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UXOR MERCATRIX1 W AUSTRIACKIM
I FRANCUSKO-POLSKIM PRAWIE HANDLOWYM 

OBOWIĄZUJĄCYM NA ZIEMIACH POLSKICH
W XIX I PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU

1. Wstęp – 2. Charakterystyka i porównanie przepisów prawa – 3. Charakter ograniczeń w per-
spektywie całego systemu prawa cywilnego: 3.1. Ustawodawstwo francusko-polskie do 1921 r., 
3.2. Ustawodawstwo austriackie, 3.3. Ustawodawstwo francusko-polskie od 1921 do 1934 r. 
– 4. Kodeks handlowy z 1934 r. – 5. Konkluzje.

1. „Struktura majątkowa małżeństwa przy rozwiniętej wymianie dóbr współdetermino-
wana jest ponadto w sposób istotny przez konieczność zabezpieczenia wierzycieli”2. Cy-
tat ten, pochodzący z dzieła Maxa Webera, jest doskonałą ilustracją zjawisk zachodzą-
cych zarówno na ziemiach polskich, jak i w całej Europie, w XIX i XX w. Rozwijająca 
się wymiana dóbr i postępujące zmiany społeczne spowodowały, że kobiety coraz częś-
ciej rozpoczynały karierę zawodową i prowadziły działalność gospodarczą. Zjawiska te 
nie mogły pozostać obojętne dla sfery prawa. Wskutek tego prawodawcy byli zmuszeni 
odpowiedzieć sobie na ważkie, zarówno społecznie, jak i gospodarczo, pytanie: w jaki 
sposób, przy względnym zachowaniu dotychczasowej struktury majątkowej małżeństwa, 
zabezpieczyć interesy wierzycieli, w momencie gdy żona zaczyna prowadzić działalność 
handlową? Prawodawcy francuski i austriacki stanęli na stanowisku, iż należy uzależnić 
możliwość prowadzenia przez żonę działalności handlowej od zgody jej męża. Reme-
dium to wydawało się najprostszym, a zarazem najpewniejszym, przestało być jednak 
wystarczającym środkiem wraz z dalej postępującą zmianą stosunków społecznych. 

Na ziemiach polskich pozostających pod wpływem systemów prawa austriackiego 
oraz francusko-polskiego dopiero kodeks handlowy z roku 1934 w inny, „łaskawszy” dla 
mężatki, sposób rozwiązał tę kwestię. Przepisy zarówno Code de Commerce z 1807 r.3, 

1  Uxor mercatrix – mężatka, która za zezwoleniem męża zajmuje się handlem. Zob. także przyp. 8.
2  M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. i wstępem opatrzyła 

D. Lachowska, Warszawa 2002, s. 294.
3  Dalej określany skrótem k.h.f. Autor niniejszej pracy korzystał z tłumaczenia zawartego w: Kodeks 

handlowy obowiązujący w Królestwie Polskim. Nowy przekład polski wraz z jurysprudencją, wyd. 2, red. 
J. Namitkiewicz, Warszawa 1920.
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jak i austriackiego kodeksu handlowego z 1862 roku4, choć zasadniczo identyczne, mia-
ły inną genezę, a także wywierały inne skutki, odmiennie kształtując sytuację prawną 
kobiety zamężnej. Wynikało to przede wszystkim z innego kształtu prawa cywilnego 
w obu systemach prawnych. Zależnościami tymi zajmuje się niniejsza praca, która za cel 
zakłada sobie przedstawienie przepisów ograniczających prawo żony do trudnienia się 
handlem oraz ich stosunku do powiązanych z nimi przepisów prawa cywilnego w obu 
ustawodawstwach. Autor spróbuje także odpowiedzieć na pytanie o przyczyny i konse-
kwencje tychże regulacji.

2. Obydwa systemy przewidywały obowiązek uzyskania przez żonę zgody męża na 
trudnienie się handlem, przy jednoczesnym braku takiego obowiązku w stosunku do 
kobiet niezamężnych. Artykuł 4 k.h.f. stwierdzał, iż „żona nie może trudnić się publicz-
nie handlem bez zezwolenia męża”, art. 7 k.h.a. brzmiał zaś: „mężatka nie może być 
kobietą handlującą bez zezwolenia męża”. W obydwu przyjęto dopuszczalność uznania 
milczącej lub dorozumianej zgody męża. Wynika to w wypadku kodeksu francuskiego 
z rozstrzygnięć jurysprudencji francuskiej5, a także i polskiej, co wskazuje na tożsame 
rozumienie w naszym sądownictwie tego przepisu6. W prawie austriackim natomiast 
wprost wynika to z art. 7 k.h.a. o następującej treści: „[...] znaczy tyle co zezwolenie 
męża, jeśli żona prowadzi handel z wiedzą i bez sprzeciwienia się tegoż”. Podobnie oba 
ustawodawstwa stwierdzały brak potrzeby szczególnego zezwolenia męża na zobowią-
zanie się żony przez czynności handlowe7, art. 7 k.h.f. statuował zaś ponadto, że żony 
mogą „zaciągać zobowiązania co do swych nieruchomości, obciążać je hypotekami oraz 
zbywać”. Zarówno kodeks francuski, jak i ustawa austriacka przewidywały, że tylko ko-
bieta trudniąca się handlem niezależnie od męża, a nie pomagająca tylko mężowi, mogła 
być uznana za uxor mercatrix8. Wskazywał na to art. 5 k.h.f. odpowiednio interpretowa-
ny przez jurysprudencję francuską, art. 220 kodeksu Napoleona z 1804 r.9, a za nim art. 
186 kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 r.10 oraz art. 7 zd. 3 k.h.a. W prawie 
francuskim przyjęto, że nie może być żoną handlującą ta, która przedsiębiorstwo pro-

4  Dalej określany skrótem k.h.a. Autor niniejszej pracy korzystał z tłumaczenia Józefa Rosenblata opra-
cowanego przez Stanisława Wróblewskiego jako: Ustawa Handlowa wraz z ustawami dodatkowymi w tłóma-
czeniu Dra Józefa Rosenblata, wyd. 3 z objaśnieniami S. Wróblewskiego, t. I: Ustawa Handlowa, Kraków 
1906.

