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Problematyka osobowo�ci prawnej na przyk³adzie
regulacji wystêpuj¹cych w prawie Francji, Federacji
Rosyjskiej, Niemiec, Anglii i Stanów Zjednoczonych
Ró¿norodno�æ form osób prawnych bior¹cych udzia³ w obrocie

cywilnym i gospodarczym wynika czêsto z zapotrzebowania na dan¹
formê dzia³alno�ci. W zró¿nicowany sposób klasyfikuje siê osoby praw-
ne, co wynika ze specyfiki poszczególnych rodzin prawa i zale¿ne jest
od zastosowanych kryteriów klasyfikacji. Pomimo wielo�ci form istniej¹
kryteria ogólne dla wszystkich osób prawnych w ka¿dym ustawodaw-
stwie. Nale¿y do nich podzia³ na publiczne i prywatne osoby prawne. Do
pierwszych nale¿¹ osoby prawne utworzone przez w³adze publiczne, jak
równie¿ instytucje, zak³ady i organizacje prowadz¹ce dzia³alno�æ o�wia-
tow¹, kulturaln¹ b¹d� naukow¹. Drug¹ grupê stanowi¹ prywatne i pañ-
stwowe przedsiêbiorstwa oraz spó³ki. Niew¹tpliwie w�ród podmiotów
prywatnych spó³ki handlowe stanowi¹ najbardziej liczn¹ grupê z uwzglêd-
nieniem ich podzia³u na osobowe i kapita³owe. Znalezienie podobieñstw
i ró¿nic w podej�ciu do osobowo�ci prawnej w poszczególnych usta-
wodawstwach mo¿liwe jest jedynie poprzez stosunkowo szczegó³owe
przedstawienie tych zagadnieñ.

I. Osobowo�æ prawna w prawie francuskim
1. Uwagi ogólne
Kodeks cywilny (code civil) z 1804 r. i kodeks handlowy z 1807 r.

(code de commerce) stanowi¹ podstawowe fundamenty prawa prywat-
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nego w stosunkach handlowych we francuskim systemie prawnym. Jednak
dopiero ustawa z 24 lipca 1966 r. o spó³kach handlowych1 zebra³a,
uporz¹dkowa³a i rozbudowa³a regulacjê prawn¹ o spó³kach handlowych.
Nastêpnie rozporz¹dzenie rz¹dowe (L�ordonnance nr 2000-912) z 18
wrze�nia 2000 r., opublikowane w Journal Officiel nr 219 z 21 wrze�nia
2000 r.2 wprowadzi³o zmiany m.in. do ustawy z 1966 r. Kodeks cywilny
Napoleona w³a�ciwie pomija³ problem osób prawnych. Zwi¹zane by³o to
z przyjêciem indywidualistycznego rozwi¹zania, które uznawa³o za pod-
miot prawa jedynie osobê fizyczn¹, która mog³a, pod kontrol¹ pañstwa,
urzeczywistniaæ swoje prawo do zrzeszania siê w celach gospodarczych
i spo³ecznych. Faktycznie by³a jednak uznawana odrêbna podmiotowo�æ
ró¿nych zrzeszeñ. Orzecznictwo uzna³o osobowo�æ prawn¹ spó³ek
cywilnych, choæ dopiero nowelizacja kodeksu cywilnego z 1978 r.3 zmieni³a
tre�æ art. 1842 francuskiego kodeksu cywilnego4. Natomiast wszystkie
spó³ki handlowe, tj. spó³ka jawna, komandytowa, spó³ka z o.o. i koman-
dytowo-akcyjna oraz spó³ka akcyjna posiadaj¹ osobowo�æ prawn¹. Spó³ka
handlowa powstaje jako osoba prawna przez wpis do rejestru handlowe-
go. Przyznanie osobowo�ci prawnej spó³kom osobowym nie oznacza
braku osobistej i solidarnej odpowiedzialno�ci wspólników za zobowi¹-
zania.

2. Kategorie osób prawnych
Osoba prawna powstaje w wyniku zgodnej woli jej cz³onków zma-

terializowanej poprzez podpisanie statutu oraz rejestracjê w Rejestrze Handlu
i Spó³ek (Registre du Commerce et des Sociétés) w przypadku spó³ek
(sociétés) lub w Prefekturze (Préfecture) w przypadku stowarzyszeñ
(associations). Utrata osobowo�ci prawnej nastêpuje z momentem roz-
wi¹zania tych podmiotów. Osobowo�æ prawna osoby prawnej jest od-
rêbna od osobowo�ci jej cz³onków. W prawie francuskim wyró¿nia siê
trzy kategorie osób prawnych: osoby prawne prawa publicznego, osoby

1 Ustawa z 24 lipca 1966 r. o spó³kach handlowych (Code de commerce, L 66-537).
2 Zob. http://www.pme.gouv.fr/informations/regle/regle03.htm
3 Ustawa nr 78-9 z 4 stycznia 1978 r. (L 78-9), która zmieni³a art. 1842-1843 kodeksu

cywilnego.
4 Francuski kodeks cywilny, dalej: f.k.c.
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prawne prawa prywatnego oraz osoby prawne prawa publiczno-prywat-
nego.

3. Osoby prawne prawa publicznego
Odno�nie do osób prawnych prawa publicznego wyró¿nia siê:
1) korporacje publiczne tworzone przez pañstwo, departamenty,

samorz¹d terytorialny;
2) przedsiêbiorstwa publiczne: s³u¿by administracji publicznej lub

przemys³owej dotowane przez samodzielne jednostki lub zak³ady bud¿e-
towe, jak m.in. uniwersytety, szpitale;

3) spó³ki znacjonalizowane: spó³ki akcyjne podlegaj¹ce prawu pry-
watnemu, których pañstwo jest jedynym lub g³ównym udzia³owcem �
np. Francuskie Koleje Pañstwowe.

4. Osoby prawne prawa prywatnego
Rozró¿nia siê piêæ kategorii osób prawnych prawa prywatnego: spó³ki

(sociétés), stowarzyszenia (associations), zgrupowania interesów ekono-
micznych (groupements d�intérets économiques), zwi¹zki zawodowe (syn-
dicats professionnels) oraz fundacje (fondations).

5. Spó³ki
Spó³kami cywilnymi s¹ spó³ki, których przedmiot i forma s¹ cywilne.

Dzia³alno�æ jest cywilna, gdy jest prowadzona w formie cywilnej, tzn.
innej ni¿ forma uznana za handlow¹ przez kodeks handlowy m.in. w za-
kresie rolnictwa. Spó³ki handlowe s¹ regulowane przez wskazan¹ ustawê
z dnia 18 wrze�nia 2000 r. Charakter spó³ki zdefiniowany jest przez jej
formê i przedmiot dzia³alno�ci. Nale¿y wskazaæ na dwie kategorie spó³ek5:
spó³ki cywilne (sociétés civiles), tj. spó³ki cywilne zarz¹dzaj¹ce nierucho-
mo�ciami (SCI � société civile immobiliere), spó³ki cywilne o profilu
zawodowym (société civile professionnelle � SCP) oraz spó³ki handlowe
(sociétés commerciales). Spó³kami handlowymi6  z racji ich formy i nie-
5 Y. C h a p u t, Droit des sociétés, Presses Universitaires de France (P.U.F.), Pary¿

1993, s. 56-57.
6 P. D i d i e r, Droit commercial, t. 2, L�entreprise en société, P.U.F. Thémis 1997,

s. 536-537 i 542-545.
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zale¿nie od przedmiotu ich dzia³alno�ci s¹ spó³ki jawne � SNC (sociétés
en nom collectif), spó³ki komandytowe (sociétés en commandite simple
SCS), spó³ki z o.o. (sociétés a responsabilité limitée SARL) oraz spó³ki
akcyjne (société anonyme SA, sociétés par actions) i spó³ki komandy-
towo-akcyjne (sociétés en commandite par actions SCA) i korporacje
spó³ek, �uproszczona� forma spó³ki akcyjnej (sociétés par action simpli-
fiée � SAS). Zgodnie z art. L. 210-6 francuskiego kodeksu handlowego
z 18 wrze�nia 2000 r. spó³ki handlowe nabywaj¹ osobowo�æ prawn¹
w chwili ich rejestracji w rejestrze handlowym. Spó³ka handlowa dzia³a
przez swoje organy.

Definicja spó³ki znajduje siê w artykule 1832 f.k.c.7, w którym jest
zdefiniowana jako umowa. Ustawa z 11 lipca 1985 r. umo¿liwi³a ponadto
tworzenie jednoosobowych spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹
(Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée EURL). Fundamen-
taln¹ zasad¹ w prawie francuskim jest jednolito�æ maj¹tku, co oznacza,
¿e dana osoba posiada wy³¹cznie jeden maj¹tek. Wyj¹tkiem od tej zasady
jest EURL, gdzie osoba fizyczna mo¿e wydzieliæ czê�æ swojego maj¹tku
dla potrzeb dzia³alno�ci gospodarczej. Jednoosobowy wspólnik zobowi¹-
zany jest do wniesienia wk³adu, w zwi¹zku za� z istnieniem EURL jako
odrêbnej osoby prawnej, jego odpowiedzialno�æ finansowa ograniczona
jest do wysoko�ci wk³adu. Zatem ka¿da spó³ka musi zawieraæ trzy
podstawowe elementy: wspólników (niemniej mo¿liwe jest utworzenie
jednoosobowej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, tj. EURL), wk³ady
oraz uczestnictwo w zyskach i stratach. Spó³ki cywilne oraz spó³ka jawna
i komandytowa s¹ zaliczane do grupy tzw. spó³ek osobowych. Tê grupê
spó³ek okre�la siê w doktrynie francuskiej jako sociétés de personnes czy
sociétés a caractere personel. Spó³kom osobowym przeciwstawia siê tzw.
spó³ki kapita³owe, które nazywa siê sociétés de capitaux czy sociétés a
caractere impersonel. Skutki prawne rozwi¹zania spó³ki s¹ uregulowane
w art. 1844-8 ust. 3 f.k.c., który stanowi, ¿e osobowo�æ prawna spó³ki
istnieje podczas procesu likwidacji a¿ do jej zakoñczenia i rozwi¹zania
spó³ki.

