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ART. 23. WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO

Jeżeli zapłata nie jest gotówkowa, zobowiązanie zostaje wykonane z chwi
lą, w której powstało choćby niewymagalne roszczenie wierzyciela w stosun
ku do banku o wypłatę środków z tytułu umowy rachunku bankowego. 

A. Podstawy regulacji

A. l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

Powołane wyżej (w związku z analizą art. 1: 22) projekty harmonizacji 
europejskiego prawa umów nie określają chwili, w której następuje wykona
nie zobowiązania, jeśli świadczenie pieniężne zostało spełnione w inny spo
sób niż przez zapłatę gotówkową. Podobnego przepisu nie zawierają także 
inne wymienione systemy prawne (np. prawo niemieckie, francuskie, szwaj
carskie). Kwestii tej nie reguluje także Konwencja wiedeńska o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozosta
wiono zatem orzecznictwu i doktrynie. 

Zgodnie z art. 6. 1. 8 ust. 2 Zasad międzynarodowych umów handlowych 
UNIDROIT z 2004 r., przez zapłatę przelewem na rachunek bankowy wie
rzyciela zobowiązanie dłużnika wygasa z chwilą, gdy nastąpił skuteczny 
przelew do instytucji kredytowej prowadzącej rachunek bankowy wierzycie
la. Podobną do art. 1: 23 zasadę zdaje się także przyjmować projekt Europej
skiego kodeksu prawa umów (zob. cytowany wyżej art. 86 ust. 1). 

W wyroku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (sprawa C-306/06, 01051 Telecom 
GmbH przeciwko Deutsche Telekom AG) Europejski Trybunał Sprawiedli
wości stwierdził, że art. 3 ust. 1 lit. c) punkt ii dyrektywy nr 2000/35/WE 
z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach 
w transakcjach handlowych należy interpretować w ten sposób, że zawiera 
on wymaganie, by w celu wykluczenia lub zaprzestania naliczania odsetek 
za opóźnienie, na skutek zapłaty za pomocą przelewu bankowego, należna 
kwota została zapisana na rachunku wierzyciela w terminie wymagalno
ści. Zdaniem Trybunału, w przypadku zapłaty przelewem bankowym doiero 
wpis kwoty na rachunku wierzyciela pozwala mu na dysponowanie tą kwo
tą (pkt 23 uzasadnienia wyroku). Trybunał odwołał się do wcześniejszego 
swojego orzeczenia z dnia 12 czerwca 2003 r. (sprawa C-363/00, Komisja 
przeciwko Włochom). 

A. 2. Uzasadnienie regulacji - rozwój instytucji

Kodeks cywilny nie normuje, kiedy następuje wykonanie zobowiązania 
pieniężnego, jeśli świadczenie pieniężne zostaje spełnione w inny sposób niż 
przez zapłatę gotówką (odmiennie niż przepisy dotyczące zobowiązań podat
kowych- zob. art. 60 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej). Jedynie z art. 32 ustawy 
o NBP w zw. z art. 3581 § 1 k. c. należy wyprowadzić wniosek, że w przypad
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Art. 1: 23 Wygaśnięcie zobowiązania pieniężnego

ku zapłaty dokonanej znakami pieniężnymi będącymi prawnym środkiem 
płatniczym z chwilą przeniesienia ich własności następuje - co do zasady 
- wygaśnięcie zobowiązania pieniężnego (zapłata w sumie nominalnej nie 
zawsze jednak spowoduje wygaśnięcie zobowiązania pieniężnego, jeżeli mię
dzy chwilą powstania zobowiązania a jego wykonaniem doszło do istotnej 
zmiany siły nabywczej pieniądza - zob. zwłaszcza wyrok SN z 28 września 
1993 r., I CRN 74/93, OSN 1994, nr 7-8, poz. 168 oraz uwagi do art. 1: 5). 

