
ART. 1. NARUSZENIE ZOBOWIĄZANIA

§1. Naruszenie zobowiązania obejmuje niewykonanie i nienależyte wyko
nanie zobowiązania. 

§2. Naruszenie zobowiązania obejmuje w szczególności: 
1) spełnienie świadczenia w niewłaściwym czasie; 
2) spełnienie świadczenia w niewłaściwym miejscu; 
3) spełnienie świadczenia nieuprawnionemu; 
4) spełnienie świadczenia niewłaściwej jakości; 
5) świadczenie przedmiotu w niewłaściwej ilości lub niewłaściwym roz

miarze; 
6) świadczenie innego przedmiotu niż wynikający z zobowiązania; 
7) naruszenie obowiązku współdziałania przy spełnieniu świadczenia. 

§3. Do naruszenia przez wierzyciela powinności wynikającej z zobowiąza
nia stosuje się odpowiednio przepisy o naruszeniu zobowiązania. 

§4. Wyłączenie lub ograniczenie uprawnień z tytułu naruszenia zobowiąza
nia jest nieważne, jeżeli sprzeciwia się dobrym obyczajom. 

A. Podstawy regulacji

A. l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

A. 1. 1. Jednolite ujęcie naruszenia zobowiązania

Polskiemu kodeksowi cywilnemu nie jest obca jednolita koncepcja nie
wykonania i nienależytego wykonania zobowiązania. Na niej oparty jest 
art. 471 k. c., będący centralną normą systemu ochrony przed naruszeniem 
zobowiązania. Jednakże kodeks cywilny, naśladując kodeks zobowiązań, 
stanowi rozwiązanie pośrednie między rozwiązaniem niemieckim sprzed 
reformy prawa zobowiązań a powszechnymi dzisiaj rozwiązaniami, posługu
jącymi się ogólną formułą naruszenia zobowiązania. Dla systemu kodeksu 
cywilnego nadal odgrywa rolę typologia poszczególnych postaci naruszenia 
zobowiązania. Kodeks rozróżnia opóźnienie świadczenia i zwłokę, niemożli
wość świadczenia oraz wreszcie - w wypadku poszczególnych typów umów 
- odpowiedzialność za wadę przedmiotu świadczenia (rękojmia). Jako po
stać niewykonania zobowiązania kodeks cywilny ujmuje jedynie następczą 
niemożliwość świadczenia. Uprzednia niemożliwość świadczenia prowadzi 
do nieważności zobowiązania umownego. Z poszczególnymi „typami” naru
szenia zobowiązania powiązane są różne środki ochrony prawnej. Polski 
kodeks cywilny wykazywał jednak wyraźną tendencję w kierunku ujedno
licenia reżymu naruszenia zobowiązania. Poza wspomnianym art. 471 k. c.,  
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przejawem tej tendencji jest subiektywne ujęcie wady przedmiotu świadcze
nia, integrujące przypadki wadliwego świadczenia z systemem naruszenia 
zobowiązania. 

Większość współczesnych systemów prawa cywilnego, a także akademi
ckich projektów europejskich grup badawczych prawa umów rezygnuje nie
mal w całości z konieczności typologii przypadków naruszenia zobowiązania, 
posługując się różnie ujętymi ogólnymi pojęciami naruszenia zobowiązania 
(w stosunkowo większym stopniu typologia naruszeń zobowiązania pojawia 
się w projekcie Gandolfiego). Takie ujęcie jest charakterystyczne także dla 
systemu common law i porządków skandynawskich. Nie oznacza to całko
witego zrezygnowania z pojęcia zwłoki (opóźnienia) czy też niemożliwości 
świadczenia. Pojawiają się one jednak jedynie w postaci szczątkowej. Po
wszechna jest rezygnacja z wyodrębniania uprzedniej niemożliwości świad
czenia i objęcie przypadków, które mogły być tak kwalifikowane, ogólnym 
pojęciem naruszenia zobowiązania. 

Najbardziej charakterystycznym porządkiem prawnym posługującym 
się ścisłą typologią zobowiązania było prawo niemieckie sprzed reformy 
prawa zobowiązań. Autorzy niemieckiego kodeksu cywilnego uważali, że 
całokształt problematyki naruszenia zobowiązania daje się wyczerpać przez 
uregulowanie dwóch postaci naruszenia zobowiązania, tj. następczej nie
możliwości świadczenia oraz zwłoki. Pojęcie wady przedmiotu świadczenia 
było zobiektywizowane, a reżim rękojmi nie był powiązany z reżimem od
powiedzialności za naruszenie zobowiązania. Ujęcie niemieckie okazało się 
zbyt wąskie i za pomocą zabiegów doktrynalnych i wykształcenia się kon
strukcji pozytywnego naruszenia umowy (positive Vertragsverletzung) ogra
niczenia wynikające z typologii postaci naruszenia zobowiązania zostały 
przezwyciężone. Reforma niemieckiego prawa zobowiązań zerwała w zasa
dzie z typologią postaci naruszenia zobowiązania, wprowadzając jednolitą 
kategorię naruszenia obowiązku (Pflichtverletzung). 

