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Recenzja
£ukasz B³aszczak, Pozycja handlowej spó³ki osobowej
w procesie cywilnym, Toruñ 2006, s. 386
1. Recenzowana ksi¹¿ka powiêcona jest wa¿nemu zagadnieniu teoretycznoprawnemu, w równym stopniu istotnemu dla doktryny prawa,
jak i praktyki orzeczniczej oraz gospodarczej.
Zasadniczym jej celem jest okrelenie roli i znaczenia handlowej spó³ki
osobowej na tle procesu cywilnego, a tak¿e wskazanie wzajemnych relacji
procesowych, jakie maj¹ miejsce miêdzy spó³k¹ a wspólnikami, którzy
tak¿e generuj¹ wiele rozmaitych problemów procesowych zwi¹zanych
z zaci¹ganymi przez te spó³ki zobowi¹zaniami.
2. Ksi¹¿ka jest poprawnie skomponowana merytorycznie i warsztatowo; opracowanie podzielone zosta³o na osiem rozdzia³ów, wprowadzenie i zakoñczenie. Ca³oæ pracy jest spójna logicznie i merytorycznie
zasadna. Ka¿dy z wymienionych rozdzia³ów ksi¹¿ki jest uszczegó³owiony
w postaci podrozdzia³ów. Opracowanie bazuje na metodzie dogmatycznej, dziêki czemu  jak podkrela Autor  mo¿na by³o lepiej wnikn¹æ
w istotê zagadnienia. Choæ z drugiej strony nasuwa siê uwaga, ¿e mo¿e
nieuzasadnione by³o spojrzenie na poruszan¹ problematykê tylko z tego
punktu widzenia, gdy¿ dopiero wtedy, przy zastosowaniu innych metod
badawczych, opracowanie nabiera³oby g³êbszego blasku merytorycznego. Nie umniejsza to jednak wartoci ksi¹¿ki.
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3. Ju¿ we wprowadzeniu Autor przedstawia wiod¹c¹ tezê pracy. Jest
ni¹ stwierdzenie, ¿e handlowa spó³ka osobowa w procesie cywilnym jest
samodzielnym i w pe³ni wyodrêbnionym sporód wspólników podmiotem, któremu mo¿na przypisaæ status strony oraz interwenienta ubocznego. Oznacza to, ¿e handlowa spó³ka osobowa mo¿e uczestniczyæ
w procesie jako strona oraz w procesie wspólników jako interwenient
uboczny. Natomiast, gdy spó³ka zostaje pozwana wraz ze wspólnikami,
wówczas miêdzy nimi rodzi siê instytucja procesowa znana pod nazw¹
wspó³uczestnictwa procesowego, co tak¿e wiadczy dobitnie o samodzielnoci procesowej handlowej spó³ki osobowej.
4. Rozdzia³ pierwszy ksi¹¿ki ma wymiar ogólny. Autor dokonuje w nim
charakterystyki handlowej spó³ki osobowej, a zw³aszcza zajmuje siê
pojêciem spó³ki, klasyfikacj¹, by przejæ nastêpnie do poszczególnych
typów handlowych spó³ek osobowych: spó³ki jawnej, spó³ki partnerskiej,
spó³ki komandytowej, spó³ki komandytowo-akcyjnej. Charakterystyka
handlowych spó³ek osobowych prowadzona jest na tle literatury prawniczej polskiej i niemieckiej. W drugiej czêci tego rozdzia³u omówione
s¹ ród³a prawa polskiego i wspólnotowego, których przepisy odnosz¹
siê do tzw. prawa spó³ek handlowych.
5. Rozdzia³ drugi koncentruje siê na podmiotowoci procesowej
handlowej spó³ki osobowej. Przystêpuj¹c do analizy jurydycznej tego
zagadnienia, Autor zakrela obszar prowadzonych rozwa¿añ, odnosi siê
on do: zdolnoci s¹dowej, stosunków prawno-procesowych, mo¿liwoci
bycia podmiotem procesu cywilnego. Trafnie zestawia pogl¹dy wielu
przedstawicieli doktryny i literatury prawniczej zabieraj¹cych g³os na temat
np. podmiotowoci procesowej, ukazuj¹c tym samym w¹tpliwoci i kontrowersyjnoæ niektórych wypowiedzi w tej kwestii. Dla porównania
powo³uje siê na doktrynê niemieck¹, która tak¿e zajmuje siê podmiotowoci¹ procesow¹, oraz na regulacje prawne, jakie w tej mierze obowi¹zuj¹. Ustawodawca niemiecki wskazuje bowiem na przypadki, w których
podmioty, pomimo braku zdolnoci procesowej, maj¹ zdolnoæ s¹dow¹.