5  Cass. 14 listopada 1820 r., 1 marca 1826 r., 27 marca 1832 r., 27 kwietnia 1841 r., 17 stycznia 1881 r. 
D. 81.1.225 – [za:] Kodeks, red. J. Namitkiewicz, s. 12.

6  Orzeczenia IX Departamentu (Warszawa) Senatu o sygn.: S.IX.2/1852 (225) i S.IX.16/1866 (659) 
– [za:] A. Słomiński, Prawo cywilne (obowiązujące w b. Królestwie Kongresowym) w Jurysdykcji Senatu 
(1842–1914 r.), Warszawa 1923, s. 24–25.

7  Art. 5 k.h.f. i art. 8 k.h.a. 
8  Co do rozróżnienia uxor mercatrix i uxor mercatoris w prawie austriackim zob. A. Górski, Zarys 

prawa handlowego austriackiego, t. I, wyd. 2, Kraków 1900, s. 98. Dla przykładu nie może być uznawana 
za handlującą żona sprzedająca towar w sklepie męża: K. Dunin, Zasady prawa handlowego poprzedzone 
wykładem prawa cywilnego oraz ogólnych wiadomości o prawie do użytku szkół handlowych, Warszawa 
1907, s. 96. 

9  Dalej określany skrótem k.N. Autor niniejszej pracy korzystał z tłumaczenia opublikowanego w: Ko-
deks Napoleona z przypisami xsiąg trzy, Warszawa 1910.

10  Dziennik praw Królestwa Polskiego, nr 41, t. X. Dalej określany skrótem k.c.K.P. 



147

wadzi jedynie wspólnie z mężem11, co jednak na gruncie polskiego kodeksu cywilnego 
akceptowane było tylko do uchwalenia ustawy z dnia 1 lipca 1921 r.12 w przedmiocie 
zmiany niektórych przepisów obowiązujących w byłym Królestwie Polskiem prawa cy-
wilnego dotyczących praw kobiet13.

Oba kodeksy różnią się także w wielu kwestiach. Najważniejsza wydaje się ta zwią-
zana z prawami procesowymi żony w stosunku do spraw wynikających z prowadzone-
go przez nią handlu. Z poziomu prawa handlowego wypowiadał się tutaj jedynie art. 
9 k.h.a., stanowiąc, iż „kobieta handlująca może w sprawach handlowych występować 
samodzielnie przed sądem i to bez różnicy, czy jest niezamężną czy zamężną”. Prze-
pis ten wydaje się w prawie austriackim całkowicie zbędny wobec braku ograniczeń 
procesowych kobiety zamężnej w austriackim ustawodawstwie cywilnym14. Francuskie 
prawo handlowe nie regulowało tej kwestii. Należy więc sięgnąć tutaj do ustawodaw-
stwa cywilnego, które, jak później się okaże, szczególnie w prawie francuskim, niejed-
nokrotnie będzie miało ogromne znaczenie dla analizy przepisów handlowych. Należy 
stwierdzić więc, że art. 215 k.N. wypowiadał się w tej kwestii jednoznacznie, mówiąc, 
że „żona nie może stawać w Sądzie bez upoważnienia męża, chociażby nawet trudniła 
się kupiectwem publicznym”. Dokładnie tej samej treści jest art. 182 k.c.K.P. Chociaż 
w prawie francuskim zniesiono powyższe ograniczenie w stosunku do procesów han-
dlowych ustawą z dnia 13 lipca 1907 r.15, w Polsce nie uczyniono tego aż do roku 1921, 
kiedy to art. 5 ustawy z dnia 1 lipca 1921 r. zmieniono wyżej wymieniony przepis art. 
182 k.c.K.P. Na podstawie nowego prawa żona mogła więc stawać w sądzie bez upo-
ważnienia męża, z wyjątkiem sytuacji, gdy majątek, którego tyczy się sprawa, znajdował 
się pod zarządem i użytkowaniem męża16. Różnicę stanowiło także przewidzenie przez 
ustawodawstwo austriackie możliwości uzyskania zezwolenia orzeczeniem sądowym 
w wypadku oporu męża, pod warunkiem braku obawy co do tego, że mąż będzie nara-
żony na jakiekolwiek niebezpieczeństwo – oczywiście przede wszystkim o charakterze 
majątkowym – wskutek prowadzenia przez jego żonę handlu, co wynika z § 6 ustawy 
wprowadzającej austriacki kodeks handlowy17. Code de Commerce nie przewidywał ta-
kiego rozwiązania. Natomiast przynajmniej część doktryny polskiej poszła w kierunku 
uznania dopuszczalności zastąpienia zezwolenia przez sąd na gruncie k.c.K.P. zmienio-
nego ustawą z 1921 r., argumentując to zmianą charakteru omawianego ograniczenia, 

11  Cass. 27 stycznia 1875 r., D. 75.1.297, 19 stycznia 1881 r., D. 82.1.68 – orzecznictwo [za:] Kodeks, 
red. J. Namitkiewicz, s. 13; Cass. 3 czerwca 1862 r., D. 75 – [za:] Jursydykcja Senatu, „Gazeta Sądowa 
Warszawska”, r. 52: 1924, nr 50, s. 779–781; S. Szer, Spółka między małżonkami, PPH, r. 7: 1931, nr 1, s. 13.

