
DZIAŁ V
SUROGATY WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

ART. 24. WYKONANIE TYMCZASOWE

§1. Jeżeli wykonanie zobowiązania ma nastąpić przez wręczenie weksla, 
czeku, dowodu składowego lub z wykorzystaniem karty płatniczej albo 
w inny podobny sposób, przyjmuje się, że skutki wykonania zobowiąza
nia nastąpiły z chwilą, gdy dłużnik dopełnił wszystkich czynności ko
niecznych do tego, żeby wierzyciel uzyskał zaspokojenie, chyba że nie 
został on zaspokojony. 

§2. Jeżeli wykonanie zobowiązania miało nastąpić w sposób określony 
w § 1, a wierzyciel nie został zaspokojony z przyczyn jego dotyczących, 
nie może on wykonywać uprawnień z tytułu naruszenia zobowiązania, 
z wyjątkiem dochodzenia wykonania zobowiązania. Jeżeli spełnione są 
przesłanki art. 11: 18 i 11: 20, dłużnik może żądać naprawienia szkody. 

A. Podstawy regulacji

A. l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

Przepisu podobnej treści nie zawierał ani kodeks zobowiązań, ani też 
obowiązujący kodeks cywilny. W projektach harmonizacji europejskie
go prawa umów można natomiast znaleźć przepisy, z których można wy
ciągnąć wniosek zbieżny z art. 1: 24. Zgodnie mianowicie z art. 7. 107 ust. 2 
Zasad europejskiego prawa umów, domniemywa się, że wierzyciel, który 
przyjął czek bądź inne polecenie lub przyrzeczenie zapłaty, czyni to pod 
warunkiem, że będą one honorowane. Nie może on żądać zapłaty w formie 
wcześniej ustalonej, chyba że polecenie lub przyrzeczenie zapłaty nie bę
dzie honorowane. Podobny przepis znajduje się też w DCFR (art. 111-2: 108 
ust. 2), brak go zaś w projekcie Zasad Acquis. Z przepisów tych wynika, 
że wierzyciel - dopóki nie przedstawi do zapłaty czeku lub nie zrealizuje 
przyrzeczenia zapłaty - nie może domagać się zapłaty na podstawie stosun
ku prawnego, leżącego u podstaw wręczenia czeku albo innego polecenia 
lub przyrzeczenia zapłaty. Dochodzi zatem do swoistego odroczenia zapłaty 
w stosunku podstawowym. W związku z tym dłużnik nie powinien ponosić 
ujemnych konsekwencji niewykonania zobowiązania, a więc i wierzycielowi 
nie powinny przysługiwać żadne uprawnienia wynikające z faktu, że nie 
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otrzymał należnego świadczenia. Na tle tych uregulowań należy przyjąć, że 
wykonanie zobowiązania następuje jednak dopiero z chwilą uzyskania fak
tycznej zapłaty przez wierzyciela (zrealizowania czeku, dokonania przelewu 
na rachunek bankowy wierzyciela itd. ). 

Podobny do art. 7. 107 ust. 2 PECL przepis znajduje się też w Zasadach 
międzynarodowych umów handlowych UNIDROIT z 2004 r. Z art. 6. 1. 7 
ust. 2 wynika domniemanie, że przyjęcie przez wierzyciela czeku albo pole
cenia lub przyrzeczenie zapłaty nastąpiło pod warunkiem, że zostanie ono 
zrealizowane. Przepis ten nie wspomina jednak nic o dopuszczalności żąda
nia zapłaty w innej (ustalonej) formie przez wierzyciela. 

