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1. Wprowadzenie

W dyskusji nad instytucjami prawa handlowego w projekcie ksiêgi
pierwszej kodeksu cywilnego2  kwesti¹ o szczególnym znaczeniu jest
z oczywistych wzglêdów kszta³t koncepcji przedsiêbiorcy. Projekt, w wielu
miejscach inspirowany m.in. holenderskim kodeksem cywilnym, w od-
niesieniu do pojêcia przedsiêbiorcy zdaje siê byæ oryginaln¹, pozbawion¹
wyraŸnych obcych wp³ywów propozycj¹. Warto wiêc, by ostateczn¹
ocenê projektowanej definicji przedsiêbiorcy poprzedziæ refleksj¹ nad
ewentualn¹ przydatnoœci¹ rozwi¹zañ znanych innym kontynentalnym
systemom prawnym. Niniejsze opracowanie poœwiêcone zosta³o koncep-
cji kupca i przedsiêbiorcy w prawie niemieckim, do którego polskie prawo
prywatne tradycyjnie wykazuje wiele podobieñstw, oraz w prawie fran-
cuskim, najbardziej reprezentatywnym dla systemów prawa romañskie-

1 Zagadnienia dotycz¹ce prawa niemieckiego opracowa³ M. Podleœ i P. M. Wiórek,
francuskiego – K. Ku³ak.

2 Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego dzia³aj¹ca przy Ministrze Sprawiedliwoœci,
Ksiêga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt wraz z uzasadnieniem, Warszawa 2008; dalej:
projekt.
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go, szczyc¹cym siê obowi¹zuj¹c¹ od ponad 200 lat kodyfikacj¹ prawa
handlowego3. Podjêta analiza jest tym ciekawsza, ¿e oba omawiane porz¹dki
prawne zasadzaj¹ siê formalnie – w przeciwieñstwie do prawa polskiego
– na dualistycznej koncepcji prawa prywatnego4, zak³adaj¹cej systemowy
i funkcjonalny rozdzia³ prawa handlowego i prawa cywilnego.

2. Przedsiêbiorca

2.1. Uwagi ogólne
Zarówno w Niemczech, jak i we Francji znane jest pojêcie przedsiê-

biorcy (niem. Unternehmer, fr. entrepreneur), o innym jednak znaczeniu
ni¿ to nadawane mu w prawie polskim. W obu tych pañstwach kategoria
przedsiêbiorcy ukszta³towa³a siê stosunkowo niedawno obok tradycyj-
nych, w³aœciwych dla prawa handlowego konstrukcji kupca (niem.
Kaufmann, fr. commerçant). Poniewa¿ pojêcia te nie maj¹ charakteru
zamiennego, istotne jest w³aœciwe ich rozumienie i odró¿nianie.

2.2. Niemcy
Ustawodawca niemiecki wprowadza pojêcie przedsiêbiorcy w § 14

kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, dalej: BGB). Zgodnie z ustê-
pem pierwszym tego przepisu przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba
prawna lub posiadaj¹ca zdolnoœæ prawn¹ spó³ka osobowa, która przy
dokonywaniu czynnoœci prawnej dzia³a w wykonywaniu swojej dzia³al-
noœci gospodarczej lub zawodowej. W literaturze podkreœla siê przy tym,
¿e pojêcie czynnoœci prawnych nale¿y interpretowaæ rozszerzaj¹co i obj¹æ
nim równie¿ czynnoœci przygotowawcze, podejmowane przed dokona-

3 Francuski kodeks handlowy – Code de commerce, dalej: C.com. – w wyniku reko-
dyfikacji z 2000 r. jest formalnie za³¹cznikiem do ordonansu nr 2000-912 z dnia 18
wrzeœnia 2000 r. w sprawie czêœci legislacyjnej kodeksu handlowego (JORF z 21 wrzeœnia
2000 r., NOR: JUSX0000038R).

4 W Niemczech prawo handlowe okreœlane jest jako „szczególne prawo prywatne
kupców” (Sonderprivatrecht der Kaufleute), a nawet jako prawo stanu kupieckiego (Recht
des Handelsstandes); por. K. H o p t, A. B a u m b a c h, Handelsgesetzbuch, Monachium
2008, Einleitung vor § 1, nb. 1; C.W. C a n a r i s, Handelsrecht, 24. Aufl., München, § 1
I, nb. 10, s. 4-5. Co do koncepcji francuskich zob. R. D a v i d, Prawo francuskie: pod-
stawowe dane, Warszawa 1965, s. 189-193; R. S a v a t i e r, Les métamorphoses écono-
miques et sociales du droit privé d’aujourd’hui, 3e série, Paris 1959, s. 196-210.
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niem czynnoœci prawnych5. Ustêp drugi § 14 BGB definiuje posiadaj¹c¹
zdolnoœæ prawn¹ spó³kê osobow¹ jako spó³kê osobow¹, która wyposa-
¿ona jest w zdolnoœæ nabywania praw i zaci¹gania zobowi¹zañ. Pojêcie
przedsiêbiorcy zosta³o wprowadzone do niemieckiego kodeksu cywilnego
w toku europeizacji prawa cywilnego i jest œciœle zwi¹zane ze wspólno-
towym prawem konsumenckim. Stanowi ustawowe „lustrzane odbicie”
pojêcia konsumenta i – jak podkreœla siê w literaturze niemieckiej – zastêpuje
ono w prawie konsumenckim zarówno pojêcie kupca (Kaufmann), jak
i pojêcie przedsiêbiorstwa (Gewerbebetrieb), którym pos³uguje siê BGB
w wybranych przepisach (np. w § 269 ust. 2 BGB – dla oznaczania
miejsca spe³nienia œwiadczenia). Pojêcie przedsiêbiorcy pokrywa siê
praktycznie równie¿ z pojêciem dzia³alnoœci zarobkowej, rozumianej
zarówno funkcjonalnie, jak i przedmiotowo zgodnie z § 1822 pkt 3 BGB,
a tak¿e z pojêciem przedsiêbiorcy w rozumieniu § 84 HGB6. Jest to
natomiast pojêcie wê¿sze ni¿ pojêcie przedsiêbiorcy w umowie o dzie³o
(§ 631 i nast. BGB), poniewa¿ na tle tej regulacji przedsiêbiorc¹ jest
wytwórca (zleceniobiorca), który mo¿e byæ równie¿ konsumentem7.

Na tle pojêcia przedsiêbiorcy mo¿na ju¿ w Niemczech odnotowaæ
szereg wypowiedzi judykatury. Za przedsiêbiorcê uznano ka¿d¹ osobê
fizyczn¹ i prawn¹, która oferuje na rynku w sposób planowy i trwa³y
œwiadczenia za wynagrodzeniem8. Przedsiêbiorcami s¹ zarówno osoby

5 H. H e i n r i c h s, J. E l l e n b e r g e r, [w:] Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar,
red. O. Palandt, wyd. 67, Monachium 2008, § 14, nb. 4.

6 Powo³any § 84 HGB dotyczy przedstawiciela handlowego i okreœla go jako kogoœ,
kto samodzielnie prowadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹, powo³any jest stale do poœrednicze-
nia dla innego przedsiêbiorcy (przedsiêbiorca) lub do dokonywania (dos³ownie: zawierania)
w imieniu tego¿ innego przedsiêbiorcy czynnoœci prawnych. Przedsiêbiorc¹ w rozumieniu
przepisów o poœredniku handlowym jest druga strona umowy z owym poœrednikiem i jest
to pojêcie szersze od pojêcia kupca. Podobne, szersze od pojêcia kupca, pojêcie przed-
siêbiorcy spotkaæ mo¿na w innych przepisach niemieckiego kodeksu handlowego (§ 55
ust. 4 HGB), w którym jako przedsiêbiorcê okreœla siê mocodawcê pe³nomocnika han-
dlowego lub przedstawiciela handlowego; § 406 HGB dotycz¹cym umowy komisu; § 454
HGB dotycz¹cym umowy spedycji i wreszcie w § 2 HGB, reguluj¹cego uprawnienia przed-
siêbiorcy, który nie jest kupcem z mocy prawa (Istkaufmann), do skorzystania z upraw-
nienia zostania kupcem poprzez wpis do rejestru handlowego jako kupiec fakultatywny
– Kannkaufmann).

7 H. H e i n r i c h s, J. E l l e n b e r g e r, [w]: Bürgerliches Gesetzbuch…, § 14, nb. 1.
8 BGH, NJW 06, s. 2250.
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wykonuj¹ce wolny zawód, zawodowi opiekunowie9, rzemieœlnicy oraz
rolnicy, jak i osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w niewielkim
rozmiarze, niewpisane do rejestru handlowego. Dla uznania za przedsiê-
biorcê nie jest konieczny zamiar osi¹gania zysków10. Dlatego te¿ pod
pojêciem przedsiêbiorcy mieszcz¹ siê równie¿ ustawowi zarz¹dcy ma-
j¹tkowi (syndycy, zarz¹dcy w postêpowaniu egzekucyjnym, zarz¹dcy
masy spadkowej i wykonawcy testamentu), którzy zarz¹dzaj¹ przedsiê-
biorstwem, a tak¿e organizacje po¿ytku publicznego (dok³adnie: stowa-
rzyszenia u¿ytecznoœci publicznej) i jednostki prawa publicznego (zak³ady
komunalne, baseny) œwiadcz¹ce us³ugi dla obywateli za wynagrodzeniem,
chyba ¿e stosunek prawny, z którego œwiadczenia te wynikaj¹, zorga-
nizowany jest wy³¹cznie publicznoprawnie. Osoba podstawiona przez
przedsiêbiorcê do dzia³ania za niego (figurant, niem. Strohmann) równie¿
jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu § 14 BGB11. Je¿eli dany podmiot oferuje
wynajem w warunkach konkurencji rynkowej w sposób planowy i za
wynagrodzeniem, jest on przedsiêbiorc¹12. Nawet obca bran¿owo dzia-
³alnoœæ uboczna, jak i pozazawodowe czynnoœci przedsiêbiorcze, jak np.
eBay-power-seller (tzw. supersprzedawca na internetowym portalu au-
kcyjnym eBay)13, poddane s¹ regulacji § 14 BGB. Natomiast pod pojêciem
przedsiêbiorcy nie mieœci siê zarz¹d maj¹tkiem w³asnym ani przyst¹pienie
do spó³ki zarz¹dzaj¹cej funduszami, chyba ¿e nastêpuje objêcie funkcji
przedsiêbiorczej14. Przepis § 13 BGB definiuj¹cy konsumenta obowi¹zuje
wszelako, o ile inwestor zg³asza popyt na œwiadczenia.

Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, przedsiêbiorcami w rozumieniu § 14 ust. 2
BGB, mog¹ byæ równie¿ spó³ki osobowe, a wiêc spó³ka jawna, koman-
dytowa, partnerska, wyposa¿ona w czêœciow¹ zdolnoœæ prawn¹ spó³ka
cywilna oraz europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych15.

9 BFH, NJW 05, s. 1005.
10 BGH, NJW 06, s. 2250.
11 BGH, NJW 02, s. 2030.
12 H. H e i n r i c h s, J. E l l e n b e r g e r, [w:] Bürgerliches Gesetzbuch…, § 14, nb. 2.
13 Ffm, NJW 05, 1438, LG Bln, MMR 07, 401, LG Mainz, NJW 06, 783 i szereg

innych orzeczeñ. Por. H. H e i n r i c h s, J. E l l e n b e r g e r, [w:] Bürgerliches Gesetzbuch…,
§ 14, nb. 2.

14 H. H e i n r i c h s, J. E l l e n b e r g e r, [w:] Bürgerliches Gesetzbuch…, § 14, nb. 2.
15 Tam¿e, § 14, nb. 3.
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Pojêcie przedsiêbiorcy zdefiniowane w § 14 BGB pojawia siê we
wszystkich tych przepisach niemieckiego kodeksu cywilnego i innych
pozakodeksowych przepisach niemieckiego prawa cywilnego, w których
wystêpuje on jako druga strona czynnoœci prawnej – obok konsumenta;
wystêpuje ono b¹dŸ bezpoœrednio w treœci samego przepisu (obok pojêcia
konsumenta)16, b¹dŸ te¿ nale¿y je uznaæ jako pojêcie definiuj¹ce drug¹
stronê czynnoœci prawnej, a niekiedy faktycznej, dokonywanej z konsu-
mentem, nawet je¿eli dany przepis odnosi siê do innego podmiotu, np.
spedytora17.