Spó³k¹ cywiln¹ (société civile) jest ka¿da spó³ka, której prawo nie
nadaje innej kwalifikacji prawnej. O istocie spó³ki cywilnej decyduj¹ dwie

7 Article 1832 du code civil; http://lexinter.net/Legislation/codecivil.htm
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w³a�ciwo�ci: posiadanie osobowo�ci prawnej zwi¹zanej z wymogiem wpisu
do rejestru (art. 1842 f.k.c.) oraz podzia³ kapita³u spó³ki na równe udzia³y.
W formie spó³ki cywilnej dzia³aj¹ zarówno podmioty zajmuj¹ce siê nie-
ruchomo�ciami, jak i osoby fizyczne zarz¹dzaj¹ce swymi nieruchomo-
�ciami. Wystêpuj¹ tak¿e spó³ki cywilne o profilu zawodowym (SCP),
które umo¿liwiaj¹ osobom wykonuj¹cym wolny zawód wspólne wyko-
nywanie dzia³alno�ci. Wspólnikami mog¹ byæ co najmniej dwie osoby
fizyczne mog¹ce wykonywaæ okre�lony zawód. Ponosz¹ one nieogra-
niczon¹ i solidarn¹ odpowiedzialno�æ za d³ugi spó³ki. Za szkody bêd¹ce
wynikiem wykonywania czynno�ci zawodowych wspólnik odpowiada
solidarnie ze spó³k¹ ca³ym swoim maj¹tkiem.

Spó³ka jawna (société en nom collectif � SNC) jest spó³k¹ osobow¹,
która powinna posiadaæ co najmniej dwóch wspólników niebêd¹cych
osobami prawnymi i niektórymi osobami fizycznymi (np. wykonuj¹cymi
wolny zawód). Zgodnie z art. L.221-1 k.h. wspólnicy tej spó³ki maj¹
status przedsiêbiorców i odpowiadaj¹ w sposób nieograniczony i solidar-
ny za zobowi¹zania spó³ki. Prawo nie okre�la, kiedy spó³ka ta winna siê
zarejestrowaæ w rejestrze podmiotów gospodarczych, ale dopiero z chwil¹
rejestracji uzyskuje ona osobowo�æ prawn¹. Brak jest te¿ ustawowego
okre�lenia wysoko�ci minimalnego kapita³u, gdy¿ wspólnicy odpowiadaj¹
w³asnym maj¹tkiem za zobowi¹zania spó³ki.

Spó³ka komandytowa (société en commandite simple � SCS) jest takim
rodzajem spó³ki osobowej, w której wystêpuj¹ dwie grupy wspólników
o ró¿nym statusie prawnym:

� komplementariusze, którzy s¹ przedsiêbiorcami odpowiadaj¹cymi za
zobowi¹zania spó³ki; s¹ oni zwi¹zani intuitus personae (wiêziami osobo-
wymi) i ich status jest podobny do wspólników spó³ki SNC. Mog¹ byæ
jednocze�nie zarz¹dcami spó³ki;

� komandytariusze, którzy nie s¹ przedsiêbiorcami, odpowiadaj¹ za
zobowi¹zania spó³ki tylko do wysoko�ci swoich wk³adów, które nie mog¹
polegaæ na �wiadczeniu us³ug. Nie maj¹ wp³ywu na dzia³alno�æ spó³ki.

Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ (Société a Responsabilité
Limitée � SARL8) jest to spó³ka posiadaj¹ca osobowo�æ prawn¹ o cha-

8 Uregulowana przez art. L. 223-1 do L. 223-43 k.h. z 18 wrze�nia 2000 r. oraz art.
20 do 53 dekretu nr 67-236 o spó³kach handlowych z 27 marca 1967 r.

`
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rakterze mieszanym, gdy¿ posiada cechy zarówno spó³ki osobowej, jak
i kapita³owej. Wspólnikami mog¹ byæ osoby fizyczne lub prawne, których
liczba wynosi od jednego do piêædziesiêciu. W przypadku przekroczenia
ilo�ci 50 wspólników spó³ka winna zostaæ w ci¹gu 2 lat przekszta³cona
w spó³kê akcyjn¹, w przeciwnym razie ulegnie ona rozwi¹zaniu, chyba
¿e w tym okresie liczba wspólników zmniejszy siê co najmniej do 50-
ciu. Prawo francuskie wymaga dla powstania spó³ki z o.o. pe³nego
wniesienia udzia³ów przez wspólników. Wspólnicy w spó³ce z o.o.
odpowiadaj¹ do wysoko�ci ich wk³adów.

Spó³ka komandytowo-akcyjna (société en commandite par actions �
SCA) uregulowana w art. L. 226-1 do L. 226-14 k.h. jest spó³k¹ kapi-
ta³ow¹ o kapitale zak³adowym podzielonym na akcje, w której wystêpuj¹
dwie grupy wspólników. Jeden lub kilku wspólników zwanych jest
komplementariuszami i s¹ oni przedsiêbiorcami odpowiadaj¹cymi w sposób
nieograniczony oraz solidarny za zobowi¹zania spó³ki, pozostali to koman-
dytariusze, których nie mo¿e byæ mniej ni¿ trzech. Komandytariusze maj¹
status podobny do akcjonariuszy w spó³ce akcyjnej i odpowiadaj¹ za
zobowi¹zania spó³ki tylko do wysoko�ci swoich wk³adów. Nie maj¹ oni
wp³ywu na dzia³alno�æ spó³ki9.

Spó³ka akcyjna (Société Anonyme � SA10) jest to wyposa¿ona w oso-
bowo�æ prawn¹ spó³ka kapita³owa, tworzona przez przynajmniej siedmiu
wspólników, a kapita³ jej podzielony jest na akcje. Dla za³o¿enia spó³ki
akcyjnej niezbêdne jest pokrycie subskrypcj¹ ca³ej wysoko�ci kapita³u
statutowego oraz dokonanie wp³at na akcje gotówkowe co najmniej
w wysoko�ci 1/4 ich warto�ci nominalnej. Natomiast dla wydania akcji
pokrywanych wk³adami w naturze niezbêdne jest ich wniesienie do maj¹tku
spó³ki w ca³o�ci. Wspólnicy odpowiadaj¹ do wysoko�ci swoich wk³a-
dów.

�Uproszczona� forma spó³ki akcyjnej (société par actions simplifiée-
SAS) jest to forma spó³ki wprowadzona ustaw¹ z dnia 3 stycznia 1994 r.
w celu u³atwienia wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorstwami. Obecnie spó³-

9 Por. C. P o d s i a d l i k, Spó³ka komandytowo-akcyjna w prawie francuskim w aspek-
cie projektowanych zmian kodeksu handlowego, Prawo Spó³ek 1998, nr 7-8, s. 46 i nast.
10 Do spó³ki tej odnosz¹ siê art. L. 225-1 do art. L. 225-270 k.h. z 18 wrze�nia 2000 r.

oraz art. 54 do 201 i art. 204 do 242-7 dekretu o spó³kach handlowych z 1967 r.
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ka ta uregulowana jest w art. L. 227-1 do art. L. 227-20 k.h. z 18 wrze�nia
2000 r. SAS charakteryzuje siê du¿¹ elastyczno�ci¹ oraz przewa¿aj¹ce
znaczenie ma tu intuitus personae (wiêzi osobowe). Wspólnikami s¹ spó³ki
cywilne lub handlowe o ustawowo okre�lonym minimalnym kapitale.
Wspólnikami nie mog¹ byæ osoby fizyczne, stowarzyszenia ani zgrupo-
wania interesów ekonomicznych (GIE). Do za³o¿enia tej spó³ki niezbêd-
nych jest przynajmniej dwóch wspólników.

6. Stowarzyszenia
Regulacje dotycz¹ce stowarzyszeñ zawiera ustawa z 1 lipca 1901 r.

Posiadaj¹ one osobowo�æ prawn¹ i maj¹ za przedmiot dzia³alno�ci cele
inne ni¿ podzia³ zysków. W przypadku stowarzyszeñ zg³oszonych (as-
sociations déclarées) zg³oszenia dokonuje siê w Prefekturze. Czynno�æ
ta jest warunkiem uzyskania osobowo�ci prawnej, ale ta osobowo�æ
pozostaje ograniczona, gdy¿ stowarzyszenie zg³oszone nie mo¿e uzyski-
waæ darowizn ani spadków. Z kolei stowarzyszenia po¿ytku publicznego
(associations d�utilité publique) nabywaj¹ osobowo�æ prawn¹ na drodze
rozporz¹dzenia Rady Ministrów, po uzyskaniu opinii Rady Stanu (Conseil
d�Etat). Te stowarzyszenia maj¹ �pe³n¹� osobowo�æ prawn¹ i tym sa-
mym mog¹ otrzymywaæ darowizny i zapisy. ¯adne stowarzyszenie nie
mo¿e prowadziæ dzia³alno�ci gospodarczej. Celem stowarzyszenia nie jest
bowiem osi¹ganie zysku, który mo¿e powstaæ wy³¹cznie w wyniku
spieniê¿enia maj¹tku. Wk³ady s¹ dobrowolne i mog¹ siê na nie sk³adaæ
wiedza, us³ugi lub kapita³. Odpowiedzialno�æ cz³onków ograniczona jest
do wysoko�ci ewentualnego wk³adu danego cz³onka.

7. Zgrupowanie interesów ekonomicznych (Groupements
d�Intérets Economiques � GIE)

Po�redni¹ form¹ pomiêdzy stowarzyszeniami a spó³kami jest zgrupo-
wanie interesów ekonomicznych utworzone na podstawie rozporz¹dzenia
z 23 wrze�nia 1967 r. S¹ to zgrupowania osób lub dóbr maj¹ce za cel
u³atwianie lub rozwój dzia³alno�ci ekonomicznej ich cz³onków lub zwiêk-
szenie efektywno�ci tej dzia³alno�ci. Zgrupowania odró¿niaj¹ siê od spó³ek
m.in. tym, ¿e nie ma w nich obowi¹zku wnoszenia wk³adów. W przy-
padku GIE zdobywanie zysków jest drugorzêdne. Zgrupowanie interesów

�
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ekonomicznych nabywa osobowo�æ prawn¹ w chwili rejestracji w re-
jestrze handlowym. Cz³onkowie s¹ zobowi¹zani do udzia³u w stratach
i odpowiadaj¹ za d³ugi zgrupowania w sposób nieograniczony i solidarny.

8. Osoby prawne prawa publiczno-prywatnego
Osoby prawne prawa publiczno-prywatnego s¹ to zgrupowania, które

podlegaj¹ prawu publicznemu, podczas gdy wykonuj¹ dzia³alno�æ prawa
prywatnego. Nale¿¹ do tej grupy podmiotów przedsiêbiorstwa publiczne
przemys³owe oraz handlowe, np. GDF (Gaz de France). Ponadto niektóre
zgrupowania podlegaj¹ prawu prywatnemu w zakresie ich organizacji,
podczas gdy w pewnych aspektach podlegaj¹ prawu publicznemu. S¹
to np. komitety przedsiêbiorstw (comités d�entreprises) oraz izby zawo-
dowe (ordres professionnels).