12  Powyższą tezę uzasadniano odpadnięciem argumentacji z art. 193 k.c.K.P. i art. 209 pr. o małż., 
wskazującej na znaczne ograniczenie żony w przedsiębiorstwie z udziałem męża na rzecz tego drugiego: 
Jurysprudencja Senatu; S. Szer, Spółka, s. 19–21; orzeczenie SN z 3 lutego 1937 r., C II 2369/36.

13  Dz.U. 1921 r. Nr 64, poz. 397.
14  A. Górski, Zarys, s. 101.
15  J. Namitkiewicz, Obecny stan prawodawstwa handlowego, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny”, t. I: 

1921, s. 433. 
16  Art. 5 ustawy z dnia 1 lipca 1921 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów obowiązujących 

w b. Królestwie Polskiem prawa cywilnego, dotyczących praw kobiet, Dz.U. 1921 r. Nr 64, poz. 397.
17  Co do okoliczności wprowadzenia tego przepisu: A. Górski, Zarys, s. 97–98. Autor ten podaje też, że 

właściwym w tym wypadku jest sąd zwyczajny miejsca zamieszkania męża. Zob. Ustawa Handlowa wraz 
z ustawami dodatkowymi w tłómaczeniu Dra Józefa Rosenblata, wyd. 3 z objaśnieniami S. Wróblewskiego, 
t. II, Kraków 1906.
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o czym także poniżej. Zwrócić należy również uwagę na orzeczenie francuskiego sądu 
kasacyjnego, wskazującego, iż „Żona, upoważniona do prowadzenia handlu, nie może 
bez specjalnego upoważnienia męża zawierać spółki z osobą trzecią”18.

3. Pomimo podobieństwa wyżej wskazanych regulacji prawa handlowego należy stwier-
dzić, że różnice między omawianymi tutaj systemami przejawiają się w znacznym stop-
niu w związku z odmiennościami występującymi na gruncie prawa cywilnego w tychże 
ustawodawstwach. Następną część pracy zamierzam poświęcić analizie wspomnianych 
różnic, zwracając szczególną uwagę na genezę art. 4 k.h.f. i art. 7 k.h.a., jak i konse-
kwencje naruszenia wynikających z nich powinności. Pozwoli nam to odpowiedzieć na 
pytanie, czy pozostają one, pomimo literalnego podobieństwa, w takim stopniu zbieżne, 
w jakim wskazuje na to ich brzmienie?

3.1. Analizując przepisy kodeksów handlowych przez pryzmat ustawodawstwa cywilne-
go, należy najpierw ocenić charakter zezwolenia wymaganego przez art. 4 k.h.f., to jest 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest ono jedynie – charakteryzującym się swoją ogól-
nością – rodzajem zezwolenia, o którym mowa w art. 217 k.N. i art. 184 k.c.K.P., czy też 
stanowi kategorię sui generis? Za pierwszym opowiadał się Ludwik Bridel, który widział 
w nim ogólne zezwolenie, stanowiące odstępstwo od generalnej zasady konieczności 
upoważnienia szczególnego na podstawie art. 217 k.N.19 Nie ulega wątpliwości jednak, 
że takie rozumienie owego przepisu mija się z prawdą, co zauważają zarówno Adolf Su-
ligowski20, jak i Władysław Leopold Jaworski21. Artykuł 220 k.N., podobnie jak art. 186
k.c.K.P., stanowił, iż „żona, trudniąca się kupiectwem publicznem, bez upoważnienia 
męża może przyiąć obowiązki, ściągaiące się do jej handlu [...]”. Przepis ten wyłączał 
zastosowanie art. 217 k.N., a w prawie polskim 184 k.c.K.P., w stosunku do mężatki 
zajmującej się handlem, która uzyskała wcześniej zezwolenie męża na podstawie art. 
4 k.h.f. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż jurysprudencja zarówno francuska, jak i pol-
ska uznała, że zezwolenie z art. 4 k.h.f. „może być milczące i wywnioskowane przez 
sąd z pewnych czynów męża”22, między innymi może wynikać z braku sprzeciwu mał-
żonka23. Sąd francuski kasacyjny stwierdził, iż: „[...] żona może trudnić się publicznie 
handlem bez upoważnienia lub wyraźnej zgody męża; do przyznania jej tego przymio-
tu wystarcza, ażeby prowadziła handel z wiedzy męża i bez protestu z jego strony”24. 
Rozwiązanie takie dodatkowo świadczy o oddzielnym bycie prawnym zezwolenia wy-
nikającego z art. 4 k.h.f. w stosunku do tego, o którym mowa w art. 217 k.N., przewi-
dującym do upoważnienia formę pisemną. Bez znaczenia wydaje się tutaj użycie przez 
ustawodawcę francuskiego, w obydwu ustawach, tego samego sformułowania – con-