Poza zawart¹ w § 14 BGB wyraŸn¹ definicj¹ przedsiêbiorcy, a tak¿e
wystêpuj¹cym pojedynczo w niektórych przepisach pojêciem przedsiê-
biorcy (Unternehmer), a wiêc poza sfer¹ jêzyka prawnego, w niemieckim
jêzyku prawniczym wyró¿nia siê ponadto pojêcie przedsiêbiorcy (Unter-
nehmensträger) rozumianego jako podmiot (potocznie: w³aœciciel) przed-
siêbiorstwa (w znaczeniu przedmiotowym), a tak¿e jako – i to dos³ownie
– „noœnik” przedsiêbiorstwa w znaczeniu funkcjonalnym. Jest nim osoba,
w której imieniu prowadzone jest przedsiêbiorstwo – bêd¹ca bezpoœrednio
podmiotem praw i obowi¹zków, zwi¹zanych z prowadzeniem przedsiê-
biorstwa18. Pojêcie to ma obj¹æ i obejmuje szerszy kr¹g podmiotów
cechuj¹cych siê pewnym stopniem profesjonalizmu ni¿ sami kupcy. Pod-
miotów okreœlanych w jêzyku prawniczym jako przedsiêbiorcy nie mo¿na
wiêc uto¿samiaæ z kupcami – tylko bowiem przedsiêbiorcy spe³niaj¹cy
okreœlone (wskazane ni¿ej) kryteria s¹ jednoczeœnie kupcami, do których
stosuje siê przepisy niemieckiego kodeksu handlowego. Natomiast do
przedsiêbiorców niebêd¹cych kupcami, w³aœnie z uwagi na brak u nich
owej kupieckiej podmiotowoœci, nie stosuje siê, co do zasady, przepisów
kodeksu handlowego. Takimi przedsiêbiorcami s¹ zarówno przedstawi-
ciele wolnych zawodów, która to dzia³alnoœæ wy³¹czona jest z pojêcia
dzia³alnoœci gospodarczej, jak i osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w niewielkim rozmiarze (Kleingewerbetreibende), niewpisane do
rejestru handlowego. Dla tej kategorii podmiotów przepisy niemieckiego

16 Zob. np. § 241a BGB, § 310 ust. 3 BGB, § 312 BGB, § 355 i 356 BGB, § 474 BGB,
§ 485 BGB.

17 Zob. § 455 ust. 3 HGB.
18 Por. K. S c h m i d t, Handelsrecht, Kolonia, Berlin, Bonn, Monachium 2002, s. 92.
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kodeksu handlowego znajd¹ jednak¿e zastosowanie wprost – je¿eli istnieje
w danym zakresie wyraŸna podstawa prawna, jak ma to miejsce w stosunku
do Kleingewerbetreibende w takich przepisach jak § 84 ust. 4, § 93 ust. 3,
§ 383 ust. 2, § 407 ust. 3 zd. 2, § 453 ust. 3 zd. 2, § 467 ust. 3 zd.
2 HGB, b¹dŸ na podstawie regu³ o odpowiedzialnoœci za stworzenie pozoru
prawnego (Rechtsscheinhaftung). Wreszcie istnieje mo¿liwoœæ zastoso-
wania do przedsiêbiorców niebêd¹cych kupcami pojedynczych przepi-
sów kodeksu handlowego w drodze analogii w sytuacjach okreœlonych
przez orzecznictwo s¹dów niemieckich. Przede wszystkim zaœ obowi¹-
zuje w stosunku do nich ogólne prawo przedsiêbiorców (Unternehmen-
srecht) obejmuj¹ce normy z zakresu zbywania przedsiêbiorstw i innych
umów dotycz¹cych przedsiêbiorstw, postêpowania egzekucyjnego i upa-
d³oœciowego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i antymonopo-
lowego oraz prawa w³asnoœci intelektualnej, a tak¿e s¹downictwa polu-
bownego itd.

Podsumowuj¹c rozwa¿ania na temat pojêcia przedsiêbiorcy w prawie
niemieckim, mo¿na stwierdziæ, ¿e wystêpuje ono zarówno w jêzyku
prawnym (definicja przedsiêbiorcy zawarta w § 14 BGB, pojêcie przed-
siêbiorcy zawarte a § 84 HGB), jak i w jêzyku prawniczym, obejmuj¹c
swoim zakresem szersz¹ grupê podmiotów ni¿ klasyczne dla niemiec-
kiego prawa handlowego pojêcie kupca. Wyodrêbnienie tego pojêcia w § 14
BGB nie mia³o jednak na celu „zreformowania” definicji kupca, lecz
stworzenie odrêbnej kategorii pojêciowej dla okreœlenia podmiotów
wchodz¹cych w ró¿norakie relacje prawne z konsumentami.

2.3. Francja
We Francji natomiast pojêcie entrepreneur, najczêœciej t³umaczone w³aœnie

jako przedsiêbiorca, pozostaje przede wszystkim wyra¿eniem jêzyka
potocznego i prawniczego, a jeœli ju¿ pojawia siê w tekstach prawnych,
oznacza przyjmuj¹cego zamówienie w ramach umowy o dzie³o (contrat
d’entreprise) albo jest czêœci¹ nazwy okreœlonego zawodu (dzia³alnoœci)19.
W jêzyku potocznym i prawniczym (choæ w tym ostatnim przewa¿a
raczej jego funkcja porz¹dkuj¹ca) okreœlenie entrepreneur jest z kolei

19 Jak entrepreneur de remise et de tourisme, entrepreneur de spectacles vivants czy
entrepreneur du batiment et des travaux publics.
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odnoszone do ogó³u podmiotów aktywnych gospodarczo20, rozumianych
jako wszystkie osoby wykonuj¹ce dzia³alnoœæ (przemys³ow¹, handlow¹,
rzemieœlnicz¹) z wykorzystaniem odp³atnej si³y roboczej21, przy czym
dzia³alnoœæ ta powinna mieæ charakter autonomiczny, powtarzalny (sta³y)
i ekonomiczny22 (w tym znaczeniu wyra¿enie entrepreneur uznawane jest
równie¿ za synonim szefa (w³aœciciela) przedsiêbiorstwa (chef d’entre-
prise)23). Przedsiêbiorca jest zatem kategori¹ zbiorcz¹, obejmuj¹c¹:

1) kupca (commerçant) – prowadz¹cego dzia³alnoœæ handlow¹ (com-
merce, activité commerciale), tj. dzia³alnoœæ w zakresie handlu (distribu-
tion, négoce), przemys³u24 (industrie) lub us³ug (services);

20 Nie istnieje w prawie francuskim ogólne pojêcie dzia³alnoœci gospodarczej, które
obejmowa³oby wszystkie rodzaje aktywnoœci gospodarczej. Przeciwnie, wed³ug przedmiotu
dzia³alnoœci rozró¿nia siê np. dzia³alnoœæ handlow¹ (activité commerciale), rzemieœlnicz¹
(activité artisanale), rolnicz¹ (activité agricole) czy wykonywan¹ w ramach wolnego zawodu
(activité libérale). Piœmiennictwo pos³uguje siê niekiedy, jako zbiorczym, okreœleniem
activité économique (dzia³alnoœæ ekonomiczna, gospodarcza). Stopniowo jednak, przede
wszystkim za spraw¹ prawa wspólnotowego, toruje sobie drogê pojêcie activité profession-
nelle (dzia³alnoœci zawodowej, przy czym nie chodzi o praktykowanie wolnego zawodu).

21 Tak G. C o r n u, M. A n c e l, J. C a r b o n n i e r, R. C h a r l i e r, H. D e s b o i s,
G. F e l e r, P. F r a n c e s c a k i s, B. G o l d m a n, G. L e v a s s e u r, G. L y o n - C a e n,
P. M a l i n v a u d, R. P a u c o t, R. R o d i e r e, J.-L. S o u r i o u x, F. Te r r é, P. T i m b a l,
A. We i l l, Vocabulaire juridique, red. G. Cornu, 8e édition, Quadrige 2007, s. 363.

22 D. F a s q u e l l e, J.P. B e r t r e l, M. B e r t r e l, J. D e l g a, F. B i e n, Ch. C o l l a r d,
Ch. R o q u i l l y, T. B o n n e a u, G. G u é r y, R. Wa l t e r, A. M é d i n a, J.-L. Va l l e n s,
M.P. F e n o l l - T r o u s s e a u, N. F e r r y - M a c c a r i o, Droit de l’entreprise, red. D. Fa-
squelle, Lamy S.A. 2007, s. 170-171. Warunek ekonomicznego charakteru jest w prawie
francuskim rozumiany szeroko, w ka¿dym razie nie jako nastawienie na osi¹ganie zysku,
a raczej jako „przedmiot dzia³alnoœci w postaci produkcji i wymiany dóbr i us³ug na rynku”.

23 G. C o r n u, Vocabulaire juridique…, s. 363.
24 Mówi siê te¿ czasem o dzia³alnoœci przemys³owej (activité industrielle) dla podkre-

œlenia specyfiki jej przedmiotu, tj. wydobywania (extraction), przetwarzania (transforma-
tion) i produkcji (production) dóbr nierolniczych – G. C o r n u, Vocabulaire juridique…,
s. 487; nie zmienia to jednak faktu, ¿e jest ona zaliczana do szerszego pojêcia dzia³alnoœci
handlowej, przez co podlega prawu handlowemu, a osoba j¹ wykonuj¹ca, zwana przemy-
s³owcem (industriel), jest jednoczeœnie kupcem (commerçant) – por. D. F a s q u e l l e,
Droit de l’entreprise…, s. 171.

25 Dzia³alnoœæ rzemieœlnicza nie zosta³a zaliczona do dzia³alnoœci handlowej, przez co
podlega ona odrêbnej od prawa handlowego regulacji prawnej, sami zaœ rzemieœlnicy nie
posiadaj¹ statusu kupca.

`
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2) rzemieœlnika (artisan) – prowadz¹cego dzia³alnoœæ rzemieœlnicz¹25

(artisanat, activité artisanale);
3) rolnika (agriculteur) – prowadz¹cego dzia³alnoœæ rolnicz¹26 (agri-

culture, activité agricole),
4) przedstawiciela wolnego zawodu (professionnel libéral) – wyko-

nuj¹cego wolny zawód (profession libérale, activité libérale).
Porz¹dkuj¹ca funkcja okreœlenia entrepreneur przejawia siê w tym, ¿e

podmioty wymienione w pkt 2-4 tworz¹ – niejako w opozycji do kupca
(commerçant) – doktrynaln¹ kategoriê entrepreneurs non-commerçants
(przedsiêbiorców niebêd¹cych kupcami), podlegaj¹c¹ nie prawu handlo-
wemu, ale prawu cywilnemu. Jedynie w ograniczonym zakresie i to
z mocy wyraŸnego odes³ania mo¿liwe jest stosowanie do nich przepisów
pomyœlanego przede wszystkim dla kupców prawa handlowego (w pierw-
szej kolejnoœci C.com.). Dotyczy to m.in.27 mo¿liwoœci korzystania z in-
stytucji najmu handlowego (bail commercial), upad³oœci (faillite), postê-
powania naprawczego (redressement judiciaire), braku ograniczeñ
dowodowych – co do zasady niedostêpnych dla entrepreneurs non-com-
merçants. Przeciwstawianie tej grupy podmiotów kupcom zdaje siê jednak
powoli traciæ na znaczeniu w obliczu stopniowego rozszerzania przez
ustawodawcê francuskiego uprawnieñ typowo kupieckich na kolejne grupy
przedsiêbiorców, w szczególnoœci na rzemieœlników. Zacieraniu granic
sprzyja równie¿ dzia³alnoœæ prawodawcy europejskiego (zw³aszcza w za-
kresie wspólnotowego prawa konsumenckiego i konkurencji), zrównu-
j¹cego pod wzglêdem praw i obowi¹zków wszystkich przedsiêbiorców
(entrepreneurs) okreœlanych wspóln¹ nazw¹ professionnels28.

26 Dzia³alnoœæ rolnicza jest tradycyjnie uznawana za cywiln¹. Potwierdza to tak¿e
regulacja prawna (zob. art. L721-6 C.com., art. 2 al. 2 ustawy n° 88-1202 z 30 grudnia
1988 r.).

27 Re¿im prawny w³aœciwy dla kupców omawia szczegó³owo G. R i p e r t, Traité élémen-
taire de droit commercial, 11e édition, Paris 1983, s. 222 i nast.

28 Zob. np. art. 2 francuskiej wersji jêzykowej dyrektywy 85/577/EWG z dnia 20
grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza
lokalem przedsiêbiorstwa (Dz.Urz. WE L 372 z 31.12.1985), gdzie definiowane na u¿ytek
dyrektywy pojêcie commerçant obejmuje podmioty prowadz¹ce wszelk¹ dzia³alnoœæ za-
wodow¹ (activité professionnelle).
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3. Kupiec – konstrukcja prawna

3.1. Uwagi ogólne
W obu omawianych systemach kategori¹ o donioœlejszym znaczeniu,

tak prawnym, jak i praktycznym, ni¿ ogólnie pojmowany przedsiêbiorca
(niem. Untermehmer, fr. entrepreneur) jest kupiec (niem. Kaufmann, fr.
commerçant). Poniewa¿ to w³aœnie instytucja kupca jest treœciowo i kon-
strukcyjnie najbli¿sza pojêciu przedsiêbiorcy, o którym mowa w art. 431

k.c.29, powinna ona stanowiæ punkt odniesienia dla definicji przedsiêbiorcy
zaproponowanej w art. 57 § 1 projektu.

3.2. Niemcy
Niemiecki kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch)30 od pocz¹tku swego

istnienia opiera siê na koncepcji subiektywnej, czyni¹c pojêcie kupca
centraln¹ instytucj¹ oddzielaj¹c¹ prawo handlowe od prawa cywilnego,
skodyfikowanego w kodeksie cywilnym31. Od czasu uchwalenia kodeksu
handlowego do chwili obecnej pojêcie kupca uleg³o jednak pewnej
modyfikacji.

