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Bogus³aw So³tys, Nazwy handlowe i ich ochrona
w prawie polskim,

Kraków 2003, stron 442
Gospodarka rynkowa generuje ró¿ne potrzeby, w tym tak¿e szcze-

gólnego znaczenia nabieraj¹ nazwy handlowe, za pomoc¹ których ozna-
cza siê osoby prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹.

Przez �nazwê� rozumie siê wyraz, nazwanie, miano, okre�lenie, ter-
min, tytu³, markê, a nawet nazwisko czy te¿ imiê. �Nazwa� ma bogat¹
etymologiê oraz wieloznaczeniowe zastosowanie i koneksje tak¿e prawne;
�nazwa� wi¹¿e siê ze �s³owem� to za� � jak zauwa¿a siê w literaturze
jest wielk¹ tajemnic¹. Co wiêcej, �s³owo� by³o w historii uwa¿ane za
narzêdzie aktywno�ci ludzkiej, stanowi³o jednocze�nie instrument tajem-
niczy, wymagaj¹cy szacunku i wyzwala³o aktywno�æ cz³owieka. Magicz-
na si³a s³owa tkwi w jego zdolno�ci wywo³ywania obrazów. Jest ono
niewidzialnym znakiem rzeczy spostrzeganych zmys³ami. O charakterze
s³owa (i nie tylko) pisze m.in. J. Parandowski, Alchemia s³owa, Warszawa
1998, s. 116.

Ró¿ne znacznie s³owa odczytywaæ te¿ mo¿na w nazwie handlowej,
która przywo³uje skojarzenia nie zawsze czytelne i zrozumia³e dla prze-
ciêtnego uczestnika obrotu gospodarczego. Nierzadko te¿ w³a�ciwie
pojmowane jest przez przedsiêbiorcê, czyli osobê, która w swojej dzia-
³alno�ci gospodarczej powinna korzystaæ z bogatego arsena³ów �rodków
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wyrazu, w tym tak¿e w swym dzia³aniu winna siêgaæ do s³ownika
handlowego.

Nawi¹zuj¹c do genezy nazw handlowych w historii rozwoju spo³e-
czeñstwa, obudowuj¹c to zagadnienie przepisami prawa, Autor zagl¹da
do �róde³ prawa i ukazuje ewolucjê nazw handlowych w obrocie praw-
nym i gospodarczym. Po raz pierwszy mamy mo¿liwo�æ tak gruntow-
nego przejrzenia tej problematyki, choæ próby wcze�niej by³y ju¿ podej-
mowane w doktrynie prawa. Niemniej jednak pozycja B. So³tysa jest bez
w¹tpienia zauwa¿alna i odznacza siê prawn¹ zwarto�ci¹. Jest te¿, co
warto podkre�liæ, w wielu momentach kontrowersyjna i wywo³uje spory
i emocje intelektualne. Lecz to, jak uwa¿am, stanowi walor tej ksi¹¿ki.
Najgorzej bowiem jest, gdy monografia okazuje siê bez wyrazu, wszyst-
kim siê podoba lub te¿ nikt o niej nie ma w³asnego zadania. Tak w tym
przypadku nie jest, o czym przekona³ siê Autor w toku obrony pracy
doktorskiej, gdy musia³ udowadniaæ na forum publicznym swoje racje
i stawiane tezy. Wysi³ek badawczy teoretycznoprawny zawarty w pracy
doktorskiej po�wieconej problematyce nazw handlowych i ich ochronie
w prawie polskim zosta³ doceniony, staj¹c siê kanw¹ recenzowanej ksi¹¿ki.

Autor powinien byæ dobrze znany w �rodowisku polskich notariuszy.
Choæ jego pozycja Pojêcie i charakter klienteli w prawie polskim by³a
publikowana do�æ dawno, bo w 1995 r. w ramach pozycji wydawniczych
Rejenta, stanowi jednak jedno z nielicznych wspó³czesnych opracowañ
po�wiêconych tej problematyce. B. So³tys jest autorem licznych publikacji
z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Pracuje jako nauczyciel
akademicki na Uniwersytecie Wroc³awskim, wykonuje zawód radcy
prawnego, a tak¿e pe³ni funkcjê sekretarza i arbitra w Sta³ym S¹dzie
Polubownym przy Dolno�l¹skiej Izbie Gospodarczej we Wroc³awiu.

