fellow-prisoners, or from the goaler himself, if they were committed to prison. 

But they have no such privilege with us, if they are single women”. 
880 Erskine, 4.3.25. „Minors not yet past the age of pupillarity are entitled to this privilege, by 1696, c. 411 

and women clothed with husbands have been ever secured in their persons from all such diligence proceeding 

upon civil debts”. 
881 Bankton, 4.37.17. „Creditors, in possession of the debtor’s real estate, cannot insist in personal diligence 

against him, till they quit it, the presumption otherwise being, that they restrict themselves to that manner or 

payment, and that they are thereby satisfied of the debt. But a sequestration of the estate by the court of 

session will not have that effect; for That cannot bar the creditors from distressing the person of their debtor; 

unless he have a decrec of Cessio bonorum to secure his personal liberty. The learned Craig informs us, that, 

of old, if the debtor was imprisoned by the creditor, no diligence could be issued for affecting his goods or 

lands, which was altered in his time”. 
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5.2.2 Przywileje dotyczące czasu  

Drugą grupę ograniczeń pozbawienia wolności, o znacznie ogólniejszym 

charakterze, tworzyły restrykcje dotyczące możliwości pozbawiania dłużnika wolności w 

okresie świąt oraz prawo azylu (sanktuarium). Bell rozpoczynając wywód o tych środkach 

podkreśla, że nie stanowiły one środków prawnych, a raczej pewien wyjątek od zasady 

pozbawiania wolności dłużnika niewypłacalnego oraz sposób ograniczenia uwięzienia za 

długi z przyczyn natury humanitarnej lub ze względów politycznych882. 

W kwestii świąt Bell wskazuje, że w okresie istnienia cesarstwa rzymskiego 

niedziela stanowiła dzień wolny od pracy i postępowań sądowych, jednakże w Szkocji 

przed reformacją wykonywanie nakazów zatrzymania odbywało się także w niedziele. 

Zarówno w Szkocji, jak i w Anglii, wprowadzono jednak regulacje, które ograniczyły takie 

działania – w przypadku Szkocji była to ustawa z 1644 roku883. Zgodnie z jej treścią 

wykonywanie nakazów zatrzymania było zawieszane w niedziele, w dzień, w którym 

wypadał ścisły post, w dzień święta dziękczynienia lub w czasie trwania nabożeństw884. 

Mimo że ustawa miała jedynie charakter czasowy, a regulacja nie została następnie 

potwierdzona nowym aktem prawnym, to zasada ta była powszechnie respektowana w 

zakresie niedziel i świąt o charakterze powszechnym, choć nie stanowiła ona obrony w 

przypadku lokalnych tradycji w postaci dnia postnego zarządzonego tradycyjnie na 

obszarze parafii 885 . Stosowanie zasady nakazującej powstrzymanie się od czynności 

pochwycenia dłużnika w dzień świąteczny zostało potwierdzone w wyrokach Sądu Sesji w 

sprawie Oliphant v. Douglas z 3 lutego 1663 r.886 oraz Forbes v. earl Aberdeen z 17 

                                                 

882 Bell, s. 569. „The privilege of holidays, and of the sanctuary, however grateful to unfortunate debtors, and 

however fit, under proper restrictions, to serve wise and expedient ends, are not, as some have affected to 

consider them, legal remedies, invented for those purposes of humanity or of policy; but accidental limitations 

merely of the legal right of imprisonment”. 
883 Ibidem. „In Rome, under the Christian emperors, Sunday was consecrated from all labour, and Holidays, 

from all legal proceedings. Before the Reformation, the execution of caption (which had been introduced or 

sanctioned by the authority of the church) does not appear to have been interrupted by Sunday. But both in 

England and in Scotland, the strict observance of Sunday was enjoined by the Legislature. In Scotland, by 

1644, c. 14”.  
884 W. Ross, op. cit., s. 329.  
885 Bell, s. 569. „This Act was rescinded} but the rule thereby established has been in observance ever since.8 

On Sundays, and on general fast-days appointed by Government, no warrant of imprisonment can legally be 

executed. But it would appear that the rule does not apply to parochial fasts”. 
886 Morrison 17, s. 15002. 
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stycznia 1702 r. 887 . Bell zauważa przy tym, że podobne ograniczenie nie miało 

zastosowania w przypadku aresztowania przestępcy lub pozbawienia wolności dłużnika w 

omówionej już sytuacji uzasadnionego podejrzenia wysokiego prawdopodobieństwa 

ucieczki (meditatio fugae), ponieważ stanowiłoby to potencjalne zagrożenie możliwości 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości888, a możliwość pochwycenia takiego dłużnika 

także w niedziele została potwierdzona w wyroku z 16 stycznia 1786 r., w sprawie Kempt 

v. wierzyciele, w której Sąd Sesji jednogłośnie uznał, że niebezpieczeństwo pokrzywdzenia 

wierzycieli w wyniku ucieczki dłużnika uzasadnia pozbawienie go ochrony właściwej dla 

dnia świątecznego889. 

 

5.2.3. Prawo azylu (santcuary) jako przywilej dotyczący miejsca  

Problemem, który budził istotne wątpliwości w zakresie stosowania szkockiego 

prawa upadłościowego była praktyka uzyskiwania schronienia przed uwięzieniem 

nazywana prawem azylu bądź prawem sanktuarium. Pewną uwagę co do natury tego prawa 

z perspektywy historycznej czyni Erskine, który zauważa, że sanktuaria w prawie 

rzymskim służyły ochronie niewolników przed okrucieństwem ze strony panów, zaś po 

przyjęciu chrześcijaństwa stanowiły formę ochrony przed egzekucją osobistą skierowaną 

przeciwko nim przez wierzycieli890. Pisarz odwołuje się także do rozwiązań, które pojawiły 

się w prawie bizantyjskim za panowania cesarza Justyniana – zgodnie z treścią Noweli 17 

zabraniano udzielać schronienia w sanktuariach mordercom, cudzołożnikom i 

gwałcicielom, a w przypadku przyjęcia ich pod dach celem schronienia, należało ich wydać 

w ręce urzędników w celu ukarania. Przywilej azylu w myśl treści noweli jest przyznawany 

tym, którzy zostali skrzywdzeni i nie jest możliwe, aby schronienie dzielone było przez 

osoby, którym wyrządzono zło oraz te, które takie zło same wyrządzały891. 

                                                 

887 The Decisions of the Lords of Council and Session, From June 6th, 1678, to July 30th, 1712, J. Lauder of 

Fountainhall (red.), t. 2, Edinburgh 1761, s. 139.  
888 Bell, s. 570. „The sanctity of the day affords no security to a criminal, or against a meditatio fugs warrant, 

otherwise the ends of justice would be frustrated”. 
889 Morrison 10, s. 8554. 
890 Erskine, 4.3.25. „Sanctuaries, or atyla in the Roman law, seem first to have been intended for protecting 

slaves against the severity of their masters; and after the establishment of Christianity, they seemed to serve 

this only purpose, to secure debtors in civil debts from the effects of their creditors ’diligence”. 
891 Novella 17, c. 7. „Neque autem homicidis neque adulteris neque virginum raptoribus delinquentibus 

terminorum, custodies cautelam, sed etiam inde extrahes et supplicium eis inferes. Non enim talia 

delinquentibus parcere competit, sed obpatientibus, ut non talia a praesumptoribus patiantur. Deinde 



 

277 

Pierwszą uwagę w kontekście możliwości skorzystania z tego uprawnienia w 

prawie szkockim poczynił już Stair, co wskazuje na dawny charakter tego uprawnienia. 

Pisarz, mówiąc o konieczności zapewnienia przez wierzyciela środków na utrzymanie 

pozbawionego wolności dłużnika, wskazuje, że osoba, która pozbawiona została wolności 

i przebywa w opactwie, nie może ubiegać się o cessio bonorum, jeżeli jej pobyt miał 

charakter skorzystania z prawa sanktuarium892.  

Szerzej prawo sanktuarium, z uwzględnieniem miejsc, w których można było z 

niego skorzystać, przedstawia Bankton. W jego ocenie możliwe było wstrzymanie procesu 

egzekwowania wyroku w sytuacji, w której dłużnik zbiegł bądź też skorzystał z prawa 

sanktuarium, które w dawnym prawie szkockim określane było również jako Girth893 – 

pisarz wskazuje, że działo się tak, ponieważ wszystkie kościoły stanowiły miejsca, w 

których przestępca lub dłużnik mogli szukać schronienia przed wymiarem 

sprawiedliwości894. Autor zauważa również, że jedną z konsekwencji reformacji na terenie 

Szkocji był właśnie zanik stosowania tego przywileju – od tego bowiem czasu miało już 

nie funkcjonować uprawnienie przestępcy do szukania schronienia w kościele, zaś w 

przypadku dłużników ograniczono je jedynie do prawa sanktuarium w pałacu królewskim 

Hollyroodhouse, który wcześniej był opactwem.  

Bankton wskazuje, że podobny status próbowano przyznać zamkowi w 

Edynburgu895, ale ostatecznie schronienie w tym zamku nie uzyskało tego statusu, co 

zostało rozstrzygnięte w wyroku w sprawie M’Kay v. Campbell z 15 grudnia 1714 r. 

Dotyczyła ona aresztowania i uwięzienia za długi żołnierza stacjonującego w edynburskim 

garnizonie i przeprowadzono na jej potrzeby dość szeroki wywód dotyczący charakteru 

                                                 

templorum cautela non nocentibus, sed laesis datur a lege, et non erit possibile utrumque tueri cautela 

sacrorum locorum et laedentem et laesum”. 
892 Stair, dodatek (appendix) do księgi 4, tytułu 5. „Indeed, his continued imprisonment disables him from 

contributing to the aliment of the child, and may render it necessary that he himself should be alimented in 

jail, and per the statute 1696. The process of cessio bonorum is not competent where the debtor is im prisoned 

in the jail of the Abbey, after having taken the benefit of sanctuary”. 
893 Zob. J. W. Cairns, O. F. Robinson (red.), Critical Studies in Ancient Law, Comparative Law and Legal 

History, Portland 2001, s. 349.  
894 Bankton, 4.39.1. „A stay to personal execution, upon decrees for debts, takes place with us, as just hinted, 

by the party’s flying, or retiring to the Sanctuary, called, of old, in our law, The privilege of Girtb. All 

churches, in times of popery, were sanctuaries, to protect both criminals and debtors from due course of law”.  
895 Ibidem. „But, upon the reformation from popery, That privilege ceased, and ever since we have no 

sanctuary for sheltering criminals; nor any other than the king’s palace of Holy-rood-house, (which was of 

old an Abbey, and is vulgarly still so called) and precincts thereof, against captions for debt. It hath been 

contended, That the castle of Edinburgh gave likewise protection to debtors, but the court of session found 

no such privilege competent to it”. 
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prawa sanktuarium, które w XVIII w. ograniczało się w zasadzie do miejsca przebywania 

króla. A zatem nie każdy zamek, stanowiący majątek państwa, a tylko ten, który stanowił 

rezydencję króla, cieszył się właśnie taką specjalną ochroną. Zamkowi w Edynburgu, 

którego jedną z głównych ról w tym czasie było przeznaczenie go na miejsce stacjonowania 

wojska, nie sposób było przyznać tej roli, nawet jeśli panującemu zdarzało się przebywać 

na terenie fortecy. Podkreślono również, że prawo sanktuarium nie ma charakteru 

naturalnego, a stanowi konsekwencję przyznania przywileju na rzecz pewnych osób lub 

miejsc, a zatem należy je interpretować w sposób ścisły, wynikający z podstawy 

wprowadzenia omawianego przywileju 896 . Podobnie wspomnianą kwestię tłumaczy 

Erskine, który zaznacza, że prawo sanktuarium miało prawdopodobnie początkowo 

dotyczyć każdego miejsca przebywania króla, co tłumaczono tym, że króla nie sposób było 

pozbawić prawa do pomocy jego poddanym w sytuacji nieszczęścia. Następnie przywilej 

zaczął być łączony z opactwem Holyroodhouse, w którym królowie przebywali 

najczęściej, a od czasu unii oraz stałego przebywania króla za granicą, zasadniczo tylko z 

uwagi na tradycję przywilej ten obowiązywał wciąż na terenie Holyroodhouse. Pisarz 

zaznacza, że przywilej ten nie miał zastosowania w sytuacji, w której to król dochodził 

długu od dłużnika powołującego się na prawo azylu897. 

Osoby korzystające z prawa sanktuarium były wpisywane do specjalnej księgi 

prowadzonej przez urzędnika królewskiego odpowiedzialnego za ewidencjonowanie osób 

korzystających z przywileju898. Bankton wskazuje, że jeśli dłużnik odmówi swojej zgody 

na wpis do księgi, to może zostać odmówione mu prawo do skorzystania z sanktuarium. 