Pocz¹tkowo, na gruncie ówczeœnie obowi¹zuj¹cych przepisów ko-
deksu handlowego, doktryna niemiecka32 dzieli³a kupców na trzy grupy.
Pierwsz¹ z tych grup stanowi³y osoby trudni¹ce siê dzia³alnoœci¹, nadaj¹c¹
im w œwietle § 1 kodeksu handlowego (dalej: HGB) z mocy ustawy
przymiot kupca. Przepis § 1 ust. 2 HGB zawiera³ przy tym wyliczenie
okreœlonych rodzajów dzia³alnoœci (Grundhandelsgewerbe) – obejmuj¹c
miêdzy innymi czynnoœci bankowe, transportowe, sk³ad, handel towa-
rami. Dzia³alnoœæ tê okreœlano mianem „czynnoœci handlowych obiektyw-
nych” (Grundhandelsgeschäfte)33, a osoby prowadz¹ce tak¹ dzia³alnoœæ
by³y kupcami bez wzglêdu na to, czy dope³ni³y obowi¹zku rejestracji
w rejestrze handlowym (Musskaufleute)34. Do drugiej grupy kupców na-

29 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
30 Ustawa z dnia 10 maja 1897 r., RGBl. 1897, s. 219.
31 Por. G. R o t h, Handels- und Gesellschaftsrecht. Das Recht des kaufmännischen

Unternehmens, Monachium 1998, s. 2.
32 Tak: K. H o p t, A. B a u m b a c h, K. D u d e n, Handelsgesetzbuch, Monachium

1989, s. 32 i nast.; G. R o t h, Handels…, s. 45 i nast.; K. S c h m i d t, Handelsrecht…,
s. 291 i nast.

33 Tak: A.D. S z c z y g i e l s k i, Kupiec, Warszawa 1935, s. 7.
34 G. R o t h, Handels…, s. 49.
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le¿a³y osoby zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ inn¹ ni¿ wymieniona w § 1 ust. 2
HGB. Prowadzenie takiej dzia³alnoœci mog³o skutkowaæ uzyskaniem
przymiotu kupca nie z uwagi na sam jej przedmiot, ale jedynie z uwagi
na rozmiar i rodzaj przedsiêbiorstwa, które wymaga³o zorganizowania
w sposób kupiecki35. Jednak¿e dana osoba z opisywanej drugiej grupy
stawa³a siê kupcem – w œwietle § 2 HGB – dopiero po dokonaniu wpisu
do rejestru handlowego (Sollkaufleute), chocia¿ wpis ten by³ obligato-
ryjny. Inaczej potraktowano osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie
produkcji rolnej, które nie mia³y obowi¹zku dokonania wpisu do rejestru
handlowego. Jeœli jednak wpisu dokona³y, to na gruncie § 3 HGB uzy-
skiwa³y status kupca (Kannkaufleute). Z kolei trzeci¹ grupê kupców
tworzy³y osoby, uzyskuj¹ce – tak jak spó³ka akcyjna – status kupca
z mocy obranej formy dzia³alnoœci, a zatem ju¿ przez sam fakt ich utwo-
rzenia (Formkaufleute).

Dokonane przybli¿enie pojêcia kupca ukazuje wyraŸnie, ¿e uzyskanie
statusu kupca by³o pierwotnie uzale¿nione w Niemczech od przedmiotu
oraz rodzaju lub formy dzia³alnoœci i dlatego nie by³o mo¿liwe dla ka¿dej
osoby prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Mimo to podkreœlano, i¿
przyjêta w Niemczech regulacja objê³a okreœleniem kupca, wed³ug kry-
teriów czysto formalnych, warstwy spo³eczne nieodpowiadaj¹ce potocz-
nemu, ekonomicznemu pojêciu kupca36. Z punktu widzenia praw i obo-
wi¹zków kategoria kupców podzielona zosta³a na dwie grupy: kupców
podlegaj¹cych uregulowaniom kodeksu handlowego – „pe³nych kupców”
(Vollkaufleute) oraz kupców, do których szereg przepisów kodeksu
handlowego nie mia³ zastosowania – „niepe³nych kupców” (Minderkau-
fleute). Wed³ug dawnego § 4 ust. 1 HGB przepisy o firmie, prokurze,
ksiêgach handlowych oraz o spó³kach handlowych nie mia³y zastosowa-
nia do osób, które prowadzi³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ niewymagaj¹c¹
ze wzglêdu na jej rozmiar i rodzaj zorganizowania w sposób kupiecki.
Z kolei podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ niewymienion¹ w § 1 ust. 2
HGB (Grundhandelsgewerbe), które nie skorzysta³y z mo¿liwoœci doko-
nania wpisu do rejestru handlowego na podstawie § 2 HGB, nie by³y

35 K. S c h m i d t, Handelsrecht…, s. 292.
36 A.D. S z c z y g i e l s k i, Kupiec…, s. 7.
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uznawane za kupców, nawet „niepe³nych” (Minderkaufleute), chocia¿by
ich dzia³alnoœæ wymaga³a zorganizowania w sposób kupiecki37.

Pierwotna regulacja kodeksu handlowego dotycz¹ca pojêcia kupca
zosta³a zmieniona w roku 199838 i w kszta³cie t¹ zmian¹ nadanym obo-
wi¹zuje do dnia dzisiejszego. Od tego czasu zgodnie z § 1 HGB kupcem
z mocy prawa (Kaufmann, okreœlany równie¿ jako Istkaufmann) jest
ka¿dy, kto prowadzi kupieck¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (Handelsgewer-
be)39, przez któr¹ rozumie siê ka¿d¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, chyba ¿e
dzia³alnoœæ ta nie wymaga ze wzglêdu na swój rodzaj i rozmiar zorga-
nizowania na sposób kupiecki40. Po analizie treœci nowego § 1 HGB,
definiuj¹cego pojêcie kupca, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e obecnie w pra-
wie niemieckim zosta³o zawarte wzruszalne domniemanie prowadzenia
kupieckiej dzia³alnoœci gospodarczej, skutkuj¹ce obowi¹zkiem ujawnienia
prowadzonej dzia³alnoœci w rejestrze handlowym41. Pod pojêciem dzia-
³alnoœci gospodarczej (Gewerbe) w doktrynie rozumie siê zawodowe
i samodzielne prowadzenie dzia³alnoœci z zamiarem sta³ego osi¹gania zysku42.

37 Taki stan rzeczy by³ krytykowany w doktrynie i prowokowa³ postulaty stosowania
przepisów kodeksu handlowego na zasadzie analogii – por. K. S c h m i d t, Handelsrecht…,
s. 292.

38 Por. Gesetz zur Neuregelung des Kaufmanns- und Firmenrechts und zur Änderung
anderer handels- und gesellschaftsrechtlicher Vorschriften (Handelsrechtsreformgesetz) –
ustawa o nowym uregulowaniu prawa kupca oraz prawa firmowego oraz zmieniaj¹ca inne
przepisy z zakresu prawa handlowego i prawa spó³ek (ustawa reformuj¹ca prawo handlowe)
z dnia 22.06.1998 r., BGBl I, s. 1474. Ustawa wesz³a w ¿ycie z dniem 1 lipca 1998 r.

39 Pojêcie Gewerbe – t³umaczone jako „proceder zarobkowy” – traktowano w polskiej
doktrynie jako równowa¿ne zawartemu w przepisach polskiego kodeksu handlowego pojêciu
„przedsiêbiorstwa” w znaczeniu funkcjonalnym. Polski prawodawca wybra³ jednak pojêcie
„przedsiêbiorstwo” na okreœlenie zawodowego i sta³ego zajmowania siê czynnoœciami
handlowymi”, ze wzglêdu na pejoratywny wydŸwiêk s³owa „proceder” w jêzyku polskim;
tak: A.D. S z c z y g i e l s k i, Zasady prawa handlowego, t. I, Warszawa 1936, s. 130-131.
W niniejszym opracowaniu s³owo Gewerbe jest jednak t³umaczone w postaci uwspó³cze-
œnionej jako „dzia³alnoœæ gospodarcza”.

40 W doktrynie niemieckiej stosowane jest równie¿ pojêcie „przedsiêbiorstwo w mniej-
szym rozmiarze” (kleinerer Gewerbebetrieb) jako pojêcie przeciwstawne okreœleniu „pro-
wadzenie przedsiêbiorstwa w wiêkszym rozmiarze” (Betrieb eines größeren Handelsgewer-
bes), odnosz¹cemu siê do dzia³alnoœci w znaczeniu funkcjonalnym, która ma byæ ju¿
prowadzona przez kupca wed³ug regu³ okreœlonych miêdzy innymi w HGB; por. S. H a -
b e r m e i e r, Grundfragen des Gesellschaftsrechts, JuS 1998, s. 866.

41 Por. K. S c h m i d t, Handelsrecht…, s. 308.
42 Tam¿e, s. 281 i nast.; G. R o t h, Handels…, s. 45.
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Kupiecka dzia³alnoœæ gospodarcza (Handelsgewerbe) wyró¿niana bywa zaœ
w konkretnym przypadku na podstawie sposobu zorganizowania prowa-
dzonej dzia³alnoœci, w tym w szczególnoœci liczby pracowników, rodzaju
dzia³alnoœci, wysokoœci obrotu, kapita³u za³o¿ycielskiego, iloœci oferowa-
nych us³ug i kontaktów handlowych, korzystania z kredytu oraz udzia³u
w obrocie wekslowym43. Wy³¹czeniu spod pojêcia dzia³alnoœci gospodar-
czej (Gewerbe) w Niemczech podlega nadal dzia³alnoœæ w zakresie wy-
konywania wolnych zawodów (co znajduje swoje odzwierciedlenie w prze-
pisach szczególnych)44, dzia³alnoœæ naukowa i artystyczna45, a ponadto na
podstawie § 3 HGB równie¿ dzia³alnoœæ w dziedzinie rolnictwa i leœnictwa.

Wpis kupca z mocy prawa (Istkaufmann) do rejestru handlowego ma
charakter deklaratoryjny, chocia¿ istnieje obowi¹zek wpisu do rejestru46.

W wyniku dokonanej w Niemczech nowelizacji pojêcia „kupca” rów-
nie¿ osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ „niewymagaj¹c¹ ze wzglêdu
na swój rodzaj i rozmiar zorganizowania na sposób kupiecki”, okreœlane
w literaturze jako Kleingewerbetreibende (podmioty prowadz¹ce dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ w niewielkim rozmiarze), mog¹ po dokonaniu wpisu
do rejestru handlowego prowadziæ swoj¹ dzia³alnoœæ jako kupcy (tzw.
Kannkaufmann – § 2 HGB, kupiec fakultatywny, kupiec z wyboru).
Przepis § 2 HGB nabiera szczególnego znaczenia w prawie spó³ek poprzez
odpowiadaj¹cy mu § 105 ust. 2 HGB47, zgodnie z którym spó³ki cywilne,
o ile ju¿ ze wzglêdu na sam rozmiar prowadzonej przez nie dzia³alnoœci
gospodarczej nie sta³y siê z mocy prawa spó³kami jawnymi48, lub spó³ki

43 Por. K. S c h m i d t, Handelsrecht…, s. 308 i nast. oraz powo³ane tam orzecznictwo.
K. Schmidt podkreœla, ¿e o istnieniu „kupieckiej dzia³alnoœci gospodarczej” decydowaæ ma
³¹cznie rodzaj i rozmiar prowadzonej dzia³alnoœci, a nie tylko jeden z tych elementów.
Z kolei zgodnie z orzeczeniem Wy¿szego S¹du Krajowego w DreŸnie (NJW-RR 2002,
s. 34) kwalifikowaniu danej dzia³alnoœci jako „kupieckiej dzia³alnoœci gospodarczej” nie
stoi na przeszkodzie okolicznoœæ, i¿ w danym przedsiêbiorstwie roczny obrót b¹dŸ po-
wierzchnia u¿ytkowa s¹ stosunkowo niewielkie, o ile inne elementy wskazuj¹ na okreœlony
poziom profesjonalizmu prowadzonej dzia³alnoœci.

44 K. H o p t, A. B a u m b a c h, Handelsgesetzbuch, Monachium 2008, § 1, nb. 19.
45 Tam¿e, § 1, nb. 19.
46 Tam¿e, § 2, nb. 10.
47 Tam¿e, § 2, nb. 2.
48 Zob. § 105 ust. 1 HGB. Ta konstrukcja powstania spó³ki jawnej automatycznie

z chwil¹ osi¹gniêcia przez przedsiêbiorstwo spó³ki cywilnej wiêkszych rozmiarów odpo-
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zarz¹dzaj¹ce w³asnym maj¹tkiem staj¹ siê po wpisaniu firmy przedsiê-
biorstwa do rejestru handlowego spó³kami jawnymi lub spó³kami koman-
dytowymi49. Jako szczególn¹ grupê do kategorii Kannkaufmann zalicza
siê równie¿ osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ w dziedzinie rolnictwa i le-
œnictwa. Mimo ¿e osobom tym nie przys³uguje zgodnie z § 3 ust. 1 HGB
status kupca, mog¹ one wszelako – zgodnie z § 3 ust. 2 HGB i po
spe³nieniu okreœlonych tam przes³anek50 – zostaæ kupcami na mocy fa-
kultatywnego wpisu do rejestru. W obydwu wypadkach wpis do rejestru
handlowego ma charakter konstytutywny.

