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Pierwsze opinie
na temat polskiego kodeksu handlowego
z 1934 roku

1. Do najistotniejszych zadañ po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci nale¿a³o niew¹tpliwie zunifikowanie i skodyfikowanie prawa. W okresie zaborów bowiem obowi¹zywa³o na ziemiach polskich prawo, które nie by³o genetycznie zwi¹zane z dawnym prawem polskim, poszczególne zaœ obszary Polski pozostawa³y pod
rz¹dem ró¿nych systemów prawnych. Z tego punktu widzenia mo¿na by³o wyodrêbniæ cztery zasadnicze obszary prawne: ziemie centralne, ziemie wschodnie, ziemie zachodnie i ziemie po³udniowe.
Na ziemiach centralnych przez krótki czas obowi¹zywa³o prawo pruskie i austriackie. Nied³ugo po utworzeniu Ksiêstwa Warszawskiego wprowadzono tam
prawo francuskie. W zakresie prawa handlowego w 1809 roku wprowadzono na
tych ziemiach bez oporów, w przeciwieñstwie do innych ga³êzi prawa, kodeks handlowy francuski (code de commerce) z 1807 roku. Obowi¹zywa³ on prawie bez
zmian a¿ do wprowadzenia w II Rzeczypospolitej nowoczesnego handlowego kodeksu polskiego.
Na ziemiach pozostaj¹cych pod zaborem rosyjskim, lecz nie wchodz¹cych
w sk³ad Królestwa Kongresowego, przez pewien czas obowi¹zywa³ statut litewski, nastêpnie zast¹piony ustawodawstwem carskiej Rosji, zebrany w tzw. Zwodzie Praw. Prawo to obci¹¿one znacznymi pozosta³oœciami feudalizmu nie mia³o
wiêkszego wp³ywu na dalszy rozwój prawa polskiego.
Na ziemiach, które w wyniku zaborów zosta³y przy³¹czone do Prus, ju¿ od 1797
roku obowi¹zywa³o prawo pruskie, skodyfikowane w 1794 roku w zbiorze zwa9 Z dziejów prawa
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nym: powszechne pruskie prawo krajowe. Po powstaniu Rzeszy Niemieckiej przyst¹piono w Niemczech do kodyfikacji prawa. Utworzona w Norymberdze specjalna
komisja opracowa³a w 1861 roku projekt Powszechnego Niemieckiego Kodeksu
Handlowego, który wprowadzi³a u siebie rok póŸniej Austria. Ten¿e projekt zosta³
przyjêty nastêpnie w ca³ym Cesarstwie Niemieckim. Dalszy rozwój gospodarki
Rzeszy wywo³a³ potrzebê stworzenia nowego kodeksu i tak w 1897 roku zosta³
wydany niemiecki kodeks handlowy (Handelsgezetzbuch), obowi¹zuj¹cy w zaborze pruskim od 1900 roku. Kodeks handlowy niemiecki sk³ada³ siê z czterech
ksi¹g. Ksiêga I normowa³a sytuacjê prawn¹ kupca, ksiêga II – spó³ek handlowych,
ksiêga III – czynnoœci handlowych oraz ksiêga IV – handlu morskiego. Kodeks
nie obejmowa³ wszystkich dziedzin prawa handlowego i ulega³ licznym zmianom.
Jego moc obowi¹zuj¹ca zosta³a utrzymana w Niemczech po dziœ dzieñ.
Na ziemiach po³udniowych, które dosta³y siê pod w³adzê Austrii, wprowadzono prawo austriackie1. W Austrii do 1938 roku obowi¹zywa³ jako kodeks handlowy wspomniany projekt norymberski z 1861 roku, lecz bez prawa morskiego.
W celu stworzenia jednolitego ustawodawstwa polskiego w czerwcu 1919 roku
zosta³a powo³ana przez Sejm Ustawodawczy Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Stanê³a ona przed trudnym wyborem jednej z trzech g³ównych
koncepcji unifikacji i kodyfikacji prawa: rozci¹gniêcia na terytorium ca³ej Rzeczypospolitej Polskiej mocy obowi¹zuj¹cej jednego z kodeksów zaborczych, dokonania kompilacji ustawodawstw zaborczych, b¹dŸ stworzenia samodzielnego systemu prawa polskiego. Komisja wybra³a ostatecznie trzeci¹ drogê, polegaj¹c¹ na
stworzeniu nowego prawa, opartego na nowoczesnych rozwi¹zaniach wspó³czesnej nauki i praktyki prawa handlowego.
Wniosek inicjuj¹cy powo³anie Komisji Kodyfikacyjnej przedstawi³ znany adwokat i pose³ PPS dr Zygmunt Marek i towarzysze, a podpisa³o go piêædziesiêciu innych pos³ów ze wszystkich stronnictw politycznych2.
Zadaniem komisji w pierwszej kolejnoœci by³o przygotowanie projektów jednolitego ustawodawstwa cywilnego i karnego. Wydzia³ Cywilny podzielono na trzy
nastêpuj¹ce podkomisje: Podkomisjê Prawa Cywilnego, Podkomisjê Prawa Handlowego oraz Podkomisjê Postêpowania Cywilnego3. Podkomisja Prawa Handlo1
Szerzej na temat ustawodawstwa obowi¹zuj¹cego w Polsce pod zaborami S. P ³ a z a: Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Zarys wyk³adu. Cz. 2: Polska pod zaborami. Kraków
1994, s. 47 i nn.
2
Zob. Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej. Druk nr 298. Wniosek wraz z uzasadnieniem i podpisem piêædziesiêciu pos³ów oraz Z. Marka zob. te¿ „Kwartalnik Prawa Cywilnego
i Karnego” 1919, s. 275–279, oraz S. G r o d z i s k i: Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. „Czasopismo Prawno-Historyczne” (dalej: CPH) 1981, z. 1, s. 49; zob. równie¿ A. L i t y ñ s k i: D³uga droga kodyfikacji prawa cywilnego w Polsce. CPH 2001, z. 1, s. 343–359.
