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Wstęp 

 

Odrodzona po pierwszej wojnie światowej II Rzeczpospolita znalazła się w 

wyjątkowej sytuacji, ponieważ na jej terytorium obowiązywało aż pięć różnych porządków 

prawa cywilnego. Na terenie dawnego Królestwa Kongresowego od 1808 r. funkcjonował 

kodeks Napoleona. W zaborze austriackim obowiązywał kodeks cywilny z 1811 r. (ABGB), 

zmieniony nowelami z 1914, 1915 i 1916 r. We wschodniej części zaboru rosyjskiego 

wprowadzono w 1835 r. Zbiór Praw. Tereny podporządkowane Cesarstwu Niemieckiemu 

doczekały z się nowego kodeksu cywilnego (BGB) w 1900 r. Kodeksy te uzupełniało prawo 

węgierskie, które do 1922 r. obowiązywało na Spiszu i Orawie. Porządki te reprezentowały 

zarówno system germański, jak i romański. Jednocześnie długi okres nieistnienia państwa 

polskiego spowodował zerwanie z tradycją prawną I Rzeczpospolitej. Wprawdzie po 

rozpoczęciu prac kodyfikacyjnych pojawiły się głosy sugerujące wykorzystanie dorobku 

dawnego prawa polskiego
1
, ale pomysł ten został przyjęty sceptycznie

2
.  

Wielość porządków prawnych obowiązujących na ziemiach polskich stwarzała 

możliwość skorzystania z ich dorobku przy tworzeniu własnego kodeksu. Powstaje, będące 

głównym przedmiotem niniejszej pracy pytanie, jaki był rodowód poszczególnych instytucji 

części ogólnej kodeksu zobowiązań. Przeanalizowanie w sposób całościowy wszystkich 

przepisów pozwoli na podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy którykolwiek z 

obcych kodeksów wywarł przeważający wpływ na kształt części ogólnej kodeksu zobowiązań 

z 1933 r. Celem pracy jest także ustalenie, na ile kodeks zobowiązań był dziełem 

oryginalnym, a na ile kopią czy też kompilacją rozwiązań przejętych z obcych porządków 

prawnych. Śledząc kolejne etapy prac kodyfikacyjnych można także zbadać, czy i w jakim 

kierunku ewoluowały poszczególne instytucje prawa zobowiązań. Można również podjąć się 

próby ustalenia, czy pomiędzy członkami Komisji Kodyfikacyjnej istniały rozbieżności co do 

kształtu przepisów i komu zawdzięczamy ich ostateczną treść. Odpowiedzi na te pytania 

odnoszą się nie tylko do kodeksu z 1933 r. Ponieważ obowiązujący kodeks cywilny z 1964 r. 

w przeważającym stopniu jest oparty na swoim poprzedniku, badanie genezy przepisów 

kodeksu z 1933 r. jest w istocie badaniem źródeł współczesnego polskiego prawa cywilnego. 

                                                           
1
 P. Dąbkowski, Dawne prawo polskie a zadania Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 1920, s. 2; A. Parczewski, 

Uwagi nad kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce, Rocznik Prawniczy Wileński, rocznik pierwszy na 1925 rok, 

s. 52-59; W. Rogojski, Kilka uwag o źródłach, kodyfikacji i układzie nowego kodeksu cywilnego polskiego, 

Gazeta Sądowa Warszawska 19/1920, s. 170-171. 
2
 F. Zoll, Polski kodeks cywilny, Przegląd Współczesny, rocznik ósmy na 1929 rok, s. 29. 
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Do 1989 r. podstawowymi analizami prac Komisji Kodyfikacyjnej były artykuły 

K. Sójki–Zielińskiej
3
 i S. Grodziskiego

4
. Ten ostatni autor kontynuował swoje prace także po 

1989 r.
5
 Osiemdziesiąta rocznica powstania kodeksu zobowiązań spowodowała pojawienie 

się większej ilości artykułów na temat prac Komisji
6
. Istotnym wydarzeniem było ukazanie 

się w 2000 r. kompleksowego opracowania na temat kodyfikacji prawa cywilnego w II 

Rzeczpospolitej, autorstwa L. Górnickiego
7
. W następnych latach L. Górnicki opublikował 

kilka kolejnych artykułów, w których rozwinął pewne wątki swoich wcześniejszych prac
8
. 

Wszystkie te publikacje dotyczyły przede wszystkim zasad funkcjonowania Komisji 

Kodyfikacyjnej i organizacji jej prac. Odnaleźć można również pewną liczbę artykułów 

poświęconych poszczególnym instytucjom prawa zobowiązań
9
. Ponadto A. Redzik w swojej 

                                                           
3
 K. Sójka–Zielińska, Organizacja prac nad kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce międzywojennej, 

Czasopismo Prawno-Historyczne 2/1975, s. 271-280. 
4
 S. Grodziski, Komisja Kodyfikacyjna RP, Czasopismo Prawno-Historyczne 1/1981, s.47-81. 

5
 S. Grodziski, Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego (1919-1947), Kwartalnik Prawa 

Prywatnego 1-4/1992, s. 9-29; tenże, W osiemdziesięciolecie Komisji Kodyfikacyjnej, PiP 4/2000, s. 11-21. 
6
 G. Jędrejek, Polski Kodeks zobowiązań z 1933 roku. Powstanie, źródła, znaczenie dla europejskiego prawa 

obligacyjnego, Roczniki Nauk Prawnych 2001, Tom XI, zeszyt 1, s. 47-68; J. Markiewicz, Kształtowanie się 

polskiego systemu prawa sądowego i jego twórcy w okresie międzywojennym 1919 – 1939, Teka Komisji 

Prawniczej - OL PAN 2010, s. 113-122; M. Mazuryk, I. Sadowski, Organizacja i funkcjonowania komisji 

kodyfikacyjnych prawa cywilnego w latach 1919 – 1989, Roczniki Nauk Prawnych 2013, Tom XXII, numer 1, 

s. 7-23; J. Kola, Działalność Komisji Kodyfikacyjnej RP w obszarze prawa zobowiązań, Palestra 9-10/2013, 

s. 250-260; I. Mazurek, Specyfika prac Komisji Kodyfikacyjnej w procesie unifikacji prawa II Rzeczpospolitej, 

Studia Iuridica Lublinensia 2014, t. 23, s. 125-136; A. Pasek, Komisja Kodyfikacyjna RP jako przykład instytucji 

działającej pro publico bono [w:] Pro publico bono – idee i działalność, M. Marszał, J. Przygodzki (red.), 

Wrocław 2016, s. 169-178. 
7
 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej RP w latach 1919–1939 ,Wrocław 2000. 

8
 Tenże, Zagadnienie systematyki kodyfikacji prawa cywilnego i handlowego w pracach Komisji Kodyfikacyjnej 

(1919-1939), Kwartalnik Prawa Prywatnego 3/2004, s. 623-664; tenże, Metoda opracowania i koncepcja 

kodeksu zobowiązań z 1934 roku, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis No 3063, Prawo CCCV, Wrocław 2008, s. 

79-84; tenże, Wpływ obcych ustawodawstw i doktryny prawa na polską kodyfikację prawa prywatnego w II RP, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa. Zeszyty 

Prawnicze 2005, z. 13, Kraków 2005, s. 63–67; tenże, Zasada uspołecznienia pewnych stosunków umownych w 

kodeksie zobowiązań z 1933 roku, [w:] Zasady prawne w dziejach prawa publicznego i prywatnego, M. 

Podkowski (red.), Wrocław 2015, s. 153-169; tenże, Pogranicza systemów prawnych, w szczególności 

pozaborowych, w pracach nad kodyfikacjami prawa cywilnego i handlowego w II RP, Acta Universitatis 

Wratislaviensis No 3799, Prawo CCCXXIV, Wrocław 2017, s. 129-167. 
9
J. Łopuski, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z użyciem sił przyrody (art. 152 k.z.): jej 

znaczenie i ewolucja w perspektywie minionego 70-lecia, Kwartalnik Prawa Prywatnego 3/2004, s. 665-695; 

R. Jastrzębski, Geneza i znaczenie klauzuli „rebus sic stantibus” w polskim prawie prywatnym, Studia z Dziejów 

Państwa i Prawa Polskiego, rocznik trzynasty z 2010 roku, s. 155-166; tenże, Między nominalizmem a 

waloryzacją – judykatura in statu nascendi II Rzeczypospolitej, Czasopismo Prawno-Historyczne 1/2011, s. 113-

145; J. Halberda, Instytucja niesłusznego zbogacenia w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 roku na tle 

współczesnych kodyfikacji,  Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2012, tom 5, zeszyt 4, s. 307–328; 

tenże, Nienależne świadczenie w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle porównawczym, Krakowskie 

Studia z Historii Państwa i Prawa 2016, tom 9, zeszyt 1, s. 67-95; tenże, Koncepcja prowadzenia cudzych spraw 

bez zlecenia w kodeksie zobowiązań z 1933 roku na tle wcześniejszych rozwiązań europejskich, Czasopismo 

Prawno-Historyczne 2005, tom 57, z. 1, s. 231-256,  J. Kruszyńska, Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia w 

Kodeksie zobowiązań – rzeczywista potrzeba czy konserwatyzm, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału 

Prawa i Administracji UAM 3/2013, s. 79-88; J. Andrzejewski, Odpowiedzialność przedkontraktowa (tzw. culpa 

in contrahendo) w kodeksie zobowiązań. Tradycja i inspiracja, Kwartalnik Prawa Prywatnego 4/2014, s. 951-

https://polona.pl/item/nienalezne-swiadczenie-w-polskim-kodeksie-zobowiazan-z-1933-r-na-tle-porownawczym,NjU0MzYyNzQ/0/#info
https://fbc.pionier.net.pl/search#q=dc_relation%3A(%22Czasopismo%20Prawno-Historyczne.%200070-2471.%20T.%2057%2C%20z.%201%20(2005)%2C%20s.%20231-256.%22)
https://fbc.pionier.net.pl/search#q=dc_relation%3A(%22Czasopismo%20Prawno-Historyczne.%200070-2471.%20T.%2057%2C%20z.%201%20(2005)%2C%20s.%20231-256.%22)
https://fbc.pionier.net.pl/search#q=dc_relation%3A(%22Czasopismo%20Prawno-Historyczne.%200070-2471.%20T.%2057%2C%20z.%201%20(2005)%2C%20s.%20231-256.%22)
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-8216abd0-7440-48be-92b5-930a8ec19b15
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-8216abd0-7440-48be-92b5-930a8ec19b15
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-8216abd0-7440-48be-92b5-930a8ec19b15
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monografii poświęconej nauce prawa na UJK we Lwowie omówił kilka wybranych zagadnień 

części ogólnej, które były przedmiotem publikacji pracowników tej uczelni, wydanych w 

trakcie prac kodyfikacyjnych
10

.  

Niewiele natomiast powstało opracowań, w których podjęto próbę całościowej analizy 

przepisów kodeksu zobowiązań po kątem ich genezy. Były to przede wszystkim prace 

L. Górnickiego, który postawił tezę o dominującym wpływie szwajcarskiego prawa 

zobowiązań na kodeks polski
11

. Temat ten podjął także G. Jędrejek, który uznał, że kodeks 

zobowiązań został oparty na trzech kodyfikacjach: niemieckiej, francuskiej i austriackiej, przy 

czym wzorem dla scalenia pierwiastków germańskich i romańskich był kodeks szwajcarski. 

Na koniec swoich rozważań postawił ostrożną tezę, że największy wpływ wywarł jednak 

kodeks niemiecki
12

. Szeroko przepisy kodeksu zobowiązań omówił J.S. Petraniuk, który 

jednak unikał formułowania ogólnych wniosków na temat wpływu poszczególnych obcych 

ustawodawstw na kodeks polski
13

. W odniesieniu do kodeksu austriackiego ocenę jego 

wpływu na kodeks zobowiązań zawiera artykuł A. Dziadzio. Autor dostrzegł ślady kodeksu 

austriackiego w przepisach części ogólnej o przyrzeczeniu publicznym, odpowiedzialności za 

szkody wyrządzone przez zwierzęta, przejęciu długu i wygaśnięciu zobowiązań. Uznał 

jednak, że w polskim kodeksie najwięcej zapożyczeń pochodziło z prawa niemieckiego, 

francuskiego i szwajcarskiego
14

.  

                                                                                                                                                                                     
989; M. Derek, Indywidualizm czy socjologizm? Zasada swobody umów w projektach polskiego kodeksu 

zobowiązań z 1933 roku na tle porównawczym, Czasopismo Prawno-Historyczne 2/2015, s. 169-191; A. Fermus-

Bobowiec, M. Szewczak-Daniel, Zasady słuszności w kodeksie zobowiązań, Annales Universitatis Mariae Curie-

Skłodowska Lublin-Polonia, Vol. LXIII, 2, Sectio G, 2016, s. 43-56; A. Śmieja, Instytucja zadośćuczynienia 

pieniężnego za doznaną krzywdę w kodeksie zobowiązań i kodeksie cywilnym, Acta Universitatis Wratislaviensis 

No 3161, Prawo CCCVIII, Wrocław 2009, s. 497-513; A. Fermus-Bobowiec, Actio Pauliana w polskim prawie 

cywilnym na tle dorobku XIX-wiecznej nauki prawa, Studia Iuridica Lublinensia 2013, t. 19, s. 119-130; B. 

Kaczorowska, Reguła wykładni umów w projektach prawa o zobowiązaniach i kodeksie zobowiązań, Forum 

Prawnicze 5/2015; T. Fedorszczak, Przedawnienie według polskiego Kodeksu zobowiązań z 1933 roku, Acta 

Universitatis Wratislaviensis No 3465, Prawo CCCXIV, Wrocław 2012, s. 155-170; D. Haponiuk, Uwagi o 

pracach na polskim kodeksem zobowiązań z 1933 r. ze szczególnym uwzględnieniem zasady słuszności, 

Miscellanea Historico-Iuridica 2018, Tom XVII, z. 1, s. 143-153. 
10

 A. Redzik, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa 2009, s. 209-239. 
11

 L. Górnicki, Wpływ…, s. 64. Pomimo ogólnego tytułu praca A. Falkowskiej dotyczy tylko wpływu kodeksu 

szwajcarskiego na przepisy o sprzedaży (A. Falkowska, Szwajcarski kodeks zobowiązań w pracach Komisji 

Kodyfikacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Studia Iuridica 

Torunienisia, tom czwarty, Toruń 2008). 
12

 G. Jędrejek, op.cit., s. 66-67. 
13

 J.S. Petraniuk, Charakterystyka polskiego prawa zobowiązań okresu II Rzeczypospolitej, [w:] Synteza Prawa 

Polskiego 1918–1939, T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska (red.), Warszawa 2013, s. 406-455. 
14

 A. Dziadzio, Austriacki kodeks cywilny ABGB na ziemiach polskich w XX wieku [w:] Ustrój i prawo w 

przestrzeni bliższej i dalszej, J. Malec, W. Uruszczak (red.), Kraków 2001. Poprzednio jedynie czeski profesor 

E. Swoboda dokonał wyrywkowej analizy wpływu kodeksu austriackiego na kodeks zobowiązań (E. Swoboda, 

Uwagi do polskiego prawa zobowiązań, Głos Prawa 1-3/1936, s. 10-20). 
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Kodeks zobowiązań doczekał się najobszerniejszej literatury spośród wszystkich 

kodeksów powstałych w wyniku prac Komisji Kodyfikacyjnej
15

. Generalnie jednak prace o 

charakterze komentarzy i podręczników, których autorami nie byli członkowie Komisji 

Kodyfikacyjnej, nie dostarczają w sposób systematyczny informacji na temat genezy 

poszczególnych przepisów, poza opracowaniem J. Gwiazdomorskiego
16

.  

Nie zachowały się protokoły posiedzeń Komisji dotyczące prawa zobowiązań. 

Prof. Lutostański podawał, że były one dostępne, choć nie były drukowane
17

. Powodem mógł 

być fakt, że protokoły te, ze względu na pośpiech, w jakim toczyły się prace, nie były 

odczytywane członkom Komisji ani przez nich zatwierdzane. Nie zawierały także powodów 

przyjęcia określonej wersji przepisów
18

. Wiadomo również, że w 1928 r. zorganizowano 

czytelnię dostępną dla osób spoza Komisji
19

. Pomimo tego, brak jest w literaturze prawniczej 

odwołań do treści protokołów.  

W tej sytuacji podstawą pracy są publikacje przygotowane przez członków Komisji 

Kodyfikacyjnej, w szczególności Podkomisji prawa o zobowiązaniach, wydane w trakcie prac 

nad kodeksem oraz po jego wejściu w życie. 

Pierwszy referent projektu – E. Till opracował projekt przepisów o odpowiedzialności 

deliktowej
20

. Został on włączony z niewielkimi zmianami do projektu obejmującego całą 

                                                           
15

 L. Peiper, Kodeks zobowiązań, Kraków 1934; J. Korzonek, I. Rosenblüth , Kodeks zobowiązań. Komentarz, 

Kraków 1934 (wydanie pierwsze), 1936 (wydanie drugie); L. Lewandowski, M. Superson, Kodeks zobowiązań. 

Tekst z komentarzem i z przepisami wprowadzającymi, Łódź 1934; J. Balken-Neuman, Zobowiązania, Lwów 

1934; A. Łomnicki, Zarys prawa o zobowiązaniach, Lwów 1934; S. Samolewicz, Zarys polskiego prawa 

zobowiązań, Lwów 1934; F. Kon, Komentarz do kodeksu zobowiązań, Warszawa 1935, S. Kotarski, Kodeks 

zobowiązań, Warszawa 1935; J. Basseches, I. Korkis, Kodeks zobowiązań, Lwów 1938, F. Zoll, Zobowiązania w 

zarysie, Warszawa 1945 (wydanie pierwsze) i 1948 (wydanie drugie); J. Górski, Zarys prawa zobowiązań, 

Poznań 1946 (wydanie pierwsze), 1948 (wydanie drugie); W. Święcicki, Kodeks zobowiązań, Warszawa – Łódź 

1946; J. Namitkiewicz, Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki, Łódź 1949; A. Ohanowicz, Zobowiązania. 

Część ogólna, Poznań 1958; W. Święcicki (red.), Prawo cywilne, Warszawa 1958; W. Czachórski, Zarys prawa 

zobowiązań. Część ogólna, Warszawa 1962 (wydanie pierwsze), 1963 (wydanie drugie). Z opracowań o 

charakterze monograficznym: I. Blei, Umowa przedwstępna, Lwów 1936; Z. K. Nowakowski, Przejęcie długu 

według kodeksu zobowiązań, Poznań 1937; tenże, Odpowiedzialność za cudze czyny według kodeksu 

zobowiązań, Poznań 1948; R. Longchamps de Berier, Przelew dla zabezpieczenia, Lwów 1936; A. Szpunar, 

Przekaz według kodeksu zobowiązań, Kraków 1937, J. Górski, Przygotowanie umowy w świetle kodeksu 

zobowiązań, Poznań 1938; A. Kunicki, Umowne prawo odstąpienia, Lwów 1939; J. Wasilkowski, 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez rzeczy w polskim i francusko-włoskim projekcie o 

zobowiązaniach, Warszawa 1930; F. Studnicki, Działanie zwyczaju handlowego w zakresie zobowiązań z 

umowy, Kraków 1949; P. Horowski, Cesja, Kraków 1933. 
16

 J. Gwiazdomorski, Kodeks zobowiązań, Kraków 1934 (Część I i III), 1935 (Część II). 
17

 Część ogólna prawa cywilnego w/g wykładów uniwersyteckich prof. K. Lutostańskiego, Warszawa 1936,  s.64. 
18

 L. Domański, Uzasadnienie projektu Kodeksu Zobowiązań w opracowaniu głównego referenta projektu prof. 

Romana Longchampsa de Berier, Nowy Kodeks Zobowiązań 51/1934, s. 185. 
19

 Referat zastępcy sekretarza generalnego KK W. Dbałowskiego, O pracowni – czytelni i archiwizacji 

materiałów KK” wygłoszony na posiedzeniu Podkomisji Kierowniczej biura prac kodyfikacyjnych pomocniczych 

w dniu 11.03.1932 r., Czasopismo Sędziowskie 3-4/1932, s. 110. 
20

 E. Till, Projekt referenta rozdziału Kod. Cyw. Polskiego o wynagrodzeniu szkody z czynów bezprawnych, 

Przegląd Prawa i Administracji 1-6/1921, s. 49-90. 
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część ogólną, który ukazał się w 1923 r.
21

 Po śmierci prof. Tilla opublikowano w 1928 r. 

projekt części szczegółowej, dokończony przez R. Longchampsa de Berier
22

.  

Kolejny referent, R. Longchamps de Berier, nie stworzył własnego projektu. 

Opublikował kilka artykułów poświęconych prawu zobowiązań. Dla poznania jego poglądów 

cenny jest artykuł „Projekt Francusko-Włoski o zobowiązaniach z r. 1927”
23

. Dokonał w nim 

analizy przepisów projektu pod kątem ich wykorzystania w kodeksie polskim. W 1930 r. 

ukazała się praca na temat zasady wolności umów 
24

. W 1934 r. opublikował artykuł „Zasady 

kodeksu zobowiązań”
25

. Najważniejszą pracą R. Longchampsa de Berier było jednak 

uzasadnienie do kodeksu zobowiązań, wydane w pięciu częściach w latach 1934, 1935, 1936, 

1937 i 1939. Obejmowało artykuły 1 – 440 k.z.
26

 Równolegle główny referent projektu 

kodeksu przygotował swoje najwybitniejsze dzieło pt. „Zobowiązania”
27

. 