Oprócz kategorii „kupców z wyboru” (i jak stwierdzono, fakultatyw-
nego, ale zarazem konstytutywnego wpisu), zgodnie z § 6 HGB prawo
niemieckie nadal traktuje niektóre podmioty jako kupców, niezale¿nie od
przedmiotu ich dzia³alnoœci. S¹ to tak zwani „kupcy z mocy formy prawnej”
(Formkaufmann). Obecnie – obok spó³ek kapita³owych – tak¿e niektóre
handlowe spó³ki osobowe mog¹ byæ uznawane za kupców z mocy formy
prawnej, skoro mog¹ byæ tworzone niezale¿nie od przedmiotu dzia³alnoœci
pod warunkiem dokonania ich wpisu do rejestru handlowego51. Ta ostatnia
uwaga odnosi siê w szczególnoœci do spó³ek zarz¹dzaj¹cych w³asnym
maj¹tkiem, które s¹ wymienione w § 105 ust. 2 HGB52. Nie stanowi¹
natomiast kupców z mocy formy prawnej spó³ki jawne i spó³ki koman-
dytowe, które w ka¿dym przypadku prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i s¹ one kupcami b¹dŸ to z uwagi na rozmiar prowadzonej przez nie
dzia³alnoœci gospodarczej, która w³aœnie ze wzglêdu na ów rozmiar staje
siê kupieck¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, b¹dŸ poprzez wpis do rejestru
jako kupcy z wyboru (§ 105 ust. 2 HGB) w przypadku, kiedy ich dzia³alnoœæ

wiada konstrukcji kupca z mocy prawa (Istkaufmann). W obydwu przypadkach bowiem
wpis do rejestru ma charakter deklaratoryjny, chocia¿ jest obowi¹zkowy.

49 Zob.: § 161 ust. 2 w zwi¹zku z § 105 ust. 2 HGB. Jednak¿e niektórzy autorzy nie
uto¿samiaj¹ ca³kowicie spó³ki jawnej i komandytowej z mocy wpisu z Kannkaufmann
(kupcem fakultatywnym) – por. przyk³adowo K. H o p t, A. B a u m b a c h,  Handelsge-
setzbuch…, § 1, nb. 7.

50 Zgodnie z tym przepisem § 2 HGB stosuje siê do osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ
rolnicz¹ lub leœn¹, je¿eli wymaga ze wzglêdu na swój rodzaj i rozmiar zorganizowania na
sposób kupiecki.

51 Tak: K. S c h m i d t, Handelsrecht…, s. 295 i nast.
52 Por. szerzej C.-W. C a n a r i s, Handelsrecht, 24. Aufl., München 2006, § 3 II, nb.

46.
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gospodarcza nie osi¹gnê³a jeszcze rozmiarów „kupieckich”. Odnoœnie tych¿e
spó³ek przepis § 6 HGB nie ma wiêc samodzielnego znaczenia, skoro nie
przyznaje im podmiotowoœci kupieckiej niezale¿nie od przedmiotu ich
dzia³alnoœci53.

Istnieje wreszcie pojêcie „kupca z mocy wpisu” (Kaufmann kraft
Eintragung), zwi¹zane z wyra¿onym w § 5 HGB domniemaniem, zgodnie
z którym w przypadku wpisania firmy do rejestru handlowego nie mo¿na
podnosiæ wobec osoby, która powo³uje siê na wpis do rejestru, zarzutu,
¿e wpisana do rejestru dzia³alnoœæ nie jest kupieck¹ dzia³alnoœci¹ gospo-
darcz¹ (dzia³alnoœci¹ handlow¹). Pojêciem Kaufmann kraft Eintragung
objête s¹ zarówno podmioty okreœlane mianem Kannkaufmann, jak i tzw.
spó³ki jawne i komandytowe z mocy wpisu, które w istocie stanowi¹
szczególn¹ grupê kupców fakultatywnych54. Jest ono jednak o tyle szer-
sze, ¿e obejmuje równie¿ podmioty niewymienione w § 2 i § 105 HGB,
a które zosta³y omy³kowo wpisane do rejestru handlowego.

W efekcie zmiany definicji kupca w Niemczech zniesiono zatem roz-
ró¿nienie sposobów uzyskania statusu kupca ze wzglêdu na rodzaj pro-
wadzonej dzia³alnoœci (Grundhandelsgewerbe), a tak¿e zlikwidowano pojêcie
„kupców niepe³nych” (Minderkaufleute)55. Porównuj¹c now¹ regulacjê
niemieckiego kodeksu handlowego z regulacj¹ pierwotn¹, mo¿na stwier-
dziæ, ¿e pojêcie kupca nadal stanowi centralny punkt odniesienia dla prawa
handlowego jako szczególnego prawa prywatnego kupców. Dotychcza-
sowe pojêcia Mußkaufmann i Sollkaufmann zast¹pi³o jednolite pojêcie
kupca (Kaufmann, okreœlany równie¿ jako Istkaufmann), przy zachowa-
niu pojêcia dzia³alnoœci gospodarczej. Kupcem jest obecnie ka¿dy pro-
wadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (niezale¿nie od bran¿y) poza podmio-
tami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w niewielkim rozmiarze
(Kleingewerbetreibende), które jednak mog¹ wpisaæ siê do rejestru han-
dlowego i zostaæ dobrowolnie kupcami (tzw. Kannkaufmann – kupiec
z wyboru), o ile nie s¹ ju¿ kupcami z mocy formy prawnej (Formkauf-
mann). W rezultacie wprowadzonych w kodeksie handlowym zmian zbêdna
sta³a siê kategoria „kupców niezupe³nych” (Minderkaufmann), co dopro-

53 Por. C.-W. C a n a r i s, Handelsrecht…, § 3 II, nb. 45-46.
54 Por. K. H o p t, A. B a u m b a c h, Handelsgesetzbuch…, § 1, nb. 7.
55 Por. K. S c h m i d t, Handelsrecht…, s. 293 i nast.
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wadzi³o wszelako do wyjœcia szeregu podmiotów poza zakres regulacji
niemieckiego kodeksu handlowego56. Rozró¿nienie miêdzy kupcem a osob¹
prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w niewielkim rozmiarze nastêpowaæ
bêdzie obecnie – w braku dotychczasowych kryteriów takich jak Grun-
dhandelsgewerbe – na podstawie ca³okszta³tu okolicznoœci. W literaturze
niemieckiej podkreœla siê, ¿e rezygnacji z katalogu podstawowej dzia³al-
noœci handlowej (Grundhandelsgewerbe) towarzyszy zmniejszenie pew-
noœci prawnej, które tylko czêœciowo ³agodzone jest przez to, ¿e poprzez
wpis do rejestru ka¿dy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (Gewerbe-
treibende) zostaje kupcem, a spó³ka cywilna i spó³ka zarz¹dzaj¹ca ma-
j¹tkiem staje siê spó³k¹ jawn¹ oraz przez zawarte w § 1 ust. 2 HGB
domniemanie przemawiaj¹ce za prowadzeniem kupieckiej dzia³alnoœci
gospodarczej57. Warto dodaæ, ¿e zakresem regulacji niemieckiego kodeksu
handlowego zosta³a objêta równie¿ dzia³alnoœæ gospodarcza w przedmio-
cie poszczególnych rodzajów umów, nawet jeœli prowadzona jest przez
podmioty, które na gruncie przepisów kodeksu handlowego nie s¹ kup-
cami (tak: § 84 ust. 4, § 93 ust. 3, § 383 ust. 2, § 407 ust. 3 zd. 2,
§ 453 ust. 3 zd. 2, § 467 ust. 3 zd. 2 HGB). Mia³o to z jednej strony
rekompensowaæ zniesienie pojêcia Minderkaufmann, z drugiej jednak strony
powoduje odejœcie od klasycznego prawa kupieckiego58.

3.3. Francja
Nieco bardziej z³o¿one okazuje siê pojêcie kupca w prawie francuskim.

Wynika to z przedmiotowego ujêcia francuskiego prawa handlowego59,
dla którego pojêciem centralnym nie jest przedsiêbiorca czy kupiec, ale
czynnoœæ handlowa (acte de commerce)60, stanowi¹ca zarazem najistot-
niejszy element definicji kupca. Zgodnie bowiem z art. art. L121-1 C.com.

56 Por. K. H o p t, A. B a u m b a c h, Handelsgesetzbuch…, § 1, nb. 4 i 10.
57 Tam¿e, § 1, nb. 3.
58 Tam¿e, § 1, nb. 4.
59 Podkreœli³ to zreszt¹ ustawodawca francuski, zamieszczaj¹c definicjê czynnoœci

handlowej ju¿ w dwóch pierwszych artyku³ach C.com. (art. L110-1 i L110-2). Coraz
czêstsze s¹ jednak wypowiedzi upatruj¹ce we francuskim prawie handlowym koncepcji
przedmiotowo-podmiotowej (zob. A. V i a n d i e r, J. Va l l a n s a n, Actes de commerce,
commerçants, activité commerciale, 3e édition, n° 50, Presses Universitaires France 1992;
Y. R e i n h a r d, J.-P. C h a z a l, Droit commercial, n° 176, 6e édition, Litec 2001).

60 Na ukierunkowanie francuskiego prawa handlowego w³aœnie na czynnoœæ handlow¹,
a nie na osobê jej autora, wskazuje G. R i p e r t, Traité élémentaire…, s. 1.
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kupcem jest ka¿dy, kto dokonuje czynnoœci handlowych i czyni z tego
swój sta³y zawód61.

Na definicjê tê sk³ada siê czêœæ zakreœlaj¹ca kr¹g osób mog¹cych
uzyskaæ status kupca oraz czêœæ okreœlaj¹ca zachowanie wyró¿niaj¹ce
(dzia³alnoœæ wyró¿niaj¹c¹), bêd¹ce wy³¹cznym i rozstrzygaj¹cym kryte-
rium uzyskania statusu kupca. Wpis do w³aœciwego dla wszystkich kupców
Rejestru handlu i spó³ek (Registre du commerce et des sociétés – RCS)
jest bowiem tylko konsekwencj¹ posiadania tego przymiotu, pe³ni¹c je-
dynie funkcje dowodowe62. Zasada ta odnosi siê do osób fizycznych,
spó³ek ex definitione cywilnych (np. spó³ka udzia³owa (société en par-
ticipation)) oraz innych jednostek organizacyjnych maj¹cych osobowoœæ
prawn¹ (stowarzyszeñ, fundacji itd.)63, za wyj¹tkiem jednak spó³ek han-
dlowych (spó³ki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ogra-
niczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i akcyjnej). Te ostatnie bowiem powstaj¹ i z
mocy prawa nabywaj¹ status kupca (z uwagi na swoj¹ formê prawn¹)
z chwil¹ wpisu do RCS, bez wzglêdu na charakter prowadzonej dzia-
³alnoœci. Z tego wzglêdu spó³ki handlowe pozostaj¹ niejako poza zakresem
zastosowania definicji kupca z art. L121-1 C.com.64

Podmiotowy zakres definicji kupca, zbudowany w oparciu o sformu-
³owanie „ka¿dy, kto”, obejmuje zatem obie wyró¿niane we francuskim
prawie prywatnym kategorie podmiotów, tj. osoby fizyczne (personnes
physiques) oraz osoby prawne (personnes morales)65.

61 Zawód nale¿y tu rozmieæ szeroko – jako wszelkie zajêcie zarobkowe (dzia³alnoœæ
zarobkow¹). T³umaczenie za A. K o z ³ o w s k a - S z c z e r b a, [w:] A. M a c h o w s k a,
K. Wo j t y c z e k, Prawo francuskie, red. K. Wojtyczek, t. I, Kraków 2004, s. 255. Por.
te¿ K. K r u c z a l a k, Prawo handlowe. Zarys wyk³adu, Warszawa 2006, s. 26, z zastrze-
¿eniem nieaktualnoœci numeracji powo³ywanych tam przepisów.

62 Wpis poci¹ga za sob¹ jedynie wzruszalne domniemanie prawne, ¿e dana osoba jest
kupcem (F. D e k e u w e r - D é f o s s e z, É. B l a r y - C l é m e n t, Droit commercial, Ac-
tivités commerciales, commerçants, fonds de commerce, consommation, 9e édition, Paris
2007, s. 51).

63 Osobê fizyczn¹ wykonuj¹c¹ dzia³alnoœæ handlow¹ pomimo braku wpisu do RCS
okreœla siê mianem kupca faktycznego (commerçant de fait). Nie dotyczy to, co do zasady,
osób prawnych, które do czasu wpisu do RCS nie istniej¹ (nie mog¹ wiêc posiadaæ statusu
kupca).