Praca ta ukazuje instytucjê nazw handlowych w sposób kompleksowy
i usystematyzowany, co stanowi bez w¹tpienia istotny walor naukowo-
badawczy. Wpisuje siê w dzia³ania reformuj¹ce prawo gospodarcze i han-
dlowe, a tak¿e w nowelizacjê przepisów kodeksu cywilnego.

Termin �nazwa handlowa� wystêpuje w krajowej legislaturze do�æ
rzadko; pos³uguje siê nim tylko ustawa z 1999 r. o jêzyku polskim. Na
ogó³ w aktach prawnych spotyka siê inne terminy, takie jak firma, nazwa,
oznaczenie przedsiêbiorcy, oznaczenie przedsiêbiorstwa, nie oddaj¹ one
jednak g³êbi tre�ci pojêcia nazw handlowych. Tak postawiona teza wyj-
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�ciowa leg³a u podstaw prac badawczych, jakie przeprowadzi³ Autor na
tle doktryny, orzecznictwa i legislatury.

W pe³ni zatem nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem Autora, ¿e pojêcie nazw
handlowych ³¹czy w sobie wiele istotnych elementów i znaczeniowo ma
szersz¹ tre�æ ni¿ te, które s¹ stosowane w obrocie prawnym i gospo-
darczym. Przywrócenie roli i wyznaczenie nowego miejsca nazwom
handlowym w doktrynie i praktyce, to zadanie, jakie stawia sobie Autor
w omawianej pracy.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech rozdzia³ów, wyposa¿ona jest w bogaty
zestaw skrótów, interesuj¹cy wstêp, w którym Autor ocenia ogólnie stan
doktryny i prawa w omawianej dziedzinie, dokonuje pierwszych ocen i
formu³uje podstawowe tezy, jakie zamierza w pracy udowodniæ, pos³u-
guj¹c siê przy tym argumentacj¹ prawn¹ i wymogami praktycznymi.
Uzupe³nieniem pracy jest bogata bibliografia, obejmuj¹ca wiele pozycji,
jakie ukaza³y siê na ³amach prasy fachowej i literatury przedmiotu.

Nazwy handlowe w systemie prawa s¹ przedmiotem rozdzia³u I,
w którym B. So³tys siêga do rozwoju cywilizacji i kultury spo³eczeñstw,
dziel¹c je na okres staro¿ytno�ci, �redniowiecza, nowo¿ytno�æ oraz
wspó³czesno�æ. Dokonuje w sposób niezwykle przystêpny analizy histo-
rycznej instytucji nazw handlowych, przedstawiaj¹c jednocze�nie w skró-
towy sposób rozwój jej ochrony prawnej (s. 19-24). Znacznie g³êbiej
odwo³uje siê do �róde³ regulacji nazw handlowych, przypominaj¹c o hi-
storycznych ju¿ aktach prawnych ( np. Kodeks handlowych z 1934 r.),
by doj�æ do aktualnego prawa krajowego, powi¹zanego z przepisami
prawa miêdzynarodowego. Zauwa¿a jednak, ¿e jak do tej pory obowi¹zuje
nas jedynie umowa miêdzynarodowa, któr¹ Rzeczpospolita jest zobowi¹-
zana stosowaæ i przestrzegaæ w odniesieniu do nazw handlowych, na-
tomiast wynikaj¹ce z Uk³adu Europejskiego zobowi¹zanie do harmonizacji
polskiego prawa i prawa europejskiego trudno wdra¿aæ, bowiem w prawie
unijnym brak jest regulacji bezpo�rednio dotycz¹cych nazw handlowych.
Daleka jest te¿ droga do ich uchwalenia. Nie oznacza to jednak, ¿e proces
harmonizacji krajowych i unijnych przepisów w zakresie nazw handlo-
wych utkn¹³ w martwym punkcie. Istnieje przecie¿ mo¿liwo�æ skorzy-
stania z fragmentarycznych lub po�rednich regulacji Unii Europejskiej,
które maj¹ zastosowanie do nazw handlowych.
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Niezwykle przydatna dla zrozumienia istoty nazw handlowych jest
analiza pojêcia i rodzajów nazw handlowych (s. 33-40). Uzupe³nieniem
tej czê�ci jest prezentacja nazw handlowych na tle instytucji o zbli¿onym
charakterze (s. 41-76). Podobn¹ rolê pe³ni omówienie ich funkcji i ogól-
nogospodarczego znaczenia (s. 76-90) oraz klasyfikacja i charakter prawa
do nazw handlowych (s. 90-105).