Współreferent projektu - L. Domański w 1921 r. opublikował artykuł „O systemie 

przyszłego Kodeksu Cywilnego polskiego”
28

. W 1926 r. ukazała się analiza projektu 

francusko-włoskiego
29

. Swój własny projekt części ogólnej prawa o zobowiązaniach 

L. Domański przedstawił w 1927 r.
30

 Przygotował także nieopublikowany kontrprojekt 

przepisów o sprzedaży. Tuż przed wejściem kodeksu zobowiązań w życie ukazał się artykuł 

                                                           
21

 E. Till, Projekt prawa o zobowiązaniach, Przegląd Prawa i Administracji, rocznik czterdziesty ósmy na 1923 

rok, s. 205 – 247 (tekst) i  285 – 377 (objaśnienia); tenże, Projekt prawa o zobowiązaniach, Przegląd Prawa i 

Administracji, rocznik czterdziesty dziewiąty na 1924 rok, s. 1-52 (objaśnienia). Projekt ten ukazał się też jako 

osobna publikacja nakładem Komisji Kodyfikacyjnej: E. Till, Polskie prawo zobowiązań (Część ogólna) Projekt 

wstępny z motywami, Lwów 1923. 
22

 E. Till, R. Longchamps de Berier, Polskie prawo zobowiązań (Część szczegółowa) Projekt wstępny z 

motywami, Przegląd Prawa i Administracji, rocznik pięćdziesiąty trzeci z 1928 roku, s. 55 i nast. Projekt wydany 

także w zeszytach KK RP pt. Projekt części szczegółowej prawa o zobowiązaniach, Komisja Kodyfikacyjna RP, 

Podsekcja III prawa cywilnego, Tom 1, Zeszyt 2. 
23

 R. Longchamps de Berier, Projekt Francusko-Włoski o zobowiązaniach z r. 1927, Gazeta Sądowa 

Warszawska 24/1929, s. 373-374, 26/1929, s. 405-412, 27/1929, s. 421-426. 
24

 R. Longchamps de Berier, Zasada wolności umów w projektach polskiego prawa o zobowiązaniach [w:] 

Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, T. I, Lwów 1930, s. 351 i nast. 
25

 R. Longchamps de Berier, Zasady kodeksu zobowiązań, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 

rocznik czternasty z 1934 roku, półrocze pierwsze, s. 77-93. 
26

 Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań, Komisja Kodyfikacyjna. Podkomisja prawa o zobowiązaniach, 

Zeszyt 4, Warszawa 1934, Zeszyt 5, Warszawa 1935, Zeszyt 6, Warszawa 1936, Zeszyt 7, Warszawa 1937, 

Zeszyt 8, Warszawa 1939. 
27

 R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Lwów 1936; drugie wydanie ukazało się w 1938 r. we Lwowie a 

trzecie w 1948 r. w Poznaniu. 
28

 L. Domański, O systemie przyszłego Kodeksu Cywilnego polskiego, Dziennik Urzędowy Ministerstwa 

Sprawiedliwości. Dział nieurzędowy, 4-8/1921, s. 161 i nast. 
29

 L. Domański, Prawo o zobowiązaniach w ogólności według projektu komitetu francuskiego w sprawach 

zjednoczenia ustawodawczego, Gazeta Sądowa Warszawska 1/1926, s. 2-4, 2/1926, s. 17-20, 3/1926, s. 33-35, 

4/1926, s. 49-52, 5/1926, s. 66-67, 6/1926, s. 74-76, 7/1926, s. 90-92, 8/1926, s. 101-102, 9/1926, s. 116-117, 

10/1926, s. 131-134, 11/1926, s. 144-146, 12/1926, s. 160-161, 13/1926, s. 170-172, 14/1926, s. 185-188, 

15/1926, s. 197-199, 16/1926, s. 215-217, 17/1926, s. 228-230, 18/1926, s. 239-242, 19/1926, s. 255-256, 

20/1926, s. 271-273. 
30

 Projekt prawa o zobowiązaniach w opracowaniu koreferenta projektu Adwokata Ludwika Domańskiego, 

Komisja Kodyfikacyjna. Podkomisja prawa o zobowiązaniach, Tom I, Zeszyt 1. 
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„System kodeksu zobowiązań”
31

, a niedługo po wejściu kodeksu w życie „Uzasadnienie 

projektu Kodeksu Zobowiązań w opracowaniu głównego referenta projektu prof. Romana 

Longchampsa de Berier”
32

. Dziełem życia współreferenta projektu były „Instytucje kodeksu 

zobowiązań”
33

. Autor przedstawił teoretyczne uzasadnienie przepisów, praktyczne aspekty 

ich stosowania oraz umieścił uwagi prawnoporównawcze. W intencji L. Domańskiego 

„Instytucje” były uzupełnieniem pracy R. Longchampsa de Berier, który napisał uzasadnienie 

do projektu kodeksu zobowiązań bez konsultacji z pozostałymi członkami Podkomisji
34

.  

Pomimo zaangażowania w prace Komisji Kodyfikacyjnej niewielką spuściznę z 

zakresu prawa zobowiązań pozostawił po sobie I. Łyskowski. Ogranicza się ona do jednego, 

choć obszernego, opracowania „W sprawie kodyfikacji naszego prawa cywilnego”, w której, 

po rozważaniach ogólnych na temat kodyfikacji prawa, I. Łyskowski przeanalizował 

instytucję niesłusznego zbogacenia, przestawiając projekt przepisów go dotyczących, a także 

przesłanek ważności zobowiązania w kontekście granic swobody umów
35

. 

H. Konic był autorem nieopublikowanego projektu przepisów o spółce cywilnej. Tuż 

przed śmiercią zdołał jeszcze napisać artykuł „Kodeks zobowiązań a tekst ostateczny”, w 

którym omówił zmiany dokonane na etapie prac komisji międzyministerialnej
36

.  

Ponadto na początku prac kodyfikacyjnych S. Gołąb przygotował projekt przepisów o 

wadach oświadczenia woli w artykule „Przed projektem polskiego kodeksu cywilnego”
37

. 

Spośród innych przedstawicieli doktryny dwóch opracowało swoje propozycje co do 

treści przyszłego kodeksu. F. Bossowski przygotował projekt przepisów o prawie 

                                                           
31

 L. Domański, System kodeksu zobowiązań, Nowy Kodeks Zobowiązań 3/1934, s. 11, 4/1934, s. 14-15, 5/1934, 

s. 18-20, 6/1934, s. 22-24, 7/1934, s. 26-28, 8/1934, s. 30-32, 9/1934, s. 35-36, 10/1934, s. 38-40, 11/1934, s. 42-

44, 12/1934, s. 46-48, 13/1934, s. 50-52, 14/1934, s. 55-56, 15/1934, s. 59-60, 16/1934, s. 63-64, 17/1934, s. 66-

68, 18/1934, s. 71-72, 19/1934, s. 75-76, 20-21/1934, s. 77-84, 22-23/1934, s. 85-88, 24/1934, s. 89-90. 
32

 L. Domański, Uzasadnienie projektu Kodeksu Zobowiązań w opracowaniu głównego referenta projektu prof. 

Romana Longchampsa de Berier, Nowy Kodeks Zobowiązań 51/1934, s. 185-187, 52/1934, s. 189-191, 

53/1934, s. 193-195, 1/1935, s. 1-3, 2/1935, s. 5-6. 
33

 L. Domański, Instytucje kodeksu zobowiązań, 1936. 
34

 Tamże, s. 6. 
35

 I. Łyskowski, W sprawie kodyfikacji naszego prawa cywilnego, Themis Polska, 1924/25, Tom II, s. 1-112; 

opracowanie to ukazało się także jako osobna publikacja w Warszawie w 1925 r. 
36

 Kodeks zobowiązań a tekst ostateczny, Nowy Kodeks Zobowiązań 1/1934, s. 1-3, 2/1934, s. 5-7, 3/1934, s. 9-

10, 4/1934, s. 13-14, 5/1934, s. 17-18, 6/1934, s. 11-12, 7/1934, s. 25-26, 8/1934, s. 29-30, 10/1934, s. 37-38, 

11/1934, s. 41-42, 12/1934, s. 45-46, 13/1934, s. 49-50; autor artykułu posługiwał się inicjałami „H. K.”, co 

biorąc pod uwagę skład redakcji „Gazety Sądowej Warszawskiej”, pozwala na stwierdzenie, że był to H. Konic. 

Przemawia za tym też treść artykułu zawierająca dokładną analizę przepisów oraz duża ilość informacji na temat 

przebiegu prac. 
37

 S. Gołąb, Przed projektem polskiego kodeksu cywilnego, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne 1-4/1920, s. 5 

i nast., 5-8/1920, s. 13 i nast., 9-12/1920, s. 23 i nast.; sam projekt został wydany także jako osobna publikacja: 

S. Gołąb, Projekt ustępu polskiego kodeksu cywilnego  o przymusie, błędzie, podstępie i oświadczeniach nie na 

serjo, Poznań 1920. 
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zatrzymania
38

. J. Wasilkowski przedstawił projekt przepisów o odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną przez rzeczy
39

. Dodatkowo projekt kilku artykułów dotyczących przejęcia długu 

został opracowany przez J. Gwiazdomorskiego. Autor zastrzegł jednak, że nie była to 

propozycja przepisów przyszłego kodeksu
40

.  

W prasie prawniczej ukazało się również kilka artykułów, których autorzy 

przedstawili uwagi do projektów kodeksu. Wśród nich były cztery kompleksowe analizy. 

Pierwszą przygotował Z. Fenichel, który w 1932 r. opublikował artykuł „Uwagi do części 

ogólnej projektu polskiego prawa o zobowiązaniach”
41

. Autorem drugiej był H. Zabłocki, 

którego artykuł „Projekt prawa o zobowiązaniach” ukazał się w tym samym roku
42

. Rok 

później opublikowano uwagi do projektu prawa o zobowiązaniach J. Bibringa
43

 oraz 

J. Korzonka
44

. Ponadto kilku autorów omówiło poszczególne instytucje kodeksu. B. Łapicki 

omówił projekt Tilla w zakresie zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową
45

. I. Rosenblüth  

porównał projekty Tilla i Gołąba w zakresie wad oświadczeń woli
46

. K. Przybyłowski 

przedstawił uwagi do przepisów o klauzuli rebus sic stantibus w projekcie Tilla
47

. 

M. Dźbikowski zaprezentował swoje refleksje nad przepisami chroniącymi dobrą wiarę
48

. 

S. Machalski omówił przepisy projektu z 1932 r. dotyczące skargi pauliańskiej
49

. Natomiast 

A. Ohanowicz opublikował pracę na temat zasady wolności umów w przyszłym kodeksie, 

odnosząc się do projektu I. Łyskowskiego
50

. W 1933 r. pojawiła się krytyczna ocena 

przepisów kodeksu umożliwiających modyfikację stosunków obowiązkowych (art. 218 i 

                                                           
38

 F. Bossowski, Projekt przepisów o prawie zatrzymania w nowym kodeksie cywilnym państwa polskiego, 

Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne 5-6/1921, s. 149 i nast. 
39

 J. Wasilkowski, op.cit.,  s. 100.  
40

 J. Gwiazdomorski, Przejęcie długu, Kraków 1927, s. 194-197. Porównanie propozycji J. Gwiazdomorskiego z 

tekstem kodeksu zobowiązań prowadzi do wniosku, że propozycje te nie zostały wykorzystane. 
41

 Z. Fenichel, Uwagi do części ogólnej projektu polskiego prawa o zobowiązaniach, Gazeta Sądowa 

Warszawska 2/1932, s. 161 i nast., 3/1932, s. 365 i nast. 
42

 H. Zabłocki, Projekt prawa o zobowiązaniach, Gazeta Sądowa Warszawska 35/1932, s. 496-499, 36/1932, s. 

511-515, 37/1932, s. 530-533, 38/1932, s. 546-548, 39/1932, s. 562-564. 
43

 J. Bibring, Uwagi krytyczne do projektu prawa o zobowiązaniach, Przegląd Sądowy 8/1932. 
44

 J. Korzonek, Uwagi o projekcie prawa o zobowiązaniach, Głos Prawa 6/1932, s. 267-273, 7/1932, s. 309-318, 

8-9/1932, s. 374-389, 10/1933, s. 442-448, 12/1932, s. 570-577, 6/1933, s. 333-342. 
45

 B. Łapicki, Zadośćuczynienie za szkodę niematerialną w projekcie polskiego prawa zobowiązań, Palestra 

5/1925, s. 761 i nast. 
46

 I. Rosenblüth, Projekty przepisów polskiego kodeksu o „anormalnościach w powzięciu i przejawie 

postanowienia”, Przegląd Notarialny 3-4/1926, s. 726 i nast. 
47

 K. Przybyłowski, Wpływ zmiany stosunków na zobowiązania, Przegląd Prawa i Administracji, rocznik 

pięćdziesiąty drugi za 1927 rok, s. 22 i nast. 
48

 M. Dźbikowski, Treść dobrej wiary w nowym kodeksie cywilnym, Gazeta Sądowa Warszawska 51/1932, 

s. 756 i nast. 
49

 S. Machalski, Zaskarżenie czynności prawnych zdziałanych na szkodę wierzycieli, Głos Adwokatów 7/1932, 

s. 390-396. 
50

 A. Ohanowicz, Zasada wolności umów w przyszłym polskim kodeksie cywilnym, Ruch Prawniczy 

Ekonomiczny i Socjologiczny, rocznik szósty z 1926 roku, s. CXLVII-CLVIII. 
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269), autorstwa M. Richtera
51

 i przepisów o zaskarżaniu czynności zdziałanych na szkodę 

wierzycieli, autorstwa F. Kurzera, zawierająca także propozycję ich nowej treści
52

. 

Generalnie jednak w trakcie prac nad kodeksem zobowiązań nie ukazało się zbyt wiele 

analiz jego projektów. Jako przyczynę wskazywano małą dostępność materiałów Komisji 

Kodyfikacyjnej oraz częste zmiany obowiązujących przepisów, co wymuszało 

koncentrowanie się na bieżącej pracy
53

. 

Poza pracami R. Longchampsa de Berier, L. Domańskiego oraz wspomnianym 

opracowaniem J. Gwiazdomorskiego brak jest kompleksowych porównań przepisów kodeksu 

zobowiązań z przepisami dzielnicowymi. Wyjątkiem jest wieloczęściowy artykuł 

L. Bergmana, który starał się przedstawić dawne, ale nadal aktualne orzecznictwo, 

niejednokrotnie omawiając uchylone przepisy obcych kodeksów
54

. Ponadto w 1934 r. ukazał 

się w pięciu częściach artykuł prof. Waśkowskiego, w którym autor dokonał porównania 

                                                           
51

 M. Richter, Przeciwko indywidualnej rewizji stosunków obowiązkowych. Uwagi do projektu prawa o 

zobowiązaniach, Nowa Palestra 9/1933, s. 2-9. 
52

 F. Kurzer, O zaskarżaniu czynności dłużnika, zdziałanych ze szkodą wierzycieli, Głos Prawa 1/1933, s. 17-30. 
53

 Autor podpisujący się jako „X”, Z piśmiennictwa, Nowy Kodeks Zobowiązań 2/ 1934, s. 6. 
54

 L. Bergman, Dotychczasowe orzecznictwo a nowy kod. zob., Nowy Kodeks Zobowiązań 38/1934, s. 135-136, 

39/1934, s. 139-140, 40/1934, s. 143-144, 41/1934, s. 147-148, 43/1934, s. 154-155, 44/1934, s. 159-160, 

45/134, s. 163-164, 46/1934, s. 167-168, 47/1934, s. 171-172, 48/1934, s. 176, 49/1934, s. 180, 50/1934, s. 183-

184, 51/1934, s. 187-188, 52/1934, s. 191-192, 53/1934, s. 195, 1/1935, s. 3-4, 2/1935, s. 7-8, 3/1935, s. 10-12, 

4/1935, s. 15-16, 5/1935, s. 19-20, 6/1935, s. 21-23, 9/1935, s. 35-36, 10/1935, s. 38-40, 11/1935, s. 43-44, 12-

13/1935, s. 48, 14/1935, s. 50-51, 15/1935, s. 54-55, 16/1935, s. 59-60, 17/1935, s. 62-64, 18/1935, s. 66-68, 

19/1935, s. 70-72, 20-22/1935, s. 77-80, 23-24/1935, s. 86-88, 25-26/1935, s. 91-92, 29-30/1935, s. 98-99, 31-

32/1935, s. 102-103, 33-34/1935, s. 107-108, 35/1935, s. 111-112, 36/1935, s. 114-116, 37/1935, s. 119-120, 

38/1935, s. 123-124, 39/1935, s. 128, 40/1935, s. 131-132, 41/1935, s. 135-136, 42/1935, s. 139-140, 44/1935, s. 

147-148, 45/1936, s. 151-152, 46/1935, s. 155-156, 47/1935, s. 158-159, 48/1935, s. 163, 49/1935, s. 166-167, 

50/1935, s. 170-171, 51-52/1935, s. 175-178, 1/1936, s. 3-4, 2/1936, s. 7, 3/1936, s. 11-12, 4/1936, s. 15, 5/1936, 

s. 18-19, 6/1936, s. 24, 7/1936, s. 28, 8/1936, s. 31-32, 9/1936, s. 35, 10/1936, s. 40, 11/1936, s. 43, 12/1936, 

s. 47, 13/1936, s. 51, 14/1936, s. 56, 17/1936, s. 67-68, 18/1936, s. 70-71, 19/1936, s. 75-76, 20/1936, s. 78-79, 

21/1936, s. 83, 22/1936, s. 87-88, 23/1936, s. 91-92, 24/1936, s. 95-96, 25/1936, s. 98-99, 26/1936, s. 103, 27-

28/1936, s. 107-108, 29-30/1936, s. 111-112, 31-32/1936, s. 114-115, 35-36/1936, s. 121-122, 37-38/1936, s. 

127, 39/1936, s. 131-132, 40/1936, s. 135-136, 41/1936, s. 139-140, 42/1936, s. 144, 43/1936, s. 148, 44/1936, s. 

151-152, 45-46/1936, s. 160, 47/1936, s. 164, 48/1936, s. 167, 49/1936, s. 171-172, 50/1936, s. 175-176, 

51/1936, s. 179-180, 52/1936, s. 183, 1/1937, s. 4, 2/1937, s. 8, 3/1937, s. 12, 4/1937, s. 16, 5/1937, s. 20, 

6/1937, s. 24, 7-8/1937, s. 31-32, 9-10/1937, s. 36, 11/1937, s. 40, 12/1937, s. 44, 13/1937, s. 48, 14/1937, s. 52, 

15/1937, s. 56, 16/1937, s. 59, 17/1937, s. 63, 19/1937, s. 71-72, 20/1937, s. 75-76, 22/1937, s. 83-84, 23/1937, 

s. 87-88, 24/1937, s. 92, 25/1937, s. 95-96, 26/1937, s. 99-100, 29-30/1937, s. 107-108, s. 31-32/1937, s. 113-

114, 33-34/1937, s. 115-116, 35-36/1937, s. 119-120, 37-38/1937, s. 124, 39/1937, s. 127-128, 40/1937, s. 131-

132, 41/1937, s. 135-136, 42/1937, s. 139-140, 43/1937, s. 142-144, 44/1937, s. 148, 45/1937, s. 152, 46/1937, s. 

156, 47/1937, s. 160, 48/1937, s. 163, 9/1938, s. 36, 10/1938, s. 39-40, 11/1938, s. 43-44, 12/1938, s. 48, 

13/1938, s. 52, 14/1938, s. 55-56, 15/1938, s. 59, 16/1938, s. 64, 17/1938, s. 67-68, 18/1938, s. 71-72, 19/1938, 

s. 75-76, 20/1938, s. 80; następnie cykl ten był kontynuowany jako Kodeks zobowiązań w świetle judykatury, 

Nowy kodeks zobowiązań 26/1938, s. 102-104, 29-30/1938, s. 110-112, 31-32/1938, s. 115-116, 33-34/1938, s. 

120, 35-36/1938, s. 122-124, 37-38/1938, s. 127-128, 39/1938, s. 131-132, 40/1938, s. 135-136, 41/1938, s. 140, 

42/1938, s. 143-144, 43/1938, s. 147, 44/1938, s. 150, 45/1938, s. 154-160, 47/1938, s. 162-164, 48/1938, s. 167, 

13/1939, s. 45-47, 18-19/1939, s. 62-64, 20/1939, s. 67, 21/1939, s. 71, 22-23/1939, s. 76, 28-29/1939, s. 86, 30-

31/1939, s. 90, 32-33/1939, s. 95. 



13 

 

nowych przepisów z przepisami rosyjskimi
55

. Istnieje także pewna ilość artykułów 

opublikowanych w prasie prawniczej, których autorzy, omawiając poszczególne instytucje 

kodeksu, porównali je z przepisami obcymi
56

. Badając orzecznictwo Sądu Najwyższego, 

można także odnaleźć kilka wyroków, w których przeanalizowano konkretne przepisy 

kodeksu zobowiązań na tle poprzednio obowiązujących regulacji
57

. 

                                                           
55

 E. Waśkowski, Kodeks zobowiązań a cz. 1 X t. Zwodu Praw, Wileński Przegląd Prawniczy 4/1934, s. 109 i 

nast., 5/1934, s. 145 i nast., 6/1934, s. 191 i nast., 7/1934, s. 213 i nast., 8/1934, s. 245 i nast. 
56

 K. Danek, Wpływ zmiany stosunków na zobowiązania umowne według kodeksu zobowiązań na tle kodeksu 

cywilnego niemieckiego i austriackiego, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, rocznik siedemnasty z 

1937 roku, z. 1, s. 14-29; J.S., Akcja pauliańska według nowego Kodeksu Zobowiązań, Notariat i Hipoteka 

3/1934, s. 20-21; F. Halperrn, Skuteczność prawna umowy przedwstępnej, Nowa Palestra 11/1937, s. 482-489; 

S. Machalski, Zwłoka wierzyciela, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1938, z. 2, s. 3-26; tenże, Instytucja 

podstawienia według kodeksu zobowiązań, Przegląd Notarialny 5/1937, s. 4-6; tenże, Zmiana dłużnika według 

kodeksu zobowiązań, Przegląd Notarialny 1/1935, s. 7-11; E. Waśkowski, Kara wadialna według kodeksu 

zobowiązań, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1939, z. 2, s. 3-9; A. Liebeskind, Wpływ zmiany stosunków na 

zobowiązania, Głos Adwokatów 1935, z. XIII-IX, s. 225-229, z. X-XI, s. 270-276; H. Fish, Forma umów w 

polskim kodeksie zobowiązań, Czasopismo Sędziowskie 6/1933, s. 252-255; F. Kurzer, Pełnomocnictwo i 

pokrewny stosunek prawny według kod. zob. w porównaniu z kod. austr., Głos Prawa 1936/11-12, s. 485-495; 

tenże, Błąd w pobudce, Głos Adwokatów 1935, z. IV, s. 110-114; A. Ohanowicz, Umowy z niezdolnymi do 

działań prawnych w kodeksie zobowiązań, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, rocznik siedemnasty 

z 1937 roku, z. 2, s. 233-241; H. Frusch, Forma oświadczeń woli w nowem prawie polskiem, Głos Prawa 9/1934, 

s. 542-548; T. Ertel, Kodeks zobowiązań a B.G.B., Przegląd Notarialny 15-16/1934, s. 361; J. Geldwerth, 

Zobowiązania abstrakcyjne w k.z,. Głos Adwokatów 1/1936, s. 18-24, 2/1936, s. 59-67; J. Gwiazdomorski, 

Umowa przedwstępna w kod. zob., Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, rocznik dwudziesty dziewiąty z 1936 

roku, s. 438-469; B. Stelmachowski, Praktyka notarialna a kodeks zobowiązań i kodeks handlowy na tle 

ustawodawstwa ziem zachodnich, Przegląd Notarialny 5/1935, s. 98-104; J. Fell, Odpowiedzialność za cudze 

czyny, Nowa Palestra 6/1936, s. 248-258, 7/1936, s. 305-316; W. Wechsler, Odpowiedzialność z tytułu 

powierzenia wykonania czynności według kodeksu zobowiązań, Głos Prawa 1-2/1935, s. 56-67, 3-4/1935, s. 203-

213; R. Sioda, Pretensje odszkodowawcze przy wypadkach samochodowych według ustawodawstwa ziem 
zachodnich z uwzględnieniem nowego Kodeksu Zobowiązań, Czasopismo Adwokatów Polskich 2/1934, s. 17-22; 

L. Nadel, Związek przyczynowy – jako podstawa prawa do odszkodowania, Nowa Palestra 8/1936, s. 338-343; 

A. Fischler, O przelewie wierzytelności według kodeksu zobowiązań, Głos Prawa 3/1934, s. 158-165; 

W. Salkowski, Przejście praw i obowiązków według k.z. a kodeksu Napoleona, Głos Sądownictwa 7-8/1934, 

s. 518-522; J. Mieser, Miejsce spełnienia świadczenia pieniężnego, Głos Prawa 1-3/1936, s. 57-67; Zen., Zwłoka 

wierzyciela według Kodeksu Napoleona i Kodeksu Zobowiązań, Notariat i Hipoteka 21/1934, s. 182-183; 

J. Fiema, O zaskarżaniu czynności dłużnika zdziałanych ze szkodą wierzycieli, Przegląd Prawa i Administracji, 

rocznik sześćdziesiąty z 1935 roku, s. 91-113, 173-231, 269-283, rocznik sześćdziesiąty pierwszy z 1936 roku, 

s. 1-15, 82-95, 149-178, rocznik sześćdziesiąty drugi z 1937 roku, s. 22-66; E. Jarra, Szkody moralne a Polski 

Kodeks Zobowiązań, Themis Polska, Seria III, Tom IX, Warszawa 1935, s. 1-58; Z. Fenichel, Zobowiązania 

niezupełne (naturalne) w k.z., Nowy Kodeks Zobowiązań 16/1936, s. 61-63, 17/1936, s. 66-67, 18/1936, s. 69-

70, 19/1936, s. 73-75, 20/1936, s. 77-78; tenże, Potrącenie w prawie polskiem, Nowy Kodeks Zobowiązań 

36/1934, s. 125-127, 37/1934, s. 129-132, 38/1934, s. 133-135, 39/1934, s. 137-138; tenże, Odpowiedzialność z 

tytułu powierzenia wykonania czynności według k.z., Głos Sądownictwa 12/1934, s. 890-896; tenże, Zrzeczenie 

się prawa według kodeksu zobowiązań, Głos Adwokatów 1935, z. VII, s. 193-200; tenże, Problem odsetek w 

polskiem prawie prywatnem, Głos Prawa 11-12/1935, s. 691-703; tenże, Oferta i przyjęcie według k.z., Nowy 

Kodeks Zobowiązań 41/1936, s. 137-139, 42/1936, s. 141-142, 43/1936, s. 145-147, 44/1936, s. 149-150; 

J. Rundstein, Skarga Pauliańska według Kodeksu Zobowiązań z uwzględnieniem norm obowiązujących na 

terenie b. Królestwa Kongresowego, Nowy Kodeks Zobowiązań 4/1935, s. 13-15, 5/1935, s. 17-19; 

E. Waśkowski, Istota i źródła zobowiązań, Nowy Kodeks Zobowiązań 11/1937, s. 37-38, 12/1937, s. 41-42; 

R. Longchamps de Berier, glosa do orz. SN z 18.11.1938 r., C. III 3233/37, OSP 1939, poz. 207; M. Allerhand, 

glosa do orz. SN z 29.11.1937 r. C. II. 1915/37, OSP 1938, poz. 91; tenże, glosa do orz. SN z 3.12.1936 r., C. II. 