Nie ma przepisu odpowiadającego art. 1: 24 ani w konwencji wiedeńskiej 
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, ani w takich systemach 
prawnych, jak prawo niemieckie, szwajcarskie czy francuskie. W literatu
rze niemieckiej i orzecznictwie przyjmuje się jednak, że wręczenie weksla, 
czeku lub karty płatniczej kreuje odrębną od istniejącej wierzytelność i nie 
prowadzi do wygaśnięcia istniejącego zobowiązania (Leistung erfüllungs
halber, datio solvendi causa), leżącego u podstaw wręczenia weksla, cze
ku lub karty płatniczej. Na mocy porozumienia stron wierzyciel powinien 
poszukiwać z należytą starannością zaspokojenia najpierw przez zrealizo
wanie weksla, czeku lub dochodzenie zapłaty od wydawcy karty płatniczej 
(agenta rozliczeniowego), a dopiero gdyby się to nie udało, może dochodzić 
pierwotnej wierzytelności od dłużnika195. Podobny pogląd jest prezentowany 
w prawie szwajcarskim196. Również w prawie francuskim podkreśla się, że 
wręczenie czeku nie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, co następuje 
dopiero z chwilą jego realizacji. W niektórych orzeczeniach sądy przyjmowa
ły jednak, że wręczenie czeku prowadzi do warunkowej zapłaty; warunkiem 
tym jest realizacja czeku197. 

195 Zob. R. Stürner [w: ] Jaureing, Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, München 2004, 
s. 456 i powołane tam orzecznictwo. 

196 Zob. przykładowo P. Gauch, W. R. Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allge
meiner Teil, Bd. II, Zürich 1995, s. 44; I. Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, All
gemeiner Teil, Bern 2000, s. 413. 

197 Zob. P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, Paris 2005, s. 593 i po
wołane tam orzeczenia.

A. 2. Uzasadnienie regulacji - rozwój instytucji

W prawie polskim kwestia wygaśnięcia zobowiązania pieniężnego, 
w wypadku gdy jego wykonanie następuje przez wręczenie weksla, czeku 
czy karty płatniczej, nie została uregulowana. W doktrynie jest jednak 
prezentowany pogląd, że wręczenie weksla lub czeku nie prowadzi do wy
gaśnięcia zobowiązania (zob. art. 506 §2 k. c. ), lecz kreuje obok dotychcza
sowego nowe zobowiązanie do spełnienia tego samego świadczenia. Umo
rzenie istniejącego zobowiązania następuje dopiero, gdy dłużnik wekslowy 
lub czekowy (względnie bank będący trasatem) dokona zapłaty. W takim 
wypadku dochodzenie zobowiązania leżącego u podstaw wręczenia weksla 
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lub czeku zostaje jednak zawieszone i staje się możliwe w razie niewywią- 
zania się z zobowiązania dłużnika wekslowego lub czekowego198. Bardziej 
skomplikowana jest sytuacja w związku z zapłatą dokonaną przy użyciu 
karty płatniczej (w tym karty kredytowej). W piśmiennictwie podzielone są 
zdania co do kwestii, w której chwili dochodzi do wygaśnięcia zobowiąza
nia, co wiąże się z różnymi konstrukcjami, jakie mają wyjaśnić zapłatę przy 
użyciu karty płatniczej199. Za trafny należy uznać pogląd200, zgodnie z któ
rym w przypadku zapłaty kartą płatniczą do umorzenia zobowiązania pie
niężnego nie dochodzi z chwilą jej wręczenia (ściślej - podpisania rachunku 
obciążeniowego przez posiadacza karty lub wprowadzenia numeru PIN do 
terminalu elektronicznego), lecz dopiero z chwilą uzyskania zapłaty przez 
akceptanta od wydawcy karty (w praktyce - od agenta rozliczeniowego201). 
Według odmiennego poglądu202, zapłatę kartą płatniczą należy traktować 
tak samo jak zapłatę gotówkową, a więc do wygaśnięcia zobowiązania do
chodzi z chwilą podpisania rachunku obciążeniowego przez posiadacza kar
ty lub wprowadzenia numeru PIN do terminalu elektronicznego.

198 Tak K. Zawada [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450-1088, t. II, Warsza
wa 2005, s. 113; A. Szpunar, O zapłacie dokonanej za pomocą czeku, Przegląd Sądowy 1993, 
nr 3, s. 8-9.

