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Dowody sk³adowe a prawo wekslowe

1. Uwagi wstêpne

Od czasu, gdy w 1964 r. uchylone zosta³y przepisy kodeksu handlo-
wego z 1934 r. o domach sk³adowych, nie by³o w Polsce mo¿liwo�ci
wystawiania dowodów sk³adowych maj¹cych charakter papierów war-
to�ciowych. Wielokrotnie podnoszono w doktrynie, ¿e nale¿a³oby przy-
wróciæ naszemu systemowi prawa stosowane w innych krajach i zwi¹-
zane �ci�le z obrotem handlowym instytucje prawne, jakimi s¹ domy
sk³adowe i emitowane przez nie towarowe papiery warto�ciowe1.
Obiewspomniane instytucjewprowadzi³aponownie2 dopolskiegoprawa

ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach sk³adowych oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego, Kodeksu postêpowania cywilnego i innych ustaw3.
Uchwalenie tej ustawy poprzedza³y wieloletnie prace legislacyjne, w trak-
cie których przygotowano kilka projektów regulacji, dotycz¹cych m.in.
dowodów sk³adowych4.

1 Zob. M.H. K o z i ñ s k i, Towarowe papiery warto�ciowe, [w:] M. B ¹ c z y k,
M.H. K o z i ñ s k i, M.M i c h a l s k i, W. P y z i o ³, A. S z um a ñ s k i, I. We i s s, Papiery
warto�ciowe, Kraków 2000, s. 489-490 i cyt. tam lit.

2 Domy i dowody sk³adowe normowa³y Rozporz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 28
grudnia 1924 r. o prawie o domach sk³adowych (Dz.U. Nr 114, poz. 1020), a nastêpnie
z dnia 27 czerwca 1934 r. � Kodeks handlowy art. 630-681 (Dz.U. Nr 57, poz. 502).

3 Dz.U. Nr 114, poz. 1191, ustawa o domach sk³adowych (u.d.s.).
4 Zob. M.H. K o z i ñ s k i, op. cit., s. 492-494.
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Ocena obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ wydaje siê przedwczesna, albo-
wiem praktyka ich stosowania jest zbyt krótka, dlatego w niniejszym
opracowaniu omówione zostan¹ relacje miêdzy prawem dowodów sk³a-
dowych a prawem wekslowym5. Zagadnienia te nie by³y dotychczas zbyt
szeroko analizowane w opracowaniach dotycz¹cych nowej ustawy o do-
mach sk³adowych6. Wydaje siê tak¿e, ¿e w braku aktualnych do�wiad-
czeñ i orzecznictwa warto nawi¹zaæ do starszej literatury7, która w du¿ej
mierze nie straci³a na aktualno�ci.
Niestety, mimo powstania pewnej liczby domów sk³adowych, a nawet

utworzenia Izby Domów Sk³adowych, praktyka wykorzystania dowo-
dów sk³adowych jako towarowych papierów warto�ciowych jest od-
wrotnie proporcjonalna do zainteresowania doktryny skomplikowan¹
problematyk¹ prawn¹ zwi¹zan¹ z tym typem papierów warto�ciowych.
Tak¿e banki nie wykazuj¹ praktycznie ¿adnego zainteresowania kredytem
warrantowym8, co stawia pod znakiem zapytania jedn¹ z zasadniczych
funkcji warrantu. Wydaje siê, ¿e sporo czasu jeszcze musi up³yn¹æ zanim
dowody sk³adowe uzyskaj¹ nale¿yt¹ rangê w obrocie.

5 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r., Dz.U. Nr 37, poz. 282 (pr. weksl.).
6 Zob. np. K. Z a c h a r z e w s k i, Prawne ujêcie dowodów sk³adowych de lege feren-

da, Przegl¹d Prawa Handlowego 1999, nr 6; t e n ¿ e, Ogólne za³o¿enia ustawy z 16 li-
stopada 2000 r. o domach sk³adowych, Radca Prawny 2001, nr 3; t e n ¿ e, Dom sk³adowy
jako przedsiêbiorca zaufania publicznego, Studia Prawnicze 2002, nr 1; P. P o g o n o w -
s k i, Dowód sk³adowy jako papier warto�ciowy na zlecenie, Prawo Spó³ek 1999, nr 7-8;
t e n ¿ e, Zasady dzia³ania domów sk³adowych, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego
2002, nr 10; t e n ¿ e, Domy sk³adowe, Warszawa 2001; Z. P ³ a w e c k i, Dowody sk³a-
dowe, Radca Prawy 1997, nr 1; R. J a s t r z ê b s k i, Dowody sk³adowe w prawie polskim,
Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 1999, nr 11; t e n ¿ e, Pojedyncze dowody sk³a-
dowe, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 2000, nr 7-8; B. D r a n i e w i c z, Domy
sk³adowe, Monitor Prawniczy 2001, nr 10.

7 Zob. np. A. G ó r s k i, Prawo polskie o domach sk³adowych, Przegl¹d Prawa Han-
dlowego 1925, nr 1; K. P e t y n i a k - S a n e c k i, Domy sk³adowe i obrót warrantowy,
Przegl¹d Prawa Handlowego 1925, nr 3; S. S z e r, Dowody sk³adowe wed³ug polskiego
prawa o domach sk³adowych, Przegl¹d PrawaHandlowego 1929, nr 3-6; t e n ¿ e,Pierwszy
indos warrantu, Palestra 1928, nr 3; A. Tem p e l, Prawo o domach sk³adowych, Przegl¹d
Prawa Handlowego 1925, nr 3; ten¿e, Umowa sk³adu w Kodeksie handlowym, Przegl¹d
Prawa Handlowego 1934, nr 8; Z. F e n i c h e l, Przechowanie a sk³ad, Przegl¹d Prawa
Handlowego 1935, nr 7.

8 Por. M.H. K o z i ñ s k i, op. cit., s. 479; u.d.s. w art. 74 uzna³a za czynno�æ bankow¹
operacje, których przedmiotem s¹ warranty.
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2. Dowody sk³adowe wed³ug ustawy z 2000 r.

Ustawa o domach sk³adowych przewiduje mo¿liwo�æ wystawienia
przez dom sk³adowy, czyli przedsiêbiorcê uprawnionego na mocy od-
powiedniego zezwolenia do prowadzenia przedsiêbiorstwa sk³adowego,
dowodu sk³adowego. Dowodem sk³adowym, który ma charakter papieru
warto�ciowego, jest zbywalny przez indos dokument, sk³adaj¹cy siê
z dwóch po³¹czonych ze sob¹, lecz daj¹cych siê oddzieliæ czê�ci,
z których jedna (rewers) stwierdza posiadanie9 rzeczy z³o¿onych na
sk³ad, a druga (warrant) stwierdza ustanowienie prawa zastawu na
wspomnianych rzeczach. Jak widaæ z tej definicji, ustawodawca polski
wybra³ wariant tzw. podwójnego dowodu sk³adowego.
Dom sk³adowy wydaje dowód sk³adowy na ¿¹danie sk³adaj¹cego. Jest

zatem dopuszczalne sk³adowanie w domu sk³adowym bez wydawania
dowodu sk³adowego, bêd¹cego papierem warto�ciowym. Mo¿liwe jest
tak¿e wydanie papieru warto�ciowego w jaki� czas po z³o¿eniu rzeczy
na sk³ad.
Obie czê�ci dowodu sk³adowego (rewers � sk³adowy dowód posia-

dania i warrant � sk³adowy dowód zastawniczy) powinny siê wzajemnie
na siebie powo³ywaæ i zawieraæ:
a) firmê (nazwê) domu sk³adowego, numer identyfikacyjny REGON

lub PESEL, datê z³o¿enia rzeczy na sk³ad, datêwystawienia i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania domu sk³adowego,
b) numer dowodu sk³adowego, zgodny z numerem bie¿¹cym ksiêgi

sk³adowej,
c) imiê i nazwisko (firmê, nazwê, numer identyfikacyjny REGON)

i adres sk³adaj¹cego,
d) oznaczenie ilo�ci i jako�ci, a w razie potrzeby tak¿e szczególnych

cech, rzeczy z³o¿onych na sk³ad,
e) wzmiankê o tym, czy rzeczy z³o¿one na sk³ad zosta³y ubezpieczone,

a je¿eli tak, to u jakiego ubezpieczyciela, na jak¹ kwotê i na jaki czas,
f) oznaczenie terminu odbioru rzeczy z³o¿onych na sk³ad ze sk³adu,

je¿eli termin taki zosta³ w umowie okre�lony,

9Wostatecznejwersji ustawy s³usznie odrzucono koncepcjê uznania rewersu za dowód
w³asno�ci sk³adowanych rzeczy; zob. M.H. K o z i ñ s k i, op. cit., s. 492-493.
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g) wzmiankê o tym, czy i w jakiej wysoko�ci z rzeczami z³o¿onymi
na sk³ad s¹ zwi¹zane c³a, podatki lub inne op³aty oraz zabezpieczone
prawem zastawu roszczenia domu sk³adowego, z podaniem wysoko�ci
bie¿¹cego sk³adowego oraz nale¿no�ci ubocznych i wskazaniem odpo-
wiednich pozycji taryfy sk³adowego,
h) oznaczenie banku, w którym wp³aca siê kwoty na rzecz posiadacza

dowodu sk³adowego lub jego czê�ci.
Wydanie rzeczy z³o¿onych na sk³ad posiadaczowi nierozdzielonego

dowodu sk³adowego nastêpuje na jego ¿¹danie po przedstawieniu papieru
towarowego, natomiast posiadacz rewersu musi w tym celu zwróciæ nie
tylko rewers, ale i warrant. Zwrot warrantu mo¿na zast¹piæ przedstawie-
niem za�wiadczenia banku domicylowego o z³o¿eniu w nim kwoty ozna-
czonej w warrancie.
Unormowanie dotycz¹ce dowodów sk³adowych, zawarte w ustawie

o domach sk³adowych, jest bardzo podobne do odpowiednich regulacji
prawa o domach sk³adowych z 1924 r. i kodeksu handlowego z 1934 r.
Definicja umowy sk³adu (art. 853 § 1 k.c.) okre�la, ¿e przedmiotem
sk³adowania mog¹ byæ rzeczy ruchome; ustawa o domach sk³adowych
tak¿e mówi o rzeczach bêd¹cych przedmiotem umowy sk³adu. Do re-
kwizytów dowodu sk³adowego nale¿y opis sk³adowanych rzeczy. Dawny
kodeks handlowy w definicji umowy sk³adu i w wielu innych przepisach
mówi³ o rzeczach ruchomych przyjmowanych na sk³ad. Nie by³o jednak
w prawie handlowym pe³nej konsekwencji co do okre�lenia przedmiotu
sk³adu, gdy¿ w przepisach o domach sk³adowych np. w art. 649 § 1,
652 § 4, szczególnie w art. 654 § 2, a tak¿e w art. 659 § 2, 660, 661
i innych, mowa by³a nie o rzeczach, lecz o towarach. Jest to okre�lenie
wê¿sze, obejmuj¹ce rzeczy ruchome przeznaczone do obrotu handlowe-
go, co zdaje siê �ci�le korespondowaæ z funkcj¹ dowodu sk³adowego
jako papieru towarowego. Ustawa o domach sk³adowych tak¿e nie jest
w tym zakresie jednoznaczna, bowiem w art. 2 pkt 4 i 5 definiuje siê
pojêcie towarów rolnych i przemys³owych, za� w pkt 8 tego przepisu
mówi, ¿e przez rzeczy z³o¿one na sk³ad rozumieæ trzeba towary rolne
lub przemys³owe. Nie powinno siê zatem na gruncie przepisów o do-
wodach sk³adowych uto¿samiaæ pojêcia rzeczy ruchomej i towaru10.

10 Por. K. Z a c h a r z e w s k i, Przedmiot obowi¹zku pieczy w umowie sk³adu z udzia-
³em domu sk³adowego, Prawo Spó³ek 2001, nr 5. s. 29; pogl¹d, ¿e przedmiotem sk³adu
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W sumie uznaæ wypada, ¿e na zasadzie lex specialis przedmiotem sk³adu,
w oparciu o który mo¿na wydaæ dowód sk³adowy, mog¹ byæ tylko
towary rolne i przemys³owe.

3. Stosowanie przepisów prawa wekslowego do towarowych
papierów warto�ciowych

3.1. Tradycja stosowania prawa wekslowego
Od czasu wprowadzenia do naszego prawa dowodów sk³adowych

istnia³a tendencja stosunkowo szerokiego wykorzystywania do tego typu
papierówwarto�ciowych przepisów prawawekslowego. Podobnie zreszt¹
jest w przypadku konosamentów11. Prima facie mo¿e siê to wydawaæ
zaskakuj¹ce iniezrozumia³e, albowiemgenezaweksla i jego funkcjeznacznie
ró¿ni¹ siê od zadañ, jakie spe³niaj¹ w obrocie papiery towarowe. Jak siê
wydaje, powodem do takich rozwi¹zañ ustawodawczych jest fakt, ¿e
prawo wekslowe traktowane by³o jako rodzaj �czê�ci ogólnej� dla prawa
papierów warto�ciowych, zw³aszcza w okresie, gdy brakowa³o przepi-
sów o papierach warto�ciowych w kodeksie cywilnym. W szczególnie
wa¿nej dla obrotu gospodarczego grupie papierów na zlecenie, dominacja
regulacjiwekslowychnigdy nie by³a kwestionowana12.Nie bez racji F. Zoll
podkre�la, ¿e prawo wekslowe w wielu systemach prawnych stanowi
modelowe rozwi¹zanie dotycz¹ce papierów warto�ciowych na zlecenie13.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, nie sposób ograniczyæ naszych rozwa¿añ

wy³¹cznie do �ci�le wskazanych przepisów prawa wekslowego. Dowód

mog¹ byæ jedynie towary jest do�æ powszechnywpi�miennictwie prawniczym; zob. J. N a -
p i e r a ³ a, Umowa sk³adu, Poznañ 1981, s. 25 i nast.; por. tak¿e P. P o g o n o w s k i,
Domy sk³adowe, s. 162 i cyt. tam lit. Dodaæ mo¿na, ¿e wystawianie zbywalnych dowodów
sk³adowych na rzeczy nie przeznaczone do obrotu podwa¿a³oby sens samej instytucji
papieru towarowego.

11 Por. J. £ o p u s k i, M. D r a g u n - G e r t n e r, Przewóz ³adunku, [w:] W. A d am -
c z a k,M. D r a g u n - G e r t n e r,M.H. K o z i ñ s k i, J. £ o p u s k i,M. N e s t e r o w i c z,
Prawo morskie, t. II, cz. 1, red. J. £opuski, Bydgoszcz 1998, s. 410; zob. tak¿e M.H. K o -
z i ñ s k i, op. cit., s. 474.

12 Por.A. S z p u n a r, Podstawowe problemy papierów warto�ciowych, Pañstwo i Pra-
wo 1991, z. 2, s. 20; zob. tak¿e F. Z o l l, Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów
d³u¿nych ze szczególnym uwzglêdnieniem papierówwarto�ciowych,Warszawa 2001, s. 10, 14.

13 F. Z o l l, op. cit., s. 8-9.
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sk³adowy musimy oceniæ z punktu widzenia ca³o�ci polskich regulacji
wekslowych i przepisów zwi¹zanych z ustaw¹ wekslow¹.

3.2. Skomplikowany system odes³añ
Ustawa o domach sk³adowych zawiera szereg wyra�nych odes³añ do

prawa wekslowego (art. 37 ust. 3, art. 46, art. 47, art. 48 ust. 2 i art. 49
ust. 4). We wszystkich wy¿ej wymienionych normach ustawodawca
przewiduje �odpowiednie� stosowanie przepisów prawa wekslowego do
dowodów sk³adowych. Zwróciæ jednak trzeba uwagê, ¿e prawo wekslo-
we nie jest samodzieln¹ dziedzin¹ prawa i wwielu normach odsy³a z kolei
do prawa cywilnego. Niew¹tpliwie ustawa o domach sk³adowych sta-
nowi w stosunku do kodeksu cywilnego lex specialis i nie sposób in-
terpretowaæ normy kodeksu cywilnego dotycz¹ce sk³adu, nie uwzglêd-
niaj¹c tej ustawy.W sumie trzy ustawy: kodeks cywilny, prawo wekslowe
i ustawa o domach sk³adowych s¹ ze sob¹ bardzo �ci�le powi¹zane.
Nale¿y podnie�æ jeszcze jedn¹ kwestiê zwi¹zan¹ z systemem odes³añ

do prawa wekslowego. Nowa ustawa o domach sk³adowych niew¹tpli-
wie czerpie z tradycji polskiej legislacji w tym zakresie, zw³aszcza jest
to widoczne w interesuj¹cej nas materii dowodów sk³adowych. Pamiêtaæ
jednak trzeba, ¿e bêd¹ce wzorcem dla nowej regulacji przepisy kodeksu
handlowego z 1934 r. pierwotnie odsy³a³y do haskiego systemu prawa
wekslowego14.