1909/36, OSP 1937, poz. 44, L. Konic, glosa do orz. SN z 13.02.1936 r., C. I. 1523/35, OSP 1936, poz. 636. 
57

 Orz. SN z 7.06.1937 r., C II 268/37, Zb. O. 1938, poz. 100, dotyczące art. 62 k.z.; orz. SN   z 25.08.1937 r., C I 

2929/36, OSP 1937, poz. 706, dotyczące art. 151 k.z., orz. SN z 25.11.1937 r., C II 1306/37, Zb. O. 1938, poz. 
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Podstawą analizy instytucji części ogólnej kodeksu zobowiązań będzie najpierw 

porównanie stanu prawnego istniejącego na terenie poszczególnych zaborów. Z uwagi na jego 

znikome znaczenie pominąć można prawo węgierskie. Uwzględnić natomiast należy trzy inne 

akty prawne, czy też ich projekty, które odegrały ważną rolę w pracach Komisji 

Kodyfikacyjnej. Pierwszym z nich był szwajcarski kodeks zobowiązań z 1911 r. Drugim, 

rosyjski projekt prawa o zobowiązaniach z 1913 r. Trzeci to projekt francusko-włoski z 

1927 r. Następną płaszczyzną analizy jest prześledzenie zmian, jakim podlegały poszczególne 

instytucje kodeksu w kolejnych projektach, począwszy od projektów E. Tilla, poprzez 

kontrprojekt L. Domańskiego, projekt Podkomisji z 1932 r., projekt przyjęty przez Kolegium 

Uchwalające w 1933 r., aż do ostatecznego tekstu kodeksu z 1933 r.  

W opracowaniu W. Dajczaka, który przeanalizował sposób wykorzystania metody 

komparatystycznej i historycznej przy tworzeniu przepisów kodeksu zobowiązań, 

zaprezentowano pogląd, że ta pierwsza była zdecydowanie dominująca
58

. Rzeczywiście, 

analizując treść motywów do projektu E. Tilla, uzasadnienia R. Longchampsa de Berier i 

„Instytucji” L. Domańskiego należy dojść do wniosku, że ich autorzy koncentrowali się na 

poszukiwaniu inspiracji dla polskiego kodeksu wśród obowiązujących wówczas przepisów 

obcych kodeksów albo współczesnych im projektów. Z reguły nie dokonywali natomiast 

analizy rozwoju poszczególnych instytucji prawa zobowiązań w obcych porządkach 

prawnych w aspekcie historycznym. W „Uzasadnieniu” brak jest odwołań do przepisów 

obowiązujących w zaborze pruskim przed 1900 rokiem czy też szwajcarskiego prawa 

obligacyjnego z 1881 r. W kilkunastu przypadkach R. Longchamps de Berier, odwołując się 

do przepisów kodeksu austriackiego, wskazywał, że zostały one znowelizowane. Nie 

dokonywał jednak porównań z poprzednio obowiązującymi przepisami. Podobny charakter 

miały „Instytucje kodeksu zobowiązań” L. Domańskiego
59

. W porównaniu do 

R. Longchampsa de Berier L. Domański częściej i szerzej odwoływał się natomiast do prawa 

rzymskiego. Odwołania te były uzasadnione nie tylko praktycznym, ale i teoretycznym 

charakterem „Instytucji”, co wprost wskazano w podtytule tego dzieła. Również E. Till w 

                                                                                                                                                                                     
374, dotyczące art. 161 k.z.; orz. SN z 30.06.1938 r., C. II. 6/38, OSP 1939, poz. 22, dotyczące potrącenia; orz. 

SN z 15/29.10.1937 r., C.I. 2440/36, OSP 1938, poz. 51, dotyczące art. 22 k.z. 
58

 W. Dajczak, Kodeks zobowiązań jako lekcja metody prawnoporównawczej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 

4/2014. 
59

 L. Domański raz, przy kwestii podzielności świadczenia, odwołał się do zmian, które zaszły w prawie 

szwajcarskim w kodeksie z 1911 r. w porównaniu do kodeksu z 1881 r. (L. Domański, Instytucje…, s. 137). 
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uzasadnieniu do projektu „Polskiego prawa zobowiązań” odwoływał się przede wszystkim do 

aktualnie obowiązujących w innych państwach przepisów
60

.  

Spostrzeżenia te uzasadniają, przy badaniu genezy instytucji części ogólnej kodeksu 

zobowiązań, skupienie się przede wszystkim na porównaniu ich z kodeksami obowiązującymi 

na ziemiach polskich oraz kodeksem szwajcarskim i projektem francusko-włoskim, jako tymi, 

które wywierały największy wpływ na prace Komisji Kodyfikacyjnej. 

Celem pracy nie jest przy tym przedstawienie jak najgłębszej analizy odpowiedników 

poszczególnych instytucji kodeksu zobowiązań w obcych kodeksach. Treść „Uzasadnienia do 

projektu kodeksu zobowiązań” i „Instytucji kodeksu zobowiązań” wskazuje, że Komisja 

Kodyfikacyjna nie starała się rozwiązać wszystkich problemów, które pojawiły się przy 

wykładni odpowiednich przepisów w kodeksach obcych. Wręcz przeciwnie, R. Longchamps 

de Berier niejednokrotnie podkreślał, że pewnych kwestii kodeks nie rozstrzygał, 

pozostawiając je doktrynie
61

. Konstruując przepisy kodeksu zobowiązań wyznaczano 

podstawowe ramy danej instytucji, rozstrzygając tylko węzłowe zagadnienia. W takim samym 

zakresie uzasadnione jest zatem przeprowadzenie analizy prawnoporównawczej. 

Praca składa się z siedmiu części. W pierwszej omówiono przebieg prac nad 

kodyfikacją prawa zobowiązań od chwili powstania Komisji Kodyfikacyjnej. Przedstawiono 

zasady jej funkcjonowania, organizację i chronologię prac. Zaprezentowano materiały i 

projekty, które zostały przygotowane przez członków Komisji. Druga część zawiera 

informacje na temat kodeksów obcych, które były uwzględniane w toku prac Komisji oraz 

opinie polskich prawników na ich temat. Wymieniono w niej także polską literaturę 

prawniczą poświęconą obcym ustawom cywilnym, ponieważ pomaga ona ocenić skalę 

zainteresowania, jakim się cieszyły. W pozostałych pięciu częściach omówiono poszczególne 

instytucje części ogólnej kodeksu zobowiązań. Przyjęto w nich systematykę na której oparty 

był kodeks zobowiązań. 

                                                           
60

 E. Till trzy razy odwołał się, przy problemie przedmiotu zobowiązań, przelewu i zmiany dłużnika, do 

szwajcarskiego prawa obligacyjnego z 1881 r. oraz jeden raz, przy przyrzeczeniu publicznym, do Landrechtu 

Pruskiego (E. Till, Polskie…, s. 48, 92, 138, 139). 
61

 Np. zawieranie umów z samym sobą przez pełnomocnika (Uzasadnienie…, s. 147), założenia przyrzeczenia 

publicznego (Uzasadnienie…, s. 148), przyczynowość albo abstrakcyjność przelewu (Uzasadnienie…, s. 255). 
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1. Historia prac nad prawem zobowiązań w II Rzeczpospolitej 

 

1.1. Organizacja prac nad prawem zobowiązań 

„Data dnia 3 czerwca 1919 r. pozostanie pamiętną w dziejach ujednostajnienia 

prawodawstwa cywilnego i karnego na ziemiach zrastającej się po latach podziału 

Rzeczpospolitej Polskiej” - tak na stronach „Kwartalnika Prawa Cywilnego i Karnego” z 

1919 r. poinformowano o powstaniu Komisji Kodyfikacyjnej
62

. Jako dzień rozpoczęcia 

działalności Komisji Kodyfikacyjnej można traktować 23 września 1919 r., kiedy nastąpiło 

doręczenie Prezydentowi Komisji dekretu Prezydenta RP powołującego członków Komisji
63

. 

Idea powołania instytucji, która zajęłaby się przygotowaniem przepisów prawa dla 

ziem polskich nie była nowa. Już w latach pierwszej wojny światowej, w okresie 

funkcjonowania Tymczasowej Rady Stanu, powołano komisje, które prowadziły prace nad 

projektami jednolitego prawa. Nie zajmowano się jednak prawem cywilnym materialnym, 

gdyż Komisja Prawa Cywilnego, która odbyła w 1917 i 1918 roku trzydzieści siedem 

posiedzeń, poświęciła się pracom nad projektem ustawy o postępowaniu cywilnym
64

. 

Po odzyskaniu niepodległości w prasie prawniczej pojawiły się głosy sugerujące 

utworzenie odrębnej instytucji, która zajęłaby się stworzeniem jednolitego prawa. W styczniu 

1919 r. w „Gazecie Sądowej Warszawskiej” ukazał się artykuł W. Makowskiego „W sprawie 

ujednostajnienia ustawodawstwa”. Autor zaproponował utworzenie przy Sejmie specjalnej, 

autonomicznej instytucji z zadaniem gromadzenia materiałów do ujednolicenia prawa
65

. 

W kwietniu 1919 r. w tym samym czasopiśmie został opublikowany artykuł F.K. Fiericha 

„Kilka uwag w sprawie obecnych zadań ustawodawstwa polskiego”, w którym przedstawiono 

dokładniejsze propozycje podjęcia prac nad ujednoliceniem ustawodawstwa. Autor 

wskazywał, nie posługując się jeszcze nazwą „komisja kodyfikacyjna” ani nie nakreślając 

kształtu instytucji, że dzieło kodyfikacji „wymaga skupienia sił wybitnych fachowych”. 

Odnosząc się do prób kodyfikacji prawa w XIX w. sugerował, że „wypracowanie 

poszczególnych działów ustawodawstwa polskiego należałoby poruczyć komisjom o 
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niewielkiej liczbie członków lub tylko jednostkom, wybitnie uzdolnionym w pracy 

kodyfikacyjnej”
66

. 

Opublikowanie artykułu F.K. Fiericha zbiegło się w czasie ze złożeniem przez posła 

Z. Marka w dniu 1 kwietnia 1919 r. poselskiego wniosku ustawodawczego w przedmiocie 

powołania Komisji Kodyfikacyjnej. Oprócz niego wnioski złożyli także: Minister 

Sprawiedliwości, prezes Izby II SN F. Nowodworski, przewodniczący komisji prawniczej 

Ministerstwa Sprawiedliwości H. Konic oraz przewodniczący komisji procedury cywilnej i 

prawa handlowego Ministerstwa Sprawiedliwości J.J. Litauer. Projekty te różniły się co do 

usytuowania komisji w systemie organów państwa
67

.  

Ostatecznie przyjęto, uchwalony 3 czerwca 1919 r. (Dz. U. 44, poz. 315), projekt 

poselski, zmodyfikowany w wyniku prac w komisji prawniczej Sejmu. Do zakresu działań 

Komisji należało przygotowanie projektów jednolitego ustawodawstwa dla całego państwa 

oraz innych projektów ustawodawczych, które Komisja miała opracować na podstawie 

uchwały Sejmu bądź też w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości. Projekty ustaw 

przygotowane przez Komisję miały być wnoszone do Sejmu przez Ministra Sprawiedliwości. 

Swój regulamin Komisja miała opracować w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Na 

podstawie postanowienia Naczelnika Państwa z 22 sierpnia 1919 r. w skład komisji, zgodnie z 

ustawą, weszło 40 członków, 3 wiceprezydentów oraz prezydent Komisji
68

. 
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Spośród powołanych członków Komisji rozpoczęcia jej prac nie dożył W. Holewiński, 

który zmarł 8 października 1919 r. Mógł on mieć istotny wpływ na prace nad prawem 

zobowiązań. Był autorem wydanego w 1875 r. opracowania: „O zobowiązaniach podług 

Kodeksu Napoleona”. Brał także udział w pracach nad projektem kodeksu cywilnego dla 

Cesarstwa Rosyjskiego
69

.  

Po inauguracji prac Komisji Kodyfikacyjnej, która miała miejsce 10 listopada 1919 r., 

w dniach 11, 12 i 13 listopada odbyły się zebrania ogólne, na których przedyskutowano i 

uchwalono regulamin Komisji. Członków Komisji podzielono na dwa wydziały: cywilny i 

karny. Wydziały mogły się podzielić na sekcje. Uchwalono, że zebrania będą się odbywały co 

najmniej dwa razy w roku w Warszawie, zaś zebrania wydziałów, względnie sekcji, w 

Warszawie, Krakowie, Lwowie i Poznaniu, za każdorazową uchwałą wydziału, względnie 

Komisji. W dniach 12, 13 i 14 listopada odbyły się posiedzenia wydziałowe i sekcyjne. 

Wydział cywilny został podzielony się na trzy sekcje: prawa cywilnego, prawa handlowego i 

procedury cywilnej. Prezesem wydziału cywilnego wybrano H. Konica, wiceprezesem 

F. Zolla, sekretarzem K. Lutostańskiego. Prezesem sekcji prawa cywilnego wybrano 

W.L. Jaworskiego, wiceprezesem I. Łyskowskiego, sekretarzem S. Gołąba. Członkom 

wydziałów (sekcji) przydzielono referaty poszczególnych działów prawa. Najpierw na 

podstawie kwestionariuszy wydział (sekcja) miał uchwalić zasady ogólne, a potem na ich 

podstawie referenci mieli opracować projekty podzielone na artykuły. Ustalono, że projekt 

opracowany przez sekcję będzie następnie wniesiony do aprobaty wydziału, po czym 

ostateczną sankcję nada mu zebranie ogólne Komisji Kodyfikacyjnej
70

. 

Na kolejnym posiedzeniu, trwającym od 20 listopada do 10 grudnia 1920 r. w 

Poznaniu, uchwalono nowy, tymczasowy regulamin Komisji, który został zastąpiony 

regulaminem ostatecznym z 5 grudnia 1921 r.
71

 

Tak ustalony porządek prac nie był do końca efektywny, ponieważ powodował 

konieczność uzgadniania treści projektów w szerokim gronie członków sekcji lub wydziału
72

. 

W dniu 25 października 1924 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacji Prac, którego 

celem była zmiana regulaminu poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych 

umożliwiających przyśpieszenie prac. Była to instytucja opiniodawcza Komisji, składająca się 
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z Prezydium, Sekretariatu Ogólnego, prezesów wydziałów i sekcji oraz dwóch przedstawicieli 

Zebrania Ogólnego Komisji. Po dyskusji uchwalono wyznaczenie spośród członków sekcji 

stałych referentów dla każdego działu większych prac. Wszyscy ci referenci wchodzili w 

skład Komitetu Organizacji Prac. Wszystkim referentom wyznaczono terminy do złożenia 

projektów, w tym dla prawa cywilnego - działu o zobowiązaniach do końca 1927 r.
73

 

Komisja Kodyfikacyjna uchwaliła te zmiany w nowym regulaminie przyjętym 14 

grudnia 1924 r. Wprowadzono też możliwość przyjęcia skróconego tryb postępowania, w 

którym na wniosek sekcji dany wniosek mógł być kierowany bezpośrednio do Komitetu 

Organizacji Prac bez zwoływania całej Komisji Kodyfikacyjnej
74

.  

W ramach sekcji prawa cywilnego powołano wówczas Podkomisję prawa o 

zobowiązaniach. Jej prezesem został W.L. Jaworski. Nad projektem prawa zobowiązań 

pracowali dwaj referenci: I. Łyskowski (jednocześnie wiceprezes sekcji) i E. Till (zm. w 

1926 r.). W skład Podkomisji oprócz referentów wchodzili: L. Domański, J. Glass, S. Gołąb, 

R. Longchamps de Berier, S. Wróblewski i F. Zoll. Ponadto na wniosek Podkomisji i na 

podstawie uchwały Komitetu Organizacji Prac z 15 czerwca 1925 r. w skład sekcji wszedł 

wiceprezes sądu apelacyjnego w Poznaniu W. Mańkowski
75

. 

Podkomisja wniosła także do Komitetu Organizacji Prac o mianowanie referentami 

pomocniczymi prof. Longchampsa de Berier (od 1 października 1925 r.) i prof. Zolla (od 1 

kwietnia 1926 r.) oraz polecenia L. Domańskiemu współpracy z w celu uzgodnienia 

konstrukcji prawnej projektu z konstrukcjami prawnymi i terminologią kodeksu Napoleona. 

Wnioski te Komitet uchwalił na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 1925 r.
76

  

W myśl uchwał Podkomisji powziętych w kwietniu 1929 r., podstawą dalszych prac 

stały się projekty E. Tilla i L. Domańskiego. Nad projektami obradować miała komisja 

przygotowawcza, w której referat objął R. Longchamps de Berier. Współreferentem był 

L. Domański. Ponadto w skład Podkomisji wchodzili H. Konic i I. Łyskowski. Protokolantem 

był J. Wasilkowski. W obradach Podkomisji brali też udział: prof. J. Sułkowski, jako delegat 

sekcji prawa handlowego, i K. Głębocki, były profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie w 
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Wilnie, jako delegat Ministerstwa Sprawiedliwości. Przy obradach nad umową spółki 

koreferat obejmował H. Konic, jako autor projektu przepisów w tej kwestii
77

. 

Nowy regulamin Komisji Kodyfikacyjnej został uchwalony 19 grudnia 1932 r. 

Zgodnie z § 9 regulaminu utworzono w ramach Komisji Kodyfikacyjnej 11 podkomisji w tym 

Podkomisję prawa o zobowiązaniach
78

. Liczbę, zakres i skład podkomisji ustalało Prezydium 

składające się z prezydenta i wiceprezydentów, które wyznaczało też przewodniczącego oraz 

w porozumieniu z nim jego zastępcę, referenta, a w razie potrzeby także współreferenta. 

Podkomisja nie mogła liczyć więcej niż sześciu członków. Prezydium wyznaczało także 

protokolanta podkomisji. Z przepisów końcowych regulaminu wynikało, że stracił moc 

regulamin ogólny z 14 grudnia 1924 r. i z 28 września 1931 r. Regulamin wchodził w życie 

od 1 stycznia 1933 r., a podkomisje miały zostać powołane w ciągu tygodnia. Według 

nowego regulaminu projekty przygotowane przez referenta były przedmiotem obrad i 

uchwalane przez podkomisję w dwóch czytaniach, przy czym pomiędzy pierwszym a drugim 

czytaniem projekt był rozsyłany do zaopiniowania członkom Komisji, sądom, właściwym 

urzędom, organizacjom prawniczym i gospodarczym. Projekt uchwalony przez podkomisję w 

drugim czytaniu był przesyłany do Kolegium Uchwalającego, które rozpatrywało jedynie 

wniesione poprawki i projekt w jednym czytaniu mogło przyjąć lub odrzucić. Jednocześnie 

podkomisja miała obowiązek sporządzenia uzasadnienia projektu. Projekt przyjęty przez 

Kolegium prezydent Komisji przedstawiał Ministrowi Sprawiedliwości.  

Według stanu na rok 1934 istniały podkomisje: części ogólnej prawa cywilnego, 

prawa majątkowego małżeńskiego, prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki, prawa 

rzeczowego, prawa spadkowego, prawa handlowego, postępowania niespornego, prawa 

upadłościowego, prawa upadłościowego, Wśród wymienianych wtedy podkomisji brak już 

było informacji o podkomisji prawa o zobowiązaniach
79

. 

 

1.2. Prace Komisji Kodyfikacyjnej nad prawem zobowiązań 

W wygłoszonym przy okazji inauguracji prac Komisji w dniu 10 listopada 1919 r. 

wykładzie, prezydent Komisji F.K. Fierich skoncentrował się na założeniach ogólnych prawa 
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cywilnego i procedurze cywilnej. W kwestii prawa zobowiązań stwierdził jedynie, że „w 

dziedzinie swobodnego kontraktowania, wobec licznych wybryków i wybujałości, które 

urągają dobrym obyczajom, zaufaniu, dobrej wierze w obrocie, trzeba będzie, o ile ustawowo 

przewidziane środki nie starczą, zwrócić o pomoc do porządku określonego przez 

obyczajność społeczną, której zasadom da wyraz Sędzia, jako reprezentant współczesnej 

kultury. Tak więc swoboda w działaniu ulec winna pewnym uzasadnionym ograniczeniom”
80

. 

W początkowej fazie prac sekcja prawa cywilnego zajmowała się opracowaniem 

międzynarodowego i międzydzielnicowego prawa prywatnego. Uchwałę w tej kwestii podjęto 

14 listopada 1919 r.
81

 Posiedzenie sekcji odbyło się w dniach od 14 do 20 maja 1920 r.
82

 

Kolejne posiedzenie, które miało się odbyć w dniu 20 sierpnia 1920 r., zostało odroczone
83

. 

