
Art. 1: 31 Skutki odroczenia dla dopuszczalności potrącenia

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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nowi przeszkody do dokonania potrącenia225. Uregulowania podobnego nie 
zawiera natomiast prawo niemieckie ani prawo austriackie. 

225 Więcej na temat tej regulacji w prawie francuskim zob. M. Pyziak-Szafnicka, Potrą
cenie w prawie cywilnym, Kraków 2002, s. 114-115; P. Malaurie, L. Aynes, P. Stoffel-Munck, 
Les obligations, Paris 2005, s. 608-609. 

226 Zob. Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu 
kodeksu, w opracowaniu głównego referenta projektu prof. Romana Longchamps de Berier, 
Warszawa 1936, s. 397.

227 Zob. M. Pyziak-Szafnicka, Potrącenie..., s. 116.
228 Ibidem, s. 117.
229 Zob. M. Jędrzejewska [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komen

tarz, Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga. Postępowanie zabezpieczają
ce, t. 2, Warszawa 2006, s. 19.

Podobnego przepisu nie zawierają także Zasady europejskiego prawa 
umów, Zasady Acquis ani projekt DCFR. Brak odpowiednika tego przepi
su również w Zasadach międzynarodowych umów handlowych UNIDROIT 
z 2004 r. 

A. 2. Uzasadnienie regulacji - rozwój instytucji

Kodeks zobowiązań nawiązywał zasadniczo do art. 1292 k. c. franc, 
i stanowił w art. 256 § 1, że odroczenie wykonania zobowiązania, udzielo
ne przez sąd lub bezpłatnie przez wierzyciela, nie przeszkadza potrąceniu. 
W uzasadnieniu projektu kodeksu zobowiązań R. Longchamps de Berier 
wyjaśniał, że jedynie w przypadku, gdy potrącający (tj. wierzyciel) udzielił 
odroczenia dłużnikowi za wynagrodzeniem, nie powinien go pozbawiać ko
rzyści z tego odroczenia226. W tym zakresie projekt kodeksu zobowiązań był 
wzorowany na art. 217 projektu francusko-włoskiego (projekt kodeksu zobo
wiązań i umów w wersji przyjętej w październiku 1927 r. w Paryżu; polski 
przekład ogłoszony w dodatku do „Gazety Sądowej Warszawskiej” 1929, nr 
15-16, 21-26, 35-45). Z drobną zmianą redakcyjną art. 256 § 1 k. z. został 
przejęty do kodeksu cywilnego (art. 501). W piśmiennictwie podniesiono za
strzeżenia co do celowości zamieszczania tej regulacji w kodeksie cywilnym, 
gdyż brak jest przepisów, które umożliwiałyby sądowi zmianę (przesunię
cie) terminu świadczenia „w normalnych” okolicznościach227. Twierdzi się 
wobec tego, że art. 501 k. c. „stanowi pewien dysonans na tle regulacji ter
minu wymagalności przyjętej w kodeksie cywilnym” i „nie pasuje on do pol
skiego systemu prawnego opartego na wzorach niemieckich”228. Krytyka ta 
nie jest do końca przekonująca, gdyż sąd ma - na podstawie art. 320 k. p. c. 
- możliwość rozłożenia w wyroku zasądzonego świadczenia na raty w szcze
gólnie uzasadnionych wypadkach. Jak się twierdzi w komentarzach do tego 
przepisu229, art. 320 k. p. c. stwarza sądowi możliwość orzekania o sposobie 
wykonania zobowiązania w sposób korzystniejszy dla zobowiązanego (po
zwanego), niż to wynika z przepisów prawa materialnego. Sąd może udzie
lić moratorium zobowiązanemu zarówno na jego wniosek, jak i z urzędu. 
Przepis art. 320 k. p. c. ma - jak się uważa - charakter mieszany, material- 
noprawny i procesowy, przy czym powody uzasadniające jego zastosowanie 
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jego zastosowanie nie muszą mieć wyjątkowego charakteru (z reguły cho
dzi o okoliczności leżące po stronie zobowiązanego do świadczenia, np. jego 
trudną sytuację rodzinną lub majątkową230). Ponadto sąd może odroczyć 
wykonanie zobowiązania w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, jeśli 
spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub 
groziło rażącą stratą (art. 3571 k.c.). Również w wypadku istotnej zmia
ny siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania sąd może zmienić 
sposób spełnienia świadczenia pieniężnego (art. 3581 § 3 k.c.). Jeśliby więc 
doszło do aprecjacji waluty, w której miało być wykonane zobowiązanie, sąd 
mógłby - przynajmniej teoretycznie - odroczyć termin spełnienia świad
czenia czy rozłożyć go na raty. Z uwagi na wspomniane uregulowania nie 
byłaby uzasadniona rezygnacja z określenia wpływu odroczenia spełnienia 
świadczenia przez sąd na możliwość dokonania potrącenia.