Jednocześnie pisarz zwraca uwagę, iż ewentualne zaniechania leżące po stronie dłużnika 

lub urzędnika dokonującego wpisów nie pozbawiają praw wierzyciela w związku 

ewentualną ucieczką potencjalnego upadłego z terenu sanktuarium – Bankton wskazuje, że 

schronienie się dłużnika w sanktuarium stanowi jeden z przypadków umożliwiających 

                                                 

896 Morrison 17, s. 14305. 
897 Erskine, 4.3.25. „This exemption has probably been granted originally to the place of the King’s residence, 

wherever he happened to keep his court, that he might not be deprived of the assistance or advice of his 

subjects, on any misfortune befalling them from a civil cause; but even after the accession of our kings to the 

crown of England, constant usage hath continued that privilege to the Abbey of Holyroodhouse, where our 

kings used mostly to reside before the union of the two crowns. The King’s castles have not this right. nor 

even the palace of Holyroodhouse, when it is claimed by the King’s own debtors; for that would be in effect 

to use a privilege, which arises merely from the respect due to the Sovereign, against the Sovereign himself”. 
898 The Law-Dictionary: Explaining the Rise, Progress, and Present State, of the English Law; Defining and 

Interpreting the Terms or Words of Art; and Comprising Copious Information on the Subjects of Law, Trade, 

and Government, G. Jacob ,T. E. Tomlins (red.), t. 6, New York 1811, s.v. Bailie of the Abbey. 
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uznanie dłużnika za upadłego w sposób zawiniony (notour bankrupcy), natomiast jeżeli w 

momencie udzielenia mu schronienia był on już niewypłacalny i wydano względem niego 

nakaz zatrzymania, to poprzez wpisanie go do księgi wszelkie rozporządzenia dokonane 

przez niego na 60 dni przed uzyskaniem schronienia lub po schronieniu się, względem 

wierzycieli – na poczet zapłaty lub zabezpieczenia spłaty długów – uważane są za nieważne 

z mocy prawa. Tym samym przebywanie w sanktuarium jednocześnie chroni dłużnika 

przed pochwyceniem go w toku postępowania egzekucyjnego, z drugiej strony 

uniemożliwia mu jednak dokonanie czynności fraudacyjnych na niekorzyść wierzycieli, co 

z kolei stanowi cel ewentualnego jego uwięzienia899. 

Prawo schronienia w sanktuarium nie miało jednak charakteru absolutnego. W 

pierwszej kolejności nie przysługiwało ono tym, którzy w sposób umyślny wprowadzili się 

w stan niewypłacalności – w przypadku takiego dłużnika, który korzystałby z ochrony 

właściwej sanktuarium, możliwym było skierowanie skargi przed Sąd Sesji, który w 

przypadku udowodnienia oszustw dłużnika nakazałby wydanie go w ręce wierzycieli900. 

Bankton wskazuje ponadto, że w jego ocenie ochrona w formie sanktuarium nie powinna 

mieć zastosowania wtedy, gdy dłużnikowi z jakichś powodów nie przysługiwałaby 

możliwość wniesienia wniosku o przyznanie cessio bonorum. Pisarz tłumaczy to w ten 

sposób, iż osoba przebywająca w sanktuarium cieszy się pewną formą wolności, a do jej 

odzyskania służy interesująca nas instytucja, dlatego przyznanie sanktuarium winno mieć 

miejsce w takich sytuacjach, w których dłużnik zasługiwałby na uwolnienie z więzienia901. 

                                                 

899 Bankton, 4.39.2. „There is a Baillie that hath the charge of the Abbey, whose clerk generally enters into 

his book those who retire thither, after which they undoubtedly have the privilege of it. But tho’, if they 

privilege, refuse to book themselves, they may be extruded from the sanctuary, yet such omission, by the 

negligence or fault of the debtor or clerk, cannot prejudice third persons of the benefit competent to them, by 

the party’s flying to the sanctuary. For example, by the alt 1696, the retiring to the sanctuary is one of the 

circumstances to constitute Notour bankruptcy: now, if one resorted to the Abbey when he was insolvent, 

and under caption, tho’ he was not booked, all deeds granted by him within 60 days before, or thereafter, in 

favour of any of his creditors, for their payment or security, were found void in terms of the statute; for, under 

shelter of the sanctuary, he protects himself from the effect of the caption, which is all that the law requires 

on that head, without regard to the booking”. 
900 Ibidem, 4.39.3. „This Sanctuary will not protect fraudulent bankrupts; so that, when such retire to the 

sanctuary, they may, upon a complaint to the court of session, be ordained to be extruded therefrom, the fraud 

being proved”.  
901 Ibidem. „That in no case the liberty of the sanctuary should be indulged, where the party would not be 

intitled to the benefit of a Cessio bonorum; for truly the precincts of the Abbey are so extensive, that one 

may, in a manner, be said to enjoy his liberty there. So that the immunity of the place gains such liberty to 

the party who resorts to it, as he would be intitled to everywhere, upon a decree of cessio bonorum”. 
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Kolejnym przypadkiem rozpoznawanym przez Banktona, który w jego oczach nie 

zasługuje na przyznanie prawa do azylu jest sytuacja, w której przedmiotem długu jest 

wykonanie świadczenia zależnego jedynie od woli dłużnika, który go jednak nie spełnia. 

Sytuację tę porównywano do oszustwa i na tej podstawie uznawano dłużnika za 

niegodnego objęcia go ochroną. Ograniczenie w korzystaniu z prawa do ochrony dotyczyło 

również zobowiązań powstałych już po oddaniu się pod ochronę – Bankton zaznacza, że 

w tym zakresie podstawą tego rozwiązania była dawna zasada, iż przestępstwa popełnione 

na terenie sanktuarium nie mogły stanowić podstawy o ubieganie się o taką ochronę902. 

Interesujący był zresztą sposób radzenia sobie z takimi sytuacjami – pisarz pisze bowiem, 

że na terenie sanktuarium znajdowało się więzienie, do którego można było wtrącić 

dłużnika i w ten sposób wprowadzić pewien rodzaj niedogodności w zakresie korzystania 

z przywileju ochrony w sanktuarium 903 . Podobną uwagę czyni Bell w kontekście 

analogicznych przesłanek uzyskania orzeczenia o upadłości oraz zastosowania przywileju 

sanktuarium, które miały nie przysługiwać osobie, którą uwięziono za niewykonanie 

czynności leżącej wyłącznie w jej gestii904. 

Oczywistym wydaje się obowiązek dłużnika do przebywania na terenie 

sanktuarium w celu objęcia go opieką i ochroną, jednak Bankton wskazuje że jedynie 

pochwycenie dłużnika poza terenem sanktuarium w dzień inny niż niedziela, prowadziło 

do możliwości jego uwięzienia. Można z tego wywieść, iż nawet w tym zakresie 

pozostawała dłużnikowi pewna swoboda poruszania się nie tylko na terenie samego 

sanktuarium, ale również poza nim, choć ograniczona jedynie do niedziel. W przypadku 

pochwycenia, dłużnik nie był doprowadzany z powrotem na teren sanktuarium, a mógł być 

pozbawiony wolności w normalnym trybie, co w konsekwencji, dla odzyskania wolności, 

wymagało od niego uzyskania cessio bonorum lub przywileju aktu łaski905. 

                                                 

902 Bankton, 4.39.4. „Nor is this privilege good, to protect one from performance of debt facts which he has 

in his power to fulfill, for his refusal, in such case, the privilege is fraudulent. Nor will it extend to debts 

contracted by the party, not good, after he has taken the benefit of the sanctuary; in the same manner as, of 

old, the crimes committed within the sanctuary, or debts contracted there, had no protection by it”. 
903 Ibidem. „And, as to such debts, there is a prison within the precincts, to which the party may be committed 

for the same, in due course of law”. 
904 Bell, s. 586. „A person imprisoned for refusing to perform a fact within his power, is no proper object of 

the law of cessio. This privilege, as well as that of the sanctuary, is most justly denied to such a man”.  
905 Bankton, 4.39.4. „If any of the persons who have the privilege of the sanctuary, are found without the 

limits of it, unless it be upon Sundays, he may be committed to prison upon the caption; nor will he be 

remanded to the sanctuary, but must follow the ordinary course of justice for his liberation, either by obtaining 

a cessio bonorum, or the benefit of the act of grace”. 
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W dalszej części swojego wywodu Bankton czyni uwagi o porównawczej naturze, 

starając się pokazać genezę prawa sanktuarium. Wskazuje więc, że nie jest czymś 

wyjątkowym zasada, iż świątynie i ołtarze stanowią miejsca udzielania ochrony dla osób, 

które się o nią ubiegają – jako przykład wskazuje Ołtarz Miłosierdzia poświęcony 

nieznanemu Bogu, o którym wspomina w Dziejach Apostolskich święty Paweł906. Osoby, 

które skierowały się do ołtarza uzyskiwały ochronę przed wszelkimi sankcjami907. Podobne 

rozwiązanie istniało również wśród Żydów, którzy mogli uzyskać ochronę dotykając 

rogów ołtarza908, jednak takiej ochrony pozbawieni byli mordercy909. W przypadku, w 

którym doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci, osoba taka mogła udać się na 

dobrowolne wygnanie do jednego z oznaczonych miast na terenie Judei – po 

przedstawieniu swojej sprawy starszemu miasta, jeżeli została wysłuchana, to mogła w 

mieście zamieszkać i była chroniona przed ewentualnym odwetem rodziny zabitego910. 

Właśnie owe rozwiązania, istniejące od czasów biblijnych, w ocenie Banktona stały się 

podstawą przyznania przywileju sanktuarium dla wszystkich świątyń911. 

Swoje dalsze spostrzeżenia Bankton poświęca prawu rzymskiemu – stwierdza 

bowiem, że u Rzymian prawo azylu ustanowiono po przyjęciu chrześcijaństwa, a zgodnie 

z nim dłużnik lub przestępca w zakresie lżejszych przestępstw mógł skorzystać ze 

schronienia, zaś ten, kto pogwałcił to prawo, ponosił odpowiedzialność jak za zdradę. 

                                                 

906 „Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: 

"Nieznanemu Bogu". Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając”. Dzieje Apostolskie 17:23. Wszystkie cytaty 

z Pisma Świętego pochodzą z wydania Biblii Tysiąclecia (Poznań 2003), z jej wydania online dostępnego 

pod adresem https://biblia.deon.pl [data dostępu 23.08.2022]. 
907 Bankton, 4.39.5. „Temples and Altars among the Gentiles had likewise the privilege of an Asylum, and 

gave protection to those who resorted thither. Various instances of such are collected by a learned author That 

which was in Athens, called The altar of mercy, inscribed to the Unknown God, was a memorable example 

of this kind. It was the altar discoursed upon by the great Apostle, in his excellent sermon to the Athenians . 

Persons, who repaired to this altar, had protection from all injuries”. 
908 „Adoniasz też zląkł się Salomona, powstał i poszedł, a następnie uchwycił za rogi ołtarza”. Księga 

Królewska 1:50. 
909 „Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego 

ołtarza, aby ukarać śmiercią.” Księga Wyjścia 21:14. 
910 „Pan przemówił do Jozuego tymi słowami: 2 Powiesz Izraelitom: wyznaczcie sobie miasta ucieczki, o 

których mówiłem wam przez Mojżesza; 3 aby tam mógł uciec zabójca, który by zabił człowieka przez 

nieuwagę, nierozmyślnie. Będą one dla was schronieniem przed mścicielem krwi. 4 Do jednego z tych miast 

powinien uciec zabójca: zatrzyma się u wejścia i przedstawi swoją sprawę starszym tego miasta. Przyjmą go 

oni do miasta i wyznaczą mu miejsce, by mógł mieszkać wśród nich“. Księga Jozuego 20:1. 
911 Bankton, 4.39.5. „in the same manner as those who took hold of the horns of the altar among the Jews, 

which was no shelter, however, to persons guilty of wilful homicide or murther. The case was the same as to 

cities of Refuge established in Judea, for security of persons flying thither. And I doubt not, but these usages 

among the Gentiles had their origin from thence; as without question the immunity granted to all churches 

was derived from that example, fettled by divine authority among the Israelites”. 
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Schronienia można było szukać w świątyniach oraz dobrach kościelnych, zaś prawo to nie 

przysługiwało tym dłużnikom, którzy w sposób zawiniony i podstępny wprowadzili się w 

stan niewypłacalności – uzasadnieniem było podobieństwo ich sytuacji do osób, które 

uznane były za winne morderstwa. W przypadku umyślnego popełnienia przestępstwa 

niemożliwym było skorzystanie z prawa sanktuarium912.  