Odbyło się w dniach od 20 listopada do 10 grudnia 1920 r. w Poznaniu pod przewodnictwem 

W.L. Jaworskiego. Projekty międzydzielnicowego i międzynarodowego prawa prywatnego 

zostały opracowane przez prof. Zolla i prof. Rostworowskiego. Zostały zatwierdzone w 

dniach 6, 7 i 8 kwietnia 1921 r.
84

  

W pierwszym okresie prac Komisji Kodyfikacyjnej planowano przygotować projekt 

całego kodeksu cywilnego. W dniach od 25 marca do 2 kwietnia 1920 r. w Krakowie miało 

miejsce spotkanie członków sekcji cywilnej Komisji Kodyfikacyjnej. W porządku dziennym 

obrad znalazły się m.in. kwestie dotyczące systemu przyszłego kodeksu, przedstawione przez 

L. Domańskiego i S. Gołąba
85

. Natomiast na kolejnym spotkaniu, które odbyło się w dniach 

od 20 listopada do 10 grudnia tego samego roku w Poznaniu, planowano omawiać 

przedłożony przez prof. Tilla projekt rozdziału kodeksu cywilnego o osobach prawnych. 

Koreferat projektu objął prof. Łyskowski. Dyskusja w tej sprawie została jednak odroczona
86

.  

W tym czasie członkowie Komisji Kodyfikacyjnej poświęcili przyszłemu kodeksowi 

kilka opracowań opublikowanych w prasie prawniczej bądź przedstawionych na spotkaniach 

Komisji. Na posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej w dniu 6 grudnia 1921 r. prof. Jaworski 

wygłosił wykład „Nowożytny kodeks cywilny”
87

. Prof. Jaworski opowiedział się przeciwko 

pomysłom recepcji jednego z obcych kodeksów. Wskazywał, że przyszły kodeks powinien 
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być oparty za zasadach liberalizmu. Postulował, aby przepisy kodeksu były zbliżone do 

obowiązujących w innych państwach oraz aby prawo obligacyjne nie odbiegało od prawa 

handlowego. Prof. Jaworski nie omawiał natomiast treści poszczególnych instytucji prawa 

zobowiązań. Z kolei L. Domański przygotował opracowanie „O systemie przyszłego Kodeksu 

Cywilnego Polskiego
88

. Natomiast I. Łyskowski na zebraniu Towarzystwa Prawniczego w 

Warszawie wygłosił referat „Ewolucja prawa rzymskiego o zobowiązaniach a zadania 

dzisiejsze”
89

. Później I. Łyskowski opublikował jeszcze artykuł „Z komisji Kodyfikacyjnej. 

Projekt jednolitego dla całej Polski prawa zobowiązań”, w którym podał, że w Podkomisji 

starły się dwa stanowiska na temat charakteru prawa zobowiązań. Jedno z nich opierało się na 

koncepcji indywidualistycznej, zaś drugie na społecznej funkcji prawa zobowiązań
90

. 

Od początku dominował przy tym pogląd o potrzebie stworzenia własnego kodeksu 

cywilnego, który nie byłby tylko kompilacją rozwiązań zawartych w obcych kodeksach. 

Uchwałę taką sekcja prawa cywilnego podjęła jeszcze w listopadzie 1919 r. Idea ta znalazła 

poparcie szerszych kręgów prawniczych, które na zjeździe prawników polskich w dniu 22 

maja 1920 r. także wyraziły poparcie dla takiej koncepcji
91

. Tworzenie własnego kodeksu nie 

oznaczało próby wprowadzania zupełnie nowych rozwiązań, lecz wykorzystanie doświadczeń 

innych państw i zaadoptowanie ich do kultury prawnej Polski
92

. 

Jako początek prac nad prawem zobowiązań można przyjąć rok 1923
93

. Sekcja prawa 

cywilnego odbyła wówczas posiedzenie w dniu 8 kwietnia 1923 r., na którym postanowiono, 

że główną uwagę należy skierować na przygotowanie prawa obligacyjnego
94

. Następnie na 

konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 14 maja 1924 r. we Lwowie, E. Rappaport 

wskazał, że prawo obligacyjne powinno być szybciej ujednolicone, gdyż bez niego nie można 

uchwalić prawa handlowego. Przewodniczący Komisji poinformował także, że prof. Till 

chciałby zakończyć prace nad prawem zobowiązań w ciągu 3 lat
95

. Terminu tego nie udało się 

jednak dochować. W toku prac Komisji kilkakrotnie podawano kolejne planowane terminy 
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zakończenia prac nad prawem obligacyjnym. Najpierw miał to być koniec roku 1927
96

. Z 

komunikatu za rok 1926 r. wynika, że na posiedzeniu w dniu 19 października 1926 r. 

ustalono, że do 1929 r. kolejno uchwalone zostaną: procedura cywilna, kodeks karny, kodeks 

handlowy, prawo obligacyjne i familijne
97

. Następnie wskazano na rok 1932, jako ostateczny 

termin zakończenia prac Komisji. Wówczas miały się zakończyć prace nad prawem 

rzeczowym i spadkowym
98

. Wiadomo także, że kolejni premierzy i ministrowie handlu pisali 

do Komisji Kodyfikacyjnej ponaglające dezyderaty w sprawie prawa o zobowiązaniach
99

.  

Największą ilość projektów przygotował E. Till, który od samego początku aktywnie 

włączył się w prace kodyfikacyjne. W 1921 r., kiedy jeszcze zamiarem Komisji było 

opracowanie całego kodeksu cywilnego, ukazał się projekt: „Osoby prawne. Projekt rozdziału 

kodeksu cywilnego z uwagami”. Projekt składał się z 33 paragrafów z uzasadnieniem
100

. 

Także w 1921 r. opublikowano „Projekt referenta rozdziału Kod. Cyw. Polskiego o 

wynagrodzeniu szkody z czynów bezprawnych”. Obejmował on 25 artykułów, opatrzonych 

obszernym uzasadnieniem. W projekcie uregulowano kwestię wynagrodzenia szkody z tytułu 

zawinionych czynów bezprawnych oraz szkody wynikłej z działań będących wprawdzie 

wykonywaniem prawa, lecz w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami. Opracowano w nim 

kwestie odpowiedzialności solidarnej za wyrządzenie szkody, rodzaju roszczeń 

odszkodowawczych i ich wysokości, miary staranności przy wykonywaniu zobowiązań, 

odpowiedzialności za czyny osób trzecich oraz osób o niepełnej poczytalności, obrony 

koniecznej, stanu wyższej konieczności, samopomocy, poszczególnych rodzajów szkód, w 

tym wynikających z uszkodzenia ciała i zdrowia, śmierci, pozbawienia wolności, zawalenia 

się budynków, ruchu przedsiębiorstw i pojazdów mechanicznych oraz przedawnienia. Projekt 

przewidywał także odpowiedzialność za naruszenie dobrego imienia i wynagrodzenie szkody 

niemajątkowej wynikłej z uszczerbku na ciele i zdrowiu, spowodowania śmierci i 

pozbawienia wolności. Na końcu swojego projektu E. Till umieścił dodatkowo dziewięć 

artykułów, proponowanych dla przyszłego projektu przepisów o odszkodowaniu z tytułu 

niewykonania zobowiązania. Przepisy te traktowały o odpowiedzialności dłużnika z tytułu 

niewykonania zobowiązania, w tym zobowiązań do czynienia, sposobu ustalenia szkody, 

odpowiedzialności za osoby trzecie, przy pomocy których wykonuje się zobowiązanie, 
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zwłoki, odsetek, odstąpienia od umowy i kary umownej
101

. Koncepcja przepisów 

przedstawiona przez prof. Tilla oparta była zatem na odrębnym uregulowaniu kwestii 

odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązania od odszkodowania z tytułu czynów 

niedozwolonych. Przemawiał za tym, zdaniem E. Tilla, względny charakter bezprawia przy 

odpowiedzialności ex contractu (tzn. tylko względem drugiej strony stosunku 

zobowiązaniowego) oraz brak stworzenia nowego zobowiązania (a jedynie modyfikacji 

istniejącego stosunku prawnego).  

Swój projekt prof. Till przedstawił nie tylko Komisji Kodyfikacyjnej, ale także na 

posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Prawniczego we Lwowie w styczniu i lutym 1921 r. 

W dyskusjach tych uczestniczyli także profesorowie K. Stefko i R. Longchamps de Berier 

oraz przedstawiciele jurysprudencji i adwokatury
102

. 

W 1922 r. prof. Till przygotował kolejny projekt „O zobowiązaniach. Część pierwsza. 

Postanowienia ogólne”, który nie został opublikowany. Został on przesłany w marcu 1922 r. 

członkom sekcji prawa cywilnego
103

. W 1923 r. ukazał się najobszerniejszy projekt E. Tilla 

„Polskie prawo zobowiązań. Część ogólna. Projekt wstępny z motywami”
104

. Został on 

opracowany przy współudziale lwowskich członków Komisji: M. Allerhanda, 

A. Dolińskiego, R. Longchampsa de Berier i K. Stefki. Nie wiadomo na czym dokładnie 

polegała ta współpraca. Został on opublikowany w „Przeglądzie Prawa i Administracji” w 

1923 r., a w 1924 r. wydany we Lwowie, jako osobna publikacja nakładem Komisji 

Kodyfikacyjnej. Projekt składał się z 216 artykułów ze szczegółowym uzasadnieniem. 

W kwestii odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych z niewielkimi zmianami 

oparty był na wcześniejszym projekcie z 1921 r. 

Nie zachowały się uwagi do projektu wstępnego prof. Tilla opracowane przez 

M. Mańkowskiego (zm. w 1928 r.), które w rękopisie zostały rozesłane do członków 

Podkomisji w styczniu i lutym 1924 r.
105

 Nie zachowała się także odmienna redakcja projektu 

E. Tilla opracowana przez L. Domańskiego pt. „Polskie prawo o zobowiązaniach. Część 
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ogólna według projektu prof. E. Tilla w opracowaniu Komisji Kodyfikacyjnej Ludwika 

Domańskiego”, rozesłana również w rękopisie członkom Podkomisji w czerwcu 1924 r.
106

 

Dalsze prace prof. Tilla nad projektami przepisów o zobowiązaniach przerwała jego 

śmierć w 1926 r. Już po śmierci E. Tilla, w 1928 r., wydany został projekt części 

szczegółowej „Polskie prawo zobowiązań (Część szczegółowa). Projekt wstępny z 

motywami”. Był on wspólnym dziełem E. Tilla i R. Longchampsa de Berier
107

. Prace nad tym 

projektem rozpoczął samodzielnie E. Till, lecz nie zdołał ich dokończyć. Pozostawił jednak w 

rękopisie podzielone już na artykuły projekty szeregu stosunków prawnych z części 

szczegółowej wraz z uzasadnieniami
108

. 

Równolegle do prac prof. Tilla jeszcze dwóch członków Komisji przygotowało 

projekty przepisów kodeksu cywilnego. Prof. Gołąb w 1920 r. opracował przepisy o 

podstępie, przymusie, błędzie i oświadczeniu nie na serio. Przepisy te obejmowały 13 

artykułów opatrzonych obszernym uzasadnieniem. Publikacja ta zawierała także szerokie 

rozważania teoretyczne
109

. Natomiast prof. Łyskowski w kwietniu 1924 r. w formie 

drukowanej odbitki rozesłał członkom sekcji prawa cywilnego projekt o koncepcji 

podstawowej prawa zobowiązań. Autor opracował 17 artykułów dotyczących niesłusznego 

zbogacenia z uzasadnieniem
110

. W 1928 r. w zeszytach Komisji Kodyfikacyjnej 

opublikowano projekt pt. „Kodeks cywilny Rzeczypospolitej Polskiej. Księga pierwsza. 

Przepisy ogólne. Projekt z uzasadnieniem”. Składał się z 128 artykułów opatrzonych 

obszernym uzasadnieniem
111

. Nie opublikowano natomiast kolejnych rezultatów prac 

prof. Łyskowskiego nad prawem zobowiązań, choć w sprawozdaniu Komisji za rok 1927 

zachowała się informacja, że I. Łyskowski opracował także „pierworys (…) działu o 

zobowiązaniach"
112

. 
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Jednak ani projekt przepisów opracowany przez I. Łyskowskiego, ani przez S. Gołąba 

nie był w późniejszym okresie podstawą prac Podkomisji prawa o zobowiązaniach
113

. 

 W dniu 19 marca 1927 r. w wydawnictwie Komisji Kodyfikacyjnej został 

opublikowany kontrprojekt części ogólnej o zobowiązaniach autorstwa L. Domańskiego
114

. 

Przyczyną przygotowania alternatywnego projektu było przekonania autora, że projekt Tilla 

oparty był na rozwiązaniach germańskich i nie uwzględniał w należyty sposób kodeksu 

Napoleona, projektu francusko-włoskiego oraz projektu rosyjskiego
115

. Kontrprojekt 

Domańskiego składał się z 317 artykułów. Nie zawierał uzasadnienia. Natomiast autor 

projektu przy poszczególnych artykułach umieścił odwołania do odpowiednich przepisów 

projektu Tilla, projektu rosyjskiego, kodeksu Napoleona i projektu francusko-włoskiego. 

W zakresie części ogólnej zobowiązań to właśnie wcześniejszy projekt Tilla z 1923 r. 

oraz kontrprojekt Domańskiego z 1927 r. stał się podstawą dalszych prac Komisji nad 

kodeksem zobowiązań na podstawie uchwały podsekcji III prawa cywilnego z 17 kwietnia 

1929 r.
116

 Według L. Domańskiego podstawę dyskusji stanowił przede wszystkim 

kontrprojekt, natomiast projekt Tilla był uwzględniany
117

. Pierwsze czytanie Podkomisji 

odbyło się w dniach od 15 sierpnia 1929 r. do 18 marca 1931 r.
118

 Członkowie Podkomisji 

pracowali częściowo nawet w okresie wakacyjnym
119

. Podkomisja uchwaliła wówczas 

projekt części ogólnej (przyjęty w dniach od 15 do 22 sierpnia 1929 r.
120

) oraz niektóre działy 

projektu części szczegółowej: umowę sprzedaży, zamiany i spółki. Przy obradach nad umową 

spółki koreferat obejmował H. Konic ze względu na fakt, że przedłożył swój projekt 

przepisów o spółce cywilnej
121

. Projekt przyjęty w pierwszym czytaniu nie został 

opublikowany i nie dotrwał do naszych czasów. Znane są tylko jego fragmenty. Dzięki 

monografii instytucji bezpodstawnego zbogacenia przygotowanej do „Encyklopedii 

podręcznej prawa prywatnego” znana jest struktura przepisów o bezpodstawnym zbogaceniu i 
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nienależnym świadczeniu oraz treść części przepisów
122

. Natomiast J. Wasilkowskiemu 

zawdzięczamy znajomość przepisów o odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez 

zwierzęta i rzeczy
123

. Ogółem do jesieni 1930 r. Podkomisja odbyła trzy serie posiedzeń: 

jedną w Konstancinie pod Warszawą u L. Domańskiego, drugą w Warszawie, a trzecią w 

Ratowie pod Mławą u H. Konica. Przedmiotem kolejnej serii posiedzeń w listopadzie 1930 r. 

miała być umowa najmu i dzierżawy. Po uchwaleniu całego projektu w drugim czytaniu 

planowane było jego opublikowanie w wydawnictwach Komisji Kodyfikacyjnej
124

. Drugie 

czytanie miało miejsce w dniach od 29 sierpnia 1931 r. do 26 listopada 1931 r. 

Przewodniczącym obrad był H. Konic. Referentem był R. Longchamps de Berier, zaś 

współreferentem L. Domański. W trakcie prac nad przepisami o spółce cywilnej obradom 

przewodniczył I. Łyskowski. W trakcie pierwszego czytania brał ponadto udział J. Sułkowski, 

który był delegatem sekcji prawa handlowego. W obradach poświęconych umowie o pracę 

uczestniczył z kolei A. Raczyński, jako ekspert. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował 

K. Głębocki a następnie J. Horoszowski
125

. 

Efektem tych prac był „Projekt przepisów prawa o zobowiązaniach”, który ukazał się 

w 1932 r. w zeszytach Komisji Kodyfikacyjnej
126

. Obejmował 677 artykułów, w tym 312 

artykułów części ogólnej. Po uchwaleniu projektu Podkomisja poleciła R. Longchampsowi de 

Berier opracowanie przepisów o zastawie, które miały zamiast w prawie rzeczowym znaleźć 

się w prawie o zobowiązaniach (do czego ostatecznie nie doszło). R. Longchamps de Berier 

został także zobowiązany do opracowania przepisów przejściowych oraz, po czym także nie 

zachował się ślad, do dostosowania motywów projektów wstępnych do uchwalonego 

projektu
127

. Projekt ten, zgodnie z regulaminem, został przesłany sądom oraz zrzeszeniom i 

instytucjom prawniczym do zaopiniowania pismem z 5 marca 1932 r.
128

 

Po opublikowaniu projektu rozpoczęło się w dniu 7 listopada 1932 r. kolejne, trzecie 

czytanie w Podkomisji. Sesja miała potrwać kilka tygodni. Rozpatrywać miano na niej liczne 

uwagi do projektu, które nadesłano do Komisji Kodyfikacyjnej
129

. Trzecie czytanie 
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zakończyło się jednak ostatecznie dopiero 30 kwietnia 1933 r. W skład Podkomisji wchodzili 

wówczas H. Konic, jako przewodniczący, R. Longchamps de Berier, jako referent i 

L. Domański, jako współreferent, a ponadto I. Łyskowski, B. Stelmachowski i J. Sułkowski. 

W obradach Podkomisji brali ponadto udział: ówczesny prezydent Komisji Kodyfikacyjnej 

B. Pohorecki oraz J. Horoszowski, jako delegat Ministra Sprawiedliwości. W obradach nad 

przepisami o umowie o pracę uczestniczyli biegli: radca prawny Ministerstwa Opieki 

Społecznej J. Pierzchalski, A. Raczyński oraz przedstawiciele Związku Zawodowego 

Pracowników Umysłowych i Związku Nauczycieli. Protokolantem był J. Wasilkowski. 

Uchwalony przez Podkomisję projekt został przedstawiony Kolegium Uchwalającemu 

Komisji Kodyfikacyjnej i przyjęty na obradach w dniach 23-27 czerwca 1933 r. W obradach 

tych uczestniczyli: prezydent Komisji Kodyfikacyjnej B. Pohorecki, wiceprezydenci: 

S. Bukowiecki i I. Łyskowski, H. Konic, R. Longchamps de Berier i L. Domański. W 

obradach brał też udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości S. Sieczkowski, 

jako delegat Ministra. Protokolantem był J. Wasilkowski. Ze względu na zgłoszone przez 

niego poprawki Kolegium Uchwalające przyznało mu prawo zabierania głosu w obradach. 

Zadanie wprowadzenia do tekstu uchwalonych zmian i dokonania poprawek 

redakcyjnych Kolegium Uchwalające powierzyło powołanej do tego celu osobnej podkomisji 

w skład której weszli: B. Pohorecki, R. Longchamps de Berier oraz J. Wasilkowski. 

Podkomisja ta pracowała w okresie od 28 czerwca do 6 lipca 1933 r.  

Przyjęty przez Kolegium Uchwalające „Projekt kodeksu zobowiązań” został 

opublikowany w zeszytach Komisji Kodyfikacyjnej. Ukazał się też w „Gazecie Sądowej 

Warszawskiej”, w jedenastu kolejnych jej numerach, począwszy od 28 sierpnia 1933 r.
130

 

Obejmował 645 artykułów, z czego 293 artykuły dotyczyły części ogólnej. Istotną zmianą 

redakcyjną było wprowadzenie podziału artykułów na paragrafy zamiast stosowanego we 

wszystkich wcześniejszych projektach dzielenia artykułów na nienumerowane akapity. 

Projekt przyjęty przez Kolegium Uchwalające nazwano po raz pierwszy „kodeksem”. 

Wcześniejsze projekty nosiły nazwę „prawo zobowiązań” (projekt Tilla) albo „prawo o 

zobowiązaniach” (kontrprojekt i projekt Podkomisji). Nazwa „kodeks” została nadana przez 

całą Komisję Kodyfikacyjną już po zakończeniu prac Podkomisji. Na etapie prac Podkomisji 
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nie było zgodności w tym względzie, ponieważ wysunięto propozycję, aby nazwę „kodeks” 

zarezerwować dla całego kodeksu cywilnego
131

. 

Opublikowanie projektu kodeksu zobowiązań nie zakończyło prac nad jego tekstem. 

Projekt przyjęty przez Kolegium Uchwalające został przekazany Ministerstwu 

Sprawiedliwości. Nad projektem obradowała specjalnie do tego powołana komisja 

międzyministerialna pod kierownictwem S. Sieczkowskiego. W komisji tej uczestniczył 

R. Longchamps de Berier, zastępowany na ostatnich posiedzeniach przez 

J. Wasilkowskiego
132

. Na etapie prac komisji międzyministerialnej wprowadzono szereg 

zmian polegających na: 

 usunięciu art. 12  o braku solidarności między spadkobiercami solidarnego dłużnika; 

 dodaniu w art. 31 dodatkowego wymogu, aby zakłócenie czynności psychicznej 

wyłączało świadomą wolę; 

 usunięciu z art. 33 fragmentu o oświadczeniach woli zupełnie niezrozumiałych oraz 

złożonych pod przymusem fizycznym spośród rodzajów wad oświadczeń woli 

skutkujących nieważnością; 

 usunięciu art. 39  o błędzie co do prawa; 

 nadaniu bardziej zwięzłego brzmienia art. 55 i 56 poprzez usunięcie z katalogu 

ograniczeń zasady swobody umów sprzeczności z przepisami bezwzględnie 

obowiązującymi i niegodziwości celu; 

 dodaniu w art. 62 zapisu, że umowa przedwstępna powinna być stwierdzona pismem; 

 usunięciu art. 76 o możliwości miarkowania zadatku nadmiernie wygórowanego; 

 wykreśleniu z art. 84 zapisu, że odszkodowanie umowne należało się wierzycielowi, z 

braku odmiennej umowy, bez względu na to, czy dłużnik ponosił winę; 

 językowej korekcie art. 85, dotyczącego obniżenia odszkodowana umownego; 

 pominięciu art. 88 mówiącego, że dobrowolna zapłata odsetek za pewien okres czasu 

nie może być uważane za uznanie obowiązku ich zapłaty także za okres późniejszy; 

 zmianie treści art. 90 (ograniczenie możliwości wypowiedzenia długu przez dłużnika 

w przypadku zmiany relacji odsetek umownych do ustawowych); 

 zaostrzeniu w art. 96 wymogów co do formy pełnomocnictwa ogólnego; 

 dodaniu w art. 111 odstąpienia od umowy do czynności, które powinny być 

stwierdzone pismem; 
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 dostosowanie art. 131 do terminologii kodeksu postępowania cywilnego; 

 wykreśleniu w art. 152 § 1, dotyczącym odpowiedzialności przedsiębiorstw 

wprowadzanych w ruch siłami przyrody, wzmianki, że przedsiębiorstwa te miały 

używać „maszyn, narządzi i innych urządzeń”; 

 zdjęciu w art. 152 § 2 z osoby prowadzącej przedsiębiorstwo solidarnej z właścicielem 

odpowiedzialności za szkody; 

 zmianie art. 165 § 2, dotyczącego zadośćuczynienia za doprowadzenie do obcowania 

płciowego; 

 usunięciu art. 211, regulującego kwestię zapłaty w przypadku zmiany „gatunku 

pieniądza” w trakcie trwania stosunku zobowiązaniowego; 

 zmianie w art. 223 wymogów co do stwierdzania faktu spełniania świadczenia na 

piśmie; 

 pominięciu w art. 255 § 1 wzmianki o możliwości dokonania potrącenia pomimo 

sporności wierzytelności; 

 wprowadzeniu w art. 269 szeregu zmian kształtu klauzuli rebus sic stantibus; 

 dodanie w art. 279 inspektora pracy do kręgu podmiotów, których działania 

przerywały bieg terminu przedawnienia
133

. 