230 Zob. K. Piasecki [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks..., s. 1205.
231 Tak M. Pyziak-Szafnicka, Potrącenie..., s. 117, K. Zawada [w:] Kodeks cywilny, t. II, 

Komentarz do artykułów 450-1088, Warszawa 2005, s. 97.

A. 3. Założenia politycznoprawne

Udzielenie odroczenia w spełnieniu świadczenia następuje na ogół ze 
względu na trudną sytuację rodzinną lub majątkową dłużnika i dlatego 
nie powinno pozbawiać wierzyciela możliwości dokonania potrącenia jego 
wierzytelności z wierzytelnością przysługującą do niego dłużnikowi. Wy
znaczony nowy termin spełnienia świadczenia jest bowiem terminem udzie
lonym na korzyść dłużnika. Potrzeba jego ochrony odpada jednak, gdy za
spokojenie wierzyciela ma nastąpić bez realnego świadczenia231.

B. Komentarz

B.l. Cel i znaczenie regulacji

Przepis art. 1:31 stanowi wyjątek od zasady, że wierzytelność potrącają
cego musi być wymagalna (zob. art. 1:28). Pozwala on na dokonanie potrą
cenia wierzytelności, jeśli termin spełnienia świadczenia został przesunięty 
ze względu na trudną sytuację dłużnika. Jak już jednak wspomniano, odro
czenie wykonania zobowiązania nie powinno stanowić wówczas przeszkody 
w dokonaniu potrącenia, skoro dłużnik nie jest zmuszony w tym przypadku 
niczego realnie świadczyć.

B.2. Kontekst regulacji - zakres zastosowania

Przepis art. 1:31 ma znaczenie w wypadku odroczenia terminu spełnie
nia świadczenia, którego mógłby się domagać od drugiej strony potrącający. 
Odroczenie terminu spełnienia świadczenia, do którego byłby zobowiązany 
potrącający, nie miałoby natomiast znaczenia, skoro wymaga się, aby wie
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rzytelność potrącającego była wymagalna, natomiast wierzytelność wza
jemna, przysługująca drugiej stronie, nie musi być wymagalna. Artykuł 
1:31 - podobnie jak art. 501 k.c. - nie wnosiłby w tym ostatnim wypadku 
niczego nowego, jeśli chodzi o dopuszczalność potrącenia232.

232 Zob. L. Stępniak, Potrącenie w systemie polskiego prawa cywilnego, Wrocław-Warsza- 
wa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 65.

233 Odmiennie M. Lewandowski, Odsetki cywilnoprawne, 'Na.rs-z.awa. 2007, s. 258, zda
niem którego art. 501 k.c. zezwala na odroczenie przez wierzyciela terminu spełnienia świad
czenia nawet bez zgody dłużnika. Autor ten uważa, że co do zasady odroczenie przyjmuje 
formę pactum de non petendo (zobowiązanie pozostaje nadal wymagalne).

Przepis art. 1:31 dotyczy dwóch przypadków odroczenia wykonania zobo
wiązania: dokonanego przez sąd (przede wszystkim na mocy art. 320 k.p.c.) 
i bezpłatnie przez wierzyciela. Podobnie jak art. 501 k.c. nie ma on nato
miast zastosowania do odroczenia dokonanego przez wierzyciela za wyna
grodzeniem.