Bankton odwołuje się przy tym do rozwiązań zawartych w kodyfikacji 

justyniańskiej – 12 tytułu pierwszej księgi Kodeksu (De his qui ad ecclesias confugiunt vel 

ibi exclamant) oraz 17 Noweli De Mandatis Principium. Tytuł zawarty w Kodeksie jest 

relatywnie krótki i zawiera fragmenty konstytucji sześciu cesarzy panujących pod koniec 

IV i V w n.e. W pierwszym z nich, stanowiącym część konstytucji cesarzy Arkadiusza i 

Honoriusza, cesarze pouczają prefekta, iż Żydzi, którzy chcieliby uzyskać azyl w kościele 

w sytuacji popełnienia przestępstwa lub ucieczki przed zapłatą długów, nie zostaną do 

świątyń wpuszczeni dopóty, dopóki nie spłacą długów i nie zostanie ustalone, iż nie 

popełnili przestępstwa 913 . W kolejnym z fragmentów skierowanych do prefekta 

pretorianów Jowiusza, cesarze Honoriusz i Teodozjusz podnoszą wskazywaną już przez 

Banktona zasadę, iż ktokolwiek, kto usunąłby z miejsca azylu osobę, która ma prawo z 

niego korzystać, byłby winny zdrady914. Prawo azylu również w państwie rzymskim nie 

miało charakteru absolutnego – Teodozjusz i Walentynian mówią o przypadku niewolnika, 

który wszedłby uzbrojony do świątyni i zażądał objęcia go prawem azylu. W takiej sytuacji 

jego właściciel powinien zostać powiadomiony o tym fakcie, jak również przysługiwałoby 

mu prawo do usunięcia jego niewolnika z sanktuarium, także przy użyciu siły. W dalszej 

części cesarze stwierdzają, że gdyby wywiązała się walka i doszłoby do zabicia niewolnika, 

nie byłoby podstaw do obciążania lub oskarżenia o przestępstwo właściciela915. W związku 

                                                 

912 Bankton, 4.39.6. „An Asylum took place among the Romans after they embraced Christianity, both as to 

debtors, and criminals in smaller offences, and he who violated it was liable to the pains of treason. All 

churches, and their precincts, were endowed with this privilege. But then fraudulent debtors were denied it, 

and such as were favoured with the same had only protection for their persons, but all executions might 

proceed against their effects . And, as to criminals, such as were guilty of murther, and other hainous crimes, 

were not received into the Asylum among the Romans”. 
913  C.1.12.1: Imperatores Arcadius, Honorius: Iudaei, qui reatu aliquo vel debitis fatigati simulant se 

christianae legi velle coniungi, ut ad ecclesias confugientes evitare possint crimina vel pondera debitorum, 

arceantur nec ante suscipiantur, quam debita universa reddiderint vel fuerint innocentia demonstrata purgati.  
914 C.1.12.2: Imperatores Honorius, Theodosius: Fideli ac devota praeceptione sancimus nemini licere ad 

sacrosanctas ecclesias confugientes abducere: sub hac videlicet definitione, ut, si quisquam contra hanc legem 

venire temptaverit, sciat se ad maiestatis crimen esse retinendum. 
915 C. 1.12.3: Imperatores Theodosius, Valentinianus: Si servus cuiusquam ecclesiam alteriave armatus nullis 

hoc suspicantibus inopinatus inruerit, exinde protinus abstrahatur vel certe continuo domino vel ei, unde eum 
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z tym, że prawo azylu było wykonywane głównie na terenie kościołów, to w celu 

umożliwienia im bycia miejscem sanktuarium oraz miejscem kultu, cesarz Marcjan zakazał 

wszelkich zachowań, które mogłyby zakłócić spokój w tych miejscach. Zaliczał do nich 

chociażby głośne krzyki, bójki czy zwoływanie w nich zgromadzeń, jednocześnie grożąc 

wysoką karą za złamanie przepisów swojej konstytucji 916 . Cesarz Leon również 

potwierdził przywilej – zarówno co do zasady, jak i jego uniwersalnego charakteru, 

zakazując wyrzucania lub usuwania osób, które w kościołach korzystają z prawa 

sanktuarium. Wysoka kara groziła nie tylko za próbę usunięcia osoby z azylu, ale również 

za samo przygotowanie do takiego działania. Karano również za takie działania, których 

celem było uniemożliwienie otrzymania przez azylanta jedzenia, ubrania czy 

dostatecznego odpoczynku917. Krótkie stanowisko Justyniana dotyczące azylu znajdziemy 

we wspomnianej już Noweli 17 – cesarz wskazał, że nie należy udzielać azylu 

cudzołożnikom i mordercom, ale należy ich usuwać i karać, ponieważ czymś 

nieodpowiednim jest okazywanie pobłażliwości osobom, które popełniły tak ciężkie czyny. 

Azyl jest instytucją przeznaczoną dla tych, którzy zostali pokrzywdzeni, dlatego słusznie 

uznaje cesarz, iż czymś niewłaściwym byłoby udzielanie go zarówno tym, którzy 

wyrządzili zło, jak i tym, którym zostało ono wyrządzone918. 

                                                 

tam furiosa formido proripuit, indicetur eique mox abstrahendi copia non negetur. Sed si armorum fiducia 

resistendi animos insania impellente conceperit, abripiendi extrahendique eum domino, quibus potest id 

efficere viribus, concedatur. quod si illum etiam confici in concertatione pugnaque contigerit, nulla erit eius 

noxa nec conflandae criminationis relinquetur occasio, si is, qui ex statu servili in hostilis et homicidae 

condicionem transiliit, occisus sit. 
916 CJ.1.11.7.: Imperatores Valentinianus, Marcianus: Nemo venerantis adorantisque animo delubra, quae 

olim iam clausa sunt, reseret: absit a saeculo nostro infandis exsecrandisque simulacris honorem pristinum 

reddi, redimiri sertis templorum impios postes, profanis aris accendi ignes, adoleri in isdem thura, victimas 

caedi, pateris vina libari et religionis loco existimari sacrilegium.Quisquis autem contra hanc serenitatis 

nostrae sanctionem et contra interdicta sacratissimarum veterum constitutionum sacrificia exercere 

temptaverit, apud publicum iudicem reus tanti facinoris legitime accusetur et convictus proscriptionem 

omnium bonorum suorum et ultimum supplicium subeat.Conscii etiam ac ministri sacrificiorum eandem 

poenam, quae in illum fuerit inrogata, sustineant, ut hac legis nostrae severitate perterriti metu poenae 

desinant sacrificia interdicta celebrare. 
917 CJ.1.11.8.1: Imperatores Leo, Anthemius: In tantum autem huiusmodi facinora volumus esse resecanda, 

ut, etiamsi in alieno praedio vel domo aliquid tale perpetretur, scientibus videlicet dominis, praedium quidem 

vel domus sacratissimi viribus aerarii addicetur, domini vero pro hoc solo, quod scientes consenserint sua 

loca talibus contaminari sceleribus, si quidem dignitate vel militia quadam decorantur, amissione militiae vel 

dignitatis nec non rerum suarum proscriptione plectentur, privatae vero condicionis vel plebeii constituti post 

cruciatus corporis operibus metallorum perpetuo deputabuntur exilio. 
918 N 17.7 Neque autem homicidis neque adulteris neque virginum raptoribus delinquentibus terminorum, 

custodies cautelam, sed etiam inde extrahes et supplicium eis inferes. Non enim talia delinquentibus parcere 

competit, sed obpatientibus, ut non talia a praesumptoribus patiantur. Deinde templorum cautela non 

nocentibus, sed laesis datur a lege, et non erit possibile utrumque tueri cautela sacrorum locorum et laedentem 

et laesum. 
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W dalszej kolejności Bankton poddaje analizie prawo kanoniczne – uważa, że w 

tym czasie było ono najbardziej pobłażliwe dla przestępców w omawianym zakresie, 

bowiem bez względu na rodzaj popełnionego czynu kościół i jego przyległości zapewniał 

im azyl, co najmniej poprzez uchronienie ich przed poniesieniem kary śmierci. Prawo 

kanoniczne przewidywało jednak wyjątki, dlatego też prawo azylu nie należało się osobom, 

które w trakcie korzystania z przywileju popełniały przestępstwa na szkodę publiczną, 

rozbójnikom oraz najcięższym zbrodniarzom 919 . Pisarz stwierdza, że litera prawa 

kanonicznego nie zawiera wprost ulżenia niewypłacalnym dłużnikom poprzez przywilej 

sanktuarium, a niektórzy twierdzą, że prawo kanoniczne nie przyznawało prawa azylu 

dłużnikom. Pisarz jednak przychyla się do koncepcji, zgodnie z którą dłużnik na mocy 

prawa kanonicznego miał prawo do azylu, jednak nie przysługiwało ono temu, kto 

umyślnie doprowadził się do takiej sytuacji. Bankton stwierdza, że zasadne jest przyznanie 

tego uprawnienia niewypłacalnym dłużnikom i jednocześnie wskazuje na prawo azylu w 

opactwie, które obecnie nie przysługuje już przestępcom, ale wciąż dostępne jest dla 

dłużnika niewypłacalnego920. 

W ocenie Banktona względem osób korzystających z przywileju sanktuarium nie 

wolno zastosować żadnych sankcji bądź innych negatywnych konsekwencji prawnych. 

Szczegółowo kwestia ta został rozstrzygnięta już w najdawniejszym prawie szkockim – 

ustawa z czasów panowania Wilhelma I przewidywała bowiem odpowiedzialność osoby 

za samo usiłowanie dokonania aktu na osobie korzystającej z azylu, a jeszcze cięższa kara 

była przewidziana, gdy doszło do rozlewu krwi. Najsurowszą karę przewidywano 

oczywiście za pozbawienie życia azylanta, nawet jeżeli do czynu doszło pod wpływem 

wzburzenia921.  

                                                 

919 Bankton, 4.39.7. „The Canon law was most indulgent to criminals in this respect; for whatever crimes 

they were guilty of, the church and its precincts afforded them protection; so far, at least, as to save them 

from capital punishment. But there was an exception as to persons guilty of crimes when enjoying the 

privilege; and of public robbers, highwaymen (publici latrones) and great offenders, that unpeopled and laid 

whole countries waste, called Depopulatores agrorum”. 
920 Ibidem, 4.39.8. „The text of the canon law does not expressly indulge the privilege of sanctuary to 

insolvent debtors; and some doctors of that law hold, that they are not intitled to it. But the most eminent of 

them are of another opinion, viz. that unfortunate debtors cannot be taken out of the privileged places, but that 

fraudulent bankrupts can lay no claim to the privilege. Our old statutes, before quoted, do not expressly 

mention any thing of debtors being indulged the privilege of sanctuary, but only criminals; however, it was 

no doubt competent to debtors, by our old law, since we find it continued to them, as to the sanctuary of the 

Abbey, even after it was denied to criminals”. 
921 Ibidem, 4.39.9. „Those that have the privilege of the sanctuary are secured against injuries of all kinds. 

And the case is minutely considered in our old law, so that an assault or attempt to beat them was punishable, 
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W tym kontekście Bankton wyraża zdziwienie tezą, iż prawo kanoniczne miałoby 

nie dopuszczać możliwości udzielenia sanktuarium w przypadku określonych rodzajowo 

dłużników. Wskazuje bowiem, że nietykalność osobista związana jest ze świętą naturą tych 

miejsc sui generis, a każdy przymus lub przemoc stosowana względem osoby w nich 

przebywającej, nawet jeżeli ma podstawy prawne, jest w swojej naturze bezprawna. Pisarz 

wskazuje nadto, że prawo szkockie stanowiło w zakresie prawa azylu recepcję dawnych 

rozwiązań prawa rzymskiego, a zgodnie z ustawą wprowadzoną za panowania króla 

Roberta II osoba oskarżona o zabójstwo, która schroniła się w sanktuarium, obowiązana 

była do stawiennictwa i uczestnictwa w procesie. W przypadku, w którym doszłoby do jej 

skazania za morderstwo, karę ponosiła ona na zasadach ogólnych, jednak w przypadku 

śmierci zadanej bez premedytacji, w sytuacji bójki922, mogła w dalszym ciągu przebywać 

w sanktuarium. Swój wywód w tym zakresie Bankton kończy uwagą, że złodziej również 

mógł skorzystać z dobrodziejstwa azylu, jednak dopiero wtedy, gdy zwrócił skradzione 

rzeczy923. 

Wskazana już specyfika dzieła Banktona związana była również z analizą 

podobnych instytucji w prawie angielskim i nie inaczej czyni Bankton w zakresie prawa 

azylu. W czasie, kiedy takie prawo obowiązywało w Anglii, dotyczyło ono każdego 

kościoła, a osoba mogła uzyskać azyl na czas do 40 dni. Okres ten nie mógł być wydłużony 

inaczej niż na mocy decyzji króla. Po jego upływie azylant mógł bądź to poddać się 

                                                 

and the actual giving a blow, more severely than such assault; and, if blood was drawn, still a higher penalty 

is imposed; and the highest of all, in the case of killing any such person, tho’, in a heat of passion, with the 

fist”. 
922 Terminem chance-medley określano sytuacje, w których do zabójstwa doszło w wyniku kłótni lub bójki. 

Sytuacje te były odmienna od zabójstwa z premedytacją, jednocześnie różniły się od nieumyślnego 

spowodowania śmierci z uwagi na pewien stopień zawinienia sprawcy. O zanik tej formy czynu zabronionego 

zabójstwa w anglosaskiej doktrynie prawnej w XIX w. zob. B. J. Brown, The Demise of Chance Medley and 

the Recognition of Provocation as a Defence to Murder in English Law, American Journal of Legal History 

7 (1963), s. 312‒320. 
923  Bankton, 4.39.9. „Wherefore ’tis surprising, how it could ever have been imagined by any of the 

Canonists, that the sanctuary did not protect debtors from the diligence of their creditors; since the immunity 

of these places is founded upon their being deemed Holy, so that violence, whether by legal warrants, or 

otherwise, cannot be practiced therein. Our old law followed the civil law, in a great measure, in this respect; 

for, if one charged with the crime of murther resorted to the girth or sanctuary, he was bound to present 

himself to justice; and if, upon trial, he was convicted of murther, he suffered the ordinary punishment; and 

if it was found only Chancemedley (Chaudmelle), he was remanded to the sanctuary. And thief was not 

allowed the benefit of the sanctuary, unless he restored the things stolen”. 
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osądowi w ramach procesu sądowego, bądź też zdecydować się na udanie się na 

dobrowolne wygnanie z kraju, ponieważ nie chroniło go już prawo azylu924. 

Początkowo status sanktuarium zostawał nadawany danej świątyni na mocy 

specjalnej bulli papieskiej, zaś wyłączenie osoby spod jurysdykcji sądów świeckich było 

konsekwencją decyzji królewskiej. Charakter prawa azylu w Anglii był szeroki – w 

zakresie spraw cywilnych sanktuarium zapewniało ochronę przed wszelkimi formami 

egzekucji, zaś w sprawach karnych miało zastosowania także do zbrodni – z wyłączeniem 

zbrodni świętokradztwa oraz przestępstw popełnionych już po schronieniu się w 

sanktuarium. Co do zasady sanktuarium nie chroniło również osób, które dopuściły się 

zdrady, chyba że przywilej nadany danemu miejscu zawierał taki rozszerzający przepis925.  