II. Osobowo�æ prawna w prawie Federacji Rosyjskiej
1. Rozwój prawa prywatnego
W przeciwieñstwie do innych pañstw Europy kontynentalnej, takich

jak Niemcy, Francja, Hiszpania czy Polska, prawo prywatne Rosji nie ma
dualistycznego charakteru, co skutkuje tym, ¿e stosunki maj¹tkowe,
zarówno w obszarze cywilnym, jak i handlowym, uregulowane s¹
w jednym akcie nazwanym kodeksem cywilnym. Pierwszy kodeks cywilny
Federacji Rosyjskiej by³ przyjêty 31 pa�dziernika 1922 r. W celu dosto-
sowania norm prawa prywatnego do zmieniaj¹cej siê rzeczywisto�ci zosta³
opracowany nowy kodeks cywilny Rosji, który zacz¹³ obowi¹zywaæ
z dniem 1 pa�dziernika 1964 r. W kodeksie tym jako podmioty stosunków
cywilnoprawnych wskazane by³y przedsiêbiorstwa pañstwowe, zjedno-
czenia, pañstwowe jednostki bud¿etowe, przedsiêbiorstwa spó³dzielcze
i organizacje spo³eczne. 21 pa�dziernika 1994 r. przyjêta zosta³a pierwsza
czê�æ nowego kodeksu Federacji Rosyjskiej11, która wesz³a w ¿ycie 1
stycznia 1995 r. 1 marca 1996 r. zaczê³a obowi¹zywaæ druga czê�æ tego
kodeksu, a 1 marca 2002 r. wesz³a w ¿ycie trzecia jego czê�æ obejmuj¹ca
spadki i prawo prywatne miêdzynarodowe. Ponadto 8 sierpnia 2001 roku

11 Dalej zwany: k.c. FR.
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Prezydent Federacji Rosyjskiej podpisa³ federalne prawo o pañstwowej
rejestracji osób prawnych i indywidualnych przedsiêbiorców, które za-
czê³o obowi¹zywaæ od 1 lipca 2002 r.

2. Pojêcie i cechy osoby prawnej12
Zgodnie z art. 48 k.c. FR ka¿da organizacja maj¹ca status osoby

prawnej powinna posiadaæ okre�lone cechy13, do których nale¿y:
1) organizacyjna jedno�æ, która przejawia siê w okre�lonej hierarchii,

polegaj¹ca na tym, ¿e organizacja jako ca³o�æ zdolna jest do podejmowania
okre�lonych zadañ, ma wyra�n¹ wewnêtrzn¹ strukturê i organy zarz¹du14;

2) wydzielony maj¹tek, co oznacza, i¿ osoba prawna posiada okre-
�lony maj¹tek na prawie w³asno�ci, prawie zarz¹du gospodarczego lub
zarz¹du operatywnego;

3) samodzielna odpowiedzialno�æ (art. 56 k.c. FR) � ka¿da osoba
prawna samodzielnie ponosi maj¹tkow¹ odpowiedzialno�æ za swoje
zobowi¹zania � za³o¿yciele, uczestnicy lub w³a�ciciele maj¹tku osoby
prawnej nie odpowiadaj¹ za jej zobowi¹zania, a osoba prawna nie odpo-
wiada za ich zobowi¹zania, z wyj¹tkiem wypadków przewidzianych
kodeksem cywilnym albo organizacyjnymi dokumentami osoby prawnej;

4) wystêpowanie przez osobê prawn¹ w obrocie we w³asnym imieniu
i na w³asny rachunek; ka¿da osoba prawna ma swoj¹ nazwê zawieraj¹c¹
tak¿e informacjê o jej formie organizacyjno-prawnej.

Zatem, w przeciwieñstwie do polskiego normatywnego systemu nadania
osobowo�ci prawnej, w Rosji zosta³ przyjêty system przyznawania oso-
bowo�ci prawnej wszelkim organizacjom spe³niaj¹cym pewne kryteria.
Zdolno�æ prawna osoby prawnej powstaje z momentem zatwierdzenia jej
statutu, a je¿eli statut podlega rejestracji, z momentem jego zarejestrowa-
nia. Art. 51 k.c. FR reguluje pañstwow¹ rejestracjê osób prawnych15.
Osoby prawne podlegaj¹ pañstwowej rejestracji w organach s¹dowych

12 JE.B. C h o c h ³ o w, W.W. B o r o d i n, Pojêcie osoby prawnej: historia i wspó³cze-
sne podej�cie, Pañstwo i Prawo 1993, z. 9.
13 Tam¿e, s. 155-156.
14 Organizacyjn¹ jedno�æ reguluje siê dokumentami organizacyjnymi osoby prawnej

i normatywnymi aktami okre�laj¹cymi dzia³alno�æ tego podmiotu.
15 W Federacji Rosyjskiej brak jest specjalnego handlowego rejestru osób prawnych.



140

Marlena Wach

na zasadach okre�lonych przez prawo. Pañstwowy rejestr handlowych
osób prawnych jest jawny. S¹d mo¿e odmówiæ rejestracji osoby prawnej
w przypadku niezgodno�ci przed³o¿onych dokumentów z prawem. Osoba
prawna powstaje z momentem rejestracji (art. 51 pkt 2 k.c. FR) i dzia³a
na podstawie ustawy albo umowy i ustawy. W sytuacjach okre�lonych
prawem osoba prawna nieprowadz¹ca dzia³alno�ci gospodarczej mo¿e
dzia³aæ na podstawie ogólnych postanowieñ o organizacjach danego rodzaju.
Osoby prawne mog¹ byæ tworzone dla realizacji celów zarobkowych
i niezarobkowych (art. 50 pkt 1 k.c. FR). Osoby prawne o celach za-
robkowych s¹ tworzone dla osi¹gania zysku, który mo¿e byæ dzielony
pomiêdzy udzia³owców. Z kolei osoby prawne nienastawione na zysk
mog¹ powstaæ m.in. w formie spó³dzielni konsumpcyjnych, organizacji
(zjednoczeñ) spo³ecznych lub religijnych oraz w formie fundacji. Wska-
zane formy organizacyjno-prawne niezarobkowych osób prawnych,
uregulowane w art. 116-123 k.c. FR, nie stanowi¹ wyczerpuj¹cego
wyliczenia, gdy¿ podmioty te regulowane s¹ tak¿e przez inne akty nor-
matywne okre�laj¹ce dzia³alno�æ poszczególnych rodzajów organizacji.
Organizacje niekomercyjne nie s¹ nastawione na zysk, a uzyskiwane do-
chody s³u¿¹ osi¹ganiu przyjêtych przez nie celów i nie mog¹ byæ dzielone
pomiêdzy uczestników16.

3. Organizacyjno-prawne formy podmiotów gospodarczych
Federacji Rosyjskiej

Jak zosta³o to ju¿ wskazane, osoby prawne w Rosji mog¹ byæ or-
ganizacjami handlowymi lub spo³ecznymi, nieukierunkowanymi na osi¹-
ganie zysku. Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej wskazuje, ¿e do or-
ganizacji handlowych zaliczane s¹ spó³ki osobowe, spó³ki kapita³owe,
spó³dzielnie produkcyjne oraz przedsiêbiorstwa unitarne (pañstwowe
przedsiêbiorstwa unitarne i municypalne przedsiêbiorstwa unitarne) � art. 50
pkt 2 k.c. FR. Spó³ki s¹ najbardziej rozpowszechnione w obrocie gospo-
darczym Federacji Rosyjskiej. Kodeks cywilny FR w art. 66 zawiera
wyczerpuj¹cy wykaz spó³ek dopuszczonych do udzia³u w obrocie go-

16 Tak J. F u n k, W. H w a l e j, [w:] Nowe ustawodawstwo cywilne Rosji, PUG 1998,
nr 2, s. 12.
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spodarczym. Do spó³ek osobowych zalicza siê spó³ki jawne i komandy-
towe17, do których stosuje siê liczne przepisy o spó³ce jawnej. W spó³ce
jawnej uczestnicy, zgodnie z zawart¹ pomiêdzy nimi umow¹, dzia³aj¹
w imieniu tej spó³ki i ponosz¹ osobist¹ odpowiedzialno�æ za jej zobowi¹-
zania nale¿¹cym do nich maj¹tkiem. Natomiast w przypadku spó³ki ko-
mandytowej mamy do czynienia z porozumieniem, w którym wystêpuj¹
uczestnicy (komplementariusze) dzia³aj¹cy w imieniu spó³ki i odpowia-
daj¹cy za jej zobowi¹zania ca³ym swoim maj¹tkiem oraz jeden lub kilku
uczestników (komandytariuszy), którzy ponosz¹ odpowiedzialno�æ do
wysoko�ci wniesionych wk³adów. Cech¹ wspóln¹ spó³ek jest to, i¿ s¹
one handlowymi organizacjami posiadaj¹cymi ogóln¹ zdolno�æ prawn¹,
ich kapita³ jest podzielony na wk³ady uczestników i s¹ one równie¿
w³a�cicielami maj¹tku powsta³ego w wyniku wniesienia wk³adów oraz
nabytego w zwi¹zku z bie¿¹c¹ dzia³alno�ci¹. Ró¿nice za� w ich prawnym
statusie wynikaj¹ z faktu, i¿ spó³ki osobowe s¹ zjednoczeniem osób,
podczas gdy spó³ki kapita³owe to zjednoczenie kapita³u.

Niedopuszczalny jest jednoczesny udzia³ osoby w kilku spó³kach
jawnych, poniewa¿ nie mo¿na tym samym maj¹tkiem odpowiadaæ za
zobowi¹zania wielu organizacji (art. 69 pkt 2 k.c. FR). Wyj¹tek stanowi¹
komandytariusze w spó³ce komandytowej, którzy bior¹ udzia³ w dzia³al-
no�ci spó³ki tylko do wysoko�ci wniesionych wk³adów i dlatego mog¹
jednocze�nie byæ uczestnikami kilku innych podmiotów (a contrario art. 82
pkt 3 k.c. FR). Ponadto, zgodnie z pkt. 4 art. 66 k.c. FR, w spó³kach
jawnych i jako komplementariusze w spó³ce komandytowej mog¹ uczest-
niczyæ tylko indywidualni przedsiêbiorcy lub organizacje handlowe,
poniewa¿ powinni oni bezpo�rednio zajmowaæ siê gospodarcz¹ dzia³al-
no�ci¹ spó³ki. Z kolei uczestnikami w spó³kach kapita³owych oraz ko-
mandytariuszami w spó³kach komandytowych mog¹ byæ osoby fizyczne
i prawne. Spó³ki osobowe posiadaj¹ osobowo�æ prawn¹ oraz podzielony
na wk³ady uczestników kapita³, którego wysoko�æ i sk³ad okre�la umowa
za³o¿ycielska. Uczestnik spó³ki osobowej jest zobowi¹zany do wniesienia
przynajmniej po³owy swojego wk³adu na kapita³ spó³ki do momentu jej
rejestracji. Pozosta³a czê�æ powinna byæ wniesiona w terminie ustalonym
w umowie za³o¿ycielskiej. Uczestnicy odpowiadaj¹ za zobowi¹zania spó³ki

17 Prawo rosyjskie nie normuje spó³ki partnerskiej i spó³ki komandytowo-akcyjnej.
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osobowej swoim maj¹tkiem osobistym subsydiarnie w stosunku do spó³ki.
Odpowiedzialno�æ ta zachodzi wówczas, gdy maj¹tek spó³ki jest niewy-
starczaj¹cy na pokrycie zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. W przypadku spó³ek
osobowych istnieje konieczno�æ osobistego udzia³u cz³onka w dzia³alno�ci
spó³ki.