Te uwagi i spostrze¿enia Autora s¹ potrzebne, by przejæ do rozwa¿añ
odnosz¹cych siê do handlowej spó³ki osobowej na tle przepisu art. 8
k.s.h., który wyranie stwierdza, ¿e spó³ka osobowa mo¿e pozywaæ i byæ
pozywana. Treæ tego przepisu jest jednak uboga i nie oddaje ca³ej istoty
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podmiotowoci prawnej, stanowi jednak jej podstawowe normatywne
ród³o. W pe³ni zgadzam siê z ocen¹ Autora, co wiêcej, wydaje siê, ¿e
zawarte w treci art. 8 k.s.h. stwierdzenie o podmiotowoci procesowej
spó³ek osobowych jest zbyt w¹skie, nie uwzglêdnia bowiem innych procesowych mo¿liwoci. Interesuj¹ce s¹ rozwa¿ania odnosz¹ce siê do ustalenia chwili pocz¹tkowej podmiotowoci procesowej spó³ki osobowej.
Jego zdaniem, dla ustalenia powstania podmiotowoci procesowej decyduj¹ce znaczenie ma wpis konstytucyjny ze wzglêdu na skutek prawotwórczy. Dla uzasadnienia swojego stanowiska w tej kwestii Autor przytacza przekonuj¹ce argumenty. Przy tej okazji ukazanych zosta³o wiele
innych problemów, jakie wi¹¿¹ siê z charakterem wpisu do rejestru
przedsiêbiorców. Ciekawym uzupe³nieniem omawianych zagadnieñ jest
wzmianka odnosz¹ca siê do momentu utraty podmiotowoci procesowej.
Odwo³uj¹c siê do odpowiednich przepisów kodeksu spó³ek handlowych,
mo¿na stwierdziæ, ¿e ta chwila wi¹¿e siê z wykreleniem danej spó³ki
osobowej z rejestru przedsiêbiorców.
W drugiej czêci tego rozdzia³u Autor zajmuje siê: podmiotowoci¹
procesow¹ i prawn¹ spó³ki osobowej w dawnym kodeksie handlowym,
zale¿noci¹ miêdzy podmiotowoci¹ a osobowoci¹ prawn¹ w wietle
stanowiska doktryny i orzecznictwa s¹dowego, handlow¹ spó³k¹ osobow¹ jako u³omn¹ osob¹ prawn¹  ze szczególnym uwzglêdnieniem
podmiotowoci procesowej w dawnym kodeksie handlowym, a wreszcie
podmiotowoci¹ prawn¹ w obecnym kodeksie spó³ek handlowych, przypominaj¹c jednoczenie dyskusje i rozwa¿ania, jakie towarzyszy³y pracom
nad t¹ regulacj¹ prawn¹. Odrêbnym  lecz mimo wszystko skorelowanym
z poruszanymi sprawami  jest w¹tek merytoryczny tej pracy, odnosz¹cy
siê do spó³ki osobowej w organizacji i jej podmiotowoci procesowej.
Trzeba przyznaæ, ¿e kwestia ta jest wysoce kontrowersyjna w doktrynie;
toczy siê dyskusja m.in. na tle dowiadczeñ prawnych, jakie wynikaj¹
z wprowadzonej do kodeksu spó³ek handlowych instytucji spó³ki kapita³owej w organizacji. Kolejny w¹tek tego rozdzia³u to rozwa¿ania
odnosz¹ce siê do handlowej spó³ki osobowej i art. 331 k.c., by w koñcowym jego fragmencie nast¹pi³ powrót do aspektu procesowego handlowej spó³ki osobowej.
Rozdzia³ drugi zamykaj¹ uwagi podsumowuj¹ce, w których Autor
bilansuje swoje spostrze¿enia, stwierdzaj¹c m.in., ¿e handlowe spó³ki
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osobowe maj¹ odrêbn¹ od wspólników podmiotowoæ procesow¹, co
umo¿liwia tym spó³kom przyznanie statusu podmiotu procesu cywilnego
rozumianego w sposób szeroki. Wykraczaj¹c nawet poza sferê postêpowañ s¹dowych, osobowym spó³kom handlowym przys³uguje bycie stron¹
w postêpowaniach niemieszcz¹cych siê w trybach procesu cywilnego,
czyli przed s¹dami polubownymi, choæ jest to te¿ sprawa kontrowersyjna,
Autor zajmuje w tej kwestii zdecydowane stanowisko, ¿e handlowa spó³ka
osobowa mo¿e byæ stron¹ w postêpowaniu przed s¹dem polubownym.