199 W tej kwestii zob. A. Sadowska, Charakter prawny zapłaty kartą płatniczą, PPH 2000, 
nr 7, s. 21 i n.; J. Kukulski, Aspekty prawne bankowych kart płatniczych w polskim systemie 
pieniężnym, Warszawa 2002, s. 137 i n.

200 Zob. m.in. J. Pisuliński, Cywilnoprawna problematyka kart kredytowych, KPP 1996, 
z. 2, s. 272-273.

201 Zob. art. 8 ust. 2 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.
202 Tak m.in. D. Frąckowiak, Uwagi o zapłacie kartą płatniczą i przejęciu długu, PPH 2000, 

nr 12, s. 8.

Przepis art. 1:24 § 1 rozstrzyga kwestię skutków posłużenia się - w celu 
wykonania zobowiązania pieniężnego - takimi „środkami płatniczymi”, jak 
weksel, czek, karta płatnicza, dowód składowy lub im podobne. Uregulowa
nie to odpowiada w zasadzie poglądom prezentowanym w literaturze za
granicznej i częściowo polskiej co do skutków wręczenia weksla, czeku lub 
zapłaty kartą płatniczą, jest też zgodne z przepisami art. 7.107 ust. 2 Za
sad europejskiego prawa umów i wzorowanym na nim art. 111-2:108 ust. 2 
DCFR. Z kolei art. 1:24 §2 reguluje problem rozkładu ryzyka niezaspokoje- 
nia wierzyciela, w szczególności dopuszczalności wykonywania przysługu
jących mu uprawnień w razie naruszenia zobowiązania. Problem ten nie 
był przedmiotem specjalnej analizy w piśmiennictwie, mimo jego dużego 
praktycznego znaczenia.

A.3. Założenia politycznoprawne

Jak już wspomniano, art. 1:24 § 1 nawiązuje do przeważającego w nauce 
poglądu w zakresie określenia skutków wręczenia weksla lub czeku oraz 
dokonania zapłaty przy użyciu karty płatniczej. Potrzeba takiego uregu
lowania wynika z faktu coraz powszechniejszego stosowania różnych form 
rozliczeń bezgotówkowych, w związku z czym pojawiają się wątpliwości (jak 
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chociażby w przypadku zapłaty kartą płatniczą, zob. wcześniejsze uwagi), 
kiedy dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania pieniężnego. Skoro dłużnik 
uczynił wszystko, co jest konieczne do zaspokojenia wierzyciela, należy 
przyjąć, że nie jest już obowiązany do świadczenia, chyba że wierzyciel nie 
został zaspokojony. Jego zobowiązanie wprawdzie nie wygasa, dopóki wie
rzyciel nie zostanie zaspokojony, pozostaje jednak w stanie swoistego „uśpie
nia”. Obowiązek zapłaty przez dłużnika staje się zatem ponownie aktualny 
dopiero wtedy, gdy wierzyciel nie uzyska zaspokojenia. Jednocześnie gdyby 
do zaspokojenia wierzyciela nie doszło z przyczyn jego dotyczących, art. 1:24 
§2 nie pozbawia go możliwości dochodzenia wykonania zobowiązania, lecz 
wyłącza stosowanie innych środków, które przysługują wierzycielowi w ra
zie naruszenia zobowiązania (np. wierzyciel nie może odstąpić od umowy). 
Przepis ten zabezpiecza więc dłużnika przed ryzykiem zaniechania przez 
wierzyciela dochodzenia zapłaty od dłużnika wekslowego lub czekowego czy 
wydawcy karty płatniczej (agenta rozliczeniowego) albo nieprzedstawienia 
czeku w terminie do zapłaty w banku będącym trasatem. Rozciągnięcie 
tego uregulowania na przypadki posłużenia się dowodem składowym w celu 
wykonania zobowiązania pieniężnego jest uzasadnione tym, że posiadacz 
warrantu może żądać zapłaty od banku domicylowego albo - w razie odmo
wy wykupienia warrantu - domagać się od domu składowego przymusowej 
sprzedaży rzeczy złożonych na skład i zaspokojenia z uzyskanej w ten spo
sób ceny (zob. art. 35-41 ustawy z 16 listopada 2000 r. o domach składo
wych203). Posiadacz warrantu może też poszukiwać zapłaty niepokrytej czę
ści wierzytelności od każdego indosanta warrantu (w tym zakresie stosuje 
się odpowiednio przepisy prawa wekslowego o zwrotnym poszukiwaniu, zob. 
art. 46 ustawy o domach składowych). Warrant wykazuje zatem podobień
stwo do weksla. W określonych w ustawie wypadkach zapłaty od banku 
domicylowego może się domagać także posiadacz rewersu204.