18  Cass. 9 listopada 1859 r., D. 60.1.87 za: Kodeks, red. J. Namitkiewicz, s. 13.
19  L. Bridel, Prawo kobiet i małżeństwo. Studia krytyczne z zakresu prawodawstwa porównawczego, 

tłum. M. Chojnicka, Warszawa 1895, s. 57–58.
20  A. Suligowski, O prawie assystencyi męża, Warszawa 1881, s. 4.
21  W.L. Jaworski, Prawo cywilne na ziemiach polskich, t. I, Warszawa–Kraków 1920, s. 304.
22  Kodeks, red. J. Namitkiewicz, s. 12. Polskie orzecznictwo podaje A. Słomiński (zob. przyp. 6).
23  J. Namitkiewicz, Zasady, s. 21.
24  Cass. 14 listopada 1820 r., 1 marca 1826 r., 27 marca 1832 r., 27 kwietnia 1841 r., 17 stycznia 1881 r., 

D. 81.1.225 – orzecznictwo za: Kodeks, red. J. Namitkiewicz, s. 12.
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sentement25. Wynika z tego więc, że zezwolenie udzielone przez męża żonie według art. 
4 k.h.f. wyłącza konieczność uzyskania upoważnienia z art. 217 k.c.K.P. w stosunku do 
handlowych zobowiązań żony. Tutaj pojawia się pytanie o faktyczny „zakres” owego 
zezwolenia. Wiemy więc, że zwalnia ono żonę z konieczności uzyskania upoważnienia 
zarówno w stosunku do wymienionych wyżej zobowiązań, jak i w wypadku zobowią-
zania się co do jej nieruchomości i zbywania ich, a także obciążenia hipoteką26. Wynika 
z tego, że w innych wypadkach żona nadal pozostawała ograniczona brzmieniem art. 
217 k.N., a w Polsce art. 184 k.c.K P. Tutaj również zaznacza się różnica między polskim 
kodeksem z 1825 r. a prawem francuskim, wynikająca z objęcia koniecznością uzyska-
nia właściwego upoważnienia przez żonę odpowiednio mniejszej liczby czynności przez 
nią wykonanych27.

Przede wszystkim jednak w powiązaniu z francuskim kodeksem cywilnym należy 
odczytywać genezę art. 4 k.h.f. Jak wskazano powyżej, przepis ów wyłącza potrzebę 
uzyskania szczególnych zezwoleń przez żonę, zastępując ją koniecznością uzyskania 
jednego zezwolenia ogólnego, ale i wyłącza w tym wypadku konieczność zachowania 
jakiejkolwiek formy pisemnej. Wynika to wprost z charakteru czynności handlowych, 
przy których konieczność uzyskania szczegółowych zezwoleń w znacznym stopniu 
ograniczałaby normalne ich wykonywanie, a obowiązek zachowania formy pisemnej, 
po pierwsze, w znacznym stopniu zmniejszyłby elastyczność podejmowania przez żonę 
decyzji, a po drugie, praktycznie wykluczyłby możliwość uznania przez orzecznictwo 
dopuszczalności milczącego i domniemanego zezwolenia męża. Należy stwierdzić więc, 
że art. 4 k.h.f. w znacznym stopniu łagodził normę art. 217 k.N. Tak jak regulacje ko-
deksu cywilnego miały za cel ograniczenie żony w jej decyzjach co do konkretnych 
czynności w ogólności (tak aby możliwie nie zajmowała się nimi – pozostawiając je 
w gestii męża), tak kodeks handlowy dążył do przyznania kobiecie zamężnej szerokich 
uprawnień, w wypadku gdy ta zechce podjąć się czynności handlowych. Przy całokształ-
cie prawa familijnego twórcy kodeksu handlowego nie mogli jednak całkowicie znieść 
obowiązku uzyskania przez żonę zgody męża na paranie się handlem. Rozstrzygnięcie 
takie w znacznym stopniu mogłoby kolidować z chronionymi przez prawo cywilne in-
teresami męża. Code de Commerce stwierdza między innymi, że żona, zobowiązując 
się w przedmiocie handlu, „[...] zobowiązuje również męża, jeżeli istnieje między nimi 
wspólność majątkowa”28, co potwierdzał art. 220 k.N.29 Norma ta wynikała znowu z ko-
nieczności zapewnienia bezpieczeństwa obrotu. W wypadku bowiem, gdyby prawo nie 
zobowiązywało w tym punkcie męża, małżonka mogła się okazać niewypłacalna.

System cywilnego prawa francuskiego był tak skonstruowany, iż przewidzenie braku 
konieczności uzyskania tego typu zezwolenia wydaje się, w tamtych warunkach, nie do 

25  Zezwolenie z art. 217 musiało być udzielone na piśmie, nie była dopuszczalna jakakolwiek milcząca 
forma zezwolenia.

26  Art. 7 k.h.f.
27  „Prawo francuskie nie pozwala żonie w ogóle alienować, gdy prawo polskie nie pozwala alieno-

wać tylko nieruchomości. Prawo francuskie nie pozwala żonie bez zezwolenia męża nabywać pod tytułem 
darmym lub obciążającym, prawo polskie zaś ogranicza żonę tylko do nabywania pod tytułem darmym”. 
W.L. Jaworski, Prawo cywilne, s. 308.