Podobne uwagi odnosz¹ siê do tych spó³ek w przypadku mediacji, czyli
alternatywnego rozstrzygania sporów  poza s¹dem.
6. Rozdzia³ trzeci ksi¹¿ki ma charakter centralny, odnosi siê bowiem
bezporednio do handlowej spó³ki osobowej jako strony procesu cywilnego. W uwagach wprowadzaj¹cych poddano krytycznej ocenie treæ
art. 8 k.s.h., stwierdzaj¹c, ¿e regulacja ta nie ogranicza siê tylko do kwestii
zdolnoci s¹dowej, ale równie¿ dotyczy zdolnoci prawnej. Sformu³owana jest opinia, ¿e skupienie w jednym przepisie materii z zakresu prawa
procesowego i prawa materialnego utrudnia okrelenie pozycji procesowej spó³ki osobowej. Taka kumulacja kwalifikacji prawnych handlowej
spó³ki osobowej i tak nie rozwi¹zuje wszystkich problemów procesowych ani te¿ materialnych tych spó³ek. Niezbêdne jest korzystanie z przepisów k.p.c. oraz orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, co dopiero pozwala
na wyrobienie sobie odpowiedniego stanowiska w sytuacji, gdy stron¹
jest wspólnik jako osoba fizyczna lub gdy stron¹ jest handlowa spó³ka
osobowa jako podmiot prawa handlowego.
Analizê jurydyczn¹ statusu handlowej spó³ki osobowej jako strony
procesu cywilnego poprzedza deklaracja o koniecznoci wyjanienia
podstawowych pojêæ procesowych. Czyni to Autor w kolejnych podrozdzia³ach, takich jak strona procesu cywilnego (pojêcie strony procesowej, zdolnoæ s¹dowa, skutki braku strony procesowej, które jeszcze
bardziej uszczegó³awia, zajmuj¹c siê: konfuzj¹ procesow¹, brakiem nastêpcy prawnego, nastêpstwem procesowym). Wypowiadane przez Autora
w tej czêci pracy uwagi i spostrze¿enia oparte s¹ na bogatej literaturze
przedmiotowej o charakterze procesowym, jak równie¿ odnosz¹ siê
w uzasadnionych momentach do przepisów kodeksu spó³ek handlowych,
zw³aszcza do spó³ek i przekszta³cenia spó³ek handlowych.
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W § 3 rozdzia³u trzeciego ksi¹¿ki Autor koncentruje swoje rozwa¿ania
nad spó³k¹ osobow¹ i jej statusem jako stron¹ procesu cywilnego. Ukazuje
m.in. pozycjê spó³ki osobowej w charakterze powoda i pozwanego, szeroko
siêga w tym zakresie do pogl¹dów doktryny, a tak¿e orzecznictwa S¹du
Najwy¿szego, wskazuj¹c na ewolucyjnoæ stanowisk w tym wzglêdzie.
Interesuj¹ce s¹ uwagi Autora na temat tzw. atrybutów strony procesowej niezbêdnych do dochodzenia praw przed s¹dem, w jakie jest tak¿e
wyposa¿ona handlowa spó³ka osoba. Nale¿¹ do nich: zdolnoæ s¹dowa,
zdolnoæ procesowa, zdolnoæ postulacyjna, legitymacja procesowa 
ka¿da z nich jest przedmiotem rozwa¿añ, w których dostrzec mo¿na du¿¹
umiejêtnoæ teoretyczn¹ poruszania siê po przepisach kodeksu prawa
cywilnego oraz przepisach kodeksu spó³ek handlowych. Wykazana jest
te¿ bardzo dobra orientacja w pogl¹dach przedstawicieli nauki w tych
kwestiach, czego wyrazem s¹ rozbudowane przypisy ukazuj¹ce ciekawe
i kontrowersyjne stanowiska w wypowiadanych kwestiach procesowych
i materialnoprawnych. Nie unika te¿ Autor zajmowania w³asnego zdania
w poruszanych kwestiach. I tak m.in. stwierdza, ¿e zdolnoci s¹dowe
i procesowe spó³ek osobowych s¹ uzale¿nione od siebie przynajmniej
w takim znaczeniu, ¿e spó³ka nie bêdzie posiada³a zdolnoci procesowej,
dopóki nie bêdzie mia³a zdolnoci s¹dowej. Zdolnoæ s¹dowa stanowi,
Jego zdaniem, niejako warunek sine qva non zdolnoci procesowej osobowej
spó³ki handlowej. Pogl¹d ten zas³uguje w pe³ni na aprobatê, jest te¿ wa¿nym
uzupe³nieniem normatywnej treci art. 8 k.s.h.