64 D. F a s q u e l l e, Droit de l’entreprise…, s. 115.
65 We Francji istnieje dychotomiczny podzia³ podmiotów prawa prywatnego – s¹ to

albo osoby fizyczne albo prawne (tymi ostatnimi s¹ m.in. wszystkie spó³ki handlowe,
a tak¿e spó³ki cywilne).
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Jako ¿e prowadzenie dzia³alnoœci handlowej polega na dokonywaniu
czynnoœci handlowych, bêd¹cych w istocie czynnoœciami prawnymi,
podstawowym warunkiem do uzyskania statusu kupca przez osobê fi-
zyczn¹ jest posiadanie pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych66. Wsku-
tek wiêc okolicznoœci okreœlanych ³¹cznie jako brak zdolnoœci (incapa-
cités67) kupcem nie mo¿e byæ osoba ma³oletnia68 (nawet upe³noletniona69

– na gruncie prawa cywilnego ciesz¹ca siê pe³n¹ zdolnoœci¹ do czynnoœci
prawnych70) oraz osoba pe³noletnia pozostaj¹ca pod opiek¹, kuratel¹ lub
dozorem s¹du. Uzyskanie statusu kupca71 jest tak¿e ograniczone ze wzglêdu
na niedopuszczalnoœæ ³¹czenia (incompatibilités) dzia³alnoœci handlowej
(w tym wykonywanej za poœrednictwem osoby trzeciej) z okreœlonymi
zawodami, zajêciami i funkcjami (wykonywaniem zawodu zaufania
publicznego (np. notariusz, komornik), wolnego zawodu, sprawowaniem
mandatu parlamentarnego itp.), przy czym zakaz ³¹czenia tych zajêæ mo¿e
nie mieæ charakteru bezwzglêdnego, dotycz¹c tylko okreœlonych rodza-
jów dzia³alnoœci handlowej albo okreœlonych stanowisk72, zaœ najczêstsz¹
sankcj¹ za jego naruszenie jest odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna (skreœle-
nie z listy, zakaz wykonywania danego zawodu), wyj¹tkowo tylko kar-
na73. Z kolei zakaz wykonywania dzia³alnoœci handlowej (interdiction pro-
fessionnelle) wyklucza mo¿liwoœæ uzyskania statusu kupca przez osoby
skazane za zbrodnie i wystêpki okreœlone w art. 1 ustawy no 47-1635

66 D. F a s q u e l l e, Droit de l’entreprise…, s. 116; A. K o z ³ o w s k a - S z c z e r b a,
Prawo francuskie…, s. 255.

67 Por. G. R i p e r t, Traité élémentaire…, s. 159-163.
68 Pe³noletnoœæ osi¹ga siê we Francji z ukoñczeniem 18 roku ¿ycia.
69 Upe³noletnienie we Francji (émancipation) nastêpuje z mocy prawa na skutek

zawarcia przez ma³oletniego ma³¿eñstwa albo na podstawie decyzji s¹du opiekuñczego,
podjêtej w stosunku do ma³oletniego, który ukoñczy³ 16 rok ¿ycia (art. 413-1 i nast.
francuskiego kodeksu cywilnego (Code civil; dalej: C.civ.). Osoba upe³noletniona mo¿e byæ
cz³onkiem organu spó³ki handlowej oraz wykonywaæ dzia³alnoœæ rzemieœlnicz¹, rolnicz¹
lub wolny zawód.

70 Art. L121-2 C.com. i art. 413-8 C.civ.
71 D. F a s q u e l l e, Droit de l’entreprise…, s. 117-119.
72 Np. o ile zakazane jest sprawowanie funkcji w organach kierowniczych jednostek

organizacyjnych maj¹cych status kupca, o tyle dopuszczalne jest bycie ich wspólnikiem,
udzia³owcem oraz sprawowanie w nich funkcji nadzorczych.

73 Np. w odniesieniu do urzêdników zob. art. 175 i 176 francuskiego kodeksu karnego
(Code pénal).
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z 30 sierpnia 1947 r. dotycz¹cej uzdrowienia dzia³alnoœci handlowej i prze-
mys³owej – w okresie ustalonym przez s¹d, jednak nie krótszym ni¿ 5
lat, oraz przez osoby, w stosunku do których og³oszono upad³oœæ osobist¹
(faillite personnelle) – art. L625-1 – L625-2 C.com.74  Poza tym nale¿y
wspomnieæ o reglamentacji dzia³alnoœci handlowej obcokrajowców (z wy-
j¹tkiem obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej), polegaj¹cej
albo na ca³kowitym wy³¹czeniu dostêpu do okreœlonych zawodów (np.
maklera gie³dowego) albo na odes³aniu do umów miêdzynarodowych (np.
na zasadzie wzajemnoœci) z zastrze¿eniem dodatkowych warunków (np.
uzyskanie karty kupca zagranicznego75), przy czym osobie takiej nigdy
nie bêdzie przys³ugiwaæ ani czynne, ani bierne prawo wyborcze do izb
handlowych i s¹dów gospodarczych76, ani te¿ prawo do zawierania umów
najmu handlowego.

Obok ograniczeñ dotycz¹cych bezpoœrednio osoby potencjalnego kupca
nale¿y mieæ na uwadze istnienie szczególnych, reglamentowanych rodza-
jów dzia³alnoœci, wymagaj¹cych zgody odpowiedniego organu admini-
stracyjnego, z mo¿liwoœci¹ jej uzale¿nienia od posiadania odpowiedniego
wykszta³cenia lub gwarancji finansowych77, a tak¿e monopoli produkcyj-
nych i us³ugowych, które jednak, pod wp³ywem regulacji wspólnoto-
wych, systematycznie trac¹ na znaczeniu.

Dziêki przyjêtej w art. L121-1 C.com. otwartej formule podmiotowej
kupcami mog¹ byæ równie¿ osoby prawne78 (personnes morales), spoœród
których najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ spó³ki handlowe (sociétés commercia-

74 Zgodnie z art. L625-2 C.com. upad³oœæ osobista niesie ze sob¹ zakaz kierowania,
zarz¹dzania, administrowania lub kontrolowania, bezpoœrednio lub poœrednio, wszelkiego
przedsiêbiorstwa (entreprise) handlowego, rzemieœlniczego, wszelk¹ dzia³alnoœci¹ rolnicz¹
i jakiejkolwiek osoby prawnej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (activité économique).
Podobne zakazy zawarte s¹ ponadto w przepisach szczególnych, reguluj¹cych poszcze-
gólne zawody.

75 Carte d’identité de commerçant étranger nie jest wymagana od obywateli Andory,
Monako, Algierii, zaœ jej uzyskanie jest u³atwione dla obywateli USA, Szwajcarii i niektó-
rych pañstw afrykañskich.

76 S¹dy gospodarcze we Francji maj¹ charakter bran¿owy i sk³adaj¹ siê z samych
kupców wybieranych w ramach izb handlowych.

77 Np. dystrybucja napojów alkoholowych, prowadzenie sal widowiskowych, transport
drogowy, agencja nieruchomoœci.

78 Zob. G. R i p e r t, Traité élémentaire…, s. 183 i nast.
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les)79. Poza tym za kupców mog¹ byæ uznane tak¿e spó³ki cywilne (sociétés
civiles) oraz – z zastrze¿eniem niejednolitoœci pogl¹dów – podmioty typu not
for profit, np. stowarzyszenia (associations déclarées)80 i fundacje (fonda-
tions). Natomiast przedsiêbiorstwom publicznym (pañstwowym)81 (établis-
sements publics) – choæ co do zasady podlegaj¹ one regulacji prawa han-
dlowego – z powodu licznych odrêbnoœci82  odmawia siê statusu kupca.

Jak zosta³o ju¿ wy¿ej wspomniane, definicja kupca wyra¿ona w art.
L121-1 C.com. nie dotyczy spó³ek handlowych, podlegaj¹cych odrêbnej
regulacji art. L210-1 C.com., zgodnie z którym o handlowym charakterze
spó³ki (a w konsekwencji o nabyciu przez ni¹ statusu kupca) decyduje
jej forma prawna albo handlowy przedmiot dzia³alnoœci. Ze wzglêdu na
swoj¹ formê, niezale¿nie od przedmiotu prowadzonej dzia³alnoœci83, maj¹
charakter handlowy spó³ki jawne (SNC – sociétés en nom collectif), spó³ki
komandytowe (SCS – sociétés en commandite simple), spó³ki z ograni-
czon¹ odpowiedzialnoœci¹ (SARL – sociétés a responsabilité limitée) oraz
spó³ki akcyjne84 (sociétés par actions).

79 Zob. F. D e k e u w e r - D é f o s s e z, É. B l a r y - C l é m e n t, Droit commercial…,
s. 32; A. K o z ³ o w s k a - S z c z e r b a, Prawo francuskie…, s. 254. Szczegó³ow¹ klasyfi-
kacjê spó³ek przedstawia T. W ³ u d y k a, [w:] L.J. S m i t h, C. de C u s s y, C. Ta y l o r,
T. W ³ u d y k a, Prawo spó³ek w Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji
i W³oszech, Kraków 2000, s. 138-139.

80 Tzw. stowarzyszenia niezg³oszone (associations non déclarées) nie maj¹ osobowo-
œci prawnej, nie mog¹ równie¿ prowadziæ dzia³alnoœci handlowej.

81 Np. RATP (Régie autonome des transports Parisiens) – Niezale¿ny Zarz¹d Pary-
skiego Transportu, przedsiêbiorstwo pañstwowe transportu publicznego w Pary¿u; EDF
(Électricité de France) – przedsiêbiorstwo pañstwowe zajmuj¹ce siê dostarczaniem energii
elektrycznej.

82 S¹ np. wpisywane do RCS, ale w odrêbnym dziale, podlegaj¹ s¹downictwu gospo-
darczemu, ale nie jest mo¿liwe w ich przypadku postêpowanie naprawcze.

83 Problem pojawia siê w razie konfliktu formy organizacyjnej i przedmiotu dzia³al-
noœci, gdy bêd¹ca z definicji kupcem spó³ka handlowa prowadzi dzia³alnoœæ o charakterze
cywilnym. Przyk³adem s¹ tu spó³ki wolnych zawodów (SEL – société d’exercise libéral,
société des professions libérales), które na podstawie ustawy n° 90-1258 z 31 grudnia
1990 r. mog¹ przyjmowaæ formê spó³ki handlowej, podlegaj¹cej – jako kupiec – co do
zasady prawu handlowemu, a jednoczeœnie – wed³ug cywilnego przedmiotu swojej dzia³al-
noœci – s¹downictwu cywilnemu (art. L721-5 C.com.).

84 Do grupy spó³ek akcyjnych (sociétés par actions) nale¿y „zwyk³a” spó³ka akcyjna
(SA – société anonyme), spó³ka akcyjna uproszczona (SAS – société par actions simplifiée)
oraz spó³ka komandytowo-akcyjna (SCA – société en commandite par actions).

`
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Spó³ka cywilna (art. 1845 i nast. C.civ.) ma natomiast, zgodnie ze
swoj¹ nazw¹, charakter cywilny i do realizacji dzia³alnoœci cywilnej85 zosta³a
przede wszystkim pomyœlana (potwierdza to zreszt¹ mnogoœæ pozako-
deksowych typów tej spó³ki, np. spó³ka cywilna wolnych zawodów,
spó³ka cywilna zawodów zaufania publicznego, spó³ka cywilna do pro-
wadzenia dzia³alnoœci rolniczej itd.). Dopiero podjêcie przez spó³kê cy-
wiln¹ dzia³alnoœci handlowej skutkuje uznaniem, ¿e niejako obok spó³ki
cywilnej funkcjonuje spó³ka handlowa, zwana faktyczn¹ spó³k¹ handlow¹
(société commerciale de fait); jednak¿e powinien byæ to co najwy¿ej etap
przejœciowy, prowadz¹cy docelowo do przekszta³cenia spó³ki cywilnej
w spó³kê handlow¹.

Podobnie jest ze spó³k¹ udzia³ow¹ (société en participation), która jako
jedyna spó³ka prawa francuskiego nie posiada osobowoœci prawnej (art.
1871 i nast. C.civ.), stanowi¹c wy³¹cznie umowê wspólników. Inaczej
jednak ni¿ w przypadku spó³ki cywilnej, charakter spó³ki udzia³owej jest
ca³kowicie zale¿ny od przedmiotu jej dzia³alnoœci. Jeœli wiêc bêdzie to
dzia³alnoœæ handlowa, to spó³ka udzia³owa zostanie uznana za spó³kê
handlow¹, a do jej funkcjonowania odpowiednie zastosowanie znajd¹
przepisy o spó³ce jawnej.

Jeœli zaœ chodzi o dzia³alnoœæ wyró¿niaj¹c¹ kupca spoœród ogó³u
uczestników obrotu prawnego i rozstrzygaj¹c¹ o nabyciu statusu kupca,
to mo¿na j¹ w skrócie okreœliæ jako zawodow¹ dzia³alnoœæ handlow¹
(activité professionnelle commerciale)86. Oznacza ona, zgodnie z definicj¹
legaln¹ kupca, dokonywanie czynnoœci handlowych w imieniu w³a-
snym i na w³asny rachunek (dzia³alnoœæ handlowa jest zajêciem nie-
zale¿nym w sensie prawnym87) jako sta³e zajêcie, zawód (na ten wymóg
sk³adaj¹ siê w istocie dwa elementy: sta³oœæ (habitude), przez co wy-
kluczone jest nabycie statusu kupca poprzez jednorazowe dokonanie

85 Chodzi o dziedziny aktywnoœci niebêd¹ce dzia³alnoœci¹ handlow¹, w szczególnoœci
o rzemios³o, rolnictwo, wykonywanie wolnego zawodu. Bli¿ej na ten temat T. W ³ u d y -
k a, [w:] L.J. S m i t h, C. de C u s s y, C. Ta y l o r, T. W ³ u d y k a, Prawo spó³ek…, s. 141.