G³ówny trzon monografii stanowi¹ rozdzia³y drugi i trzeci, w których
B. So³tys przeprowadza analizê jurydyczn¹ konstrukcji i tre�ci prawa do
nazwy handlowej oraz jej ochronê. Nazwy handlowe rz¹dz¹ siê pewnymi
zasadami, których znajomo�æ nale¿y do kanonu postêpowania, czyli regu³,
jakie towarzysz¹ przy pos³ugiwaniu siê tymi nazwami w obrocie praw-
nym i gospodarczym. Zasady odnosz¹ce siê do nazw handlowych maj¹
charakter ogólny lub szczególny, s¹ normatywne oraz zwyczajowe; ich
�ród³em s¹ akty generalne o charakterze normatywnym lub indywidualne
(decyzje administracyjne). Ka¿dy z nich ma swoj¹ rolê i funkcjê do spe³nienia,
w zale¿no�ci od tego, na jakim etapie znajduje siê uczestnik obrotu go-
spodarczego.

Jedn¹ z naczelnych zasad jest zasada obierania oraz u¿ywania nazw
handlowych (s. 106). Wynika ona z obowi¹zuj¹cych przepisów i ma
charakter dyscyplinuj¹cy, ogranicza bowiem swobodê pos³ugiwania siê
nazwami i nadawania im dowolnej tre�ci. Z zasady tej wynikaj¹ szcze-
gó³owe regu³y, takie jak zasada zgodno�ci z prawem, zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego oraz dobrymi obyczajami, zasada prawdziwo�ci oznaczeñ
i niewprowadzania odbiorców w b³¹d oraz nienaruszania praw podmio-
towych osób trzecich. W doktrynie, na któr¹ Autor siê powo³uje, spotyka
siê tak¿e zasadê jedno�ci, jawno�ci, wy³¹czno�ci oraz ci¹g³o�ci, do któ-
rych B. So³tys nawi¹zuje w niezbêdny dla prowadzonego toku rozwa¿añ
sposób, o ile dotyczy to zasady obierania oraz u¿ywania nazw handlo-
wych.

Niezwykle cenne teoretyczne i praktyczne rozwa¿ania przeprowadza,
omawiaj¹c powstanie prawa do nazwy handlowej (s. 180-188). Stawia
tezê, ¿e prawa podmiotowe do nazw handlowych nabywa siê w nastêp-
stwie u¿ywania nazw w obrocie w celu identyfikacji przedsiêbiorców oraz
prowadzonej przez nich dzia³alno�ci w formie przedsiêbiorstwa w zna-
czeniu przedmiotowym. Inaczej mówi¹c, prawo do nazwy handlowej
rodzi siê z chwil¹ wype³nienia swoich funkcji przez uczestnika obrotu,
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czyli z momentem jego dzia³ania na rynku gospodarczym, choæ mo¿liwe
jest tak¿e nabycie praw do nazw handlowych w wyniku sukcesji praw
podmiotowych. Trudno to jednak kategorycznie stwierdziæ, poniewa¿
przepisy prawa nie okre�laj¹ momentu powstania praw podmiotowych
do nazw handlowych, nie instruuj¹ jak w takich przypadkach nale¿y
stwierdziæ, ¿e prawa zaistnia³y w obrocie prawnym. Interesuj¹ca te¿ wydaje
siê kwestia formy nabycia tego typu praw podmiotowych, choæ gene-
ralnie mo¿na przyj¹æ, ¿e nie jest konieczne zachowanie jakiej� szczególnej
formy, by nabycie tych praw sta³o siê skuteczne prawnie. Autor dokonuje
wnikliwej analizy prawnej nabycia prawa do nazwy handlowej na tle
spó³ek handlowych, a zw³aszcza w odniesieniu do spó³ek kapita³owych
�w organizacji�. Zauwa¿a, ¿e nazwy handlowe powstaj¹ wraz z powsta-
niem tych spó³ek, a nie z chwil¹ ich wpisu do rejestru s¹dowego. Jest
to wyra�ne odstêpstwo od zwi¹zania podmiotowo�ci spó³ek kapita³owych
z czynno�ciami rejestrowymi. Taka sytuacja prawna spó³ek kapita³owych
�w organizacji� generuje ró¿ne problemy, w tym tak¿e dotycz¹ce prawa
do nazwy handlowej.