Bankton wskazuje, że ustawą z czasów panowania Henryka VIII zniesiono w Anglii 

przywilej azylu 926  – prawo sanktuarium miało być już więcej nieprzyznawane. Jak 

stwierdza pisarz w momencie tworzenia swojego dzieła, a więc w połowie XVIII w., prawo 

azylu w sprawach cywilnych nie funkcjonowało już, w sprawach karnych miało charakter 

dużo węższy, zaś w przypadku spraw o zdradę stanu już od dawna nie było ono dostępne927. 

Również prawu angielskiemu w pierwszej kolejności uwagę poświęca Bell. 

Stwierdza bowiem, że dom każdej osoby stanowi jej sanktuarium, choć prawo to doznaje 

szeregu ograniczeń. W pierwszej kolejności nie dotyczy ono długów wobec króla i w takiej 

sytuacji szeryf mógł wejść do domu dłużnika i go z niego wyprowadzić. W przypadku 

wielokrotnych nakazów zatrzymania lub wyjście dłużnika spod prawa, sąd mógł wydać 

                                                 

924 Bankton, 4.39.1. „The privilege of sanctuary took place likewise in England; and of common right 

belonged to all churches and churchyards, and gave protection to persons reporting thither, for the space of 

40 days; but could not be allowed for a longer time, either by force of any Bull from the pope, or even by 

prescription, (especially in the case of high treason) but only by a grant from the king. The party behoved, 

within the 40 days, to acknowledge his crime, and submit to banishment, by Abjuration of the realm; or 

otherwise abide a trial, for the sanctuary could no longer protect him”. 
925 Ibidem, 4.39.2. „It is said That such privileged place did not gain the name of Sanctuary till it had the 

Pope's bull authorizing it, tho' it had the full privilege of one as to an exemption from temporal courts, by the 

king’s Grant only. In cases civil, the sanctuary was a protection to the party as to all execution of his body; 

and, in criminal cases, it extended to all felonies, (except facrilege) anti to all inferior crimes other than such 

as were committed by a sanctuary-man, while he enjoyed the privilege; but it was no protection in treason, 

unless it was specially expressed in the privilege”. 
926 Nie jest to informacja do końca prawidłowa – ustawa Henryka VIII ograniczyła prawo azylu do 7 miast, 

a w sprawach karnych zniósł go Jakub I w 1623. Zob. Sanctuary: The Legal Institution in England [w:] 

SeattleU School of Law. Digital Commons, dostęp online: https://digitalcommons.law.seattleu.edu/ [data 

dostępu 6.08.2022]. 
927 Bankton, 4.39.3. „But, by special statute, the privilege of sanctuary is long since taken away in England. 

It is thereby enacled, That no sanctuary, or privilege of sanctuary, shall, after that time, be admitted or allowed 

in any case. So that, even in civil cases, there is no privilege of sanctuary in England, and much less in 

criminal, ever since the foresaid statute; and it was long before abolished, in cases of treason”. 
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specjalny nakaz928, na podstawie którego szeryf może wkroczyć do domu dłużnika929. 

Pisarz stwierdza, że również centralne sądy angielskie w postaci Sądu Rady Królewskiej 

lub Sądu Kanclerskiego miały uprawnienie do wydania nakazu, który zobowiązywał osobę 

do uzyskania poręczenia dla zapewnienia pokoju pod rygorem zatrzymania – Bell mówi, 

że czasem środek ten wykorzystywany był w celach egzekucyjnych930. 

Przechodząc do analizy prawa szkockiego, Bell zauważa odmienność dwóch 

omówionych już stadiów pozbawienia wolności dłużnika. W przypadku nakazu 

zatrzymania (Act of Warding) dom dłużnika stanowił formę azylu, a nakaz ten nie 

umożliwiał wtargnięcia do środka. Odmiennie rzecz się miała w przypadku nakazu 

pochwycenia (letters of caption) – względem osoby dłużnika skierowano bowiem rozkaz 

w celu wymuszenia jego posłuszeństwa. Niezastosowanie się do niego wyjmowało go spod 

prawa, czyniąc go buntownikiem, a sam nakaz zawierał w swojej treści możliwość 

nakazania otwarcia drzwi, w celu pochwycenia osoby, do której był skierowany931. 

Bell potwierdza, że w czasie pisania przez niego Komentarzy… w Szkocji istniało 

jedno podstawowe sanktuarium, jakim był pałac królewski Holyroodhouse932, a zasadniczo 

prawo azylu związane było w ówczesnej Europie z jedną z dwóch przesłanek – pobudek 

natury religijnej bądź też z szacunku, jaki należało okazać osobie króla933. Pisarz wskazuje, 

że w tym drugim przypadku przyczyną był nie tylko respekt należny władcy, lecz również 

                                                 

928 Termin capias utlagatum określano specjalny angielski ryt procesowy o charakterze egzekucyjnym, który 

umożliwiał zarówno wejście na teren posesji dłużnika, jak również zatrzymanie jego osoby oraz należących 

do niego ruchomości. W wyjątkowych sytuacjach (jak np. państwowy wyjazd za granicę) dłużnik mógł zostać 

uwolniony po wpłaceniu stosownej kaucji. Więcej o procedurze stosowania tego rytu w prawie angielskim: 

J. F. Archbold, Archbold's Practice of the Court of Queen's Bench in Personal Actions and Ejectment, t. 2, 

wyd. 8, London 1847, s. 1140‒1142. 
929 Bell, s. 570. „In England, every man’s house is his sanctuary against the common diligence 6f the law for 

debt, either by arrest or capias. But, as executions are the life of the law, (as the English lawyers speak), this 

general right admits of these exceptions:–1. The King’s debtors are not protected in their own house: the 

Sheriff may break in. 2. When the Sheriff or bailifls have got into the house, they may take the debtor from 

it. 3. Upon repeated capiases and outlawry, a capias utlagatum may be issued, in virtue of which the Sheriff 

may break in”. 
930 Ibidem. „A capias may be issued from King’s Bench or the Chancery, for forcing a man to find sureties to 

keep the peace; which, by a fiction similar to that which made trespass a ground of civil jurisdiction, is 

sometimes employed to effect execution in common debts”. 
931 Ibidem. „In Scotland, also, every man’s house is his sanctuary against the original imprisonment under the 

merchant law; an act of warding being no legal warrant for opening a door. But against the caption, a debtor’s 

house is no protection to him. He is an outlaw and a rebel; a contemner of the law, against whom the executive 

power is let loose to compel obedience: And the letters of caption contain an express warrant of open doors”. 
932 Ibidem, s. 571. „But there is one sanctuary, the precincts of Holyroadhouse, to which every debtor in 

Scotland may flee for protection against imprisonment”. 
933  Ibidem. „There have been two kinds of sanctuaries in modern Europe;–one arising from religious 

considerations; and another from respect for the person of the King”. 
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niepokojące konsekwencje zatargów prywatnych na terenie pałaców królewskich, dlatego 

uniemożliwienie prowadzenia na ich terenie egzekucji stało się koniecznością934. Odnośnie 

sanktuariów ustanowionych z przyczyn religijnych Bell pisze, że utraciły one na znaczeniu 

w związku z zakazaniem zemsty prywatnej oraz wprowadzenie przymusu państwowego 

dochodzenia naprawienia krzywd. Zauważa przy tym, że ich wykorzystanie zostało 

wypaczone poprzez wprowadzenie szkodliwej praktyki sprzedawania przez duchownych 

ochrony osobistej dla prywatnej korzyści bądź też dla korzyści ich zgromadzeń, a dawne 

miejsca azylu rozpoczęły udzielanie ochrony mordercom odpłatnie935.  

Pisarz instytucjonalny wskazuje ponadto na dwie ustawy z czasów panowania 

Jakuba III, które nakazały przeprowadzenie postępowań nad osobami, które zabiły 

człowieka w celu stwierdzenia, czy ich działanie było umyślne. Konsekwencją takich 

ustaleń miało być pozbawienie ich prawa do azylu. W ocenie autora nieprawidłowości 

dotyczące azylów kościelnych miały miejsce w dalszym ciągu, czego efektem była krytyka 

praktyk duchowieństwa ze strony parlamentu w 1535 r., związana z przyznawaniem azylu 

osobom, które nie były do niego uprawnione – w tej sytuacji chodziło chociażby o osoby, 

które bez podstaw wtargnęły na cudzy grunt. Doszło wręcz do tego, że nakazano 

urzędnikom doprowadzenie owych osób przed oblicze sądu, co prowadziło do ciągłych 

sporów z duchowieństwem, które chciało zachowania swoich dawnych przywilejów do 

udzielania azylu936. 

Bell, podobnie jak Bankton, datę końca stosowania prawa azylu o charakterze 

religijnym wiąże z reformacją na terenie Szkocji. Nawiązując do słów innego wybitego 

                                                 

934 Bell, s. 570. „In Scotland, not only the respect which is due to the person of the Sovereign, but the alarming 

consequences of civil broils in the palace, and their frequency in Scotland, bars the execution of personal 

diligence within the King’s palaces”. 
935 Ibidem. „Religious sanctuaries lost much of their usefulness as the spirit of private revenge yielded to the 

power of regular government; and in their stead was introduced a mercenary and most mischievous trade of 

protections, carried on by churchmen for their private advantage, and the benefit of their order. The 

sanctuaries which, in the reign of Alexander II. were useful or expedient, had, by the middle of the fifteenth 

century, become the refuge of deliberate murder”.  
936 Ibidem. „The Legislature interposed to check the evil, and ordered a trial by jury upon murderers who had 

taken sanctuary,' to determine whether their crimes had been forethought; in which case, they were deprived 

of the benefit of sanctuary. But it was necessary, only two years afterwards, to renew and enforce this law. 

In 1535, the Legislature still found reason to complain that churchmen acquired rights to the keeping of 

sanctuaries, and bestowed illegal and improper protection upon trespassers; and it was required, that proper 

bailies should be chosen, and booked with the Justice-Clerk; and that it should be their business to deliver 

trespassers to the Judges before whom they were to be arraigned. There was thus a continual struggle against 

the clergy to maintain the authority of the law”. 
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szkockiego prawnika, sir George’a Mackenziego937, uznawanie przywileju sanktuarium 

w miejscach kultu zakończyło się wraz z końcem podległości władzy papieskiej, jednak 

przywilej ten pozostał aktualny dla pałaców królewskich w momencie, w którym przebywa 

w nich panujący. Bell zauważa, że stosowanie przywileju nie powinno wynikać jedynie z 

samej natury miejsca, które może być rezydencją króla, ale z wyraźnej podstawy prawnej 

w postaci aktu królewskiego938. W tym kontekście pisarz zaznacza, iż w jego czasach 

jedynym miejscem, któremu powszechnie przyznawano ten przywilej był pałac królewski 

w Holyroodhouse. Dawnym sanktuarium była mennica królewska, która ów status już 

utraciła, zaś status zamku w Edynburgu jako sanktuarium stał się kanwą omówionego już 

orzeczenia w sprawie M’Kay v. Campbell z 15 grudnia 1714 r., w którym Sąd Sesji 

ostatecznie opowiedział się za brakiem przyznania prawa do azylu na terenie tego 

zamku939. 

Interesująco przedstawia się uzasadnienie przyznania rezydencji królewskiej 

statusu sanktuarium. Według Bella ów status można wyprowadzić z obu tych podstaw – 

zanim bowiem pałac stał się rezydencją królewską, był bowiem opactwem, założonym w 

1128 r. przez króla Dawida I. Po ustaniu podstaw do przyznawania azylu na terenach o 

charakterze sakralnym, pałac pozostał sanktuarium z uwagi na dalszą aktualność drugiej z 

przyczyn 940 . W późniejszych czasach dochodziło do prób kwestionowania zasadności 

stosowania azylu w pałacu królewskim. O rozstrzygnięciu w trakcie panowania króla 

Karola II w kontekście stanowiska jednego z sędziów Sądu Sesji, lorda Dirletona, 

                                                 

937 Sir George Mackenzie of Rosehaugh (1636‒1691) – szkocki prawnik, od 1677 Lord Adwokat Szkocji, 

autor podręcznika prawa szkockiego – Institutions of the Law of Scotland (Edinburgh 1684) oraz autor dzieła 

instytucjonalnego przedstawiającego system prawa karnego Królestwa Szkocji: Laws and Customs of 

Scotland in Matters Criminal (Edinburgh 1678). Więcej o życiu tego szkockiego prawnika – A. M. Williams, 

Sir George Mackenzie of Rosehaugh, The Scottish Historical Review 50 (1916), s. 138‒148.  
938 Bell, s. 571. „The Reformation abolished all religious sanctuaries in Scotland:  ‘Now, ’says Sir George 

M‘Kenzie,  ‘the churches being a sanctuary or girth is  ‘in desuetude, since Popery was abolished; though the 

King’s palaces are still sanctuaries in all nations, if Princes be dwelling therein. Yet, ’he continues,  ‘I think 

they should not be sanctuaries if they dwell not there, except that allowance be granted  ‘them either by 

express concession or prescription”. 
939  Ibidem. „The privilege of sanctuary was claimed for many places formerly; but now the Abbey of 

Holyroodhouse is the only spot in Scotland privileged against the execution of diligence. The mint, or  ‘

cuinzie-house, ’once a sanctuary, is now ho longer so, since there is no coinage in Scotland. The castle of 

Edinburgh was once also thought to be a sanctuary; but, on the question being brought to judicial discussion, 

it was found entitled to no privilege”. 
940 Ibidem. „The privilege of Holyroodhouse may be fairly traced to either of the two grounds on which such 

privileges rested in former times; for it was the palace of our kings; and adjoining to the palace there was a 

very ancient religious establishment.3 The privilege stands most firmly perhaps upon that prescription which 

Sir George M'Kenzie, in the passage quoted above, requires for maintaining the privilege of any spot, after 

the original cause of its sanctity had ceased”. 
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wspomina w swoim dziele Bell. Sędzia ten uznał, że przebywanie w pałacu królewskim 

nie powinno nikogo chronić przed prawami, które są ustanawiane właśnie z mocy 

królewskiej, a osoby korzystające z przywileju powinny zostać wydane odpowiednim 

władzom. Jednocześnie Bell wskazuje na jednostkowy charakter stanowiska sędziego, 

które nie znalazło zastosowania w inny sprawach941. 