Kodeks cywilny FR zawiera wyczerpuj¹cy katalog organizacji han-
dlowych18 wraz z regulacjami ogólnymi w tym zakresie, natomiast szcze-
gó³owych unormowañ dotycz¹cych spó³ek kapita³owych nale¿y poszu-
kiwaæ w prawie federalnym, tj. prawie o spó³kach akcyjnych19 z 26
grudnia 1995 r. oraz o spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹20
z 8 lutego 1998 r. W�ród spó³ek kapita³owych wyró¿nia siê spó³ki z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹, spó³ki z uzupe³niaj¹c¹ odpowiedzialno�ci¹
oraz spó³ki akcyjne, które z kolei dzieli siê na otwarte i zamkniête. Za
otwarte spó³ki akcyjne uwa¿a siê spó³ki akcyjne, których uczestnicy mog¹
zbywaæ nale¿¹ce do nich akcje bez zgody innych akcjonariuszy. Spó³ki
te s¹ uprawnione do prowadzenia otwartej subskrypcji akcji i ich wolnej
sprzeda¿y na warunkach okre�lonych w ustawie i innych aktach praw-
nych. Natomiast za zamkniête spó³ki akcyjne uznaje siê spó³ki akcyjne,
których akcje rozdzielane siê tylko pomiêdzy ich za³o¿ycieli lub miêdzy
osoby z innego, okre�lonego krêgu osób. Akcjonariusze zamkniêtej spó³ki
akcyjnej maj¹ pierwszeñstwo w nabywaniu akcji zbywanych przez in-
nych akcjonariuszy tej spó³ki. W pkt 1 art. 66 k.c. FR dopuszczona zosta³a
mo¿liwo�æ powo³ywania spó³ek przez jednego wspólnika w przypadku
spó³ki z o.o., spó³ki z uzupe³niaj¹c¹ odpowiedzialno�ci¹ i spó³ki akcyjnej.
Cech¹ spó³ek kapita³owych jest brak konieczno�ci osobistego udzia³u
w prowadzeniu spraw spó³ki, a najwa¿niejszy jest udzia³ maj¹tkowy. Uczest-
nicy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ nie odpowiadaj¹ za jej zo-
bowi¹zania, a ponosz¹ ryzyko strat spowodowanych dzia³alno�ci¹ spó³ki
do wysoko�ci wniesionych przez siebie wk³adów. Spó³ka z uzupe³niaj¹c¹
odpowiedzialno�ci¹ jest tworzona przez jedn¹ lub wiêcej osób, a jej kapita³
statutowy dzieli siê na udzia³y o okre�lonej w dokumentach za³o¿yciel-
18 Zob. art. 50 pkt 2 k.c. FR.
19 Ustawa federalna o spó³kach akcyjnych z 26 grudnia 1995 r. ze zm., Zbiór Praw

Federacji Rosyjskiej 1996, nr 1, s. 1 ze zm.
20 Ustawa federalna o spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ z 8 lutego 1998 r.

ze zm., Zbiór Praw Federacji Rosyjskiej 1998, nr 7, s. 785 ze zm.
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skich wysoko�ci. Uczestnicy tej spó³ki z uzupe³niaj¹c¹ odpowiedzialno-
�ci¹ solidarnie ponosz¹ subsydiarn¹ odpowiedzialno�æ za jej zobowi¹zania
swoim maj¹tkiem do wysoko�ci jednakowej dla wszystkich wielokrot-
no�ci warto�ci ich wk³adów, a wielokrotno�æ ta jest okre�lona w doku-
mentach za³o¿ycielskich spó³ki. Z kolei uczestnicy spó³ki akcyjnej (ak-
cjonariusze) nie odpowiadaj¹ za zobowi¹zania i ponosz¹ ryzyko strat
zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ spó³ki w ramach warto�ci nale¿¹cych do nich
akcji.

Zgodnie z art. 113 k.c. FR w charakterze uczestników obrotu gospo-
darczego wystêpuj¹ tak¿e unitarne przedsiêbiorstwa, do których nale¿¹
pañstwowe przedsiêbiorstwa unitarne i municypalne przedsiêbiorstwa
unitarne. Unitarno�æ przedsiêbiorstwa oznacza, ¿e jego maj¹tek jest nie-
podzielny i przy zawieraniu jakichkolwiek umów nie mo¿e byæ rozdzielony
na wk³ady, czê�ci czy udzia³y pomiêdzy jego pracownikami. Przedsiê-
biorstwa te nie s¹ w³a�cicielami wniesionego maj¹tku, który jest odpo-
wiednio w³asno�ci¹ pañstwow¹ lub municypaln¹. W zale¿no�ci od tego,
na mocy jakiego ograniczonego prawa zosta³o wniesione przez w³a�ciciela
mienie do przedsiêbiorstwa, wyró¿nia siê przedsiêbiorstwo za³o¿one na
prawie zarz¹du gospodarczego (art. 114 k.c. FR) i przedsiêbiorstwo za³o¿one
na prawie zarz¹du operatywnego (art. 115 k.c. FR). Dzia³anie przedsiê-
biorstw unitarnych uregulowane jest, oprócz kodeksu cywilnego FR,
przez ustawê federaln¹ z dnia 14 listopada 2002 r. o pañstwowych i mu-
nicypalnych przedsiêbiorstwach unitarnych.

Z kolei prawne podstawy do dzia³alno�ci spó³dzielni produkcyjnych
stanowi, oprócz kodeksu cywilnego FR, obowi¹zuj¹ce od 8 maja 1996 r.
federalne prawo o spó³dzielniach produkcyjnych oraz ustawa z dnia 8
grudnia 1995 r. o spó³dzielczo�ci rolniczej. Zgodnie z pkt. 1 art. 107 k.c.
FR produkcyjn¹ spó³dzielni¹ jest dobrowolne zjednoczenie osób fizycz-
nych na podstawie cz³onkostwa maj¹ce na celu wspóln¹ produkcjê lub
innego rodzaju dzia³alno�æ gospodarcz¹ opart¹ na osobistej pracy jego
cz³onków i op³acaniu sk³adek. Spó³dzielnia produkcyjna, tak samo jak
spó³ki osobowe, to przede wszystkim zjednoczenie osób, a nie kapita³u.
Jej uczestnicy s¹ zobowi¹zani do brania udzia³u21  w dzia³alno�ci spó³dziel-
21 Udzia³ polega na uiszczaniu sk³adki przez cz³onka spó³dzielni i na udziale w odpo-

wiedniej czê�ci aktywów spó³dzielni (z wyj¹tkiem niepodzielnego funduszu) � pkt 3 art.
9 ustawy o spó³dzielniach produkcyjnych.
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ni, ale w odró¿nieniu od spó³ek osobowych, w których �pe³nymi� uczest-
nikami mog¹ byæ tylko indywidualni przedsiêbiorcy i organizacje handlo-
we, cz³onkiem spó³dzielni produkcyjnej mo¿e byæ ka¿da osoba fizyczna,
która ukoñczy³a 16 lat, i osoby prawne.

III. Osobowo�æ prawna w prawie niemieckim
W ustawodawstwie niemieckim mo¿na wskazaæ podzia³ na osoby

prawne prawa prywatnego (Juristische Personen des Privatrechts) oraz
osoby prawne prawa publicznego (Juristische Personen des öffentlichen
Rechts). Organizacja i dzia³anie osób prawnych prawa prywatnego re-
gulowane s¹ przez prawo prywatne. Osoby te dzieli siê na osoby prawne
prawa cywilnego i prawa handlowego. Odno�nie do tych pierwszych,
to niemiecki Kodeks cywilny z 18 sierpnia 1896 r. BGB22  w czê�ci ogólnej
(§ 1-240) zawiera rozdzia³ reguluj¹cy tê kwestiê i dzieli osoby prawne
prawa cywilnego na osoby fizyczne, konsumentów, przedsiêbiorców23
(§ 1-14) i osoby prawne (§ 21-89). Z kolei tytu³ dotycz¹cy osób praw-
nych dzielony jest na trzy podtytu³y � stowarzyszenia § 21-79 (Vereine),
fundacje § 80-88 (Stiftungen) oraz osoby prawne prawa publicznego § 98
(Juristische Personen des öffentlichen Rechts). Charakterystyczne jest
wprowadzone rozró¿nienie miêdzy osobami prawnymi a organizacjami
opartymi na wspólno�ci maj¹tku (Gesamthandgesellschaften). W doktry-
nie niemieckiej w zasadzie nigdy nie usta³a dyskusja nad pojêciem osoby
prawnej, a analiza tego zagadnienia stopniowo prowadzi do coraz szer-
szego uznania organizacji za podmioty posiadaj¹ce osobowo�æ prawn¹.

1. Stowarzyszenie (Vereine)
Przez stowarzyszenie BGB rozumie maj¹cy osobowo�æ prawn¹ zwi¹zek

osób zmierzaj¹cych do zrealizowania wspólnego tym osobom celu, który
mo¿e byæ niezarobkowy (np. spo³eczny), a realizuj¹ce go stowarzyszenia
s¹ okre�lane jako Idealvereine (§21 BGB), lub gospodarczy24. Stowarzy-

22 Bürgerliches Gesetzbuch 18.08.1896 (wszed³ w ¿ycie 1.01.1900).
23 D. C o e s t e r - Wa l t j e n, Rechtssubjekte: Natürliche Personen, Jura 2000, s. 106-

108.
24 Ch. H i l l g r u b e r, Das Vor- und Nachleben von Rechtssubjekten, Juristen Zeitung

(JZ) 1997, s. 975-981.
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szenie niezarobkowe zdolno�æ prawn¹ (Rechtsfähigkeit) nabywa przez
wpisanie do rejestru stowarzyszeñ prowadzonego przez w³a�ciwy s¹d
okrêgowy. Przy realizacji przez stowarzyszenie celu gospodarczego nie-
zbêdna jest do uzyskania osobowo�ci prawnej zgoda organu pañstwo-
wego. Stowarzyszenie musi liczyæ co najmniej siedem osób, aby mog³o
byæ zarejestrowane (§ 56 BGB). Rejestr stowarzyszeñ prowadzony jest
przy s¹dzie okrêgowym w³a�ciwym ze wzglêdu na miejsce siedziby
stowarzyszenia. Cz³onkowie stowarzyszenia ponosz¹ odpowiedzialno�æ
za wp³atê sk³adek cz³onkowskich, natomiast za zobowi¹zania wobec osób
trzecich odpowiada stowarzyszenie.