Jednolita koncepcja naruszenia zobowiązania (breach of contract) po
jawia się w Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów 
(również przy zachowaniu szczątkowych postaci innych naruszeń zobowią
zania). 

Koncepcja jednolitego pojęcia naruszenia zobowiązania jest także przyj
mowana w zasadzie na gruncie prywatnego prawa wspólnotowego (w szczegól
ności w wypadku dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej, a także dyrektywy 
o podróżach za cenę zryczałtowaną). Jednakże, z uwagi na wąski zakres za
stosowania poszczególnych dyrektyw, nie są obce prawu wspólnotowemu po
szczególne postaci niewykonania zobowiązania. Dotyczy to zwłaszcza zwłoki. 

Brak typologii naruszenia zobowiązania we współczesnych porządkach 
prawnych oraz w projektach harmonizacyjnych prowadzi do konieczności 
rozróżniania intensywności naruszenia zobowiązania, zwłaszcza w powią
zaniu z prawem odstąpienia od umowy. Stąd tendencja do wyodrębnienia 
kategorii istotnego naruszenia umowy (fundamental breach of contract). 
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A. 1. 2. Naruszenie powinności wierzyciela

Kodeks cywilny reguluje w art. 486 zwłokę wierzyciela, naśladując w tym 
względzie rozwiązania kodeksu zobowiązań, wynikające z art. 231 i na
stępnych. W tym systemie, zbliżonym do rozwiązań szwajcarskiego kodeksu 
zobowiązań, a także, choć w mniejszym stopniu, do rozwiązań niemieckie
go kodeksu cywilnego (który nie dopuszcza jednak możliwości dochodzenia 
przez dłużnika szkody w wypadku zwłoki wierzyciela), zwłoka wierzyciela 
nie była ujmowana jako przypadek naruszenia zobowiązania. Skoro wierzy
ciel jest jedynie uprawniony do przyjęcia świadczenia, jego brak współpracy 
w tym względzie nie powinien prowadzić do naruszenia zobowiązania, a je
dynie może mieć wpływ na kwestię sposobu uwolnienia się przez dłużnika 
od obowiązku świadczenia, a także na ocenę, czy po stronie dłużnika doszło 
do naruszenia zobowiązania. Jednakże kodeks cywilny, wzorując się na ko
deksie zobowiązań (art. 238 k. z. ), przyznał wierzycielowi prawo domagania 
się naprawienia szkody. Inaczej niż kodeks zobowiązań, zawiera też zwłokę 
wierzyciela w dziale poświęconym skutkom niewykonania zobowiązania. 
Z tych powodów kodeks cywilny jest blisko zakwalifikowania zwłoki wie
rzyciela jako postaci naruszenia zobowiązania. W prawie niemieckim uwa
ża się jednak za naruszenie zobowiązania nieodebranie świadczenia przez 
dłużnika w wypadku umowy sprzedaży. W polskiej doktrynie w tej kwestii 
panuje spór. 

Akademickie projekty ujednolicenia prawa prywatnego, takie jak euro
pejskie PECL czy DCFR, stoją na stanowisku będącym wyrazem ewolucji 
koncepcji niemieckiej. Regulują one kwestie obowiązku, którego świadcze
nia wierzyciel nie przyjął, a także kwestie związane z zagrożeniem utraty 
przedmiotu świadczenia oraz zwrotu kosztów. Jednakże przypadek zwłoki 
wierzyciela nie jest traktowany jako naruszenie zobowiązania. 

Inne stanowisko zajmują w tej mierze porządki anglosaskie, ale rów
nież prawa skandynawskie oraz prawo francuskie i belgijskie. Traktują one 
przypadek niepodjęcia przez wierzyciela współpracy jako przypadek naru
szenia zobowiązania. 

Do tego ostatniego nurtu należy także rozwiązanie przyjęte w Zasadach 
Acquis, nakładające na wierzyciela obowiązek współpracy z dłużnikiem 
w zakresie, jakiego należałoby rozsądnie oczekiwać dla należytego wyko
nania zobowiązania. W konsekwencji naruszenie powinności współpracy 
przez dłużnika uważane jest za naruszenie zobowiązania. 

