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ART. 30. POTRĄCENIE PRZY RÓŻNYCH MIEJSCACH 
SPEŁNIENIA ŚWIADCZEŃ

Jeżeli przedmiotem potrącenia są wierzytelności, których miejsca spełnie
nia świadczeń są różne, strona dokonująca potrącenia obowiązana jest uiścić 
drugiej stronie sumę potrzebną do pokrycia wynikającej dla niej szkody. 

A. Podstawy regulacji

A. l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

Artykuł 1: 30 odpowiada w pełni obecnie obowiązującemu art. 500 k. c., 
z tym tylko, że zastępuje termin „uszczerbek” terminem „szkoda”. Przepis 
ten wywodzi się z art. 255 k. z. Znajduje swój odpowiednik w art. 1296 fran
cuskiego kodeksu cywilnego oraz w § 391 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywil
nego. Niemiecki kodeks cywilny reguluje tę kwestię nieco inaczej niż prawo 
polskie. Wskazany §391 zawiera także ust. 2, który stanowi, że w przypad
ku gdy świadczenie ma być spełnione w określonym czasie i w określonym 
miejscu, to w przypadku wątpliwości należy przyjąć, że potrącenie z wierzy
telnością, z której świadczenie powinno być spełnione w innym miejscu, nie 
jest dopuszczalne. 
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Art. 1: 30 Potrącenie wierzytelności przy różnych miejscach spełnienia świadczeń

Podobną do obecnego prawa polskiego regulację można ponadto znaleźć 
w art. 6: 138 ust. 1 holenderskiego kodeksu cywilnego. Ustęp 2 tego przepisu 
zawiera jednak, podobnie jak przywołany § 391 ust. 2 niemieckiego kodeksu 
cywilnego, normę chroniącą szczególny interes strony uzyskania świadcze
nia w określonym miejscu. 

Reguła zawarta w art. 30 jest co do zasady przyjmowana w większości 
porządków prawnych222. 

222 Zob. Ch. V. Bar, R. Zimmermann (red. ), Grundregeln..., s. 724. 
223 Ch. V. Bar, R. Zimmermann (red.), Grundregeln..., s. 721
224 R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie..., s. 395.

Europejskie projekty harmonizacyjne, takie jak PECL, DCFR, nie za
wierają porównywalnej normy. Nie wynika to jednak z odrzucenia tej regu
ły, ale uznania, że wynika ona z zasady ogólnej (art. 13: 101 PECL i art. III— 
-6: 101 DCFR)223. 

Podobnego przepisu nie zawiera francuski projekt reformy prawa zobo
wiązań, ale nie sposób przyjąć, że miałoby to oznaczać zmianę obecnego 
stanu prawnego w tej kwestii. 

A. 2. Rozwój instytucji i założenia politycznoprawne

Treść tej normy nie budzi wątpliwości i nie byłoby celowe usuwanie prze
pisu jej wyrażającego z obowiązującego porządku prawnego. Powstać mo
głoby tylko pytanie, czy nie jest potrzebna norma, która wyrażałaby myśl 
zawartą w §391 ust. 2 niemieckiegok. c. lub w art. 6: 138 holenderskiegok. c. 
Problem ten dostrzeżono już w ramach prac nad polskim kodeksem zobowią
zań. W uzasadnieniu do kodeksu zobowiązań uznano, że specjalny przepis 
tego rodzaju nie jest potrzebny, ponieważ rozwiązanie to rozumie się „samo 
przez się: skoro bowiem z interpretacji umowy wynika, że spełnienie jednego 
świadczenia w oznaczonym miejscu miało istotne znaczenie, nie można sto
sować art. 255 k. z. (odpowiednik art. 500 k. c. i art. 1: 30 niniejszego projektu 
- przyp. FZ), który opiera się na przeświadczeniu, że miejsce wykonania 
nie miało istotnego znaczenia i że wierzycielowi wystarczy surogat w posta
ci powetowania straty”224. Należy przychylić się do rozwiązania przyjętego 
na gruncie kodeksu zobowiązań. W wypadku potrącenia w szczególności 
jego przedmiotem będą wierzytelności pieniężne. W tym wypadku miejsce 
świadczenia jest sprawą drugorzędną. Instytucja potrącenia zakłada, że 
nie następuje realne wykonanie zobowiązania - zaspokojenie dotyczy za
chowania poszczególnych wartości. W takim wypadku interes wierzyciela, 
polegający na otrzymaniu gotówki w określonym miejscu, z reguły powi
nien ustąpić. W szczególnych wypadkach, tam gdzie do treści zobowiązania 
będzie należało np. przesłanie pieniędzy do rąk wierzyciela, zobowiązanie 
będzie polegać na przesłaniu, a więc z istoty nie będzie mogła zachodzić 
jednorodzajowość przedmiotów świadczeń. Podobnie należy przyjąć w przy
padku świadczeń niepieniężnych - jeżeli zobowiązanie polega na przesłaniu 
przedmiotu świadczenia do określonego miejsca, potrącenie z tego samego 
względu jest wyłączone. Można się zastanawiać, czy w takim razie rezyg

215



Fryderyk Zoll

nacja z przepisu w rodzaju art. 1:30 nie ułatwiałaby funkcjonalnej analizy 
ogólnych przesłanek potrącenia. Mając jednak na uwadze typowe wypadki, 
brak praktycznych problemów na gruncie art. 500 k.c., ugruntowaną trady
cję, opowiedzieliśmy się za zachowaniem tego przepisu. Nie można jednak 
wykluczyć w toku dalszych prac celowości przyjęcia przepisu odpowiadają
cego §391 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego.