4.Formazaci¹ganiazobowi¹zaniazweksla idowodusk³adowego

Je�li chodzi o formê zaci¹gania zobowi¹zania wekslowego, to wbrew
pozoromprawowekslowe jest stosunkowo liberalne. Pozageneraln¹ zasad¹
pisemno�ci tego typu zobowi¹zañ istnieje swoboda odno�nie domateria³u,
na którym weksel mo¿e byæ napisany, nie ma te¿ ograniczeñ co do
sposobu wype³niania tre�ci poszczególnych elementów weksla (rodzaj
pisma, kolejno�æ). Cech¹ dokumentu wekslowego jest tak¿e jego ca³ko-
wicie prywatny charakter. Nie ma zatem obowi¹zku, by weksel sporz¹dza³

14 Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 14 listopada 1924 r. � Prawo wekslowe
(Dz.U. Nr 100, poz. 926) opiera³o siê na regulacjach przyjêtych w latach 1910-1912 na
haskiej konferencji prawa wekslowego; por. M.H. K o z i ñ s k i, Prawo wekslowe, Toruñ
1999, s. 20, 22 i nast.



83

Dowody sk³adowe a prawo wekslowe

okre�lonyorganlubinstytucja,anawetwskazanyuczestnikobrotu.Mo¿liwo�æ
sukcesywnego uzupe³niania poszczególnych klauzul wekslowych powo-
duje, ¿e prawo wekslowe zna formê weksla in blanco. Dodajmy, ¿e mimo
wprowadzenia do obrotu urzêdowych blankietów wekslowych15, weksel
wystawiony bez wykorzystania takiego blankietu, je�li zawiera wszystkie
rekwizyty, jest podstaw¹ wa¿nego zobowi¹zania wekslowego.
Prawo o domach sk³adowych nie przewiduje wprawdzie stosowania

urzêdowych blankietów dowodów sk³adowych, ale je�li chodzi o formê
dokumentu sk³adowego jest znacznie mniej liberalne. Przede wszystkim
dowód sk³adowy wydaje dom sk³adowy (art. 23 ust. 1 u.d.s.), czyli ten
typ papieru warto�ciowego jest wype³niany przez upowa¿nionego pra-
cownika domu sk³adowego. Podobnie jak w przypadku konosamentu,
wystawienie dowodu sk³adowego uznaæ trzeba za jednostronn¹ czynno�æ
prawn¹. Poza tym, jakkolwiek prawo sk³adowe nie wprowadza urzêdo-
wego wzoru dowodu sk³adowego, nak³ada na dom sk³adowy szereg
wymagañ ustawowych co do formy dokumentu sk³adowego i sposobu
jego wydawania. Dowód sk³adowy musi mieæ charakter drukowanego
formularza stanowi¹cegoelement ksiêgi sk³adowej.Ksiêga sk³adowa sk³ada
siê z trwale ze sob¹ po³¹czonych, kolejno ponumerowanych kart, umo¿-
liwiaj¹cych od³¹czanie dowodów sk³adowych. Papierem warto�ciowym
staje siê formularz wype³niony zgodnie z wymaganiami ustawy i oddzie-
lony od ksiêgi sk³adowej. Taki dokument musi sk³adaæ siê z dwu czê�ci
trwale ze sob¹ po³¹czonych i zawieraj¹cych identyczn¹ tre�æ, w której
s¹ wzajemne powo³ania. Wyra�nie zaznaczone w dokumencie czê�ci
dowodu sk³adowego musz¹ daæ siê oddzieliæ. Nale¿y dodaæ, ¿e dowód
sk³adowy nawet po oddzieleniu od ksiêgi sk³adowej zachowuje z ni¹
wyra�n¹ ³¹czno�æ, o czym jest mowa w art. 25 ust. 2 i art. 28 ust. 2
u.d.s. Wystawienie dowodu sk³adowego wbrew przepisom ustawy, np.
nie zawieraj¹cego ustawowo wymaganych danych czy bez podwójnej
formy dokumentu albo w inny sposób uniemo¿liwiaj¹cy jego wykorzy-
stanie w obrocie, a tak¿e bez zachowania wspomnianej szczególnej wiêzi
formalnej z ksiêg¹ sk³adow¹, podlega karze grzywny do 2500 z³ (art. 68
u.d.s.). Ustawa o domach sk³adowych, podobnie jak dawny kodeks

15 Zob. Rozporz¹dzenieMinistra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu
pobierania, zap³aty i zwrotu op³aty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej
op³aty (Dz.U. Nr 110, poz. 1176).
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handlowy, nie przewiduje wprawdzie sankcji niewa¿no�ci dla dowodu
sk³adowego wystawionego niezgodnie z przepisami prawa, ale nie sposób
zaakceptowaæ dowodu sk³adowego jako papieru warto�ciowego, je�li nie
bêdzie posiada³ on �ci�le przez prawo okre�lonych rekwizytów16. Nato-
miast je�li dowód sk³adowy nie jest papierem warto�ciowym, wydanym
na ¿¹danie sk³adaj¹cego w �ci�le przewidzianej formie, jego tre�æ okre�la
art. 853 § 2 k.c. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e formularzowa forma dowodu
sk³adowego nie pozwoli na emisjê papierów warto�ciowych nie spe³nia-
j¹cych wszystkich wymagañ ustawy.
Mimo mo¿liwo�ci przekszta³cenia dowodu sk³adowego w dwa inne

papiery warto�ciowe o zró¿nicowanym charakterze prawnym, dowody
sk³adowe trzeba uznaæ za papiery istniej¹ce wy³¹cznie w jednostkowej
formie orygina³u17. Nie mo¿na stosowaæ do tego rodzaju papierów to-
warowych odpowiednich przepisów prawa wekslowego o wystawianiu
tzw. wtóropisów18.
Nie s¹ wtóropisami, lecz nowymi dowodami sk³adowymi, papiery

warto�ciowe wydane w trybie art. 33 ust. 1 u.d.s. Przepisy daj¹ prawo
posiadaczowi nierozdzielonego dowodu sk³adowego b¹d� ³¹cznie posia-
daczom obu czê�ci rozdzielonego dowodu sk³adowego, wykazuj¹cym
swoje prawo nieprzerwanym szeregiem indosów, ¿¹dania wystawienia
nowego dowodu sk³adowego bezpo�rednio na swoje imiê. Posiadacz lub
posiadacze mog¹ tak¿e domagaæ siê podzia³u na czê�ci towarów sk³a-
dowanych w domu sk³adowym i wystawienia osobnych dowodów sk³a-
dowychna ka¿d¹ z tych czê�ci. Jest to jeszcze jeden zmo¿liwych sposobów
przekszta³cenia pierwotnego dowodu sk³adowego. Powsta³e w ten spo-

16 W literaturze nie by³o jednolito�ci w tym zakresie; S. J a n c z e w s k i, Prawo han-
dlowe, wekslowe i czekowe,Warszawa 1947, s. 366; Z. F e n i c h e l, [w:] 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 1936,
s. 1012, uwa¿a, ¿e tre�æ ustawowa dowodu sk³adowego jest obligatoryjna, za� J. N am i t -
k i e w i c z, Kodeks handlowy, Komentarz, t. II, Warszawa 1935, s. 275 i S. S z e r, op. cit.,
s. 124, uznawali, ¿e ustawowywykaz elementówdowodu sk³adowegoma jedynie charakter
porz¹dkowy; por. tak¿e P. P o g o n o w s k i, op. cit., s. 32.

17 Nie jest to typowe dla wszystkich papierów towarowych, np. prawo morskie prze-
widujemo¿liwo�æwystawiania konosamentóww tylu jednobrzmi¹cych egzemplarzach, ilu
za¿¹da za³adowca, uwidoczniaj¹c na ka¿dym z nich liczbêwydanych egzemplarzy; typowy
jest tzw. set konosamentów, czyli komplet trzech orygina³ów.

18 Por. M. A l l e r h a n d, Kodeks handlowy. Komentarz, Kraków 1935, s. 968; zob.
tak¿e P. P o g o n o w s k i, Dowód sk³adowy..., s. 33.
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sób papiery warto�ciowe s¹ w znacznym stopniu zale¿ne od pierwotnego
dowodu sk³adowego, m.in. przez to¿samo�æ podmiotow¹ i odno�nie do
towaru, którego dotycz¹, a tak¿e przez mo¿liwo�æ zaopatrzenia tych pa-
pierów warto�ciowych w datê wystawienia pierwotnego dokumentu. Pa-
piery nowe niejako zastêpuj¹ pierwotny papier, albowiem musi byæ on
zwrócony domowi sk³adowemu i uniewa¿niony. W literaturze podnosi
siê, ¿e posiadaczowi dowodu sk³adowego mo¿e zale¿eæ na tym, by dalsi
jego nabywcy nie wiedzieli sk¹d towar pochodzi lub na czyj¹ rzecz i do
jakiej wysoko�ci by³ obci¹¿ony19.
W odró¿nieniu od prawa wekslowego, które expressis verbis mówi

o odpisach wekslowych, okre�laj¹c formê odpisu, jego wykorzystanie
w obrocie (mo¿liwo�æ umieszczania indosów i avali), obowi¹zek wska-
zania u kogo znajduje siê orygina³ etc., prawo sk³adowe nic nie mówi
na temat odpisów dowodów sk³adowych, rewersów i warrantów. Czy
zatem nie ma mo¿liwo�ci stosowania odpisów (kopii) towarowych
papierów warto�ciowych? Pos³u¿yæ siê mo¿na ponownie analogi¹ z pra-
wem morskim. Poza orygina³ami konosamentów, w praktyce spotykamy
wiele ich kopii (non negotiable) nie pe³ni¹cych innych funkcji ni¿ infor-
macja o tre�ci oryginalnego papieru warto�ciowego. Tak¹ funkcjê pe³ni³a
zw³aszcza tzw. kopia kapitañska, przewo¿ona na statku wraz z ³adunkiem.
Wprawdzie nowy kodeks morski z 2001 r.20 nie zawiera ju¿ przepisów
o kopii kapitañskiej, nie znaczy to jednak, ¿e nie mo¿na sporz¹dzaæ kopii
konosamentów. Wydaje siê, ¿e podobnie jest z dowodami sk³adowymi
i pochodz¹cymi od nich papierami warto�ciowymi. Nie mo¿na jednak do
towarowych papierów warto�ciowych stosowaæ art. 67 i 68 pr. weksl.

5. Istota prawna dowodu sk³adowego

5.1. Rodzaj papieru warto�ciowego
Nie ma ustawowej definicji weksla i dowodu sk³adowego. Pozwala

to doktrynie na formu³owanie ró¿nych definicji, przy czym na ogó³ polega

19 Z. F e n i c h e l, [w:] Kodeks handlowy..., s. 1025.
20 Ustawa z dnia 18 wrze�nia 2001 r. � Kodeks morski, Dz.U. Nr 138, poz. 1545

(k.m.); por. M.H. K o z i ñ s k i,Nowy kodeks morski, Gdynia 2002; t e n ¿ e,Kodeks morski
2001, Prawo Morskie 2002, vol. XVII, s. 18; t e n ¿ e, Celowo�æ nowelizacji nowego
kodeksu morskiego, Prawo Morskie 2003, vol. XVIII, s. 17 i nast.
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to na eksponowaniu zasadniczych cech i funkcji tych papierów warto-
�ciowych.
ZdaniemA. Szpunara, �weksel jest dokumentemmaj¹cym �ci�le przez

ustawê okre�lony tekst, w którym inkorporowane s¹ o�wiadczenia woli
osób wystêpuj¹cych w stosunku wekslowym�21. Wed³ug I. Rosenblütha,
�weksel jest papierem warto�ciowym o cechach �ci�le przez prawo
wekslowe przepisanych, w którym inkorporowane jest abstrakcyjne
zobowi¹zanie zap³acenia sumy pieniê¿nej�22.
Weksel jest zatem pieniê¿nym papierem warto�ciowym na zlecenie.

A. Szpunar uwa¿a³, ¿e �indos jest normalnym sposobem przenoszenia
praw wynikaj¹cych z weksla�23. Istnieje jednak mo¿liwo�æ wystawienia
tzw. recta weksla, czyli papieru imiennego. Mo¿na zatem wy³¹czyæ
mo¿liwo�æ indosowania weksla. Istnieje równie¿ mo¿liwo�æ, by przy
pomocy indosu in blanco uczyniæ z weksla papier na okaziciela24.
Dowód sk³adowy jest zbywalnym przez indos towarowym papie-

rem warto�ciowym o �ci�le okre�lonej formie, legitymuj¹cym jego
posiadacza do dysponowania towarem z³o¿onymwdomu sk³adowym.
Jak widaæ z powy¿szej definicji, dowód sk³adowy musi byæ papierem

warto�ciowymna zlecenie i s¹dziæ nale¿y, ¿e niemamo¿liwo�ci zakazania
jego indosowania, czy to formu³uj¹c ten papier jako recta, czy to stosuj¹c
indos zamkniêty25. Ustawodawca sam przewiduje pewne ograniczenia
w zakresie indosowania warrantu (art. 32 u.d.s), ale z ¿adnego przepisu
ustawy o domach sk³adowych nie mo¿na wyprowadziæ tezy, by dopusz-
czalny by³ dowód sk³adowy na okaziciela lub imienny. Z zasady numerus
clausus papierów warto�ciowych wyci¹gn¹æ nale¿y wniosek, ¿e tak sfor-
mu³owane dowody sk³adowe nie by³yby papierami towarowymi, a je�li

21 A. S z p u n a r, Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 1996,
s. 43.

22 I. R o s e n b l ü t h, Prawo wekslowe. Komentarz, t. I, Kraków 1936, s. 16.
23 Zob.A. S z p u n a r, op. cit., s. 4-5.
24 Inaczej A. S z p u n a r, op. cit., s. 5; wed³ug niego �weksel nie mo¿e byæ papierem

warto�ciowym na okaziciela, dziêki jednak stosowaniu indosu in blanco, mo¿na osi¹gn¹æ
podobny cel gospodarczy�.

25 Kwestia ta od dawna budzi³a w¹tpliwo�ci w doktrynie, m.in. M. A l l e r h a n d, op.
cit., s. 966, dopuszcza³ mo¿liwo�æ pozbawienia dowodu sk³adowego formy papieru war-
to�ciowego na zlecenie, za� Z. F e n i c h e l, [w:] Kodeks handlowy..., s. 1017 wyra¿a³
pogl¹d przeciwny.
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spe³nia³yby wymogi przewidziane w art. 853 § 2 k.c., uznaæ nale¿a³oby
je za rodzaj pokwitowania.
Porównanie weksla i dowodu sk³adowego nie jest ³atwe, bo mimo

ró¿norodno�ci rodzajówweksli stosowanychwpraktyce, s¹ onewzasadzie
instytucj¹ jednorodn¹, za� dowód sk³adowy z istoty swej mo¿e wyka-
zywaæ ow¹ dwoist¹ naturê prawn¹ cechuj¹c¹ warrant i rewers. Dowód
sk³adowy jest de lege lata papierem warto�ciowym o nie w pe³ni jed-
nolitym charakterze prawnym. Z art. 2 pkt 3 i 23 ust. 2 u.d.s. wynika
bowiem, ¿e pod pojêciem�dowód sk³adowy� rozumieæ nale¿y trzy rodzaje
papierówwarto�ciowych: dowód sk³adowy nierozdzielony, oddzielony od
dowodu sk³adowego rewers i oddzielony od dowodu sk³adowego war-
rant.

5.2. Dowód sk³adowy nierozdzielony
Dowód sk³adowynierozdzielony jest dokumentem, z któregowynikaj¹

dla sk³adaj¹cego wszelkie prawa w³a�ciwe dla papieru dyspozycyjnego;
papier ten reprezentuje towar i stanowi wy³¹czn¹ podstaw¹ do ¿¹dania
przez sk³adaj¹cego wydania towaru przechowywanego przez dom sk³a-
dowy. Dopóki dowód sk³adowy wystêpuje w tej postaci, jego posiada-
czowi przys³uguje prawo rozdzielenia go, a w konsekwencji stworzenia
dwóch nowych papierów warto�ciowych. Co do tego, ¿e dowód sk³a-
dowy jest papierem towarowym nie powinno byæ w¹tpliwo�ci. Tak wiêc
jest to specyficzna formapapieruwarto�ciowego,wyró¿niaj¹ca siê cechami
do�æ nietypowymi dla papierów warto�ciowych26.
Zwa¿ywszy, ¿e obrót papierami towarowymi zastêpuje niejako obrót

towarami in natura, wydaje siê, ¿e towary, na które opiewaj¹ te papiery,
powinny istnieæ w momencie emisji papieru; winne byæ one pod piecz¹
ich wystawcy27. �Warto�æ� dowodu sk³adowego nie jest okre�lona
w jednostkach pieniê¿nych, lecz zale¿y od warto�ci towaru, na który
papier opiewa. O warto�ci tej decyduje aktualna cena rynkowa danego
towaru, jego ilo�æ i jako�æ. O atrakcyjno�ci papieru towarowego �wiad-
czy tak¿e czêsto odpowiednia indywidualizacja towaru w tre�ci dowodu

26 Por. M.H. K o z i ñ s k i, Towarowe papiery warto�ciowe..., s. 451 i nast.; zob. tak¿e
P. P o g o n o w s k i, Domy sk³adowe..., s. 84 i nast.; Z. P ³ a w e c k i, op. cit., s. 43 i nast.