Szczególne rozwiązanie zostało przyjęte w projekcie wstępnym Euro
pejskiego kodeksu prawa umów (projekt Gandolfiego). Projekt ten zawiera 
obszerne unormowanie zwłoki wierzyciela. W wypadku naruszenia przez 
wierzyciela uregulowanych w art. 103 obowiązków współdziałania, dłużnik 
uzyskuje prawo do wezwania wierzyciela do podjęcia wymaganych działań. 
Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu brak współdziałania ze 
strony wierzyciela staje się naruszeniem zobowiązania. 
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A. 1. 3. Umowne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności

Polski kodeks cywilny zawiera w art. 473 §2 ograniczenie dopuszczal
ności klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność na nie
wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Niedopuszczalne jest 
zastrzeżenie, że dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może 
wyrządzić wierzycielowi umyślnie. Przepis ten powtarza normę zawartą 
w art. 240 §2 k. z. Kodeks zobowiązań wzorował się w tym względzie na 
doktrynie i orzecznictwie francuskim, a także na rozwiązaniu zawartym 
w szwajcarskim kodeksie zobowiązań oraz w §276 (2) niemieckiego kodeksu 
cywilnego. Rozwiązania tego rodzaju zawiera prawo włoskie i hiszpańskie. 
W wielu systemach prawnych nie ma jednak wyraźnego zakazu wyłączenia 
odpowiedzialności ze względu na umyślność lub rażące niedbalstwo dłużni
ka. Granice wyłączenia odpowiedzialności wyznacza różnie ujęta klauzu
la dobrych obyczajów lub rozsądku. Tak w szczególności przyjmuje się na 
gruncie prawa anglosaskiego. Podobnie jest w porządkach skandynawskich 
i w prawie holenderskim. Nie ma również wyraźnego przepisu w prawie 
austriackim. Jednak bardzo często w tych porządkach prawnych klauzule 
przewidujące wyłączenie odpowiedzialności za szkodę spowodowaną umyśl
nie uważane są przez orzecznictwo za niedopuszczalne. 

PECL zakazują w art. 8: 109 klauzul wyłączających lub ograniczają
cych odpowiedzialność, jeżeli tego rodzaju klauzula narusza dobry obyczaj 
lub zasady uczciwego kontraktowania. Nieco inaczej klauzula ta ujęta jest 
w art. 111: 3: 105 DCFR. Ustęp 1 zakazuje klauzul wyłączających odpowie
dzialność odszkodowawczą za umyślne lub rażąco niedbałe spowodowanie 
rozstroju zdrowia lub śmierci. Natomiast ust. 2 powtarza w zasadzie roz
wiązanie przyjęte w PECL, tj. zakazuje wyłączeń lub ograniczeń odpowie
dzialności naruszających dobry obyczaj. 

Projekt Gandolfiego zawiera ogólną regułę w art. 2 (1), wyznaczającą 
granice dla kształtowania umowy (normy bezwzględnie obowiązujące, do
bre obyczaje). Przepis ten wyraża zakaz klauzul, które miałyby służyć je
dynie wyrządzeniu szkody drugiej stronie. W tym sensie pośrednio wyra
żono zakaz klauzul wyłączających odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 
umyślnie.

Zasady UNIDROIT zakazują klauzul ograniczających lub wyłączających 
odpowiedzialność, jeżeli są one rażąco nieuczciwe (grossly unfair).

A.2. Uzasadnienie regulacji - rozwój instytucji

A.2.1 Jednolite ujęcie naruszenia zobowiązania

Projekt przyjmuje rozwiązanie, które stało się powszechnym modelem, 
przyjętym z różną intensywnością, przez większość liczących się porządków 
prawnych. Przyjęte rozwiązanie opiera się na założeniu, że sztywny mo
del, ujmujący cały system naruszenia zobowiązań w poszczególne typy oraz 
regulujący różne konsekwencje naruszenia zobowiązania w zależności od 