203 Dz. U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.
204 Zob. R. Jastrzębski, Dowody składowe. Umowa składu, dowody składowe, komentarz 

do ustawy, Warszawa 2004, s. 186.

B. Komentarz

B.l. Cel i znaczenie regulacji

Przepis art. 1:24 § 1 określa skutek, jaki wywiera wręczenie wierzycielo
wi przez dłużnika w celu wykonania zobowiązania pieniężnego weksla, cze
ku, dowodu składowego, karty płatniczej lub innego dokumentu, umożliwia
jącego uzyskanie zapłaty od innej osoby niż dłużnik. W drodze fikcji przepis 
ten przyjmuje, że w razie dopełnienia wszystkich czynności przez dłużnika 
koniecznych do tego, aby wierzyciel uzyskał zaspokojenie (w szczególności 
wręczenie wierzycielowi jednego z wymienionych dokumentów, prawidłowo 
wystawionych), następują w zasadzie takie skutki, jak gdyby faktycznie na
stąpiło spełnienie świadczenia. Z kolei art. 1:24 § 2 służy wyjaśnieniu wątpli
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wości, jakie znaczenie dla stosunku, z którego wynikał obowiązek spełnienia 
świadczenia pieniężnego, ma fakt nieuzyskania przez wierzyciela zaspoko
jenia (zapłaty) na skutek odmowy realizacji weksla, czeku lub dowodu skła
dowego albo odmowy zapłaty przez wydawcę karty płatniczej (agenta rozli
czeniowego), gdy było to spowodowane przyczynami dotyczącymi wierzyciela 
(np. nieprzedstawieniem w terminie czeku w banku będącym trasatem).

B.2. Kontekst regulacji - zakres zastosowania

Przepis art. 1:24 ma zastosowanie do wszelkich zobowiązań pienięż
nych, których wykonanie ma nastąpić przez wręczenie wierzycielowi wek
sla, czeku, dowodu składowego, karty płatniczej lub w inny podobny sposób. 
W razie spełnienia przesłanek z art. 1:24 §2 wierzyciel nie może wykony
wać żadnych uprawnień z tytułu naruszenia zobowiązania z wyjątkiem do
chodzenia roszczenia o spełnienie świadczenia (przepis ten wyłącza więc 
w zasadzie stosowanie przepisów o skutkach naruszenia zobowiązań, z wy
jątkiem art. II:4a). W tym zakresie art. 1:24 §2 stanowi konkretyzację po
stanowienia art. 11:2 § 1.