Zmiany te, przynajmniej częściowo, były spowodowane wnioskami poszczególnych 

ministerstw oraz komisji prawniczej BBWR
134

. Jak wynika z tekstu opublikowanego w 

„Gazecie Sądowej Warszawskiej”, a pochodzącego prawdopodobnie od H. Konica, w 

większości wypadków wprowadzenie tych zmian było spowodowane brakiem należytej 

informacji o motywach wprowadzenia konkretnych przepisów. Delegat Ministra 

Sprawiedliwości, który uczestniczył w posiedzeniach Podkomisji i Kolegium Uchwalającego 

(czyli S. Sieczkowski lub J. Horoszowski), nie uczestniczył w posiedzeniach komisji 

międzyministerialnej ze względu na stan zdrowia. Nie mógł zatem wyjaśnić motywów 

wprowadzenia poszczególnych przepisów a brak było uzasadnienia projektu
135

. 

 Kodeks zobowiązań został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 1934 r. Nr 82, pod 

poz. 598, jako rozporządzenie Prezydenta z 27 października 1933 r. Miał być częścią 
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przyszłego kodeksu cywilnego
136

. Wbrew wymogom regulaminu Komisji Kodyfikacyjnej 

kodeks zobowiązań nie posiadał wówczas uzasadnienia. Według art. 29 regulaminu Komisji 

uzasadnienie miało być bowiem sporządzane przez podkomisję niezwłocznie po zakończeniu 

drugiego czytania. Uzasadnienie zostało jednak przygotowane tylko przez R. Longchampsa 

de Berier. Przypisywano to pośpiechowi, który towarzyszył w ostatnich dniach pracy 

Komisji
137

. Sam referent projektu stwierdził, że czas pomiędzy uchwaleniem projektu przez 

Komisję Kodyfikacyjną a jego promulgacją był zbyt krótki, a ponadto wypełniony pracami w 

Ministerstwie Sprawiedliwości, dlatego prace nad uzasadnieniem rozpoczęte zostały dopiero 

po ogłoszeniu kodeksu
138

. Począwszy od 1934 r. aż do 1939 r., w pięciu zeszytach 

wydawanych przez Komisję Kodyfikacyjną ukazało się uzasadnienie do art. 1 – 440 k.z. 

Jak wskazał L. Domański uzasadnienie to było prywatnym opracowaniem R. Longchampsa 

de Berier, nieaprobowanym przez Komisję i przygotowanym bez udziału współreferenta. 

Skłoniło to L. Domańskiego do wydania w 1936 r. „Instytucji kodeksu zobowiązań”, dzieła 

stanowiącego uzupełnienie uzasadnienia kodeksu
139

.  

Osobną kwestią jest problem zgodności kodeksu zobowiązań z zasadami techniki 

prawodawczej. W chwili powstania kodeksu nie były one ustalone
140

. W 1929 r. 

opublikowano okólnik w sprawie zasad technicznych opracowania aktów prawnych, który 

formalnie dotyczył jedynie aktów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
141

. Jednak analiza 

tekstu kodeksu zobowiązań dowodzi, że zasady te były w dużej części uwzględniane. Zgodny 

z tymi zasadami jest tytuł kodeksu, jego systematyka, tj. podział na tytuły (według okólnika 

powinny to być części, ale w stosunku do kodeksów okólnik dopuszczał inny podział), działy 

i rozdziały oraz treść przepisów. R. Longchamps de Berier nie przestrzegał natomiast reguł 

dotyczących tworzenia uzasadnienia. Według okólnika powinno ono składać się z części 

ogólnej, zawierającej opis dotychczasowego stanu prawnego, stanu faktycznego, postulatów 

de lege ferendae i wniosków, a także części szczegółowej, zawierającej objaśnienie układu 

kodeksu i redakcji oraz celowości poszczególnych jego postanowień. Tymczasem 

uzasadnienie w opracowaniu R. Longchampsa de Berier od razu rozpoczyna się od analizy 

poszczególnych przepisów kodeksu. 
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2. Kodeks zobowiązań a inne kodeksy 

2.1. Kodeks Napoleona 

Kodeks Napoleona z 1804 r. powstał jako rezultat pracy powołanej w 1800 r. komisji 

w skład której wchodzili: Tronchet, Portalis, Maleville i Bigot de Preameneu. Stał się prawem 

obowiązującym w Księstwie Warszawskim na podstawie art. 69 konstytucji z 1807 r. Na 

mocy dekretu z 27 stycznia 1808 r. wszedł w życie 1 maja 1808 r. Formalnie rzecz biorąc, 

przez cały okres obowiązywania moc urzędową miał tekst francuski, ponieważ nigdy nie 

doszło do sporządzenia oficjalnego tłumaczenia. Pomimo pojawiających się w różnym czasie 

planów jego zastąpienia, przetrwał z pewnymi zmianami (uchylenie w 1825 r. w księdze 

trzeciej tytułów V i XVIII o umowie przedślubnej, przywilejach i hipotekach) do odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Przepisy o zobowiązaniach znalazły się w księdze trzeciej, w 

tytule trzecim („O kontraktach, czyli zobowiązaniach umownych w ogólności”) i czwartym 

(„O zobowiązaniach powstających bez umowy”). 

Przepisy kodeksu Napoleona o zobowiązaniach doczekały się licznych opracowań w 

języku polskim. Starszą literaturę reprezentowały prace J. Wołowskiego
142

, J. Okolskiego
143

, 

W. Holewińskiego
144

, a także L. Taraszkiewicza
145

. Po odzyskaniu niepodległości jedynym 

opracowaniem, dotyczącym części szczegółowej, była praca H. Konica
146

. Ponadto ukazał się 

obszerny skrypt omawiający część ogólną prawa obligacyjnego
147

. Wydano także kilka 

zbiorów orzecznictwa
148

. O dużym zainteresowaniu kodeksem Napoleona świadczy to, że  

przetłumaczono na język polski prace francuskich prawników: J.J. Delsola, M. Planiola
 
i 
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H. Capitanta
149

. Charakterystyczne jest, że opracowania monograficzne w okresie 

II Rzeczpospolitej odwoływały się głównie do doktryny i orzecznictwa francuskiego
150

. 

Kodeks Napoleona darzony był wielkim uznaniem. Podkreślano, że był dziełem 

jednolitym, przejrzystym, w którym usunięto zbędną kazuistykę
151

. Apologetą kodeksu 

Napoleona był H. Konic. W wypowiedziach zarówno jego samego, jak i w artykułach 

umieszczonych w redagowanej przez niego „Gazecie Sądowej Warszawskiej” podnoszono, że 

choć pierwotnie narzucony Księstwu Warszawskiemu, „z biegiem czasu, kodeks zrósł się ze 

społeczeństwem”, a „Polacy zespolili się z nim tak dalece, że widzą w nim swe rodzime, 

własne prawie dzieło”
152

, zaś część dotycząca zobowiązań „opracowana jest po mistrzowsku i 

wszelkie usiłowania, bądź zmiany tej części, bądź ułożenia jej w sposób odmienny w 

późniejszych kodeksach, dowiodły, jak trudno jest nie już przerobić lub poprawić, lecz nawet 

dorównać temu pierwowzorowi ustawy cywilnej”
153

.  

Zastrzeżenia zgłaszano natomiast do systematyki kodeksu Napoleona wskazując, że z 

naukowego punktu widzenia nie wszystkie umowy umieszczone w księdze trzeciej „O 

różnych sposobach nabywania własności” prowadziły do przeniesienia własności
154

. 

W pracach kodyfikacyjnych przepisy kodeksu Napoleona były uwzględniane w 

projekcie części ogólnej prawa zobowiązań E. Tilla, który stwierdził, że podstawą projektu 

były „trzy wielkie prawodawstwa Królestwa, Wielkopolski i Małopolski”
155

. Jednak 

projektowi Tilla zarzucono, że przepisy kodeksu Napoleona zostały w nim uwzględnione w 

niewielkim stopniu, co skłoniło L. Domańskiego do opracowania kontrprojektu
156

. 
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2.2. Kodeks austriacki 

Austriacki kodeks cywilny (ABGB) został ogłoszony 1 czerwca 1811 r. i wszedł w 

życie 1 stycznia 1812 r. Wiek XIX przetrwał w postaci niemal niezmienionej. Reformy 

kodeksu podjęła się w 1904 r. kilkuosobowa komisja na czele z J. Ungerem, w skład której 

wchodził m.in. Polak S. Madeyski. Kiedy z powodu śmierci bądź oddelegowania niektórych 

członków do innych zadań komisja nie mogła kontynuować pracy, dalsze prace podjął rząd 

austriacki. Ich efektem był projekt z 1907 r. Dalsze prace, z udziałem S. Madeyskiego, były 

prowadzone w parlamencie, ale zostały przerwane przez wybuch wojny. Rząd austriacki 

zdecydował się jednak na wprowadzenie zmian w drodze trzech rozporządzeń cesarskich: z 

12 października 1914 r. (73 paragrafy dotyczące prawa osobowego, familijnego i 

spadkowego), z 22 lipca 1915 r. (5 paragrafów dotyczących prawa rzeczowego) oraz z 19 

marca 1916 r. (202 paragrafy dotyczące prawa zobowiązań)
157

. Zmiany te zbliżyły kodeks 

austriacki do kodeksu niemieckiego
158

. 

Polska literatura dotycząca austriackiego prawa obligacyjnego była bardzo obszerna. 

W 1895 i 1897 r. ukazała się dwutomowa praca E. Tilla poświęcona prawu zobowiązań, 

będąca czwartym tomem sytemu „Prawo cywilne austriackie”
159

. W.L. Jaworski wydał w 

1905 r. dwutomowy komentarz do kodeksu cywilnego
160

. Podręcznikowy charakter miały 

„Zobowiązania” F. Zolla
161

. Zmiany spowodowane nowelą z 1916 r. zostały omówione przez 

E. Tilla w 1916 r.
162

 Najobszerniejszym dziełem był dwutomowy komentarz 

S. Wróblewskiego do kodeksu cywilnego
163

. Po odzyskaniu niepodległości nie ukazywały się 

już kolejne opracowania, za wyjątkiem krótkiego zarysu autorstwa S. Samolewicza
164

. 

Natomiast W. Przeworski i J. Dbałowski wydali obszerny zbiór orzecznictwa do kodeksu
165

.  

Prof. Lutostański podniósł, że kodeks austriacki, podobnie jak kodeks Napoleona, 

cechował się dość prostym językiem, przejrzystością i nie gubił się w kazuistyce
166

. Prof. Till 

ocenił, że kodeks austriacki słusznie uchodził za jedną najlepszych kodyfikacji, która stała na 
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równi z kodeksem Napoleona i przewyższała Landrecht Pruski z 1794 r.
167

 W innym miejscu 

E. Till stwierdził, że kodeks monarchii austriackiej obok kodeksu francuskiego był najlepszą 

kodyfikacją z początku XIX w., a o jego wysokim poziomie świadczył fakt, że przetrwał bez 

większych zmian cały XIX wiek.
168

 Z drugiej strony podnoszono, że kodeks austriacki był 

uważany za przestarzały już w połowie XIX w., ale następnie odrodził się dzięki naukowej 

pracy przedstawicieli doktryny na czele z J. Ungerem
169

.  

Żaden z członków Komisji Kodyfikacyjnej nie wskazał wprost kodeksu austriackiego 

jako źródła dla polskiego kodeksu zobowiązań. Jedynie w projekcie „Polskiego prawa 

zobowiązań” prof. Till podał, że jego projekt oparty był na wszystkich trzech kodeksach 

obowiązujących w b. Królestwie Kongresowym, Wielkopolsce i Małopolsce
170

. Podobnie 

R. Longchamps de Berier stwierdził, że polski kodeks zobowiązań był kompromisem między 

systemami kodeksu Napoleona oraz kodeksu niemieckiego i austriackiego
171

. 

 

2.3. T. X cz. 1 Zwodu Praw i projekt rosyjski z 1913 r. 

Zwód Praw powstał w wyniku bezskutecznych prób stworzenia kodeksu dla 

Cesarstwa Rosyjskiego. Postanowiono wobec tego przynajmniej zebrać istniejące akty 

prawne. Spośród 53 tomów pochodzących z 2 zbiorów wybrano przepisy, które zachowały 

moc, i wydano je w 8 tomach pod nazwą „Swod Zakonow" w 1832 r. W 1833 r. zbiór został 

zatwierdzony i wszedł w życie 1 stycznia 1835 r. Kolejne wydania zostały podzielone na 15 

tomów
172

. Prawo zobowiązań zostało wydane w części pierwszej tomu dziesiątego. 

Kodeks rosyjski nie cieszył się dobrą opinią. Zarzucano mu zbytnią kazuistykę, 

istnienie sprzeczności pomiędzy przepisami i brak jednolitej terminologii
173

. Wskazywano na 

jego archaiczność spowodowaną tym, że część przepisów wywodziła się jeszcze z XVII w.
174

 

Aby usunąć braki kodeksu rosyjskiego, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, 

podjęto próbę jego nowelizacji. W 1925 r. powołano komisję, która przygotowała projekt 
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zmian. Projektem zajmowała się następnie kolejna komisja powołana przez Ministra 

Sprawiedliwości. Ostateczny projekt zmian powstał w 1927 r.
175

 Nie został on jednak 

wprowadzony w życie. 

W II Rzeczpospolitej ukazały się trzy publikację książkowe na temat T. X cz. 1 

Zwodu Praw. F. Bossowski wydał „Prawo cywilne Ziem Wschodnich”, stanowiące czwartą 

część „Prawa cywilnego dzielnic polskich w zarysie” – systemowego opracowania, którego 

pomysłodawcą był F. Zoll. Książka Bossowskiego była tłumaczeniem starszego podręcznika 

G. F. Szerszeniewicza zaktualizowanym o nowe poglądy doktryny i dostosowanym do zmian 

przepisów w kolejnych wydaniach T. X cz. 1 Zwodu Praw
176

. W. Szawłowski opublikował 

zbiór orzecznictwa do T. X cz. 1 Zwodu Praw
177

. Podobny zbiór, najobszerniejszy ze 

wszystkich, został wydany przez Z. Rymowicza i W. Święcickiego. Obszerność 

przytoczonych w nim tez orzeczeń czyniła tą publikację niemal komentarzem
178

.  

Pewną rolę w toku prac kodyfikacyjnych odegrał natomiast projekt rosyjskiego prawa 

o zobowiązaniach z 1913 r., które miało stanowić piąty tom kodeksu cywilnego. Został on 

złożony w Dumie 27 października 1913 r. Wydano go w formie nieurzędowej w 1914 r., stąd 

niekiedy nazywany jest „projektem z 1914 r.”
179

 Nie został przetłumaczony na język polski. 

Został częściowo wykorzystany przy tworzeniu kodeksu cywilnego R.S.F.S.R. z 1922 r.
180

 

Był on ważną inspiracją dla L. Domańskiego, który pod poszczególnymi przepisami 

kontrprojektu umieszczał odwołania do kodeksu Napoleona, projektu francusko-włoskiego 

oraz projektu rosyjskiego. Odwołania takie znalazły się także w późniejszych „Instytucjach”. 

Natomiast R. Longchamps de Berier w uzasadnieniu do kodeksu zobowiązań zawarł w sumie 

21 odwołań do projektu rosyjskiego
181

. O znajomości projektu przez referenta projektu 

świadczy fakt, że odwoływał się często nie tylko do projektu z 1913 r., ale także do jego 

wcześniejszej wersji z 1900 r.  
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2.4. Kodeks niemiecki 

„Księga ustaw cywilnych dla państwa niemieckiego” powstała jako rezultat prac 

komisji powołanej w 1874 r. w celu stworzenia kodeksu dla całej Rzeszy Niemieckiej. 

Kodeks został uchwalony 18 sierpnia 1896 r. i wszedł w życie 1 stycznia 1900 r. Wywarł 

wpływ na kształt kodeksu szwajcarskiego i nowelizacje kodeksu austriackiego. Z kodeksu 

niemieckiego zapożyczono też niektóre przepisy projektu francusko-włoskiego. 

W Polsce międzywojennej trzech autorów podjęło się opracowania prawa 

niemieckiego. Pierwszym był A. Ohanowicz, który w 1922 r. wydał dwa zwięzłe zarysy 

części ogólnej i prawa zobowiązań
182

. Niedługo potem F. Zoll, w ramach swojego projektu 

opracowania prawa poszczególnych dzielnic, opublikował obszerniejsze opracowanie tych 

samych działów prawa
183

. W 1933 r. ukazała się namiastka komentarza do całego kodeksu, 

autorstwa Z. Lisowskiego
184

. Komentarz ograniczał się do krótkich uwag. Przytoczono w nim 

natomiast liczne orzeczenia niemieckie i polskie. Wydawnictwa te uzupełniało krótkie 

opracowanie o charakterze popularnonaukowym, autorstwa M. Howorka
185

. 

Według W. Lutostańskiego kodeks niemiecki był „z obowiązujących w Rzplitej praw 

prawem najnowszem i najbogatszem co do rozwinięcia myśli prawniczej. Jest prawem dla 

prawników a nie dla ogółu obywateli. Cechuje go zgodnie zresztą z ogólną w dziedzinie 

prawnej produkcją niemiecką ciężki język”
186

. Wysoką ocenę wystawił kodeksowi prof. Zoll, 

który stwierdził, że: „mimo różnych wad zewnętrznych - imponuje nie tylko przemyśleniem 

zasad ogólnych ale i opanowaniem szczegółów, solidnością i subtelnością pracy w każdym 

kierunku”
187

.  

 

2.5. Kodeks szwajcarski 

Pierwszy szwajcarski kodeks zobowiązań, stworzony przez W. Munzingera i H. Ficka 

został przyjęty 14 czerwca 1881 r. i wszedł w życie 1 stycznia 1883 r. Jego udoskonalona 
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wersja, przygotowana przez E. Hubera, została uchwalona 30 marca 1911 r. i weszła w życie 

1 stycznia 1912 r., jako piąta część kodeksu cywilnego uchwalonego 10 grudnia 1907 r.
188

 

Kodeks z 1911 r. był inspirowany kodeksem niemieckim z 1896 r., który z kolei opierał się 

m.in. na kodeksie szwajcarskim z 1883 r. Jednak dla tego ostatniego jednym z wzorów był 

tzw. projekt drezdeński z 1866 roku
189

. 

Kodeks szwajcarski był wyjątkowy ze względu na swoją zwięzłość. Regulując 

podobną materię co kodeks polski liczył sobie, w zakresie części ogólnej zobowiązań, 

zaledwie 183 artykuły, przy 293 artykułach kodeksu polskiego. W. Muniziger podkreślił w 

swoich motywach do kodeksu, że jego celem było dążenie do prostoty, co miało umożliwiać 

korzystanie z kodeksu przez społeczeństwo
190

. Sprawiało to, że treść normatywna wielu 

instytucji prawa cywilnego w szwajcarskim kodeksie była uboga. Brak ustawowej regulacji 

wielu elementów stosunków prawnych był uzupełniany, na podstawie art. 1 ust. 2 i 3 kodeksu 

cywilnego szwajcarskiego, poprzez nakaz zastosowania przez sędziego prawa zwyczajowego, 

a w jego braku, własnych reguł uwzględniających poglądy doktryny i orzecznictwa.  

Charakterystyczną cechą kodeksu szwajcarskiego była prostota formy. E. Huber 

zdefiniował tu dwie zasady. Po pierwsze, każdy artykuł mógł się składać z maksimum trzech 

ustępów. Po drugie, każdy z ustępów mógł mieć nie więcej niż jedno zdanie
191

.  

Szwajcarski kodeks zobowiązań cieszył się uznaniem członków Komisji 

Kodyfikacyjnej. R. Longchamps de Berier określił go jako syntezę elementów prawa 

francuskiego i niemieckiego „w doskonałą całość stopione”
192

. H. Konic wskazał, że kodeks 

ten „znamionuje doskonałość redakcji i zwięzłość wysłowienia. Kodeks niemiecki nie może 

pod tym względem kusić się nawet o jakiekolwiek korzystne dla siebie porównanie”
193

. 

Wysoką ocenę wystawił mu E. Till, który uznał, że jego twórcy w znakomity sposób 

skorzystali z wzorców najlepszych kodyfikacji
194

. Wśród przedstawicieli świata prawniczego 

pojawił się także pomysł recepcji szwajcarskiego kodeksu zobowiązań
195

. 
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Pomimo popularności w kręgach prawniczych, nie przetłumaczono na język polski ani 

samego kodeksu szwajcarskiego, ani żadnych dotyczących go opracowań. 

Jedynym członkiem Komisji Kodyfikacyjnej, który w sposób systematyczny 

zajmował się prawem szwajcarskim był H. Konic. Już w 1912 r., niedługo po wejściu 

szwajcarskiego kodeksu zobowiązań w życie, opublikował w sześciu kolejnych numerach 

„Gazety Sądowej Warszawskiej” artykuł, w którym omówił przepisy nowego prawa
196

. 

W 1917 r. wydał pracę o roli sędziego na gruncie kodeksu szwajcarskiego
197

. Przedmiotem 

zainteresowaniem autora było określenie granic swobody sędziego w procesie stosowania 

prawa i kwestia odwołania się do prawa zwyczajowego, doktryny i orzecznictwa, jako źródeł 

prawa. W latach 20. XX w. H. Konic rozpoczął wydawanie serii opracowań poszczególnych 

działów prawa cywilnego. W 1923 r. opublikowano „Otwarcie i objęcie spadku”, w 1924 r. 

„Prawo małżeńskie”, w 1927 r. „Prawo rzeczowe”, zaś w 1933 r. „Prawo majątkowe 

małżeńskie”. „Prawo osobowe” zostało ujęte w trzech częściach wydanych w 1924, 1925 i 

1929 r. H. Konic zajmował się także prawem zobowiązań. W 1930 r. ukazało się dwutomowe 

opracowanie poświęcone części szczegółowej prawa zobowiązań
198

. Książki te powstawały w 

związku z pracami H. Konica w ramach Komisji Kodyfikacyjnej bądź jako efekt wykładów 

prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, obejmujących w różnych latach kolejne 

działy prawa cywilnego. Wszystkie te opracowania te były opatrzone podobnie brzmiącym 

podtytułem, iż stanowiły wykład ustaw obowiązujących w b. Królestwie Kongresowym, z 

uwzględnieniem przepisów innych dzielnic oraz kodeksu szwajcarskiego. Niestety H. Konic 

nie pozostawił po sobie opracowania poświęconego części ogólnej prawa zobowiązań. Jego 

śmierć w dniu 10 maja 1934 r. przerwała cykl wykładów z tego przedmiotu
199

. Można 

przypuszczać, że ich owocem byłaby kolejna publikacja, poświęcona tym razem przepisom 

ogólnym prawa zobowiązań, która pozwoliłaby zamknąć całą serię, w sposób kompletny 

omawiającą podstawowe dziedziny prawa cywilnego. 

O tym, że twórcy polskiego kodeksu poświęcili dużo uwagi kodeksowi 

szwajcarskiemu świadczy fakt, że zarówno R. Longchamps de Berier w „Uzasadnieniu 

projektu kodeksu zobowiązań”, jak i L. Domański w „Instytucjach kodeksu zobowiązań”, 

wielokrotnie odnosili się do jego postanowień przy omawianiu poszczególnych artykułów 
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kodeksu zobowiązań, niejednokrotnie podając go jako inspirację. Już prof. Till wskazał, że 

kodeks szwajcarski był dla jego projektu głównym wzorem od strony technicznej
200

. 