3
Szerzej na temat organizacji i funkcjonowania Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej
Polskiej S. G r o d z i s k i: Komisja Kodyfikacyjna...; A. L i t y ñ s k i: Pó³ wieku kodyfikacji prawa
w Polsce (1919–1969). Wybrane zagadnienia. Tychy 2001, natomiast na temat kodyfikacji pra-
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wego prace nad projektem kodeksu handlowego rozpoczê³a w 1928 roku pod przewodnictwem profesora Uniwersytetu Lwowskiego, Aleksandra Doliñskiego. Ponadto w sk³ad podkomisji wchodzili: adwokat, profesor Uniwersytetu Wileñskiego,
wiceminister sprawiedliwoœci Adam Che³moñski, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego Tadeusz Dziurzyñski, profesor Uniwersytetu Poznañskiego Józef Su³kowski, radca prawny w Prezydium Rady Ministrów, Prezes Najwy¿szego Trybuna³u
Administracyjnego Bronis³aw He³czyñski oraz adwokat, profesor Wy¿szej Szko³y
Handlowej w Warszawie Aleksander Jackowski. Niestety, pod koniec 1930 roku
prace nad projektem zosta³y przerwane wskutek œmierci przewodnicz¹cego i zarazem g³ównego referenta A. Doliñskiego. Nowym przewodnicz¹cym zosta³ profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli Stanis³aw
Wróblewski, pod którego kierownictwem podkomisja przyst¹pi³a pocz¹tkowo do
obrad nad projektem ustawy o spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Dopiero
w 1932 roku rozpoczêto ponownie prace nad projektem kodeksu. Referat g³ówny obj¹³ T. Dziurzyñski, inni zaœ cz³onkowie podkomisji opracowali koreferaty poszczególnych czêœci kodeksu, a mianowicie: A. Che³moñski – przepisy o rejestrze
handlowym, spó³ce komandytowej, spedycji i przewozie, J. Su³kowski – przepisy o pe³nomocnikach handlowych, o prawie rzeczowym i sprzeda¿y handlowej,
B. He³czyñski – przepisy ogólne ksiêgi drugiej, ogólne postanowienia zobowi¹zañ
oraz przepisy o rachunku bie¿¹cym, A. Jackowski opracowa³ przepisy o spó³ce
jawnej, umowie ajencyjnej i komisie. W obradach nad przepisami dotycz¹cymi zbycia przedsiêbiorstwa uczestniczy³ profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, Prezes
Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie Fryderyk Zoll. W tym miejscu nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e udzia³ w obradach brali przedstawiciele Ministra Sprawiedliwoœci, a tak¿e przedstawiciele Ministra Przemys³u i Handlu. Przyjêty przez podkomisjê w pierwszym czytaniu projekt zosta³ og³oszony drukiem w 1933 roku i rozes³any s¹dom, organizacjom gospodarczym oraz instytucjom zawodowym w celu
umo¿liwienia zg³aszania ewentualnych uwag. Nades³ane uwagi by³y przedmiotem
dalszych obrad podkomisji4. W sierpniu 1933 roku odby³o siê drugie czytanie w podkomisji w niezmienionym sk³adzie. Projekt, uchwalony w drugim czytaniu, Kolegium Uchwalaj¹ce przyjê³o we wrzeœniu 1933 roku jako projekt kodeksu handlowego – czêœæ pierwsza. W sk³ad Kolegium Uchwalaj¹cego wchodzili: Prezydent
Komisji, Prezes Izby Cywilnej S¹du Najwy¿szego Boles³aw Pohorecki, Wiceprezydenci: Prezes Prokuratury Generalnej Stanis³aw Bukowiecki i profesor Uniwerwa cywilnego oraz prac Podkomisji Prawa Cywilnego A. L i t y ñ s k i: D³uga droga kodyfikacji...;
K. S ó j k a - Z i e l i ñ s k a: Organizacja prac nad kodyfikacj¹ prawa cywilnego w Polsce miêdzywojennej. CPH 1975, z. 2 oraz L. G ó r n i c k i: Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939. Wroc³aw 2000; prace Podkomisji Prawa Handlowego
oraz Podkomisji Postêpowania Cywilnego do chwili obecnej nie zosta³y opracowane.
4
Szerzej S. J a n c z e w s k i: Projekt kodeksu handlowego. „Przegl¹d Prawa Handlowego” 1933,
s. 289–293.
9*
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sytetu Warszawskiego Ignacy Koschembar-£yskowski, Przewodnicz¹cy podkomisji S. Wróblewski, referent T. Dziurzyñski5.
W paŸdzierniku 1933 roku kodyfikacjê tê og³oszono w formie rozporz¹dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paŸdziernika 1933 roku (nr 57 Dz.U. R.P.,
poz. 600). Og³oszony w ten sposób kodeks handlowy jednak nie wszed³ w ¿ycie,
poniewa¿ Komisja Kodyfikacyjna kontynuuj¹c swoje prace, w³¹czy³a do niego przepisy prawa o spó³kach akcyjnych i o spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹,
przepisy o domach sk³adowych, a tak¿e przepisy o sprzeda¿y na raty i w maju 1934
roku og³osi³a projekt tak uzupe³nionego kodeksu handlowego. Po nieznacznych
zmianach w Ministerstwie Sprawiedliwoœci projekt ten zosta³ og³oszony jako rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1934 roku (nr 57,
Dz.U. R.P., poz. 502) i w takiej wersji zacz¹³ obowi¹zywaæ ju¿ z dniem nastêpnym, tj. od 1 lipca 1934 roku6. Kodeks handlowy oznaczony by³ jako czêœæ I, nie
obejmowa³ wiêc ca³ego prawa handlowego. Mia³ byæ w zamierzeniach uzupe³niony
w przysz³oœci prawem morskim, prawem rzecznym i prawem ubezpieczeniowym7.