86 Por. F. D e k e u w e r - D é f o s s e z, É. B l a r y - C l é m e n t, Droit commercial…,
s. 46.

87 Z tego wzglêdu nie stanowi przeszkody w uznaniu za kupca zale¿noœæ ekonomiczna
od innego podmiotu, np. franczyzanta czy koncesjonariusza.
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czynnoœci handlowej88, oraz zawodowy charakter dzia³alnoœci (caractere
professionnel), co oznacza wykonywanie dzia³alnoœci w celu uzyskiwania
œrodków niezbêdnych do egzystencji89)90.

Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e w³aœnie dziêki wspólnemu dla
prawa cywilnego i handlowego pojêciu zawodu, zajêcia (profession91)
rozró¿nienie na kupców (commerçants) oraz przedsiêbiorców niebêd¹-
cych kupcami92 (entrepreneurs non-commerçants) zdaje siê obecnie traciæ
na znaczeniu. Jego miejsce zajmuje bardziej ¿yciowy i uniwersalny podzia³
na profesjonalistów (professionnels) i nieprofesjonalistów (non profession-
nels), widoczny ju¿ nie tylko we wspólnotowym prawie konsumenckim
czy konkurencji93, ale tak¿e w nowszym prawodawstwie francuskim.
Powoli zaczyna siê nawet mówiæ o scalaniu re¿imu prawnego dzia³alnoœci
cywilnej i handlowej94.

Najistotniejszym elementem dzia³alnoœci wyró¿niaj¹cej jest jednak
dokonywanie czynnoœci handlowych, za które art. L110-1 C.com. uznaje
(s¹ to tzw. czynnoœci handlowe ze wzglêdu na sw¹ naturê – actes de
commerce par nature): nabywanie rzeczy ruchomych w celu ich odsprze-
da¿y w stanie niezmienionym b¹dŸ po ich przetworzeniu lub poddaniu
obróbce; nabywanie nieruchomoœci w celu ich odsprzeda¿y, pod warun-
kiem, ¿e nabywca nie dzia³a³ z zamiarem wzniesienia jednego lub wiêcej

88 Zob. Cour de cassation, Com., 2 oct. 1985, JCP 1985.IV.352, Bull. civ. IV, n° 227.
89 Dla uznania za kupca nie wymaga siê, by zawód, dzia³alnoœæ handlowa (profession

commerciale) by³y wy³¹czn¹ aktywnoœci¹ danej osoby. Przeciwnie, jedna osoba mo¿e np.
prowadziæ dzia³alnoœæ handlow¹, posiadaj¹c w zwi¹zku z tym status kupca, a jednoczeœnie
wykonywaæ tradycyjnie cywiln¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹. W takim przypadku zawodowa
dzia³alnoœæ handlowa (activité professionnelle commerciale) tej osoby bêdzie podlegaæ
prawu handlowemu, zaœ do zawodowej dzia³alnoœci cywilnej (activité professionnelle non-
commerciale) zastosowanie znajd¹ przepisy prawa cywilnego. Sytuacjê tê okreœla siê mianem
pluri-activité. Mo¿e byæ ona jednak zakazana przez ustawê, jak np. w przypadku nota-
riusza, który nie mo¿e jednoczeœnie wykonywaæ czynnoœci bankowych.

90 F. D e k e u w e r - D é f o s s e z, É. B l a r y - C l é m e n t, Droit commercial…, s. 46;
D. F a s q u e l l e, Droit de l’entreprise…, s. 114.

91 Pojêcie to omawia szczegó³owo G. R i p e r t, Traité élémentaire…, s. 101 i nast.
92 Czyli wykonuj¹cych dzia³alnoœæ o charakterze cywilnym.
93 Zasadnie pos³uguj¹cym siê jak najszersz¹ definicj¹ przedsiêbiorcy – profesjonalisty,

aktualn¹ zarówno w obrocie konsumenckim, jak i profesjonalnym.
94 F. D e k e u w e r - D é f o s s e z, É. B l a r y - C l é m e n t, Droit commercial…, s. 50.
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budynków i sprzeda¿y ich w ca³oœci lub jako poszczególne lokale95; operacje
poœrednictwa w kupnie, subskrypcji lub sprzeda¿y nieruchomoœci, przed-
siêbiorstw96, akcji lub udzia³ów w spó³kach nieruchomoœciowych97; us³ugi
przedsiêbiorstw najmu ruchomoœci98; us³ugi przedsiêbiorstw produkcyj-
nych, komisowych, transportu naziemnego i wodnego; us³ugi przedsiê-
biorstw dostawczych, agencji, biur gospodarczych, przedsiêbiorstw
sprzeda¿y licytacyjnej, przedsiêbiorstw przedstawieñ publicznych; ope-
racje wymiany walut, bankowe i brokerskie99; operacje banków publicz-
nych; zobowi¹zania miêdzy handlowcami, poœrednikami i bankierami;
miêdzy wszystkimi osobami – weksle trasowane100. Wyliczenie to jest
kontynuowane w art. L110-2 C.com., jednak dotyczy ono wy³¹cznie tzw.
czynnoœci handlu morskiego (actes de commerce maritime).

Otwarty charakter powy¿szego wyliczenia101 oraz znaczna niejedno-
rodnoœæ poszczególnych jego elementów budzi zastrze¿enia francuskiej

95 Nabyte nieruchomoœci musz¹ byæ zatem odsprzedane w tym samym stanie, w jakim
zosta³y nabyte; nie bêdzie wiêc mieæ charakteru handlowego dzia³alnoœæ deweloperska.

96 Chodzi o przedsiêbiorstwa w znaczeniu przedmiotowym (fonds de commerce).
97 To tzw. spó³ki specjalnego przeznaczenia – SPV (ang. special purpose vehicle), jak

np. spó³ka cywilna nieruchomoœciowa (SCI – société civile immobiliere), której g³ównym
lub jedynym celem jest nabycie w³asnoœci nieruchomoœci i wynajmowanie jej innym spó³kom
(najczêœciej powi¹zanym) do prowadzenia ich dzia³alnoœci. Konstrukcja ta z jednej strony
czyni ow¹ nieruchomoœæ niedostêpn¹ dla wierzycieli spó³ki prowadz¹cej w³aœciw¹ dzia³al-
noœæ, z drugiej zaœ upraszcza ewentualn¹ sprzeda¿ nieruchomoœci, jako ¿e obrót udzia³ami
w SCI jest znacznie prostszy od obrotu nieruchomoœciami.

98 Najem nieruchomoœci ma co do zasady naturê cywiln¹ i podlega przepisom C.civ.,
nawet jeœli nieruchomoœæ s³u¿y prowadzeniu dzia³alnoœci handlowej. Jedyny od tego wyj¹tek
wprowadza tzw. akcesoryjnoœæ najmu wzglêdem dzia³alnoœci handlowej jednej ze stron,
znajduj¹ca wyraz w instytucji najmu handlowego (bail commercial), szczegó³owo regulo-
wanego przez art. L145-1 – L146-3 C.com.

99 W tym operacje na gie³dach papierów wartoœciowych i towarowych, operacje
ubezpieczeniowe itd.

100 Wszelkie zobowi¹zania z weksla trasowanego (nawet te zaci¹gniête w ramach
stosunków cywilnych przez osoby niebêd¹ce kupcami) s¹ poddane regulacji prawa han-
dlowego, w tym wy³¹cznej w³aœciwoœci s¹dów gospodarczych i rygorystycznemu re¿imowi
egzekucyjnemu. W odró¿nieniu od weksla trasowanego (lettre de change), weksel w³asny
(billet a ordre) i czek (cheque), w zale¿noœci od natury zobowi¹zania g³ównego, w wy-
konaniu lub zabezpieczeniu którego zosta³y wystawione, mog¹ mieæ charakter cywilny
albo handlowy, podlegaj¹c odpowiednio prawu cywilnemu albo handlowemu.

101 Pomimo przeprowadzonej w 2000 r. rekodyfikacji C.com. (przyjê³a ona formê tzw.
codification a droit constant polegaj¹cej na w³¹czeniu dot¹d rozproszonych aktów praw-

``

`

`
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doktryny, wed³ug której w definicji czynnoœci handlowej nast¹pi³o po-
mieszanie czynnoœci (operacji) z zawodami (zajêciami), przy jednocze-
snym braku jakiejkolwiek ogólnej wskazówki pozwalaj¹cej na wyprowa-
dzenie z treœci przepisu spójnych, uniwersalnych zasad oceny tego, co
jest czynnoœci¹ handlow¹, a co nie102. Podnosi siê tak¿e, ¿e zastosowana
forma wyliczenia, tr¹c¹ca zachowawczoœci¹ i nielogicznoœci¹,  prowa-
dziæ musi do skostnienia i zamkniêcia kategorii czynnoœci handlowej na
zmieniaj¹ce siê potrzeby ekonomiczne i spo³eczne, wymuszaj¹c na nauce
prawa i orzecznictwie nieustanne dookreœlanie zakresu tego pojêcia103.

Oprócz czynnoœci handlowych wymienionych w art. L110-1 C.com.
(actes de commerce par nature) orzecznictwo i doktryna wyró¿niaj¹ drug¹
grupê czynnoœci handlowych, tj. czynnoœci handlowe akcesoryjne (actes
de commerce par accessoire). Bêd¹ca podstaw¹ ich wyró¿nienia tzw. teoria
akcesoryjnoœci (théorie d’accessoire) opiera siê na ogólnej zasadzie, ¿e
to, co akcesoryjne, dzieli losy tego, co g³ówne. Na gruncie prawa han-
dlowego wyra¿a siê ona w uznaniu czynnoœci, która normalnie by³aby
czynnoœci¹ cywiln¹, za czynnoœæ handlow¹, jeœli tylko zosta³a ona do-
konana w zwi¹zku z inn¹ czynnoœci¹ handlow¹ oraz w stosowaniu do
obu czynnoœci (g³ównej i akcesoryjnej) jednego, wspólnego re¿imu praw-
nego, w³aœciwego dla czynnoœci g³ównej – w tym wypadku handlowej104.
Wyró¿nia siê przy tym trzy warianty akcesoryjnoœci: handlow¹ podmio-
tow¹ (accessoire commercial subjectif, zgodnie z któr¹, choæ nie bez
wyj¹tków, wszystkie czynnoœci zdzia³ane przez kupca na potrzeby jego
dzia³alnoœci handlowej s¹ uznawane za czynnoœci handlowe, chocia¿by
mia³y one charakter cywilny), handlow¹ przedmiotow¹ (accessoire com-
mercial objectif, polegaj¹c¹ na uznaniu zobowi¹zania za handlowe, jeœli
jego przedmiot ma charakter handlowy (chodzi najczêœciej o zobowi¹zania

nych do treœci C.com. bez dokonywania zmian merytorycznych, a jedynie ze zmianami
formalnymi, m.in. przyjêciem nowej numeracji poszczególnych przepisów), nie dostoso-
wano zawartego w art. L110-1 C.com. katalogu czynnoœci handlowych do wspó³czesnych
potrzeb.

102 Zob. G. R i p e r t, Traité élémentaire…, s. 207-208.
103 Zob. F. D e k e u w e r - D é f o s s e z, É. B l a r y - C l é m e n t, Droit commercial…,

s. 31.
104 Odwrotny skutek nast¹pi w przypadku zastosowania zasady akcesoryjnoœci cywil-

nej.
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ze stosunku spó³ki handlowej105 lub maj¹ce za przedmiot przedsiêbiorstwo
[fonds de commerce106] albo jeœli jest ono akcesoryjne w stosunku do
czynnoœci handlowej107) oraz akcesoryjnoœæ cywiln¹ (accessoire civil),
bêd¹c¹ przeciwieñstwem zasady akcesoryjnoœci handlowej podmiotowej,
zgodnie z któr¹ niektóre czynnoœci wprost wymienione w art. L110-1
C.com. nie s¹ uznawane za czynnoœci handlowe, jeœli zosta³y zdzia³ane
przez przedsiêbiorcê niebêd¹cego kupcem (entrepreneur non-commerçant,
professionnel civil) w wykonaniu jego cywilnej dzia³alnoœci zawodowej
(activité professionnelle non-commerciale).

Omawiaj¹c dzia³alnoœæ handlow¹, warto odnieœæ siê jeszcze do kwestii
dzia³alnoœci przedstawicieli wolnych zawodów i rzemieœlników, która
w prawie francuskim zosta³a rozwi¹zana w doœæ osobliwy sposób.