 

2.6. Projekt francusko-włoski 

 

W 1916 r. włoski profesor V. Scialoja wystąpił z wnioskiem o stworzenie wspólnego 

prawa dla krajów sprzymierzonych. W tym samym roku pod jego przewodnictwem powstał 

najpierw komitet włoski do spraw zjednoczenia ustawodawczego, a następnie utworzono taki 

sam komitet we Francji. Oba komitety były prywatną inicjatywą uczonych obu krajów. 

Uzyskały jednak oficjalne poparcie władz
201

. Zarówno rząd włoski jak i francuski 

zobowiązały się przeprowadzić projekt przez parlament bez dyskusji.
202

 Ze względów 

politycznych projekt nie został jednak przyjęty w żadnym z krajów. Prowadzone prace 

zaowocowały opublikowaniem w 1925 r. projektu części ogólnej, który zawierał 291 

artykułów
203

. Następnie w 1927 opublikowano cały projekt składający się z 739 artykułów. 

Część ogólna została w nim w niewielkim stopniu przeredagowana. Projekt ten został 

przetłumaczony na język polski przez J. Wasilkowskiego i wydany w 1927 r., jako dodatek do 

„Gazety Sądowej Warszawskiej”
204

. 

Prace prowadzone we Francji i Włoszech budziły zainteresowanie w Polsce. Jeszcze w 

1923 r., w trakcie prac nad projektem, sekretarz generalny Komisji E. Rappaport wyjechał do 

Włoch celem zebrania materiałów prawnoporównawczych m.in. z zakresu prawa 

cywilnego
205

. Członkiem Komisji, który w sposób szczególny interesował się projektem, był 

prof. Łyskowski. Pozostawał on w stałym kontakcie z komitetem francusko-włoskim
206

. 

Nawiązał osobisty kontakt z V. Scjaloją oraz francuskim profesorem H. Capitantem, który 

uczestniczył w pracach komitetu francuskiego, i z którym w 1926 r. odbył szereg spotkań 
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poświęconych omówieniu projektu francusko-włoskiego
207

. Kontakt ten utrzymywał także po 

opublikowaniu projektu z 1927 r.
 208

 

Także L. Domański wykazywał zainteresowanie pracami francusko-włoskimi. W dniu 

4 grudnia 1925 r. wygłosił w Towarzystwie Prawniczym w Warszawie referat pt. „Prawo o 

zobowiązaniach w ogólności według projektu komitetu francuskiego do spraw zjednoczenia 

ustawodawczego”
209

. Następnie pod tym samym tytułem opublikował w 1926 r. w „Gazecie 

Sądowej Warszawskiej” opracowanie na temat projektu, szczegółowo omawiając jego 

pierwszych siedemdziesiąt pięć artykułów. Artykuł ten został opublikowany w dwudziestu 

kolejnych numerach tego czasopisma. L. Domański unikał oceny projektu. Wskazał 

natomiast, że projekt nie był kodyfikacją, a raczej próbą unifikacji prawa opartą na kodeksie 

Napoleona uzupełnionym o nowe przepisy zaczerpnięte w dużej mierze z kodeksu 

niemieckiego i szwajcarskiego
210

.  

Po opublikowaniu projektu z 1927 r. w „Gazecie Sądowej Warszawskiej” artykuły na 

ten temat zaczął publikować również R. Longchamps de Berier. W trzech częściach ukazało 

się obszerne omówienie projektu zawierające jego ocenę
211

. Z treści tej publikacji można 

dowiedzieć się, że w łonie Komisji Kodyfikacyjnej powstał pomysł, aby projekt francusko-

włoski przyjąć jako podstawę dla dalszych prac nad polskim prawem zobowiązań. 

Uzasadnieniem był fakt, że projekt francusko-włoski opierał się na prawie francuskim, które 

było już znane w dużej części Polski. O propozycji przystąpienia Polski do prac nad 

projektem mowa była także w trakcie konferencji prasowych przygotowywanych przez 

Sekretarza Generalnego Komisji Kodyfikacyjnej w roku 1927
212

. Nie wiadomo kto 

zaproponował przyjęcie projektu francusko-włoskiego, jako podstawy do prac nad polskim 

kodeksem. Ze względu na zainteresowanie pracami komitetu francusko-włoskiego jest bardzo 

prawdopodobne, że był to prof. Łyskowski, który w swoich publikacjach optował za takim 

                                                           
207

 L. Górnicki, Prawo…, s. 399. 
208

 Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego Komisji Kodyfikacyjnej, Gazeta Sądowa Warszawska 15/1928, 

s. 236. 
209

 Różne wiadomości, Gazeta Sądowa Warszawska 48/1925, s. 769. 
210

 L. Domański, Prawo o zobowiązaniach w ogólności według projektu komitetu francuskiego do spraw 

zjednoczenia ustawodawczego projekt o zobowiązaniach, Gazeta Sądowa Warszawska 1/1926, s. 2 i nast., 

2/1926, s. 17 i nast., 3/1926, s. 33 i nast., 4/1926, s. 49 i nast., 5/1926, s. 66, 6/1926, s. 74 i nast., 7/1926, s. 90 i 

nast., 8/1926, s. 101 i nast., 9/1926, s. 116 i nast., 10/1926, s. 131 i nast., 11/1926, s. 144 i nast., 12/1926, s. 160 i 

nast., 13/1926, s. 170 i nast., 14/1926, s. 185 i nast., 15/1926, s. 197 i nast., 16/1926, s. 215 i nast., 17/1926, s. 

228 i nast., 18/1926, s. 239 i nast., 19/1926, s. 255 i nast., 20/1926, s. 271 i nast. 
211

 R. Longchamps de Berier, Projekt francusko-włoski o zobowiązaniach, Gazeta Sądowa Warszawska 24/1929, 

s. 374 i nast., 26/1929, s. 405 i nast., 27/1929, s. 421 i nast. 
212

 Konferencja prasowa Sekretarza Generalnego Komisji Kodyfikacyjnej R.P. (protokół), odbyta 31 

października 1927, Komisja Kodyfikacyjna Rzeczpospolitej Polskiej. Dział ogólny, Tom 1, Zeszyt 10, s. 284. 



42 

 

rozwiązaniem
213

. Nieznane jest stanowisko H. Konica w tej sprawie. Jednak pozytywnie 

wypowiadał się o możliwości szerokiego uwzględnia projektu jego syn J. Konic
214

. 

Sam R. Longchamps de Berier nie był jednak zwolennikiem tego pomysłu. Propozycja 

przyjęcia projektu francusko-włoskiego w Polsce skłoniła go do bardzo krytycznej analizy 

projektu. Uznał, że nie nadaje się on jako podstawa do prac nad polskim prawem zobowiązań, 

a przerabianie go byłoby bezcelowe
215

. 

Ostatecznie Podsekcja prawa zobowiązań podjęła w dniu 14 kwietnia 1929 r. „po 

wyczerpującej dyskusji” uchwałę, że należy wypracować własny projekt prawa o 

zobowiązaniach na podstawie ogłoszonych już projektów z uwzględnieniem „w szerokiej 

mierze” projektu francusko-włoskiego
216

. W praktyce jednak oznaczało to rezygnację z 

przyjęcia projektu, jako podstawy prac nad polską kodyfikacją
217

. 
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3. Źródła, istota i rodzaje zobowiązań 

3.1. Przepisy wstępne 

 

Kodeks zobowiązań w pierwszych artykułach określał źródła i istotę zobowiązań. 

Wyodrębnienie tych dwóch przepisów na początku kodeksu nie miało swojego odpowiednika 

w żadnym z obcych kodeksów Pogląd o celowości rozpoczęcia kodeksu od przepisów o 

źródłach zobowiązań był podzielany przez referentów projektu: E. Tilla, L. Domańskiego i 

R. Longchampsa de Berier
218

. Podyktowane to było dążeniem do nadania tekstowi kodeksu 

pewnej elegancji
219

. Celowość takiego rozwiązania była jednak kwestionowana
220

. 

Art. 1 k.z. wymieniał dwa źródła zobowiązań: oświadczenia woli oraz czyny i inne 

zdarzenia, z którymi ustawa łączyła powstanie zobowiązania. Projekt Tilla także podawał dwa 

źródła: „oświadczenie woli” oraz „inny stan rzeczy z którym ustawa łączy powstanie 

zobowiązania” (art. 1). Ten wyczerpujący, zdaniem E. Tilla, podział oparty był na kryterium 

woli – zobowiązanie było skutkiem dobrowolnego podjęcia jakiegoś obowiązku lub mogło 

być niezamierzone przez strony
221

. Projekt Tilla posługiwał się przy tym pojęciem „stosunku 

obowiązkowego”, a nie „zobowiązania”. L. Domański używał już pojęcia „zobowiązanie” i 

wymieniał cztery źródła jego powstania: oświadczenia woli, czyny dobrowolne, czyny 

niedozwolone oraz ustawę (art. 1 kontrprojektu). Pomiędzy projektem Tilla a kontrprojektem 

istniała różnica polegająca na tym, że w tym pierwszym u podstaw każdego ze źródeł 

zobowiązania leżała ustawa natomiast w kontrprojekcie, opartym na koncepcji romańskiej, 

ustawa była tylko jednym ze źródeł, gdyż uznawano, że ustawa nie może całkowicie 

krępować woli stron
222

. Podkomisja odrzuciła jednak koncepcję L. Domańskiego. Art. 1 

projektu z 1932 r. zawierał już regulację zbliżoną do ostatecznej z tą różnicą, że zamiast 

„zdarzeń” posługiwał się pojęciem „faktów”, zmienionym potem w projekcie z 1933 r.  
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Kodeksy obce w różny sposób określały źródła zobowiązań
223

. Kodeks Napoleona nie 

zawierał przepisu, w którym w sposób ogólny wymieniono przyczyny powstania zobowiązań. 

Nawiązując do klasyfikacji znanej z kodyfikacji justyniańskiej, w tytule III kodeksu 

omówiono „kontrakty, czyli zobowiązania umowne w ogólności” (art. 1101), a w tytule IV 

„zobowiązania powstające bez umowy” (art. 1370), obejmujące „jakby-umowy” (art. 1371), 

„występki” i „jakby-występki” (art. 1382). Podobnie było w kodeksie niemieckim, którego 

rozdział II księgi drugiej „Zobowiązania” dotyczył zobowiązań umownych, natomiast 

rozdział siódmy, zatytułowany „Poszczególne zobowiązania”, podzielony był na dwadzieścia 

pięć tytułów poświęconych poszczególnym umowom oraz „niesłusznemu wzbogaceniu” i 

„czynnościom niedozwolonym”. Także w kodeksie szwajcarskim nie było jednego ogólnego 

przepisu określającego źródła zobowiązań. Tytuł pierwszy „Powstanie zobowiązań” był 

podzielony na sekcje poświęcone kolejno: zobowiązaniom wynikającym z umowy, z czynu 

niedozwolonego oraz niesłusznego wzbogacenia. Projekt francusko-włoski poświęcał 

źródłom zobowiązań rozdział pierwszy, podzielony na sześć części: o umowach, 

przyrzeczeniu jednostronnym, prowadzeniu spraw bez zlecenia, nienależnej zapłacie, 

wzbogaceniu bez przyczyny, czynnościach niedozwolonych i obowiązku przedstawienia 

rzeczy. Spośród kodeksów zaborczych jedynie kodeks austriacki ogólnie w § 859 jako 

przyczyny zobowiązań wymieniał: ustawę, czynność prawną oraz „doznane uszkodzenie”. 

Jednak zastosowany w kodeksie zobowiązań podział źródeł zobowiązań, zwłaszcza tych 

pozaumownych (czyn oraz przepis prawa), był najbardziej zbliżony do kodeksu Napoleona
224

. 

Art. 2 k.z. określał istotę zobowiązania, która polegała na tym, że dłużnik był 

zobowiązany wobec wierzyciela do świadczenia (§ 1). Treścią świadczenia mogło być danie, 

czynienie, nieczynienie, zaprzestanie lub znoszenie (§ 2). Pierwotnie, w projekcie Tilla, treść 

świadczenia została określona jako danie, czynienie, zaniechanie lub znoszenie, a istotę 

zobowiązania ujęto od strony czynnej („wierzyciel może żądać…”). Począwszy od 

kontrprojektu polski kodeks zaczął przybierać w tym zakresie ostateczny kształt, szerzej 

określając treść świadczenia, opisanego od strony dłużnika. Na kontrprojekcie oparty był 

projekt Podkomisji. Natomiast w projekcie z 1933 r. przemodelowano omawiany przepis pod 

względem redakcyjnym, określając ostatecznie istotę zobowiązania od strony biernej 

(„dłużnik obowiązany jest wobec wierzyciela”). 
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Czynne określenie istoty zobowiązania było charakterystyczne dla kodeksu 

niemieckiego (§ 241)
225

. Natomiast kodeksy austriacki (§ 859, 861) i francuski (art. 1101) 

opisywały istotę zobowiązania od strony dłużnika. Bierne ujęcie istoty zobowiązania, 

zdaniem R. Longchampsa de Berier, pozwalało lepiej scharakteryzować zobowiązanie, jako 

prawo podmiotowe względne, w odróżnieniu od praw rzeczowych
226

. Kodeks polski 

najszerzej opisywał przy tym treść świadczenia w porównaniu do kodeksu niemieckiego 

(który wspominał jedynie, że świadczenie mogło polegać także na zaniechaniu), francuskiego 

(danie, czynienie i nieczynienie) i austriackiego (dozwolenie, danie, czynienie, zaniechanie). 

Ogólnego opisania istoty zobowiązania brak było w kodeksie rosyjskim, a także 

szwajcarskim, w którym tylko pośrednio z art. 98 ust. 1 i 2 wynikało, że zobowiązanie mogło 

polegać na czynieniu albo nieczynieniu.  

 

3.2. Zobowiązania podzielne i niepodzielne 

 

Trzy pierwsze działy tytułu pierwszego były poświęcone kolejno: zobowiązaniom 

podzielnym i niepodzielnym, solidarnym oraz przemiennym. Taką samą systematykę 

zastosował E. Till w projekcie części ogólnej. L. Domański najpierw unormował 

zobowiązania przemienne, potem podzielne i niepodzielne, a na końcu solidarne. 

Rozwiązanie to zostało przyjęte w projekcie z 1932 r. Jednak w projekcie z 1933 r. rozdział o 

zobowiązaniach solidarnych rozdzielił przepisy o zobowiązaniach podzielnych i 

niepodzielnych od przepisów o zobowiązaniach przemiennych. Poprawność tej systematyki 

była kwestionowana. Zarzucano jej, że błędem było umieszczenie przepisów o solidarności 

(opartych na kryterium podmiotowym) pośrodku przepisów o zobowiązaniach podzielnych i 

niepodzielnych oraz przemiennych (opartych na kryterium przedmiotowym)
227

. Zebranie 

obok siebie przepisów dotyczących różnych rodzajów zobowiązań było charakterystyczne dla 

kodeksu Napoleona, w którym kolejno uregulowano zobowiązania przemienne, solidarne oraz 

podzielne i niepodzielne (art. 1189 - 1225). W kodeksie austriackim (§ 888 - 896) obok siebie 

znalazły się regulacje dotyczące zobowiązań podzielnych i solidarnych (korealnych). 

W kodeksie niemieckim w jednym rozdziale umieszczono przepisy o zobowiązaniach 
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podzielnych i niepodzielnych oraz solidarnych (§ 420 - 432). Osobno były uregulowane 

zobowiązania przemienne (§ 262 - 265). 

Zobowiązaniom podzielnym kodeks zobowiązań poświęcał artykuły 3-7 w dziale 

pierwszym. Kwestia wyodrębnienia tych przepisów była różnie rozstrzygana na gruncie 

obcych kodeksów. Kodeks niemiecki zawierał jeden rozdział „Wielość dłużników i 

wierzycieli”, obejmujący przepisy o podzielności świadczenia i solidarności (§ 420 - 432). 

Szczątkowa regulacja dotycząca podziału długu pomiędzy kilku poręczycieli zawarta była w 

art. 1558 T. X cz. 1 Zwodu Praw. Natomiast kodeks Napoleona (art. 1217 - 1225), austriacki 

(§ 888 - 890) i projekt francusko-włoski (art. 158 - 164) wyodrębniały przepisy o 

podzielności, przy czym kodeks francuski kwestię podzielności rozpatrywał w kontekście 

odpowiedzialności spadkobierców, czego ślad pozostał w kontrprojekcie (art. 12 zd. drugie) i 

projekcie z 1932 r. (art. 11 zd. drugie), które rozciągały obowiązywanie przepisów o 

niepodzielności zobowiązania na odpowiedzialność spadkobierców. 

Projekt Tilla nie zawierał osobnej grupy przepisów poświęconych zobowiązaniom 

podzielnym i niepodzielnym. W systematyce tej części projektu i brzmieniu poszczególnych 

przepisów widoczny był wpływ kodeksu niemieckiego. Pośród przepisów rozdziału 

pierwszego „O stosunku obowiązkowym w ogólności”, wśród regulacji dotyczących 

solidarności, można było odnaleźć w art. 7 zapis o podziale świadczenia podzielnego w 

przypadku wielości dłużników lub wierzycieli, zawierający także definicję zobowiązania 

podzielnego („świadczenie da się wykonać częściowo bez zmiany istoty i wartości”). 

Definicja ta, powtarzana w kolejnych projektach, znalazła się ostatecznie w art. 3 § 2 k.z. 

Podobnej definicji nie było w żadnym z kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich 

(§ 420 BGB, § 888 ABGB), poza kodeksem Napoleona (art. 1217, 1218), gdzie była ona 

jednak inaczej sformułowana. Ani prof. Till ani prof. Longchamps de Berier nie wskazali w 

uzasadnieniach swoich projektów skąd zaczerpnięto polską definicję. Formuła taka była 

jednak wcześniej używana na gruncie prawa niemieckiego
228

. L. Domański przeredagował 

nieznacznie zapis z projektu Tilla (art. 11 kontrprojektu) i w takiej postaci trafił on do 

projektu Podkomisji (art. 10). W projekcie z 1933 r. omawiany przepis został podzielony na 

dwa paragrafy. W § 2 wyodrębniono definicję świadczenia podzielnego. 

 

Projekt Tilla wprowadzał też odpowiedzialność taką jak solidarna w przypadku 

istnienia kilku dłużników zobowiązanych do świadczenia niepodzielnego (art. 14). Przepis 
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taki znalazł sie także w kontrprojekcie (art. 12), projekcie Podkomisji (art. 11) i projekcie z 

1933 r. (art. 4). Regulację taką zawierał kodeks niemiecki (§ 431), który jednak wprowadzał 

w takim przypadku wprost odpowiedzialność solidarną
229

. Solidarność wynikała także z 

art. 1222 KN. Doktryna przyjmowała ją też na gruncie § 890 ABGB
230

. Natomiast w Polsce w 

kolejnych projektach przyjmowano konsekwentnie, że istnieje tu odpowiedzialność zbliżona 

do solidarnej, ponieważ według prof. Longchampsa de Berier w takim przypadku solidarność 

nie była cechą zobowiązania jako takiego, lecz jedynie konsekwencją charakteru świadczenia. 

Wynikało stąd, że jeśli świadczenie przestało być niepodzielne, ustawała solidarność”
231

. 

Z poglądem tym nie zgadzał się L. Domański, który pomimo użycia w kontrprojekcie takiego 

samego zwrotu o odpowiedzialności dłużników („jak dłużników solidarnych” - art. 12) 

uważał, że solidarność w takim przypadku nie ustaje. Powoływał się w tym względzie na 

orzecznictwo szwajcarskie
232

.  

Projekt Tilla stanowił też o obowiązku dłużnika świadczenia wszystkim wierzycielom 

razem w sytuacji, gdy nie było między nimi solidarności, a każdy z nich miał prawo żądania 

świadczenia, a także o regresie w częściach równych dłużnika, który spełnił świadczenie 

niepodzielne, wobec współdłużników (art. 14).  

W kontrprojekcie rozbudowano omawiane przepisy w osobnych tytułach 

o zobowiązaniach podzielnych (art. 11) i niepodzielnych (art. 12 - 15). Najważniejszą zmianą 

było zagwarantowanie uprawnienia każdego z współwierzycieli do żądania od dłużnika 

świadczenia niepodzielnego w razie braku sprzeciwu pozostałych wierzycieli (art. 13). 

Projekt Tilla (art. 14 zd. drugie) był bowiem w tym zakresie oparty na kodeksie austriackim 

(§ 890), w którym dłużnik nie był zobowiązany do wydania rzeczy tylko jednemu z 

współwierzycieli, jeśli ten nie dał zabezpieczenia oraz niemieckim (§ 432), w którym 

wierzyciel mógł żądać spełnienia świadczenia na rzecz wszystkich wierzycieli łącznie. 

L. Domański oparł się natomiast na koncepcji francuskiej (art. 1224 KN), według której 

każdy z wierzycieli mógł domagać się wykonania zobowiązania w całości. Uzupełnił ją o 

prawo wierzycieli do przyłączenia się do żądania lub, jak w prawie niemieckim, domagania 

się złożenia świadczenia do depozytu sądowego. Dodał także art. 14 o braku uprawnienia 

wierzyciela do zwolnienia dłużnika z długu, zmiany zobowiązania lub przyjęcia innego 

świadczenia bez zgody współwierzycieli (wzorowany również na art. 1224 KN) oraz objęciu 

                                                           
229

 F. Zoll, Prawo cywilne b. dzielnicy…, s. 140. 
230

 W.L. Jaworski, Kodeks…, tom drugi, s. 468. 
231

 Uzasadnienie…, s. 8. 
232

 L. Domański. Instytucje…, s. 137. 



48 

 

wszystkich współwierzycieli skutkami zwłoki dłużnika, przerwy przedawnienia i wyroku 

zasądzającego świadczenie niepodzielne na rzecz jednego z wierzycieli, która to kwestia 

również była podnoszona w nauce francuskiej
233

. Odmienna zasada przewidziana była w 

kodeksie niemieckim, według którego okoliczność, która zaszła tylko w osobie jednego 

wierzyciela, nie wywierała skutku ani na korzyść reszty wierzycieli ani przeciwko nim (§ 432 

zd. trzecie). Ponadto zamiast regresu współdłużnika w częściach równych, wprowadzono w 

kontrprojekcie przepis, że o zakresie roszczenia regresowego decydował stosunek istniejący 

między nimi, a dopiero w razie wątpliwości zwrot następował w częściach równych. 

Kontrprojekt regulował też pominiętą przez prof. Tilla kwestię odpowiedzialności 

wierzyciela, który otrzymał świadczenie niepodzielne, względem pozostałych wierzycieli 

(art. 15 zd. drugie).  

Projekt Podkomisji (art. 10 - 14) był dość wiernym powtórzeniem zapisów 

kontrprojektu. W art. 12 doprecyzowano, że sprzeciw wierzycieli wobec wykonania 

zobowiązania na rzecz tylko jednego z nich powinien być złożony przed wykonaniem, 

zastępując zapis kontrprojektu o „czasie właściwym”. Uproszczono też przepis dawnego 

art. 15 zd. drugiego kontrprojektu.  

Projekt z 1933 r. oparty był w dużym stopniu na projekcie Podkomisji. Osobne tytuły 

o zobowiązaniach podzielnych i niepodzielnych scalono w jeden dział, wysunięty na początek 

kodeksu. Usunięto wzmiankę o wyroku zasądzającym na rzecz jednego z wierzycieli, jako 

czynności skutecznej wobec pozostałych wierzycieli. Ujednolicono przepisy o rozliczeniach 

między współdłużnikami i współwierzycielami (art. 7) poprzez wprowadzenie tego samego 

kryterium rozliczeń (części świadczenia przypadającej na wierzyciela albo dłużnika), z 

jednoczesnym umieszczeniem w art. 7 § 3 wspólnego domniemania równości tych części.  