Kodeks handlowy wchodz¹c w ¿ycie, zast¹pi³ obowi¹zuj¹ce do tego czasu
w Polsce ustawodawstwa pañstw zaborczych.

2. Nowe prawo handlowe nie dysponowa³o jednak nale¿ytym czasem do wykazania na p³aszczyŸnie ¿ycia praktycznego wszystkich swoich zalet i wad ze
wzglêdu na krótki, bo zaledwie niespe³na szeœcioletni, okres obowi¹zywania, bo do
wybuchu drugiej wojny œwiatowej. Ponadto, polska doktryna prawa handlowego,
bêd¹cego jednym z najm³odszych dzia³ów prawa prywatnego, w porównaniu z badaniami zachodnioeuropejskimi, by³a w ówczesnych czasach stosunkowo uboga.
Ograniczona liczba czasopism specjalistycznych, takich jak: „Przegl¹d Prawa Handlowego”, „Monografie Prawa Handlowego”, studiów monograficznych lub te¿
pism naukowo- b¹dŸ zawodowoprawniczych (m.in. „G³os S¹downictwa”, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „G³os Prawa”, „Przegl¹d Notarialny”)
nie by³a w stanie w tak krótkim okresie zaspokoiæ w pe³ni potrzeb polskiej nauki
prawa handlowego. W pewnym tylko zakresie lukê tê wype³ni³y wydane nied³ugo po wejœciu w ¿ycie kodeksu komentarze takich autorów, jak: Jan Namitkiewicz,
Maurycy Allerhand, Adam Kon, Stanis³aw Wróblewski oraz Tadeusz Dziurzyñski,
Zygmunt Fenichel, Mieczys³aw Honzatko8. Niewiele jednak by³o opracowañ synPe³n¹ listê cz³onków Komisji Kodyfikacyjnej zamieszczono w: S. G r o d z i s k i: Komisja
Kodyfikacyjna..., s. 73–80.
6
Zob. A. K o n w przedmowie do Kodeksu Handlowego. Komentarz. Warszawa 1934.
7
Zob. M. A l l e r h a n d: Kodeks Handlowy. Komentarz. Lwów 1935, s. VII–VIII.
8
Zob. J. N a m i t k i e w i c z: Kodeks Handlowy. Komentarz. T. 1, 2, 3. Warszawa 1934, 1935,
1937; M. A l l e r h a n d: Kodeks Handlowy. Komentarz. Lwów 1935; A. K o n: Kodeks Handlowy. Komentarz...; S. W r ó b l e w s k i: Komentarz do Kodeksu Handlowego. Kraków 1935;
T. D z i u r z y ñ s k i, Z. F e n i c h e l, M. H o n z a t k o: Kodeks Handlowy. Komentarz. Kraków
1935.
5
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tetycznych z dziedziny prawa handlowego. Godn¹ uwagi prac¹ tego rodzaju by³o,
wydane w 1927 roku, studium O najwa¿niejszych zasadach badania prawa handlowego autorstwa J. Namitkiewicza9 – profesora i d³ugoletniego wyk³adowcy
prawa handlowego Uniwersytetu Warszawskiego, a tak¿e sêdziego S¹du Najwy¿szego. Praca ta, bêd¹ca znakomit¹ syntetyczn¹ podstaw¹ badawcz¹, s³u¿¹c¹ za
punkt wyjœcia dalszych opracowañ naukowych, wskutek zmiany prawa pozytywnego w znacznym stopniu uleg³a jednak dezaktualizacji. Udan¹ próbê kontynuacji,
rozwiniêcia, a przede wszystkim zaktualizowania pogl¹dów J. Namitkiewicza podj¹³
jego d³ugoletni uczeñ Adam Szczygielski w Zasadach prawa handlowego, wydanych w 1936 roku10.
Kodeks handlowy po wejœciu w ¿ycie wywo³a³ wiele ró¿norakich uwag, w¹tpliwoœci i polemik. Ramy niniejszego artyku³u nie pozwalaj¹ jednak na szczegó³owe omówienie wszystkich podnoszonych kwestii oraz komentowanych cech nowego kodeksu. Dlatego te¿ ograniczono siê do wskazania najbardziej zasadniczych
z nich, przede wszystkim do kwestii obranego w kodeksie systemu prawa handlowego i co za tym idzie zakresu dzia³ania nowego kodeksu.

3. Polski kodeks handlowy, bêd¹cy wówczas najm³odszym uregulowaniem stosunków handlowych, znalaz³ swoje miejsce wœród licznych zagranicznych kodyfikacji tej samej dziedziny. Fakt ten pozwala³ na dok³adn¹ analizê wp³ywów i ró¿nic nowego prawa w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami obcych systemów
prawnych. Polskê trzeba zaliczyæ do rodziny pañstw o kontynentalnej tradycji
prawniczej. Z tego te¿ wzglêdu naturalne jest, ¿e polska myœl prawnicza znajdowa³a siê w sferze oddzia³ywania dwóch dominuj¹cych systemów prawa: francuskiego i germañskiego. Tendencje te znalaz³y wyraz w pracach nad polskim kodeksem handlowym. Mowa tu o dwóch kodyfikacjach prawa handlowego, a mianowicie: francuskim kodeksie handlowym (Code de commerce) z 15 wrzeœnia 1807
roku oraz niemieckim kodeksie handlowym (Handelsgesetzbuch) z 10 kwietnia
1897 roku.