B.3. Wykładnia

Sądy nie mają generalnej kompetencji do ingerowania w stosunki cywil
noprawne. Dlatego odroczenie wykonania zobowiązania przez sąd jest do
puszczalne tylko wówczas, gdy przewiduje taką możliwość wyraźny przepis 
prawa. Wyżej wskazano już na takie przepisy (art. 3571, art. 3581 § 3 k.c., 
art. 320 k.p.c.; zob. też art. 1:5). O ile przepisy kodeksu cywilnego zezwalają 
na taką zmianę treści stosunku obligacyjnego w zasadzie w wyjątkowych 
(nadzwyczajnych) sytuacjach, to art. 320 k.p.c. zezwala na rozłożenie świad
czenia na raty (a tym samym - modyfikację terminu spełnienia świadcze
nia) również w innych, szczególnie uzasadnionych wypadkach, które nie 
muszą mieć jednak charakteru nadzwyczajnego.

Z kolei z „odroczeniem wykonania zobowiązania udzielonym przez wie
rzyciela” mamy do czynienia, gdy następuje zmiana treści zobowiązania 
w drodze czynności prawnej. Wbrew dosłownemu brzmieniu przepisu, nie 
chodzi tu jednak o jednostronną czynność prawną wierzyciela233. Wierzyciel 
nie ma bowiem - co do zasady - kompetencji do określania terminu spełnie
nia świadczenia przez dłużnika. Według projektu, jeśli termin spełnienia 
świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, 
dłużnik powinien spełnić świadczenie w rozsądnym terminie po powsta
niu zobowiązania (art. 1:19). Przepis art. 1:31 znajdzie zastosowanie zatem 
dopiero w przypadku, gdy termin wykonania zobowiązania już upłynął. 
Odroczenie terminu wykonania zobowiązania najczęściej będzie wówczas 
wynikiem inicjatywy samego dłużnika, który zwróci się z taką propozycją 
do wierzyciela. Jednak również sam wierzyciel może wystąpić z taką pro
pozycją. Odroczenie terminu wykonania zobowiązania ma więc charakter 
umowy i oznacza zmianę treści łączącego strony stosunku obligacyjnego.

Odroczenie dokonane przez sąd następuje bez żadnego wynagrodzenia 
dla wierzyciela. Natomiast umowa zmieniająca termin wykonania zobowią
zania może przewidywać z tego tytułu odpowiednie wynagrodzenie dla wie
rzyciela. Z reguły w stosunkach kredytowych między bankiem a kredyto
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biorcą zmiana terminu spłaty kredytu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia 
odpowiedniej prowizji na rzecz banku. Jak się uważa, nie eliminuje bezpłat
ności odroczenia wykonania zobowiązania obowiązek uiszczenia odsetek za 
czas korzystania z tego odroczenia234. Gdyby jednak wierzytelność nie była 
oprocentowana, a w związku z odroczeniem dłużnik byłby obowiązany do 
zapłaty odsetek, należy uznać, że odroczenie nastąpiło odpłatnie. Podobnie 
należałoby ocenić sytuację, gdy doszło do podwyższenia stopy procentowej 
za czas korzystania z odroczenia albo gdyby wynagrodzenie za świadczenie 
dłużnika miało zostać - w związku z odroczeniem wykonania zobowiązania 
- obniżone235. Zabezpieczenia spełnienia świadczenia, choćby związanego 
z koniecznością uiszczenia opłat (np. za ustanowienie hipoteki czy zastawu 
rejestrowego), nie można traktować jako wynagrodzenia za odroczenie236.

234 Zob. K. Zagrobelny [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks..., s. 1300 oraz L. Stecki [w:] J. Wi- 
niarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, t. I, Warszawa 1989, s. 517.

235 Tak trafnie K. Zagrobelny [w:] Kodeks..., s. 1300; odmiennie T. Wiśniewski [w:] Ko
mentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, Warszawa 2003, s. 577.

236 Tak słusznie T. Wiśniewski [w:] Komentarz.., s. 577.

Odroczenie wykonania zobowiązania może polegać nie tylko na przesu
nięciu terminu spełnienia świadczenia, lecz również na rozłożeniu świad
czenia jednorazowego na raty (wiąże się to bowiem ze zmianą terminu uzy
skania przez wierzyciela należnego świadczenia).

Artykuł 1:31 ma zastosowanie wyłącznie do odroczenia udzielonego bez
płatnie przez wierzyciela. Jeśli wierzyciel za zgodę na przesunięcie terminu 
wykonania zobowiązania otrzymał wynagrodzenie, wówczas nie może on 
dokonać potrącenia do czasu nadejścia nowego terminu spełnienia świad
czenia. Jego wierzytelność nie jest bowiem wymagalna, a zatem nie byłyby 
spełnione przesłanki z art. 1:28 § 1.