Orzecznictwo sądowe i nauka są w zasadzie zgodne, że wykonanie zobo
wiązania pieniężnego w drodze rozliczeń bezgotówkowych następuje z chwi
lą uznania rachunku bankowego wierzyciela189. Wniosek ten wyprowadza 
się z przepisu art. 454 k.c., zgodnie z którym dług pieniężny jest długiem 
oddawczym, a więc w przypadku rozliczeń bezgotówkowych za miejsce speł
nienia świadczenia należy uważać miejsce, w którym jest prowadzony ra
chunek bankowy wierzyciela. Ponadto twierdzi się, że z tą chwilą wierzy
ciel uzyskuje dopiero możliwość dysponowania środkami na rachunku190. 
Jednak pogląd ten budzi istotne wątpliwości, zwłaszcza że jego zwolennicy 
uznają, iż wpis na rachunek bankowy ani zawiadomienie o jego dokonaniu 
nie jest oświadczeniem woli banku. Wpis nie jest więc czynnością praw
ną191. Również w nauce przyjmuje się na ogół, że wpis nie ma skutku kon
stytutywnego, lecz deklaratoryjny. Nie kształtuje on więc treści stosunku 
prawnego łączącego bank z posiadaczem rachunku. Wpis na rachunku jest 
jedynie przesłanką faktyczną, warunkującą możliwość rozporządzania środ
kami zgromadzonymi na rachunku bankowym192. Jest zatem dostrzegalna 
wewnętrzna sprzeczność między tymi poglądami. Skoro wpis na rachunek 
bankowy ma jedynie charakter deklaratoryjny, to nie wiadomo, dlaczego 
dopiero z jego dokonaniem miałoby dochodzić do wygaśnięcia zobowiązania 
pieniężnego dłużnika w stosunku do wierzyciela będącego posiadaczem ra
chunku. Żadna przecież norma prawna nie wiąże takiego skutku z wpisem 
na rachunek bankowy, jeśli traktować go jako działanie zgodne z prawem 
(czyn), a nie czynność prawną. Można zatem twierdzić, że do wykonania zo
bowiązania dochodzi już z chwilą wpłynięcia środków pieniężnych do banku 

189 Podobnie w nauce zagranicznej zob. przykładowo H. Koziol, B. Koch [w:] Österrei
chisches Bankvertragsrecht, Bd. III, s. 12-13. Por. także powołany wyżej wyrok ETS z dnia 
3 kwietnia 2008 r. (C-306/06).

190 Zob. zamiast wielu T. Dybowski, A. Pyrzyńska |w:] System prawa prywatnego, t. 5, 
s. 224 oraz uchwalę SN z 4 stycznia 1995 r., III CZP 164/94, OSN 1995, nr 4, poz. 62 z powo
łaniem się na uchwałę SN z 29 grudnia 1994 r., III CZP 162/94, OSN 1995, nr 4, poz. 60.

191 Zob. uchwałę SN z 29 grudnia 1994 r., III CZP 162/94, OSN 1995, nr 4, poz. 60 z kry
tyczną glosą A. Szpunara, PPH 1995, nr 8, s. 34 i n.

192 Por. m.in. W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowego, Warszawa 1997, s. 111, D. Rogoń, 
Problemy związane z wpisem na rachunek bankowy, Prawo Bankowe 2003, nr 4, s. 88 i n., z za
strzeżeniem wpisu na rachunek bankowy odsetek w przypadku umowy o lokatę terminową. Zob. 
także wyrok SN z 4 października 2007 r., V CSK 255/07, OSN Zbiór Dodatkowy C/2008, poz. 79. 
W uzasadnieniu tego orzeczenia SN podtrzymał wcześniejszy pogląd, że wpis na rachunek ban
kowy nie ma żadnego modelującego wpływu na ukształtowanie istniejącego między stronami 
(umowy rachunku bankowego) stosunku zobowiązaniowego, tym niemniej stwierdził, że „wpis 
pełni także funkcję konstytutywną, stanowi bowiem materialnoprawną przesłankę rozporzą
dzania przez posiadacza środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym”.
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prowadzącego rachunek wierzyciela, gdyż z tą chwilą nabywa on roszczenie 
do banku o ich wypłatę193.

193 Odmiennie H. Koziol, B. Koch [w:] Österreichisches Bankvertragsrecht, Bd. III, s. 12-13, 
jednak autorzy ci przyjmują, że wpis na rachunek bankowy w stosunkach trójstronnych (tak
że gdy strony mają rachunki w różnych bankach) ma charakter (jednostronnej) czynności 
prawnej (jest abstrakcyjnym przyrzeczeniem zapłaty banku wobec posiadacza rachunku 
- ibidem, s. 59-61).

Jedynie w odniesieniu do zapłaty kosztów sądowych SN przyjmuje (w dro
dze analogii z art. 165 §2 k.p.c.), że świadczenie zostaje spełnione z chwilą 
obciążenia rachunku bankowego strony obowiązanej do uiszczenia opłaty 
(zob. przykładowo postanowienie SN z 26 marca 1993 r., III ARN 7/93, 
OSN 1994, nr 1, poz. 24 oraz uzasadnienie postanowienia SN z 22 kwietnia 
2004 r., II CZ 38/04, OSN 2005, nr 5, poz. 84). Stosunek ten jest jednak, 
zdaniem SN, stosunkiem publicznoprawnym, a nie cywilnoprawnym (por. 
uzasadnienie uchwały SN z 4 stycznia 1995 r., III CZP 164/94, OSN 1995, 
nr 4, poz. 62; natomiast w innych orzeczeniach SN przyjął, że instytucja 
kosztów procesu jest instytucją prawną swoistą, o charakterze odrębnym, 
regulowaną przede wszystkim przepisami prawa procesowego i dlatego je
dynie niektóre przepisy prawa cywilnego materialnego mogą mieć do niej 
zastosowanie; zob. uzasadnienie uchwały SN z 10 lutego 1995 r., III CZP 
8/95, OSN 1995, nr 6, poz. 88 i uchwałę SN z 31 stycznia 1996 r., III CZP 
1/96, OSN 1996, nr 4, poz. 57).