28  Art. 5 k.h.f.
29  W tym miejscu warto zaznaczyć, że wspólność majątkowa była przez kodeks Napoleona traktowana 

jako system ustawowy i obowiązywała zawsze, gdy nie zawarto intercyzy. Zob. art. 1400 k.N.
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zrealizowania. Tak jak inne przepisy regulujące prawa małżonki, art. 4 k.h.f. pozosta-
wał przejawem auctoritas maritalis i w takim kontekście powinien być interpretowany. 
Odrębności przepisów prawa handlowego wynikają z jego charakteru i pokazują, w ja-
kim stopniu przepisy cywilne odbiegały od potrzeb rynku. Artykuł 4 k.h.f. stał się wy-
padkową między systemem całkowitego podporządkowania małżonki mężowi – to jest 
przepisami kodeksu cywilnego, a potrzebami obrotu handlowego. W polskim brzmie-
niu kodeksu handlowego pominięto fragment zobowiązujący męża co do działań żony 
pozostającej z nim we wspólności majątkowej, który to fragment nie występuje także 
w art. 186 k.c.K.P. Wiąże się to zapewne ze zmianą ustawowego systemu majątkowego. 
W prawie polskim odpowiedzialność męża za długi żony została ograniczona do sytua-
cji, w której małżonkowie żyli pod rządem wspólności majątkowej i to tylko i wyłącznie 
w razie śmierci żony30. Artykułu 4 k.h.f. jednak nie uchylono, przede wszystkim dlatego, 
iż zachowano, choć znacznie zredukowany, w prawie cywilnym obowiązek uzyskania 
zezwolenia szczególnego na wzór kodeksu Napoleona. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na konsekwencję braku zezwolenia z art. 
4 k.h.f., zwłaszcza iż pozostaje ono w ścisłym związku z normami prawa cywilnego. 
Z jednej strony, małżonka prowadząca handel bez zgody męża pozbawiona była wszel-
kich przywilejów wynikających z przepisów prawa handlowego31. Z drugiej zaś, obo-
wiązana była uzyskiwać od męża szczególne zezwolenie przy każdej czynności prawnej, 
przy której było to niezbędne. Wskutek tego sytuacja żony stawała się mniej elastyczna, 
a kobieta taka przestawała być wiarygodnym partnerem na rynku. Badziej niebezpieczna 
dla potencjalnych wierzycieli żony była regulacja art. 225 k.N., stwierdzająca, iż „nie-
ważność, oparta na braku upoważnienia, może być zarzucona tylko przez żonę, męża 
lub ich następców”. Dokładnie taką samą normę przewidywał art. 188 k.c.K.P. Już na 
gruncie prawa cywilnego autorzy współcześni wskazywali na leżące po stronie kontrak-
tującej z żoną ogromne ryzyko związane z owymi regulacjami32. Ryzyko to znacznie się 
zwiększało, gdy stroną kontraktującą był kupiec. Istniało w takim wypadku niebezpie-
czeństwo nadużywania możliwości zarzucenia czynności prawnej, która nie przynosiła 
obu małżonkom, albo chociażby żonie, określonego zysku. Wpływało to w znacznym 
stopniu na niepewność obrotu z taką kobietą i nasuwało przypuszczenia, że mogła mieć 
często trudności w znalezieniu partnera handlowego. 

Wskazuje to przede wszystkim na konieczność wprowadzenia art. 4 k.h.f., który nie 
tylko ułatwił uzyskanie zezwolenia, ale i stworzył odpowiedni grunt do podejmowania 
czynności handlowych z małżonkami.

3.2. W wypadku prawa austriackiego kwestia przedstawia się całkowicie odmiennie. 
Brak tutaj ogólnej normy cywilistycznej, nakazującej żonie uzyskanie zezwolenia męża 
na dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej. Artykuł 7 k.h.a. jest tu swoistym wyjąt-

30  Art. 230 k.c.K.P.; zob. także: J. Namitkiewicz, Zasady, s. 21; idem, Obecny stan, s. 433.
31  M.in. praw wynikających z obrony patentowej, ochrony wynalazków, fi rm i znaków fabrycznych. 

Kobieta taka nie podlegała także sądom handlowym. K. Dunin, Zasady prawa, Warszawa 1907, s. 96–99.
32  L. Bridel, Prawo kobiet, s. 58; A. Suligowski, O prawie, s. 14 – gdzie autor pisze wprost: „Z tej sank-

cji biorą źródła niejednokrotnie spotykane w sądach procesa. Jeżeli tylko czynność, dokonana bez asystencyi 
męża, nie zapewnia spodziewanego zysku, zaraz zjawia się skarga, czy to ze strony męża, czy ze strony 
żony”.
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kiem i z tego powodu wymaga szerszego wyjaśnienia. Przepis ten został przejęty przez 
kodeks austriacki wprost z niemieckiego kodeksu handlowego33. Nie można jednak 
poprzestać na tym stwierdzeniu, gdyż przejęcie to wynikało z pewnością z głębszych 
założeń, skoro – mimo znacznego oporu ze strony delegatów austriackich na Komisję 
Norymberską – zostało w Austrii zaakceptowane34. Wydaje się, że rozwiązania kodeksu 
austriackiego w stosunku do kobiety były bardziej motywowane charakterem prowa-
dzenia działalności handlowej. Zwiększone ryzyko, konieczność operowania większym 
kapitałem i dynamizacja obrotu majątkiem należącym do małżonki stworzyły, w mnie-
maniu autorów kodeksu, przy obowiązującym systemie prawa małżeńskiego potrzebę 
takiej właśnie regulacji. Nie było to jednak jedyne rozwiązanie. Istniała możliwość zgoła 
innego uregulowania tej kwestii, o czym także później. Przepis ów miał więc uwzględ-
niać, po pierwsze, bezpieczeństwo obrotu, a po drugie, prawa męża, którego interesy 
mogły być przez działalność żony naruszone.