 

3.3. Zobowiązania solidarne 

3.3.1. Przepisy ogólne 

 

W projekcie Tilla przepisy o zobowiązaniach solidarnych (łącznych, korealnych) były 

umieszczone w jednym rozdziale wraz z przepisami o zobowiązaniach podzielnych i 

niepodzielnych oraz przemiennych. E. Till rozważał, czy w ślad za kodeksem szwajcarskim 
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nie należało poświęcić solidarności osobnego rozdziału
234

. Tak było też w kodeksie 

austriackim. Również kodeks francuski zawierał dwa osobne rozdziały poświęcone 

solidarności po stronie wierzycieli i dłużników. Natomiast w kodeksie niemieckim przepisy o 

zobowiązaniach solidarnych nie były wyodrębnione. Począwszy od kontrprojektu, normy 

dotyczące solidarności zostały nie tylko wyodrębnione, ale i podzielone na trzy części: 

przepisy ogólne, o solidarności po stronie dłużników oraz solidarności po stronie wierzycieli.  

 

Art. 8 k.z. stanowił, że jeżeli dług był solidarny, każdy z dłużników odpowiadał za 

całość długu, a wierzyciel mógł dochodzić całości lub części długu od wszystkich dłużników 

łącznie, od kilku lub od każdego z osobna (§ 1). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela 

wszyscy współdłużnicy pozostawali zobowiązani (§ 2). Zaspokojenie wierzyciela przez 

jednego z współdłużników zwalniało wszystkich dłużników (§ 3).  

Przepisy te odpowiadały artykułom 8 i 9 zd. pierwsze projektu Tilla oraz art. 16 

kontrprojektu, w którym brak było odpowiednika art. 8 § 3 k.z. Art. 15 projektu Podkomisji 

odpowiadał już swoją treścią kodeksowi zobowiązań. L. Domański opisał zobowiązanie 

solidarne od strony jego istoty („zobowiązanie jest solidarne od strony dłużników…”). Było 

to rozwiązanie zbliżone do kodeksu Napoleona (art. 1200). Podkomisja powróciła jednak do 

propozycji E. Tilla i określiła zobowiązanie solidarne od strony jego skutków („jeżeli dług 

jest solidarny…”). To ujęcie było bliższe kodeksowi niemieckiemu (§ 421)
235

. Było też 

obszerniejsze od zwięzłego w tej kwestii kodeksu szwajcarskiego (art. 143 ust. 1). Art. 8 

projektu z 1933 r. mówił o „solidarności długu” zamiast, jak we wcześniejszych projektach, o 

„solidarności zobowiązania”. Polskie projekty konsekwentnie ujmowały zobowiązanie 

solidarne od strony długu, jak kodeks szwajcarski (art. 143), austriacki (§ 891) i niemiecki 

(§ 421), a nie od strony wierzycieli, jak w kodeksie Napoleona (projekt francusko–włoski 

rozpoczynał się już jednak od przepisów o solidarności dłużników). Kodeks zobowiązań 

szeroko ujmował możliwość wykonania zobowiązania przez jednego z dłużników, posługując 

się terminem „zaspokojenie”, który obejmował nie tylko zapłatę, ale i złożenie do depozytu, 

potrącenie, odnowienie i świadczenie w miejsce wykonania
236

. O „zaspokojeniu” mówił też 

kodeks austriacki (§ 891). W odróżnieniu od polskiego kodeksu, kodeks Napoleona mówił 

tylko o „uiszczeniu” (art. 1200), tak jak projekt francusko-włoski (art. 128), kodeks 
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szwajcarski o zapłacie i potrąceniu (art. 147), a kodeks niemiecki o wypełnieniu, świadczeniu 

w miejscu wypełnienia, potrąceniu i złożeniu do depozytu sądowego (§ 422). 

 

Art. 9 § 1 k.z. stanowił, że jeżeli wierzytelność była solidarna, każdy z wierzycieli 

mógł żądać zapłaty całej wierzytelności, a zaspokojenie jednego umarzało dług względem 

wszystkich wierzycieli. Dłużnik mógł uiścić dług, według swego wyboru, któremukolwiek z 

wierzycieli solidarnych, dopóki jeden z nich nie wytoczył przeciwko niemu powództwa. 

Normy te znajdowały się w art. 13 zd. pierwsze projektu Tilla, art. 17 kontrprojektu, 

art. 16 projektu z 1932 r. i art. 9 projektu z 1933 r. Taka sama regulacja była zawarta w 

art. 1198 KN, § 892 ABGB i art. 150 OR, a także art. 149 p.f.w., który mówił o „rozpoczęciu 

poszukiwań przez wierzyciela”. Odmiennie stanowił kodeks niemiecki (§ 428), według 

którego dłużnik mógł płacić któremukolwiek z wierzycieli, nawet jeżeli jeden z nich wytoczył 

powództwo. Kodeks zobowiązań przy solidarności wierzycieli posługiwał się pojęciem 

„uiszczenia”, węższym od pojęcia „zaspokojenia” przy solidarności dłużników, który to 

termin obejmował, poza zapłatą, złożenie do depozytu sądowego i potrącenie
237

. 

 

Zgodnie z art. 10 k.z. zobowiązanie mogło być solidarne, chociażby każdy z 

dłużników zobowiązany był w sposób odmienny albo wspólny dłużnik zobowiązany był w 

sposób odmienny wobec każdego z wierzycieli. Według E. Tilla norma taka była zbędna, 

ponieważ zasada, że dłużnicy mogli być względem wierzyciela zobowiązani w różny sposób, 

np. jedni warunkowo lub terminowo, była oczywista
238

. L. Domański w art. 16 kontrprojektu, 

definiującym zobowiązanie solidarne, zawarł wzmiankę o tym, że każdy z dwóch lub więcej 

dłużników miał odpowiadać za całość długu, chociażby w różny sposób. Po raz pierwszy 

osobny przepis dotyczący tej kwestii pojawił się w art. 17 projektu z 1932 r., a następnie w 

art. 10 projektu z 1933 r. Choć spośród obcych kodeksów taka regulacja istniała tylko w art. 

1201 KN, a w ślad a nim w projekcie francusko-włoskim (art. 129), to zasada ta 

obowiązywała na terenie wszystkich zaborów
239

. 

 

Art. 11 k.z. stanowił, że solidarności, czy to dłużników, czy wierzycieli, nie 

domniemywało się. Norma ta została wprowadzona w art. 18 zd. 3 kontrprojektu, który 

dodatkowo stanowił, że solidarność powinna była wynikać z wyraźnego oświadczenia woli 
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stron lub z przepisu ustawy. W projekcie z 1932 r. przepis ten został wykreślony. Ponownie 

pojawił się w art. 11 § 1 projektu z 1933 r. Taka sama norma istniała tylko w art. 1202 KN
240

, 

według którego solidarność powinna być wyraźnie zastrzeżona, oraz w art. 130 p.f.w. 

Podobne uregulowanie było też zawarte w art. 143 ust. 2 OR. W kodeksie austriackim 

wywodzono ją a contrario z § 888 i 889
241

. Od kodeksu zobowiązań najbardziej w tym 

zakresie odbiegał kodeks niemiecki, ze względu na treść § 427, który wprowadzał 

domniemanie solidarności, gdy kilka osób zobowiązało się do świadczenia podzielnego.  

 

Według art. 12 k.z. jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie przez umowę, dotyczącą 

ich wspólnego przedsiębiorstwa lub ich wspólnej własności, to odpowiadały one solidarnie, 

chyba że umówiono się inaczej (§ 1). Dłużnicy zobowiązani do świadczenia podzielnego 

odpowiadali, w braku odmiennej umowy, za jego spełnienie solidarnie, jeżeli wzajemne 

świadczenie wierzyciela było niepodzielne (§ 2). Regulację tą zaproponował L. Domański 

(art. 18 kontrprojektu), z tym że w zdaniu drugim, jako źródło solidarności wymienił oprócz 

niepodzielnego wzajemnego świadczenia wierzyciela także „czyn niepodzielny” wszystkich 

dłużników. Wzmiankę o „czynie niepodzielnym” usunięto jednak z projektu Podkomisji. 

W projekcie z 1933 r. normy te zostały umieszczone w art. 11 § 2 i 3. Uregulowanie zawarte 

w art. 12 § 1 k.z. nie miało swojego odpowiednika w żadnym z kodeksów obowiązujących na 

ziemiach polskich. Oparte było na art. 181 projektu rosyjskiego z 1913 r.
242

 

L. Domański w kontrprojekcie (art. 19) umieścił jeszcze przepis, że solidarność nie 

nadawała zobowiązaniu cech niepodzielności (zd. pierwsze) oraz, że solidarność nie miała 

zastosowania do spadkobierców solidarnego dłużnika lub wierzyciela (zd. drugie). 

W projekcie Podkomisji (art. 19) usunięto zdanie pierwsze, zaś normę wynikającą ze zdania 

drugiego uzupełniono o postanowienie „chyba, że strony inaczej się umówiły”. Choć 

zmodyfikowany w ten sposób przepis znalazł się także w art. 12 projektu z 1933 r., to 

ostatecznie został jednak usunięty. Potrzebę jego istnienia zakwestionował R. Longchamps de 

Berier wyjaśniając, że norma ta była powszechnie znana, a mogłaby wprowadzać 

niepotrzebne zamieszanie poprzez sugerowanie, że spadkobierca nie był zobowiązany 

solidarnie z innymi współdłużnikami nawet co do swojej części długu
243

. 
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3.3.2. Solidarność dłużników 

 

Na ziemiach polskich obowiązywały różne zasady odpowiedzialności dłużników 

solidarnych. W kodeksie austriackim istniał tylko jeden przepis (§ 894), zgodnie z którym 

przyjęcie przez jednego z współdłużników warunków uciążliwszych nie mogło w niczym 

szkodzić pozostałym współdłużnikom. Przyjmowano zatem konsekwentnie, że np. 

współdłużnik nie ponosi skutków zwłoki drugiego dłużnika
244

. Jednocześnie jednak 

orzecznictwo austriackie uznawało w wielu wypadkach, że czynności podjęte na niekorzyść 

jednego z dłużników odnosiły skutek wobec wszystkich, np. że uznanie ze strony jednego z 

dłużników powodowało przerwę biegu przedawnienia w stosunku do współdłużników oraz, 

że wypowiedzenie długu wobec jednego z dłużników odnosiło skutek względem 

pozostałych
245

. Paragraf 894 ABGB stanowił dalej, że częściowe lub całkowite darowanie 

długu jednemu z dłużników nie wywierały skutku względem pozostałych.  

Kodeks niemiecki najpierw wymieniał okoliczności, które, choć zaszły w stosunku do 

jednego dłużnika, wywierały skutek względem wszystkich (zwolnienie, gdy strony tak 

postanowiły - § 423; zwłoka wierzyciela - § 424), a następnie stanowił (§ 425), że wszystkie 

inne okoliczności wywierały skutek tylko względem dłużnika którego dotyczyły, o ile ze 

zobowiązania nie wynikało nic innego. Wymieniał tu przykładowo wypowiedzenie, zwłokę, 

przewinienie (czyli niemożliwość świadczenia spowodowana winą umyślną lub 

niedbalstwem), niemożliwość świadczenia ze strony jednego z dłużników, przedawnienie, 

przerwy i zawieszenia biegu przedawnienia, konfuzję i prawomocny wyrok.  

Kodeksy austriacki i niemiecki broniły zatem zasady luźnej solidarności, która 

oznaczała istnienie ogólnej reguły, że wszelkie czynności jednego z dłużników nie wywierały 

skutków względem współdłużników, z wyjątkiem z § 424 BGB uzasadnionym faktem, że 

skoro zapłata zwalniała wszystkich dłużników, to i następstwo braku zapłaty na skutek zwłoki 

wierzyciela powinno dotyczyć wszystkich. Jako wyjątek od tej zasady niekoniecznie był 

traktowany natomiast § 425 BGB, ponieważ była to umowa na rzecz osoby trzeciej
246

.  

Kodeks Napoleona stał na stanowisku odmiennym. Czynności zmierzające do 

zachowania istniejącego długu wywierały skutki względem wszystkich (zasada wzajemnej 

reprezentacji). Podjęcie czynności względem jednego z dłużników nie ograniczało 

wierzyciela w podjęciu poszukiwań względem współdłużników (art. 1204 KN, art. 133 
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p.f.w.). Jeśli rzecz zginęła z winy lub w czasie, w którym dłużnik opóźniał się ze spełnieniem 

świadczenia, pozostali dłużnicy nadal byli zobowiązani do zapłaty ceny (art. 1205 KN). 

Poszukiwania przeciwko jednemu z dłużników przerywały bieg terminu przedawnienia 

względem pozostałych (art. 1206 KN). Skarga o zapłatę odsetek wniesiona przeciwko 

jednemu z dłużników powodowała naliczanie odsetek względem pozostałych (art. 1207 KN). 

Kodeks szwajcarski stanowił, że działania jednego z dłużników solidarnych nie mogły 

szkodzić współdłużnikom (art. 146). Uwolnienie jednego z dłużników od długu bez 

zaspokojenia wierzyciela nie działało na korzyść współdłużników, o ile nie było  

usprawiedliwione okolicznościami lub naturą zobowiązania (art. 147). Treść art. 147 OR 

została recypowana do art. 9 zd. drugie projektu Tilla. Przepis ten nie znalazł się jednak w 

późniejszych projektach. 

 

Solidarności dłużników kodeks zobowiązań poświęcał pięć artykułów. Przepisy te 

miały charakter kompromisowy
247

. Z jednej strony okoliczności na korzyść jednego z 

dłużników, które nie prowadziły do zaspokojenia wierzyciela, nie odnosiły skutku względem 

współdłużników. Z drugiej strony kodeks zobowiązań nie przyjął francuskiej koncepcji 

wzajemnej reprezentacji dłużników na korzyść wierzyciela, czego wyrazem był art. 13 k.z., 

który stanowił, że czyny i zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogły pogorszyć 

położenia prawnego współdłużników ani względem wierzyciela, ani w stosunkach między 

dłużnikami (§ 1). W szczególności zwłoka jednego z dłużników solidarnych, jak również 

uznanie długu przez któregokolwiek z nich, nie miało skutku względem pozostałych (§ 2).  

Przepis ten miał swój odpowiednik w art. 12 projektu Tilla. Miał on charakter ogólny i 

stanowił, że dłużnik solidarny nie mógł pogorszyć swoim zachowaniem położenia innych 

współdłużników ani wobec wierzyciela, ani wobec pozostałych dłużników. Natomiast w 

art. 21 kontrprojektu zrezygnowano z normy ogólnej, wymieniając zamiast tego dwie 

okoliczności, które nie miały skutku względem współdłużników: postawienie dłużnika w 

zwłoce i uznanie długu przez jednego z dłużników. W projekcie Podkomisji przepis art. 21 

przybrał kształt przyjęty potem w projekcie z 1933 r. (art. 13), łącząc ogólne stwierdzenie z 

projektu Tilla z podaniem obu okoliczności wymienionych przez L. Domańskiego.  

 

Według art. 14 k.z., jeżeli zobowiązanie solidarne stało się niewykonalne skutkiem 

okoliczności, za które jeden z dłużników solidarnych odpowiadał, współdłużnicy nie byli 
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zwolnieni od obowiązku zapłaty wartości świadczenia, lecz nie odpowiadali za szkodę. 

Przepis ten pojawił się w art. 22 zd. drugie kontrprojektu, a następnie w art. 22 projektu 

Podkomisji. Wzorowany był na art. 1205 KN. W projekcie z 1933 r. przepis ten 

pozostawiono, usuwając jednak istniejący we wcześniejszych projektach poprzedzający go 

zapis, że każdy dłużnik odpowiadał tylko za swoją winę. 

 

Według art. 15 k.z. przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do 

jednego z dłużników solidarnych nie miało skutku względem pozostałych.  

Zasada ta została wyrażona w art. 23 kontrprojektu i projektu z 1932 r. wraz z 

dodatkowym zapisem, że wyrok zapadły przeciwko jednemu z współdłużników nie miał 

skutku względem pozostałych, następnie jednak usuniętym. 

Stan prawny obowiązujący na ziemiach polskich nie był w tym względzie jednolity. 

Art. 1206 KN stanowił, że poszukiwania wszczęte przeciwko jednemu z dłużników 

solidarnych wywierały skutek względem pozostałych (podobnie art. 136 OR). Przeciwna 

zasada obowiązywała w prawie niemieckim (§ 425 BGB). Natomiast w prawie austriackim, 

pomimo zamiarów wprowadzenia regulacji zbieżnej z kodeksem Napoleona, ostatecznie z 

tego zrezygnowano, co doprowadziło większość przedstawicieli doktryny do wniosku, że 

przerwa biegu przedawnienia w stosunku do jednego z współdłużników nie miała skutków 

wobec innych
248

.  

 

Art. 16 k.z. zawierał kilka norm. W § 1 znalazło się kategoryczne stwierdzenie, że 

zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych lub 

zwolnienie go z długu nie miało skutku względem pozostałych dłużników. Przepis ten pojawił 

się w kontrprojekcie (art. 24 zd. pierwsze) i projekcie Podkomisji (art. 24 zd. pierwsze). Na 

gruncie przepisów zaborczych sytuacja ta nie zawsze była wyraźnie rozstrzygana. W zaborze 

austriackim, pomimo brzmienia § 894 ABGB, doktryna i orzecznictwo wskazywały na 

konieczność badania, czy wolą stron nie było umorzenie długu względem wszystkich 

dłużników
249

. Z kolei § 423 BGB ujmował omawianie zagadnienie od drugiej strony i 

stanowił, że zwolnienie umówione z jednym dłużników uwalniało pozostałych, jeżeli taka 

była wola stron. Jeszcze inaczej stanowił kodeks Napoleona (art. 1210). Wierzyciel, który 
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zezwolił na podział długu co do jednego z współdłużników, zachowywał swoje prawa 

względem pozostałych z potrąceniem jednak udziału zwolnionego dłużnika. 

W art. 16 § 2 k.z. postanowiono, że odnowienie, dokonane między wierzycielem a 

jednym z dłużników solidarnych, zwalniało pozostałych, chyba że wierzyciel zastrzegł, iż 

zachowywał przeciwko nim swe prawa. W pracach nad polskim prawem zobowiązań, 

pomimo braku wprost odniesienia do odnowienia, początkowo przyjmowano, że odnowienie 

w stosunku do jednego z współdłużników solidarnych, skutkujące wygaśnięciem 

zobowiązania, zwalniało pozostałych. Pogląd ten wywodzono z art. 9 projektu Tilla, 

dotyczącego „okoliczności, które powodują zwolnienie jednego z dłużników bez 

zaspokojenia wierzyciela”
250

. Wyraźny zapis dotyczący odnowienia i możliwości zastrzeżenia 

sobie zachowania przez wierzyciela swoich praw względem pozostałych dłużników 

solidarnych został zaproponowany przez L. Domańskiego (art. 24 kontrprojektu) i przyjęty w 

projekcie Podkomisji (art. 24 zd. drugie). Ponieważ odnowienie traktowano jako sposób 

wygasania zobowiązań, reguła ta była konsekwencją istnienia ogólnej zasady, że 

zaspokojenie wierzyciela przez jednego z dłużników zwalniało pozostałych. Ponadto 

wskazywano, że z art. 263 k.z. wynikało, że na skutek odnowienia zobowiązania wygasa
251

.  

W obcych kodeksach wyraźny przepis dotyczący tego problemu znajdował się tylko 

art. 1281 KN (potem także art. 137 p.f.w), według którego odnowienie między jednym z 

dłużników solidarnych powodowało wygaśnięcie zobowiązania współdłużników, chyba że 

wierzyciel żądał udziału współdłużników w tej czynności, a ci odmówili. Także na gruncie 

§ 893 ABGB doktryna i judykatura przyjmowały, że odnowienie między jednym z dłużników 

solidarnych powodowało wygaśnięcie zobowiązania współdłużników
252

. Kodeks niemiecki 

wyraźnie w § 422 wskazywał, że świadczenie zastępujące wypełnienie (czyli nowacja i 

świadczenie w miejsce wypełnienia - § 364 BGB) należało traktować tak jak wypełnienie. 

W żadnym z obcych kodeksów nie było natomiast uprawnienia wierzyciela do uczynienia 

zastrzeżenia, że zachowuje swoje prawa względem pozostałych dłużników. W uzasadnieniu 

do kodeksu zobowiązań nie podano przyczyn jego dodania. Według L. Domańskiego było to 

uzasadnione tym, że odnowienie nie prowadzi jednak do zaspokojenia wierzyciela, a nie ma 

on pewności, że dłużnik wykona nowe zobowiązanie
253

. 
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Według art. 16 § 3 k.z. zwłoka wierzyciela względem jednego z dłużników 

solidarnych miała skutek również względem pozostałych. Przepis ten występował już w art. 9 

zd. drugie projektu Tilla. E. Till uważał, że jego wprowadzenie było konieczne, ponieważ 

słuszność wymagała, aby w tym wypadku prawa wszystkich dłużników były równe, gdyż 

każdy z nich miał prawo liczyć na to, że przez świadczenie jednego z nich będzie wobec 

wierzyciela zwolniony
254

. Przepis ten znalazł się potem w art. 21 zd. drugie kontrprojektu, 

art. 24 zd. trzecie projektu Podkomisji i art. 16 § 3 projektu z 1933 r. Analogicznego 

postanowienia nie było w kodeksie francuskim i austriackim, choć pogląd taki wyrażony był 

przez doktrynę w Austrii
255

. W kodeksie niemieckim norma ta znajdowała się w § 424 BGB. 

R. Longchamps de Berier uzasadnił jej wprowadzenie potrzebą ochrony interesu 

dłużników
256

. 

 

Według art. 17 k.z. dłużnik solidarny mógł bronić się zarzutami, które służyły mu 

osobiście wobec wierzyciela oraz tymi, które ze względu na sposób powstania lub treść 

zobowiązania, były wspólne wszystkim dłużnikom (§ 1), zaś wyrok zapadły na korzyść 

jednego z dłużników solidarnych zwalniał współdłużników, jeżeli uwzględniał zarzuty, które 

były im wszystkim wspólne (§ 2). Norma z § 1 pojawiła się w projekcie Tilla (art. 10). E. Till 

stwierdził, że wynikała ona z istoty solidarności
257

. Podobnie R. Longchamps de Berier 

uważał ją za oczywistą
258

. W art. 25 kontrprojektu i projektu Podkomisji znalazła się już 

pełna treść przyszłego art. 17 k.z. Analogicznego przepisu nie było w kodeksie austriackim i 

niemieckim. Norma odpowiadająca art. 17 § 1 k.z. znajdowała się w art. 1208 KN oraz w 

art. 145 ust. 1 OR
259

. Na gruncie prawa francuskiego przyjmowano, zgodnie z zasadą 

skuteczności czynności wierzyciela względem jednego z współdłużników w stosunku do 

pozostałych (art. 1208 KN dotyczący przerwy przedawnienia), że wyrok względem jednego z 

współdłużników miał skutek wobec pozostałych
260

. Zasada ta została sformułowana w 

orzecznictwie i, choć z zastrzeżeniami przyjęta przez doktrynę francuską, stała się wzorem 

dla art. 17 § 2 k.z.
261

 W polskim kodeksie pominięto natomiast treść art. 145 ust. 2 OR, 
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według którego dłużnik, który nie podniósł zrzutu wspólnego dłużnikom, odpowiadał za 

wynikającą z tego dla współdłużników szkodę. 