Code de commerce, zwany Kodeksem Napoleona, stanowi³ pierwsz¹ nowo¿ytn¹ kodyfikacjê handlow¹. To w³aœnie Napoleon poleci³ stworzyæ kodeks w nastêpstwie kryzysu, który powodowa³ bankructwa i skandale. Kodeks zosta³ oparty na ordonansach Ludwika IV o handlu z 1673 roku oraz o marynarce z 1681
roku. Jego cech¹ charakterystyczn¹ by³o przyjêcie za podstawê zasady przedmiotowej. Regulowa³ on bowiem specyficzne czynnoœci prawne obrotu gospodarczego
bez wzglêdu na podejmuj¹cy je podmiot. Kodeks jednak uchodzi³ za kodyfikacjê
przestarza³¹, dlatego te¿ zaczêto go szybko nowelizowaæ. Niemniej jednak, wielokrotnie zmieniany i uzupe³niany, obowi¹zuje po dzieñ dzisiejszy we Francji. Recypowano go te¿ w wielu krajach europejskich, a tak¿e w Ameryce Po³udniowej.
9

J. N a m i t k i e w i c z: O najwa¿niejszych zasadach badania prawa handlowego. Warszawa

1927.
10

Zob. A. S z c z y g i e l s k i: Zasady prawa handlowego. Warszawa 1936.
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Drugim co do znaczenia sta³ siê niemiecki kodeks handlowy, podobnie jak francuski wielokrotnie zmieniany i uzupe³niany. Obowi¹zuje do dzisiaj w Niemczech
(przed zjednoczeniem tylko w Republice Federalnej Niemiec). Kodeks ten w owym
czasie uchodzi³ za najlepsz¹ kodyfikacjê handlow¹. W przeciwieñstwie do kodeksu francuskiego opiera³ siê na zasadzie podmiotowej, ujmuj¹c prawo handlowe jako
prawo kupców, którzy zawodowo trudni¹ siê kupiectwem. Ponadto, zgodnie z has³ami solidaryzmu spo³ecznego, bra³ w ochronê s³abszych ekonomicznie uczestników obrotu gospodarczego11.
Jeszcze w latach dwudziestych wysuwano koncepcjê, aby przysz³a polska kodyfikacja handlowa zasymilowa³a zasady prawa francuskiego z zasadami prawa
niemieckiego. Zwolennikiem takiej drogi by³ m.in. austriacki prawnik K. Adler.
Jednak¿e uchwalony kilka lat póŸniej kodeks wzorowano na kodeksie niemieckim.
Polska doktryna prawa handlowego co do tego faktu by³a zgodna. J. Namitkiewicz
wskazywa³ s³usznoœæ takiego wyboru, podkreœlaj¹c podobieñstwo stanu gospodarczo-prawnego polskiego ustawodawstwa do ustawodawstwa niemieckiego, które
w ówczesnych czasach najbardziej odpowiada³o wymogom przedsiêbiorczoœci
i obrotu gospodarczego12. Pogl¹dy J. Namitkiewicza nie by³y jednak wolne od krytyki w tej materii. Twierdzi³ on bowiem, ¿e niew¹tpliwe zalety niemieckich rozwi¹zañ nie mog¹ byæ dostatecznym usprawiedliwieniem do naœladownictwa wzorów
germañskich a outrance. Ponadto, jego zdaniem prawie zupe³ne wyeliminowanie
instytucji prawa francuskiego, które po przesz³o stu latach obowi¹zywania w centralnej Polsce sta³o siê niejako prawem polskim, nie znajdowa³o usprawiedliwienia
w potrzebach polskiego ¿ycia gospodarczego13.
Z opini¹ J. Namitkiewicza, i¿ polska kodyfikacja handlowa by³a œlepym naœladownictwem prawa niemieckiego, nie zgadza³a siê liczna grupa komentatorów.
M. Allerhand podkreœla³, ¿e kodeks, choæ wzorowany na prawie niemieckim,
w wielu przepisach jest samodzielny14, J. Su³kowski zaœ wskazywa³ na liczne „przejawy twórczej polskiej myœli prawniczej” w tym akcie15. Podobne pogl¹dy reprezentowa³ tak¿e S. Janczewski16.
Niew¹tpliwie najgorêtszym obroñc¹ oryginalnoœci polskiego kodeksu handlowego by³ A. Szczygielski, którego zdaniem polskie prawo handlowe stworzy³o swój
w³asny, odrêbny system prawny i z tego powodu zas³ugiwa³o na miejsce szczególne,
Zob. S. P ³ a z a: Historia prawa w Polsce..., s. 56–57.
Zob. J. N a m i t k i e w i c z: Nowy polski kodeks handlowy. „Przegl¹d Prawa Handlowego”
1934, nr 10, s. 1.
13
Tam¿e, s. 1–2 oraz J. N a m i t k i e w i c z: Nowy Kodeks Handlowy. „G³os S¹downictwa”
1934, nr 1, s. 25.
14
M. A l l e r h a n d: Kodeks Handlowy..., s. VIII.
15
J. S u ³ k o w s k i: Polski Kodeks Handlowy. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1934, z. 2, s. 108.
16
S. J a n c z e w s k i: Pojêcie kupca w kodeksie handlowym. „Przegl¹d Prawa Handlowego”
1935, nr 11, s. 49.
11
12
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równorzêdne wobec romañskiego i germañskiego systemu prawa handlowego17.
Wedle jego opinii polskie prawo handlowe stanowi³o twór ca³kowicie nowy i oryginalny, oparty na d³ugoletnich doœwiadczeniach, dotychczas obowi¹zuj¹cych
w niektórych pañstwach europejskich kodeksów handlowych oraz na wynikach badañ prawa handlowego. Powy¿sze wspó³czynniki „przy przeciêciu siê z elementem wyp³ywaj¹cym z polskiej struktury gospodarki narodowej wytworzy³y jako
wypadkow¹ swoisty polski system prawa handlowego”18.

4.

Szczególne miejsce w rozwa¿aniach komentatorów zajê³a kwestia obranego
przez podkomisjê systemu, na którym zdecydowano siê oprzeæ kodeks. Podkreœlano, ¿e oryginalnoœæ polskiego ustawodawstwa polega na przyjêtej, specyficznie
ujêtej i œciœle przeprowadzonej zasadzie subiektywnoœci w precyzyjnym okreœleniu, kto w rozumieniu przepisów kodeksowych jest handluj¹cym (kupcem)19.