252



Art. 11:1 Naruszenie zobowiązania

rodzaju (typu) naruszenia zobowiązania, nie pozwala w wielu wypadkach 
na dostosowanie środka ochrony przed naruszeniem zobowiązania do rze
czywistych interesów stron. Obowiązujący kodeks cywilny w zestawieniu 
choćby z literą niemieckiego kodeksu cywilnego sprzed nowelizacji prawa 
zobowiązań zawiera wprawdzie elastyczną klauzulę generalną w art. 471, 
ale to elastyczne ujęcie dotyczy jedynie roszczeń odszkodowawczych. Nie 
jest to wystarczające. W szczególności w wypadku stosunków prawnych, 
w których istotną rolę odgrywa zaufanie pomiędzy stronami, niezbędne jest 
umożliwienie zakończenia stosunku umownego w wypadku naruszenia zo
bowiązania w taki sposób, że nie można oczekiwać od uprawnionego dal
szego pozostawania w takim stosunku. W polskiej doktrynie dostrzegano 
tę kwestię od dawna w wypadku umów o charakterze trwałym, przyjmu
jąc pogląd o dopuszczalności wypowiedzenia umowy w wypadku naruszeń 
nieregulowanych wprost ustawą, ale niepozwalających na dalsze związanie 
stron umową. W przypadku innych umów problem ten powstaje, nierzad
ko z równą ostrością. Nie jest też możliwe precyzyjne rozgraniczenie po
szczególnych wypadków zwłoki i niemożliwości świadczenia. Problem ten, 
dostrzegany przez autorów kodeksu zobowiązań, został jednak wtedy zba
gatelizowany. Rzecz jednak nie jest tak niedoniosła. Kodeks cywilny w po
szczególnych miejscach stanowi o zwłoce, która pozbawia celu zobowiąza
nie. Ten przypadek właściwie nie może być precyzyjnie rozgraniczony od 
następczej niemożliwości świadczenia. Niemożliwość świadczenia powinna 
być bowiem oceniana nie jako kategoria abstrakcyjna i oderwana od funk
cji zobowiązania, ale powinna dotyczyć celu zobowiązania. To jednak zbli
ża kategorię niemożliwości świadczenia do tych przypadków zwłoki, która 
niweczy cel zobowiązania. Skutki naruszenia są wprawdzie zbliżone, ale 
nie tożsame. Prawdziwa niespójność pojawia się wtedy, gdy za opóźnienie 
uniemożliwiające osiągnięcie celu zobowiązania dłużnik nie ponosi odpo
wiedzialności. Wtedy zakwalifikowanie tej postaci naruszenia jako niemoż
liwości albo jako zwłoki prowadzi do zupełnie różnych skutków.

Utrzymywanie w polskim kodeksie cywilnym konstrukcji uprzedniej 
niemożliwości świadczenia należy uznać za relikt, wprowadzający jedynie 
zamieszanie. Należy zwrócić uwagę, że doktryna pod rządami k.z. szerzej 
ujmowała odpowiedzialność z tytułu rękojmi275. Sprzedawca odpowiadał za 
istnienie przedmiotu sprzedaży, a więc nie tylko prawa. Tym samym pole 
dla uprzedniej niemożliwości świadczenia kurczyło się do przypadków nie- 
doniosłych. Zmiana sformułowania przepisów o rękojmi doprowadziła do po
nownego rozszerzenia zakresu stosowania konstrukcji uprzedniej niemoż
liwości świadczenia. Jednakże nadal w wypadku praw (kwestia istnienia 
wierzytelności) uprzednia niemożliwość nie narusza w zasadzie ważności 
zobowiązania. Rozróżnienie uprzedniej i następczej niemożliwości świad
czenia grozi przypadkowością wyników (zdarzenie zaistniałe krótko przed 
i krótko po zawarciu umowy, prowadzące do niemożliwości świadczenia). 
Prowadzi też do nierozwiązywalnych problemów w wypadku częściowego 
uszkodzenia przedmiotu umowy przed jej zawarciem.

275 R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Lwów 1939, s. 153.
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Istotne jest także dostosowanie prawa polskiego do ogólnej tendencji eu
ropejskiej i światowej. Prowadzi to do zbliżenia porządków prawnych i uła
twienia tworzenia wspólnego rynku, a także znoszenia barier w handlu 
międzynarodowym. Z tych powodów projekt przyjmuje ogólną klauzulę na
ruszenia zobowiązania. Pojęcie naruszenia zobowiązania przyjęto jako naj
bardziej wygodną formułę łączącą niewykonanie i nienależyte wykonanie 
zobowiązania. Projekt zakłada, że co do zasady środki ochrony w przypadku 
naruszenia zobowiązania nie zależą od samego naruszenia. Istnieją jednak 
wyjątki, dotyczące na przykład odsetek w przypadku opóźnienia ze spełnie
niem świadczenia pieniężnego lub wstrzymania się ze spełnieniem świad
czenia w przypadku niewykonania zobowiązania. Istnienie ogólnej formuły 
naruszenia zobowiązania nie wyłącza konieczności zidentyfikowania rodza
ju naruszenia, aby móc ustalić wpływ tego naruszenia na powstałą szkodę.

Koncepcja przyjęta w projekcie zakłada, że nie będzie odrębnych przepi
sów regulujących odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