Otó¿, dzia³alnoœæ polegaj¹ca na wykonywaniu wolnego zawodu (ac-
tivité libérale) nie ma charakteru handlowego, przez co i samym przed-
stawicielom wolnych zawodów nie przys³uguje co do zasady status kupca.
Dzieje siê tak, poniewa¿ dzia³alnoœæ intelektualna, a do takiej zaliczane s¹
wolne zawody, jest ze swej natury uznawana za dzia³alnoœæ cywiln¹. Nie
s¹ wiêc kupcami adwokaci, notariusze, lekarze, architekci, biegli rewi-
denci, zarz¹dcy s¹dowi, pe³nomocnicy-likwidatorzy itd., gdy¿ nawet jeœli
pobieraj¹ oni honorarium, to zgodnie z tradycyjn¹ deontologi¹ zawodow¹
nie dzia³aj¹ z zamiarem osi¹gniêcia zysku, co wyklucza uznanie podej-
mowanych przez nich czynnoœci za czynnoœci handlowe, a ich samych
– za kupców. Niemniej jednak status kupców, pomimo wykonywania
wolnego zawodu, posiadaj¹ aptekarze, poniewa¿ w toku ich dzia³alnoœci
niezbêdne okazuje siê dokonywanie licznych zakupów (œrodków farma-
ceutycznych i materia³ów medycznych) w celu odsprzeda¿y. Podobnie,

105 Np. subskrypcja udzia³ów lub akcji, pomimo ¿e subskrybenci nie s¹ jeszcze udzia-
³owcami, powództwa przeciwko osobom zarz¹dzaj¹cym spó³k¹, spory powsta³e na tle
nabycia udzia³u lub akcji itd.

106 Np. czynnoœci maj¹ce za przedmiot przedsiêbiorstwo, dokonywane przez spadko-
bierców zmar³ego kupca.

107 W odró¿nieniu od weksli trasowanych, które maj¹ charakter czynnoœci handlo-
wych ze wzglêdu na formê, zobowi¹zanie z weksla w³asnego (billet a ordre) i czeku ma
charakter zobowi¹zania handlowego, jeœli tylko zosta³y one wystawione na zabezpieczenie
d³ugu powsta³ego w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ handlow¹. To samo dotyczy m.in. zastawu lub
porêczenia.

`
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jeœli osoby wykonuj¹ce wolny zawód, naruszaj¹c w³aœciwe dla danej
profesji zakazy, dokonuj¹ czynnoœci handlowych, mog¹ byæ w tym zakresie,
niezale¿nie od odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej, uznane za kupców108.

Jeœli zaœ chodzi o dzia³alnoœæ rzemieœlnicz¹, to wydawa³oby siê, i¿
powinna byæ ona kwalifikowana jako produkcyjna lub us³ugowa dzia³al-
noœæ przemys³owa109, zyskuj¹c przez to status dzia³alnoœci handlowej. Tak
jednak nie jest, poniewa¿ ustanowiony w art. L110-1, 5° C.com. wymóg
dzia³ania w ramach przedsiêbiorstwa (entreprise de manufactures) wy-
klucza z zakresu dzia³alnoœci handlowej rzemios³o. O ile bowiem ka¿dy
rzemieœlnik pracuj¹cy sam lub wraz z czeladnikiem przedsiêbiorstwo
w rozumieniu potocznym posiada, o tyle francuska judykatura, kieruj¹c
siê kazuistycznymi kryteriami, przyjmuje, ¿e na gruncie art. L110-1 C.com.
za kupców mog¹ byæ uznani jedynie rzemieœlnicy, którzy swój zysk opieraj¹
na cudzej pracy, co oznacza, ¿e musz¹ zatrudniaæ odpowiedni¹ liczbê
pracowników (zazwyczaj przyjmuje siê, ¿e dziesiêciu), osi¹gaj¹c zysk
przede wszystkim dziêki ich pracy, a nie dziêki osobistej dzia³alnoœci110.
W okreœlonych przypadkach dopuszczalna jest nawet podwójna rejestra-
cja rzemieœlników – we w³aœciwym tylko dla nich Rejestrze zawodów
(Répertoire des métiers) oraz w „kupieckim” RCS111. Jakkolwiek wiêc
mo¿na mówiæ o pewnej „konkurencji miêdzy dzia³alnoœci¹ rzemieœlnicz¹
a handlow¹”, to nale¿y odnotowaæ, ¿e pytanie, czy rzemieœlnik jest zarazem
kupcem, traci ostatnio na znaczeniu, gdy¿ re¿im prawny rzemios³a stop-
niowo przejmuje instytucje zarezerwowane dot¹d wy³¹cznie dla kupców,
jak: przedsiêbiorstwo rzemieœlnicze112 (fonds artisanal) z mo¿liwoœci¹
ustanowienia na nim zastawu, najem handlowy (bail commercial), spe-

108 F. D e k e u w e r - D é f o s s e z, É. B l a r y - C l é m e n t, Droit commercial…, s. 36.
109 Rzemieœlnikami s¹ bowiem osoby zajmuj¹ce siê osobiœcie, zawodowo i w sposób

niezale¿ny produkcj¹, przeróbk¹, napraw¹ lub œwiadczeniem us³ug. Listê zawodów rze-
mieœlniczych zawiera dekret n° 98-247 z 2 kwietnia 1998 r.

110 Innymi stosowanymi w praktyce orzeczniczej kryteriami jest realizowane przez
rzemieœlnika w toku jego dzia³alnoœci przyjmowanie, jako akceptant, weksli trasowanych,
koordynowanie dzia³alnoœci innych przedsiêbiorstw, wykorzystywanie licznych urz¹dzeñ,
dokonywanie zakupów w celu odsprzeda¿y – zob. F. D e k e u w e r - D é f o s s e z, É. B l a -
r y - C l é m e n t, Droit commercial…, s. 41.

111 Wed³ug szacunków, oko³o po³owa rzemieœlników jest wpisana do obu rejestrów.
112 Chodzi o przedsiêbiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, na wzór kupieckiego

fonds de commerce.
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cjalny status ma³¿onka-wspó³pracownika (conjoint collaborateur) czy
wreszcie postêpowanie naprawcze (redressement judiciaire) z w³aœciwo-
œci¹ s¹dów gospodarczych. Najistotniejsze ró¿nice dotycz¹ zaœ nadal:
terminów przedawnienia113, solidarnej odpowiedzialnoœci z mocy prawa114,
braku ograniczeñ dowodowych115 czy ogólnej w³aœciwoœci s¹dów go-
spodarczych116. I chocia¿ dalsze zacieranie siê tych odrêbnoœci wydaje
siê przes¹dzone, to z uwagi na fakt, i¿ nie wszystkie elementy kupieckiego
statusu s¹ dla rzemieœlników korzystne, mo¿na spodziewaæ siê zacho-
wania choæ szcz¹tkowego zró¿nicowania regulacji obu rodzajów dzia³al-
noœci117.

Jak widaæ, specyfika francuskiego prawa handlowego, w tym tak¿e
pojêcia kupca, wynika przede wszystkim z przyjmowanego dualizmu
prawa prywatnego i przedmiotowego kryterium wyró¿nienia prawa
handlowego. Wskutek tych za³o¿eñ prowadzenie „dzia³alnoœci gospodar-
czej” rz¹dzi siê we Francji odmiennymi zasadami w zale¿noœci od cha-
rakteru tej dzia³alnoœci (cywilnego albo handlowego), ewentualnie – od
organizacyjnoprawnej formy jej wykonywania118 (spó³ki handlowe). Wed³ug
przedmiotu prowadzonej dzia³alnoœci wyró¿nia siê wiêc z jednej strony
kupców, objêtych regulacj¹ prawa handlowego (przede wszystkim Code
de commerce), z drugiej zaœ – przedsiêbiorców niebêd¹cych kupcami
(rzemieœlników, przedstawicieli wolnych zawodów, rolników itd.), któ-
rych dzia³alnoœæ podlega co do zasady francuskiemu kodeksowi cywil-
nemu (Code civil) i odpowiednim przepisom szczególnym.

113 Z zastrze¿eniem regulacji szczególnych termin przedawnienia roszczeñ wynika-
j¹cych z dzia³alnoœci handlowej to 10 lat, a z cywilnej – 30 lat.

114 W stosunkach handlowych obowi¹zuje domniemanie solidarnej odpowiedzialnoœci
kupców za wspólnie zaci¹gniête zobowi¹zania.

115 Czynnoœci handlowych mo¿na dowodziæ wszelkim œrodkami dowodowymi, w tym
zeznaniami œwiadków, podczas gdy dowód zawarcia umowy w stosunkach cywilnych powinien
byæ co do zasady dowodem z dokumentu.

116 S¹dy gospodarcze rozstrzygaj¹ spory miêdzy kupcami w pierwszej instancji i sk³adaj¹
siê z wybranych przedstawicieli samych kupców.

117 F. D e k e u w e r - D é f o s s e z, É. B l a r y - C l é m e n t, Droit commercial…, s. 41-
42. Zob. te¿ D. F a s q u e l l e, Droit de l’entreprise…, s. 115.

118 A. K o z ³ o w s k a - S z c z e r b a, Prawo francuskie…, s. 254.
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4. Podsumowanie

Wed³ug przepisów prawa niemieckiego kupcem w rozumieniu § 1 HGB
jest „przedsiêbiorca” (w³aœciciel przedsiêbiorstwa)119, który prowadzi
kupieck¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (Handelsgewerbe). Ju¿ sam fakt prowa-
dzenia takiej dzia³alnoœci czyni go kupcem (st¹d okreœlenie Istkaufmann),
a wpis do rejestru handlowego ma charakter deklaratoryjny. Je¿eli zaœ nie
prowadzi on kupieckiej dzia³alnoœci gospodarczej, mo¿e zostaæ kupcem
przez dobrowolny i konstytutywny wpis do rejestru handlowego (Kann-
kaufmann), a nawet w okreœlonych sytuacjach staæ siê kupcem wbrew
swojej woli, np. z mocy nieprawid³owego wpisu (Kaufmann kraft Ein-
tragung). Z mocy ustawy prawo kupieckie stosuje siê zaœ do kategorii
kupców wyró¿nianej ze wzglêdu na formê prowadzonej dzia³alnoœci
(Formkaufmann) i do spó³ek handlowych (§ 6 ust. 1 oraz ust. 2 HGB)120.
Coraz bardziej na znaczeniu w Niemczech zaczyna jednak zyskiwaæ pojêcie
przedsiêbiorcy (Unternehmer), po jego wprowadzeniu do kodeksu cywil-
nego (aktualnie § 14 BGB) – to bowiem ono uznawane jest w doktrynie
niemieckiej za rozgraniczaj¹ce obszar regulacji odnosz¹cej siê do podmio-
tów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹121. Polski ustawodawca stoi
przed zadaniem uporz¹dkowania pojêæ, w tym przes¹dzenia, czy poprze-
staæ na jednolitym ujêciu przedsiêbiorcy, zarówno na potrzeby wyznaczania
stosunków o charakterze konsumenckim, jak i obszarów prawa tradycyjnie
przypisanych kupcom. Czerpanie z doœwiadczeñ niemieckich mo¿e byæ przy
tym przydatne w zakresie ustalania istotnej dla obrotu okolicznoœci posiadania
przez dany podmiot statusu przedsiêbiorcy, w szczególnoœci w zwi¹zku
domniemaniami wynikaj¹cymi z ujawnienia danej osoby w rejestrze w cha-
rakterze przedsiêbiorcy. Istotn¹ ró¿nicê miêdzy porównywanymi prawodaw-
stwami, jak siê wydaje na niekorzyœæ naszego systemu prawnego, stanowi
przy tym niewpisywanie w Polsce do rejestru przedsiêbiorców osób fizycz-
nych – przedsiêbiorców, niezale¿nie od rodzaju i rozmiaru prowadzonej

119 Pojêcie „przedsiêbiorca” (Unternehmer) w rozumieniu podmiotu (w³aœciciela)
przedsiêbiorstwa (Unternehmensträger) zosta³o wyraŸnie u¿yte w § 2 HGB.

120 Tak¹ w³aœnie wyraŸn¹ dystynkcjê podmiotów przeprowadza siê w literaturze nie-
mieckiej. Por. K. H o p t, A. B a u m b a c h, Handelsgesetzbuch…, § 6, nb. 1 i nast.

121 Tak: C.T. E b e n r o t h, K. B o u j o n g, D. J o o s t, L. S t r o h n, Handelsgeset-
zbuch. Kommentar, t. I, wyd. 2, Monachium 2008, Vorbemerkungen, nb. 27.
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dzia³alnoœci122. Na pierwszy rzut oka prawo niemieckie w mniejszym zakresie
jest godne naœladowania, gdy chodzi o materialne kryteria kwalifikowania
okreœlonej osoby jako przedsiêbiorcy z mocy prawa (Istkaufmann), a to
przede wszystkim z uwagi na ich bardzo tradycyjne (historyczne) ukszta³-
towanie123 oraz ich nieostroœæ. Taka nieostroœæ jest jednak¿e nie do unikniêcia,
a ewentualne w¹tpliwoœci co do charakteru danego podmiotu ma przynaj-
mniej pomóc rozwiaæ wynikaj¹ce z § 1 HGB domniemanie prowadzenia
kupieckiej dzia³alnoœci gospodarczej. Aktualnie, pod wp³ywem prawa kon-
sumenckiego oraz w œwietle zasady jednoœci prawa cywilnego, widoczne jest
d¹¿enie do bardzo szerokiego ujêcia przedsiêbiorcy. Warto przy tym jednak
wyraziæ spostrze¿enie, ¿e im szersza bêdzie kategoria przedsiêbiorców (pod-
miotów uznawanych za przedsiêbiorców z mocy prawa, niezale¿nie od wpisu
do rejestru – odpowiednik niemieckiej kategorii Istkaufmann), tym wiêksze
problemy praktyczne stwarzaæ bêdzie w konkretnym przypadku ustalenie,
czy mamy do czynienia z przedsiêbiorc¹. W Niemczech problem ten roz-
wi¹zaæ pomaga zaœ kategoria Kannkaufmann (§ 2 HGB), osób prowadz¹-
cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w niewielkim rozmiarze, które dopiero po
dokonaniu wpisu do rejestru handlowego mog¹ swoj¹ dzia³alnoœæ prowadziæ
jako kupcy (tzw. Kannkaufmann – § 2 HGB)124. Wpis do rejestru stanowi
bowiem w ich przypadku czytelne kryterium kwalifikacji jako kupców.