Artykuł 8 k.h.a. stanowił, iż żona handlująca „odpowiada za długi handlowe całym 
swoim majątkiem, bez względu na prawa zarządu i użytkowania męża, lub inne mężowi 
na tym majątku wskutek małżeństwa służące prawa. Odpowiedzialność ciąży także na 
majątku spólnym, o ile istnieje spólność małżeńska”. Zasadność tak brzmiącego przepi-
su wykazałem już powyżej. Uwzględnia on przede wszystkim bezpieczeństwo obrotu, 
które, jak pisał Antoni Górski, „wymaga bowiem, aby w każdym wypadku, gdzie wola 
stron lub ustawa nie ogranicza odpowiedzialności pełnej osoby za jej zobowiązania do 
pewnej wysokości, ten, co się staje podmiotem praw i obowiązków, odpowiadał całym 
swoim majątkiem”35. Należy więc, biorąc pod uwagę powyższy przepis, zadać sobie 
pytanie, czy wymienione w nim sytuacje, ograniczające odpowiedzialność małżonki 
handlującej, mogły występować i w jakich okolicznościach. Na podstawie § 1238 au-
striackiego kodeksu cywilnego z 1811 r.36 należy stwierdzić domniemanie powierzenia 
zarządu i użytkowania majątku mężowi, które istniało do momentu, aż żona sprzeciwiła 
się tej praktyce. Takie powierzenie łączyło się więc po stronie męża z pewnymi obo-
wiązkami, które do momentu sprzeciwu żony obowiązany był wypełniać. Jak należało 
postąpić, jeśli żona nie zgłosiła takiego sprzeciwu, w momencie kiedy podejmowałaby 
się czynności handlowych, a brak by było art. 7 k.h.a.? Wydaje się, że w tym miejscu 
interesy wierzycieli skutecznie bronił art. 8 k.h.a. – bez względu na to, kto zarządza ka-
pitałem żony. Działalność taka obciążała jednak w znacznym stopniu męża, który mógł 
nawet nie zdawać sobie z niej sprawy. Ustawa zasadniczo czyniła męża odpowiedzial-
nym za zarząd całym majątkiem rodziny, a działalność żony obciążająca jej majątek 
mogła w tę zasadę uderzać. 

Ustawowym systemem prawa małżeńskiego majątkowego na podstawie ABGB był 
system odrębności majątków małżonków. Nie zmienia to jednak faktu, że małżonkowie 
mogli się inaczej umówić w tej kwestii i wtedy, bez art. 7 k.h.a., a przy istnieniu art. 

33  W.L. Jaworski, Prawo cywilne, s. 302.
34  A. Górski, Zarys, s. 97–98; Komisja [Konferencja] Norymberska – Komisja powołana przez Zgro-

madzenie Rzeszy Niemieckiej, której zadaniem było ułożenie projektu powszechnego niemieckiego kodeksu 
handlowego. Działała w latach 1857–1861: Ustawa Handlowa, wyd. 3 z objaśnieniami S. Wróblewskiego, 
t. 1: Ustawa Handlowa, s. 1–3.

35  A. Górski, Zarys, s. 99.
36  Autor niniejszego artykułu korzystał z tłumaczenia opublikowanego w: Księga ustaw cywilnych 

wszystkim niemiecko-dziedzicznym kraiom monarchyi austriackiey powszechna, Wiedeń 1811.
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8 k.h.a., oznaczałoby to brak możliwości sprzeciwu męża w sytuacji, kiedy za działania 
żony także on odpowiadałby swoim majątkiem, należącym do wspólności37. Stosunki 
małżeńskie mogły być w prosty sposób modyfi kowane umowami między małżonkami 
i należy stwierdzić, że obowiązek uzyskania zezwolenia w powiązaniu z rozszerzeniem 
odpowiedzialności na własność, zarząd i użytkowanie męża miały wykluczyć ewentu-
alne zagrożenie interesów wierzycieli przez umowy małżeńskie, a także zabezpieczenie 
interesów męża. 

Prawo austriackie, choć nie podporządkowało żony mężowi w takim stopniu jak 
francuskie, przewidziało znaczne jego uprzywilejowanie w niektórych sytuacjach i sto-
sunkach prawnych. Przede wszystkim § 91 ABGB stanowił, iż 

mąż jest głową familii. Jako głowie familii mężowi szczególniey prawo przystoi, rządem domo-
wym kierować. Lecz ma także obowiązek żonę stosownie do swego majątku, przystojnie utrzymać, 
i ią w wszelkich zdarzeniach zastępować. Posiadał więc mąż nadzór nad gospodarstwem domo-
wym, decydował o sposobie zarobkowania, oznaczał miarę wydatków38.

Zważywszy na to, że mąż mógł żądać, aby decyzje jego w najpoważniejszych kwe-
stiach były akceptowane39, można dojść do wniosku, że podjęcie przez żonę handlu bez 
jego wiedzy w prosty sposób stwarzało znaczne ryzyko ograniczenia jego wpływu na 
przynajmniej część gospodarstwa domowego. Warto też zwrócić uwagę na domniema-
nie prawne, według którego w razie wątpliwości należy stwierdzić, że przyrost majątku 
w małżeństwie pochodzi od męża i jemu się należy40. Z pewnością obowiązek uzyskania 
zezwolenia wynikający z art. 7 k.h.a. ułatwiał obalenie takiego domniemania. 