Interesującym potwierdzeniem statusu sanktuarium pałacu w XIX w. dysponujemy 

dzięki wyrokowi Izby Lordów z dnia 22 lutego 1826 r. w sprawie earl Strathmore v. Laing. 

Potwierdzono w niej, że sam fakt statusu pałacu, a nie przebywanie na jego terenie przez 

króla stanowi podstawę prawa do sanktuarium – było to oczywiście o tyle istotne, iż pałac 

w dalszym ciągu zachował swój status, ale wraz z objęciem przez Jakuba VI tronu 

angielskiego, a następnie w związku z powstaniem Zjednoczonego Królestwa, kolejni 

monarchowie dość rzadko korzystali ze szkockiej rezydencji, a powiązanie statusu 

sanktuarium z fizycznym przebywaniem króla na terenie zamku w zasadzie prowadziłoby 

do usunięcia prawa azylu ze szkockiego systemu prawnego. Przedmiotowa spraw 

dotyczyła earla Strathmore, który na mocy zgody królewskiej użytkował część 

apartamentów, zaś w roku 1820 doszło do próby wyegzekwowania długu, jaki earl posiadał 

u jednego z edynburskich księgarzy nazwiskiem William Laing. Wierzyciel uzyskał 

wszelkie konieczne nakazy, łącznie z nakazem umożliwiającym mu wejście na teren 

rezydencji i zajęcie ruchomości 942 . Początkowo udało mu się uzyskać potwierdzenie 

przeprowadzonych czynności przez Sąd Sesji, jednak apelacja wniesiona przez dłużników 

do Izby Lordów, która uznała, że prawo sanktuarium co do zasady nie chroni przed długiem 

natury cywilnej, ale jednak stanowi skuteczną ochronę przez samym fizycznym 

dokonaniem czynności egzekucyjnych. Zgodnie z opinią Lordów sam fakt przebywania na 

terenie pałacu pozwala na uznanie, iż osoby te przebywają w służbie królewskiej, co w 

                                                 

941 Bell, s. 571, przypis 4. „In the reign of Charles II., when much dissatisfaction prevailed concerning 

personal protections, the Court of Session had occasion to consider the effect of the sanctuary; and the Lords 

as Dirleton says, 1 on debate among themselves, thought that the Abbey, being his Majesty's house, should 

not exempt nor protect any person against his Majesty’s laws, and the execution of letters of caption; ana they 

recommended to the keepers of the Abbey to put him out,1 §and not to shelter him there Dirleton, 52. But 

this injunction does not appear to have been observed”. 
942 The Earl and Countess of Strathmore – W Brougham v. William Laing, dostęp online: 

https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff8c560d03e7f57ecd05c [data dostępu 6.08.2022]. 
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konsekwencji wyłącza je spod czynności egzekucyjnych, także tych dotyczących 

uwięzienia943. 

Bell potwierdza także stanowisko Banktona o jedynie cywilnym charakterze 

współczesnego mu przywileju – w przypadku, w którym osoba próbuje uzyskać ochronę 

w innej sytuacji niż niewypłacalność, należy wydać ją odpowiednim organom, które mogą 

pozbawić ją wolności w normalnym więzieniu. W przypadku dłużnika istniała z kolei 

możliwość zażądania, aby został on osadzony na terenie więzienia znajdującego się w 

samym sanktuarium, co Bankton wskazał jako formę ograniczenia wolności944. Potwierdza 

to w dalszym zakresie stanowisko pisarza, który podkreślił, że sanktuarium nie stanowi 

ochrony dla przestępców, a także dla osób, które naruszyły prawo własności innych osób 

poprzez wtargnięcie na ich teren. Pisarz wskazuje również na takie samo jak u jego 

poprzedników uzasadnienie odmówienia prawa do azylu dla osób, które umyślnie lub też 

ze swojej winy doprowadziły się do stanu niewypłacalności, traktowani byli bowiem jak 

oszuści i było to wystarczające dla odmówienia im prawa azylu945.  

Przykładem surowszego traktowania nieuczciwych bankrutów jest sprawa z 

wniosku Parka i Browna przeciwko Bennetowi rozpoznana wyrokiem Sądu Sesji z 10 

lutego 1787 r. W sprawie tej dłużnik nazwiskiem John Bennet skorzystał z prawa azylu, a 

jego wierzyciel – w obawie przed jego ucieczką z kraju – złożył wniosek o jego 

aresztowanie w trybie omówionym w niniejszej pracy jako meditatio fugae. Sąd Sesji 

uznał, iż możliwe jest nałożenie takiego nakazu na osobę przebywającą w sanktuarium, 

czego konsekwencją musiało być uwięzienie dłużnika w więzieniu znajdującym się na 

terenie opactwa, co też nakazano uczynić urzędnikowi zarządzającemu opactwem946. 

Kolejny wyjątek w prawie do azylu, na który wskazuje Bell, pokrywa się z już 

zasygnalizowaną przez Banktona kwestią zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania, 

                                                 

943 Bell, s. 571. „But in a recent case it was necessary to discriminate precisely on what ground the privilege 

rests. The question there related to the execution of poinding in the apartments of the palace; and the House 

of Lords, reversing the judgment of the Court of Session, held the palace to be privileged as the royal 

residence”. 
944 Ibidem. „The sanctuary affords protection against imprisonment for debt only. There are two classes of 

cases in which it is of no avail:–In one, the person claiming the privilege may be carried forth to a common 

jail, and exposed, of course, to the diligence 01 all his creditors; in the other, though the debtor cannot be 

dragged forth from the sanctuary, the creditor is entitled to have him confined in the prison of the Abbey”. 
945  Ibidem. „To a criminal the sanctuary affords no protection. The statute law forbade the bailies of 

sanctuaries to protect trespassers, but ordered them to put them forth from the sanctuary to the vengeance of 

the common law/ But it does not appear that ever the palaces of our Kings afforded sanctuary to criminals; 

and fraudulent bankrupts are criminals, to whom the sanctuary is no protection”. 
946 Morrison 1, s. 7. 



 

292 

którego spełnienie pozostaje zależne wyłącznie od woli dłużnika. W tym przypadku 

dłużnik odmawiający spełnienia długu popełnia przestępstwo poprzez niesłuszne 

pozbawienie wierzyciela należnego mu prawa, a w konsekwencji nie sposób uznać go za 

dłużnika niewinnego, któremu to udzielony może zostać azyl. Urzędnik nadzorujący 

opactwo mógł takiego dłużnika wydalić z terenu sanktuarium947. Bell cytuje przy tym 

omawiane w kontekście instytucji aktu łaski orzeczenie z 2 grudnia 1709 r. w sprawie 

Turner v. Ross, w której odmówiono zastosowania aktu łaski pozbawionemu wolności 

dłużnikowi, który nie dokonał czynności zależnej w całości od jego woli. Sędziowie uznali, 

że sanktuarium nie może stanowić bezpiecznej przystani dla osób którym nakazano jakieś 

zachowanie (w tej sytuacji chodziło o wydanie dokumentów), a z sobie jedynie wiadomych 

przyczyn odmawiają one jego przeprowadzenia948. 

Cytując Erskine’a ostatni z pisarzy instytucjonalnych również potwierdza wyjątek 

od prawa azylu, jakim było ograniczenie tego prawa względem dłużników króla – samo 

istnienie przywileju wynika z szacunku dla osoby króla i niezasadnym byłoby używanie 

go przeciwko monarsze949. Wskazuje również na cytowane przez lorda Elchiesa orzeczenie 

w sprawie Munro v. M’Millan z 25 czerwca 1736 r., w którym sędzia stwierdza, że azyl 

nie może chronić nikogo, kto posiadałby dług względem króla z tytułu danin publicznych, 

takich jak cło czy akcyza. Jednocześnie sąd wypowiedział się przeciwko możliwości 

egzekwowania nakazów zatrzymania na terenie posiadłości królewskiej950.  

Bell w dalszej części wskazuje, że dla skorzystania z prawa sanktuarium nie jest 

wystarczające samo przebywanie na jego terenie, ponieważ to zapewnia ochronę jedynie 

na czas jednego dnia. W celu uzyskania azylu koniecznym było zarejestrowanie nazwiska 

dłużnika w księdze i wystawienie stosownego zaświadczenia 951  przez urzędnika 

                                                 

947 Bell, s. 571. „To a person who is under diligence for the performance of a fact within his own power, the 

sanctuary is no protection. He is a criminal, who unjustly deprives another of his right; not an innocent and 

unfortunate. debtor, taking refuge against a calamity which he cannot otherwise avert. The bailies of the 

Abbey may exclude such a man from the sanctuary, as a proper object of the diligence of the law”. 
948 Morrison 14, s. 11802. 
949 Bell, s. 572. „The King’s own debtors have no privilege within the Abbey: for this, says Mr Erskine,  ‘

would be in effect to use a privilege which arises merely from the respect due to the sovereign, against the 

sovereign himself”. 
950  1 Elchies 1 [w:] British and Irish…, dostęp online: https://www.bailii.org/cgi-

bin/format.cgi?doc=/scot/cases/ScotCS/1736/Elchies010001-001.html&query=(Munro)+AND+(1736) [data 

dostępu 6.08.2022]. 
951 Bell wskazuje na niezmienną treść tego zaświadczenia w swoich Komentarzach…: „ Holyroodhouse dnia 

.. AB był i do dzisiaj jest uznanym za godnego dobrodziejstwa i przywileju sanktuarium Holyroodhouse, 

który obejmuje osoby na jego terenie przebywające, w związku z czym niniejszym [AB] jest chroniony w 
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sprawującego pieczę nad sanktuarium952. Ochrona obowiązywała wyłącznie na terenie 

sanktuarium, jeżeli jednak dłużnik opuścił sanktuarium i powrócił do niego, to uznawano, 

że nadal był chroniony – Bell wskazuje, że jedynie jego absencja przez okres uprawniający 

do przyjęcia, że zrezygnował z azylu, stanowiła podstawę uznania, iż ochrona wygasła. W 

tej sytuacji konieczne było dokonanie ponownego wpisu i udzielenie przywileju po raz 

kolejny. Co istotne, na końcu zaświadczenia o ochronie wskazywano zwyczajowo, że jego 

okres obowiązywania to dwa tygodnie, jednak upływ terminu sam w sobie nie decydował 

o zakończeniu możliwości korzystania z sanktuarium – pisarz wskazuje, że przykładem 

wygaśnięcia azylu była chociażby sytuacja, w której dłużnik przebywając w sanktuarium 

zaciąga nowe długi, których nie spłaca953. 

Istotna jest także uwaga, iż bez względu na sposób przyznania dłużnikowi prawa 

do azylu, nikt nie mógł go pozbawić tego uprawnienia – ani siłą, ani podstępem. W sytuacji 

kiedy obecność azylanta byłaby konieczna dla celów wymiaru sprawiedliwości, Sąd Sesji 

mógł wydać nakaz jego doprowadzenia, nawet jeżeli oznaczałoby to udzielenie mu – 

wprost lub w sposób domniemany – zapewnienia publicznego dotyczącego jego 

bezpieczeństwa 954 . Bell odwołuje się również do nienazwanej sprawy, która była 

przedmiotem rozstrzygnięcia w lecie 1799 r., a która nie doczekała się rozstrzygnięcia 

wyrokiem. Dotyczyła ona młodego mężczyzny, korzystającego z prawa azylu, który 

opuścił w niedzielę, następnie zaś wdał się w bójkę pod wpływem alkoholu. Następnego 

dnia został wyprowadzony z sanktuarium w związku z oskarżeniem o wszczynanie 

                                                 

tym miejscu zgodnie z prawem. (podpis). Wyciąg sporządzono z rejestru sanktuarium przez ze mnie, 

urzędnika Holyroodhouse”; zob. Bell, s. 572. 
952 Bell, s. 572. „In order to entitle a debtor to the privilege, it is not enough that he shall be within the 

precincts. That, indeed, is a protection to him for the space of twenty-four hours, but not longer. He must 

have his name entered in the record of the Abbey Court; and on this entry of his name, a certificate of 

protection is granted to him subscribed by the bailie. He is then under the protection of the baron-bailie, 

whose concurrence is necessary to the execution of all warrants within the sanctuary”. 
953 Ibidem. „The protection is available only within the precincts; but if a debtor leave the sanctuary, and 

return, he is still protected, unless he has been away during a space which may ground the presumption of his 

having abandoned it; in which case he must, by the usage, again enter his name and obtain a new protection. 

The notandum at the foot of the protection specifies a fortnight as the time, and that is agreeable to the usage. 