Analizuj¹c z kolei mo¿liwoœæ wykorzystania doœwiadczeñ francuskich
w dyskusji nad kszta³tem pojêcia przedsiêbiorcy w prawie polskim, nie
sposób ograniczaæ siê wy³¹cznie do tamtejszej instytucji kupca, z pomi-
niêciem podstawowego jej elementu, jakim jest czynnoœæ handlowa.

I tak ewentualne wykorzystanie konstrukcji czynnoœci handlowej
w prawie polskim mog³oby byæ rozwa¿ane w odniesieniu do dwóch przy-

122 Wprowadzenie domniemania prawdziwoœci danych ujawnionych w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej, maj¹ce z³agodziæ istniej¹ce w tym
zakresie niedostatki, jest odsuwane w czasie – por. art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
– Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 173,
poz. 1808 ze zm.).

123 Zwraca na to uwagê K. S c h m i d t, [w:] H. K r e j c i, K. S c h m i d t, Vom HGB zum
Unternehmergesetz, Wiedeñ 2002, s. 88. Autor nazywa je „relikami dawnego prawa
handlowego“.

124 Zob. K. S c h m i d t, [w:] H. K r e j c i, K. S c h m i d t, Vom HGB..., Wiedeñ 2002,
s. 88.
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padków – zast¹pienia ni¹ pojêcia dzia³alnoœci gospodarczej albo uznania
jej za szczególn¹ kategoriê czynnoœci prawnej.

Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e pojêcie czynnoœci handlowej w prawie
francuskim, jako podstawowy wyznacznik125 statusu kupca, konstruk-
cyjnie pe³ni tê sam¹ rolê, co wystêpuj¹ce w polskiej definicji przedsiê-
biorcy pojêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Wydaje siê jednak, ¿e polski
ustawodawca poradzi³ sobie z jego okreœleniem o wiele lepiej126 od usta-
wodawcy francuskiego, konstruuj¹c ogóln¹, syntetyczn¹ i raczej odporn¹
na zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœæ, systemow¹ definicjê dzia³alnoœci go-
spodarczej. Niecelowym by³oby zatem zastêpowanie tego zakorzenionego
ju¿ w polskiej terminologii prawnej i prawniczej oraz w œwiadomoœci
spo³ecznej pojêcia kategori¹ czynnoœci handlowej, w szczególnoœci w formie
przyjêtej w art. L110-1 C.com. By³oby to zreszt¹ rozwi¹zanie zbyt ra-
dykalne, mog¹ce wzbudzaæ w¹tpliwoœci co do rzeczywiœcie akceptowa-
nej, podmiotowej koncepcji polskiego prawa handlowego.

Drugiej mo¿liwoœci przywrócenia127 do polskiego porz¹dku prawnego
kategorii czynnoœci handlowych mo¿na upatrywaæ w wyodrêbnieniu jako
takich, w oparciu o kryterium podmiotowe128, okreœlonej grupy czynnoœci
prawnych. Powstaje jednak pytanie o sens ustawowego mno¿enia i na-
zywania kolejnych rodzajów czynnoœci prawnych. Wydaje siê, ¿e z racji
przyjmowanej w Polsce zasady jednoœci prawa prywatnego, zabieg ten
mia³by obecnie wy³¹cznie znaczenie porz¹dkuj¹ce129 (bardziej techniczne
ni¿ merytoryczne), jako wprowadzaj¹cy zwiêz³e, zbiorcze okreœlenie

125 Pozosta³e elementy to: wymóg uczynienia z dokonywania czynnoœci handlowych
sta³ego zawodu (profession habituelle), dzia³anie we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek
oraz ukierunkowanie tej dzia³alnoœci na zysk. Tak¿e te warunki znajduj¹ odpowiedniki
w art. 431 k.c. i art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
(Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) oraz w projektowanym art. 57 nowego k.c.

126 Pomijaj¹c np. kwestiê dwuznacznoœci powstaj¹cej w odniesieniu do dzia³alnoœci
zawodowej na gruncie art. 431 in fine k.c.

127 Zgodnie z art. 498 § 1 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27
czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. RP Nr 57, poz. 502), czynnoœciami handlo-
wymi by³y czynnoœci prawne kupca zwi¹zane z prowadzeniem jego przedsiêbiorstwa.

128 Z uwagi na podmiotowy charakter polskiego prawa handlowego.
129 Równie¿ wymiar dydaktyczny nie by³by spektakularny, skoro i dziœ, nie pos³uguj¹c

siê pojêciem czynnoœci handlowej, stosuje siê takie pojêcia, jak np. umowy gospodarcze
czy obrót profesjonalny.
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zastêpuj¹ce czynnoœci dokonywane dot¹d „w stosunkach miêdzy przed-
siêbiorcami” (por. art. 661 § 4 zd. drugie, art. 662 § 1, art. 681 § 1 k.c.
czy art. 184 § 1 projektu). Nale¿y zarazem odnotowaæ, ¿e zgodnie z przy-
jêtymi przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego za³o¿eniami, za-
gadnienia dotycz¹ce m.in. zawierania umów, w tym w obrocie profe-
sjonalnym, znajd¹ siê nie w czêœci ogólnej nowego kodeksu cywilnego,
ale w ksiêdze poœwiêconej prawu zobowi¹zañ, która publicznej dyskusji
nie zosta³a jeszcze poddana.

Niedostatki francuskiej konstrukcji czynnoœci handlowej, jako definicji
kazuistycznej, a jednoczeœnie zakresowo niepe³nej, wymagaj¹cej przez to
ci¹g³ych uzupe³nieñ, powoduj¹, ¿e  jest ona regulacj¹ ma³o praktyczn¹
i krytykowan¹ w samej Francji130, przez co trudno postulowaæ, by sta-
nowi³a ona podstawê do ewentualnych prac nad wprowadzeniem tego
pojêcia do prawa polskiego.

Równie¿ porównanie francuskiej definicji kupca z art. L121-1 C.com.
z polsk¹ definicj¹ przedsiêbiorcy z art. 431 k.c. oraz z art. 57 § 1 projektu
wskazuje na podobieñstwo konstrukcyjne, polegaj¹ce na budowaniu obu
pojêæ w oparciu o dzia³alnoœæ wyró¿niaj¹c¹ kupca i przedsiêbiorcy,
odpowiednio – dokonywanie czynnoœci handlowych i prowadzenie dzia-
³alnoœci gospodarczej. Niemniej jednak, podczas gdy art. 431 k.c. w zw.
z art. 2 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej tworzy definicjê
co do zasady zupe³n¹, art. L121-1 C.com., nawet w zw. z art. L110-
1 C.com. (definicja czynnoœci handlowej), wci¹¿ wymaga uzupe³niania
o niewyra¿one wprost w ustawie: warunki dzia³ania we w³asnym imieniu
i na w³asny rachunek oraz kryterium zarobkowoœci. Najlepiej wiêc pod
tym wzglêdem wypada projektowany art. 57 nowego k.c., który w § 1
wyraŸnie okreœla zakres podmiotowy, dzia³anie na w³asne ryzyko oraz
trwa³e zorganizowanie, a w § 2 definiuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹, sta-
nowi¹c o jej sta³oœci i zarobkowoœci, co czyni zbêdnym odwo³ywanie
siê do przepisów pozakodeksowych.

Ponadto, skoro definicja kupca opiera siê na pojêciu czynnoœci handlo-
wej, którego przydatnoœæ w pracach nad nowym kodeksem cywilnym jest
istotnie w¹tpliwa, równie¿ sama konstrukcja kupca ma raczej znikom¹

130 Zob. R. D a v i d, Prawo francuskie…, s. 190-193; G. R i p e r t, Traité élémenta-
ire…, s. 207-208.
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wartoœæ merytoryczn¹. Mo¿liwoœæ inspirowania siê w prawie polskim
rozwi¹zaniami dotycz¹cymi innych ni¿ kupcy „przedsiêbiorców” francu-
skich (rzemieœlników, przedstawicieli wolnych zawodów itd.) jest z kolei
znacznie ograniczona, jeœli nie ca³kowicie wy³¹czona, ze wzglêdu na pod-
stawowe dla nich za³o¿enie – dualizm francuskiego prawa prywatnego.

O tym, ¿e obowi¹zuj¹ca regulacja omawianych zagadnieñ nie zadowala
samych Francuzów, najlepiej œwiadczy wspomniana ju¿ rosn¹ca popu-
larnoœæ pojêcia professionnel, oznaczaj¹cego podmiot aktywny gospodar-
czo. Nieuzasadnione by³oby wiêc wzorowanie siê na regulacjach, od
których odstêpuje siê, z powodu niskiej efektywnoœci, nawet u ich Ÿród³a.

W konsekwencji nie sposób rekomendowaæ francuskiego pojêcia kupca
jako punktu wyjœcia do dalszych prac nad polskim pojêciem przedsiê-
biorcy. Instytucja kupca bowiem, w po³¹czeniu z konstrukcj¹ czynnoœci
handlowej oraz koncepcj¹ dualizmu prawa prywatnego i przedmiotowego
ujêcia prawa handlowego, tworzy we Francji skomplikowany system
prawa handlowego, nieustannie konkuruj¹cy z prawem cywilnym, trudny
do pojêcia w oparciu o treœæ przepisów, które nierzadko pochodz¹ z po-
cz¹tku XIX w. – system, który bez prawotwórczej w istocie roli orzecz-
nictwa i doktryny by³by po prostu niewydolny131. Poniewa¿ z pewnoœci¹
nie jest to skutek, o jaki chodzi polskiemu ustawodawcy, maj¹cemu ambicje
stworzenia europejskiego, nowoczesnego kodeksu cywilnego, wzory
francuskie nale¿y uznaæ za ma³o u¿yteczne i niegwarantuj¹ce osi¹gniêcia
za³o¿onego w ten sposób celu.

5. Zakoñczenie

Zawarte w niniejszym opracowaniu przedstawienie niemieckich i fran-
cuskich regulacji prawnych kszta³tuj¹cych pojêcie kupca i przedsiêbiorcy
w tych dwóch porz¹dkach prawnych nie roœci sobie prawa do miana
w pe³ni wyczerpuj¹cego wspomnian¹ problematykê. Nie by³o te¿ jego
celem przeprowadzenie szczegó³owej analizy zmian w pojêciu przedsiê-
biorcy przewidzianych w projekcie ksiêgi pierwszej nowego kodeksu
cywilnego pod k¹tem ich zbie¿noœci z porz¹dkami prawnymi niemieckim

131 Stan ten utrzymuje siê jednak we Francji od kilkudziesiêciu ju¿ lat, por. R. D a v i d,
Prawo francuskie…, s. 196.
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i francuskim. Celem niniejszego artyku³u jest ukazanie szerszego kontek-
stu prawa przedsiêbiorców w dobie europeizacji poprzez zwrócenie uwagi
na rozwój pojêcia przedsiêbiorcy w prawodawstwie i orzecznictwie bliskich
polskiemu porz¹dków prawnych Niemiec i Francji.

Niezale¿nie od maj¹cej zostaæ przyjêt¹ przez polskiego kodyfikatora
koncepcji przedsiêbiorcy w polskim prawie cywilnym nale¿y mieæ na
uwadze, ¿e powodzenie tego przedsiêwziêcia zale¿eæ bêdzie nie od takiego
czy innego ujêcia przedsiêbiorcy, zgodnie z tak¹ lub inn¹ przyjêt¹ przez
ustawodawcê definicj¹ legaln¹, ale od stworzenia w ramach kodeksu
cywilnego spójnego i przemyœlanego systemu norm reguluj¹cych cywil-
noprawny obrót z udzia³em przedsiêbiorców (kupców, profesjonalistów).
Dlatego te¿ dyskusji na temat proponowanego w projekcie pojêcia przed-
siêbiorcy – a wiêc adresata norm prawa handlowego (prywatnego go-
spodarczego) – powinna towarzyszyæ równie ¿ywa dyskusja na temat
materialnoprawnego, przedmiotowego zakresu zastosowania prawa przed-
siêbiorców (prawa handlowego, gospodarczego prywatnego)132.

132 Podobny postulat na gruncie niemieckiego prawa handlowego w zwi¹zku z d¹¿e-
niami do przekszta³cenia prawa handlowego z prawa kupców w prawo szerzej pojmowa-
nych przedsiêbiorców wyrazi³ C.-W. Canaris. Por. C.-W. C a n a r i s, Handelsrecht…, § 1
III, nb. 29, s. 10.