27 M.H. K o z i ñ s k i, jw., s. 451; podobnie P. P o g o n o w s k i, jw., s. 84.
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sk³adowego, m.in. podanie jego specyficznych cech28. Dodatkowymi
elementami pozwalaj¹cymi oceniæ warto�æ dowodu sk³adowego jest
wysoko�æ kwoty, na jak¹ opisane w nim towary zosta³y ubezpieczone.
Niew¹tpliwie o warto�ci towaru �wiadczyæ mo¿e tak¿e wysoko�æ ewen-
tualnego ich obci¹¿enia prawem zastawu.
Za cechê charakterystyczn¹ papieru towarowego uznano w literatu-

rze29 fakt wyj¹tkowo �cis³ego powi¹zania emisji tych papierów warto-
�ciowych z konkretnymi umowami przewozu morskiego lub sk³adu. Bez
istnienia wspomnianych stosunków podstawowych papiery towarowe
powstaæ i istnieæ nie mog¹. Dodaæ mo¿na, ¿e ten rodzaj papierów
warto�ciowych stanowi zazwyczaj istotny element z³o¿onych operacji
handlowych, bankowo-kredytowych, spedycyjno-przewozowych, nie-
rzadko zwi¹zanych z handlem miêdzynarodowym. Prawid³owo wype³-
nionyweksel kreuje samodzielny stosunekobligacyjny niezale¿nie od tego,
czy jest to weksel w stosunkach prywatnych, czy gospodarczych. Jego
charakter nie zmienia siê w przypadku skomplikowanych relacji obliga-
cyjnych zwi¹zanych z dyskontem czy przy sprzeda¿y miêdzynarodowej.
Natomiast nie mo¿na sobie wyobraziæ konosamentu bez konkretnego
statku, dowodu sk³adowego bez domu sk³adowego.
Wspomniana wiê� dowodu sk³adowego z okre�lon¹ umow¹ sk³adu

wprowadza kolejn¹ w¹tpliwo�æ co do charakteru prawnego dowodu
sk³adowego, a �ci�lej zobowi¹zania, które on kreuje. Bezdyskusyjn¹ cech¹
weksla i innych papierów warto�ciowych jest abstrakcyjny charakter
zobowi¹zañ z nich wynikaj¹cych. Zdaniem I. Ró¿añskiego, ten kto zro-
zumie abstrakcyjny i bezwarunkowy charakter zobowi¹zania wekslowe-
go, ten pojmie jego istotê i w pe³ni u�wiadomi sobie warto�æ, jak¹ przed-
stawia ten papier warto�ciowy w obrocie gospodarczym30. Nasuwa siê
zasadnicze pytanie, czy z dowodu sk³adowego wynika zobowi¹zanie typu
abstrakcyjnego. Wydaje siê, ¿e pierwszy posiadacz dowodu sk³adowego,

28 Por. K. Z a c h a r z e w s k i, Przedmiot obowi¹zku pieczy..., s. 31; P. P o g o n o w -
s k i, jw., s. 164.

29 Por. M.H. K o z i ñ s k i, jw., s. 453, podobnie P. P o g o n o w s k i, jw., s. 85.
30 I. R ó ¿ a ñ s k i, Podrêcznik prawa wekslowego, Warszawa 1957, s. 21; M. C z a r -

n e c k i, [w:] M. C z a r n e c k i, L. B a g i ñ s k a, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz,
Warszawa 2000, s. 42 i nast. stwierdza, ¿e �zobowi¹zanie wekslowe zachowuje swoj¹
wa¿no�æ niezale¿nie od wszelkich przyczyn, które spowodowa³y jego powstanie�.
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czyli sk³adaj¹cy,mimouzyskania papieruwarto�ciowego i niejako podwo-
jenia swego stosunku obligacyjnego z domem sk³adowym (czynno�æ
prawna dwustronna � umowa sk³adu i czynno�æ prawna jednostronna
� papier warto�ciowy) nie modyfikuje zasadniczo tre�ci tego stosunku
obligacyjnego. Wbrew dotychczasowym wypowiedziom doktryny, ¿e
z dowodów sk³adowych wynikaj¹ zobowi¹zania o abstrakcyjnym cha-
rakterze31, s¹dziæ raczej nale¿y, i¿ podobnie, jak to ma miejsce w przy-
padku konosamentów, dopiero wprowadzenie tego papieru warto�ciowe-
go do obiegu, czyli nabycie go w formie indosu przez osobê trzeci¹,
wyzwala ow¹ szczególn¹ ochronê, jak¹ daje nabycie w dobrej wierze
takiego specyficznego dokumentu. Dopiero wówczas stosuje siê bowiem
odpowiednio art. 17 pr. weksl., z którego wynika, ¿e d³u¿nicy wekslowi
nie mog¹ siê zas³aniaæ zarzutami opartymi na swych stosunkach osobi-
stych z wystawc¹ lub poprzednimi posiadaczami weksla. S. Szer wy-
wodzi³, ¿e obowi¹zek przedsiêbiorcy sk³adowego w stosunku do pier-
wotnego sk³adaj¹cego jest typowo kauzalny, niezale¿nie od tego, czy
sk³adaj¹cy otrzyma³ dowód sk³adowy, czy nie. Autor ten twierdzi³, ¿e
dowód sk³adowy nie musi z samego prawa rodziæ zobowi¹zania abstrak-
cyjnego, nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by za zgod¹ pierwotnego
sk³adaj¹cego na dowodzie sk³adowym umie�ciæ wzmiankê �zgodnie
z umow¹ sk³adu� albo �zawarto�æ niewiadoma�32. Wydaje siê, ¿e de lege
lata np. mo¿e dotyczyæ to towarów w kontenerach lub w innych za-
mkniêtych opakowaniach.
Istotn¹ cech¹ zobowi¹zañ wekslowych jest ich bezwarunkowo�æ.

Jest to cecha typowa zw³aszcza dla papierów pieniê¿nych. Ustawa o do-
mach sk³adowych nie wymaga, by w tre�ci dowodu sk³adowego by³a
mowa o bezwarunkowym zobowi¹zaniu domu sk³adowego do wydania
towaru w zamian za papier warto�ciowy wyemitowany po jego przyjêciu.
Zobowi¹zanie spe³nienia obowi¹zku wydania towaru wynika z tre�ci art.
34 u.d.s., który stwierdza, ¿e wydanie rzeczy z³o¿onych na sk³ad po-
siadaczowi rewersu nastêpuje za zwrotem rewersu i warrantu; dotyczy
to naturalnie tak¿e posiadacza nierozdzielonego dowodu sk³adowego.
W¹tpliwe jest jednak, czy jest to zobowi¹zanie bezwarunkowego wydania

31 Zob. K. Z a c h a r z e w s k i, Prawne ujêcie dowodów sk³adowych..., s. 26.
32 S. S z e r, Dowody sk³adowe..., s. 156-157.
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sk³adowanego towaru. Po pierwsze, prawo sk³adowe zabezpiecza rosz-
czenia przedsiêbiorcy sk³adowego do sk³adaj¹cego ustawowym prawem
zastawu, po drugie, przedsiêbiorca sk³adowy ma prawo, a gdy wymaga
tego interes sk³adaj¹cego � obowi¹zek, sprzedania rzeczy z zachowaniem
nale¿ytej staranno�ci. W obu wypadkach nie mo¿e byæ mowy o bezwa-
runkowym wydaniu przedmiotu sk³adu.
Powy¿sze uwagi eksponuj¹ ró¿nice miêdzy wekslem a dowodem

sk³adowym.Docech zbli¿aj¹cychobapapierywarto�ciowe zaliczyæmo¿na
formalizm, który w ustawie o domach sk³adowych nie jest tak daleko
id¹cy jak w prawie wekslowym, ale jest jednak wyra�ny. Dowodemmog¹
byæ np. art. 25 ust. 3 i 32, dotycz¹ce niewa¿no�ci indosu oraz art. 37
mówi¹cy o utracie prawa do zwrotnego poszukiwania w braku protestu.
Jak siê wydaje, wspóln¹ cech¹ jest równie¿ skrypturalno�æ zobowi¹zañ
z obu papierów, a zw³aszcza skrypturalna odpowiedzialno�æ. Za cechê
wspóln¹ weksla i dowodu sk³adowego uznaæ trzeba tak¿e jednorodno�æ
przedmiotu �wiadczenia. W pierwszym przypadku jest to zawsze suma
pieniê¿na, w drugim sk³adowany towar. Oba papiery nie mog¹ dotyczyæ
�wiadczeñ o charakterze mieszanym33, jak np. niektóre obligacje.

5.3. Rewers
Oddzielony od dowodu sk³adowego rewers daje warunkowe prawo

do odbioru towaru, bowiem, jak wspomniano, je�li jest w obrocie warrant,
przed jego wykupieniem prawo z oddzielonego rewersu nie mo¿e byæ
wykonane. Rewers daje jednak przede wszystkim prawo do rozporz¹-
dzania opisanym w nim towarem, jednak i w tym przypadku prawo to
jest uzale¿nione od warrantu, albowiem posiadacz rewersu mo¿e prze-
nie�æ prawo do towaru z obci¹¿eniem wynikaj¹cym z warrantu. Posia-
dacza rewersu uwa¿a siê za w³a�ciciela sk³adowanego towaru, który
obci¹¿ony jest prawem zastawu.
Wa¿ny jest moment powstania z dowodu sk³adowego nowego papieru

warto�ciowego, jakim jest rewers. Z obowi¹zuj¹cych przepisów wynika,
¿e wprawdzie rewers i warrant s¹ samodzielnymi papierami warto�cio-
wymi, wype³niaj¹cymi ró¿ne funkcje wyznaczone im przez prawo, to
jednak dokumenty te s¹ ze sob¹ �ci�le zwi¹zane �genetycznie�, gdy¿

33 Tej jednorodno�ci nie narusza odrêbno�æ warrantu, bowiem inkorporuje on w za-
sadzie tak¿e jednorodn¹ wierzytelno�æ o charakterze pieniê¿nym.
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pochodz¹ z tej samej ksiêgi sk³adowej i s¹ czê�ciami tego samego dowodu
sk³adowego formalnie, albowiemmaj¹ ten sam numer i powo³uj¹ siê jeden
na drugi w swojej tre�ci. Wreszcie merytorycznie, bowiem maj¹ iden-
tyczn¹ tre�æ i dotycz¹ tego samego towaru. O iunctim miêdzy obu
rozdzielonymi czê�ciamidowodu sk³adowego �wiadczy tak¿e to, ¿e dotycz¹
one tej samej umowy sk³adu. Powstanie rewersu i warrantu zale¿¹ od
siebie � rewers powstaje w momencie, gdy powstaje warrant. Nie wydaje
siê, by momentem tym by³o samo fizyczne rozdzielenie dowodu sk³a-
dowego. Nie jest tym momentem tak¿e dokonanie indosu na rewersie
i przeniesienie go na indosatariusza. Powstanie z dowodu sk³adowego
dwóch zró¿nicowanych funkcjonalnie papierów warto�ciowych nastê-
puje w momencie dokonania pierwszego indosu na warrancie, czyli
w sytuacji gdy posiadacz tej czê�ci dowodu sk³adowego zdecyduje siê
udzieliæ swemu kontrahentowi zabezpieczenia w formie zastawu na
sk³adowanym towarze.
Rewers jest typowym papierem warto�ciowym dyspozycyjnym, gdy¿

jego wrêczenie jest warunkiem sine qua non przeniesienia w³asno�ci
towarów z³o¿onych na sk³ad. W uproszczeniu mo¿na uznaæ, ¿e wydanie
rewersu jest równoznaczne z wydaniem towaru. Zgodnie ze znan¹ teori¹
reprezentacji, traditio instrumenti równa siê traditio rei, dlatego tak wa¿ne
jest, by dowód sk³adowydotyczy³ rzeczy istniej¹cej i znajduj¹cej siê realnie
pod piecz¹ domu sk³adowego. Prawnorzeczowe skutki wystawienia
rewersu (lub nierozdzielonego dowodu sk³adowego) s¹ ewidentne. Po-
legaj¹ one na tym, ¿e towary sk³adowane podlegaj¹ odmiennym ni¿ inne
rzeczy ruchome zasadom. Przypomnijmy, ¿e w �wietle art. 155 § 1 k.c.,
je�li chodzi o rzeczy oznaczone in specie, w³asno�æ rzeczy przechodzi
na nabywcê z mocy samej umowy zobowi¹zuj¹cej, bez potrzeby prze-
niesienia posiadania rzeczy. Ustawa o domach sk³adowych stanowi w tym
zakresie wyj¹tek, bowiem do przeniesienia w³asno�ci przechowywanych
w domu sk³adowym towarów, na które wystawiono dowód sk³adowy,
poza umow¹ konieczne jest przeniesienie posiadania rzeczy, a w³a�ciwie
wrêczenie rewersu bêd¹cego namiastk¹ przeniesienia posiadania. Z punk-
tu widzenia obrotu handlowego wa¿ne jest, ¿e dla przeniesienia w³asno�ci
rzeczy ruchomych oznaczonych in genere, które tak¿e mog¹ byæ przed-
miotem sk³adu, prawo zawsze wymaga przeniesienia posiadania. Rola
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dowodu sk³adowego (rewersu) jest w takim przypadku trudna do prze-
cenienia.
Wystawienie dowodu sk³adowego powoduje ponadto ten skutek, ¿e

niemo¿liwa jest egzekucja z towarów z³o¿onych na sk³ad, przedmiotem
egzekucji mo¿e byæ tylko dowód sk³adowy lub jedna z jego czê�ci (art.
31 u.d.s.). Przepis ten potwierdza wyra�nie fakt reprezentowania towaru
przez papier towarowy.
Zanim przejdziemy do zapoznania siê bli¿ej z kwesti¹ indosu, trzeba

zwróciæ uwagê, ¿e sk³adaj¹cy mo¿e przenie�æ w drodze indosu na ka¿d¹
inn¹ osobê posiadanie sk³adowanego towaru i takie prawa do towaru, jakie
mu do niego przys³uguj¹. Chodzi tu o prawa rzeczowe i obligacyjne. Te
drugie, to swoista cesja w prawa wynikaj¹ce z umowy sk³adu, a tak¿e
z innych umów dotycz¹cych towaru, np. umów ubezpieczenia. Wiêk-
szo�æ opracowañpo�wiêconychomawianej problematyce skupia siê jednak
na zagadnieniu przeniesienia w³asno�ci sk³adowanych rzeczy. Uznaje siê,
¿e ³¹czny indos rewersu iwarrantu, czyli nierozdzielonego dowodu sk³ado-
wego, a nawet indos samego rewersu, przenosz¹ na nabywcê w³asno�æ
sk³adowanego towaru34. Dodajmy, ¿e poza sam¹ umow¹ indosu niezbêdne
jest wrêczenie indosatariuszowi rewersu. Podobnie jest z indosem wekslo-
wym, który przenosi wszystkie prawa z weksla, czyli w³asno�æ weksla
i inkorporowanej w nim wierzytelno�ci.
Wypada zgodziæ siê z takim stanowiskiem, chocia¿ w praktyce obrotu

towarowymi papierami warto�ciowymi mo¿e siê zdarzyæ, ¿e sk³adaj¹cy,
a w obrocie morskim za³adowca lub przewo�nik35, nie s¹ w³a�cicielami

34 Tak m.in. Z. F e n i c h e l, [w:] Kodeks handlowy..,, s. 1014; M. A l l e r h a n d, op.
cit., s. 963; P. P o g o n o w s k i, Dowód sk³adowy..., s. 32; A. K o w a l c z y k, P. P o g o -
n o w s k i, Charakterystyka dowodu sk³adowego na tle projektu ustawy o domach sk³a-
dowych, Przegl¹d Legislacyjny 2000, nr 2, s. 26.