A.2.2. Naruszenie powinności wierzyciela

Projekt za wzorami anglosaskimi, a także kierując się wynikami prac Ac- 
quis-Group, jak również w pewnym stopniu projektu Gandolfiego, zrównuje 
naruszenie powinności wierzyciela, który nie podejmuje współpracy koniecz
nej do należytego wykonania zobowiązania przez dłużnika, z naruszeniem 
zobowiązania. Przyznaje tym samym dłużnikowi wszelkie środki ochrony, 
przysługujące zwykle wierzycielowi w razie naruszenia zobowiązania. Nie 
jest celowe utrzymywanie sztucznego wyodrębniania zwłoki wierzyciela, 
zwłaszcza przy założeniu odchodzenia od typizacji przypadków naruszenia 
zobowiązania. Projekt dokonuje wprawdzie rozróżnienia w ten sposób, że 
przepisy o naruszeniu zobowiązania nakazuje stosować jedynie odpowied
nio, a obowiązek wierzyciela nazywa powinnością. Jest to wskazówka dla 
stosującego prawo, aby uwzględniał przy ocenie na przykład istotności na
ruszenia, że ostatecznie chodzi tu o interes samego wierzyciela. Dłużnik nie 
może uzyskać instrumentu, pozwalającego na zbyt łatwe uwolnienie się od 
zobowiązania - naruszenie powinności wierzyciela musi być oceniane ła
godniej niż naruszenie obowiązku dłużnika. Poza jednak tą odmiennością 
nie widać przeszkód dla stosowania reguł związanych z naruszeniem zobo
wiązania. Projekt oparty jest na założeniu, że stosowanie reguł naruszenia 
zobowiązania jest wystarczające i nie ma potrzeby ogólnej regulacji kwe
stii możliwości uwolnienia się przez dłużnika z obowiązku świadczenia (np. 
przez złożenie do depozytu sądowego). Dłużnik może wystarczająco chronić 
swój interes przez roszczenia odszkodowawcze, a w skrajnych wypadkach 
będzie mógł nawet odstąpić od umowy. Wierzyciel, który narusza swoje 
powinności, ogranicza także możliwość skorzystania ze środków ochrony 
przed naruszeniem zobowiązania ze względu na art. 11:2 § 1.

A.2.3. Umowne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności

Projekt rezygnuje z istniejącego w polskim kodeksie cywilnym wyłącze
nia lub ograniczenia odpowiedzialności w przypadku umyślnego wyrządzenia 
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szkody. Granicę dopuszczalnego wyłączenia powinno wyznaczać jedynie ogól
ne kryterium dobrego obyczaju. Czy proponowany przepis powinien być w tym 
miejscu, czy też wystarczająca będzie ogólna reguła odpowiadająca obecnemu 
art. 58 k.c., jest kwestią otwartą i zależy od ostatecznej struktury kodeksu. 
Obecnie proponowany przepis ma za zadanie pokazać granice dla umownego 
kształtowania odpowiedzialności w systemie projektu, nie przesądzając, na 
jakim poziomie ogólności tego rodzaju norma powinna się znaleźć. Nie jest to 
norma kompletna. System powinien zawierać bardziej specyficzne ogranicze
nia w przypadku norm konsumenckich. Przepisy o naruszeniu zobowiązania 
są jednak zbyt szczegółowe dla tych regulacji. Należy pamiętać także o regula
cji klauzul niewynegocjowanych (w szczególności wzorców) jako podstawowym 
instrumencie chroniącym przed uciążliwymi postanowieniami umownymi.

W projekcie zrezygnowano z odwoływania się do kryterium umyślno
ści. Należy wyjść z założenia, że znakomita większość klauzul wyłączająca 
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie jest sprzeczna z dobrym 
obyczajem. Projekt nie liberalizuje tutaj granic kształtowania umowy. Jed
nak kryterium umyślności jest zbyt niejednoznaczne, aby mogło być w pełni 
użyteczne. Gdy pojęciem tym objąć takie przypadki jak dolus eventualis, 
zakres zakazu zaczyna się ponad miarę rozszerzać. Dłużnik, nie spełnia
jąc świadczenia w terminie, często robi to „umyślnie” - wie, że spowodu
je to z reguły niekorzystne następstwa u wierzyciela i co najmniej na to 
się godzi. Należy zwrócić też uwagę, że nawet w systemach zakazujących 
klauzul wyłączających odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie, 
przyjmuje się, że nie dotyczy to odpowiedzialności za osoby, którymi dłuż
nik posługuje się przy wykonaniu zobowiązania (prawo niemieckie). System 
powinien pozwalać na bardziej elastyczną ocenę. Nieodzowne jest jednak 
istnienie odpowiedniego mechanizmu bardziej rygorystycznej kontroli klau
zul niewynegocjowanych, także w obrocie w pełni profesjonalnym.