Jednak to, co by³o w kodeksie oryginalne, budzi³o najwiêksze w¹tpliwoœci. Tradycyjna nauka prawa handlowego sta³a na stanowisku, i¿ prawo to powinno siê
odnosiæ jedynie do stosunków prawnych miêdzy osobami zawodowo trudni¹cymi
siê dzia³alnoœci¹ handlow¹ b¹dŸ te¿ osobami chocia¿ zawodowo nie dokonuj¹cymi czynnoœci handlowych, to jednak uznanymi za takie przez prawo. Dziêki œcis³emu wyliczeniu tych czynnoœci (system obiektywny przyjêty w kodeksie handlowym
francuskim) lub œcis³emu okreœleniu osób posiadaj¹cych przymiot handluj¹cych
(system subiektywny przyjêty w kodeksie handlowym niemieckim), lub zjednoczeniu obu tych kryteriów (system mieszany przyjêty w kodeksie handlowym austriackim) tradycyjna doktryna ogranicza³a pojêcie handlu i prawa handlowego do pewnej
kategorii obrotu lub osób zajmuj¹cych siê handlem sensu stricto. Wprawdzie system przyjêty przez niemiecki kodeks handlowy by³ podobnie jak w kodeksie polskim systemem subiektywnym, to czêœæ autorów z S. Janczewskim na czele podkreœla³a, i¿ ustawodawca niemiecki nie zamierza³ siê ca³kowicie oderwaæ od obiektywnej zasady, jak¹ stanowi pojêcie czynnoœci handlowych. Przeciwnie, dowodzono, ¿e pojêcie kupca w niemieckim kodeksie handlowym wi¹¿e siê œciœle z pojêciem handlu i czynnoœci handlowych20.
W polskim prawie handlowym natomiast ca³kowicie rozdzielono pojêcie kupca od pojêcia czynnoœci handlowej21. Zamiast pojêcia handlu (czynnoœci handlowych) kodeks wprowadzi³ pojêcie „przedsiêbiorstwa zarobkowego”, stanowi¹c
A. S z c z y g i e l s k i: Zasady prawa..., s. VII.
Tam¿e, s. 5–6.
19
Tak S. J a n c z e w s k i: Projekt kodeksu handlowego..., s. 289 oraz A. S z c z y g i e l s k i: Zasady prawa..., s. VIII.
20
Zob. S. J a n c z e w s k i: Projekt kodeksu handlowego..., s. 290.
21
Na oryginalne ujêcie kupca w polskim kodeksie handlowym zwraca³ uwagê równie¿ M. A l l e r h a n d: Kodeks Handlowy..., s. VIII, a tak¿e B. H e ³ c z y ñ s k i: Kupiec i czynnoœci handlowe
w œwietle polskiego prawa miêdzynarodowego prywatnego. „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1936, s. 22.
17
18
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w przepisie artyku³u 2, ¿e kupcem jest „prowadz¹cy przedsiêbiorstwo zarobkowe
we w³asnym imieniu”, w przepisie zaœ artyku³u 498 g³osz¹c zasadê, i¿ czynnoœci¹
handlow¹ jest czynnoœæ prawna kupca zwi¹zana z prowadzeniem jego przedsiêbiorstwa. Owo szerokie ujêcie pojêcia kupca wywo³a³o o¿ywion¹ dyskusjê. Dla
czêœci autorów stanowi³o legitymacjê do nazwania polskiego kodeksu handlowego kodeksem kupieckim, stanowym22.
S. Janczewski t³umaczy³, ¿e chocia¿ „stanowoœæ kodeksu mimo woli przywodzi na pamiêæ d³ugi okres rozwoju prawa handlowego, kiedy to prawo by³o prawem stanowym, korporacyjnym [...]”, to „myli³by siê jednak, kto by s¹dzi³, ¿e ekskluzywny charakter nowego kodeksu handlowego oznacza powrót do form starych [...]”. Wspomniana przez S. Janczewskiego „ekskluzywnoœæ” oznacza³a nic
innego jak kupiecki charakter. Kontynuuj¹c swoje rozwa¿ania, autor ten argumentowa³, ¿e kodeks nie tworzy³ organizacji kupiectwa jako stanu. Chodzi³o tu o wzglêdy
praktyczne i odrêbn¹ w spo³eczeñstwie grupê osób, które „w myœl kodeksu handlowego wypadnie nazwaæ kupcami”. Co wiêcej, wed³ug niego grupa ta nie mia³a byæ
grup¹ zamkniêt¹, kupcami stawaæ siê mia³y, w sposób „zgo³a niedostrzegalny”,
osoby, które znajdowa³y siê w zasiêgu przepisów kodeksu. W zastosowaniu przepisów kodeksu handlowego le¿a³a wed³ug S. Janczewskiego ca³a jego kupieckoœæ.
W podobnym tonie utrzymane by³y komentarze J. Su³kowskiego. Pisa³ on, i¿
szeroko potraktowane pojêcie kupca by³o rozwi¹zaniem korzystnym, prostym, co
powodowa³o, i¿ zbêdne stawa³y siê „kazuistyczne rozró¿nienia konieczne ze stanowiska obowi¹zuj¹cych ustawodawstw, które w okreœleniu pojêcia kupca kieruj¹ siê ró¿nymi kryteriami.”