But although, strictly speaking, the privilege may have expired, yet if the creditor have contracted new debts, 

leading the furnisher to believe that ne is under privilege of sanctuary, the Court will not hear him plead the 

privilege against such creditor”. 
954 Ibidem. „As the privilege of the sanctuary, however it may have originated, or whatever its progress may 

have been, is acknowledged and maintained by law, no man who has acquired the privilege can be deprived 

of it, either by force or fraud.–1. Wherever his presence is necessary for the purposes of justice, the Court of 

Session will grant a warrant for bringing him out, or a personal protection as his guard. But whether a personal 

protection be granted expressly or not, it is necessarily implied in a warrant for bringing a debtor from the 

sanctuary”. 
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zamieszek i zobowiązany do zapłaty kaucji na poczet swojego stawiennictwa w tej sprawie. 

Okazję tę wykorzystali jego wierzyciele, którym udało się wtrącić go do więzienia w 

związku z długami, które stanowiły przyczynę poszukiwania przez niego ochrony w azylu. 

Przedmiotowa sprawa podzieliła sędziów – część z nich uważała, że jeżeli cała sytuacja 

nie była ukartowana przez wierzycieli, to mieli oni prawo wtrącić dłużnika do więzienia, 

przeważył jednak pogląd, że przywilej sanktuarium stanowi prawo każdego człowieka, 

którego nie może zostać brutalnie pozbawiony, zatem jeżeli jakikolwiek nakaz jest 

wykonywany przeciwko niemu w celach wymiaru sprawiedliwości, to pozostaje on pod 

ochroną Sądu, który kazał go doprowadzić. Takiej osobie po wpłaceniu przez nią kaucji 

należy przywrócić wszelkie prawa, z których uprzednio korzystała955. Podobny charakter 

miało rozstrzygnięcie w sprawie z wniosku sir Johna Urquharta, który wniósł o 

umożliwienie mu wystąpienia w sprawie karnej w swojej własnej obronie z jednoczesnym 

przyznaniem mu prawa osobistej ochrony, ponieważ obawiał się, że zostanie pochwycony 

przez swoich wierzycieli, co w konsekwencji uniemożliwi mu skorzystanie z prawa do 

obrony. W konsekwencji Sąd Sesji zarządził zawieszenie nakazów zatrzymania do czasu 

rozpoznania sprawy karnej wnioskodawcy956.  

Również w przypadku podstępnego nakłonienia dłużnika do opuszczenia azylu 

bądź też działań wierzyciela zmierzających do utrudnienia bądź uniemożliwienia 

dłużnikowi skorzystania z azylu, niezasadnym byłoby umożliwienie wierzycielowi 

osiągnięcia korzyści z tych bezprawnych zachowań957. Przykładem takiego podstępnego 

działania wierzyciela była sprawa Halyburton v. Stewart zakończona wyrokiem Sądu Sesji 

z 21 lipca 1709 r. Dłużnik wskazał, że przybył do Edynburga w niedzielę, aby negocjować 

z jednym z wierzycieli kwestie zabezpieczenia i wysokości roszczenia, jak również jego 

uwolnienia spod egzekucji. Zgodnie ze słowami dłużnika, wierzyciel zwiódł go, 

proponując mu kolację, którą następnie przedłużał tak długo, aż wybiła północ i czekający 

już posłaniec mógł dokonać zatrzymania dłużnika w celu doprowadzenia go do więzienia. 

W związku z powyższym Sąd uznał, że skoro dłużnik pozostał aż do poniedziałkowego 

poranka, to nie było ani podstaw prawnych, ani innego powodu do wstrzymania nakazu 

zatrzymania. Sąd stwierdził, że można zbadać czas zatrzymania i jego sposób, jak również 

                                                 

955 Bell, s. 572, przypis 6.  
956 Morrison 13, s. 10470. 
957 Bell, s. 572. „Where the debtor is insidiously drawn or kept out of the sanctuary, the creditor guilty of the 

fraud is barred from taking advantage of it”. 
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to, czy faktycznie został zwabiony lub przetrzymany podstępem – jednakże to na nim 

spoczywał ciężar udowodnienia tych okoliczności958. Taki podstęp został udowodniony w 

sprawie Archer v. Law z 18 czerwca 1791 r. – doszło w niej do doręczenia dłużnikowi 

przebywającemu w sanktuarium sfałszowanego wezwania nakazującego stawiennictwo 

mu przed sędzią pokoju. Dłużnik postąpił zgodnie z nakazem i został pochwycony przez 

posłańca sądowego działającego w imieniu wierzyciela. Sąd rozpoznając sprawę 

zadecydował nie tylko o uwolnieni dłużnika, ale również o odpowiedzialności 

odszkodowawczej wierzyciela959. 

Bell ukazuje ponadto sprzeczny w jego ocenie charakter wniosku o udzielenie 

przywileju cessio bonorum oraz żądania udzielenia sanktuarium. Według niego dłużnik był 

zobowiązany do wykonywania nakazów sądu i nie wolno było mu przebywać w 

sanktuarium w chwili, gdy sąd wydawał rozstrzygnięcie w przedmiocie jego wniosku, co 

tłumaczone było tym, iż istotą cessio bonorum było ulżenie doli uwięzionego dłużnika, 

który faktem swojego pozbawienia wolności udowadnia brak dopuszczenia się przez siebie 

czynności fraudacyjnych, a jednocześnie umożliwia dokonanie wierzycielom zba dania 

posiadanego przez siebie majątku oraz braku jego ukrycia960. Tego samego nie można 

jednak powiedzieć o dłużniku, który korzysta z ochrony w postaci prawa sanktuarium, a 

poprzez uchylanie się od trudów uwięzienia zamyka sobie drogę do bycia z niego 

wyzwolonym – wraz z wszelkimi konsekwencjami prawnymi przyznania dłużnikowi 

przywileju cessio bonorum961. 

Specyficznym rozwiązaniem było uwięzienie dłużnika w sanktuarium, polegające 

na osadzeniu dłużnika jako więźnia w miejscu odosobnienia znajdującym się w 

sanktuarium. Działo się tak w pewnych uzasadnionych okolicznościami sytuacjach oraz 

gdy istniała obawa przed ucieczką dłużnika, do czasu przedstawienia przez niego 

                                                 

958 Mor 2 [w:] British and Irish…, dostęp online: https://www.bailii.org/scot/cases/ScotCS/1709/Mor010000 

2-003.html [data dostępu 6.08.2022]. 
959 Morrison 11, s. 8894. 
960 Bell, s. 587. „The debtor must be subject to the orders of the Court, and not within the sanctuary, When 

the Court comes to decide upon his application. The cessio is a remedy against the hardships of actual 

imprisonment, where the debtor has, by undergoing this ordeal, proved his innocence of any concealment, 

and .afforded to his creditors the opportunity of uninterrupted investigation”. 
961 Bell cytuje w tym miejscu przywoływaną już sprawę z wniosku dłużnika nazwiskiem Dunlop (Morrison 

14, s. 11800). 
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stosownych poręczeń962. Jednym z pierwszych orzeczeń, w których rozważono problem 

uwięzienia dłużnika w sanktuarium była sprawa z wniosku dłużnika Richarda Cockburna, 

rozpoznana 12 czerwca 1708 r.963. Dotyczyła ona długów powstałych już po skorzystaniu 

przez dłużnika z prawa azylu, ich przedmiotem były nieopłacone należności z tytułu wiktu 

dostarczanego azylantowi przez opactwo, a którego w imieniu opactwa dochodził przeor. 

W swoim orzeczeniu sędziowie Sądu Sesji z jednej strony potwierdzili zasadność praktyki 

dopuszczającej uwięzienie azylanta za długi, które wywołał jego pobyt w sanktuarium, z 

drugiej zaś opowiedzieli się przeciwko możliwości przetransportowania więźnia do 

zwykłego więzienia, albowiem w tej sytuacji mógłby zostać uwięziony także za inne długi, 

co negowałoby istotę prawa azylu. Równie ciekawe, a przy tym ważne dla określenia 

zakresu odpowiedzialności przeora, stało się orzeczenie w sprawie Husband v. Cairnie z 

26 lipca 1749 r., w której potwierdzono, że choć co do zasady opactwo nie ponosiło 

odpowiedzialności za dłużnika, który znajdował się na jego terenie, to jeżeli został on 

uwięziony na terenie opactwa za długi powstałe już po skorzystaniu z prawa azylu, a 

następnie na skutek niefrasobliwości odpowiedzialnych za jego uwięzienie osób zbiegnie 

on na wolność, to w takiej sytuacji opactwo ponosiło odpowiedzialność względem 

wierzyciela. Jednocześnie warto podkreślić, że odpowiedzialność ta była co do zasady 

niższa niż odpowiedzialność urzędnika nadzorującego więźnia, albowiem w tym drugim 

przypadku w grę wchodziły wszystkie długi, z którymi związane było uwięzienie dłużnika, 

natomiast w przypadku opactwa jedynie te, które dłużnik zdołał zaciągnąć przebywając w 

sanktuarium964. 

W przypadku wspomnianego już więzienia w Holyroodhouse, Bell wspomina, że 

było ono czasem uznawane za część więzienia Canongate w Edynburgu, jednak z czasem 

utrwaliła się osobna jurysdykcja urzędników związanych z więzieniem w sanktuarium – 

należały one do książąt Hamilton (Dukes of Hamilton965), którzy zajmowali stanowisko 

                                                 

962 Bell, s. 573. „There is a prison within the sanctuary, in which the debtors who have taken refuge may be 

imprisoned for debt there contracted; and in which those who are in meditatione fuga may be confined, 

(without forfeiting their immunity from caption, till they find bail to remain in the country”. 
963  Mor. 1 [w:] British and Irish…, dostęp online: https://www.bailii.org/cgi-

bin/format.cgi?doc=/scot/cases/ScotCS/1708/Mor0100001-

002.html&query=(mor)+AND+(1)+AND+(1708) [data dostępu 6.08.2022].  
964  Mor. 3 [w:] British and Irish…, dostęp online: 

https://www.bailii.org/scot/cases/ScotCS/1749/Mor0100003-005.html [data dostępu 6.08.2022]. 
965 Tytuł Księcia Hamilton (Duke of Hamilton) został utworzony w 1643 r. i stanowi jeden z najwyższy z 

punktu widzenia starszeństwa tytułów szlacheckich w Szkocji od czasów powstania Zjednoczonego 

Królestwa. O pochodzeniu rodu wraz z teoriami o jego pochodzeniu od nortumbryjskiej szlachty – P. Balfour, 
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dziedzicznych zarządców pałacu i sprawowali jurysdykcję względem wszystkich długów 

zaciągniętych na tym terenie966. 

W sytuacji, w której względem dłużnika zastosowano rygor pozbawienia go 

wolności na terenie sanktuarium, zobowiązany był on do pozostania w granicach opactwa, 

a czasem jego wolność była ograniczana w dalszym stopniu, na przykład poprzez 

umieszczenie go w celi. Więźniowie posiadali w większości te same uprawnienia, co 

dłużnicy uwięzieni w normalnych zakładach karnych – mieli prawo do przepustki z uwagi 

na stan zdrowia (Bill of Health) oraz mogli wnioskować o zwolnienie ich z miejsca 

osadzenia ze względów natury humanitarnej na podstawie Aktu Łaski (Act of Grace)967.  

Największa różnica dotyczyła jednak uprawnienia do złożenia wniosku o cessio 

bonorum – w opinii jurysty nie przysługiwało ono dłużnikowi pozbawionemu wolności 

w sanktuarium do czasu, gdy nie zrzekł się on prawa azylu. Bell pisze, że inna sytuacja 

prowadziłaby do uznania, że prawo azylu stanowi narzędzie oszustwa, które 

umożliwiałoby dłużnikowi uzyskanie ochrony podczas planowania ucieczki z kraju, a po 

pomyślnym przeprowadzeniu przygotowań umożliwiałoby mu uniknięcie 

odpowiedzialności968. Potwierdzeniem tej zasady było orzeczenie Sądu Sesji z 11 lipca 

1799 r. w sprawie Dunlop v. wierzyciele, w której przesądzono o braku możliwości 

skorzystania z przywileju cessio bonorum przez dłużnika uwięzionego na terenie opactwa. 

Jednocześnie sędziowie podkreślili, że w sytuacji, w której dłużnik złożyłby wniosek o 

jego przeniesienie do zwykłego więzienia, to taki wniosek byłby uwzględniony, a w 

konsekwencji dłużnik byłby uprawniony do złożenia wniosku o cessio bonorum969.  

                                                 

The Scots peerage: founded on Wood's ed. of Sir Robert Douglas's Peerage of Scotland; containing an 

historical and genealogical account of the nobility of that kingdom, t. 4, Edinburgh 1907, s. 339‒397. 
966 Bell, s. 573‒574. „But, however it originated, it is certain that, by very long usage, the jurisdiction of the 

bailie, and the right of holding a prison, has been established. The bailie holds his office from the Duke of 

Hamilton, as heritable keeper of the palace; and he has jurisdiction in all civil debts contracted within the 

precincts. To the effect of giving decree for the debt in diligence raised on a bill, and for the expense of the 

diligence, this was held a competent jurisdiction by one judgment; but the case was settled out of Court”.  
967 Ibidem, s. 574. „In this prison of the sanctuary, all debtors, who have contracted debt within the precincts, 

may be confined by warrant of the bailie; and, while there, 1. They are entitled to the common law privilege 

of a bill of health, as fully as if confined in any common jail. 2. They are entitled to the benefit of the Act of 

Grace;, and in practice, they receive the benefit of it”. 
968 Ibidem. „They are not entitled to the benefit of cessio; at least not without renouncing the privilege of 

sanctuary. The sanctuary would be little else than an instrument of fraud, if it were possible for a Warrant 

debtor to take refuge there while planning his escape from the country, to the effect of being protected against 

all meditatio fugae warrants”. 
969 Morrison 14, s. 11800. 
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Na terenie opactwa można było pozbawić wolności także osobę, którą 

podejrzewano o próbowanie zbiegnięcia za granicę w celu uniknięcia odpowiedzialności. 