Prawo do nazwy handlowej jest prawem bezwzglêdnym, skutecznym
erga omnes, o charakterze osobisto-maj¹tkowym, w tre�ci którego ele-
menty niemaj¹tkowe lub maj¹tkowe mog¹ wystêpowaæ w ró¿nym na-
tê¿eniu i napiêciu. Nie oznacza to jednak, ¿e prawo do nazwy handlowej
ma wymiar totalny i powszechny, istnieje bowiem pewien zakres jego
wy³¹czeñ, który Autor omawia na tle wy³¹czeñ osobowych, przedmio-
towych, terytorialnych oraz czasowych (s. 188-200).

Z istoty tre�ci prawa do nazwy handlowej B. So³tys wyprowadza
wi¹zki uprawnieñ, które dzieli na grupy, by je szczegó³owo przeanalizo-
waæ doktrynalnie, wskazuj¹c przy tym na korzy�ci praktyczne, jakie z tego
wynikaj¹. Nazwa handlowa jest, co warto podkre�liæ, no�nikiem ró¿nego
rodzaju dóbr niematerialnych i maj¹tkowych, które wchodz¹ w sk³ad
maj¹tku przedsiêbiorcy. Nierozerwalny zwi¹zek, jaki istnieje miêdzy nazw¹
handlow¹ a statusem przedsiêbiorcy wydaje siê oczywisto�ci¹ przyno-
sz¹c¹ efekty ekonomiczne dla przedsiêbiorcy, gdy odbiorcy dobrze kojarz¹
nazwê handlow¹ z konkretnym przedsiêbiorc¹.

Szczególnie cennym, w razie naruszenia prawa przedsiêbiorcy do nazwy
handlowej, jest katalog roszczeñ, jaki jemu przys³uguje po spe³nieniu
okre�lonych warunków. Autor przytacza 13 uprawnieñ przybieraj¹cych
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postaæ konkretnych roszczeñ (s. 206). Jest to jednocze�nie niezwykle
szeroki zestaw �rodków �obronnych�, jakie mo¿e zastosowaæ ka¿dy
przedsiêbiorca w takiej sytuacji prawnej i faktycznej. Uwagi te godne s¹
polecenia ka¿demu, kto prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹. Mog¹ siê one
te¿ przydaæ tym, którzy wykonuj¹ dzia³alno�æ zawodow¹. Na tle bowiem
nowej definicji przedsiêbiorcy, jaka zosta³a sformu³owana w znowelizo-
wanym kodeksie cywilnym, zakres tego pojêcia obejmie osoby prawne,
osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowo�ci
prawnej, wykonuj¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ i zawodow¹. Oznacza to,
¿e taka definicja ma znacznie szerszy kr¹g podmiotowy, odnosi siê bowiem
tak¿e do osób wykonuj¹cych �wolny zawód�, w tym tak¿e �zawód zaufania
publicznego�.