Najwiêcej w¹tpliwoœci i uwag krytycznych co do systemu przyjêtego przez
polski kodeks handlowy wyra¿a³ J. Namitkiewicz. Twierdzi³ on, ¿e bardzo szeroko zakreœlona w³aœciwoœæ podmiotowa kodeksu przes¹dza o tym, i¿ nie tylko przedsiêbiorstwa handlowe i us³ugowe, lecz tak¿e wytwórcze oraz przetwarzaj¹ce, mieszcz¹c siê w pojêciu „przedsiêbiorstw zarobkowych”, nadaj¹ ich prowadz¹cym
przymiot „kupca”. Koncepcja ta, zdaniem J. Namitkiewicza, budzi³a co najmniej
dwie zasadnicze w¹tpliwoœci. Po pierwsze, zrodzi³a pytanie, dlaczego kodeks nosi
nazwê „handlowego”, skoro jego przepisy mia³y byæ stosowane do przedsiêbiorstw
zarobkowych w ogóle, których czêœci¹ tylko s¹ przedsiêbiorstwa handlowe. Wobec tego nazwa „kupiec” jest nazw¹ sztuczn¹, materialnie nieuzasadnion¹. Prowadz¹cego przedsiêbiorstwo zatem nale¿a³oby nazwaæ przedsiêbiorc¹, a nie kupcem,
sam kodeks zaœ kodeksem przedsiêbiorców lub przemys³owym, czy nawet gospodarczym. Wtedy jednak treœæ kodeksu odpowiadaæ musia³aby jego nazwie, podczas gdy ramy, w jakich normy kodeksowe siê mieszcz¹, w niczym siê nie ró¿ni¹
od ram kodeksu handlowego niemieckiego. Przedmiotowa treœæ kodeksu nie odpowiada zatem rzeczywistej treœci podmiotu tego kodeksu. J. Namitkiewicz ar22
Tak S. J a n c z e w s k i: Pojêcie kupca..., s. 49, a tak¿e J. S u ³ k o w s k i: Polski Kodeks Handlowy..., s. 98.
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gumentowa³, ¿e rozwi¹zanie takie jest rzecz¹ zupe³nie sztuczn¹, a nawet gospodarczo szkodliw¹.
Po drugie, autor ten zarzuca³ twórcom kodeksu brak precyzyjnej koncepcji tego
aktu prawnego23. Œwiadczyæ o tym mia³o to, ¿e w pierwszym projekcie kodeksu
jego przepisom mia³a podlegaæ stosunkowo niewielka liczba kupców i przemys³owców prowadz¹cych „przedsiêbiorstwo w wiêkszym rozmiarze”. Drugi projekt
kodeksu, który sta³ siê wersj¹ obowi¹zuj¹c¹, „przerzuci³ siê w drug¹ ostatecznoœæ,
rozci¹gaj¹c przepisy kodeksu na wszystkich w ogóle przedsiêbiorców zarobkowych”. Autorzy kodeksu dzia³aniem tym podporz¹dkowali kodeksowi piêtnaœcie razy wiêksz¹ liczbê podmiotów ni¿ pierwotnie zamierzali. Fakt ten, zdaniem
J. Namitkiewicza, wskazywa³ na brak wœród twórców kodeksu zdecydowanego
pogl¹du na tak istotn¹ kwestiê, jak kszta³t kodeksu.

5. Okazjê do dyskusji spowodowa³a tak¿e kwestia stosunku nowego prawa
handlowego do prawa cywilnego. Na gruncie tym wy³aniaj¹ siê dwa pogl¹dy:
pierwszy – rozgraniczaj¹cy wyraŸnie zasiêg obowi¹zywania prawa cywilnego
i prawa handlowego, drugi – podkreœlaj¹cy ich zwi¹zek i zale¿noœæ.
W polskiej doktrynie prawa handlowego przewa¿a³ pogl¹d uznaj¹cy za podstawê konstrukcji nowego kodeksu handlowego zasadê równorzêdnoœci prawa
handlowego i prawa cywilnego24. W stosunkach handlowych prawo cywilne uwa¿ane by³o za pomocnicze (subsydiarne) Ÿród³o prawa.
Zarówno J. Namitkiewicz, jak i A. Szczygielski zwracali jednak uwagê na wystêpuj¹c¹ w kodeksie handlowym zasadê wy³¹cznoœci (ca³kowitoœci) prawa handlowego, opieraj¹c¹ siê na za³o¿eniu, i¿ prawo handlowe stanowi samo w sobie
zamkniêt¹ ca³oœæ, jest samowystarczalne i wyklucza zastosowanie prawa cywilnego. Zasada powy¿sza, na co wskazywa³ A. Szczygielski, wystêpowa³a w ca³ej
pe³ni w kodeksie jedynie w kilku, limitatywnie oznaczonych przypadkach, a mianowicie w przepisach o spó³ce jawnej (art. 76) i o spó³ce komandytowej (art. 144),
gdzie prawo handlowe wyraŸnie wyklucza stosowanie przepisów prawa cywilnego do instytucji wy¿ej wspomnianych oraz w przepisie artyku³u 528 ograniczaj¹cym stosowanie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej dla celów dowodowych przy obustronnych czynnoœciach handlowych.
Tak wyraŸnie zakreœlon¹ wy¿szoœæ prawa handlowego nad prawem cywilnym
w wy¿ej okreœlonych przypadkach podawa³ w w¹tpliwoœæ J. Namitkiewicz. Ze
J. N a m i t k i e w i c z: Nowy Kodeks Handlowy. „G³os S¹downictwa” 1934, nr 11, s. 27 i nn.
oraz T e n ¿ e: Nowy polski..., s. 6 i nn., a tak¿e T e n ¿ e: Nowy kodeks handlowy ze stanowiska
praktyki notarjalnej. „Przegl¹d Notarjalny” 1934, nr 13–14, s. 297 i nn.
24
Tak J. N a m i t k i e w i c z: Kodeks handlowy. Komentarz...; S. W r ó b l e w s k i: Komentarz
do Kodeksu Handlowego...; M. A l l e r h a n d: Kodeks Handlowy. Komentarz...; T. D z i u r z y ñ s k i, M. H o n z a t k o, Z. F e n i c h e l: Kodeks Handlowy. Komentarz...; A. S z c z y g i e l s k i: Zasady prawa handlowego...; oraz S. G o l d s z t e i n: Zastaw wed³ug Polskiego Prawa Handlowego.
„Przegl¹d Prawa Handlowego” 1934, nr 10.