W konsekwencji braku zezwolenia z art. 7 k.h.a. żona nie była podmiotem prawa 
handlowego, a co za tym idzie, nie mogła korzystać z wynikających z tego przywilejów. 
Nie obowiązywał wtedy również przepis art. 8 zd. 2 k.h.a., wskutek czego żona nie 
odpowiadała majątkiem pozostającym pod zarządem i użytkowaniem męża, a także we 
wspólności z nim, za zobowiązania wynikłe z jej czynności prawnych. Zmniejszało to 
znacznie bezpieczeństwo obrotu z taką małżonką i sprawiało, że nie była ona partnerem 
handlowym dla kupców. Wskazuje to dobitnie na genezę przepisu art. 8 k.h.a., a zatem 
pośrednio także art. 7 k.h.a. Rozwiązanie takie, ze względu na upośledzenie praw mał-
żonki i uzależnienie jej zdolności „handlowej” od decyzji męża, nie było wystarczające. 
Nie do przyjęcia jest, w odróżnieniu od prawa francusko-polskiego, argumentacja za 
koniecznością zastosowania w tym wypadku instytucji zezwolenia męża w prawie au-
striackim. Kodeks handlowy z 1934 r. wskazuje dobitnie, że przy takim stanie prawnym 
można było inaczej zabezpieczyć zarówno obrót, jak i prawa męża. 

3.3. Dnia 1 lipca 1921 r. uchwalono „ustawę w przedmiocie zmiany niektórych przepi-
sów obowiązującego w b. Królestwie Polskiem prawa cywilnego dotyczących prawa 
kobiet”41. W znacznym stopniu poprawiła ona pozycję kobiety w prawie cywilnym, prak-

37  Mowa tutaj tylko i wyłącznie o wspólności na czas życia małżonków, nie zaś wspólności tylko na 
wypadek śmierci. A. Górski, Zasady, s. 112.

38  E. Till, Prawo prywatne austriackie, t. V, Lwów 1902, s. 135.
39  F. Zoll, Prawo cywilne opracowane głównie na podstawie przepisów obowiązujących w Małopolsce, 

Poznań 1931, s. 49. 
40  § 1237 ABGB.
41  Dz.U. 1921 r. Nr 64, poz. 397.
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tycznie likwidując auctoritas maritalis. W szczególności zmieniono art. 184 k.c.K.P., 
zezwalając na zawieranie wszelkiego rodzaju umów i wykonywanie wszystkich czynno-
ści dotyczących własnego majątku bez zgody męża, o ile majątek ten nie pozostawał pod 
zarządem i użytkowaniem męża. Jeżeli porównamy nowe przepisy kodeksu cywilnego 
Królestwa Polskiego z art. 4 k.h.f., który nie został zmieniony, to zauważymy znacz-
ne podobieństwo do rozwiązania przyjętego w prawie austriackim. Podobnie brak tutaj 
całkowitej władzy męża, a obowiązek uzyskania jego zgody wynikał przede wszystkim 
z przyznania mężowi prawa użytkowania i zarządzania majątkiem żony. Było to głównie 
konsekwencją braku takiego zezwolenia przy istnieniu prawa użytkowania i zarządza-
nia majątkiem żony przez męża. Nadal powodowało to możliwość zarzucenia podjętej 
z taką żoną czynności, ustawa jednak ograniczyła ją tylko do męża i jego następców. 
Handel z kobietą zamężną, która nie uzyskała zezwolenia z art. 4 k.h.f., wydawał się 
więc dość ryzykowny.

4. Jak wskazano już wyżej, przy kształcie francuskiego, jak również polskiego prawa 
cywilnego do 1921 r., konieczność zabezpieczenia interesów wierzycieli handlowych 
małżonki determinowała istnienie art. 4 k.h.f., czego nie można powiedzieć o art. 7 k.h.a. 
Brak konieczności utrzymania zezwolenia męża na działalność handlową żony udowod-
nili bowiem twórcy kodeksu handlowego z dnia 27 czerwca 1934 r.42, przyjmując zgoła 
inne rozwiązanie, które wystarczająco zabezpieczyło interesy prawne wierzycieli, przy 
niezmienionej strukturze majątkowej małżeństwa. Według art. 12 k.h. „mężatka pro-
wadząca przedsiębiorstwo zarobkowe jest kupcem, chociażby je prowadziła bez zgody 
męża”. Wynika z tego przepisu, że żona nie musiała uzyskać zezwolenia męża, aby mo-
gła trudnić się handlem43. Zezwolenie takie mogło jedynie sprawić, że stawała się ona 
dużo bardziej atrakcyjnym partnerem handlowym niż przy jego braku. Artykuł 71 k.h. 
stwierdzał, iż 

mężatka, która prowadzi przedsiębiorstwo zarobkowe za zgodą męża, odpowiada za zobowiąza-
nia, powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa, także tym majątkiem, na którym mężowi 
z mocy prawa lub umów małżeńskich służy prawo zarządu i użytkowania lub inne uprawnienia, 
i to bez względu na te uprawnienia. Odpowiedzialność ciąży również na majątku wspólnym, o ile 
spólność majątkowa istnieje za życia małżonków.