B.3. Wykładnia

Omawiany przepis dotyczy wręczenia wierzycielowi w celu wykonania 
zobowiązania pieniężnego weksla, czeku, dowodu składowego i karty płat
niczej. Jakie dokumenty można uznać za weksel, czek, dowód składowy lub 
kartę płatniczą, to wynika z odrębnych przepisów (zob. art. 1 i 2 prawa 
wekslowego; art. 1 i 2 prawa czekowego; art. 23 i n. ustawy o domach skła
dowych; art. 4 ust. 1 pkt 4 prawa bankowego). Katalog tych dokumentów 
nie jest zamknięty. Mogą się bowiem pojawić nowe formy przeprowadza
nia rozliczeń pieniężnych. Wspólną cechą wszystkich tych dokumentów 
jest to, że albo inkorporują one określoną wierzytelność (jak weksel, czek 
lub dowód składowy), albo wskazują na istnienie określonej wierzytelno
ści (jak w przypadku karty płatniczej, którą uznaje się za znak legityma
cyjny). Z wręczeniem takiego dokumentu (a w przypadku karty płatniczej 
- z chwilą podpisania tzw. rachunku obciążeniowego lub wprowadzenia nu
meru PIN w terminalu elektronicznym) powstaje lub przechodzi na rzecz 
wierzyciela określone roszczenie, którego realizacja może doprowadzić do 
zaspokojenia wierzyciela, a tym samym do wygaśnięcia zobowiązania pie
niężnego. W wypadku weksla lub czeku dłużnik, obowiązany do spełnienia 
świadczenia pieniężnego, nie musi być wystawcą tych papierów wartościo
wych; wystarczy, że jest uprawniony do rozporządzania nimi i może prze
nieść na wierzyciela inkorporowaną w nich wierzytelność (czy to w drodze 
indosu czy ze skutkami przelewu). W wypadku dowodu składowego jego 
wystawcą jest zawsze dom składowy (ściślej - przedsiębiorca prowadzący 
dom składowy). Podobnie w przypadku karty płatniczej, jej wydawcą będzie 
bank lub inny przedsiębiorca. Zgodnie z przepisami ustawy o elektronicz
nych instrumentach płatniczych, dłużnik powinien być posiadaczem kar
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ty lub tzw. użytkownikiem karty (por. art. 2 pkt 11 i 12 w zw. z art. 20 
ust. 1 tej ustawy). Aby nastąpiły skutki określone w art. 1:24 § 1, weksel, 
czek i dowód składowy powinny być w zasadzie ważnie wystawione, w przy
padku zaś karty płatniczej - nie powinien upłynąć termin ważności karty 
płatniczej w chwili jej wręczenia i karta nie powinna być zastrzeżona (por. 
art. 19 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych). Trzeba też 
uwzględnić, że w przeciwieństwie do weksla lub czeku, jeśli ich wystawcą 
był dłużnik, samo wręczenie dowodu składowego lub karty płatniczej nie 
będzie na ogół wystarczające, aby wierzyciel uzyskał możliwość zaspoko
jenia. W wypadku dowodu składowego konieczne będzie (do przeniesienia 
wynikających z niego praw) dokonanie jeszcze indosu (podobnie, gdy dłuż
nik wręczył wierzycielowi weksel lub czek na zlecenie, jeśli był remitentem 
lub indosatariuszem), w przypadku zaś karty płatniczej - z reguły (nie do
tyczy to najnowszych kart, tzw. bezstykowych) - podpisanie przez dłużni
ka tzw. rachunku obciążeniowego lub podanie numeru PIN w terminalu 
elektronicznym (karta płatnicza podlega bowiem zwrotowi na rzecz jej po
siadacza lub użytkownika po dokonaniu zapłaty). Samo wręczenie takich 
dokumentów nie prowadzi więc jeszcze do zaspokojenia wierzyciela, lecz je 
jedynie umożliwia (warunkuje). W razie dokonania zapłaty przez dłużnika 
wekslowego, realizacji czeku przez bank będący trasatem (bądź wystawcą 
czeku), zapłaty przez bank domicylowy na rzecz posiadacza dowodu skła
dowego (por. art. 35 ustawy o domach składowych), zapłaty przez wydawcę 
karty lub agenta rozliczeniowego na rzecz akceptanta, dojdzie do wygaśnię
cia zobowiązania pieniężnego, które miało zostać w ten sposób wykonane. 
Jak już wspomniano, przepis art. 1:24 § 1 wprowadza fikcję prawną, jak 
gdyby z chwilą wręczenia wierzycielowi przez dłużnika weksla, czeku, do
wodu składowego lub karty płatniczej zostało już wykonane zobowiązanie 
pieniężne. Tym samym w zasadzie w tej chwili wierzyciel powinien spełnić 
swoje własne świadczenie na rzecz dłużnika (np. wydać zakupioną rzecz), 
jeżeli u podstaw wręczenia tych dokumentów leżała umowa wzajemna. Z tą 
też chwilą staje się więc wymagalne (w braku odmiennego porozumienia) 
roszczenie dłużnika do wierzyciela o spełnienie świadczenia wzajemnego 
(por. art. 1:20). Gdyby jednak wierzyciel nie został zaspokojony (np. na ra
chunku wystawcy czeku nie było wystarczającego pokrycia, doszło do ogło
szenia upadłości wydawcy karty płatniczej), skutki określone w art. 1:24 § 1 
ustają, przy czym należy przyjąć, że następuje to z mocą wsteczną (ex tunc). 
Brak zaspokojenia wierzyciela przez dłużnika wekslowego, dłużnika czeko
wego i bank będący trasatem, bank domicylowy, wydawcę karty płatniczej 
lub agenta rozliczeniowego będzie powodował różne skutki w zależności od 
przyczyny, które to spowodowały. Jeśli brak zaspokojenia wierzyciela był 
spowodowany przyczynami jego dotyczącymi (przy ocenie, jakie przyczyny 
dotyczą wierzyciela, należy stosować art. 11:18), wierzycielowi będzie przy
sługiwać tylko roszczenie o spełnienie świadczenia pieniężnego do dłużni
ka. Dłużnik, gdyby na skutek braku zaspokojenia wierzyciela poniósł szko
dę (np. musiał zaciągnąć pożyczkę, aby zaspokoić wierzyciela), będzie się 
mógł (po spełnieniu przesłanek określonych w art. 11:18 i 11:20) domagać od 
wierzyciela jej naprawienia. Gdyby natomiast brak zaspokojenia był spowo
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dowany innymi przyczynami (dotyczącymi dłużnika lub osoby trzeciej, np. 
wydawcy karty płatniczej, banku będącego trasatem), wtedy oprócz roszcze
nia o spełnienie świadczenia wierzycielowi będą przysługiwać wszelkie inne 
uprawnienia, wynikające z naruszenia zobowiązania przez dłużnika (np. 
będzie mógł żądać zapłaty odsetek za opóźnienie, odstąpić od umowy).