B.4. Przykłady

1. W związku z utratą pracy przez kredytobiorcę zwrócił się on do kre
dytującego banku o rozłożenie pozostałej do spłaty części kredytu na 12 
równych rat. Bank wyraził na to zgodę, pobrał jednak prowizję za zmianę 
umowy. W dwa miesiące później upłynął termin, na który zawarta została 
przez kredytobiorcę umowa z bankiem o lokatę terminową.

[Bank nie będzie mógł potrącić swojej wierzytelności z tytułu kredytu 
z wierzytelnością kredytobiorcy o zwrot środków zgromadzonych na lokacie 
terminowej, ponieważ wierzytelność z tytułu kredytu nie jest wymagalna, 
nie zachodzi zaś wyjątek przewidziany w art. 1:31, ponieważ bank otrzymał 
za odroczenie spłaty kredytu wynagrodzenie].

2. Sąd zasądził w wyroku eksmisyjnym od byłego najemcy lokalu na 
rzecz wynajmującego zaległy czynsz w kwocie 3000 zł. Ponieważ najemca 
znajdował się w trudnej sytuacji (musiał się przeprowadzić, jego żona nie 
pracowała), sąd - na mocy art. 320 k.p.c. - rozłożył zasądzoną sumę na trzy 
równe raty płatne w odstępach dwumiesięcznych. Były najemca zażądał od 
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wynajmującego zapłaty kwoty 750 zł z tytułu poniesionych przez niego na
kładów na wynajmowany lokal.

[Wynajmujący może złożyć oświadczenie o potrąceniu swojej wierzytel
ności z tytułu zaległego czynszu z wierzytelnością najemcy o zwrot nakła
dów, gdyż odroczenie terminu spełnienia świadczenia przez byłego najemcę 
z tytułu czynszu zostało udzielone przez sąd (art. 1:31)].

ART. 32. POTRĄCENIE WIERZYTELNOŚCI PRZEDAWNIONEJ

Wierzytelność przedawniona może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy 
potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło albo jeże
li dłużnik nie podniósł zarzutu przedawnienia w terminie dwóch miesięcy 
od złożenia przez wierzyciela oświadczenia o potrąceniu.

A. Podstawy regulacji

A.l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

W Zasadach europejskiego prawa umów w art. 14:503 uregulowano
wpływ przedawnienia na dopuszczalność potrącenia wierzytelności. Zgodnie 
z tym przepisem, wierzytelność przedawniona może być potrącona, chyba że 
dłużnik podniósł uprzednio zarzut przedawnienia lub dokona tego w ter
minie 2 miesięcy od zawiadomienia go o potrąceniu. To rozwiązanie jest 
uzasadnione tym, że potrącenie na gruncie PECL działa na przyszłość (por. 
art. 13:106). Podobne uregulowanie jest zawarte w art. 111-7:503 DCFR. 
Nie zawierają natomiast takiej normy Zasady Acquis ani wstępny projekt 
Europejskiego kodeksu prawa umów (z 2001 r.).

Według art. 10.10 Zasad międzynarodowych umów handlowych UNI- 
DROIT z 2004 r., wierzyciel może dokonać potrącenia, dopóki dłużnik nie 
podniesie zarzutu przedawnienia. Również to rozwiązanie - jak się zda- 
je -jest uzasadnione tym, że potrącenie nie ma mocy wstecznej (działa ex 
nunc - por. art. 8.5 ust. 3 Zasad międzynarodowych umów handlowych 
UNIDROIT).

W prawie niemieckim dopuszczalność potrącenia wierzytelności, której 
termin przedawnienia upłynął dopiero po powstaniu stanu potrącalności, 
wynika z §215 (poprzednio §390 zd. 2 k.c. niem.). Podobne uregulowanie 
jest zawarte w art. 120 ust. 3 szwajcarskiego kodeksu zobowiązań. W pra
wie austriackim wprawdzie brak jest odpowiedniej normy, jednak zgodnie 
z utrwalonym orzecznictwem oraz przeważającym poglądem w piśmienni
ctwie, wierzytelność przedawniona może być potrącona, jeżeli kiedykolwiek 
w przeszłości było możliwe potrącenie, w szczególności obydwie wierzytel-
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