W projekcie zastąpiono termin „uszczerbek” terminem „szkoda”. Nie jest 
celowe mnożenie pojęć o tożsamym znaczeniu. Nie byłoby także celowe ogra
niczanie zakresu odszkodowania np. tylko do damnum emergens. Przy tego 
rodzaju szkodach, które mogą powstać w wyniku różnych miejsc spełnienia 
świadczenia, dodatkowe ograniczenie sprowadza realne roszczenie odszko
dowawcze niemal do zera, czyniąc tę instytucję zupełnie iluzoryczną.

B. Komentarz

B.l. Cel i znaczenie regulacji

Przepis ten ma na celu uniknięcie możliwej wątpliwości, mogącej po
wstać na gruncie art. 1:28. Różnica w miejscu spełnienia świadczenia nie 
narusza co do zasady wymogu jednorodzajowości świadczeń wynikających 
z wierzytelności przedstawianych do potrącenia. Przepis ten umożliwia sto
sowanie przepisów o potrąceniu, ponieważ w typowym wypadku miejsca 
spełnienia świadczeń na ogół są różne i tylko przypadek mógłby sprawić, że 
zeszłyby się one w jednym miejscu. To pozbawiałoby instytucję potrącenia 
wszelkiego znaczenia. W typowej sytuacji do ochrony interesu wierzyciela 
wystarczy przyznanie mu roszczenia odszkodowawczego.

B.2. Kontekst regulacji - zakres zastosowania

Przepis ten stanowi uzupełnienie postanowień wynikających z art. 1:28. 
Wraz z art. 1:30, 31, 32 i 34 składa się na zespół norm regulujących przesłanki 
potrącenia. Miejsce spełnienia świadczenia określa się stosownie do art. 1:16 
i 1:18. Roszczenie o naprawienie szkody na podstawie tego przepisu jest sa
moistne. Nie jest potrzebne spełnienie przesłanek z art. 11:18 §1. Wysokość 
szkody oblicza się według zasad ogólnych (nieobjętych niniejszym projektem).

B.3. Wykładnia

W wypadku, gdy świadczenie ma być spełnione w dwóch różnych miej
scach, a zachodzą pozostałe przesłanki potrącenia, potrącenie jest dopusz
czalne. Istnienie różnych miejsc spełnienia świadczenia nie narusza wy
mogu jednorodzajowości przedmiotu świadczenia. Jednak gdy spełnienie 
świadczenia w określonym miejscu należałoby do istoty zobowiązania, bez 
którego nie byłoby możliwe zrealizowanie jego celu, potrącenie nie będzie 
dopuszczalne, ponieważ potrącenie nie zmienia zasady z art. 1:1 projektu.
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Art. 1:31 Skutki odroczenia dla dopuszczalności potrącenia

Przez potrącenie wierzyciel nie może być pozbawiony tego, czego w sposób 
usprawiedliwiony miał oczekiwać z tytułu wykonania zobowiązania. Także 
jednak, gdy miejsce spełnienia świadczenia nie należy do istoty zobowiąza
nia, wierzyciel jest chroniony przez przyznanie mu roszczenia o naprawie
nie szkody. Wierzyciel może dochodzić naprawienia szkody jedynie z tego 
powodu, że nie otrzymuje świadczenia w miejscu, w którym powinno być 
ono spełnione. Musi jednak szkodę tę wykazać, co z reguły, w wypadku 
gdy miejsce świadczenia nie należy do istoty zobowiązania, jest utrudnione 
i będzie zachodziło w wyjątkowych jedynie wypadkach. Roszczenie o napra
wienie szkody nie jest tutaj reakcją na naruszenie zobowiązania i czerpie 
swoją wyłączną podstawę w art. 1:30.

B.4. Przykłady

1. Przedsiębiorstwo A trudni się przelewami transgranicznymi. Pozwala
na odbiór gotówki na całym świecie. A powinien zgodnie z umową przesłać 
pieniądze B do punktu X. X jest dłużny A określoną kwotę, którą powinien 
zapłacić w miejscowości Y. A składa oświadczenie o potrąceniu.

[Oświadczenie to nie jest skuteczne, ponieważ do istoty zobowiązania 
A należy dostarczenie gotówki do określonego punktu].

2. A był wierzycielem B. Miał odebrać węgiel w siedzibie B. B w wyniku
przelewów uzyskał także wierzytelność o węgiel do A, który miał odebrać 
w siedzibie A. Złożył oświadczenie o potrąceniu.

[Różne miejsca spełnienia świadczenia nie stoją na przeszkodzie potrą
ceniu] .

ART. 31. SKUTKI ODROCZENIA
DLA DOPUSZCZALNOŚCI POTRĄCENIA

Odroczenie wykonania zobowiązania udzielone przez sąd albo bezpłat
nie przez wierzyciela nie wyłącza potrącenia.

A. Podstawy regulacji

A.l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

Instytucja odroczenia wykonania zobowiązania (tzw. délai de grâce) po
chodzi z prawa francuskiego i jest związana z uregulowaniem wymagal
ności roszczenia w tym systemie prawnym. Przepis art. 1244-1 ust. 1 k.c. 
franc, zezwala sądowi na odroczenie terminu spełnienia świadczenia na 
okres nie dłuższy niż 2 lata (z wyjątkiem roszczenia o zapłatę alimentów). 
Zgodnie z art. 1292 k.c. franc, odroczenie spełnienia świadczenia nie sta-
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