Nie mniej wa¿ne i ciekawe s¹ uwagi Autora odnosz¹ce siê do zdolnoci
postulacyjnej, czyli zdolnoci do osobistego dzia³ania w postêpowaniu
cywilnym, a tak¿e legitymacji procesowej rozumianej jako dzia³anie we
w³asnym imieniu i w celu ochrony w³asnych praw. Posiadanie legitymacji
procesowej umo¿liwia osobowej spó³ce handlowej udzia³ i wystêpowanie
w konkretnym procesie cywilnym, co uzbraja te spó³ki w skuteczny
instrument procesowy.
Celne i trafne jest stwierdzenie Autora, ¿e spó³ka osobowa nie wytacza
powództwa w imieniu swoich wspólników, lecz we w³asnym imieniu.
St¹d te¿, w odniesieniu do spó³ki, rozró¿nianie legitymacji na procesow¹
i materialn¹ pozbawione jest praktycznego i racjonalnego uzasadnienia.
Mo¿na zatem uznaæ, ¿e nie ma potrzeby rozdzielania w zale¿noci od
podstawy prawnej ich umocowania, skoro legitymacja procesowa za-
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wsze bêdzie wynikaæ z prawa materialnego, czyli odpowiedniej normy
prawnej. Id¹c w tym kierunku, Autor szeroko uzasadnia swoje pogl¹dy
w tej kwestii, powo³uj¹c siê przy tej okazji na pogl¹dy doktryny prawa,
a tak¿e odpowiednie przepisy kodeksu prawa cywilnego.
Wa¿n¹ czêci¹ tego rozdzia³u jest § 4 odnosz¹cy siê do oznaczenia
strony procesowej na przyk³adzie spó³ki osobowej. Poprzez pryzmat
wymogów pisma procesowego spróbowano odnieæ siê do regu³, jakie
nale¿y stosowaæ w przypadku firmy handlowej spó³ki osobowej. Jednoczenie przypomniano o generalnych zasadach i przepisach kodeksu spó³ek
handlowych, jakie obowi¹zuj¹ w tym zakresie wobec firmy spó³ki jawnej,
partnerskiej, komandytowej oraz firmy spó³ki komandytowo-akcyjnej. W tej
czêci ksi¹¿ki mo¿na jednak zauwa¿yæ pewne braki w pos³ugiwaniu siê
szersz¹ literatur¹, jaka g³êbiej penetruje obszar prawa firmowego zarówno
na gruncie przepisów kodeksu spó³ek handlowych, jak i kodeksu cywilnego, o czym jednak Autor nie wspomina1. Nie jest to jednak zarzut
merytoryczny, gdy¿ trzeba mieæ wiadomoæ, ¿e Autorowi chodzi tylko
o pewn¹ sygnalizacjê problemu firmy jako elementu oznaczania handlowej
spó³ki osobowej jako strony procesowej. O tym, ¿e jest to jednak kwestia
wa¿na, wiadczy czêæ VI pracy opisuj¹ca oznaczenie stron jako obligatoryjny element pisma procesowego.
Dope³nieniem merytorycznym tego fragmentu rozdzia³u s¹ rozwa¿ania
odnosz¹ce siê do handlowej spó³ki osobowej w wietle wybranych zasad
procesowych. Zasady te okrelaj¹ zakres praw procesowych i tryb ich
realizacji, a chodzi tu o zasadê kontradyktoryjnoci i dyspozycyjnoci.
Opisuj¹c je, Autor siêga do bogatej doktryny procesowej, podnosz¹c przy
tym zasadnoæ ich stosowania wobec handlowych spó³ek osobowych.
Ciekawym w¹tkiem tej czêci ksi¹¿ki jest zwrócenie uwagi na mo¿liwoæ
zwolnienia handlowej spó³ki osobowej od kosztów s¹dowych, jak¹ stwarzaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa. Mo¿e byæ ono motywowane realizacj¹ zasady prawa do s¹du.
W podsumowaniu tego rozdzia³u jest sformu³owana opinia, ¿e nie ma
¿adnych w¹tpliwoci co do tego, ¿e handlowa spó³ka osobowa mo¿e byæ
stron¹ procesu, przemawia za tym treæ przepisów kodeksu spó³ek
Np.: P. Z a p o r o w s k i, Spory wokó³ prawa firmowego, Rejent 2004, nr 5, s. 143
i nast.