Prawo do nazwy handlowej nie jest prawem statycznym, ma charakter
dynamiczny, mo¿e podlegaæ obci¹¿eniom i zbyciu poprzez ró¿nego ro-
dzaju czynno�ci prawne. Obrót prawem do nazwy handlowej mo¿e siê
odbywaæ w ramach obowi¹zuj¹cych rygorów prawnych, pod kontrol¹
ustawodawcy zarówno co do tre�ci, jak i formy dokumentowania tych
czynno�ci prawnych (s. 207-216). Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e prawo do
nazwy handlowej nie jest prawem wiecznym i mo¿e gasn¹æ w wyniku
ró¿nych zdarzeñ powoduj¹cych ustawanie prawa do nazwy handlowej.
Do najczê�ciej spotykanych wypadków nale¿y wszczêcie postêpowania
likwidacyjnego, �mieræ osoby fizycznej i wykre�lenie jej z w³a�ciwego
rejestru, og³oszenie upad³o�ci przedsiêbiorcy. B. So³tys omawia te przy-
padki i je analizuje, wskazuj¹c jednocze�nie na ich zwi¹zek z ustaniem
prawa do nazwy handlowej. Prawo do nazwy handlowej nie mo¿e istnieæ
bez jego podmiotu, ma z nim powi¹zany swój �los� prawny, choæ co
do wygasania z chwil¹ ustania podmiotowo�ci przedsiêbiorcy spotyka siê
ró¿ne opinie w doktrynie prawa. B. So³tys zajmuje w³asne stanowisko
w tej sprawie, podaj¹c przyk³ady, kiedy prawo podmiotowe do nazwy
handlowej wygasa, a kiedy nie mo¿na mówiæ o jego wyga�niêciu, zw³asz-
cza gdy mo¿e siê ono wi¹zaæ ze zmian¹ (lub jego modyfikacj¹) tre�ci prawa
do nazwy handlowej, co z kolei mo¿e byæ wynikiem woli stron lub nakazu
wynikaj¹cego z regu³ u¿ywania nazw czy wreszcie z orzeczenia s¹dowego.

Prawo do nazw handlowych musi znajdowaæ siê pod normatywn¹
ochron¹ ustawodawcy. Tym sprawom po�wiêcony jest rozdzia³ trzeci
ksi¹¿ki (s. 222-388). W tej czê�ci pracy Autor omawia rolê i znaczenie
umów miêdzynarodowych chroni¹cych nazwy handlowe. G³ównym kon-
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traktem miêdzynarodowym spe³niaj¹cym to zadanie jest Konwencja pa-
ryska o ochronie w³asno�ci przemys³owej. Jest to, jak do tej pory, jedyna
umowa miêdzynarodowa, któr¹ Rzeczpospolita zobowi¹zana jest stoso-
waæ i przestrzegaæ. Jest ona do�æ szczegó³owo omówiona w powi¹zaniu
z przepisami prawa polskiego, jakie w tej mierze obowi¹zuj¹.

Ochrona nazw handlowych wystêpowa³a w polskim Kodeksie han-
dlowym z 1934 r. B. So³tys analizuje jego przepisy, które odnosi³y siê do
tej kwestii. Siêga tak¿e do innych aktów prawnych zajmuj¹cych siê pro-
cedur¹ s¹dow¹, w tym zw³aszcza trybem rejestrowym. Znacznie sku-
teczniejsz¹ ochronê nazw handlowych ni¿ kodeks handlowy daj¹ przepisy
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, któr¹ B. So³tys szeroko
i wnikliwie omawia, podkre�laj¹c przy tym jej kompleksowo�æ i uniwer-
salno�æ.