A.3. Założenia politycznoprawne

A.3.1. Jednolite ujęcie naruszenia zobowiązania

Kwestia wprowadzenia jednolitej formuły naruszenia niesie za sobą prob
lemy związane ze stosowaniem klauzuli generalnej. Niekiedy formułowane są 
poglądy, w myśl których wprowadzenie jednolitego ujęcia jedynie zaciemnia 
proces stosowania prawa, ponieważ organ je stosujący i tak musi dokonywać 
tego rodzaju kwalifikacji, nie mając jednak precyzyjnego oparcia w ustawie. 
Należy jednak przyjąć, że zalety tego rodzaju formuły przeważają. Umowy 
stają się coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej skomplikowane stają 
się układy interesów między stronami. Prosta typologia niekiedy wystar
cza w przypadku umów regulujących prostą wymianę dóbr. Zaczyna jednak 
zawodzić w przypadku bardziej złożonych stosunków prawnych. Potrzeba 
bardziej elastycznej formuły - zwłaszcza z punktu widzenia możliwości od
stąpienia od umowy - została przekonywająco wykazana już na początku 
XX wieku przez H. Stauba, autora koncepcji „pozytywnego naruszenia umo
wy”. Nowoczesne stosunki prawne wymagają bardziej elastycznego systemu 
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środków ochrony przed naruszeniem zobowiązania, powiązanego w więk
szym stopniu z intensywnością naruszenia, a nie z jego klasyfikacją.

A.3.2. Naruszenie powinności wierzyciela

Podstawowym problemem jest kwestia, czy należy przewidzieć szczególny 
reżim zwłoki wierzyciela, całkowicie pozostający poza systemem naruszenia 
zobowiązania, czy też należy traktować te przypadki jako naruszenie zobo
wiązania, zachowując pewne odrębności. Obok tej ogólnej kwestii pojawiają 
się zagadnienia bardziej szczegółowe. Poszczególne systemy prawne, czy też 
projekty europejskich grup badawczych, zawierają niekiedy szczegółowe re
gulacje dotyczące zwolnienia się przez dłużnika z obowiązku świadczenia, 
jego zakresu obowiązków w stosunku do przedmiotu świadczenia, możli
wości zbycia tego przedmiotu na rachunek wierzyciela itp. Nie stwierdzono 
jednak, aby w systemach, które uznają naruszenie powinności wierzycie
la za przypadek naruszenia zobowiązania, bez szczegółowego regulowania 
wspomnianych kwestii powstawały trudności. Jednocześnie proponowany 
model jest dostatecznie elastyczny, żeby dobrać odpowiedni środek ochrony 
interesu dłużnika.

A. 3.3. Umowne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności

Poza kwestią natury technicznoprawnej posługiwania się kryterium 
umyślnego wyrządzenia szkody, czy też wyznaczania granic wyłączenia 
odpowiedzialności za pomocą klauzuli generalnej dobrych obyczajów poja
wia się kwestia, czy pewne kategorie szkód nie powinny być uwzględnio
ne w sposób szczególny. Przykładem jest tu rozwiązanie znane z projektu 
Wspólnego Systemu Odniesień, zakazujące klauzul wyłączających odpowie
dzialność za umyślne spowodowanie rozstroju lub utraty zdrowia. Projekt 
nie przyjął tego rozwiązania, zakładając, że mogłoby ono prowadzić do wad
liwych wniosków a contrario. Jedynie w wyjątkowych wypadkach będzie 
możliwe uznanie, że tego rodzaju klauzula nie narusza dobrego obyczaju, 
dlatego jest to kwestia także bardziej dotycząca techniki legislacji niż praw
nopolitycznego rozstrzygnięcia. Autorzy projektu zakładają, że kodeks bę
dzie zawierał szeroki system kontroli klauzul niewynegocjowanych, również 
poza obrotem konsumenckim. Gdyby takiego systemu miało nie być, wtedy 
konieczne jest przewidzenie bardziej szczegółowych zakazów. Byłby to jed
nak wadliwy kierunek rozwoju prawa.

B. Komentarz

B.l. Cel i znaczenie regulacji

Omawiany artykuł zawiera przepisy wprowadzające do systemu naru
szenia zobowiązania. Przesądza on o podstawowej koncepcji ogólnej projektu 
wprowadzenia jednolitej formuły naruszenia zobowiązania (§1). W §2 za
warto otwartą listę przykładów naruszeń zobowiązania. Lista ta ma także 
przesądzać o przyjęciu szerokiej koncepcji naruszenia zobowiązania, wskazu
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jąc równocześnie, że co do zasady różne przypadki naruszenia zobowiązania 
będą traktowane w sposób jednolity. Projekt rozstrzyga, że także przypadki 
świadczenia innego przedmiotu niż uzgodniony (aliud) będą traktowane jako 
naruszenie zobowiązania i co do zasady poddane takiemu samemu reżymo
wi jak na przykład spełnienie świadczenia niewłaściwej jakości. Artykuł 11:1 
rozciąga również stosowanie przepisów o naruszeniu zobowiązania do naru
szenia powinności przez wierzyciela, poddając zarówno zwłokę wierzyciela, 
jak i inne przypadki braku wymaganej współpracy z dłużnikiem reżymowi 
naruszenia zobowiązania (§ 3). Projekt celowo jednak posługuje się inną ter
minologią, nazywając obowiązek wierzyciela powinnością i nakazując odpo
wiednie stosowanie przepisów o naruszeniu zobowiązania. Ta terminologia 
ma podkreślić konieczność uwzględnienia odmiennej natury powinności 
wierzyciela. To powinno przemawiać za znacznie bardziej restryktywną oce
ną kwestii, czy w ogóle doszło do naruszenia zobowiązania, oraz w wypadku 
kwalifikacji stopnia naruszenia (zob. np. art. 11:9 § 1).