35 E. D r o z d, Rozporz¹dzanie towarami za pomoc¹ dokumentów w miêdzynarodo-
wym obrocie handlowym, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 1977, nr 1, s. 40,
poddaje krytyce pogl¹d wyra¿any w nauce prawa morskiego, jakoby �przeniesienie ko-
nosamentu, dokonane zgodnie z przepisami prawa, powodowa³o przeniesienie w³asno�ci
³adunku�. Autor ten uwa¿a, ¿e zbywca konosamentu przenosi tylko prawa wynikaj¹ce z
tego papieru warto�ciowego, czyli uprawnienie do rozporz¹dzania towarem [obecnie
�dysponowania� �M.H.K.], nie przenosi natomiast w³asno�ci towaru, nawetwówczas, gdy
jest jegow³a�cicielem. Je�li chcia³by przenie�æ równie¿w³asno�æ towaru,winien z nabywc¹
konosamentu zawrzeæ umowê przenosz¹c¹ w³asno�æ wed³ug k.c.�.
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towaru. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ morskie prawo przewozowe.
Artyku³ 150 k.m. przewiduje, ¿e je¿eli odbiorca ³adunku przewo¿onego
drog¹ morsk¹ nie zg³asza siê lub odmawia przyjêcia ³adunku albo opó�nia
wy³adunek, przewo�nik na koszt i niebezpieczeñstwo odbiorcy wy³adu-
je ³adunek i odda go do przechowania w domu sk³adowym; w taki sam
sposóbprzewo�nikpostêpujewprzypadkuzg³oszenia siê poodbiór ³adunku
jednocze�nie kilku posiadaczy konosamentów. Je¿eli dowód sk³adowy
wystawiony na sk³adaj¹cego, czyli na przewo�nika morskiego, który
oczywi�cie nie jest w³a�cicielem przewo¿onego ³adunku, zosta³by zain-
dosowany na osobê trzeci¹, mo¿e przenie�æ na indosatariusza prawo
w³asno�ci towaru. Indosatariusz dowodu sk³adowego w dobrej wierze
nabywa wszystkie prawa inkorporowane w tym dokumencie, choæby nie
przys³ugiwa³y one wcale indosantowi lub przys³ugiwa³y muwmniejszym
zakresie, ni¿ to wynika z tre�ci papieru warto�ciowego. Mamy tu w ca³ej
rozci¹g³o�ci przejaw abstrakcyjno�ci zobowi¹zania i jego skrypturalno�ci.
W nauce prawa wekslowego podkre�la siê, ¿e indos jest specyficznym
sposobem nabycia praw z papieru na zlecenie, ³ami¹cym zasadê nemo
plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet36. Tak wiêc dziêki
temu, ¿e dowody sk³adowe s¹ przenoszalne wy³¹cznie przez indos, do
którego stosuje siê odpowiednio przepisy prawa wekslowego, indosata-
riuszwdobrejwierzenabywaprawow³asno�ci towaruopisanegowrewersie.
W odró¿nieniu od konosamentów, które mog¹ byæ przenoszone nie

tylko w formie indosu, przy pomocy rewersu przenosi siê w³asno�æ
sk³adowanego towaru, a nie jedynie, tak potrzebne w obrocie handlowym,
prawo do dysponowania towarem. Mo¿na s¹dziæ, ¿e rewers nale¿a³oby
traktowaæ jako rodzaj documents of title. Wedle prawa amerykañskiego,
posiadacz takiego negotiable document mo¿e przenie�æ w³asno�æ rzeczy
nie bêd¹c sam w³a�cicielem i to nawet wówczas, gdy w przypadku rze-
czywistegow³adania towaraminiemóg³byprzenie�wiêcej praw, ani¿eli sam
posiada. W konsekwencji posiadanie document of title odgrywa w prak-
tyce wiêksz¹ rolê ni¿ rzeczywiste w³adanie towarem37.
Do prawa wekslowego nawi¹zuje jeszcze jeden wa¿ny przepis ustawy

o domach sk³adowych, którego ocena pozwala okre�liæ istotê prawn¹

36 Por. W. L a n g o w s k i, Indos wekslowy, Kraków 1998, s. 101.
37 E. D r o z d, op. cit., s. 42.



94

Miros³aw H. Koziñski

dowodu sk³adowego, a szczególnie rewersu, chodzi o art. 29 ust. 2.
Przepis ten przenosi na grunt prawa dowodów sk³adowych instytucjê
tzw. legitymacji formalnej, charakterystycznej dla prawa papierów war-
to�ciowych. Norma ta stwierdza, ¿e �posiadacza rewersu, wykazuj¹cego
swoje prawo nieprzerwanym szeregiem indosów, uwa¿a siê za w³a�ciciela
rzeczy z³o¿onych na sk³ad�. Pod pojêciem posiadacza rewersu rozumieæ
trzeba tak¿e posiadacza nierozdzielonego dowodu sk³adowego. Powy¿szy
przepis jest przeredagowanym odpowiednikiem dawnego art. 659 § 2 k.h.
Przypomnijmy, ¿e prawo wekslowe odró¿nia tzw. legitymacjê mate-

rialn¹, któr¹ posiada wierzyciel wekslowy bêd¹cy w³a�cicielem weksla
oraz, zgodnie z art. 16 pr. weksl., legitymacjê formaln¹, któr¹ ma ten
�kto weksel ma i wyka¿e swoje prawo nieprzerwanym szeregiem indo-
sów, chocia¿by ostatni indos by³ indosem in blanco�. Dodajmy, ¿e prawo
wekslowe jest bardziej precyzyjne ni¿ ustawa o domach sk³adowych,
gdy¿ legitymowany formalnie jest jedynie �uznawany za prawnego po-
siadacza weksla�. Tak wiêc jest mo¿liwa na gruncie prawa wekslowego
sytuacja, ¿e np. znalazca weksla z indosem in blanco bêdzie formalnie
legitymowany, ale naturalnie nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e nie mo¿na go uznaæ
za materialnie legitymowanego w³a�ciciela weksla, natomiast w prawie
o domach sk³adowych sformu³owano legitymacjê formaln¹ inaczej.
Po pierwsze, w sposób do�æ kontrowersyjny przenosi siê legitymacjê

do papieru na legitymacjê do towaru. Zwa¿ywszy, ¿e cytowany przepis
art. 29 ust. 2 u.d.s. jest jedynie wzruszalnym praesumptio iuris na rzecz
posiadacza rewersu, w³a�ciwiej chyba by³oby, ¿eby dotyczy³o ono sa-
mego papieru warto�ciowego, zw³aszcza w kontek�cie tego, co wy¿ej
powiedziano o reprezentowaniu przezeñ towaru, nie za� sk³adowanego
towaru.
Po drugie, domniemanie dotyczy prawa w³asno�ci nie za� prawnego

posiadania papieru warto�ciowego. Tak sformu³owana �legitymacja for-
malna� przes¹dza raczej o legitymacji materialnej.
Ustawa o domach sk³adowych nie wyja�nia co to znaczy �nieprzerwany

szereg indosów�, zatemniew¹tpliwienale¿ywtymzakresie stosowaæzasady
prawa wekslowego, wynikaj¹ce z ustawy i utrwalone w orzecznictwie38.
Zwa¿ywszy na tre�æ art. 23 i 25 u.d.s., które przyjmuj¹ dla identyfikacji

38 Por. A. S z p u n a r, op. cit., s. 96-97.
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uczestników stosunku prawnego sk³adu wymóg stosowania poza imie-
niem i nazwiskiemalbo nazw¹ firmynumerów identyfikacyjnychREGON
lub PESEL, per analogiam celowa by³oby w tym przypadku odpowiednia
modyfikacja znacznie bardziej liberalnych zasad prawa wekslowego.
Mimo w¹tpliwo�ci co do powy¿szych sformu³owañ prawa sk³ado-

wego w kontek�cie prawa wekslowego, mo¿na mutatis mutandis sto-
sowaæ do dowodów sk³adowych zasady art. 16 pr. weksl. Dom sk³adowy
nie mo¿e odmówiæ wydania towaru osobie, która ma jedynie legitymacjê
formaln¹. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e wspomniane wy¿ej domniemanie
nie dotyczy sk³adaj¹cego, gdy¿ nie jest on �posiadaczem rewersu,
wykazuj¹cym swoje prawo nieprzerwanym szeregiem indosów�, jest on
bowiem pierwotnym uprawnionym z tego papieru i mo¿e byæ w³a�ci-
cielem towaru b¹d� jedynie jego posiadaczem, dlatego rewers jest wy-
³¹cznie sk³adowym dowodem posiadania.

5.4.Warrant
Oddzielony od dowodu sk³adowego warrant jest papierem warto�cio-

wymnajbardziej chybazbli¿onymdoweksla.O iledwaomówionewcze�niej
papiery warto�ciowe inkorporuj¹ wierzytelno�ci o charakterze niepieniê¿-
nym, to warrant inkorporuje wierzytelno�æ pieniê¿n¹. Mo¿na by³oby
wprawdzie uzupe³niæ to stwierdzenie zastrze¿eniem, ¿e owa wierzytel-
no�æ jest �ci�le zwi¹zana z ograniczonym prawem rzeczowym na sk³a-
dowanym towarze, ale dominuje kredytowa funkcja tego papieru war-
to�ciowego. F. Zoll uznaje warrant za papier warto�ciowy opiewaj¹cy na
prawa rzeczowe sensu stricto39. Wprawdzie interesuj¹ca jest teza o wy-
kreowaniu przez ustawê o domach sk³adowych nowego rodzaju prawa
zastawu dokumentowego istniej¹cego tylko w zwi¹zku z powstaniem
warrantu, to jednak o charakterze tego papieru warto�ciowego przes¹dza
jego warto�æ pieniê¿na. Za warrant p³aci siê w �ci�le okre�lonym terminie
p³atno�ci konkretn¹ kwotê pieniê¿n¹ wraz z nale¿no�ciami ubocznymi,
zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 i 4 u.d.s. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ warrantow¹
wierzytelno�æ pieniê¿n¹ jest to, ¿e ex lege musi mieæ ona pokrycie
w sk³adowanym towarze i byæ na nim zabezpieczona prawem zastawu40.

39 F. Z o l l, op. cit., s. 138-139.
40 Niezwykle charakterystyczne by³o w dawnym polskim prawie sk³adowym zró¿-

nicowanie op³at stemplowych od obu czê�ci dowodu sk³adowego. Rewers podlega³ sta³ej
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Powstanie tegopapieruwarto�ciowegonie jest obligatoryjne, alewydaje
siê, ¿e nie mo¿na �bezkarnie� rozdzieliæ fizycznie dowodu sk³adowego.
Rozdzielenie to musi mieæ jeden cel � zaci¹gniêcie kredytu pod zastaw
sk³adowanego towaru. Je�li nast¹pi³oby oddzielenie rewersu i warrantu
bez wykorzystania warrantu we wspomnianym celu, to nie by³by mo¿-
liwy obrót sk³adowanym towarem przy pomocy papieru towarowego,
niemo¿liwy bowiem sta³by siê indos rozdzielonych papierów warto�cio-
wych. Ustawa o domach sk³adowych mówi wprawdzie, ¿e obie czê�ci
dowodu sk³adowegomo¿na przenosiæ przez indos ³¹cznie albo oddzielnie,
a dopóki obie czê�ci s¹przenoszone ³¹cznie, dopóty indos rewersupowoduje
tak¿e przeniesienie warrantu. Jednak pierwszy indos na warrancie jest
�ci�le reglamentowany przez ustawê o domach sk³adowych i wywo³uje
przepisane prawem skutki. Tak wiêc rozdzielenie dowodu sk³adowego
niejako wymusza dokonanie zgodnego z ustaw¹ o domach sk³adowych
tzw. pierwszego indosu na warrancie. W tym momencie powstaje nowy
papier warto�ciowy nazywany warrantem oraz prawo zastawu41, a jed-
nocze�nie, jak wy¿ej wspomniano, drugi papier warto�ciowy � rewers.
Nale¿y zwróciæ uwagê na art. 32 u.d.s., który eksponuje sta³¹ wiê� tych
obu papierów warto�ciowych. Przepis ten ma na celu zapewnienie, by do
obrotu handlowego trafia³y towary bez ¿adnych obci¹¿eñ. Ma to zwiêk-
szyæ zaufanie do dowodów sk³adowych. Je�li przeto na rewersie przed
oddzieleniem by³a umieszczona wzmianka o orzeczeniu s¹dowym prze-
nosz¹cym lub ograniczaj¹cym prawa posiadacza dowodu sk³adowego do
rozporz¹dzania rzeczami, pierwszy indos na warrancie jest niewa¿ny42.
Innymi s³owy, na takich towarach nie mo¿na ustanowiæ prawa zastawu.
Pierwszy indos na warrancie jest instytucj¹ na tyle specyficzn¹ i tak

wa¿n¹ w prawie sk³adowym, ¿e wymaga odrêbnego komentarza. W od-
ró¿nieniu od indosu wekslowego, jego zadaniem, jak wy¿ej wskazano,
jest nie tylko przeniesienie okre�lonych praw z papieru warto�ciowego,

op³acie 1 z³ z chwil¹ wydania przez dom sk³adowy, natomiast pierwszy indos na warrancie
podlega³ op³acie stosunkowej, zale¿nej od wysoko�ci kwoty pieniê¿nej, na której zabez-
pieczenie ustanawiano prawo zastawu (0,1% warto�ci), inne indosy by³y wolne od op³aty.

41 Por. Z. F e n i c h e l, [w:] Kodeks handlowy..., s. 1015; S. S z e r, Pierwszy indos...,
s. 59.

42 Ustawa o domach sk³adowych wprowadzi³a tu istotn¹ zmianê, albowiem kodeks
cywilny przewidywa³ wa¿no�æ takiego indosu, chocia¿ wyra�nie go zakazywa³ (art. 662
k.h.).
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ale stworzenie z istniej¹cego dokumentu o nazwie �warrant� nowego
papieru warto�ciowego. Weksel bez indosu jest wekslem, warrant bez
pierwszego indosu nie jest warrantem, jest w zasadzie blankietem poten-
cjalnego papieru warto�ciowego. Tak wiêc mo¿na stwierdziæ, ¿e indos
warrantu spe³nia funkcjê kreacyjn¹. Drug¹ zasadnicz¹ funkcj¹ pierwszego
indosu na warrancie jest stwierdzenie powstania na towarze, który re-
prezentuje, prawa zastawu. Jest to niew¹tpliwie zastaw umowny, ale do�æ
specyficzny, gdy¿ warunkiem zawarcia umowy zastawu jest pierwszy
indos na warrancie. Podkre�lono w doktrynie, ¿e jest to zastaw dokumen-
towy, do którego nie stosuje siê przepisówo zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów (art. 30 ust. 2 u.d.s.). Ponadto zastaw ten pozwala na zaspo-
kojenie w trybie bezegzekucyjnym (art. 38 ust. 1 u.d.s), w formie tzw.
sprzeda¿y przymusowej. Bezegzekucyjny tryb zaspokojenia z przedmiotu
zastawu nie jest ju¿ czym� wyj¹tkowym w polskim prawie43, specyficzna
jest jednak w zastawie warrantowym forma zawiadamiania o ewentualnej
sprzeda¿y, albowiem wymaga to og³oszenia w Monitorze S¹dowym i Go-
spodarczymorazw sposób zwyczajowo stosowany na terenie dzia³ania domu
sk³adowego. Zastaw warrantowy zabezpiecza kwotê pieniê¿n¹ okre�lon¹
w tre�ci pierwszego indosu. Dla powstania zastawu na sk³adowanych to-
warach, je�li wystawiono dowód sk³adowy, konieczne jest poza podpisaniem
indosu wrêczenie wierzycielowi warrantu (art. 30 ust. 1 u.d.s.).
Tak wyj¹tkowa rola pierwszego indosu na warrancie powoduje, ¿e

ustawodawca szczegó³owo reguluje tre�æ tego indosu, co odró¿nia go
od indosu wekslowego. I tak, art. 25 ust. 1 u.d.s. wymaga, by indos
ten zawiera³:
1) imiê i nazwisko (okre�lenie firmy, nazwy, numer identyfikacyjny

REGON lub PESEL) oraz adres indosanta,
2) imiê i nazwisko (okre�lenie firmy, nazwy, numer identyfikacyjny

REGON lub PESEL) oraz adres indosatariusza,
3) oznaczenie wraz z nale¿no�ciami ubocznymi kwoty pieniê¿nej, na

której zabezpieczenie ustanawia siê prawo zastawu na rzeczach z³o¿onych
na sk³ad,

43 Zob. art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 z pó�n. zm.), art. 86 k.m.; zob. bli¿ej M.H. K o z i ñ -
s k i, Ewolucja przepisów o hipotece morskiej w prawie polskim, Rejent 2000, nr 3, s. 51
i nast.; t e n ¿ e, Nowy kodeks morski..., s. 21 i nast.