Do ochrony nazw handlowych powo³any jest tak¿e kodeks cywilny
i kodeks postêpowania cywilnego. Te dwa filary cywilnego prawa mate-
rialnego i procesowego maj¹ zapewniæ ochronê interesów zarówno nie-
maj¹tkowych, jak i maj¹tkowych zwi¹zanych z u¿ywaniem nazw han-
dlowych, niezale¿nie od ochrony przewidzianej w innych aktach prawnych.
Jak spe³niaj¹ swoj¹ rolê, czy s¹ skuteczne, czy dobrze lub �le s³u¿¹ ochronie
prawnej i gospodarczej nazw handlowych? To pytania, jakie stawia
B. So³tys, próbuj¹c na nie odpowiedzieæ. Odnosi siê tak¿e do projektu
nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie ochrony firmy. Autor stwier-
dza, ¿e projektowane rozwi¹zania budz¹ wiele istotnych zastrze¿eñ. Idzie
dalej w ocenie projektu zmian w kodeksie cywilnym, konstatuj¹c, ¿e
wprowadzenie ich do obowi¹zuj¹cego systemu prawa spowodowaæ mo¿e
wiêcej zamieszania ni¿ po¿ytku. Uwagi B. So³tysa w tym wzglêdzie s¹
niezwykle cenne dla ustawodawcy, gdy¿ na tle wnikliwej analizy jury-
dycznej i doktrynalnej stawia on diagnozê odnosz¹c¹ siê do trafno�ci
i s³uszno�ci projektowanych rozwi¹zañ w zakresie ochrony firmy.

Najnowszym aktem prawnym z zakresu ochrony nazwy handlowej jest
ustawa z 2000 r. � Prawo w³asno�ci przemys³owej, która obowi¹zuje od
22 sierpnia 2001 r. Regulacja ta zast¹pi³a wiele innych ustaw zajmuj¹cych
siê poszczególnymi dobrami wchodz¹cymi w zakres pojêcia w³asno�ci
przemys³owej. Sta³a siê swoistego rodzaju �ustaw¹ zasadnicz¹�, odno-
sz¹c¹ siê do w³asno�ci przemys³owej. Nie jest ona, co podkre�la B. So³-
tys, wolna od wad, budzi szereg zastrze¿eñ i w¹tpliwo�ci, na co zwracaj¹
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uwagê przedstawiciele doktryny. Autor podejmuje próbê wskazania tych
problemów, które ju¿ teraz wywo³uj¹ powa¿ne kontrowersje teoretyczno-
praktyczne. Sygnalizuje nastêpne, które mog¹ byæ zarzewiem sporów lub
konfliktu interesów prawnych.

Ochrona nazw handlowych na tle ustawy � Prawo w³asno�ci prze-
mys³owej ma polegaæ na sformu³owaniu przeszkód w uzyskaniu przez
inne osoby praw ochronnych oraz praw z rejestracji na zbie¿ne z nazw¹
handlow¹ oznaczenia, a tak¿e pewnych �rodków proceduralnych o cha-
rakterze prewencyjnym. Tak sformu³owana teza jest punktem wyj�cia dla
ilustracji normatywnych zabezpieczeñ, jakie wprowadzi³ ustawodawca
w omawianej regulacji. Opieraj¹ siê one � zdaniem B. So³tysa � na in-
strumentach formalnoprawnych, w tym administracyjnych, s¹dowo-
administracyjnych i s¹dowych. Arsena³ tych �rodków wydaje siê sku-
teczny, zw³aszcza gdy na stra¿y ich przestrzegania stoi Urz¹d Patentowy
(s. 379 i nast.), a w nieco dalszym tle Naczelny S¹d Administracyjny
(s. 387 i nast.). Analizuj¹c przepisy ustawy � Prawo w³asno�ci przemy-
s³owej w odniesieniu do ochrony nazw handlowych B. So³tys dochodzi
do ciekawej konkluzji, ¿e wobec wielu kontrowersyjnych przepisów
budz¹cych zastrze¿enia zachodzi potrzeba jej nowelizacji. Jak mo¿na siê
domy�laæ, do�æ gruntownej. Obecne bowiem rozwi¹zania zamiast zapew-
niæ w³a�ciw¹ ochronê prawa z zakresu w³asno�ci przemys³owej, w tym
tak¿e nazwy handlowej, nie spe³niaj¹ swej zasadniczej roli. Zamiast gwa-
rantowaæ ochronê prawn¹ w³asno�ci przemys³owej, stworzy³y zagro¿e-
nie dla jej bezpieczeñstwa prawnego. Taki stan musi niepokoiæ.