23
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wzglêdu na specyfikê polskiego ustroju s¹dowego zarzuca³ on temu rozwi¹zaniu
„brak realnego gruntu” oraz „¿yciow¹ niewykonalnoœæ” ,,Element kupiecki” bowiem nie by³ reprezentowany jego zdaniem ani w drugiej, ani w trzeciej instancji,
a sprawy handlowe przewa¿nie s¹dzone by³y przez cywilistów, czêsto ,,dalekich od
znajomoœci zasad ¿ycia prawno-handlowego” i myœl¹cych kategoriami czysto cywilistycznymi. Z tych powodów niemo¿liwe w sferze orzecznictwa by³o zachowanie ,,czystej” wy³¹cznoœci przepisów handlowych25.
A. Szczygielski tymczasem zdawa³ siê byæ zwolennikiem tak ujêtej zasady
wy³¹cznoœci prawa handlowego, przypisuj¹c jej „oportunistyczny” charakter. Oportunizm ten wyra¿a³ siê m.in. w przepisie artyku³u 1 kodeksu, który stanowi³, i¿
„w braku przepisów kodeksu handlowego, ustaw szczególnych lub powszechnego w pañstwie prawa zwyczajowego” obowi¹zuj¹ przepisy prawa cywilnego. Przepis ten niejako ³agodzi³ zasadê ca³kowitoœci, dopuszczaj¹c w pewnych przypadkach
normy prawa cywilnego „ze wzglêdów oportunistycznych”. Liberalne podejœcie do
zasady ca³kowitoœci w polskim kodeksie handlowym doprowadziæ musia³o, wed³ug
A. Szczygielskiego, do pozytywnego zjawiska, jakim jest harmonijne przenikanie
norm prawnych prawa handlowego i prawa cywilnego26.
Drugi pogl¹d, podkreœlaj¹cy œcis³y zwi¹zek obu dziedzin prawa prywatnego,
reprezentowa³ J. Su³kowski27. Uwa¿a³ on, ¿e mimo zamieszczenia w odrêbnym
kodeksie prawo handlowe nie mia³o samoistnego charakteru i w zwi¹zku z tym
nie stanowi³o zwartej ca³oœci. Fragmentaryczne, wed³ug jego opinii, uregulowanie
w kodeksie handlowym niektórych instytucji, znanych równie¿ prawu cywilnemu,
przes¹dza³o o stosowaniu przepisów cywilnych. Zale¿noœæ ta dotyczy³a najbardziej
prawa obligacyjnego, które z wszystkich dzia³ów prawa cywilnego przedstawia³o
w stosunkach handlowych najwiêksz¹ aktualnoœæ i którego kodyfikacja z tego powodu musia³a byæ przeprowadzona równoczeœnie z kodyfikacj¹ prawa handlowego.
Bior¹c te wzglêdy pod uwagê, J. Su³kowski okreœla³ prawo handlowe jako „nadbudowê, która wspiera siê na prawie cywilnym, w szczególnoœci zaœ na prawie obligacyjnym i tylko ³¹cznie z nim stanowi organiczn¹ ca³oœæ.”

6. Godna poruszenia jest równie¿ problematyka jêzyka kodeksu. Co ciekawe,
jako jedyny zwróci³ na ni¹ uwagê J. Namitkiewicz, oceniaj¹c terminologiê kodeksu jako poprawn¹ pod warunkiem wprowadzenia pewnych zmian. Analizuj¹c poszczególne przepisy kodeksu, autor wskazywa³ na nieprawid³owoœci jêzykowe. Do
g³ównych zaliczy³ wyra¿enia zawarte np. w przepisie artyku³u 17: ,,grzywna mo¿e
siêgaæ do wysokoœci”, zdaniem J. Namitkiewicza ,,grzywna ma siêgaæ czegoœ,
a nie do czegoœ”, a tak¿e w przepisie artyku³u 83: ,,przeciwstawiaæ (opposer) wierzycielowi zarzuty” nale¿a³o zast¹piæ ,,zas³aniaæ siê przed wierzycielem zarzutami.”
Szerzej J. N a m i t k i e w i c z: Nowy polski kodeks handlowy..., s. 2 i nn.
Zob. A. S z c z y g i e l s k i: Zasady prawa handlowego..., s. 31 i nn.
27
J. S u ³ k o w s k i: Polski Kodeks Handlowy..., s. 96 i nn.
25
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Ponadto, pochodz¹ce z jêzyka niemieckiego wyrazy ,,spedycja” i ,,spedytor” powinny byæ wed³ug niego zast¹pione francuskimi ,,ekspedycja”, ,,ekspedytor”28.
Brak komentarza pozosta³ej czêœci doktryny sugeruje, ¿e jêzyk przepisów kodeksu handlowego uznano za w³aœciwy i niewymagaj¹cy szczegó³owych analiz.

7. Polska kodyfikacja handlowa z 1934 roku by³a kodyfikacj¹ niezwykle oczekiwan¹ i co do zasady pozytywnie przyjêt¹. Akcentowano równie¿ jej pionierski
charakter. Niemniej jednak, jak ka¿dy nowy akt ustawodawczy, sta³a siê przedmiotem polemiki i nie pozosta³a wolna od s³ów krytyki. Trzeba jednak pamiêtaæ, co
podkreœla³ J. Namitkiewicz, ¿e ka¿de s³owa krytyczne maj¹ w sobie cel pozytywny: „bli¿sze wyjaœnienie krytykowanej materii” i w rzeczywistoœci „jedynym miarodajnym krytykiem ustawy mo¿e byæ tylko samo ¿ycie.” Kodeks handlowy pozbawiony zosta³ jednak d³u¿szej konfrontacji z praktyk¹. Wybuch drugiej wojny
œwiatowej i zaistnia³a w jej nastêpstwie sytuacja polityczna oraz gospodarcza zaci¹¿y³y na roli kodeksu. Z jednej strony kodeks nieprzerwanie obowi¹zywa³ w systemie prawnym, a z drugiej strony jego unormowania odgrywa³y marginaln¹ rolê
prawn¹ i gospodarcz¹. W 1964 roku po uchwaleniu nowego kodeksu cywilnego
w³¹czono do niego znaczn¹ czêœæ przepisów kodeksu handlowego, w którym pozostawiono jedynie regulacje dotycz¹ce spó³ki jawnej, spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i spó³ki akcyjnej oraz zwi¹zane z tym przepisy o firmie, rejestrze
handlowym i prokurze, a tak¿e szcz¹tkow¹ regulacjê dotycz¹c¹ kupieckiego prawa zatrzymania i odszkodowania umownego. Na podstawie przepisów kodeksu
handlowego przez dziesi¹tki lat dzia³a³y tylko nieliczne banki (Bank Handlowy SA,
PKO SA) i niewiele spó³ek handlu zagranicznego lub spó³ek zwi¹zanych z kapita³em zagranicznym. Co wiêcej, przez d³ugie lata kodeks nie by³ przedmiotem wyk³adu uniwersyteckiego na studiach prawniczych.