Bell zauważa, że wykonanie nakazu aresztowania w trybie meditatio fugae możliwe jest 

tylko w taki sposób, który nie pozbawiałoby dłużnika ochrony wynikającej z natury prawa 

azylu, a zatem pozbawienie wolności musi odbywać się w obrębie opactwa, nie zaś poprzez 

wyprowadzenie dłużnika z sanktuarium i oddanie go w ręce wierzycieli. Dodatkowo 

prawnik zwraca uwagę na fakt, że uiszczenie przez dłużnika odpowiednich kwot tytułem 

zabezpieczenia zwracało mu wolność, tak jak miało to miejsce w normalnym trybie 

postępowania970. 

 

 

Podsumowanie 

Instytucja cessio bonorum, jak zostało wcześniej wykazane, stanowiła akt 

sprawiedliwości stosowany w formie przywileju dla uczciwych dłużników, którzy popadli 

w stan niewypłacalności z przyczyn istotnie niezawinionych. Z tych względów właśnie 

posiadała ona istotne ograniczenia przedmiotowe i podmiotowe przy jej stosowaniu. 

Podejście to zresztą było uzasadnione z uwagi na istniejącą od początku jej funkcjonowania 

ideę słuszności oraz zasady humanitarnego traktowania dłużnika, którego stanowiła ona 

przejaw.  

Przesłanki wyłączające zastosowanie procedury cessio bonorum charakteryzowało 

ich dualistyczne uformowanie, dlatego też autor niniejszej pracy zdecydował się na 

opisanie w jednym rozdziale zarówno przesłanek negatywnych, które uniemożliwiały 

pozbawionemu dłużnikowi na skorzystanie z dobrodziejstwa procedury jego uwolnienia, 

jak też i tych sytuacji, w których z uwagi na szczególne przyczyny nie stosowano 

względem dłużnika pozbawienia go wolności. Obie z opisanych kategorii, choć tak różnie 

oceniane i wynikające z zupełnie odmiennych przyczyn łączy fakt braku możliwości 

zastosowania cessio bonorum względem dłużnika, których dotyczą.  

W przypadku pierwszej z grupy przesłanek związanych z osobą dłużnika oraz 

charakterem długu, były one istotne z punktu widzenia roli wierzycieli, którzy w 

postępowaniu występowali w charakterze uczestników. O ile ich zgoda na skorzystanie z 

                                                 

970 Bell, s. 574. „Such warrants may, therefore, be put to execution within the sanctuary; but in such a way as 

not to deprive the debtor of that protection to which, by taking refuge there, he is entitled. He will not be 

taken ' from the sanctuary, but he will be imprisoned within its jail, (as he would, if at large, have been 

imprisoned in any common jail), till he shall find security not to leave the country”. 
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cessio bonorum nie była istotna – w przeciwieństwie do angielskiego modelu ogłaszania 

upadłości, to już formułowane przez nich zarzuty, w tym zwłaszcza dotyczące przesłanek 

wyłączających zastosowanie skorzystanie z dłużników z przywileju cessio, pozostawało 

relewantne dla postępowania sprawdzającego i ostatecznego wyroku sądu. Zarzuty mogły 

dotyczyć nie tylko przyczyn powstania samego długu i okresu poprzedzającego zgłoszenie 

przez dłużnika wniosku o cessio, ale również okresu, w którym dłużnik był już pozbawiony 

wolności i wnioskował o uwolnienie przy zastosowaniu tej formy.  

Analizując pierwszą grupę podstaw do oddalenia wniosku o cessio bonorum o 

charakterze negatywnym, najczęstszą przyczyną takiego rozstrzygnięcia były działania in 

fraudem legis, związanych z szerokim katalogiem czynności defraudacyjnych. Wśród nich, 

w oparciu o analizę orzecznictwa Sądu Sesji, wskazywano m.in. na zbyt kosztowny 

i lekkomyślny styl życia dłużnika, sprzeniewierzenie majątku, preferencyjne traktowanie 

niektórych wierzycieli, brak prowadzenia ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorców, a 

także długi, których źródłem był np. przemyt bądź innego rodzaju przestępstwa. Co istotne, 

aby wyłączyć zastosowanie skorzystania przez dłużnika z cessio bonorum, należało 

udowodnić związek przyczynowo skutkowy pomiędzy popadnięciem w stan 

niewypłacalności a tego rodzaju działaniem fraudacyjnym, które ten stan spowodowało. W 

przypadku braku przyczynowości, samo wystąpienie tego rodzaju działań nie dawało 

podstaw do oddalenia wniosku dłużnika w tym przedmiocie. Co jednak istotne, do 

przyczyn stanowiących podstawę oddalenia wniosku o skorzystanie z cessio wraz z 

upływem czasu podchodzono bardziej słusznościowo i liberalnie. Przykładem takiego 

podejścia była sprawa deliktu, który tworzył zobowiązanie o charakterze cywilnoprawnym, 

mimo swojej pierwotnej natury czynu zabronionego, co w konsekwencji dawało podstawy 

do ubiegania się o uwolnienie w ramach cessio bonorum.  

Oprócz działań defraudacyjnych, dalsze przesłanki w grupie dotyczącej osoby 

dłużnika i rodzaju długu związane były z rozrzutnością i zatajaniem majątku. O ile w 

przypadku rozrzutności powodującej popadnięcie w stan niewypłacalności, ponowienie 

wniosku o udzielenie ochrony z cessio mogło spotkać się kolejnym razem z jego 

uwzględnieniem, to już ukrywanie majątku nie dawało takiej alternatywy. Tak długo 

bowiem, jak dłużnik ukrywał swój majątek, dopóki nie doszło do jego ujawnienia w 

pełnym zakresie, skorzystanie z cessio bonorum, bez względu na mnogość składanych 

wniosków, było niemożliwe. Ponadto, w przypadku wykrycia faktu ukrywania przez 

dłużnika majątku nieujawnionego w ramach wcześniejszej procedury cessio, która 

zakończyła się pomyślnie, dochodziło do jej unieważnienia ex post.  
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Dalsze podstawy do oddalenia wniosku stanowiły ponadto długi o charakterze 

karnoprawnym, w tym m.in. odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności, 

nawiązki i grzywny. Skoro bowiem cessio bonorum stanowiło przywilej dla uczciwych 

dłużników, to aprobata do korzystania z niej przez osoby popełniające przestępstwa 

stanowiłoby istotne naruszenie wartości jej przyświecających.  

Z dobrodziejstwa jakim było cessio bonorum nie mogli skorzystać dłużnicy 

pozostający w stanie niewypłacalności z powodu braku zapłaty alimentów, którzy w ocenie 

szkockiego systemu sprawiedliwości nie byli godni takiego przywileju.  

Wreszcie z przywileju cessio nie mogli skorzystać również cudzoziemcy, jeśli długi 

objęte postępowaniem powstały na terytorium Szkocji. W odwrotnym przypadku byli oni 

dopuszczeni do udziału w takim postępowaniu i mieli szanse na uwolnienie.  

Zupełnie odmienną kategorię stanowili, co zostało już zasygnalizowane wcześniej, 

dłużnicy, którzy z uwagi na przyczyny natury podmiotowej, temporalnej bądź dotyczące 

miejsca ich ujęcia, nie mogli zostać pozbawieni wolności, a zatem w ich przypadku nie 

zachodziła konieczność ubiegania się o przywrócenie wolności przy wykorzystaniu 

procedury cessio bonorum.  

Sytuacja ta, zgoła inna od tych dotyczących dłużników pozbawionych wolności 

i szukających drogi do uwolnienia, uwzględniała innego rodzaju przyczyny związane 

z mechanizmami ochrony przed więzieniem za długi niektórych osób w których się 

znajdowały, bądź sytuacji szczególnych.  

W przypadku przyczyn o charakterze podmiotowym, nie można było co do zasady 

pozbawić wolności za długi osób piastujących niektóre stanowiska, w tym zwłaszcza o 

charakterze publicznoprawnym, czego znamienitym przykładem byli parowie. Ponadto 

taka możliwość nie przysługiwała względem małoletnich, zwłaszcza dziedziczących długi 

i posiadających schedę spadkową niewystarczającą na ich pokrycie. To samo dotyczyło 

osób chorych psychicznie, a także zamężnych kobiet, które podobnie jak w czasach 

Cesarstwa, powinny w takich sytuacjach trafiać do żeńskich klasztorów w celu ochrony ich 

cnoty. Z uwięzienia za długi zwolnione ponadto były żony parów oraz wdowy po parach.  

Z kolei przesłanki czasowe uniemożliwiające uwięzienie za długi, a tym samym 

korzystanie z przywileju cessio bonorum związane były z występowaniem świąt, niedziel, 

dni postu oraz związanym z niektórymi miejscami, określanymi jako sanktuaria, prawem 

azylu.  

To ostatnie uprawnienie dłużnika nie miało jednak charakteru absolutnego, choć 

nielegalne i siłowe próby usunięcia z sanktuarium były surowo karane i niedopuszczalne. 
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Nowsze regulacje prawne prowadziły do stopniowego ograniczania prawa azylu względem 

niewypłacalnych dłużników, wpierw do możliwości korzystania z niego wyłącznie w 

pałacu królewskim, aż do jego całkowitego zniesienia tego przywileju za czasów 

panowania króla Henryka VIII. Ponadto, możliwość korzystania z azylu i uniknięcia 

uwięzienia za długi wymagało nie tylko stawienia się w takim miejscu, ale również 

sformalizowania swojego statusu poprzez rejestrację w odpowiednich księgach i 

pozostawanie na terenie sanktuarium, gdzie w niektórych sytuacjach dłużnik również mógł 

utracić swoją wolność, z uwagi na długi powstałe już w trakcie korzystania z prawa azylu. 

Aby móc w takiej sytuacji skorzystać z cessio bonorum, należało zrzec się prawa azylu i 

dopiero wówczas, spełniając przedstawione wcześniej przesłanki do skorzystania z tego 

przywileju, rozpocząć procedurę ubiegania się o nią. 

  



 

302 

Zakończenie 

Przedstawiona w pierwszym rozdziale ewolucja rozwiązań dotyczących uwięzienia 

za długi w angielskiej tradycji prawnej wskazuje na ciekawy aspekt instytucji prawnych 

utrwalających przewagę ekonomiczno-prawną wierzyciela nad dłużnikiem – nie znoszą 

one próżni. Zniesienie instytucji niewolnictwa oraz towarzyszącej jej na poziomie 

postępowania egzekucyjnego egzekucji osobistej w postaci niewoli za długi doprowadziło 

do wytworzenia się konstrukcji zastępczych, wśród których w relacji wierzyciel – dłużnik 

naczelne miejsce zajęło więzienie za długi. Podobną uwagę można poczynić także w 

kontekście abolicji tej instytucji, której miejsce – w aspekcie podtrzymania nierówności 

między stronami stosunku obligacyjnego na etapie egzekucji długu – zajęły formy 

zastępcze, podkreślające gospodarczą przewagę wierzyciela nad dłużnikiem. 

Sam fakt istnienia w różnych systemach prawnych instytucji więzienia za długi nie 

determinował jeszcze tożsamości roli tej instytucji. Podkreślana przez pisarzy 

instytucjonalnych surowość systemu angielskiego, w którym dłużnik zostawał pozbawiony 

wolności do czasu spłaty długu i w którym więzienie przybrało formę ukarania 

„krnąbrnego”, niewypełniającego wyroków królewskich dłużnika, a także funkcjonujący 

w części krajów Europy kontynentalnej mechanizm uwięzienia dłużnika na okres 

wymagany do odpracowania długu pozwala, na zasadzie kontrastu, na pełne ukazanie 

problemu zawartego w tezie głównej wskazanej we wstępie niniejszej dysertacji: 

oryginalności konstrukcji uwięzienia dłużnika w prawie szkockim. 

Jednym z centralnych problemów, zarówno z uwagi na objętość rozważań pisarzy 

instytucjonalnych, liczbę orzeczeń, jego wagę dla sytuacji prawnej dłużnika oraz wpływ 

na ocenę funkcji uwięzienia dłużnika w prawie szkockim pozostaje wniosek o uwolnienie 

na podstawie przysięgi w przedmiocie wyjawienia majątku, określany jako cessio 

bonorum. Skorzystanie z tego, jak określali to sami pisarze instytucjonalni, dobrodziejstwa 

było obwarowane spełnieniem dwóch przesłanek pozytywnych – miesięcznym okresem 

pozbawienia wolności oraz złożeniem przysięgi, której przedmiotem było zarówno 

wyjawienie stanu majątku dłużnika, jak i przyrzeczenie o braku dokonania czynności 

fraudacyjnych na szkodę wierzycieli. 