Jeżeli więc małżonka posiadała znaczny majątek własny, który wystarczył do zabez-
pieczenia wierzycieli, z pewnością zezwolenie takie stawało się dla niej, jak i dla męża 
zbędne. Jednak jeśli znaczna część jej dóbr pozostawała pod zarządem i użytkowaniem 
męża, albo też należała do majątku wspólnego, brak takiej zgody wiązał się ze znacz-
nym spadkiem zaufania potencjalnych wierzycieli i ograniczał jej możliwości handlowe. 
Przepisy te znacznie polepszyły więc sytuację małżonki występującej w obrocie jako 
kupiec. Mimo to nie można określić takiego rozwiązania jako doskonałego – w warun-
kach, jakie stwarzała w tamtym czasie majątkowa sytuacja małżonki – na co wskazują 
autorzy mu współcześni44.

42  Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy, Dz.U. 1934 r. Nr 57, 
poz. 502.

43  M. Allerhand, Kodeks Handlowy, ks. I, Kupiec, Komentarz, Lwów 1935, s. 142.
44  Kwestia problemów interpretacyjnych, jakie sprawiały przepisy art. 71 i 72 k.h., leży poza granicami 

wyznaczonymi przez autora niniejszego referatu. Szerzej tematyka ta została podjęta w: L. Dattner, Na temat 
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5. Opisane w niniejszej pracy rozwiązania miały na celu zabezpieczenie interesów wie-
rzycieli handlowych kobiety zamężnej parającej się kupiectwem, z jednej, i interesu jej 
małżonka, z drugiej strony. Rozwiązania kodeksów handlowych były więc powiązane 
ściśle z przepisami odpowiednich kodeksów cywilnych. Jednak, o ile w byłej Kongre-
sówce do roku 1921 rozwiązania te były w pewien sposób determinowane przepisami 
kodeksów cywilnych kształtującymi sytuację osobistą i majątkową małżonki, o tyle za-
równo austriackie ustawodawstwo cywilne, jak i kodeks cywilny Królestwa Polskiego 
po roku 1921 nie przesądzały o konieczności zastosowania instytucji wprowadzonych 
przez przepisy handlowe. Konieczność uzyskania przez żonę obligatoryjnego zezwo-
lenia męża na prowadzenie handlu była zbyt daleko idącą regulacją, która w gruncie 
rzeczy nie tyle zabezpieczała wynikający z ustawodawstwa cywilnego interes męża, 
co zwiększała dodatkowo jego uprawnienia. Pomimo bowiem znacznych ustępstw na 
rzecz domniemania zgody męża, ten mógł odmówić jej udzielenia, zamykając swojej 
małżonce drogę do prowadzenia czynności handlowych. Przepisy Code de Commerce 
w pewnym stopniu wpływały więc na polepszenie sytuacji prawnej kobiet pozostających 
w związku małżeńskim, dając im możliwość szerszego uczestniczenia w obrocie gospo-
darczym, niż wynikałoby to z przepisów kodeksu Napoleona i kodeksu cywilnego Kró-
lestwa Polskiego. Austriacki kodeks handlowy zaś ograniczał uprawnienia takich kobiet, 
przez co ich udział w wymianie handlowej mógł być znacznie mniejszy niż w wypadku 
braku wyżej wskazanych regulacji45. Znosząc powyżej omawiany obowiązek, kodeks 
handlowy z 1934 r. uniezależnił prowadzenie przez nie handlu od zgody męża, stwarza-
jąc możliwość szerszego ich uczestnictwa w rynku. 

UXOR MERCATRIX IN THE AUSTRIAN AND FRENCH COMMERCIAL
LAW IN FORCE IN POLAND IN THE 19TH AND THE FIRST HALF

OF 20TH CENTURY

Summary

Both the Code de Commerce of 1807 and the Austrian Commercial Code of 1862 did not provide re-
strictions for free women to engage in the trade business. Married women, however, were obligated to 
obtain their husbands consent to do so – according to both codes. The author shows in his article the 
relationship between the two codes of commercial and civil legislations in both systems, which deter-
mines their shape, nature, and points to their origins. The aim of this work is to demonstrate how both 
legislation system, with great similarities in the trade law, are consistent with each other and how diffe-
rently they shape the situation of a trading wife. In that context the infl uence of the evolution of Polish 

małżeństwa „handlowego” (Art. 71 i 72 Kod. Handl.), „Przegląd Sądowy”, r. 12: 1936, nr 5–6, s. 189–
–196; E.D., Stanowisko prawne mężatki w kodeksie handlowym, „Notariat i Hipoteka”, 1935, nr 6, s. 66–67; 
J. Geldwerth, Prawa majątkowe małżonka kupca wobec roszczeń tegoż wierzycieli, „Przegląd Sądowy”, r. 11: 
1935, nr 4, s. 127–128.

45  Podjęcia szerszych badań, szczególnie statystycznych, wymaga stwierdzenie, jak sytuacja przedsta-
wiała się w rzeczywistości, co pozwalałoby określić, jaki rzeczywiście wpływ na stopień uczestnictwa kobiet 
w obrocie handlowym miały omówione w niniejszej pracy rozwiązania prawne. Ze względu na konieczność 
posiadania odpowiedniego warsztatu jest to zadanie, którego podjąć się może wyłącznie osoba taki warsztat 
posiadająca.
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law (deriving from the Napoleon Code) on the understanding the Commercial Code of 1934 is parti-
cularly interesting.
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