Opinie komentatorów formu³owane w pierwszych latach obowi¹zywania kodeksu handlowego pozwalaj¹ twierdziæ, i¿ by³ on niew¹tpliwie godnym pochwa³y
przejawem polskiej myœli prawniczej oraz stanowi³ wa¿ny etap na drodze unifikacji prawa handlowego. Za donios³y fakt nale¿y uznaæ to, ¿e zast¹pi³ on obowi¹zuj¹ce dot¹d systemy prawa handlowego, przyjête w spadku po pañstwach zaborczych. Podkreœlano, ¿e w ten sposób zanik³y ostatecznie œlady panowania obcego na ziemiach polskich i co najwa¿niejsze, nowy kodeks handlowy sta³ siê jednym
z istotniejszych dowodów postêpuj¹cej konsolidacji odbudowanej pañstwowoœci
polskiej.
O jakoœci polskiej kodyfikacji handlowej z 1934 roku najlepiej œwiadczy fakt, i¿
wraz z reformowaniem gospodarki w latach dziewiêædziesi¹tych kodeks handlowy praktycznie na nowo zosta³ w³¹czony do polskiego systemu prawnego.
Godne uwagi jest to, ¿e wprowadzony w ¿ycie w 2001 roku kodeks spó³ek handlowych czerpie w zasadniczej mierze z doœwiadczeñ i rozwi¹zañ prawnych
28

J. N a m i t k i e w i c z: Nowy Kodeks Handlowy..., s. 26.
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swojego poprzednika, a dorobek przedwojennej polskiej nauki prawa handlowego
w znacznym stopniu zachowa³ sw¹ aktualnoœæ.

Agnieszka Barcik, Piotr Dziwiñski

Erste Meinungen
über das polnische Handelsgesetzbuch
von dem Jahr 1934
Zusammenfassung
Im Jahre 1918 hat Polen nach vielen Jahren der Besatzung Unabhängigkeit wiedererlangt. Zu
wichtigeren Aufgaben im Rahmen der selbständigen Gestaltung des sozialen und wirtschaftlichen
Lebens gehörte Vereinheitlichung und Kodifizierung des Rechtes, darunter auch des Handelsrechtes. 1928 fing die Unterkommission für Handelsrecht mit der Arbeit an dem Projekt des Handelsgesetzbuches. Seine endgültige Version wurde im Juni 1934 bekannt gegeben und sie trat mit dem
nächsten Tag in Kraft.
Das neue polnische Handelsrecht hatte jedoch kaum Chancen, alle seine Vor- und Nachteile
praktisch zu beweisen, weil es nur sehr kurz galt (Ausbruch des zweiten Weltkrieges). Doch nachdem das Handelsgesetzbuch in Kraft getreten war, rief er verschiedenartige Bemerkungen und Polemiken hervor. Zu den am meisten diskutierten Merkmalen gehörten: Nachbilden des deutschen
Rechtes, subjektives System auf dem das Gesetzbuch fußte und die Abhängigkeit des Handelsrechtes
von dem Zivilrecht im Lichte der Bestimmungen des neuen Handelsgesetzbuches.
In den ersten Jahren waren die Meinungen der Kommentatoren über das Handelsgesetzbuch
übereinstimmend und lauteten: es sei ein Ausdruck der schöpferischen Ansichten der polnischen
juristischen Kreisen und eine wichtige Etappe auf dem Wege zur Vereinheitlichung des Handelsrechtes gewesen. In den 90er Jahren, als die ganze Wirtschaft reformiert wurde, wurde das Handelsgesetzbuch aufs Neue ins Rechtssystem aufgenommen und galt bis 2001, als das Gesetzbuch von
Handelsgesellschaften in Kraft getreten war.
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First opinions
on the Polish Commercial Code
of 1934
Summary
After many years of the occupation Poland regained its freedom in 1918. Unification and codification of law including commercial law belonged to the most important tasks concerning creating the social and commercial life in independent Poland. The Section of the Commercial Law be-
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gan its work on the project of the Commercial Code in 1928. The final version of the Code was
announced in June, 1934 and it came into life the next day.
However the new Polish commercial law did not have a chance to show in practice its all advantages and disadvantages because of the short period of its binding force (outbreak of the Second World War). The Code, after it had entered onto force gave rice to many remarks and discussions. The essential features of the Code which were most frequently commented were: the issue
of taking the example of the German Commercial Code for the Polish Commercial Code, the subjective system on which the Code was based and the issue of the dependence of the commercial
law on the civil law, according to the new regulations of the Commercial Code.
The opinions formulated in the first years of the binding force of the Code agreed that the Code
had been a sign of the creative, Polish school of law and it was an important stage on the way to
the unification of the commercial law. In the 90’ties the Code was reintroduced to the legal system and it obliged until the year 2001. It was then replaced by the Code of the Commercial Companies which is based on numerous legal regulations of its predecessor.