98

Miros³aw H. Koziñski

4) okre�lenie terminu p³atno�ci wierzytelno�ci zabezpieczonej prawem
zastawu na rzeczach przyjêtych na sk³ad,
5) podpis indosanta.
Po raz kolejny prawo sk³adowe eksponuje wiê� miêdzy rewersem

a warrantem, albowiem tre�æ pierwszego indosu na warrancie musi byæ
przepisana na rewersie, a nadto wpisana do ksiêgi sk³adowej. Obowi¹z-
kiem domu sk³adowego jest po�wiadczenie na obu papierach warto�cio-
wych dokonania wpisu do ksiêgi sk³adowej i podanie daty tego wpisu.
Dostrzegaj¹c podobieñstwo tego papieru warto�ciowego do weksla,

niektórzy autorzy okre�laj¹ pierwszego indosanta jako g³ównego d³u¿nika
warrantowego44, za� indosatariusza przyrównuj¹ do remitenta wekslowe-
go45. Legitymowany posiadacz warrantu nie ma ¿adnych roszczeñ prze-
ciwko nastêpnym indosantom rewersu, z wyj¹tkiem tego indosanta
rewersu, który jest pierwszym indosantem warrantu, bowiem odpowiada
on osobi�cie ca³ym swoim maj¹tkiem bez ograniczenia, w przypadku gdy
uzyskana ze sprzeda¿y towaru suma nie pokryje nale¿no�ci ci¹¿¹cej na
towarze. To pierwszy indosant warrantu jest d³u¿nikiem ustanawiaj¹cym
zabezpieczenie na sk³adowanym towarze. Tak¿e nastêpne indosy na
warrancie stanowi¹ jedynie o przekazaniu na nabywcê prawa przys³ugu-
j¹cego przeciwko pierwszemu indosantowi. W sumie pozycja pierwszego
indosanta jest podobna do sytuacji g³ównych d³u¿ników wekslowych, ale
tylko je�li chodzi o zakres odpowiedzialno�ci. Je�li chodzi o pozycjê prawn¹
to trudno j¹ porównaæ z sytuacj¹ wystawcy weksla w³asnego lub ak-
ceptanta weksla trasowanego. W istocie w stosunku sk³adowym pierw-
szy indosant, zwykle jako sk³adaj¹cy, jest raczej remitentem w stosunku
sk³adowym, dlatego pogl¹d, ¿e indosatariusz warrantu, czyli kredytodaw-
ca uprawniony do otrzymania sumy warrantowej, jest odpowiednikiem
remitenta w prawie wekslowym, mo¿e budziæ zastrze¿enia46. Przypomnij-
my, ¿e w prawie wekslowym pierwszym indosantem musi byæ wy³¹cznie
remitent. Indosatariusz jest po prostu wierzycielem nale¿no�ci warran-

44 J. N am i t k i e w i c z, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1935, s. 277.
45 A.M i e r a, Przenoszenie praw z dowodu sk³adowego przez indos, cz. II, Przegl¹d

Prawa Handlowego 2003, nr 2, s. 33.
46 Analogie podmiotowe do stosunku wekslowego s¹ do�æ ryzykowne w przypadku

dowodu sk³adowego; K. Z a c h a r z e w s ki, Prawne ujêcie dowodów sk³adowych..., s. 27,
uwa¿a, ¿e g³ównym d³u¿nikiem jest dom sk³adowy, porównuj¹c jego pozycjê z sytuacj¹
wystawcy weksla. Trudno jednak zgodziæ siê z tez¹ autora, ¿e dotyczy to tak¿e warrantu.
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towej, a wiêc nawet nie jest uprawniony do ¿¹dania wydania mu towaru.
Ma on ponadto jako typowy zastawnik prawo na rzeczy cudzej (sk³a-
dowanym towarze), które zabezpiecza nale¿no�æ warrantow¹. W zwi¹z-
ku z tym mo¿e na mocy art. 38 u.d.s., w razie odmowy wykupienia
warrantu, nawet je�li nie dokona³ protestu, ¿¹daæ od domu sk³adowego
przeprowadzenia sprzeda¿y obci¹¿onych zastawem rzeczy z³o¿onych na
sk³ad.
Warrant zawiera dwa elementy podobne do rekwizytów wekslowych.

Oba te elementy s¹ zawartew tre�ci pierwszego indosu.Chodzi o okre�lenie
kwoty pieniê¿nej, która przypomina sumê pieniê¿n¹ w art. 1 pkt 2 pr.
weksl. i terminu p³atno�ci wierzytelno�ci, przypominaj¹cego termin p³at-
no�ci weksla (art. 1 pkt 4 pr. weksl.). Je�li chodzi o pierwszy element,
to trzeba do prawa sk³adowego stosowaæ podstawowe regu³y wekslowe,
np. odno�nie do okre�lenia kwoty i waluty. Ustawa o domach sk³adowych
nie zawiera formu³y, by na warrancie podawaæ kwotê cyframi i s³ownie.
Celowe by³oby przestrzeganie tej regu³y w regulaminach domów sk³a-
dowych i wzorach blankietów dowodów sk³adowych. W prawie sk³a-
dowym jest mowa o nale¿no�ciach ubocznych, czyli przede wszystkim
o odsetkach. Tylko na wekslu p³atnym za okazaniem albo w pewien czas
po okazaniu mo¿na zastrzec oprocentowanie sumy wekslowej (art. 5
p.w.), natomiast ka¿dy warrant mo¿e zawieraæ klauzulê odsetkow¹.
Zwa¿ywszy na fakt, ¿e warranty s¹ podstaw¹ kredytu warrantowego,
udzielanegonajczê�ciej przezbanki, jest to ca³kowicieuzasadnione.Nasuwa
siê w zwi¹zku z tym uwaga � od kiedy biegn¹ odsetki z warrantu.Wydaje
siê, ¿e mo¿liwe by³oby tu zastosowanie analogii wekslowej i przyjêcie,
¿e je�li uczestnicy stosunkuwarrantowegonie okre�l¹ nawarrancie terminu,
od którego biegn¹ odsetki, a mo¿e byæ on wcze�niejszy lub pó�niejszy
ni¿ data wystawienia warrantu, za datê tê nale¿y uznaæ dzieñ wpisania
pierwszego indosu do ksiêgi sk³adowej, co obligatoryjnie musi na war-
rancie zamie�ciæ dom sk³adowy. Trafny jest pogl¹d A. Miery, ¿e niesku-
teczneby³obyokre�leniewysoko�ci odsetekod sumywarrantowejw innym
ni¿ warrant dokumencie oraz ¿e konieczne jest precyzyjne okre�lenie
wysoko�ci tych odsetek. Stosuj¹c analogiê do sumy wekslowej, w¹tpliwe
jest jednak jej twierdzenie, ¿e w braku zastrze¿enia w warrancie odsetek
od kwoty kredytu warrantowego nale¿¹ siê zawsze odsetki ustawowe47.

47 A.M i e r a, op. cit., s. 33.
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Wydaje siê, ¿e tak jak w wekslu klauzula odsetkowa jest fakultatywna,
podobnie jest przy warrancie. Je�li strony nie umie�ci³y w pierwszym
indosie klauzuli odsetkowej, to nie nale¿¹ siê ¿adne odsetki. Na tympolega
skrypturalno�æ zobowi¹zañ warrantowych.
Kontrowersyjna jest w literaturze sprawa okre�lenia terminu p³atno�ci

warrantu. Mamy kilka pogl¹dów. A. Miera uwa¿a, ¿e z zapisu ustawy
o domach sk³adowych wynika, i¿ termin p³atno�ci mo¿e byæ oznaczony
ca³kowicie dowolnie48, M. Allerhand uznawa³, ¿e w grê mo¿e wchodziæ
sformu³owanie inne ni¿ przez podanie okre�lonej daty, np. przewidziane
w art. 33 pr. weksl.49, Z. Fenichel twierdzi³ natomiast, ¿e termin p³atno�ci
warrantu mo¿e byæ okre�lony wy³¹cznie konkretn¹ dat¹50. Wydaje siê,
¿e s³uszne jest to ostatnie stanowisko, tak¿e pod rz¹dami ustawy o domach
sk³adowych. Trudno sobie wyobraziæ w praktyce sytuacjê, ¿e warrant jest
p³atny a vista. Oznacza³oby to praktycznie niemo¿no�æ obrotu sk³adowa-
nym towarem. Posiadacz rewersu nie tylko nie móg³oby odebraæ towaru,
ale nawet nie by³by w stanie przewidzieæ, na jaki termin ma przygotowaæ
kwotê potrzebn¹ do wykupienia warrantu. Nik³a by³aby przydatno�æ dla
przedsiêbiorcy kredytu, którego zwrotu mo¿na ¿¹daæ w ka¿dej chwili.
Podobne komplikacje mia³yby miejsce w przypadku okre�lenia terminu
w pewien czas po okazaniu. Powsta³oby szereg w¹tpliwo�ci � komu
warrant przedstawiæ, jak go wizowaæ etc. Obrót warrantowy jest i tak
stosunkowoskomplikowany, niewydaje siê zatem, aby tenpozornie s³uszny
liberalizm cytowanych autorów s³u¿y³ zwiêkszeniu jego pewno�ci.
Rozbie¿no�ciwdoktryniewywo³ywa³a kwestia daty pierwszego indosu

na warrancie. Ani art. 656 § 1 dawnego k.h., ani art. 25 ust. 1. u.d.s.
nie wymagaj¹ opatrzenia indosu dat¹. Zwrócono jednak wy¿ej uwagê na
datê dokonania wpisu pierwszego indosu do ksiêgi sk³adowej. Specyfika
pierwszego indosu na warrancie, którego wa¿no�æ zale¿y od po�wiadczenia
przez dom sk³adowy (art. 25 ust. 3 u.d.s.), powoduje, ¿e datê tê nale¿a³oby
uznaæ za element niezbêdny powstania warrantu jako papieru warto�cio-
wego.

48 Ibidem.
49 M. A l l e r h a n d, op. cit., s. 968.
50 Z. F e n i c h e l, [w:] Kodeks handlowy..., s. 1031; podobnie M.H. K o z i ñ s k i,

Towarowe papiery warto�ciowe..., s. 489; zob. tak¿e A. K o w a l c z y k, P. P o g o n o w -
s k i, op. cit., s. 38.
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5.5. Funkcje dowodu sk³adowego a funkcje weksla
O funkcjach weksla szeroko pisze siê w literaturze51. Funkcj¹ dowodu

sk³adowego jest dokumentowanie zawarcia umowy sk³adu, legitymowa-
nie do odbioru towaru z domu sk³adowego, umo¿liwienie przeniesienia
prawa do towaru w drodze indosu oraz dziêki mo¿liwo�ci rozdzielenia
dowodu sk³adowego na rewers i warrant, oddzielenie funkcji reprezen-
towania towaru w obrocie od funkcji kredytowo-zabezpieczaj¹cej. Zda-
niem K. Zacharzewskiego, sk³adowe papiery warto�ciowe maj¹ �zdolno-
�ci� (funkcje): obiegow¹, gwarancyjn¹, p³atnicz¹, inwestycyjn¹ i legi-
tymacyjn¹52.
Maj¹c na uwadze, ¿e papiery dotycz¹ce towarów s¹ przede wszystkim

dokumentami handlowymi, nale¿a³oby chyba wyró¿niæ w stosunku do
niektórych z nich funkcjê papieru warto�ciowego. Podobnie jak weksel
zarówno dowód sk³adowy, w tym rewers i warrant, pe³ni¹ funkcjê papieru
warto�ciowego, jakkolwiek nale¿¹ do odrêbnej grupy zobowi¹zañ do-
kumentowych, które wy¿ej okre�lono jako papiery towarowe.Mimo specy-
fiki warrantu, tak¿e i ten dokument zaliczyæ nale¿y do papierów warto�cio-
wych towarowych, albowiem bez towaru, na który opiewa, wierzytelno�æ
pieniê¿na powstaæ i istnieæ nie mo¿e. Nie powinno byæ trudno�ci z za-
liczeniem obu typów istniej¹cych w Polsce papierów towarowych (ko-
nosamentów53 i dowodów sk³adowych) do papierów warto�ciowych.
W nauce polskiej dominuje bowiem tzw. szeroka definicja papieru war-
to�ciowego. Tak wiêc papierem warto�ciowym jest dokument, przez
któregowystawienie d³u¿nik o�wiadcza, ¿e bez przed³o¿enia goniewykona
zobowi¹zania, na które dokument opiewa. Zgodnie z art. 9216 k.c., nie
mo¿na uznaæ za papier warto�ciowy dokumentu, który nie zawiera³by
tzw. prostej klauzuli prezentacyjnej. Niew¹tpliwie z art. 34 u.d.s. wynika,
¿e papiery sk³adowe odpowiadaj¹ temu wymaganiu.
Co do funkcji p³atniczej sk³adowych papierów warto�ciowych trzeba

j¹ rozumieæ jedynie sensu largo. Mo¿na wprawdzie sobie wyobraziæ, ¿e

51 Zob.M.H. K o z i ñ s k i,Weksle, [w:]M. B ¹ c z y k,M.H. K o z i ñ s k i,M.M i c h a l -
s k i,W. P y z i o ³,A. S z um a ñ s k i, I. We i s s,Papierywarto�ciowe, Kraków2000, s. 336
i cytowana tam literatura.

52 Zob. K. Z a c h a r z e w s k i, Prawne ujêcie dowodów sk³adowych..., s. 26.
53 Por. M.H. K o z i ñ s k i, Konosament jako papier towarowy w nowym kodeksie

morskim, Prace Wydzia³u Nawigacyjnego Akademii Morskiej 2002, nr 13, s. 131 i nast.
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w obrocie handlowym tymi dokumentami umarza siê istniej¹ce zobowi¹-
zania, ale nie jest to ³atwe z wielu powodów, np. ze wzglêdu na specy-
ficzn¹, zmienn¹ �warto�æ� tych papierów i warunkowo�æ �wiadczenia
domu sk³adowego na rzecz posiadacza dowodu sk³adowego, o czym by³a
mowa.
Bez w¹tpienia zasadnicz¹ funkcj¹ towarowych papierów warto�cio-

wych jest funkcja reprezentowania opisanych w nich towarów i u³atwie-
nie obrotu nimi.Mo¿na przeto przyj¹æ, ¿e jest to funkcja obiegowa.W tym
zakresieweksel i dowód sk³adowy s¹ bardzo podobne jako typowe papiery
na zlecenie. Podobnie sformu³owano w obu typach papierów warto�cio-
wych u³atwiaj¹c¹ obrót funkcjê legitymacyjn¹54. Wspomniano ju¿, ¿e
warrantowi ustawodawca odmówi³ legitymacji formalnej, w ujêciu typo-
wym dla dwu pozosta³ych papierów sk³adowych, ale stosuj¹c do pierw-
szego indosu na warrancie odpowiednio przepisy prawa wekslowego
uznaæ trzeba, ¿e tak¿e posiadacz warrantu mo¿e powo³ywaæ siê na le-
gitymacjê z art. 16 pr. weksl., przy czym w stosunku do niego domnie-
manie wskazuje jedynie na to, ¿e jest on �prawnym posiadaczem war-
rantu�. Papiery towarowe s¹ przedmiotem obrotu gie³dowego. S¹ one
tak¿e wa¿nym elementem rozliczeñ miêdzynarodowych, np. jako element
p³atno�ci w formie akredytywy dokumentowej.
Je�li chodzi o funkcjê gwarancyjn¹ dowodu sk³adowego, to dziêki

specyficznym cechom zobowi¹zania dokumentowanego papierem war-
to�ciowym mo¿na przyj¹æ, ¿e tak¿e papier reprezentuj¹cy towar mo¿e
byæ przedmiotem zabezpieczenia wykonania zobowi¹zañ. Czêsto owo
zabezpieczenie przybiera specyficzn¹ formê, jak wy¿ej cytowany przy-
k³ad z morskiego obrotu handlowego. Odrêbn¹ za� form¹ gwarancji
sk³adowej jest zabezpieczenie wierzytelno�ci warrantowej. Wydaje siê
ponadto, ¿e tak jak w przypadku weksla o zabezpieczeniu przy pomocy
papierów sk³adowych decydowaæ mo¿e ³atwo�æ dochodzenia roszczeñ
z tych papierów w postêpowaniu nakazowym55.
Jedn¹ znajwa¿niejszychwpraktyceobrotu handlowego funkcji dowodu

sk³adowego, podobnie jak i weksla, powinna byæ funkcja kredytowa, nie
zauwa¿ana na ogó³ w nowej literaturze przedmiotu. Z du¿ymi oporami

54 Por. A. S z p u n a r, op. cit., s. 95.
55 Zob. zmieniona art. 71 u.d.s. tre�æ art. 485 § 2 k.p.c.
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restytuowano w naszym kraju kredyt dyskontowy; dyskonto wekslowe
nadal nie jest w Polsce zbyt popularn¹ form¹ krótkoterminowego kredytu
handlowego. Jest oczywiste, ¿e prêdzej czy pó�niej musi byæ wprowa-
dzony w naszym kraju kredyt warrantowy i dyskonto warrantów.
W praktyce handlowej kredyt warrantowy mo¿e wystêpowaæ w ró¿-

nych relacjach, np. bank po przed³o¿eniu mu warrantu udziela kredytu
w³a�cicielowi towaru, co jest podobne do dyskonta weksla56, sprzedawca
zbywaj¹cy towar przechowywany w domu sk³adowym kredytuje na-
bywcê i zatrzymuje warrant jako zabezpieczenie etc. Zarówno weksel,
jak i warrant u³atwiaj¹ zaci¹gniêcie kredytu kupieckiego.
Z podobnych wzglêdów, na które zwrócono uwagê przy funkcji

p³atniczej, dyskusyjna jest teza, ¿e sk³adowe papiery warto�ciowe pe³ni¹
funkcjê lokacyjn¹ (inwestycyjn¹), czyli pozwalaj¹ na lokowanie z zyskiem
nadwy¿ek pieniê¿nych. Jak siê wydaje, towarowe papiery warto�ciowe
s³u¿¹ zdecydowanie innym celom.