Niezbêdnym uzupe³nieniem ochrony nazw handlowych jest problem
kumulacji i zabezpieczenia roszczeñ. Zajmuje siê tym Autor na s. 388-
404, omawiaj¹c zagadnienia w sposób syntetyczny i skrótowy.

Ksi¹¿ka ma wyra�ne zakoñczenie, w którym B. So³tys dokonuje re-
kapitulacji swoich rozwa¿añ, wywodów, uwag i wniosków. Czê�æ ta
wydaje siê niezwykle cenna. Pozwala bowiem w sposób ogólny spojrzeæ
na poruszan¹ w monografii problematykê nazwy handlowej i jej ochronê
prawn¹, jest te¿ okazj¹ do sformu³owania postulatów de lege lata i de
lege ferenda.

W zakoñczeniu recenzowanej monografii B. So³tys daje ocenê stanu
faktycznego i prawnego, jaki obowi¹zuje w zakresie nazw handlowych
i ich ochronie w prawie polskim. Konfrontacja aktualnych rozwi¹zañ



246

Recenzja

prawnych z potrzebami praktycznymi, odnosz¹cymi siê do nazw han-
dlowych, nie wypada imponuj¹co. Chocia¿by w sferze ustalenia podsta-
wowych pojêæ prawnych okazuje siê, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy prawa
nie zawieraj¹ definicji terminu �nazwa handlowa�, rzadko siê te¿ tym
wyra¿eniem pos³uguj¹. Rodzi siê pytanie, czy jest to przypadek, czy te¿
nieprawid³owo�æ, a mo¿e nieporadno�æ ustawodawcy, który nie dostrze-
ga istoty prawa do nazw handlowych. Nie widzi te¿ ewolucyjnego cha-
rakteru prawnego tej kategorii prawa cywilnego (gospodarczego).

Wydaje siê, ¿e przywrócenie do s³ownika terminów prawa pojêcia
�nazwa handlowa� jest zabiegiem niezbêdnym i oczywistym, tak jak
nieodzownym jest jego normatywne zdefiniowanie. Ma to znacz¹cy wp³yw
i ró¿norakie asocjacje prawne kumulowane w pojêciu przedsiêbiorcy czy
te¿ definicji przedsiêbiorstwa, pojmowane w sposób z³o¿ony i wielopo-
ziomowy. Obok tych zagadnieñ B. So³tys wskazuje na inne potrzeby
wymagaj¹ce kompleksowego uregulowania zasad tworzenia nazw wszyst-
kich podmiotów prawa cywilnego oraz nabywania praw podmiotowych
i wykonywania praw do nazw handlowych. Trudno nie zgodziæ siê
z propozycj¹ wytyczenia pewnej strategii prawnej odnosz¹cej siê do upo-
rz¹dkowania kwestii nazwy handlowej i jej ochrony w prawie polskim.
Nie mo¿na bowiem konserwowaæ stanu prawnego, jaki obecnie obowi¹-
zuje w tym zakresie, budz¹cego liczne w¹tpliwo�ci teoretyczne i praktyczne.
Nie godzi siê na to tak¿e Autor tej interesuj¹cej ksi¹¿ki, nie tylko wskazuj¹c
rozwi¹zania czy te¿ je intelektualnie kontestuj¹c, ale, co warto podkre�liæ,
stawiaj¹c wnioski i proponuj¹c ustawodawcy w³asne rozwi¹zania.

Ksi¹¿ka ma mocne walory teoretyczne wsparte bogat¹ i celn¹ argu-
mentacj¹; ma te¿ wyra�ny aspekt praktyczny, odnosz¹cy siê do ¿ycia
gospodarczego. Jest adresowana do prawników-praktyków, w tym tak¿e
do polskich notariuszy, którzy sporz¹dzaj¹c liczne umowy spó³ek han-
dlowych, spotykaj¹ siê z pojêciem nazwy czy te¿ nazw handlowych.
Monografia stanowi powa¿ny dorobek naukowy w tej dziedzinie. Otwie-
raj¹c nowe mo¿liwo�ci przed ustawodawc¹, nie zapomina o polskich
(i nie tylko) przedsiêbiorcach.

Jerzy Jacyszyn