2. Fundacja (Stiftungen)
Fundacje prawa prywatnego podlegaj¹ § 80-89 BGB. Do tej grupy

zalicza siê wszystkie fundacje utworzone w drodze aktu fundacyjnego
i niebêd¹ce czê�ci¹ sk³adow¹ organizmu pañstwowego lub ko�cielnego.
Po raz pierwszy fundacje, traktowane wcze�niej jako szczególne masy
maj¹tkowe przeznaczone przez fundatora do realizacji wskazanych przez
niego celów u¿yteczno�ci publicznej, zosta³y ujête jako samodzielne osoby
prawne przez G.A. Heisego w 1816 r.25 Podej�cie to zosta³o pó�niej przyjête
w doktrynie i znalaz³o swój wyraz w niemieckim kodeksie cywilnym
z 1896 r.26 Ujêcie istoty osobowo�ci prawnej fundacji do dzisiaj budzi w
doktrynie prawnej szereg w¹tpliwo�ci. Obecnie dominuje pogl¹d, ¿e
fundacja jest organizacj¹ o charakterze niekorporacyjnym, realizuj¹c¹
okre�lone cele za pomoc¹ maj¹tku27. Fundacje nie posiadaj¹ uprawnio-
nych cz³onków, lecz jedynie destynatariuszy. Fundacja, która spe³nia
warunki prawne wynikaj¹ce z kodeksu cywilnego powinna zostaæ uznana
przez w³adze pañstwowe. W postêpowaniu o uznanie s¹ badane tylko
formalne warunki. Przede wszystkim musi istnieæ cel fundacyjny.

25 A. H e i s e, Grundriss eines Systems des allgemeinen Zivilrechts, wyd. II, Heidelberg
1816, s. 21/2.
26 D. P l e i m e s, Irrwege der Dogmatik im Stiftungsrecht, Münster Köln 1954, s. 74.
27 Jednakowe lub zbli¿one definicje fundacji prezentuj¹: H. E b e r s b a c h, Handbuch

des deutschen Stiftungsrechts, Göttingen 1972, s. 15; K. L a r e n z, Allgemeiner Teil des
Deutschen Bürgerlichen Rechts § 17, München 1967; H. L a n g e, BGB Allgemeiner Teil,
wyd. 15, München 1874, s. 190.



146

Marlena Wach

3. Spó³ki
Spó³ka jest to po³¹czenie kilku osób dla realizacji okre�lonego celu.

Podstawowym typem spó³ki jest spó³ka prawa cywilnego � Gesellschaft
des bürgerlichen Rechts BGB-G (§ 705-740 BGB). Z kolei Kodeks han-
dlowy z 10 maja 1897 r. (HGB)28 zawiera regulacje dotycz¹ce spó³ki
jawnej � Offene Handelsgesellschaft OHG (§ 105) i spó³ki komandytowej
� Kommanditgesellschaft KG (§ 161). Spó³ki osobowe w prawie niemiec-
kim nie posiadaj¹ osobowo�ci prawnej. Ustaw¹ z dnia 25 lipca 1994 r.
zosta³a wprowadzona do niemieckiego systemu prawnego spó³ka part-
nerska (PartG)29 jako organizacja zrzeszaj¹ca przedstawicieli wolnych
zawodów, która wpisywana jest do rejestru spó³ek partnerskich. W na-
stêpstwie wpisu spó³ka mo¿e byæ samodzielnym podmiotem praw i obo-
wi¹zków, nie zosta³a jednak wyposa¿ona w osobowo�æ prawn¹. Nato-
miast spó³ki kapita³owe (spó³ka komandytowo-akcyjna KGaA, spó³ka z o.o.
GmbH i spó³ka akcyjna AG) oraz zarejestrowane spó³dzielnie posiadaj¹
osobowo�æ prawn¹. Podmioty te uzyskuj¹ osobowo�æ prawn¹ w mo-
mencie zarejestrowania w rejestrze handlowym. Regulacje dotycz¹ce spó³ki
z o.o. znajduj¹ siê w ustawie o spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialno-
�ci¹30 (GmbHG). Spó³ka z o.o. jest wpisywana do rejestru s¹dowego
znajduj¹cego siê w okrêgu jej siedziby (§ 7 GmbHG). Spó³ka z o.o. mo¿e
byæ utworzona przez jedn¹ lub kilka osób dla realizacji ka¿dego ustawo-
wego celu. Spó³ka ta mo¿e byæ podmiotem praw i obowi¹zków, nabywaæ
w³asno�æ nieruchomo�ci i inne prawa rzeczowe, pozywaæ i byæ pozy-
wana. Za zobowi¹zania spó³ki wobec wierzycieli odpowiada ona ca³ym
swoim maj¹tkiem na podstawie § 13 ust. 1 i 2 GmbHG. Wspólnicy nie
odpowiadaj¹ osobi�cie za zobowi¹zania tej spó³ki.

Stosownie do § 1 ustawy z dnia 6 wrze�nia 1965 r. o spó³kach
akcyjnych31 (AktG) spó³ka akcyjna posiada osobowo�æ prawn¹ i odpo-

28 Deutsches Handelsgesetzbuch 10.05.1897 r. http://dejure.org/gesetze/HGB.
29 Ustawa z dnia 25 lipca 1994 r. o spó³kach partnerskich przedstawicieli wolnych

zawodów � PartGG.
30 Deutsches Gesetz über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung; http://www.gmbh-

gesetz.de.
31 Aktiengesetz (AktG) z 6.09.1965 r. http://www.aktiengesetz.de.
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wiada za swoje zobowi¹zania w³asnym maj¹tkiem tej spó³ki. Kapita³
zak³adowy spó³ki podzielony jest na akcje. Utworzenie spó³ki akcyjnej
nastêpuje z chwil¹ sporz¹dzenia notarialnie potwierdzonego statutu, przez
zarejestrowanie za� nabywa ona osobowo�æ prawn¹ (§ 41 ust. 1 zd. 1
AktG). Przed rejestracj¹ spó³ki AG nale¿y wp³aciæ przynajmniej jedn¹
czwart¹ kapita³u za³o¿ycielskiego w gotówce. Akcjonariusze spó³ki nie s¹
osobi�cie odpowiedzialni za jej zobowi¹zania. Z kolei spó³ka komandy-
towo-akcyjna32 (KGaA) uregulowana jest w czê�ci drugiej (§ 278-290)
ustawy o spó³kach akcyjnych. Zgodnie z § 278 AktG spó³ka komandy-
towo-akcyjna posiada osobowo�æ prawn¹33. Przynajmniej jeden wspólnik
w tej spó³ce ponosi nieograniczon¹ osobist¹ odpowiedzialno�æ za zobo-
wi¹zania spó³ki komandytowo-akcyjnej (komplementariusz), a co naj-
mniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. W zakresie stosunków praw-
nych komplementariuszy, zarówno miêdzy sob¹, wobec akcjonariuszy,
jak i wobec osób trzecich, a tak¿e do wk³adów tych wspólników stosuje
siê odpowiednio przepisy kodeksu handlowego (HGB) odno�nie do spó³ki
komandytowej. Natomiast do pozosta³ych zagadnieñ nieuregulowanych
w § 278-290 stosuje siê odpowiednio przepisy czê�ci pierwszej AktG
o spó³ce akcyjnej. Zatem spó³ka komandytowo-akcyjna ³¹czy w sobie
elementy strukturalne spó³ek osobowych i kapita³owych34. Fakt przyzna-
nia spó³ce komandytowo-akcyjnej przez ustawodawcê niemieckiego oso-
bowo�ci prawnej przes¹dzi³ jednak o zakwalifikowaniu tej formy prawnej
do spó³ek kapita³owych. Natomiast w polskim kodeksie spó³ek handlo-
wych spó³ka komandytowo-akcyjna nie posiada osobowo�ci prawnej
i zaliczana jest do spó³ek osobowych.

32 Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA); http://rechtliches.de/info_AktG.html
33 Por. analizê prawnoporównawcz¹ spó³ki komandytowo-akcyjnej: R. S e t h e, Die

personalistische Kapitalgesellschaft mit Börsenzugang, wyd. 1, Köln 1996; por. tak¿e
A. S z u m a ñ s k i, Spó³ka komandytowo-akcyjna, PPH 1998, nr 4, s. 15 i nast.; A. K i -
d y b a, Spó³ka komandytowo-akcyjna w Niemczech i projekcie prawa spó³ek handlowych,
PPH 2000, nr 3, s. 1 i nast. oraz H. U r b a ñ c z y k, Prowadzenie spraw spó³ki w spó³ce
komandytowo-akcyjnej. Uwagi prawnoporównwcze, Prawo Spó³ek 2000, nr 12, s. 4 i nast.
34 Por. F. G r a f m ü l l e r, Die Kommanditgesellschaft auf Aktien als geeignete Rechts-

form für börsenwillige Familienunternehmen, Frankfurt am Main 1993, s. 61; M. A m -
m e n w e r t h, Die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KgaA) � Eine Rechtsformalterna-
tive für personenbezogene Unternehmen?, Frankfurt am Main 1997, s. 17.
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4. Spó³dzielnia
Ustawa z 1 maja 1889 r. o spó³dzielniach zarobkowych i gospodar-

czych (Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
� EWWG) regulowa³a w Niemczech zak³adanie, funkcjonowanie i ustanie
spó³dzielni. Akt ten obowi¹zuje obecnie w nowym brzmieniu, nadanym
ustaw¹ z dnia 19 sierpnia 1994 r., która zmieni³a te¿ jego nazwê. Ustawa
ta, dotycz¹ca spó³dzielni gospodarczych35  (ustawa spó³dzielcza GenG)
reguluje m.in. zak³adanie spó³dzielni i jej dzia³alno�æ. Spó³dzielnia jest form¹
mieszan¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê regulacje dotycz¹ce stowarzyszeñ oraz
spó³ek kapita³owych. Podmiot ten zak³adany jest w celach gospodarczych
lub w celu popierania dzia³alno�ci swoich cz³onków. Zgodnie z § 2 GenG
za zobowi¹zania spó³dzielnia odpowiada w³asnym maj¹tkiem, a odpowie-
dzialno�æ maj¹tkowa cz³onków spó³dzielni polega na uregulowaniu obo-
wi¹zku dop³at wobec spó³dzielni. Przynajmniej siedem osób mo¿e za³o¿yæ
spó³dzielniê (§ 4 GenG). Zarejestrowana spó³dzielnia mo¿e nabywaæ prawa,
w tym w³asno�æ nieruchomo�ci i inne prawa rzeczowe, zaci¹gaæ zobo-
wi¹zania, pozywaæ i byæ pozywana.

5. Osoby prawne prawa publicznego
Doktryna niemiecka wprowadzi³a podzia³ na prawo publiczne i prawo

prywatne. Osoby prawne prawa publicznego s¹ to osoby prawne, któ-
rych organizacja regulowana jest przez normy prawa publicznego, a two-
rzone s¹ w celu realizowania zadañ publicznych. Osoby prawne prawa
publicznego uczestnicz¹ tak¿e w stosunkach prawnych z zakresu prawa
prywatnego. Do osób tych nale¿¹ pañstwo, gminy (§ 1 II BbgGO36), kraje
zwi¹zkowe, korporacje (§ 2 I BbgHG37), zak³ady administracyjne oraz
fundacje prawa publicznego.