6. Indos dowodu sk³adowego

Sporo ju¿ powiedziano, mówi¹c na temat wykorzystania przepisów
prawa wekslowego, o indosie w prawie sk³adowym. Jest to oczywiste,
albowiem prawo wekslowe najszerzej w naszym ustawodawstwie nor-
muje indos papieru warto�ciowego na zlecenie. Byæ mo¿e dlatego tak
lakoniczna jest regulacja indosu w prawie cywilnym (art. 9219 § 2 k.c.).
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e zbytnim uproszczeniem by³oby dokony-

wanie oceny prawnej indosu dowodu sk³adowego. Odró¿niæ trzeba in-
dosy: nierozdzielonegodowodu sk³adowego, oddzielonego rewersu, pierw-
szy indos oddzielonego warrantu, dalsze indosy warrantu. Pierwszemu
indosowiwarrantupo�wiêcili�my ju¿ sporouwagi, pora zatemnaomówienie
zasad stosowania przepisów o indosie wekslowym do innych indosów
papierów sk³adowych. Podstawowe znaczenie ma art. 26 u.d.s., który
jest norm¹ odsy³aj¹c¹ w zakresie indosów dowodu sk³adowego lub jego
czê�ci do stosowanych mutatis mutandis przepisów prawa wekslowego.
Chodzi o art. 11-20 pr.weksl.Niestety, ustawodawcaniewskaza³wyra�nie,
które przepisy o indosie wekslowym nie mog¹ mieæ zastosowania do
indosu dowodu sk³adowego, pozostawiaj¹c tê kwestiê praktyce i dok-

56 Zob. bli¿ej M.H. K o z i ñ s k i, Towarowe papiery warto�ciowe..., s. 479.
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trynie. Odpowiednie stosowanie prawa powsta³ego kilkadziesi¹t lat temu
do nowej ustawy sk³adowej nie bêdzie ³atwe, tym bardziej ¿e od dawna
by³y w nauce spory na ten temat, dlatego s³uszne wydaje siê generalne
za³o¿enie proponowane przezA.Mierê, by do indosu dowodu sk³adowego
stosowano jedynie te przepisy prawa wekslowego, które nie s¹ sprzeczne
z istot¹ dowodu sk³adowego i nie reguluj¹ okre�lonych kwestii odmiennie,
ani¿eli ustawa o domach sk³adowych57.
Artyku³ 11 pr. weksl. mo¿e mieæ zastosowanie do indosu dowodu

sk³adowego, z wyj¹tkiem mo¿liwo�ci emisji recta dowodu sk³adowego.
Niezwykle istotn¹ praktycznie kwesti¹ mo¿e okazaæ siê aspekt podmio-
towy indosu sk³adowego.Zauwa¿yænale¿y, ¿eorzecznictwood lat odmawia
zdolno�ci wekslowej spó³ce cywilnej i przedsiêbiorstwu zagranicznemu.
Najnowsze tendencje do komercjalizacji wiêkszych spó³ek cywilnych nie
eliminuj¹ ca³kowicie tego problemu.Wydaje siê, ¿e ograniczeñ w zakresie
zdolno�ci wekslowej nie mo¿na rozci¹gaæ na sit venia verbo zdolno�æ
sk³adow¹. Tak wiêc spó³ka cywilna mo¿e byæ indosantem i indosatariu-
szem dowodu sk³adowego. Artyku³ 12 pr. weksl. podkre�la bezwarun-
kowy charakter indosu, zakazuje indosu czê�ciowego, zrównuje indos in
blanco z indosem na okaziciela. Przepis ten ma pe³ne zastosowanie do
indosów sk³adowych, z wyj¹tkiem stosowania indosu in blanco jako
pierwszego indosu na warrancie. Zdaniem A. Miery, poza tym do indosu
dowodu sk³adowego maj¹ zastosowanie art. 13, 14, 18, 19 i w zakresie
warrantów art. 20 pr. weksl.58
Co do formy indosu nale¿y dodaæ, ¿e indos in blanco winien byæ

umieszczany na odwrotnej stronie dowodu sk³adowego, natomiast nie
wydaje siê, by nale¿a³o przenie�æ na grunt prawa sk³adowego specyficzn¹
instytucjê przed³u¿ka wekslowego. Alon¿ nie jest zdefiniowany w prawie
wekslowym59 i w praktyce polskiej raczej rzadko ma zastosowanie. Mimo
niewielkich rozmiarów blankietówwekslowych zazwyczaj starcza na nich
miejsca dla stosowanych klauzul wekslowych. Dowód sk³adowy ma
zwykle wiêkszy rozmiar ni¿ blankiet wekslowy, jest to ca³a strona ksiêgi
sk³adowej, nie powinno zatem byæ potrzeby u¿ywania alon¿u. Poza tym

57 A.M i e r a, Przenoszenie praw z dowodu sk³adowego przez indos, cz. I, Przegl¹d
Prawa Handlowego 2003, nr 1, s. 37.

58 A.M i e r a, op. cit., s. 40.
59 Por. M.H. K o z i ñ s k i, Weksle, s. 377.
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powstaæ mog¹ problemy, czy pierwszy indos na warrancie mo¿e byæ
sporz¹dzony na przed³u¿ku, co stanie siê z ewentualnym przed³u¿kiem
do dowodu sk³adowego po jego rozdzieleniu, czy doklejenie alon¿uwinno
byæ odnotowywane w ksiêdze sk³adowej etc. W sumie nie jest celowe
stosowanie odpowiednio do dowodów sk³adowych tej regulacji z art. 13
pr. weksl. Praktyka wekslowa zna wiele rodzajów indosów zarówno je�li
chodzi o ich formê, jak i cel. Nie wydaje siê konieczne omawianie
przydatno�ciwpraktyce sk³adowej ka¿dego zmo¿liwych rodzajów indosu.
Wszystkie formy indosu wekslowego mog¹ mieæ wiêksz¹ lub mniejsz¹
przydatno�æ w obrocie sk³adowym, np. niektóre mog¹ odnosiæ siê jedynie
do warrantu (indos poterminowy). Podobnie zastosowanie indosu za-
stawniczego, zdaniemM. Allerhanda, mo¿liwe jest wy³¹cznie w stosunku
do warrantu60.
Nawi¹zuj¹c do wcze�niejszych uwag na temat istoty prawnej dowodu

sk³adowego, trzeba przyj¹æ, ¿e jedynie tzw. indos zamkniêty (recta-indos),
polegaj¹cyna tym,¿e indosant zakazujedalszego indosowania, jest sprzeczny
z duchem prawa sk³adowego. Obszerne rozwa¿ania A. Miery na temat
tej formy indosu prowadz¹ autorkê do konkluzji, ¿e �nie zachodzi w pra-
wie sk³adowym potrzeba� stosowania takiego indosu61. Celem recta-in-
dosu w prawie wekslowym jest bowiem ograniczenie odpowiedzialno�ci
indosanta, czyli wyeliminowanie funkcji gwarancyjnej podpisu wekslo-
wego i tej funkcji wypada po�wiêciæ nieco uwagi.
Na koniec przeto nasuwa siê refleksja odno�nie do funkcjonalnych

analogii indosu wekslowego i sk³adowego. Indos wekslowy pe³ni szereg
funkcji: przeno�n¹, gwarancyjn¹, legitymacyjn¹, pe³nomocnicz¹. Wypada
rozwa¿yæ mo¿liwo�æ zastosowania do indosu dowodu sk³adowego art.
15 pr. weksl. Przepis ten mówi o odpowiedzialno�ci indosanta i ma
zasadnicze znaczenie dla funkcji gwarancyjnej indosu. Ka¿dy indosant
gwarantuje swoim podpisemwykonanie zobowi¹zania wekslowego, czyli
zap³atê sumy wekslowej. Wprawdzie indosanci nale¿¹ do tzw. d³u¿ników
ubocznych (regresowych) obok g³ównych d³u¿ników wekslowych, ale
im wiêcej takich solidarnych d³u¿ników, tym pewniejsza zap³ata. Rymesy
wekslowe z du¿¹ ilo�ci¹ podpisów s¹ ³atwiej przyjmowane w obrocie jako

60 Por. M. A l l e r h a n d, op. cit., s. 970, podobnie A.M i e r a, op. cit., s. 40.
61 A.M i e r a, op. cit., s. 31.
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pewniejsze ni¿ weksle z mniejsz¹ liczb¹ potencjalnych d³u¿ników. Trzeba
rozwa¿yæ, czy indosynanierozdzielonymdowodzie sk³adowymlub rewersie
stanowi¹ podobn¹ gwarancjê. Zwróciæ nale¿y uwagê na inny ni¿ przy
wekslu przedmiot �wiadczenia z towarowych papierów warto�ciowych.
Emitent papieru zobowi¹zuje siê wydaæ okre�lony towar, nie jest przeto
mo¿liwe, by jakikolwiek inny ni¿ dom sk³adowy uczestnik stosunku sk³a-
dowegomóg³ zast¹piæ gowwykonaniu tego zobowi¹zania. Niemamowy,
aby kolejny indosatariusz, legitymowany z dowodu sk³adowego, móg³
domagaæ siê wydania towaru od kogo� innego ni¿ dom sk³adowy. Nie
sposób zatem przyj¹æ, ¿e indosanci w stosunku sk³adowym ponosz¹
odpowiedzialno�æ w³a�ciw¹ indosantom wekslowym. Indos towarowych
papierów warto�ciowych nie pe³ni funkcji gwarancyjnej62. Wyj¹tek sta-
nowi warrant, gdy¿ dotyczy on zap³aty okre�lonej sumy warrantowej.
Tak wiêc indosanci warrantu odpowiadaj¹ solidarnie za brak �rodków na
wykupienie go w terminie zap³aty. Zgodnie z art. 46 u.d.s., posiadaczowi
warrantu s³u¿y prawo zwrotnego poszukiwania nie pokrytej czê�ci wie-
rzytelno�ci.
Powy¿sze zasady dotycz¹ indosu na nierozdzielonym dowodzie sk³a-

dowym, rewersie, a tak¿e kolejnych indosów na warrancie. Pierwszy
indos na warrancie i jego przeniesienie na rewers maj¹, jak wspomniano,
tre�æ �ci�le okre�lon¹ w ustawie o domach sk³adowych. Tak¿e inne indosy
na warrancie, ze wzglêdu na odmienny ni¿ w pozosta³ych papierach
sk³adowych rodzaj wierzytelno�ci, wykazuj¹ szereg odrêbno�ci, na które
starano siê wy¿ej zwróciæ uwagê.

7. Domicyl

Domicyl wekslowy jest dodatkow¹ klauzul¹ wekslow¹, okre�laj¹c¹
miejsce p³atno�ciwekslaw trojaki sposób: b¹d� jakomiejsce zamieszkania
lub siedzibê osoby trzeciej, b¹d� jako miejscowo�æ, w której trasat ma
miejsce zamieszkania, b¹d� poprzez wskazanie innej miejscowo�ci (art. 4
pr. weksl.). Pierwsza forma tej klauzuli nazywana jest domicylem pe³nym,
gdy¿ nie tylko podaje siê w niej miejsce p³atno�ci, ale ponadto wskazuje

62 Por. M. A l l e r h a n d, op. cit., s. 980; S. S z e r, Pierwszy indos..., s. 64;A.M i e r a,
op. cit., s. 39. Na temat braku funkcji gwarancyjnej indosu konosamentu zob. J. S i e d l e c -
k i,Komentarz do dzia³u I kodeksumorskiego, Konosament, Gdañsk-Szczecin 1973, s. 126.
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siê osobê, u której weksel ma byæ p³atny, czyli domicyliata63. Domicyl
jest wskazaniem rzeczywistego miejsca zap³aty i konkretnego p³atnika,
który mimo ¿e nie jest d³u¿nikiem wekslowym, rzeczywi�cie dokona
p³atno�ci sumy wekslowej. Jakkolwiek niezbyt czêsto ma to miejsce
w obecnej praktyce wekslowej, wiêkszo�æ autorów podkre�la, ¿e zazwy-
czaj domicyliatem jest bank, w którym trasat posiada rachunek banko-
wy64.
Ustawa o domach sk³adowych pos³uguje siê pojêciem banku domicy-

lowego, przez który rozumie �bank oznaczony w dowodzie sk³adowym
jako w³a�ciwy do przyjmowania, przechowywania i wyp³acania kwot
przypadaj¹cych posiadaczowi dowodu sk³adowego lub jego czê�ci�.
Niektórzy autorzy uwa¿ali, ¿e bank domicylowy uwa¿a siê za �osobê
trzeci¹, u której p³atny jest warrant, czyli za domicyliata warrantu�65.
Nasuwa siê przeto pytanie, czy bank domicylowy to domicyliat i czy
przepisy prawa wekslowego o domicylu maj¹ zastosowanie do banku
domicylowego. Niew¹tpliwie w obu przypadkach odpowied� bêdzie
negatywna.
Jak siê wydaje, ustawa o domach sk³adowych wyznacza bankowi

domicylowemu zupe³nie inn¹ funkcjê ni¿ prawowekslowe domicyliatowi.
W literaturze spotkaæ mo¿na pogl¹d, ¿e dowód sk³adowy jest umiejsco-
wiony ex lege66. Naturalnie oznaczenie banku domicylowego nie jest
dodatkow¹ klauzul¹, lecz mo¿na uznaæ, ¿e stanowi sta³y rekwizyt sk³a-
dowy (art. 23 ust. 3 pkt 8 u.d.s.); innymi s³owy, bez oznaczenia banku
domicylowego dowód sk³adowy jest niewa¿ny. Dodaæ mo¿na, ¿e owo
�umiejscowienie� ma tak¿e aspekt procesowy, gdy¿ s¹dem w³a�ciwym

63 W. L a n g o w s k i, Klauzula domicylu w prawie wekslowym, Przegl¹d Prawa Han-
dlowego 1999, nr 10, s. 21, zwraca uwagê na b³êdnie stosowane w praktyce i w literaturze
okre�lenie �domicyliant�, które raczejwskazujenaosobêumieszczaj¹c¹domicyl ni¿wskazan¹
przez tê klauzulê; przypomnieæ mo¿na, ¿e dawniej stosowano tak¿e okre�lenia �domicy-
lat� i �domicylant�, które chyba bardziej przypominaj¹ inne terminy wekslowe (trasat �
trasant, protestat � protestant).

64 Por. A. S z p u n a r, Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 1996,
s. 65; M. C z a r n e c k i, op. cit., s. 143; domicyl odgrywa istotn¹ rolê przy dyskoncie
wekslowym; zob. M.H. K o z i ñ s k i, Prawo wekslowe..., s. 84 i nast.