Należy zwrócić uwagę, że do zaspokojenia wierzyciela może dojść także 
wtedy, gdy przeniesie on na inną osobę weksel, czek lub dowód składowy. 
Sytuacje te trzeba traktować na równi z przedstawieniem do zapłaty wek
sla lub czeku trasatowi (akceptantowi) oraz dowodu składowego (warrantu) 
bankowi domicylowemu.

B.4. Przykłady

1. A zapłacił rachunek w restauracji na kwotę 400 zł przy użyciu karty
płatniczej. Dopiero po dwóch tygodniach został uznany rachunek bankowy 
właściciela restauracji, gdyż z zapłatą opóźniła się spółka będąca agentem 
rozliczeniowym, z którą właściciel restauracji miał zawartą umowę o przyj
mowanie kart płatniczych (zgodnie z tą umową zapłata powinna nastąpić 
w terminie 3 dni od otrzymania przez agenta rozliczeniowego informacji 
o transakcji).

[Właściciel restauracji nie może żądać odsetek od A z tytułu opóźnienia,
ponieważ na mocy art. 1:24 § 1 dłużnik (posiadacz karty) dopełnił wszyst
kich czynności koniecznych do wykonania zobowiązania z tytułu umowy 
łączącej go z właścicielem restauracji. Należy zatem przyjąć, że choć za
płata faktycznie nastąpiła dopiero po dwóch tygodniach, to A nie naruszył 
zobowiązania. Natomiast właściciel restauracji może żądać odsetek za opóź
nienie od spółki, z którą zawarł umowę o przyjmowanie kart płatniczych 
(art. 11:21 § 1)].

2. W księgarni A zapłacił za kupione książki wystawiając czek gotów
kowy na kwotę 200 zł. Właściciel sklepu po tygodniu przedstawił w banku 
będącym trasatem czek do zapłaty. Bank odmówił realizacji czeku, gdyż na 
rachunku bankowym wystawcy (A) nie było wystarczającego pokrycia.