A. 3. Założenia politycznoprawne

Politycznoprawnym założeniem art. 1:23 jest rozstrzygnięcie problemu 
chwili, w której zostaje wykonane zobowiązanie pieniężne, jeśli świadczenie 
pieniężne zostaje spełnione w drodze rozliczeń bezgotówkowych. Kwestia ta 
może bowiem budzić wątpliwości na gruncie obowiązującego kodeksu cywil
nego, a pogląd przyjmowany w nauce i orzecznictwie nie znajduje dostatecz
nego uzasadnienia.

B. Komentarz

B.l. Cel i znaczenie regulacji

Omawiany przepis określa, kiedy wygasa zobowiązanie, które ma zostać 
wykonane w drodze rozliczeń bezgotówkowych. Artykuł 1:23 nie przesądza 
jednak kwestii, jakie znaczenie ma wpis na rachunek bankowy (jej roz
strzygnięcie powinno nastąpić w przepisach regulujących umowę rachunku 
bankowego). Wskazuje tylko, jakie znaczenie ma nabycie przez wierzyciela 
roszczenia do banku o wypłatę środków przekazanych przez dłużnika dla 
istnienia zobowiązania, jeśli jego wykonanie nastąpiło przez świadczenie 
pieniężne na rachunek bankowy wierzyciela. W tym sensie projektowany 
przepis nie pozostaje w sprzeczności z poglądem wyrażonym przez ETS 
w wyroku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (C-306/06).
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Art. 1:23 Wygaśnięcie zobowiązania pieniężnego

Jeśli zatem przyjmie się, że dopiero z chwilą wpisu wierzyciel uzyskuje 
roszczenie do banku o wypłatę środków pieniężnych, to z tą chwilą wygasa
łoby zobowiązanie dłużnika. Jednak jeszcze przed dokonaniem wpisu dłuż
nik mógłby się powołać na art. 1:24 § 1 twierdząc, że dopełnił wszystkich 
czynności, koniecznych do zaspokojenia wierzyciela. Gdyby z powodu na
ruszenia przez bank jego zobowiązania wobec wierzyciela jako posiadacza 
rachunku do prawidłowego ewidencjonowania środków zgromadzonych na 
tym rachunku nie doszło do dokonania wpisu na rachunek, wierzyciel nie 
mógłby przeciwko dłużnikowi wykonywać żadnych uprawnień przysługują
cych mu z tytułu naruszenia zobowiązania (art. 1:24 §2), gdyż nie uzyskał 
zaspokojenia z przyczyn jego dotyczących (niedokonanie wpisu na rachunek 
bankowy wierzyciela przez jego bank mieści się w zakresie zdarzeń objętych 
ryzykiem wierzyciela). W szczególności wierzyciel nie mógłby w takiej sytu
acji odstąpić od umowy łączącej go z dłużnikiem, powołując się na niewyko
nanie zobowiązania ani żądać od dłużnika odsetek za opóźnienie.

Jeśli natomiast przyjmie się, że roszczenie o wypłatę środków na rzecz 
wierzyciela powstaje już z chwilą ich wpływu do banku wierzyciela, wtedy 
zobowiązanie dłużnika wygaśnie, jeszcze zanim bank dokona wpisu na ra
chunek wierzyciela.

B.2. Kontekst regulacji - zakres zastosowania

Przepis art. 1:23 dotyczy wszelkich rozliczeń pieniężnych dokonywanych 
za pośrednictwem banków, a gdy rachunek bankowy jest prowadzony przez 
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, także do rozliczeń dokony
wanych z ich udziałem (zob. art. 3 ust. la ustawy z 14 grudnia 1995 r. 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych194, który do rozliczeń 
pieniężnych realizowanych za pośrednictwem SKOK nakazuje odpowiednio 
stosować przepisy prawa bankowego o rozliczeniach pieniężnych; zob. także 
art. 732 k.c., nakazujący stosować przepisy o umowie rachunku bankowego 
do rachunków prowadzonych przez SKOK).

194 Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.