35 Genossenschaftsgesetz � GenG; http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/geng/in-
dex.html.
36 Ordynacja gminna dla kraju Brandenburgia (BbgGO) Brandenburgische Gemeinde-

ordnung.
37 Ustawa szko³y wy¿szej kraju Brandenburgia, Brandenburgisches Hochschulgesetz �

BbgHG; § 2 tej ustawy stanowi, ¿e pañstwowe szko³y wy¿sze s¹ to korporacje prawa
publicznego i jednocze�nie pañstwowe organizacje. Pañstwo wprowadza regulacje ustawo-
we, w tym wymóg uzyskania zezwolenia na utworzenie szko³y wy¿szej.
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IV. Osobowo�æ prawna w prawie angielskim
W Anglii nie wystêpuje formalny podzia³ prawa prywatnego na prawo

cywilne i prawo handlowe. Z tego te¿ wzglêdu nie dzieli siê spó³ek na
spó³ki prawa cywilnego i spó³ki prawa handlowego. Angielski system
prawny nie wykszta³ci³ ani ogólnego pojêcia �spó³ka�, ani te¿ typu umowy
okre�lanej jako �umowa spó³ki�. Ogóln¹ nazw¹ s³u¿¹c¹ w Anglii do
okre�lania wszystkich rodzajów spó³ek jest termin company. Kontynen-
talne dyskusje na temat teorii osób prawnych nie wywar³y wp³ywu na
angielski system prawny. Literatura angielska u¿ywa raczej form opiso-
wych, wskazuj¹c, jakie dzia³ania mo¿e podejmowaæ dana korporacja38.
Istotnym aktem jest ustawa o spó³kach (Companies Act) z 1985 r.,
ujednolicaj¹ca uregulowania w tym zakresie. Zwi¹zane z t¹ ustaw¹ akty
wykonawcze zawieraj¹ przyk³adowe akty o utworzeniu i statuty ró¿nych
typów spó³ek39.

1. Sposoby powstania spó³ek i ich rodzaje
Podstawowym kryterium, wed³ug którego rozró¿nia siê w prawie

angielskim poszczególne rodzaje spó³ek jest instytucja inkorporacji (in-
corporation). Jest to procedura s³u¿¹ca do tworzenia odrêbnej od osób
wystêpuj¹cych w spó³ce osoby prawnej. Zgodnie z tego rodzaju podej-
�ciem spó³ki dziel¹ siê na spó³ki utworzone przez zawarcie umowy oraz
spó³ki powo³ane w drodze postêpowania inkorporacyjnego. Pierwsza grupa
spó³ek wystêpuje pod pojêciem partnerships, a druga � corporations.
Spó³ki typu partnerships nie posiadaj¹ osobowo�ci prawnej, z wyj¹tkiem
spó³ek utworzonych na terenie Szkocji. S¹ one porównywalne ze spó³-
kami osobowymi w systemach prawnych pañstw Europy kontynentalnej.
Wspólnik w partnership wystêpuje pod pojêciem partner, natomiast
w spó³kach inkorporowanych nazywa siê go cz³onkiem (member). Od-
no�nie do spó³ki typu partnership wyró¿nia siê partnership o charakterze
ogólnym (general partnership, tj. spó³kê zwyk³¹ zwan¹ tak¿e spó³k¹ jawn¹)

38 Por. G. M o r s e, Charlesworth & Morse: Company Law, 14th ed, Sweet & Maxwell/
Stevens, London, 1991, s. 3-5; por. te¿ orzeczenie w sprawie Salomon & A. Salomon &Co.
Ltd. [1897], A.C. 22 House of Lords.
39 Por. G. M o r s e, Charlesworth & Morse..., s. 12-16.
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oraz limited partnership, tzn. spó³kê zwyk³¹ z ograniczon¹ odpowiedzial-
no�ci¹ czê�ci wspólników zwan¹ równie¿ spó³k¹ komandytow¹. Z kolei
spó³ka zwyk³a z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ (Limited Liability
Partnerships LLP) jest form¹ dzia³alno�ci podmiotu, która posiada oso-
bowo�æ prawn¹. Ustawa dotycz¹ca spó³ki zwyk³ej z ograniczon¹ odpo-
wiedzialno�ci¹ z 2000 r. (Limited Liability Partnerships Act 2000), oraz
regulacje dotycz¹ce tej spó³ki z 2001 (Limited Liability Partnerships
Regulations 2001) wesz³y z ¿ycie 6 kwietnia 2001 r.40 Ka¿da osoba fi-
zyczna i prawna mo¿e byæ cz³onkiem LLP. Spó³ka ta podobna jest bardziej
do companies ni¿ do partnerships. Wspólnicy rejestruj¹ LLP w rejestrze
spó³ek (Companies House).

Spó³ki tworzone na podstawie ustaw o spó³kach (Companies Acts)
staj¹ siê w wyniku rejestracji osobami prawnymi. Zwane s¹ one, ze
wzglêdu na sposób inkorporacji, spó³kami zarejestrowanymi (registered
companies). Spó³ki zarejestrowane pe³ni¹ istotn¹ rolê w stosunkach
handlowych. Dziel¹ siê one na spó³ki publiczne (public company) i spó³ki
prywatne (private company). Companies Act 1985 reguluje cechy spó³ki
publicznej, zaliczaj¹c z kolei do spó³ek prywatnych podmioty nieposia-
daj¹ce tych cech. Bior¹c pod uwagê kryterium zakresu ponoszonej przez
cz³onków spó³ki odpowiedzialno�ci, wyró¿nia siê trzy rodzaje spó³ek
zarejestrowanych: spó³kê z odpowiedzialno�ci¹ do wysoko�ci udzia³ów
(company limited by shares), spó³kê z odpowiedzialno�ci¹ do wysoko�ci
gwarancji (company limited by guarantee) oraz spó³kê z nieograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹ (unlimited company).

40 W 1997 r. na wyspie Jersey zosta³a przyjêta ustawa o spó³kach partnerskich � The
Limited Liability Partnerships (Jersey) Law 1997, uchwalona 19 listopada 1996 r., wesz³a
w ¿ycie 1.10.1997 r.; zgodnie z art. 2 ust. 4 wskazanej ustawy za³o¿one na wyspie Jersey
spó³ki partnerskie posiadaj¹ osobowo�æ prawn¹. Mimo odrêbnej podmiotowo�ci prawnej
spó³ki partnerzy ponosz¹ odpowiedzialno�æ za w³asne b³êdy, ale nie ponosz¹ odpowiedzial-
no�ci za b³êdy pozosta³ych partnerów. Nadanie spó³kom partnerskim z siedzib¹ na Jersey
osobowo�ci prawnej nie oznacza³o opodatkowania tych podmiotów podatkiem dochodo-
wym od osób prawnych. Por. A. K a p p e s, Uwagi o reformie prawa spó³ek, Palestra 1998,
nr 9-10, s. 9.
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2. Spó³ka zwyk³a z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ (Limited
Liability Partnerships)

LLP mo¿e rozpocz¹æ dzia³alno�æ po wydaniu za�wiadczenia o reje-
stracji (Certificate of Registration). Cz³onkowie LLP zwani s¹ �members�
lub �designated members�. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 2000 r. LLP
posiada osobowo�æ prawn¹41. Do powstania LLP niezbêdny jest udzia³
dwóch lub wiêcej wspólników, dostarczenie do rejestru (Registrar of
Companies at Companies House) dokumentów utworzonego podmiotu
(incorporation dokument) oraz o�wiadczenie osoby, która podpisa³a
incorporation dokument, lub notariusza uczestnicz¹cego w tworzeniu
LLP, ¿e wszystkie regulowane prawem wymagania zosta³y spe³nione.
Je�li umowa nie wskazuje designated members, wówczas wszyscy cz³on-
kowie otrzymuj¹ taki status. Cz³onkowie ci s¹ odpowiedzialni za okre�lone
zobowi¹zania, za które w spó³kach ponosz¹ odpowiedzialno�æ dyrekto-
rzy, m.in. za zg³oszenie spó³ki do rejestru i zg³oszenie upad³o�ci. Cz³on-
kowie LLP ponosz¹ jedynie zredukowan¹ odpowiedzialno�æ wobec
wierzycieli, jednak nie jest to ograniczenie odpowiedzialno�ci identyczne
z tym, które wystêpuje w spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹.
LLP ponosi odpowiedzialno�æ wk³adami kapita³owymi. Je�li w spó³ce
pozostaje tylko jeden wspólnik przez okres d³u¿szy ni¿ sze�æ miesiêcy,
to wspólnik ten staje siê solidarnie ze spó³k¹ odpowiedzialny za zobowi¹-
zania zaci¹gniête po up³ywie sze�ciomiesiêcznego okresu.

3. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ do wysoko�ci udzia-
³ów (Private Company Limited by shares � Ltd.)

Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ do wysoko�ci udzia³ów,
zwana tak¿e spó³k¹ komandytowo-akcyjn¹42 oraz spó³ka akcyjna charak-
teryzuj¹ siê du¿ym podobieñstwem nie tylko pod wzglêdem konstrukcji
organizacyjno-prawnej, na któr¹ sk³ada siê m.in. posiadanie statusu osoby