[W tej sytuacji właściciel sklepu może dochodzić zapłaty 200 zł od 
A wraz z odsetkami za opóźnienie, licząc od następnego dnia od zawarcia 
umowy sprzedaży i wydania zakupionych przez A książek, gdyż zgodnie 
z art. 1:20 świadczenia z umowy wzajemnej powinny być spełnione jedno
cześnie, a więc A popadł w opóźnienie z zapłatą ceny. A nie może powoływać 
się na art. 1:24 § 1, ponieważ właściciel sklepu (wierzyciel) nie uzyskał za
spokojenia. Nie zachodzi też przypadek, o którym mowa w art. 1:24 §2, gdyż 
to A jako wystawca czeku odpowiada za istnienie pokrycia koniecznego do 
zapłaty przez bank na rzecz posiadacza czeku (remitenta)J.

3. A w celu wykonania zobowiązania indosował na B weksel trasowany
zaopatrzony w akcept trasata, płatny w określonym w treści weksla termi
nie. B przedstawił weksel w terminie do zapłaty akceptantowi, ten jednak 
odmówił zapłaty, stwierdzając, że jest niewypłacalny. B nie dokonał protestu 
weksla z powodu odmowy zapłaty (art. 44 prawa wekslowego) ani nie zawia
domił indosanta i wystawcy o odmowie zapłaty (art. 45 prawa wekslowego).

197



Fryderyk Zoll

[Zgodnie z przepisami prawa wekslowego B nie może dochodzić w try
bie regresu roszczeń przeciwko A jako indosantowi z uwagi na niedokona
nie protestu. Mimo że B może nadal dochodzić zapłaty od A ze stosunku 
podstawowego, który nie wygasł, A nie będzie jednak odpowiadał za po
wstałe opóźnienie. B nie przysługują także przeciwko A inne uprawnienia 
wynikające z faktu, że zobowiązanie ze stosunku podstawowego nie zostało 
wykonane].

ART. 25. ŚWIADCZENIE W MIEJSCE WYKONANIA

§1 Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za
zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa.

§2. Jeżeli świadczenie jest niezgodne z porozumieniem stron i usprawied
liwionymi oczekiwaniami wierzyciela, stosuje się przepisy o naru
szeniu zobowiązania. W razie odstąpienia przez wierzyciela od tego 
porozumienia dłużnik jest zobowiązany do spełnienia pierwotnego 
świadczenia.

A. Podstawy regulacji

A. 1. Analiza prawnoporównawcza - źródła

Projekt przejmuje co do zasady regulację zawartą w art. 453 k.c., dosto
sowując ją jedynie do systemu, który nie zakłada odrębnego reżimu odpo
wiedzialności z tytułu rękojmi. Instytucja datio in. solutum, była regulowa
na w art. 207 k.z. Przepis kodeksu zobowiązań wzorował się na niemieckim 
kodeksie cywilnym, który stanowi w § 365, że w przypadku, gdy rzecz lub 
prawo zostały dane wierzycielowi, to dłużnik odpowiada w przypadku wady 
prawnej lub fizycznej tak jak sprzedawca z tytułu rękojmi205. Austriacki 
kodeks cywilny stanowi w § 1414, że w przypadku, gdy wierzyciel i dłuż
nik porozumieli się lub w przypadku, gdy świadczenie stało się niemożli
we i z tego powodu dłużnik świadczy coś innego w miejsce uzgodnionego 
świadczenia, to należy to działanie uważać za odpłatną czynność prawną. 
W prawie francuskim brak jest wyraźnego przepisu. Jednak projekt refor
my francuskiego prawa zobowiązań stanowi w zd. 2 art. 1223, że strony 
mogą uzgodnić, iż świadczenie nastąpi przez wręczenie innego przedmiotu 
świadczenia. W PECL, a także w DCFR brakuje porównywalnej normy.

205 Zob. R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań, Warszawa 
1936, s. 303.
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