65 Z. F e n i c h e l, [w:] Kodeks handlowy..., s. 1028.
66 Por. K. Z a c h a r z e w s k i, Sytuacja prawna banku domicylowego w �wietle prze-

pisów ustawy o domach sk³adowych, Prawo Bankowe 2001, nr 1, s. 75.
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do rozstrzygniêcia sprawy zwi¹zanej z p³atno�ci¹ warrantu jest s¹d w³a-
�ciwy dla siedziby banku domicylowego67. Nie mo¿na przeto przenosiæ
na grunt ustawy o domach sk³adowych regulacji wekslowych dotycz¹-
cych osób uprawnionych do umieszczenia domicylu. Nie wchodzi tak¿e
w grê regulacja okre�laj¹ca, które osoby mog¹ byæ wskazane jako
domicyliaci. Bank domicylowy jest �ci�le zwi¹zany z dzia³alno�ci¹ okre-
�lonego domu sk³adowego.Wskazuje go w³a�ciwyminister w zezwoleniu
na prowadzenie przedsiêbiorstwa sk³adowego (art. 8 pkt 7 u.d.s.) na
wniosek zainteresowanego przedsiêbiorcy. Bez w¹tpienia jednak pomiê-
dzy domem sk³adowym a bankiem domicylowym musi istnieæ stosunek
umowny i przed wskazaniem okre�lonego banku we wniosku o zezwo-
lenie na prowadzenie domu sk³adowego musz¹ zostaæ okre�lone warunki
tej umowy. Umowa ta bêdzie zapewne umow¹ nienazwan¹, albowiem
trudno przyj¹æ, ¿e mo¿e to byæ zwyk³a umowa rachunku bankowego.
Z. Fenichel trafnie podkre�la, ¿e tylko formalnie jest to rachunek domu
sk³adowego, gdy¿ w rzeczywisto�ci kwoty na nim z³o¿one nale¿¹ do
posiadaczy rewersów i warrantów68. Nie sposób bowiem przyj¹æ, ¿e
funkcje �wyodrêbnionego rachunku bankowego domu sk³adowego� s¹
analogiczne, jak innych rachunków bankowych. Zwróæmy tak¿e uwagê,
na tre�æ art. 35 ust. 2 u.d.s., który stwierdza, ¿e w stosunku do wierzycieli
domusk³adowegokwotyna rachunkunie podlegaj¹ egzekucji i niewchodz¹
w sk³ad masy upad³o�ci domu sk³adowego.
Z tre�ci art. 34-37 u.d.s. wynika, ¿e bez wspó³udzia³u banku domi-

cylowego stosunek prawny zwi¹zany z emisj¹ i realizacj¹ dowodu sk³a-
dowego nie mo¿e istnieæ. Jednak g³ówne �wiadczenie z omawianego
rodzaju papieru towarowego nie jest umiejscowione w tym znaczeniu,
o którymmowa w prawie wekslowym, albowiem jest ono z natury rzeczy
realizowane w miejscu sk³adowania towarów. Trzeba ponadto podkre�liæ,
¿e niema obowi¹zku zaci¹gania kredytu warrantowego i dowód sk³adowy
nie musi byæ rozdzielony.W takich wypadkach rola banku domicylowego
jest zupe³nie inna. Zadaniem banku domicylowego, w odró¿nieniu od
domicyliata wekslowego, jest nie tylko wyp³ata okre�lonych kwot, lecz
tak¿e przyjmowanie wp³at kwot nale¿nych posiadaczom rewersów i war-
rantów oraz gromadzenie ich na wyodrêbnionym rachunku. Bank domi-

67 Por. P. P o g o n o w s k i, Domy sk³adowe..., s. 132.
68 Z. F e n i c h e l, [w:] Kodeks handlowy..., s. 1028-1029.
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cylowy mo¿e wydawaæ �za�wiadczenie o z³o¿eniu w nim kwoty ozna-
czonej w warrancie�, którego znaczenia nie mo¿na przeceniæ, albowiem
niejako zastêpuje ono warrant, pozwalaj¹c wyj¹tkowo odebraæ towar
posiadaczowi rewersu. Mo¿e on równie¿ wydawaæ �po�wiadczenie
o odmowie zap³aty�, zastêpuj¹ce protest.
Nie mo¿na stosowaæ przepisów prawa wekslowego o formie domi-

cylu, gdy¿ sposób okre�lenia banku domicylowego zale¿y wy³¹cznie od
tre�ci blankietów stosowanych przez dany dom sk³adowy. Ewentualne
wskazanie w blankiecie sk³adowym oddzia³u banku zawsze oznacza, ¿e
domicyliatem jest dany bank. Konieczna w zwi¹zku z tym wydaje siê
uwaga, nawi¹zuj¹cadow¹tpliwo�ci na temat rozumieniadomicyluw prawie
wekslowym. Otó¿ jedni autorzy s¹dz¹, ¿e domicyl wskazuje wy³¹cznie
domicyliata, inni s¹dz¹, ¿e chodzi zarówno o wskazanie osoby domicy-
liata, jak i miejsca p³atno�ci69. Ustawa o domach sk³adowych nie u³atwia
odpowiedzi na to pytanie. Praktycznie dowody sk³adowe nie zawieraj¹
miejsca p³atno�ci, lecz wskazuj¹ bank domicylowy. Prawo nie przes¹dza
jak nale¿y okre�liæ ten bank, a wiêc mo¿e to byæ podanie jedynie nazwy
banku, nazwy i siedziby, np. je�li jest onaw innejmiejscowo�ci ni¿ siedziba
domu sk³adowego; mo¿liwe jest, jak siê wydaje, równie¿ wskazanie
konkretnej jednostki organizacyjnej banku domicylowego, która bêdzie
realizowaæ zobowi¹zania tego banku w stosunku sk³adowym. Wzglêdy
praktyczne przemawia³yby przeto za okre�laniem w warrancie zarówno
p³atnika, jak i miejsca p³atno�ci.
Domicyliata wekslowego nie ³¹czy z posiadaczem weksla ¿aden sto-

sunek prawny. Bez w¹tpienia domicyliat nie jest d³u¿nikiem wekslowym,
jednak zap³ata przez niego sumy wekslowej powoduje wyga�niêcie zo-
bowi¹zania na zasadzie art. 356 § 2 k.c. Je�li chodzi o bank domicylowy,
to wydaje siê, ¿e obowi¹zki wobec legitymowanego posiadacza warrantu
okre�la prawo. Jest to obowi¹zek zasadniczy wyp³aty posiadaczowi war-
rantu kwoty z³o¿onej na jego rzecz, za zwrotem warrantu. Przypomnijmy,
¿e jest to relacja prawna obligatoryjna, niezale¿na od woli innych uczest-
ników stosunku sk³adowego. Je�li wyemitowano warrant, to jego p³at-
no�æ nastêpuje w okre�lonym w jego tre�ci banku domicylowym. Ustawa
o domach sk³adowych przewiduje jeszcze inne uprawnienie posiadacza

69 Por. W. L a n g o w s k i, Klauzula domicylu..., s. 21 oraz M. C z a r n e c k i, op. cit.,
s. 141.
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warrantu, nie maj¹ce odpowiednika w prawie wekslowym. Je�li posia-
dacz rewersu z³o¿y³ w banku domicylowym kwotê zabezpieczon¹ war-
rantem przed terminem p³atno�ci, posiadacz warrantu mo¿e ¿¹daæ na-
tychmiastowego jej wyp³acenia.
Domicyliatawekslowego ³¹czy stosunek prawny z d³u¿nikiemwekslo-

wym, w którym d³u¿nik zapewnia domicyliatowi �rodki na pokrycie sumy
wekslowej. Najczê�ciej jest to stosunek zlecenia, w przypadku banku
mo¿e to byæ umowa rachunku bankowego, zobowi¹zuj¹ca domicyliata
do sta³ego skupowania weksli danego klienta. Przyjmuje siê, ¿e obowi¹z-
kiem d³u¿nika wekslowego jest zapewnienie �rodków na zap³atê weksla,
za� na domicyliacie ci¹¿¹ obowi¹zki m.in. sprawdzenia, czy dany weksel
zosta³ rzeczywi�cie wystawiony przez d³u¿nika, za którego ma dokonaæ
p³atno�ci, czy d³u¿nik nie ma wobec posiadacza zarzutów wekslowych
wy³¹czaj¹cych obowi¹zek zap³aty, czy posiadacz jest legitymowany z we-
ksla. Domicyliat musi tak¿e otrzymaæ od posiadacza weksel z jego po-
kwitowaniem.
Inaczej wygl¹da �pokrycie� w przypadku p³atno�ci warrantu. Pokry-

ciemp³atno�ciw stosunku sk³adowym jest towar przechowywanyw domu
sk³adowym. Tak wiêc �rodków pieniê¿nych w terminie p³atno�ci musi
dostarczyæ aktualny w³a�ciciel towaru, na którym ustanowiono prawo
zastawu, czyli albo ten posiadacz rewersu, który sam dokona³ rozdzielenia
dowodu sk³adowego, albo jego nastêpca prawny, który naby³ towar
z obci¹¿eniem wynikaj¹cym z warrantu. Ten, kto chce odebraæ towar
ze sk³adumusimieæ obie czê�ci dowodu sk³adowego, awiêcmusi przedtem
wykupiæ warrant. Jak wspomniano, mo¿e to uczyniæ tak¿e przed ter-
minemp³atno�ciwarrantu.Bank domicylowynie zapewnia zap³atyw razie
odmowy wykupienia warrantu, gdy¿ w takiej sytuacji posiadacz warrantu
mo¿e wyst¹piæ do domu sk³adowego z pisemnym ¿¹daniem przeprowa-
dzenia sprzeda¿y obci¹¿onych zastawem rzeczy z³o¿onych na sk³ad (art.
38 ust. 1 u.d.s.). W odró¿nieniu od prawa wekslowego banku domicy-
lowego nie ³¹czy ¿adna umowa z osobami zapewniaj¹cymi pokrycie
nale¿no�ci warrantowej. S³usznie K. Zacharzewski pisze, ¿e w tym przy-
padku odpowiedzialno�æ za pokrycie ma charakter rzeczowy i nie wynika
z czynno�ci prawnej dokonanej z bankiem domicylowym70.

70 K. Z a c h a r z e w s k i, Sytuacja prawna banku domicylowego..., s. 76.
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8. Przedstawienie do zap³aty i protest

Z art. 37 ust. 3 u.d.s. wynika, ¿e do przedstawienia warrantu do
zap³aty oraz do zg³oszenia protestu z powodu odmowy zap³aty stosuje
siê odpowiednio przepisy prawa wekslowego. Przedstawienie do zap³aty
mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie warrantu. W �wietle art. 38 pr. weksl., po-
siadacz weksla p³atnego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie
lub okazaniu powinien przedstawiæ go do zap³aty b¹d� w pierwszym dniu,
w którym mo¿na domagaæ siê zap³aty, b¹d� w jednym z dwóch nastêp-
nych dni powszednich. W stosunkach sk³adowych przyjêcie w zasadzie
pe³ni tê sam¹ rolê co w prawie wekslowym, jednak¿e trzeba zwróciæ
uwagê na kilka ró¿nic wynikaj¹cych z ustawy o domach sk³adowych.
Legitymowany wierzyciel wekslowymo¿e przedstawiæ weksel do zap³aty
g³ównemu d³u¿nikowi wekslowemu71 lub domicyliatowi, natomiast po-
siadacz warrantu musi go przedstawiæ wy³¹cznie bankowi domicylowe-
mu. Powy¿sza zasada eliminuje w prawie sk³adowym kwestiê w³a�ci-
wo�cimiejsca zap³aty, chocia¿, jakwskazanowy¿ej, nawarrancie powinno
byæ bli¿sze okre�lenie siedziby p³atnika warrantu. Prawo wekslowe nie
reguluje szczegó³owo formy przedstawienia weksla do zap³aty, wydaje
siê jednak, ¿e nale¿y w banku domicylowym okazaæ orygina³ warrantu.
Warrant winien byæ przedstawiony do zap³aty w dniu p³atno�ci. Przy-
pomnijmy, ¿e optujemy za koncepcj¹, by dzieñ ten by³ wyznaczony
konkretn¹ dat¹, co jest wyra�nym ograniczeniem w stosunku do prawa
wekslowego. W stosunku do warrantów nale¿y stosowaæ art. 37 pr.
weksl. Nasuwa siê kolejne pytanie, czy w prawie sk³adowym wystêpuje,
podobnie jak w prawie wekslowym, wyra�ne odró¿nienie terminu wy-
magalno�ci i terminu p³atno�ci. Odpowiednie stosowanie art. 38 pr. weksl.
zdaje siê to przes¹dzaæ pozytywnie, tym bardziej ¿e w art. 37 ust. 1 u.d.s.
stosuje siê pojêcie terminu p³atno�ci. Tak wiêc przyj¹æ nale¿y, ¿e usta-
wowy termin przedstawienia warrantu do zap³aty wynosi trzy dni. Pierw-
szym dniem, w którym mo¿na siê domagaæ p³atno�ci warrantu, jest dzieñ
wskazany jako termin p³atno�ci. Zgodnie z zasadami prawa wekslowego,
dzieñ ten nie bêdzie jednak dniem p³atno�ci, je�li przypada on w dniu

71 O znaczeniu przedstawienia weksla do zap³aty g³ównemu d³u¿nikowi wekslowemu,
zob.A. S z p u n a r,Oprzedstawieniuweksla do zap³aty, Przegl¹d PrawaHandlowego 2002,
nr 7, s. 1 i nast.
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ustawowo wolnym od pracy. W prawie wekslowym mo¿na wyró¿niæ
trzy rodzajep³atno�ciweksla: przed terminemp³atno�ci,w terminiep³atno�ci
i po terminie p³atno�ci. Je¿eli po terminie p³atno�ci posiadacz weksla nie
przyjmie p³atno�ci, popada w zw³okê wierzyciela. W prawie sk³adowym
jest podobnie. Artyku³ 40 pr. weksl. stwierdza, ¿e posiadacz weksla nie
ma obowi¹zku przyjêcia zap³aty przed terminem p³atno�ci. S¹dziæ mo¿na,
¿e zasada ta odnosi tak¿e do zap³aty zwarrantu, jednakwustawie o domach
sk³adowych jest art. 36 ust. 2 daj¹cy posiadaczowiwarrantu prawo ¿¹dania
natychmiastowego wyp³acenia kwoty zabezpieczonej warrantem, je¿eli
posiadacz rewersu z³o¿y³ j¹ wcze�niej w banku domicylowym. Jest to
rozwi¹zanie nie spotykane w prawie wekslowym, bowiem o ile jest
wcze�niej pokrycie warrantu, mo¿na dokonaæ jego zap³aty przed termi-
nem p³atno�ci. Jak siê wydaje, jest w ustawie o domach sk³adowych
jeszcze jedno odstêpstwo od regulacji zawartej w art. 40 pr. weksl. Otó¿,
zgodnie z art. 41 ust. 2 u.d.s., wierzytelno�æ posiadacza warrantu po-
winna byæ zaspokojona w przypadku sprzeda¿y przymusowej sk³adowa-
nego towaru, nawet je¿eli nie jest jeszcze wymagalna, za� wierzyciel nie
ma prawa odmówiæ przyjêcia zap³aty przed dniemp³atno�ci.W tej sytuacji
prawo sk³adowe nakazuje jednak potr¹cenie od takiej wierzytelno�ci
dyskonta, obliczonego wed³ug stopy redyskontowej Narodowego Banku
Polskiego, obowi¹zuj¹cej dla weksli krajowych.
Zap³atê nale¿y pokwitowaæ na warrancie oraz uczyniæ o tym wzmian-

kê w ksiêdze sk³adowej. Je�li po sprzeda¿y towaru i zaspokojeniu wszyst-
kich wierzycieli sk³adowych pozostanie jaka� nadwy¿ka, dom sk³adowy
wyp³aca j¹ posiadaczowi rewersu, odbieraj¹c pokwitowany rewers i do-
konuj¹c odpowiedniej wzmianki w ksiêdze sk³adowej. Ustawa o domach
sk³adowych w art. 45, podobnie jak prawo wekslowe w art. 39, prze-
widuje mo¿liwo�æ czê�ciowej zap³aty warrantu. W razie takiej zap³aty
posiadacz warrantu musi j¹ przyj¹æ, dom sk³adowy zaznacza na warran-
cie i uwidacznia w ksiêdze sk³adowej czê�ciow¹ zap³atê, za� warrant
zwraca jego posiadaczowi.
Artyku³ 44 ust. 2 u.d.s., odmiennie ni¿ art. 42 pr. weksl., nie pozwala

domowi sk³adowemu z³o¿yæ uzyskanej ze sprzeda¿y towaru nale¿no�ci
wierzycieli sk³adowych do depozytu s¹dowego. Je�li posiadacz rewersu
lub warrantu nie zg³osi siê po odbiór nale¿no�ci w terminie 3 dni, to dom
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sk³adowy niezw³ocznie wp³aci przypadaj¹c¹ mu kwotê do banku domi-
cylowego.
Rozwa¿enia wymaga mo¿liwo�æ odpowiedniego stosowania przy

wystawianiu warrantów art. 41 pr. weksl. Kwestii tej nie podnosi siê
w literaturze, a mo¿e mieæ ona du¿e praktyczne znaczenie zw³aszcza
w obrocie sk³adowym z elementem obcym. Weksel nie musi byæ wy-
stawionywy³¹cznie wwalucie obowi¹zuj¹cej wmiejscu p³atno�ci. Nale¿y
przyj¹æ, ¿e przepisami �o przedstawieniu warrantu do zap³aty� s¹ art. 38-
42 pr. weksl. Tak wiêc mo¿liwe jest wystawienie warrantu w walucie
obcej, naturalnie z uwzglêdnieniem wymagañ prawa cywilnego i dewi-
zowego. W obrocie sk³adowym nie mog¹ mieæ natomiast zastosowania
te postanowienia prawa wekslowego, które dotycz¹ weksli wystawia-
nych za granic¹ a p³atnych w Polsce, bowiem warranty, które reguluje
ustawa o domach sk³adowych, s¹ wy³¹cznie krajowymi papierami war-
to�ciowymi, wystawianymi przez polskie domy sk³adowe.
Odmowê zap³aty warrantu nale¿y potwierdziæ zg³oszeniem protestu,

pod rygorem utraty prawa zwrotnego poszukiwania. Prawo wekslowe
reguluje rozmaite rodzaje protestów wekslowych. W my�l art. 44 pr.
weksl. protest warrantu z powodu niezap³acenia winien byæ dokonany
w jednym z dwóch dni powszednich, nastêpuj¹cych po dniu p³atno�ci.
Protest jest najwa¿niejszym aktem diligencji wekslowej, stanowi akt
publiczny, którego, jako pewnej czynno�ci formalnej, nie zastêpuj¹ ¿adne
inne �rodki dowodowe. Ustawa o domach sk³adowych wprowadza tu
wyra�ne odstêpstwo od zasad prawa wekslowego. Zgodnie bowiem z art.
37 ust. 4 u.d.s., protest z powodu odmowy zap³aty mo¿na zast¹piæ umiesz-
czonym na warrancie po�wiadczeniem banku domicylowego, opatrzo-
nym dat¹, stwierdzaj¹cym, ¿e warrant przedstawiony do zap³aty nie zosta³
w oznaczonym dniu wykupiony72. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e ta
wygodna dla posiadacza warrantu forma ca³kowicie wyeliminuje protest
notarialny i pocztowy.
Odes³anie z art. 37 ust. 3 u.d.s. jest na tyle ogólne, ¿e stawia problem,

czy chodzi tu jedynie o odpowiednie wykorzystanie art. 44 pr. weksl.,
czy te¿wgrêmog¹wchodziæ i inne przepisy prawawekslowego, dotycz¹ce

72 K. Z a c h a r z e w s k i, jw., s. 79, porównuje ten quasi-protest do o�wiadczenia banku
odmawiaj¹cego zap³aty czeku.
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protesu wekslowego. W szczególno�ci chodzi o art. 46 pr. weksl.,
reguluj¹cy bardzo przydatn¹ w praktyce klauzulê �bez protestu�. Nie
wydaje siê, by w relacjach zwi¹zanych z wystawieniem warrantu by³y
jakiekolwiek przyczyny wykluczaj¹ce zastosowanie wspomnianej normy.
Per analogiam klauzulê dyspensow¹ móg³by sformu³owaæ na warrancie
dom sk³adowy lub ka¿dy z indosantów, w tym przede wszystkim pierw-
szy indosant.