41 Art. 1(2) ustawy z 2000 r.: A limited liability partnership is a body corporate (with
legal personality separate from that of its members) which is formed by being incorporated
under this Act.
42 Zob. R. L e w a n d o w s k i, Spó³ka komandytowo-akcyjna w prawie brytyjskim na

tle prawnoporównawczym, Prawo Spó³ek 2005, nr 12, s. 23-27.
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prawnej, ale tak¿e pod wzglêdem warunków ich tworzenia. Spó³ki te
nabywaj¹ osobowo�æ prawn¹ w momencie rejestracji, po spe³nieniu
wymogów ustawowych, tj. po wpisaniu do w³a�ciwego rejestru danych
o prawid³owo powsta³ej spó³ce (incorporation)43. Utworzenie spó³ki
zwi¹zane jest z przyjêciem aktu za³o¿ycielskiego, który sk³ada siê z dwóch
konstytutywnych dokumentów: memorandum of association, który sta-
nowi podstawê dzia³alno�ci spó³ki oraz articles of association reguluj¹cy
wewnêtrzne stosunki w spó³ce44. Spó³ka wpisywana jest do rejestru spó³ek
(Companies Registry), co nastêpnie znajduje swoje potwierdzenie w wy-
dawanym za�wiadczeniu o wpisie (certificate of incorporation). W private
company limited by shares kapita³ podzielony jest na udzia³y/akcje, od-
powiedzialno�æ wspólników jest ograniczona w memorandum of asso-
ciation do wysoko�ci ich wk³adów. Kierownictwo i reprezentacja tej
spó³ki powierzona zosta³a co najmniej jednemu dyrektorowi (osoba fi-
zyczna lub prawna, niekoniecznie wspólnik) lub zarz¹dowi (board of
directors). Na podstawie art. 306(1) Companies Act 198545 istnieje mo¿-
liwo�æ uregulowania w statucie nieograniczonej odpowiedzialno�ci dyrek-
torów46, która rozpoczyna siê po przeprowadzeniu likwidacji. Osobista
odpowiedzialno�æ dyrektorów polega na obowi¹zku uiszczenia dop³at
w celu sp³aty d³ugów spó³ki. Uzyskanie przez dyrektora statusu akcjo-
nariusza nie ma wp³ywu na zakres jego odpowiedzialno�ci wobec osób
trzecich ani na jego uprawnienie do prowadzenia spraw spó³ki.
43 Jak wskazuje M. T r z e b i a t o w s k i (Spó³ka z o.o. w organizacji w Europie Za-

chodniej, Warszawa 2001, s. 239), system brytyjski nadal utrzymuje w mocy tradycyjne
procedury powstawania korporacji oparte na koncesji. St¹d te¿ wskazuje siê w tym sys-
temie na podzia³ korporacji na korporacje koncesjonowane (chartered corporations)
i korporacje normatywne (statutory corporations). Do tych ostatnich zaliczane s¹ spó³ki,
ale w�ród nich wystêpuj¹ tak¿e takie, których powstanie zale¿y od wydania odpowiedniego
dokumentu pañstwowego, tj. zezwolenia królewskiego (royal charter) lub aktu parlamentu
(act of parliament).
44 Por. R. L e w a n d o w s k i, Private limited company w Anglii i Walii a spó³ka z ogra-

niczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w Polsce � wybrane aspekty prawnoporównawcze, Rejent
2005, nr 2, s. 104-106.
45 Zob. art. 306(1) Companies Act 1985: http://britlaw.free.fr/company/compa-

nies_act_1985.htm
46 Zob. Ch.Ta y l o r w: L.J. S m i t h, C.De C u s s y, Ch. T a y l o r, T. W ³ o d y k a,

Prawo spó³ek w Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i W³oszech, Kra-
ków 2000, s. 114 oraz R. L e w a n d o w s k i, Spó³ka komandytowo-akcyjna�, s. 24-26.
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4. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ do wysoko�ci gwa-
rancji (Private Company Limited by guarantee � Ltd.)

Spó³ka z odpowiedzialno�ci¹ ograniczon¹ do wysoko�ci gwarancji jest
najczê�ciej rodzajem spó³ki zak³adanej przy zrzeszaniu siê osób z okre-
�lonych bran¿ zawodowych czy handlowych. W spó³ce tej wspólnicy
zobowi¹zuj¹ siê odpowiadaæ za zobowi¹zania spó³ki do wysoko�ci okre-
�lonej, gwarantowanej w umowie (akcie za³o¿ycielskim) kwoty kapita³u,
którego wniesienie jest konieczne dopiero w przypadku rozwi¹zania spó³ki
czy likwidacji, kiedy to powstaje owa odpowiedzialno�æ. W przypadku
Private Company Limited by guarantee chodzi zatem nie o spó³kê z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹, ale o spó³kê z ograniczonym, potencjalnym
obowi¹zkiem wp³aty kapita³u. Na skutek rejestracji spó³ki nastêpuje prze-
kszta³cenie grupy osób w osobê prawn¹ oraz wydanie za�wiadczenia
o wpisie.

5. Spó³ka publiczna (Public limited company � Plc.)
Public limited company jest rodzajem spó³ki w angielskim systemie

prawnym, który jest porównywalny ze spó³k¹ akcyjn¹ w systemach pañstw
Europy kontynentalnej. Public company musi posiadaæ co najmniej dwóch
akcjonariuszy47. Spó³ka ta mo¿e byæ utworzona tylko na podstawie kapita³u
sk³adaj¹cego siê z akcji (share capital). Wymagania rejestracyjne zwi¹zane
z rejestracj¹ spó³ki akcyjnej przypominaj¹ analogiczne wymagania dla
rejestracji spó³ki z o.o. Zatem wpis do rejestru nastêpuje na podstawie
aktu za³o¿ycielskiego stwierdzaj¹cego tworzenie spó³ki publicznej. Sama
inkorporacja przez wpis do rejestru nie jest wystarczaj¹ca do rozpoczêcia
dzia³alno�ci. Niezbêdne jest jeszcze wystawienie przez urz¹d rejestrowy
(registrar of companies) dodatkowego certyfikatu niezale¿nego od cer-
tyfikatu rejestracji, który po�wiadcza istnienie kapita³u za³o¿ycielskiego.
Co najmniej jedna czwarta tej sumy musi zostaæ uiszczona z góry, podczas
gdy w przypadku spó³ki z o.o. nie istnieje wymagane minimum kapita-
³owe. Odpowiedzialno�æ akcjonariuszy spó³ki akcyjnej ogranicza siê do
warto�ci posiadanych przez nich akcji.

47 Brytyjskie prawo spó³ek kapita³owych reguluje spo³kê public company i private
company jako dwa ró¿ne typy tej samej struktury spó³ki kapita³owej.
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V. Osobowo�æ prawna w prawie amerykañskim
Jednolity kodeks handlowy (Uniform Commercial Code � UCC)

obowi¹zuje w poszczególnych stanach pod postaci¹ odpowiednich ustaw
stanowych. Ustawy te s¹ w zasadzie sporz¹dzone wed³ug uk³adu i kolejno�ci
przepisów, jakie przyjêto we wzorcowym tek�cie Uniform Commercial
Code. Problematyka tworzenia organizacji posiadaj¹cych podmiotowo�æ
prawn¹ (corporations) jest w znacznej mierze regulowana przez prawo
poszczególnych stanów. Wystêpuj¹ jednak ró¿nice miêdzy poszczegól-
nymi regulacjami stanowymi. Podobnie jak w innych systemach praw-
nych najwiêksze znaczenie maj¹ spó³ki kapita³owe, brak jest jednak
kontynentalnego podzia³u na spó³ki akcyjne i z ograniczon¹ odpowiedzial-
no�ci¹. Ponadto w Stanach Zjednoczonych nie wystêpuje instytucja rejestru
w ujêciu porównywalnym do rejestrów handlowych w pañstwach
kontynentalnej Europy. Postêpowanie zbli¿one do postêpowania rejestro-
wego dokonywane jest za pomoc¹ czynno�ci okre�lanych jako filing i jest
analogicznie jak w Anglii ograniczone do spó³ek kapita³owych typu: business
corporations, wystêpuj¹cych równie¿ pod nazw¹ corporations for profits
oraz spó³ek komandytowych (limited partnerships) i obcych business
corporations lub limited partnerships. Postêpowanie okre�lane jako filing
odno�nie do spó³ek krajowych ma na celu doprowadzenie do powstania
zak³adanej spó³ki, co zwi¹zane jest przy spó³kach kapita³owych z utwo-
rzeniem nowej osoby prawnej (inkorporacj¹).

1. Partnership w prawie amerykañskim
W wiêkszo�ci krajów wiele dyskutowano nad tym, czy partnership

(spó³ka osobowa) powinna nadal pozostaæ zdefiniowana jako umowa,
zobowi¹zanie czy te¿ nale¿y uznaæ j¹ za przedsiêbiorstwo z odrêbn¹
osobowo�ci¹ prawn¹. Prawodawstwa Luksemburga, Norwegii, Czech,
Polski oraz Szwecji, Belgii, Szwajcarii i Niemiec nadaj¹ w pe³nym lub
oznaczonym zakresie podmiotowo�æ prawn¹ osobowym spó³kom han-
dlowym. W Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii pierwotnie
�ród³em prawa by³ system common law i Uniform Partnership Law z 1914
wzorowany na brytyjskim Partnership Act z 1890, na podstawie których
spó³ki osobowe nie zosta³y uznane za osoby prawne, ale za zrzeszenia
wspólników. Obecnie § 201 Revised Uniform Partnership Act (RUPA)
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z 1994 stanowi, ¿e partnership w prawie amerykañskim jest podmiotem
odrêbnym od jego wspólników. Z kolei w Wielkiej Brytanii komisja prawna
sporz¹dzaj¹ca sprawozdanie dotycz¹ce prawa spó³ek osobowych wska-
za³a w nim, ¿e utworzenie podmiotu posiadaj¹cego oddzieln¹ osobowo�æ
prawn¹ powinno zostaæ wprowadzone jako prawo dokonania przez
wspólnika wyboru odpowiedniej formy prawnej dla podejmowanej dzia-
³alno�ci. W rezultacie w prawie brytyjskim zosta³a uregulowana przez
Limited Liability Partnerships Act 2000 posiadaj¹ca osobowo�æ prawn¹
spó³ka partnerska (Limited Liability Partnership, LLP).

Poni¿ej odniosê siê do wystêpuj¹cych w prawie amerykañskim spó³ek
osobowych dzia³aj¹cych w formie: general partnership, limited partner-
ship oraz limited liability partnership.

2. Spó³ka jawna (general partnership) i nadanie jej osobowo�ci
prawnej

Uniform Partnership Act (UPA) i Revised Uniform Partnership Act
z 1997 (RUPA) s¹ to jednolite akty prawne zawieraj¹ce modelowe roz-
wi¹zania uregulowanych w nich kwestii48. Wersja z 1914 r. tego aktu
(UPA) zosta³a nastêpnie zmieniona przez Revised Uniform Partnership Act
(RUPA) og³oszony w 1992 i zmieniony w kolejnych latach. Przed do-
konanymi zmianami wprowadzonymi do RUPA spó³kê jawn¹, stosownie
do brzmienia § 6 UPA, uwa¿ano za stowarzyszenie, zrzeszenie jej wspól-
ników49 utworzone przez dwie lub wiêcej osób w celu prowadzenia jako
wspó³w³a�ciciele nastawionej na zysk dzia³alno�ci50. Po zmianach, zgodnie
z § 201 RUPA z 1994 spó³ka jawna traktowana jest jako podmiot
wyodrêbniony od swoich wspólników51. W rezultacie zgodnie z § 203
RUPA spó³ka jawna posiada w³asny maj¹tek odrêbny od maj¹tku wspól-
ników. Spó³ka jawna mo¿e we w³asnym imieniu pozywaæ i byæ pozy-
wana, a wierzyciele najpierw musz¹ dochodziæ swoich praw od spó³ki
jawnej, a dopiero pó�niej od wspólników, którzy ponosz¹ nieograniczon¹,

48 Proponowane przez the National Conference of Commissioners on Uniform State
Laws (NCCUSL).
49 A partnership is a collection, or aggregate, of its partners.
50 An association of two or more persons to carry on as co-owners a business for profit.
51 A partnership is an entity distinct from its partners.
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osobist¹ i solidarn¹ odpowiedzialno�æ za zobowi¹zania spó³ki (§ 307 RUPA).
Spó³ka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób praw-
nych, a dochody uzyskuj¹ sami jej wspólnicy. Rejestracja tej spó³ki,
stosownie do § 303 RUPA, nie jest obowi¹zkowa. Wspólnicy reprezentuj¹
spó³kê jawn¹ oraz ponosz¹ jednakowe udzia³y w zyskach i stratach, chyba
¿e umowa spó³ki stanowi inaczej. W przypadku wyst¹pienia wspólnika
ze spó³ki jawnej spó³ka ta mo¿e dalej prowadziæ swoj¹ dzia³alno�æ.