1
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handlowych, kodeksu prawa cywilnego, pogl¹dy doktryny, orzecznictwo
s¹dowe, a tak¿e praktyka gospodarcza. Istniej¹ jednak  co zrozumia³e
 pewne wy³¹czenia, a wynikaj¹ one m.in. z istoty postêpowañ odrêbnych
(sprawy ma³¿eñskie, alimentacje itp.) jednak nie maj¹ one charakteru
dyskryminuj¹cego prawnie ani materialnie, ani te¿ procesowo. To czyni
handlowe spó³ki osobowe pe³noprawnymi uczestnikami w procesie
cywilnym i wiadczy o ich atrakcyjnoci prawnej i gospodarczej.
7. Rozdzia³ czwarty ksi¹¿ki przedstawia pozycjê s¹du jako organu
orzekaj¹cego w postêpowaniach z udzia³em handlowej spó³ki osobowej.
W sposób syntetyczny opisana jest jurysdykcja krajowa na tle doktryny
prawa i obowi¹zuj¹cych przepisów. Przytoczone s¹ m.in. przyk³adowe
sprawy, jakie mog¹ toczyæ siê z udzia³em handlowej spó³ki osobowej.
Zwrócona jest tak¿e uwaga na kwestie przes³anek procesowych i drogi
s¹dowej. Nieco szerzej zajmuje siê w³aciwoci¹ s¹du, która oznacza
kompetencjê danego s¹du do rozpoznania sprawy. W przypadku handlowej spó³ki osobowej istotne znaczenie ma w³aciwoæ miejscowa s¹du,
która s³u¿y rozgraniczeniu kompetencji miêdzy s¹dami tego samego rzêdu
ze wzglêdu na zasiêg ich jurysdykcji. Jako pewne uzupe³nienie omawianej
problematyki pojawia siê informacja dotycz¹ca sk³adu takiego s¹du.
W pierwszej instancji  jako regu³a  orzeka s¹d w sk³adzie jednoosobowym, choæ istniej¹ od niej wyj¹tki.
Ta czêæ opracowania nie ma w³asnego podsumowania, co stanowi
pewn¹ dysproporcjê wobec przyjêtej w poprzednich rozdzia³ach ksi¹¿ki
konwencji warsztatowej.
8. Rozdzia³ pi¹ty opracowania powiêcony jest handlowej osobowej
spó³ce wystêpuj¹cej w procesie jako interwenient uboczny. Interwencja
jako instytucja procesowa pe³ni ró¿ne funkcje i role, jest przydatna i u¿yteczna w toku procesu cywilnego. Jej mo¿liwoci skorzystania to g³ówne
zadanie tej czêci rozprawy. Na wstêpie omawianego rozdzia³u przybli¿ono instytucjê procesow¹ w ujêciu historycznym i doktrynalnym, a nastêpnie uzasadniona jest celowoæ zajêcia przez handlow¹ spó³kê osobow¹
pozycji interwenienta procesowego. Czyni to Autor w sposób rzetelny
i wiarygodny merytorycznie, jest równie¿ przekonuj¹cy praktycznie.
Interwencja procesowa mo¿e wyra¿aæ siê w formie interwencji g³ównej
lub interwencji ubocznej, s¹ one jasno scharakteryzowane i opisane
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w rozprawie. Ukazane s¹ tak¿e skutki prawne wynikaj¹ce z zastosowania
tej instytucji procesowej.
Centralnym zagadnieniem tego rozdzia³u jest analiza pozycji handlowej
spó³ki osobowej jako interwenienta ubocznego w procesie wspólnika.
I z tego punktu widzenia Autor zajmuje siê uprawnieniami spó³ki do zg³oszenia interwencji, jako ¿e takie sytuacje w praktyce s¹dowej czêsto maj¹
miejsce. Stanowi¹ tak¿e przedmiot zainteresowania doktryny z okresu
miêdzywojennego oraz wspó³czesnej. Najczêciej celem takiej interwencji
jest ochrona interesu prawnego osobowej spó³ki handlowej, jest ona
mo¿liwa do wyegzekwowania wy³¹cznie wtedy, gdy zostan¹ spe³nione
odpowiednie przes³anki uzasadniaj¹ce mo¿liwoæ zg³oszenia interwencji
ubocznej. Omówione s¹ te¿ rodzaje interwencji ubocznej spó³ki w procesie jej wspólnika, co prowadzi do refleksji, ¿e mamy w takim przypadku
do czynienia z interwencj¹ niesamoistn¹, a ma (jak wiadomo) równie¿
znaczenie dla czynnoci procesowych, których spó³ka bêdzie mog³a
dokonywaæ. Rozwa¿ane s¹ te¿ inne mo¿liwoci procesowe (np. powództwo wzajemne), w jakich wyst¹piæ mo¿e osobowa spó³ka handlowa, co
potwierdza m.in. bardzo dobre opanowanie warsztatu merytorycznego.