Omawiany artykuł wyznacza także granice kształtowania reżymu od
powiedzialności umową. Umiejscowienie §4 w tym miejscu jest najpewniej 
prowizoryczne i zależy od przyszłej systematyki całego projektu. Przepis 
ten ma podkreślić, że istnieje potrzeba wyznaczenia granic dla klauzul wy
łączających odpowiedzialność. W jaki sposób to ograniczenie powinno być 
uregulowane w ostatecznym projekcie, zależy jednak od wielu rozstrzygnięć 
dotyczących rozwiązań całego projektu, wykraczających poza zakres prac 
zespołu, który przygotował ten projekt. Proponowany przepis ma za zadanie 
wyrazić stanowisko autorów projektu, że nie jest celowe posługiwanie się 
kryterium umyślności jako pozwalającego na wyznaczenie granic dopusz
czalnego kształtowania klauzul wyłączających odpowiedzialność. W projek
cie także celowo zrezygnowano z limitacji klauzul rozszerzających odpowie
dzialność - w szczególności projekt opiera się na założeniu, że konieczność 
szczegółowego określenia przypadków w umowie, od których zależeć będzie 
zaostrzenie odpowiedzialności, jest zbyteczne, jeżeli strony zawierały umo
wę w warunkach pełnej autonomii woli. Nie oznacza to braku kontroli tego 
rodzaju zaostrzeń. Powinna być ona prowadzona jednak w oparciu o ogólne 
instrumenty kontroli czynności prawnych.

B.2. Kontekst regulacji - zakres zastosowania

Omawiany artykuł jest centralną normą dla systemu środków ochrony 
przed naruszeniem zobowiązania. Definiuje on pojęcie naruszenia zobowią
zania (§ 1-3). Projekt zakłada, że system ten jest stosunkowo zupełny, tzn. 
nie będzie osobnej regulacji uprzedniej niemożliwości świadczenia (jest ona 
w systematyce tego projektu jedynie przypadkiem naruszenia zobowiązania 
i nie prowadzi do nieważności umowy), jak również nie będzie regulacji rękoj
mi. Projekt oparty jest na założeniu, że w przypadkach poszczególnych typów 
umownych będzie stosunkowo niewiele przepisów regulujących odmiennie 
reżym naruszenia zobowiązania. System ten zakłada także, że przewidziane 
tu skutki naruszenia zobowiązania znajdą zastosowanie również w przypad
ku umów kreujących stosunki obligacyjne o charakterze trwałym.
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B.3. Wykładnia

Przepis § 1 pełni funkcję definicyjną. Projekt wprowadza pojęcie „na
ruszenie zobowiązania” i posługuje się nim zawsze wtedy, gdy dłużnik nie 
wykonuje zobowiązania lub wykonuje je nienależycie. W §2 zawarto przy
kładowe wyliczenie wypadków naruszenia zobowiązania. Są to typowe na
ruszenia, wynikające ze świadczenia niezgodnie z treścią zobowiązania. 
Katalog ten zawiera przede wszystkim listę przypadków, która obejmuje 
nienależyte wykonanie zobowiązania, obejmując tym pojęciem także świad
czenie aliud. Z § 1 wynika, że naruszeniem zobowiązania jest każde jego 
niewykonanie. Nie jest doniosła przyczyna niewykonania. Projekt opiera się 
na założeniu, że też niewykonanie zobowiązania wywołane niemożliwością 
świadczenia z powodów niezależnych od wierzyciela stanowi naruszenie zo
bowiązania i nie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania. Strony, aby uwol
nić się od zobowiązania, także w takiej sytuacji muszą odstąpić od umowy. 
Naruszenie zobowiązania obejmuje również niewykonanie zobowiązania 
z powodu uprzedniej niemożliwości świadczenia. Na gruncie projektu roz
różnianie pomiędzy uprzednią a następczą niemożliwością świadczenia jest 
w zasadzie pozbawione znaczenia. Jedynie w przypadku obliczania szko
dy może to mieć znaczenie przy ustalaniu związku przyczynowego. W §2 
pkt 7 jako naruszenie zobowiązania wymienione jest naruszenie obowiązku 
współpracy między stronami. Dotyczy to tych wypadków, gdy obowiązek 
współpracy należy do istoty zobowiązania (np. w przypadku umowy spółki) 
i stanowi dług sensu stricto. Przepis § 3 obejmuje też przypadki naruszenia 
powinności współpracy przez wierzyciela, ale chodzi tu o sytuacje, gdy po
winność ta nie daje się zakwalifikować jako dług. Teoretyczne rozróżnienie 
obu przypadków może powodować trudności. Także jednak naruszenie po
winności wierzyciela prowadzi do stosowania przepisów o naruszeniu zo
bowiązania. Jak już zostało to wyżej wyjaśnione, różnica dotyczy jedynie 
konieczności bardziej ostrożnego wartościowania w przypadku powinności 
wierzyciela. Zarówno przyjęcie zaistnienia takiego naruszenia, jak i ocena, 
czy przekracza ono granicę nieistotności, wymaga „łagodniejszej” oceny ze 
strony sądu, niż to powinno mieć miejsce wobec obowiązku dłużnika.