Określenie chwili, w której wygasa zobowiązanie pieniężne, jeśli świad
czenie pieniężne jest spełniane w drodze rozliczeń bezgotówkowych, ma istot
ne znaczenie ze względu na przepisy o naruszeniu zobowiązania. W szczegól
ności art. 1:23 pozwala ustalić, kiedy zobowiązanie zostało wykonane oraz 
czy zostało wykonane należycie (a więc, czy zostało wykonane w terminie czy 
z opóźnieniem - w tym drugim wypadku, co do zasady, wierzycielowi będzie 
przysługiwać roszczenie o zapłatę odsetek na podstawie art. 11:21). Przepis 
ten eliminuje też ryzyko ponownego żądania od dłużnika spełnienia świad
czenia pieniężnego, gdyby po powstaniu na rzecz wierzyciela roszczenia do 
banku o wypłatę środków z rachunku bankowego doszło do niewypłacalności 
banku (ogłoszenia jego upadłości). Dotyczy to także wypadku, gdyby spełnie
nie świadczenia w drodze bezgotówkowej przez dłużnika stanowiło narusze
nie zobowiązania. Również wtedy należałoby uznać, że zobowiązanie zostało 
wykonane (w zakresie, w jakim wierzyciel uzyskał zaspokojenie).
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B.3. Wykładnia

Przepis art. 1:23 stosuje się do wszelkich sposobów spełnienia świadcze
nia w sposób bezgotówkowy, a więc w szczególności do takich form rozliczeń 
pieniężnych, jak przelew bankowy, polecenie zapłaty, karta płatnicza, czek 
rozrachunkowy. Ma on zastosowanie także do rozliczeń przeprowadzanych 
za pośrednictwem SKOK (zob. wcześniejszy punkt).

Skutek w postaci wygaśnięcia zobowiązania, leżącego u podstaw prze
prowadzanego rozliczenia, następuje z chwilą powstania na rzecz wierzycie
la roszczenia do jego banku o wypłatę środków z tytułu umowy rachunku 
bankowego. Roszczenie to nie musi być wymagalne. Dlatego też skutek okre
ślony w tym przepisie nastąpi również wtedy, gdyby bank - na mocy zawar
tej z wierzycielem jako posiadaczem rachunku bankowego umowy - był zo
bowiązany do wypłaty środków z rachunku bankowego za wypowiedzeniem 
(zob. art. 726 in finek.c.). Ponadto do wygaśnięcia zobowiązania dłużnika 
wobec wierzyciela dojdzie w sytuacji, gdy środki znajdujące się na rachunku 
bankowym zostały objęte tzw. blokadą na rachunku (bank nie jest wówczas 
obowiązany do ich wypłaty do chwili wygaśnięcia zabezpieczonego w ten 
sposób zobowiązania, np. z tytułu udzielonego przez niego posiadaczowi ra
chunku kredytu) albo gdy sąd w trybie przepisów o zabezpieczeniu roszczeń 
w postępowaniu cywilnym wydał postanowienie o udzieleniu zabezpiecze
nia przez zajęcie rachunku bankowego (zob. art. 747 pkt 1 k.p.c.).

Przepis art. 1:23 należy stosować - lege non distinguenete - zarów
no wtedy, gdy dłużnik był uprawniony do spełnienia świadczenia w spo
sób bezgotówkowy (zob. art. 1:22), jak też wtedy, gdy spełniając świadcze
nie w ten sposób dopuścił się naruszenia zobowiązania. Nie ma znaczenia 
także źródło zobowiązania pieniężnego, które zostało wykonane w sposób 
bezgotówkowy.

B.4. Przykłady

1. Dłużnik wręczył wierzycielowi czek rozrachunkowy w celu wykonania 
zobowiązania z umowy sprzedaży. Wierzyciel złożył go w swoim banku do 
inkasa.

[Z chwilą uzyskania środków z banku trasata bank wierzyciela jest obo
wiązany dokonać wpisu na jego rachunku bankowym (zob. art. 63e ust. 3 
pr. bank.). Powstaje wówczas dla wierzyciela roszczenie do banku o wypłatę 
środków. Z tą chwilą zostaje wykonane i wygaśnie zobowiązanie dłużnika 
wobec wierzyciela z tytułu łączącej ich umowy sprzedaży].

2. A dokonał zapłaty kartą płatniczą w restauracji należącej do B (ak- 
ceptanta).

[Zobowiązanie pieniężne A do zapłaty na rzecz B zostanie definitywnie 
wykonane dopiero z chwilą uzyskania przez B roszczenia do własnego ban
ku o wypłatę środków z umowy rachunku bankowego. Z tą chwilą wygaśnie 
także zobowiązanie agenta rozliczeniowego do zapłaty na rzecz B z tytu
łu łączącej ich umowy o przyjmowanie zapłaty kartami płatniczymi (zob. 
art. 8 ust. 2 ustawy z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach 
płatniczych, Dz. U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.)].
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