Sformu³owano te¿ ciekawy, w moim przekonaniu, wniosek, ¿e nawet
wykrelenie spó³ki z rejestru nie powinno mieæ ¿adnego znaczenia dla
tocz¹cego siê postêpowania przeciwko wspólnikowi lub wspólnikom.
Id¹c dalej, Autor twierdzi, ¿e nawet og³oszenie upad³oci spó³ki nie powoduje
koniecznoci zawieszenia postêpowania przeciwko spó³ce.
Omawiany rozdzia³ koñcz¹ uwagi de lege lata odnosz¹ce siê do osobowej spó³ki handlowej jako interwenienta ubocznego  maj¹ one jednak
charakter porz¹dkuj¹cy i potwierdzaj¹ wa¿noæ i aktualnoæ wskazanych
zagadnieñ merytorycznych, odnosz¹cych siê zw³aszcza do interwencji
ubocznej istotnej dla procesu wspólnika (wspólników) i do sytuacji
procesowej samej spó³ki.
9. Rozdzia³ szósty prezentuje handlow¹ spó³kê osobow¹ w wybranych
postêpowaniach odrêbnych. W opinii Autora celowym jest zwrócenie
uwagi na te postêpowania, które ustawodawca wyró¿ni³ z punktu widzenia specyfiki problemów, jakie tam s¹ rozstrzygane. Rozwa¿ania
dotycz¹ce handlowych spó³ek osobowych w ramach postêpowañ odrêbnych zosta³y tylko w³¹czone do postêpowañ w sprawach gospodar-
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czych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy. Tymi procedurami
z udzia³em handlowych spó³ek osobowych zajmuje siê Autor w tej czêci
pracy. Czyni to starannie i na odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym, nie pomijaj¹c kwestii wstêpnych, w których wyjania podstawowe pojêcia procesowe z tego zakresu (dotyczy to m.in. sprawy
gospodarczej w postêpowaniu odrêbnym, zakresu podmiotowego sprawy gospodarczej w postêpowaniu odrêbnym), by nastêpnie przejæ do
omówienia pozycji handlowej spó³ki osobowej jako przedsiêbiorcy i wynikaj¹cych z tego skutków procesowych. Ta czêæ ksi¹¿ki  w mojej
ocenie  jest szczególnie interesuj¹ca, jako ¿e ukazuje skalê problemów,
jakie wi¹¿¹ siê z wpisem handlowej spó³ki osobowej do rejestru, w tym
zw³aszcza powstanie podmiotowoci prawnej, co z kolei umo¿liwia
dokonywanie czynnoci prawnych i faktycznych w ramach obrotu
prawnego i gospodarczego.
Status prawny przedsiêbiorcy handlowa spó³ka osobowa uzyskuje
w zwi¹zku z prowadzeniem okrelonej aktywnoci gospodarczej opisanej
w art. 2 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej lub art. 431 k.c.
W tej czêci pracy doceniæ nale¿y bardzo dobre pos³ugiwanie siê odpowiednimi regulacjami prawnymi, które Autor ³¹czy z problematyk¹ materialn¹
i procesow¹.
Prowadzone rozwa¿ania toruj¹ drogê do szczegó³owych kwestii, takich jak: dorêczanie pism procesowych handlowej spó³ki osobowej jako
przedsiêbiorcy, ukazanie zaanga¿owania handlowej spó³ki osobowej
w sprawach gospodarczych, które wynikaj¹ z wewnêtrznego stosunku
miêdzy wspólnikami a spó³k¹ czy te¿ odnosz¹ siê do spraw o zaniechanie
naruszenia rodowiska. Wreszcie sprawy antymonopolowe otwieraj¹ tak¿e
przestrzeñ procesow¹ przed handlowymi spó³kami osobowymi, które
wystêpuj¹ jako podmioty sprawy antymonopolowej. Na uwagê zas³uguj¹
równie¿ sprawy przeciwko handlowej spó³ce osobowej o uznanie postanowieñ umownych za niedozwolone czy te¿ o zakres prawa pracy,
w których handlowa spó³ka osobowa mo¿e wystêpowaæ jako strona postêpowania, co zdarza siê wtedy, gdy spó³ka jest pracodawc¹. By jednak
tak siê sta³o, musz¹ byæ spe³nione okrelone przes³anki materialne i procesowe, w tym zw³aszcza winny mieæ miejsce sprawy z zakresu prawa
pracy co wyjania Autor, pos³uguj¹c siê w tym zakresie odpowiednimi
przepisami prawa oraz pogl¹dami doktryny. Podobne rozwa¿ania prowa-
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dzi w celu wyjanienia statusu handlowej spó³ki osobowej jako pracodawcy i mo¿liwoci bycia stron¹ w sprawach z zakresu prawa pracy.