3. Spó³ka komandytowa (limited partnership)
W Stanach Zjednoczonych spó³ka komandytowa (Limited Partner-

ship, LP) jest najbardziej znana w przemy�le filmowym albo w dzia³al-
no�ci, która koncentruje siê na jednym lub ograniczonym czasowo przed-
siêwziêciu. Wiele stanów adoptowa³o Revised Uniform Limited Partnership
Act z 1976 ze zmianami z 1985 (RULPA). Nastêpnie Uniform Limited
Partnership Act z 2001 (Re-RULPA) lub (ULPA)52, który stanowi
w § 101(7), ¿e spó³ka komandytowa jest spó³k¹ osobow¹, w której sk³ad
wchodzi jeden lub wiêcej wspólników ponosz¹cych nieograniczon¹
odpowiedzialno�æ za zobowi¹zania (general partners) i jeden lub wiêcej
wspólników ponosz¹cych ograniczon¹ odpowiedzialno�æ (limited part-
ners). General partners zarz¹dzaj¹ spó³k¹, natomiast limited partners s¹
jedynie w³a�cicielami wniesionych wk³adów i nie mog¹ uczestniczyæ
w zarz¹dzaniu spó³k¹. Status general partners w spó³ce komandytowej
uregulowany jest analogicznie jak sytuacja wspólników w spó³ce jawnej.
Ponosz¹ oni nieograniczon¹, osobist¹ i solidarn¹ odpowiedzialno�æ za
zobowi¹zania. Stosownie do § 104 ULPA spó³ka komandytowa jest
podmiotem (osob¹ prawn¹) wyodrêbnionym od swych wspólników53.
Spó³ka komandytowa rejestrowana jest w odpowiednim urzêdzie. Spó³ka
ta mo¿e we w³asnym imieniu nabywaæ prawa i zobowi¹zania, pozywaæ
i byæ pozywana. W wiêkszo�ci stanów LP mo¿e przekszta³ciæ siê w spó³-
kê komandytow¹ z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ limited liability li-
mited partnership (LLLP). LLLP jest now¹ form¹ dzia³alno�ci handlowej.
Sk³ada siê ta spó³ka, analogicznie jak spó³ka komandytowa, z jednego lub

52 Uniform Limited Partnership Act z 1916 zosta³ zmieniony przez Revisedn Uniform
Limited Partnership Act z 2001.
53 A limited partnership is an entity distinct from its partners.
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wiêcej wspólników odpowiadaj¹cych w sposób nieograniczony oraz
jednego lub wiêcej wspólników ponosz¹cych ograniczon¹ odpowiedzial-
no�æ. Pierwszy typ wspólników (general partners) zarz¹dza LLLP, na-
tomiast limited partners maj¹ jedynie interes maj¹tkowy. General partner
w LLLP ma tak¹ sam¹ ochronê prawn¹ zwi¹zan¹ z odpowiedzialno�ci¹,
jak limited partner w odniesieniu do czynów niedozwolonych jego pro-
fesjonalnych partnerów. W LLLP ka¿dy wspólnik odpowiada jedynie za
zaci¹gniête zobowi¹zania spó³ki do wysoko�ci swojego wk³adu, a nie za
zaniedbania czy inne czyny bezprawne wyrz¹dzone dzia³aniem innych
partnerów w czasie prowadzenia dzia³alno�ci przez spó³kê. W LLLP
wspólnicy (general partners) musz¹ zostaæ wpisani przez organ rejestro-
wy do rejestru w celu ograniczenia ich odpowiedzialno�ci.

4. Spó³ka partnerska (Limited Liability Partnership)
Proces wprowadzania spó³ki partnerskiej w Stanach Zjednoczonych

zosta³ zapocz¹tkowany uchwaleniem w 1991 r. w Teksasie ustawy Original
Texas LLP Legislation54. Powodem wprowadzenia do obrotu gospodar-
czego spó³ki partnerskiej (LLP) by³a du¿a ilo�æ powództw przeciwko
firmom prawniczym o postêpowanie niezgodne z etyk¹ zawodow¹ i nie-
w³a�ciwe doradztwo. W wyniku przegranych procesów odpowiedzial-
no�æ maj¹tkow¹ ponosili nie tylko ci wspólnicy, którzy osobi�cie zajmo-
wali siê doradztwem, ale i ci, którzy nie wiedzieli o �wiadczeniu tego
rodzaju us³ug55. Wskazywano na konieczno�æ dokonania zmian zasad
odpowiedzialno�ci, co znalaz³o swój wyraz w regulacjach dotycz¹cych
spó³ki partnerskiej. Podstawowym aktem prawnym normuj¹cym spó³kê
partnersk¹ o charakterze ponadstanowym jest ustawa Uniform Partner-
ship Act (UPA)56. Wyró¿nia siê dwa sposoby utworzenia spó³ki partner-

54 1 stycznia 1994 r. wesz³a w ¿ycie ustawa Texas LLP Legislation, która zosta³a
uchwalona w 1993 r.; por. M. A s ³ a n o w i c z, Instytucja spó³ki partnerskiej w wybranych
europejskich systemach prawnych a prawo polskie, Prawo Spó³ek 1999, nr 10, s. 40.
55 Por. M. A s ³ a n o w i c z, Charakter prawny spó³ki partnerskiej, PiP 1998, nr 7,

s. 65-67; A. K i d y b a, Spó³ka partnerska w prawie niemieckim i projekcie prawa spó³ek
handlowych, Prawo Spó³ek 1999, nr 9, s. 7 oraz A. K l a n k, Spó³ka partnerska w polskim
kodeksie spó³ek handlowych i prawie amerykañskim, Prawo Spó³ek 2001, nr 1, s. 24.
56 Patrz: http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/ulc_frame.htm
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skiej57. Pierwotny, gdy wspólnicy decyduj¹ siê przy planowaniu utwo-
rzenia spó³ki na zawarcie umowy spó³ki partnerskiej i wtórny, gdy spó³ka
partnerska powstaje w wyniku przekszta³cenia spó³ki jawnej (Partner-
ship). Spó³ka ta w prawie amerykañskim podlega rejestracji, ale wiele
stanów uzale¿nia dokonanie wpisu do rejestru od uzyskania obowi¹zko-
wego ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej58. LLP posiada oso-
bowo�æ prawn¹ na podstawie § 201(a) RUPA59. Zgodnie z art. 3 § 306
ust. c UPA za zobowi¹zania spó³ki powsta³e w czasie, gdy wystêpowa³a
ona w postaci Limited Liability Partnership odpowiada wy³¹cznie spó³ka.
LLP pod wzglêdem podatkowym traktowana jest jak general partnership,
to znaczy jest wy³¹czona z obowi¹zku p³acenia podatku dochodowego
od osób prawnych.

5. Spó³ki kapita³owe
Proces tworzenia spó³ki (incorporation) zmierzaj¹cy do utworzenia

nowej osoby prawnej polega na sporz¹dzeniu dokumentu wskazuj¹cego
rodzaj i podstawowe dane spó³ki i wniesieniu go, wraz z uiszczeniem
stosownych op³at, do rejestru stanowego w celu dokonania rejestracji.
Przepisy w zasadzie nie wskazuj¹ momentu nabycia osobowo�ci prawnej.
Nie jest to powi¹zane automatycznie z rejestracj¹. Ograniczenie odpowie-
dzialno�ci nastêpuje po dope³nieniu wszelkich formalno�ci. Nastêpnie
kolejnym etapem jest wyposa¿enie osoby prawnej w sk³adniki mienia.
Podmioty zajmuj¹ce siê merytoryczn¹ stron¹ dzia³alno�ci przysz³ej spó³ki,
tzw. promotorzy, odpowiadaj¹ wobec osób trzecich na zasadach porów-
nywalnych do istniej¹cych w systemach kontynentalnych dotycz¹cych

57 Szerzej o regulacji spó³ki partnerskiej w prawie amerykañskim, zob. m.in. R.R.Ke-
atinge, A.D. D o n n, G.W. C o l e m a n, E.G. H e s t e r, Limited liability partnership: the-
next step in the evolution of the unincorporate business organization, The Business Lawyer
1995, nr 51 � XI, s. 147-207.
58 Zob. M.I. L u b a r o f f, B.L. S c h o r r, Forming and Using Limited Liability Com-

panies and Limited Liability Partnerships 1994, New York 1993, s. 528.
59 Art. 2 § 201 ust. a RUPA: A partnership is an entity distinct from its partners; zob.

Te¿ M. A s ³ a n o w i c z, Podmiotowo�æ prawna spó³ki partnerskiej na tle pozosta³ych
osobowych spó³ek handlowych, PPH 1999, nr 4, s. 22.
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osób dzia³aj¹cych60. Zasad¹ jest osobista odpowiedzialno�æ promotora za
zobowi¹zania zaci¹gniête w czasie tworzenia spó³ki, chyba ¿e zostanie
wykazana odmienna intencja stron.

Odnosz¹c siê do wszystkich przedstawionych systemów prawnych,
nale¿y stwierdziæ, ¿e sposoby regulacji osobowo�ci prawnej i formy prawne
podmiotów wyposa¿onych w osobowo�æ prawn¹ s¹ do siebie zbli¿one,
a wskazane ró¿nice wynikaj¹ ze specyfiki ukszta³towania danego systemu
prawnego (jak w przypadku prawa angielskiego czy amerykañskiego
wywodz¹cych siê z tradycji common law) czy te¿ sytuacji ustrojowo-
politycznej (odciskaj¹cej siê szczególnie wyra�nie w prawie Federacji
Rosyjskiej) oraz zapotrzebowania na dan¹ formê dzia³alno�ci gospodarczej
bêd¹cego rezultatem wieloletnich praktycznych do�wiadczeñ (jak np. mia³o
to miejsce w sytuacji LLP).

60 W prawie amerykañskim nie ukszta³towa³ siê odpowiednik koncepcji osoby prawnej
w organizacji. Przyjmuje siê, ¿e spó³ka nie istnieje przed zakoñczeniem procesu jej two-
rzenia; por. L. S o l o m o n, A.R. P a l m i t e r, Corporations, wydanie 3, Aspen Law &
Business 1999, s. 479-480; R. To k a r c z y k, Prawo amerykañskie, Kraków 2000, s. 173-
179.