Tak zbudowane przesłanki uprawniające do skorzystania z cessio bonorum 

uzasadniają tezę główną: uwięzienie dłużnika w prawie szkockim za swój podstawowy cel 

miało przymuszenie go do wyjawienia posiadanego majątku. Samo pozbawienie wolności 

było stanem przejściowym, a z uwagi na miesięczny termin pozbawienia wolności, który 

uprawniał dłużnika do złożenia wniosku o cessio bonorum, był też stanem co do zasady 
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krótkotrwałym. Ów krótki okres uznawano za wystarczający dla przekonania dłużnika o 

walorach wyjawienia majątku wierzycielom, jednocześnie przedkładając efektywność 

prowadzonej egzekucji nad wywołanie dolegliwości, które dla dłużnika przyniosłoby 

długotrwałe pozbawienie wolności. Dodatkowo należy podkreślić, że choć uwięzienie 

dłużnika wywodzi się z dawnych rozwiązań zaliczanych do środków egzekucji osobistej 

(z osoby dłużnika), w systemie prawa szkockiego stanowi ono środek egzekucji 

majątkowej, skoro o jego uwolnieniu decyduje bądź wyjawienie majątku (cessio bonorum) 

bądź jego brak (act of grace). 

Wprowadzenie konstrukcji cessio bonorum jako przywileju dla uczciwych 

dłużników było odpowiedzią na stosunkowo uniwersalny charakter więzienia za długi w 

prawie szkockim. Z tego też powodu wyłączenia jej stosowania były stosunkowo wąskie, 

a przesłanki braku stosowania cessio bonorum sformułowano w dwójnasób: z jednej strony 

mamy więc do czynienia z negatywnie ocenianymi stanami faktyczni, w których mogło 

dojść do pozbawienia wolności dłużnika, ale już niekoniecznie do jego uwolnienia, z 

drugiej zaś pojawiają się stany oceniane pozytywnie, w przypadku których stosowanie 

cessio bonorum było niekonieczne z tej przyczyny, że dłużnik nie tracił wolności w 

pierwszej kolejności. Do pierwszej grupy należały sytuacje podejmowania przez dłużnika 

czynności fraudacyjnych, pozbawienie wolności w związku z zobowiązaniami natury 

karnoprawnej lub alimentacyjnej, rozrzutność dłużnika lub jego status cudzoziemca. 

Ochrona przed pozbawieniem wolności wynikała z kolei ze statutu para lub małoletniości 

dłużnika, a z czasem także z płci, wobec rozszerzenia ochrony także względem kobiet. 

Przedmiotem znacznego zainteresowania przedstawicieli jurysprudencji i judykatury było 

także prawo azylu, czyli zakaz pozbawiania wolności dłużnika, który uzyskał schronienie 

w jednym z miejsc, które określano jako sanktuarium (sanctuary). 

Przechodząc do postępowania w przedmiocie zwolnienia dłużnika z więzienia 

należy podkreślić, że sama procedura była inicjowana przez dłużnika, natomiast status 

uczestnika postępowania przyznany wierzycielom umożliwiał im ewentualne 

kontestowanie jego stanowiska. Takie rozwiązanie stanowiło wypośrodkowanie interesów 

wierzyciela i dłużnika. Z jednej strony jego celem było umożliwienie dalszego, 

skutecznego prowadzenia egzekucji oraz zabezpieczenia wierzycieli przed czynnościami 

fraudacyjnymi dłużnika. Z drugiej brak przesądzającego znaczenia stanowiska wierzycieli, 

którzy bez powodu nie mogli oponować uwolnieniu dłużnika, zabezpieczał dłużnika przed 

sytuacją w której instytucja uwięzienia za długi mogła być wykorzystana niezgodnie z jej 

pierwotnym, egzekucyjnym charakterem.  
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O egzekucyjnym charakterze uwięzienia dłużnika świadczy również fakt, że 

uwolnienie dłużnika nie miało charakteru – częściowego bądź całkowitego – umorzenia 

zobowiązań, jak ma to miejsce w przypadku postępowania w przedmiocie ogłoszenia 

bankructwa. W miejsce nowego początku umożliwiano dłużnikowi ochronę wolności 

osobistej, aby w kolejnych latach poprzez wprowadzenie zwolnienia z egzekucji części 

podstawowego majątku dłużnika oraz ograniczenie egzekucji w zakresie przyszłych 

zarobków, chronić również podstawowe ramy jego egzystencji materialnej, jednocześnie 

w dalszym ciągu zapewniając wierzycielom źródło zaspokojenia ich zobowiązań także z 

owoców przyszłej pracy dłużnika.  

Interesującym, a równolegle stanowiącym odstępstwo od egzekucyjnego 

charakteru pozbawienia dłużnika wolności, była instytucja pozbawienia wolności 

meditatio fugae, czyli areszt zabezpieczający obecność dłużnika w trakcie procesu. 

Dłużnik pozbawiony wolności na tej podstawie nie mógł skorzystać z wniosku o 

uwolnienie na podstawie wyjawienia majątku (cessio bonorum). Przy tym umożliwiano 

mu odzyskanie wolności po przedstawieniu stosownego zabezpieczenia (kaucji), a od 

wierzyciela wymagano daleko idącego uprawdopodobnienia przesłanki pozytywnej 

zastosowania aresztu w postaci dużego ryzyka ucieczki dłużnika. Całość rzeczonych 

wymogów stała się przedmiotem drobiazgowych ocen judykatury, chociażby w zakresie 

braku tożsamości każdego wyjazdu z próbą ucieczki czy możliwości korzystania przez 

takiego dłużnika z prawa azylu. Wskazana odrębność i wyjątkowość procedury aresztu 

zabezpieczającego nie stała jednocześnie na przeszkodzie wystąpienia jednego 

charakterystycznego podobieństwa z egzekucyjną naturą więzienia za długi – obie 

konstrukcje prawne miały na celu zwiększenie szansy na skuteczne prowadzenie 

postępowania egzekucyjnego, a uniemożliwienie ucieczki dłużnikowi na etapie procesu 

niewątpliwie ułatwiało jego ewentualne późniejsze pochwycenie w toku postępowania 

egzekucyjnego.  

Przechodząc do zakreślonych we wstępie problemów szczegółowych, w pierwszej 

kolejności należy wskazać, że rozwiązania prawne dotyczące samego uwięzienia dłużnika 

ewoluowały w kierunku jeszcze bardziej precyzyjnego uregulowania wymogów 

formalnych wydania nakazu zatrzymania, a następnie procedury pochwycenia. 

Wprowadzono również szereg obowiązków wierzyciela, z których najważniejszym był 

obowiązek dostarczenia środków na utrzymanie dłużnika. W ten sposób wprowadzano 

rozwiązania polepszające sytuację dłużnika, zaś brak liberalizacji stosowania uwięzienia 

za długi stanowił istotną gwarancje wolności oraz pewności prawa, które były ważne 
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chociażby z tego względu, że samo istnienie instytucji więzienia za długi zaburza 

wynikającą z natury stosunku obligacyjnego formalną równość jego stron. 

Regulacja prawna dotycząca uwięzienia dłużnika wskazuje na wyraźną 

subsydiarność stosowania tego rozwiązania. Dłużnik na każdym etapie poprzedzającym 

jego pochwycenie (caption) mógł dobrowolnie spełnić zobowiązanie, a spłacenie długu 

uwalniało go od niedogodności immanentnie związanych, zgodnie z doktryną squalor 

carceris, z więzieniem dla dłużników. Sama groźba zastosowania tego środka miała być 

wystarczająca dla zwiększenia stopnia wykonalności wyroków sądowych, w tym również 

w formie dobrowolnego działania dłużnika, świadomego daleko idącego wachlarza 

środków egzekucyjnych pozostających w gestii wierzyciela.  

Przechodząc do drugiego z problemów, a zatem publicznoprawnego aspektu 

badanej instytucji, to należy wskazać, że przejawia się ona przede wszystkim w udziale 

urzędników – zarówno na etapie wydania nakazu zatrzymania i procesem pochwycenia 

dłużnika, jak również w okresie pozbawienia dłużnika wolności. O ile relacje dłużnika i 

urzędnika mają przede wszystkim wymiar administracyjnoprawny, wynikający z relacji 

więzień-nadzorca więzienia, o tyle interesująca wydaje się być przede wszystkim relacja 

na linii wierzyciel – urzędnik i jej głównie finansowy wymiar. W przypadku wierzyciela 

wynika on z przyjętej koncepcji ponoszenia kosztów więzienia dłużnika, w której po 

stronie państwa pozostaje utrzymanie budynków i personelu, natomiast na wierzycielu 

spoczywa obowiązek w postaci świadczenia alimentacyjnego na rzecz nieposiadającego 

środków utrzymania dłużnika. Natomiast w przypadku zobowiązania urzędników 

względem wierzyciela ma ono przede wszystkim charakter zobowiązania 

odszkodowawczego, które aktualizuje się w sytuacji ucieczki dłużnika z więzienia. 

Odnosząc się do trzeciej kwestii szczegółowej, a zatem wpływu prawa angielskiego 

na szkockie rozwiązania więzienia za długi, należy uznać, że połączenie Anglii i Szkocji 

w ramach państwa brytyjskiego nie doprowadziło do unifikacji, a nawet harmonizacji 

rozwiązań dotyczących więzienia za długi w obydwu ustawodawstwach. Pewna korelacja 

występowała w zakresie procesu stopniowego polepszania sytuacji uwięzionego dłużnika 

w drugiej połowie XIX w. poprzez wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości 

stosowania więzienia wobec dłużników, a następnie całkowitej abolicji instytucji. Zmiany 

te jednak nie miały charakteru zunifikowanego procesu legislacyjnego, a wynikały z 

ewolucji norm społecznych w tym okresie, które przejawiały się w rosnącym sprzeciwie 

wobec stosowania więzienia względem dłużników z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych 



 

306 

oraz rosnącego przekonania o braku skuteczności i słuszności omawianego rozwiązania 

prawnego. 

W zakresie czwartej z kwestii problemowych zasygnalizowanych we wstępie 

pracy, a zatem podnoszonego przez pisarzy instytucjonalnych wysoce humanitarnego dla 

dłużnika charakteru szkockiego postępowania egzekucyjnego, przeprowadzone w pracy 

badania, w szczególności w rozdziale drugim i czwartym, pozwalają na uznanie, iż proces 

ewolucji statusu prawnego dłużnika w prawie szkockim niewątpliwie postępował pod 

egidą hasła favor debitoris. Choć najbardziej symboliczną konsekwencją tego kierunku 

zmian była derogacja rozwiązań pozwalających na uwięzienie dłużnika, to znaki tego 

trendu zmian były widoczne już wcześniej. Wprowadzenie możliwości uzyskania 

tymczasowego zwolnienia z więzienia z uwagi na stan zdrowia na podstawie Bill of Health 

czy wynikający z Act of Grace humanitarny charakter uwolnienia z więzienia 

nieposiadającego majątku dłużnika to najbardziej znamienne symbole odejścia od 

wcześniejszych form traktowania dłużnika – jako grzesznika karanego za brak 

respektowania wyroku sądu kościelnego lub wyjętego spod prawa banity, który nie 

wykonał wyroku sądu królewskiego. Rozszerzanie możliwości skorzystania z rozwijanych 

alternatywnie rozwiązań z zakresu bankructwa, które przestawały być ograniczane jedynie 

do kupców pokazują również istotną zmianę w postrzeganiu dłużnika, który przestał być 

jedynie fraudatorem zmierzającym do ukrycia majątku – zaczynano bowiem dostrzegać 

sytuację, w której dłużnik popadał w stan niewypłacalności bez swojej winy, a owa zmiana 

percepcji znajdowała swoje odbicie w szeregu rozwiązań szczegółowych, jak chociażby w 

rezygnacji z upokarzającego zwyczaju noszenia szaty dłużnika czy zgodzie na 

pozostawienie dłużnikowi niewielkiej części majątku na potrzeby skromnego utrzymania 

go wraz z rodziną. 

Przedstawione powyżej konkluzje pozwalają na uznanie, że postawiona we wstępie 

pracy teza – w zakresie oryginalnej natury szkockiej konstrukcji uwięzienia dłużnika, która 

pozwala na zakwalifikowanie go nie jako formy sankcji, a środka egzekucyjnego – jest w 

pełni uzasadniona. Rozwiązania szkockie cechowały się dużym stopniem humanitaryzmu, 

a surowość pozbawienia wolności wynikała częściej ze złego stanu więzień niż z 

systemowego dążenia do złego traktowania osadzonych. Działalność Sądu Sesji w zakresie 

orzecznictwa oraz porządkujących praktykę Acts of Sederunt, jak i komentatorska 

działalność pisarzy instytucjonalnych, buduje obraz instytucji, której istnienia początkowo 

nikt nie kwestionował, a jednocześnie od początku kojarzyła się ona z pewną dozą 

utylitarnie akceptowalnej niesłuszności, co skutkowało przy tym dużym stopniem 
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sformalizowania procedury pozbawienia dłużnika wolności połączonym z relatywnie 

niskimi wymogami jej odzyskania.  

Przeprowadzone na potrzeby przygotowania niniejszej dysertacji badania dotyczą 

instytucji słusznie usuniętej z systemów prawnych państw cywilizowanych. Na koniec 

wypada jednak poczynić pewną uwagę. Badana konstrukcja zastąpiła jeszcze bardziej 

nieludzkie i przeczące elementarnym prawom człowieka rozwiązania dotyczące egzekucji 

osobistej, w szczególności w formie niewoli za długi. Z tej perspektywy więzienie za długi 

stanowi postęp: wszak dłużnik nie tracił wolności osobistej. Badana instytucja wciąż 

pozostawała jednak symbolem wielkiej dysproporcji pozycji prawnej obu stron stosunku 

obligacyjnego. Abolicja więzienia za długi również doprowadziła do wykształcenia się 

form zastępczych, które powinny stać się nie tylko przedmiotem badań naukowych, ale 

także refleksji, a nawet stosownych działań legislacyjnych poszczególnych prawodawców.  
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