Te interesuj¹ce kwestie zestawione zostaj¹ w uwagach podsumowuj¹cych, w których znajduj¹ siê trafne spojrzenia krytyczne i aprobuj¹ce
pogl¹dy wyra¿ane w doktrynie i praktyce gospodarczej.
10. W rozdziale siódmym opracowania Autor zaj¹³ siê reprezentacj¹
handlowej spó³ki osobowej w procesie cywilnym. Handlowa spó³ka
osobowa mo¿e byæ reprezentowana w procesie cywilnym przez pe³nomocnika czy te¿ przez przedstawiciela ustawowego, a tak¿e przez organ.
Ka¿da z tych form reprezentacji handlowej spó³ki osobowej jest analizowana przez Autora na tle spó³ki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. W trakcie ich prezentacji wskazano cechy charakterystyczne, jakie daj¹ siê wyró¿niæ w odniesieniu do poszczególnych
osobowych spó³ek handlowych. Zwrócono tak¿e uwagê na podobieñstwa i odmiennoci, które wiadcz¹ o istocie i charakterze prawnym tych
spó³ek osobowych. Rozwa¿ania Autora prowadzone s¹ w oparciu o pogl¹dy
doktryny krajowej oraz analizy odpowiednich przepisów kodeksu spó³ek
handlowych. Niekiedy formu³owana przez Niego myl wydaje siê g³êbsza
i precyzyjniejsza, jak to ma miejsce w odniesieniu do tezy, ¿e komandytariusz, który reprezentuje spó³kê na podstawie pe³nomocnictwa, bêdzie
uprawniony do jej reprezentacji równie¿ w procesie cywilnym, aczkolwiek w ograniczonym zakresie. Podobn¹ uwagê mo¿na odnieæ do
rozwa¿añ prowadzonych nad reprezentacj¹ spó³ki komandytowo-akcyjnej, a zw³aszcza w odniesieniu do rady nadzorczej tej¿e spó³ki.
W dalszej czêci tego rozdzia³u Autor omawia reprezentacjê ³¹czn¹
handlowej spó³ki osobowej, a tak¿e reprezentacjê prowadzon¹ przez
pe³nomocnika procesowego handlowej spó³ki osobowej, któr¹ rozwija na
bazie przepisów kodeksu prawa cywilnego. Zestawia te¿ katalog osób
mog¹cych byæ pe³nomocnikami procesowymi handlowej spó³ki osobowej, umieszczaj¹c w nim: adwokata, radcê prawnego, rzecznika patentowego, osobê sprawuj¹c¹ zarz¹d maj¹tkiem lub interesami spó³ki, osobê
pozostaj¹c¹ w stosunku sta³ego zlecenia, wspó³uczestnika sporu, a tak¿e
pracownika spó³ki. Ich kompetencje w tym zakresie wynikaj¹ z odrêbnych przepisów, na które Autor zwraca uwagê. Czyni to w zgrabny
i umiejêtny merytorycznie sposób, korzystaj¹c przy tym z odpowiedniej
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literatury prawniczej i pogl¹dów doktryny prawa. Nie zapomina te¿
o prokurencie, choæ na koniec zaznacza, ¿e umocowanie prokurenta nie
odnosi siê do czynnoci s¹dowych wspólników, gdy¿ nie jest to sfera
dzia³alnoci samej spó³ki i prowadzonego przez ni¹ przedsiêbiorstwa, co
szczególnie mocno argumentuje w odpowiednim przypisie (900). Podobnie uzupe³niaj¹cy charakter maj¹ uwagi odnosz¹ce siê do instytucji zastêpstwa poredniego w procesach dotycz¹cych masy upad³oci prowadzonych na rzecz upad³ego lub przeciwko niemu, któr¹ jest handlowa
spó³ka osobowa. Nieco d³u¿ej Autor omawia status prawny syndyka masy
upad³oci, który, jak wiadomo, jest skomplikowany. Nie zapomina jednak,
po co to czyni, ukazuj¹c problem reprezentacji handlowej spó³ki osobowej
w procesie cywilnym.