9. Roszczenia regresowe

Posiadaczowi warrantu s³u¿y prawo zwrotnego poszukiwania nie
pokrytej przez sprzeda¿ obci¹¿onego prawem zastawu towaru czê�ci
wierzytelno�ci. Chodzi zatem o tê czê�æ wierzytelno�ci, której nie zaspo-
koi³a przymusowa sprzeda¿ sk³adowanego towaru. Wbrew pozorom,
sytuacja taka mo¿e zdarzyæ siê do�æ czêsto, bowiem art. 41 u.d.s., prze-
widuj¹cy kolejno�æ zaspokojenia z towaru, statuuje, ¿e wierzytelno�ci
posiadacza warrantu wraz z nale¿no�ciami ubocznymi zaspokajane s¹
dopiero w czwartej grupie nale¿no�ci. Posiadacz warrantu mo¿e zwrotnie
poszukiwaæ reszty swej nale¿no�ci tak¿e, gdy kwota wyp³acona przez
zak³ad ubezpieczeñ nie pokryje jego wierzytelno�ci. Tak wiêc w takich
przypadkach jest swoist¹ gwarancj¹ dla posiadacza warrantu, ¿e jego
nale¿no�æ zabezpieczona jest nie tylko rzeczowo, ale i¿ odpowiadaj¹ za
ni¹ osobi�cie kolejni indosanci. Podkre�liæ jednak nale¿y, ¿e ich odpowie-
dzialno�æ jest subsydiarna.
Do tego rodzaju roszczenia regresowego ustawa o domach sk³ado-

wych w art. 46 nakazuje stosowaæ odpowiednio przepisy prawa wekslo-
wego o zwrotnym poszukiwaniu z powodu braku zap³aty weksla. Zgodnie
z prawem sk³adowym, warunki zwrotnego poszukiwania przez posiada-
cza warrantu s¹ nastêpuj¹ce: z³o¿enie protestu albo uzyskanie potwier-
dzenia z banku domicylowego o niewykupieniu warrantu, ¿¹danie sprze-
da¿y towaru przez domsk³adowyw terminiemiesi¹ca od z³o¿enia protestu,
legitymacja formalna.
Roszczenia protestata okre�la wyczerpuj¹co art. 48 pr. weksl. Przepis

ten ma zastosowanie do posiadacza warrantu wykonuj¹cego prawo tzw.
pierwszego regresu. Inni wierzyciele regresowi traktowani s¹ jak osoby,
które weksel wykupi³y. Pierwszy protestat ma prawo do ca³ej sumy
warrantowej wraz z zastrze¿onymi odsetkami umownymi, je¿eli je za-
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strze¿ono, odsetek 6% od dnia p³atno�ci warrantu, kosztów protestu
i innych kosztów, np. zwi¹zanych z korespondencj¹, prowizji komisowej
w kwocie maksymalnej do 1/6%.
Do wykupienia warrantu przez jego indosanta nale¿y stosowaæ od-

powiednio art. 49 i 50 pr. weksl. Wykupienie weksla mo¿e byæ dokonane
przez d³u¿nika wekslowego, zwrotnie zobowi¹zanego. W prawie sk³ado-
wym takim d³u¿nikiem jest jedynie indosant warrantu. Wedle prawa
wekslowego, kto weksel wykupi³ mo¿e ¿¹daæ od swoich poprzedników
ca³kowitej sumy zap³aconej, 6% odsetek, kosztów w³asnych i prowizji
komisowej w tej samej wysoko�ci, co wy¿ej wspomniana. Poza tym
d³u¿nik warrantowy, który warrant wykupi³, mo¿e domagaæ siê, by za
zap³at¹ wydano mu warrant, protest oraz pokwitowany rachunek. Nie
maj¹ do warrantu zastosowania przepisy prawa wekslowego o wekslu
zwrotnym, bowiem warrant wystawia wy³¹cznie dom sk³adowy. Jak siê
wydaje, równie¿ art. 53 pr. weksl. nie mo¿e byæ stosowany do warrantu
wskutek wyczerpuj¹cego brzmienia art. 38 ust. 2 u.d.s., który przewiduje
odrêbny powód wyga�niêcia roszczeñ regresowych indosanta. Jest nim
niezg³oszenie ¿¹dania sprzeda¿y przymusowejw terminiemiesi¹ca od dnia
zg³oszenia protestu.

10. Przerwanie biegu przedawnienia

Ustawa o domach sk³adowych okre�la terminy przedawnienia rosz-
czeñ posiadacza warrantu z tytu³u zwrotnego poszukiwania. Termin ten
wynosi 6 miesiêcy od dnia sprzeda¿y przymusowej sk³adowanego towa-
ru, natomiast roszczenia regresowe indosantów miêdzy sob¹ przedaw-
niaj¹ siê z up³ywem 6 miesiêcy od dnia, w którym indosant wykupi³
warrant albo w którym dorêczono mu pozew. Nie ma tu zastosowania
art. 70 pr. weksl.73 W ust. 2 art. 48 u.d.s. zawarte jest kolejne z wyra�nych
odes³añ do prawa wekslowego. Przepis ten jest niefortunnym na�ladow-
nictwem art. 678 § 2 k.h.74 Jest to reminiscencja dawnego prawa
wekslowego z 1924 r., opartego na systemie haskim, w którym art. 71-73

73 A. S z p u n a r, W sprawie roszczeñ regresowych indosantów wekslowych, Przegl¹d
Prawa Handlowego 1997, nr 3, s. 10, uznaje art. 70 p.w. za lex specialis w stosunku do
przepisów k.c.; podobnie trzeba oceniæ art. 48 ust. 1 u.d.s.

74 Por. M.H. K o z i ñ s k i, Towarowe papiery warto�ciowe.., s. 494.
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wyczerpuj¹co regulowa³y przyczyny przerwania biegu terminu przedaw-
nienia wekslowego i sytuacje, w których biegnie ono od nowa, oraz
skuteczno�æ podmiotow¹ przerwania biegu przedawnienia. Obecne ode-
s³anie zawarte w ustawie o domach sk³adowych odsy³a do art. 71 pr.
weksl., który ma nastêpuj¹ce brzmienie: �[p]rawo powszechne okre�la
przyczyny przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia roszczeñ we-
kslowych. Przerwanie przedawnienia ma skutek jedynie wobec tego
d³u¿nika wekslowego, którego dotyczy przyczyna przedawnienia.� W su-
mie zatem do przerwania terminów przedawnienia w stosunku warran-
towym stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego o przerwaniu biegu
przedawnienia roszczeñ maj¹tkowych.

11. Umorzenie dowodu sk³adowego

Do umorzenia rewersu i warrantu stosuje siê odpowiednio przepisy
prawa wekslowego o umorzeniu weksli. Mo¿liwo�æ amortyzacji pew-
nych dokumentów, w których inkorporowane s¹ okre�lone prawa maj¹t-
kowe, jest dla niektórych autorów dowodem na to, ¿e taki dokument jest
papierem warto�ciowym75. Z przepisów o wekslach zaginionych zasto-
sowanie do dowodów sk³adowych i ich czê�ci maj¹ niew¹tpliwie art. 96,
97 i 100 pr. weksl.
Specyfik¹ amortyzacji rewersu i warrantu jest mo¿liwo�æ, jak¹ daje

s¹dowi art. 49 ust. 3 u.d.s. Z normy tej wynika, ¿e przed wydaniem
orzeczenia amortyzacyjnego s¹d mo¿e upowa¿niæ ¿¹daj¹cego umorzenia
rewersu do odebrania sk³adowanych rzeczy, a ¿¹daj¹cego umorzenia
warrantu � do wykonania praw z niego p³yn¹cych, je¿eli osoby te z³o¿¹
zabezpieczenie. Jest to rozwi¹zanie tradycyjne w polskim prawie sk³a-
dowym76, jednak¿e w poprzednim stanie prawnym mowa by³a o �do-
statecznym zabezpieczeniu�. Jak siê wydaje, równie¿ obecnie s¹d musi
szczególnie ostro¿nie oceniaæ proponowane zabezpieczenie; nie powinno
byæ ono zatem mniejsze ni¿ warto�æ inkorporowanych w umarzanych
papierach praw maj¹tkowych. W kontek�cie rygoryzmu prawa papierów

75 Por. M. B ¹ c z y k, Zagadnienia wstêpne, [w:] M. B ¹ c z y k i in., Papiery warto-
�ciowe..., s. 52 i cyt. tam lit.

76 Art. 54 ust. 3 prawa o domach sk³adowych z 1924 r., art. 679 § 4 k.h.; zob.
P. P o g o n o w s k i, Domy sk³adowe..., s. 135.
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warto�ciowych omawiane rozwi¹zanie jest zupe³nie wyj¹tkowe. Zwróciæ
bowiem nale¿y uwagê, ¿e w pewnym sensie podwa¿a ono istotê dowodu
sk³adowego jako papieru warto�ciowego. W momencie upowa¿nienia
przez s¹d dowód sk³adowy lub jego zagubione czê�ci nie utraci³y jeszcze
swej mocy prawnej, a mimo to osoba nie legitymuj¹ca siê odpowiednim
dokumentem mo¿e wykonywaæ pe³niê praw zwi¹zanych z tymi papie-
rami. Ten kontrowersyjny wyj¹tek t³umaczyæ mo¿na jedynie praktycz-
nymi potrzebami obrotu handlowego.
O wszczêciu postêpowania umorzeniowego s¹d ma obowi¹zek zawia-

domiæ dom sk³adowy oraz bank domicylowy. Inaczej ni¿ w prawie weks-
lowym, ustawa o domach sk³adowych okre�la pocz¹tek biegu terminu
do okazania s¹dowi zaginionego, nierozdzielonego dowodu sk³adowego
lub rewersu. Pocz¹tkiem terminu jest dla tych papierów warto�ciowych
�pierwszy dzieñ po up³ywie okresu sk³adu, a je¿eli okres ten nie zosta³
oznaczony lub je¿eli termin ten ju¿ up³yn¹³ � dzieñ og³oszenia s¹dowego
wezwania do okazania dokumentu�. Tak¿e odmiennie wyznaczono po-
cz¹tek biegu terminu dla warrantu, nie tak jak dla weksla (od daty jego
p³atno�ci, a gdy jej nie okre�lono � od daty og³oszenia), lecz zawsze od
dnia og³oszenia s¹dowego. Nie ró¿ni siê natomiast niczym sam termin,
gdy¿ zarówno w ustawie o domach sk³adowych, jak i w prawie wekslo-
wym wynosi on 60 dni.
Do amortyzacji warrantów i rewersów, a tak¿e nierozdzielonych

dowodów sk³adowych nie maj¹ zastosowania przepisy dekretu z dnia 10
grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów77. Analogicznie jak
w przypadku weksla78, celem postêpowania umorzeniowego dokumentu
sk³adowego, bêd¹cego papieremwarto�ciowym, jest pozbawienie go cech
papieru warto�ciowego, a wiêc uniemo¿liwienie wykonywania na jego
podstawie inkorporowanych w nim praw, a jednocze�nie umo¿liwienie
uprawnionemu otrzymania swoistego surogatu papieru warto�ciowego
w postaci orzeczenia s¹dowego, na podstawie którego bêdzie on móg³
owe prawa zrealizowaæ. Niew¹tpliwie dla odtwarzania tre�ci sk³adowych
papierów warto�ciowych ogromne znaczenie mo¿e mieæ fakt, ¿e tre�æ

77 Dz.U. Nr 3, poz. 20.
78 Na temat umorzeniaweksla zob. bli¿ejA. S z p u n a r,Umorzenie zaginionychweksli,

Rejent 1994, nr 12, s. 9 i nast.
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rewersu odpowiada tre�ciwarrantu oraz ¿e domsk³adowyzawsze powinien
posiadaæ ksiêgê sk³adow¹.

12. Uwagi koñcowe

Powy¿sze rozwa¿ania niezbicie dowodz¹, ¿e polskie prawow zakresie
emisji dowodów sk³adowych i obrotu tymi papierami warto�ciowymi jest
w du¿ej mierze kontynuacj¹ dotychczasowych regulacji. Konstrukcje
prawne zawarte w ustawie z 2000 r., dotycz¹ce dowodów sk³adowych,
oparte s¹ na koncepcjach wrêcz dziewiêtnastowiecznych. W zasadzie
mo¿na z tego wnosiæ, ¿e s¹ to rozwi¹zania sprawdzone w praktyce
obrotu, ale w¹tpliwe jest, czy odpowiadaj¹ potrzebom wspó³czesnym.
Dotychczasowe wdra¿anie ustawy o domach sk³adowych nie napawa
zbytnim optymizmem, chocia¿ potencjalnie kredyt warrantowy móg³by
mieæ wiêksze znaczenie ni¿ interwencjonistyczne poczynania odpowied-
nich organów pañstwa, np. na rynku p³odów rolnych.
Przedstawiona analizawskazuje nawyj¹tkow¹ z³o¿ono�æ problematyki

prawnej dowodów sk³adowych. Dostrzec mo¿na szereg trudno�ci inter-
pretacyjnych, zwi¹zanych z odpowiednim stosowaniem prawa wekslo-
wego. Znacznym u³atwieniem w praktycznym stosowaniu dowodów
sk³adowych mo¿e byæ obszerna literatura wekslowa i bogata judykatura.
Byæ mo¿e racjê maA.Miera79, pisz¹c, ¿e ustawodawca nie wykorzysta³

odpowiednio szansy zwi¹zanej z elektronizacj¹ obrotu handlowego.De lege
lata elektroniczne dowody sk³adowe nie mog³yby byæ uznane za papiery
warto�ciowe. Je�li jednak klasyczne dowody sk³adowe nie wejd¹ do
masowego obrotu, nale¿a³oby siê powa¿nie zastanowiæ nad radykalnym
uproszczeniem obrotu towarowymi papierami warto�ciowymi, w tym nad
wprowadzeniem zdematerializowanych dowodów sk³adowych.
Podobnie jak prawo dowodów sk³adowych, nie nad¹¿a za praktyk¹

obrotu infrastruktura prawna drugiego papieru towarowego � konosa-
mentu. Obecnie wiele linii ¿eglugowych praktycznie przesta³o pos³ugiwaæ
siê konosamentami papierowymi. Powstaj¹ kompleksowe systemy elektro-
nicznejobs³ugiobrotu towaramiprzewo¿onyminastatkachmorskich.Wydaje
siê, ¿e procesu tego nic nie jest w stanie powstrzymaæ. Nale¿a³oby z tego
wyci¹gn¹æ wnioski tak¿e w zakresie unormowania dowodów sk³adowych.

79 Por. A.M i e r a, op. cit., s. 36.