W § 4 zawarto postanowienie, wyznaczające granice dla ograniczania lub 
wyłączenia odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania. Tę granicę sta
nowią „dobre obyczaje”. Oznacza to, że w pewnych wypadkach także klauzu
la ograniczająca uprawnienia dłużnika z powodu naruszenia zobowiązania 
„z winy umyślnej” może okazać się dopuszczalna. Mogą to być wypadki odpo
wiedzialności za podwładnego (gdy podwładny działał z winy umyślnej). Moż
na sobie także wyobrazić skuteczność takiego wyłączenia w pewnych sytua
cjach, które można by zakwalifikować jako dolus euentualis. Również jednak 
w przypadku pewnych umów (np. wyłączenie odpowiedzialności odszkodo
wawczej za szkodę wywołaną utratą rzeczy w przypadku umowy przechowa
nia może być zakwalifikowane jako naruszające dobry obyczaj). Projekt wy
chodzi jednak z założenia, że strony działające w warunkach autonomii woli, 
mające potencjalnie równy wpływ na ukształtowanie treści zobowiązania, 
mają znaczną swobodę kształtowania treści czynności prawnej, w tym klau
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zul regulujących odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania. Mogą ją więc 
ograniczać, wyłączać lub rozszerzać bez konieczności wskazywania na przy
kład szczególnych przypadków uzasadniających rozszerzenie odpowiedzialno
ści. Taki system zakłada jednak, że istnieje efektywny i powszechny system 
kontroli klauzul narzuconych, obejmujących także obrót profesjonalny.

B.4. Przykłady

1. A sprzedał B samochód. Samochód jednak uległ całkowitemu uszko
dzeniu przed zawarciem umowy.

[Zobowiązanie zostało ważnie zawarte, jako że uprzednia niemożliwość 
świadczenia stanowi jedynie postać naruszenia zobowiązania. Strony będą 
mogły odstąpić od umowy (art. 11:8 § 1). Możliwość naprawienia szkody bę
dzie zależeć od spełnienia przesłanek art. 11:18 § 1].

2. A był zobowiązany do dostarczenia B cegieł. Zamiast cegieł dostarczył
jednak pustaki.

[Jest to przypadek naruszenia zobowiązania. Wierzyciel będzie mógł 
realizować wszelkie uprawnienia związane z naruszeniem. Na podstawie 
art. 11:4 §3 będzie mógł się domagać dostarczenia cegieł. Będzie mógł jed
nak także odstąpić od umowy na podstawie art. 11:8 § 1, przy zachowaniu 
jednak przesłanek art. 11:8 §2. Będzie mógł także zdecydować się na obni
żenie świadczenia (ceny) (przy zachowaniu takich przesłanek jak przy od
stąpieniu, z wyjątkiem braku nieistotności naruszenia - art. 11:9 § 1). Wie
rzyciel może także odmówić przyjęcia świadczenia na podstawie art. 11:6 § 1 
oraz wstrzymać się z zapłatą ceny (art. 11:7 § 1)].

3. Wierzyciela wbrew ustaleniom nie było w domu, gdy dłużnik pojawił
się, aby spełnić świadczenie.

[Dłużnikowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z narusze
nia zobowiązania. Może nawet odstąpić od umowy na podstawie art. 11:8 
§ 1. Wierzyciel będzie mógł jednak zablokować skutki odstąpienia przez
oświadczenie dłużnikowi o gotowości przyjęcia świadczenia i rzeczywiste
jego przyjęcie. W typowej sytuacji tego rodzaju nieobecność nie będzie speł
niać kryterium braku nieistotności naruszenia (art. 11:9 § 1)].

ART. 2. WPŁYW PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH WIERZYCIELA
NA ZAKRES UPRAWNIEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH

W RAZIE NARUSZENIA ZOBOWIĄZANIA

§1. Wierzyciel nie może wykonywać uprawnień przysługujących w razie
naruszenia zobowiązania, z wyjątkiem dochodzenia spełnienia świad
czenia, w zakresie, w jakim naruszenie zobowiązania wynika z przy
czyn jego dotyczących.
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