11. W rozdziale ósmym ksi¹¿ki Autor analizuje relacje miêdzy handlow¹ spó³k¹ osobow¹ a statusem jej wspólnika w procesie cywilnym.
Nie mo¿na bowiem zdecydowanie oddzieliæ handlowej spó³ki osobowej
od osoby jej wspólnika. Nie tylko nie ma takiej mo¿liwoci, ale te¿ nie
jest to konieczne ani te¿ nie istnieje ku temu jaka wyrana potrzeba.
Wprost przeciwnie, istotne jest zwrócenie uwagi na wzajemne stosunki
i uk³ady miêdzy handlow¹ spó³k¹ osobow¹ a wspólnikiem (wspólnikami) tej¿e spó³ki. Rozwa¿ania, jakie w tej mierze prowadzi Autor maj¹
na celu okrelenie pól aktywnoci procesowej wspólników, jakie mog¹
siê pojawiæ w sytuacji, gdy jedn¹ ze stron procesowych jest spó³ka lub
wspólnik. Najczêciej odnosz¹ siê one do procesów zwi¹zanych z odpowiedzialnoci¹ spó³ki za zobowi¹zania, na co Autor zwraca  jak sam
deklaruje  szczególn¹ uwagê merytoryczn¹. Nie dziwi zatem, ¿e koncentruje siê na omówieniu pozycji wspólnika w procesie przeciwko spó³ce,
akcentuj¹c przy tym ró¿ne jego pozycje procesowe, takie, w których
wspólnik wystêpuje jako interwenient uboczny wobec handlowej spó³ki
osobowej. Jego uwagi odnosz¹ siê do ka¿dej z tych spó³ek, co powoduje,
¿e obraz wspólnika jako interwenienta ubocznego w procesie spó³ki jest
pe³niejszy, a jednoczenie bardzo zró¿nicowany normatywnie i formalnoprawnie.
Kolejn¹ sytuacjê prawn¹ stwarza wejcie wspólnika do postêpowania
w miejsce spó³ki jako strony procesowej, co prowadzi do sukcesji procesowej, czyli nastêpstwa procesowego. Tu tak¿e Autor przedstawia
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ciekawe skutki procesowe, nie tylko na tle zwyk³ych procesów cywilnych, ale tak¿e w trakcie postêpowania odrêbnego w sprawach gospodarczych. Nastêpnie przechodzi do ukazania innych sytuacji procesowych, takich jak przypozwanie czy te¿ dopozwanie wspólnika w trakcie
procesu spó³ki oraz zeznawanie wspólnika jako wiadka na procesie.
Szczegó³owiej omawia powództwo z art. 189 k.p.c. jako jeden ze rodków obrony wspólnika przeciwko wierzycielowi spó³ki czy te¿ pozwanie
spó³ki i jej wspólników (wspólnika) w jednym procesie. Dla ukazania
procesowej rzeczywistoci Autor zatrzymuje siê na ukazaniu procesu
prowadzonego przeciwko wspólnikowi z tytu³u odpowiedzialnoci za
zobowi¹zania zaci¹gniête przez spó³kê i mo¿liwoæ podjêcia przez niego
obrony. Nie pomija te¿ fazy koñcowej procesu, na który sk³ada siê wyrok
przeciwko spó³ce i jego skutki w stosunku do wspólników w wietle
art. 7781 k.p.c., któr¹ skrupulatnie analizuje normatywnie i doktrynalnie.
12. Zakoñczenie ksi¹¿ki jest stosunkowo krótkie, w nim te¿ zawarte
zosta³y najistotniejsze koñcowe uwagi merytoryczne. S¹ one w pewnym
stopniu uogólnieniem g³ównej tezy recenzowanego opracowania, zestawieniem podstawowych argumentów i wniosków koñcowych.
Nale¿y do nich m.in. teza, ¿e umiejscowienie spó³ki w procesie cywilnym umo¿liwia jej uzyskanie okrelonego statusu procesowego oraz
d¹¿enie do ochrony prawnej w trakcie postêpowania sadowego. Istnieje
zatem potrzeba  co wykazuje Autor w ksi¹¿ce  uszczegó³owienia niektórych rozwi¹zañ jurydycznych, gdy¿ brak ich mo¿e w praktyce powodowaæ du¿e problemy procesowe, czego nale¿a³oby unikn¹æ w interesie obrotu prawnego.
Ksi¹¿ka napisana jest jasnym, komunikatywnym stylem, co czyni j¹
niezwykle u¿yteczn¹ dla praktyki gospodarczej.
Jerzy Jacyszyn
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