 

Art. 18 § 1 k.z. dotyczył regresu pomiędzy współdłużnikami. W pierwszej kolejności 

zakres regresu określała wielkość części, jakie na nich przypadały, a w razie wątpliwości 

uznać należało, że części były równe. Oznaczało to odwołanie się najpierw do natury 

łączącego ich stosunku prawnego
262

. Takie sformułowanie zostało użyte już projekcie Tilla 

(art. 11), potem w kontrprojekcie (art. 26), projekcie Podkomisji (art. 26) i projekcie z 1933 r. 

(art. 26). W projekcie z 1933 r. usunięto jednak istniejący we wszystkich wcześniejszych 

projektach przepis, że dłużnik, który zapłacił wierzycielowi więcej niż na niego przypadało, 

miał prawo żądać zwrotu nadwyżki. Taki zapis, jak cały art. 11 projektu Tilla, wzorowany był 

na art. 148 ust. 2 OR. Natomiast norma odpowiadająca art. 18 § 2 k.z. została wprowadzona 

w osobnym art. 27 kontrprojektu i art. 27 projektu z 1932 r. W projekcie z 1933 r. włączoną ją 

do art. 18. Regulacja z art. 18 § 3 istniała wcześniej w projekcie Tilla (art. 11 zd. czwarte), 

kontrprojekcie Domańskiego (art. 26 zdanie czwarte), projekcie Podkomisji (art. 26 zd. 

czwarte) oraz w projekcie z 1933 r. (art. 18 § 3).  

Przepisy obowiązujące na ziemiach polskich przed kodyfikacją nie różniły się 

znacząco między sobą. W § 896 ABGB odwrócono kolejność ustalania zakresu roszczenia 

regresowego. Zasadą było rozłożenie długu na równe części. W drugiej kolejności można 

było poszukiwać istnienia „szczególnego stosunku” między dłużnikami, jako podstawy do 

ustalenia nierównych udziałów. W § 896 ABGB istniała także norma taka jak w 

art. 18 § 3 k.z. Podobna regulacja znajdowała się w § 426 BGB, zgodnie z którym, o ile nie 

było innego postanowienia, dłużnicy solidarni byli zobowiązani względem siebie do równych 

udziałów. Kodeks niemiecki zawierał też odpowiednik art. 18 § 3 k.z. Takie same jak w 

art. 18 § 1 i 3 k.z. regulacje znajdowały się w art. 148 ust. 1 i 3 OR. Kodeks Napoleona 

również zawierał podobne przepisy (art. 1214 i 1215). W kwestii ustalenia wysokości 

roszczenia regresowego odwoływał się do pojęcia udziału przypadającego na poszczególnego 

dłużnika. Nie ustanawiał domniemania równości udziałów, ale przyjmowała je doktryna
263

. 

Pomimo podobnego brzmienia obcych kodeksów istniała między nimi istotna różnica. 

Z treści art. 1251 pkt. 2 KN, § 426 zd. czwarte BGB i art. 149 OR wynikało, że zaspokojenie 

wierzyciela przez jednego z współdłużników skutkowało subrogacją (cessio legis), czyli 
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wstąpieniem w prawa wierzyciela z mocy ustawy. Subrogacji nie wprowadzał tylko kodeks 

austriacki. Na takim stanowisku stanął także kodeks zobowiązań. Uznano bowiem, że regres 

służący dłużnikowi był jego własnym prawem, a nie prawem wierzyciela
264

. 

Kodeks zobowiązań pominął zawartą w art. 1213 KN i § 426 zd. pierwsze BGB 

regulację, że dłużnicy byli między sobą zobowiązani w stosunku do równych udziałów. 

Oznaczało ona, że dłużnicy mogli żądać od siebie przyczynienia się do zaspokojenia 

wierzyciela jeszcze przed zaspokojeniem. Uznano to za niepotrzebną komplikację
265

.  

 

3.3.3. Solidarność wierzycieli 

 

 Wyrazem przyjęcia zasady reprezentacji wierzycieli na ich korzyść był art. 19 k.z. 

który stanowił, że zwłoka dłużnika oraz przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia w 

stosunku do jednego z wierzycieli solidarnych miały skutek względem nich wszystkich.  

Prof. Till uważał, że przypadki solidarności czynnej są tak rzadkie (jedynym 

ustawowym przykładem był § 2152 BGB dotyczący ustanowienia kilku zapisobierców), że 

nie ma potrzeby się nimi zajmować
266

. W rezultacie, w jego projekcie solidarności wierzycieli 

poświęcono tylko jeden artykuł, który poza definicją solidarności czynnej zawierał jedynie 

regulację dotyczącą regresu pomiędzy wierzycielami. L. Domański rozbudował znacznie 

omawiane przepisy. Art. 28 kontrprojektu, jako okoliczności skutkujące na korzyść 

wszystkich wierzycieli, wymieniał zwłokę dłużnika i przerwanie biegu przedawnienia, a także 

istnienie wyroku zasądzającego dług na rzecz jednego z wierzycieli. Propozycja 

L. Domańskiego została przyjęta przez Podkomisję. Następnie jednak dokonano dwóch 

zmian. Po pierwsze, oprócz przerwy biegu przedawnienia, wymieniono także jego 

zawieszenie. Po drugie, usunięto wzmiankę o zasądzającym wyroku. Jak wyjaśnił 

R. Longchamps de Berier przepis taki przełamałby zasadę relatywności wyroku oraz byłby 

niepraktyczny, ponieważ wierzyciele nieuczestniczący w procesie i tak nie mogli by 

skorzystać z wyroku
267

. Art. 19 k.z. miał swój odpowiednik w art. 1199 KN
268

, 

wymieniającym jednak tylko przerwanie przedawnienia, jako okoliczność działającą na 
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korzyść wszystkich wierzycieli. Zwłokę dłużnika dodawała do tych okoliczności doktryna
269

. 

Obie te okoliczności znalazły się w projekcie francusko-włoskim (art. 156 i 157). Natomiast 

zawieszenie nie miało takiego skutku (art. 156). Z kolei kwestia, czy wyrok zasądzający na 

rzecz jednego z wierzycieli wywierał skutek względem pozostałych, tak jednoznacznie 

rozstrzygnięta przez L. Domańskiego, pozostawała w nauce francuskiej sporna
270

. 

Rozszerzoną skuteczność takiego wyroku zastrzeżono wyraźnie w art. 150 p.f.w. Kodeks 

niemiecki jako okoliczność działającą na rzecz wszystkich współwierzycieli wymieniał tylko 

zwłokę (§ 429).  

  

Przejawem zasady braku reprezentacji na niekorzyść innych wierzycieli był art. 20 k.z. 

mówiący, że wierzyciel solidarny nie mógł bez zgody współwierzycieli zmienić zobowiązania 

pierwotnego ani przyjąć innego świadczenia (§ 1), a zwolnienie z długu przez jednego z 

wierzycieli solidarnych zwalniało dłużnika jedynie co do części tego wierzyciela (§ 2).  

Przepisy te pojawiły się w kontrprojekcie (art. 29) i projekcie Podkomisji (art. 28 zd. 

trzecie), aby następnie zostać umieszczone w jednym art. 29 projektu z 1933 r. 

Przepis art. 20 § 1 k.z. nie miał wprost swojego odpowiednika w żadnym z kodeksów 

obowiązujących w państwach zaborczych. Zasada, że czynności pomiędzy jednym z 

wierzycieli a dłużnikiem miały skutek tylko względem tego wierzyciela wynikała z § 429 w 

zw. z § 425 BGB. Także w doktrynie francuskiej przyjmowano, że wierzyciel nie mógł czynić 

niczego, co pogarszałoby położenie innych
271

. Natomiast art. 20 § 2 k.z., dotyczący skutków 

zwolnienia dłużnika przez jednego z wierzycieli, miał swój odpowiednik w art. 1198 zd. 

drugie KN i art. 154 p.f.w. Mniej kategoryczny był kodeks niemiecki, ponieważ z § 423, 

stosowanego przy solidarności czynnej poprzez § 429, wynikało, że zwolnienie mogło mieć 

skutek względem reszty wierzycieli, jeśli strony chciały uchylić całe zobowiązanie. Należy 

także dodać, że prof. Till w uzasadnieniu swojego projektu stał na stanowisku odmiennym od 

francuskiego. Uważał, że solidarność czynna jest niczym innym jak tylko domniemaniem 

wzajemnego upoważnienia się wierzycieli do odebrania zapłaty i wewnętrzny stosunek 

między nimi nie powinien interesować dłużnika
272

. Natomiast kodeks austriacki i szwajcarski 

w ogóle nie regulowały kwestii wzajemnej reprezentacji wierzycieli. 
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Rozliczeń pomiędzy współwierzycielami dotyczył art. 21 k.z., który, podobnie jak 

przy solidarności biernej, stanowił, że wierzyciel solidarny, który otrzymał zapłatę, był 

odpowiedzialny wobec współwierzycieli w częściach jakie na nich przypadały, a w razie 

wątpliwości w częściach równych.  

Przepis taki istniał już w projekcie Tilla (art. 13), z tym że wprost odwoływał się do 

istniejącego między wierzycielami stosunku prawnego. W kontrprojekcie (art. 30) i projekcie 

Podkomisji (art. 30) omawiany przepis przybrał brzmienie zbliżone do ostatecznego.  

Art. 21 k.z. miał swój odpowiednik tylko w § 896 ABGB i § 430 BGB. Na takim 

samym stanowisku stała doktryna francuska
273

.  

 

3.4. Zobowiązania przemienne 

 

Art. 22 k.z. w § 1 wprowadzał domniemanie, że wybór świadczenia należał do 

dłużnika, chyba że został zastrzeżony dla wierzyciela, zaś w § 2 postanawiał, że ani dłużnik, 

ani wierzyciel nie mogli wybrać części jednego i części drugiego świadczenia. 

Zasada, że uprawnienie do dokonania wyboru świadczenia służyło w pierwszej 

kolejności dłużnikowi, była wyrażona w art. 1190 KN, § 906 ABGB, § 262 BGB, a także w 

art. 70 OR (był to jedyny przepis dotyczący zobowiązań przemiennych w kodeksie 

szwajcarskim) i art. 122 p.f.w., który wymagał wyraźnego zastrzeżenia odmiennego na 

korzyść wierzyciela. Prawo rosyjskie nie regulowało tej kwestii, choć zasadę pierwszeństwa 

wyboru przez dłużnika można było uznać za naturalną
274

. W projektach polskiego kodeksu 

zasada ta była konsekwentnie przyjmowana w art. 5 projektu Tilla, art. 3 kontrprojektu, art. 3 

projektu Podkomisji i art. 22 projektu z 1933 r. 

Zakaz wyboru części jednego, a części drugiego świadczenia, był przewidziany co do 

dłużnika w art. 1191 KN, a w ślad za nim w art. 121 p.f.w. Tak samo przyjmowała doktryna 

austriacka
275

. W trakcie prac kodyfikacyjnych odpowiedni przepis został umieszczony już w 

projekcie Tilla (art. 4), a następnie powtórzony w takiej samej formie w kontrprojekcie 

(art. 3), projekcie w 1932 r. (art. 3) i ostatecznie przyjęty w unowocześnionej językowo 
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formie w art. 22 projektu z 1933 r. Zasadę tą traktowano jako oczywistą, ale wprowadzono ją 

aby uniknąć ewentualnych wątpliwości
276

. 

 

Art. 23 k.z. określał sposób dokonania wyboru świadczenia (koncentracja 

zobowiązania). W pierwszej kolejności wybór dokonywany był przez zawiadomienie drugiej 

strony, w drugiej, w przypadku dłużnika - przez spełnienie świadczenia, a w przypadku 

wierzyciela - poprzez żądanie spełnienia świadczenia.  

Problem ten był różnie rozstrzygany w obcych ustawodawstwach. Kodeks zobowiązań 

poszedł śladem kodeksu niemieckiego, który w § 263 wymagał jedynie złożenia oświadczenia 

drugiej stronie. Kodeks austriacki nie zawierał analogicznej regulacji, a doktryna sugerowała 

konieczność faktycznego wykonania zobowiązania przez dłużnika
277

. W przypadku 

wierzyciela uznawano, że wierzyciel dokonywał wyboru poprzez samo żądanie skierowane 

do dłużnika
278

. Kodeks Napoleona również nie rozstrzygał tej kwestii. Doktryna wskazywała, 

że samo oświadczenie dłużnika nie jest wystarczające
279

. Wymóg rzeczywistego wydania był 

przewidziany w art. 122 p.f.w. 

Zasada, że dokonanego wyboru nie można było zmienić bez zgody drugiej strony 

była, w stosunku do dłużnika, wyrażona wprost tylko w kodeksie austriackim (§ 906). Była 

ona akceptowana także w doktrynie niemieckiej
280

. 

W projektach polskiego prawa zobowiązań omawiany przepis pojawił się już w 

projekcie Tilla (art. 5). Następnie został nieznacznie zmieniony pod względem językowym w 

kontrprojekcie (art. 4) i w takiej postaci przetrwał do końca prac kodyfikacyjnych. 

Kodeks zobowiązań nie rozstrzygał natomiast problemu, czy złożenie oświadczenia o 

wyborze świadczenia miało skutek ex tunc (jak w § 263 BGB), czy też ex nunc, a wcześniej 

zobowiązanie przemienne miało charakter zobowiązania pod warunkiem zawieszającym (tak 

uznawała doktryna na gruncie kodeksu Napoleona)
281

.  

 

Art. 24 k.z. dotyczył skutków niedokonania wyboru przez wierzyciela. W takim 

wypadku dłużnik mógł wyznaczyć wierzycielowi odpowiedni termin do wykonania wyboru, 

a po bezskutecznym upływie tego terminu mógł zwolnić się od zobowiązania przez spełnienie 
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jednego ze świadczeń. Rozwiązanie to było zbliżone do § 264 BGB, ale kodeks niemiecki nie 

wprowadzał wymogu realnego spełnienia świadczenia przez dłużnika. Kodeks austriacki nie 

regulował tej kwestii. Analogicznego przepisu nie było także w kodeksie Napoleona i dlatego 

wątpliwe było, czy z prawa wyboru mógł skorzystać drugi kontrahent, czy też wybór miał 

zostać dokonany przez sąd
282

. Według art. 121 p.f.w. to sąd wyznaczał wierzycielowi 

dodatkowy termin po upływie którego prawo wyboru przechodziło na dłużnika. 

Kodeks zobowiązań nie regulował sytuacji, co działo się z prawem wyboru, gdy nie 

wykonywał go uprawniony dłużnik. Na gruncie kodeksu francuskiego konieczne było 

zwrócenie się do sądu
283

. Według prawa austriackiego poprzez zwłokę dłużnik nie tracił 

prawa wyboru, a wierzyciel występując na drogę sądową formułował wtedy żądanie 

alternatywne
284

. W zaborze pruskim kwestię tą regulował § 264 BGB. Jeżeli dłużnik nie 

dokonał wyboru przed rozpoczęciem egzekucji, wierzyciel mógł skierować egzekucję według 

swojego wyboru na jedno lub drugie świadczenie, a dopóki wierzyciel nie odebrał jednego ze 

świadczeń, dłużnik mógł zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie jednego z nich.  

W projekcie Tilla art. 6 był powtórzeniem § 264 BGB. L. Domański zmodyfikował to 

rozwiązanie. Według art. 5 kontrprojektu, a potem art. 5 projektu Podkomisji, jeżeli dłużnik 

nie skorzystał ze swego prawa wyboru przed rozpoczęciem przez wierzyciela kroków 

przymusowych, wierzyciel mógł żądać zmuszenia dłużnika do jednego lub do drugiego 

świadczenia, lecz dłużnik mógł się zwolnić od zobowiązania spełnieniem jednego ze 

świadczeń według swego wyboru. Gdy wierzyciel nie skorzystał ze swego prawa wyboru w 

czasie właściwym, dłużnik mógł go wezwać do oświadczenia się, jakie świadczenie wybiera, 

a jeżeli wierzyciel w oznaczonym przez dłużnika czasie nie dokonał wyboru, dłużnik mógł 

zwolnić się od zobowiązania spełnieniem jednego ze świadczeń (realne wykonanie 

zobowiązania). Takie rozwiązanie R. Longchamps de Berier uważał za zbyt surowe dla 

wierzyciela
285

. W projekcie z 1933 r. w art. 24 projektu usunięto zapis o zwłoce dłużnika z 

dokonaniem wyboru, ponieważ kwestia ta została uregulowana w art. 541 k.p.c.
286

 

 

Art. 25 k.z. rozstrzygał sytuację, gdy prawo wyboru służyło kilku osobom, które nie 

mogły złożyć zgodnego oświadczenia. Wyboru dokonywał wtedy sąd na żądanie jednej z 

nich. Przepisu takiego nie było w kodeksach zaborczych. Pojawił się w art. 122 p.f.w. Jego 
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wprowadzenie zaproponował L. Domański (art. 6 kontrprojektu) i przyjęto go w projektach z 

1932 r. (art. 6) i 1933 r. (art. 25) aby usunąć ewentualne wątpliwości
287

.  

 

Art. 26 i 27 k.z. regulowały sposób wykonania zobowiązania przemiennego w 

sytuacji, gdy jedno lub więcej świadczeń nie mogło być spełnione. Jeżeli wybór należał do 

dłużnika, a jedno z przyrzeczonych świadczeń nie mogło być spełnione, chociażby skutkiem 

okoliczności za które dłużnik odpowiadał, zobowiązanie ograniczało się do świadczenia, 

które mogło być spełnione (art. 26 § 1 k.z.). Jeżeli żadne ze świadczeń nie mogło być 

spełnione, a niemożliwość chociażby jednego z nich była następstwem okoliczności za które 

dłużnik odpowiadał, dłużnik obowiązany był uiścić wartość świadczenia, którego spełnienie 

stało się niemożliwym na ostatku (art. 26 § 2 k.z.). Natomiast jeżeli wybór służył 

wierzycielowi, a jedno ze świadczeń nie mogło być spełnione wskutek okoliczności za które 

dłużnik odpowiadał, na miejsce tego świadczenia wchodziło odszkodowanie (art. 27 k.z.). 

Kodeks austriacki rozróżniał przypadek, gdy zobowiązanie przemienne powstało w 

wyniku umowy, od przypadku, gdy powstawało z innych źródeł. W § 907 ABGB, 

dotyczącym sytuacji, gdy w umowie wyraźnie zastrzeżono prawo wyboru, wskazano, że 

zaginięcie rzeczy będącej przedmiotem jednego ze świadczeń powodowało, że strona, której 

służyło prawo wyboru, była zwolniona od wykonania całej umowy, chyba że do utraty rzeczy 

doszło z winy zobowiązanego. Oznaczało to, że jeżeli źródłem zobowiązania nie była umowa, 

zobowiązanie nie wygasało, lecz spełnione powinno było być drugie świadczenie
288

. Według 

§ 265 BGB w przypadku pierwotnej lub następczej niemożliwości świadczenia zobowiązanie 

nie wygasało, lecz ograniczało się do pozostałych świadczeń, chyba że niemożliwość była 

skutkiem działania strony nieuprawnionej. Oznaczało to, że jeżeli wierzycielowi 

przysługiwało prawo wyboru, a wina leżała po stronie dłużnika, wierzyciel mógł zażądać 

świadczenia możliwego do spełnienia albo odszkodowania za świadczenie niemożliwe. 

W odwrotnej sytuacji, gdy winę ponosił wierzyciel, a prawo wyboru służyło dłużnikowi, 

dłużnik mógł odmówić w ogóle świadczenia lub też spełnić drugie i domagać się 

odszkodowania za uniemożliwienie wyboru
289

. Kodeks Napoleona bardzo szczegółowo 

regulował skutki niemożliwości jednego ze świadczeń, zarówno gdy uprawnionym do wyboru 

był dłużnik, jak i wierzyciel (art. 1192 - 1195). Generalnie zobowiązanie nie wygasało wtedy 

w całości, lecz ograniczało się do pozostałego świadczenia, a gdyby i to było niemożliwe, do 
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zapłaty równowartości. Projekt francusko-włoski (art. 123 - 126) oparty był na kodeksie 

Napoleona. Między prawem niemieckim a francuskim istniała zatem różnica, gdy chodziło o 

przypadek, gdy uprawnionym do wyboru był dłużnik, a jedno ze świadczeń stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wierzyciela. Według kodeksu niemieckiego 

dłużnik mógł dalej wybrać to świadczenie, czyli w ogóle zwolnić się od zobowiązania, 

natomiast według kodeksu Napoleona dłużnik powinien był spełnić drugie świadczenie. 

Tą drugą drogą poszli twórcy kodeksu zobowiązań
290

. 

Omawianych przepisów nie było w projekcie Tilla. Kontrprojekt L. Domańskiego był 

oparty na rozwiązaniach francuskich (art. 7 - 8). Rozwiązania te przyjęto w projekcie 

Podkomisji (art. 7 - 8). Następnie przepisy przeredagowano pod względem językowym i w 

sposób syntetyczny opracowano dawny art. 8 (art. 27 k.z.). 

Według art. 28 k.z. stanowił, że przepisy działu III należało stosować także w 

przypadku, gdy zobowiązanie przemienne obejmowało więcej niż dwa świadczenia. Przepis 

taki był odpowiednikiem art. 1196 KN i art. 127 p.f.w. Analogicznego przepisu nie było ani w 

kodeksie austriackim ani niemieckim. Pojawił się on w kontrprojekcie (art. 9), a następnie w 

projekcie Podkomisji (art. 9). 

 

W kontrprojekcie Domańskiego znalazł się także przepis (art. 10), dotyczący 

zobowiązań z upoważnienia przemiennego (zobowiązań fakultatywnych, zastępnych, 

upoważnienia alternatywnego), który nakazywał do nich stosować odpowiednio przepisy o 

zobowiązaniach przemiennych. Został on jednak usunięty na etapie prac Podkomisji. 

Już wcześniej prof. Till nie widział potrzeby umieszczenia takiego przepisu w kodeksie
291

. 

W kodeksach obowiązujących na ziemiach polskich brak było regulacji tej instytucji.   

 

3.5. Podsumowanie 

 

Początkowe przepisy kodeksu zobowiązań określające źródła i istotę zobowiązań nie 

niosły istotnych treści normatywnych. Ich wprowadzenie podyktowane było przede 

wszystkim względami porządkowymi. Stanowiły podsumowanie poglądów wyprowadzanych 

w obcych porządkach prawnych z różnych przepisów. Jedynie w kodeksie austriackim 

(§ 859) można było odnaleźć odpowiednik art. 1 k.z., choć określenie źródeł zobowiązań w 
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polskim kodeksie było oparte raczej na podziale zastosowanym w kodeksie Napoleona. 

Natomiast szerokie określenie treści świadczenia w art. 2 k.z. nie miało swojego 

odpowiednika w żadnym z obcych kodeksów. 

Przepisy o zobowiązaniach podzielnych były w znacznym stopniu ukształtowane pod 

wpływem kodeksu Napoleona. Samo umieszczenie obok siebie wyodrębnionych regulacji 

dotyczących zobowiązań podzielnych i niepodzielnych, solidarnych i przemiennych było 

charakterystyczne dla kodeksu francuskiego (w kodeksie niemieckim zobowiązania 

przemienne znajdowały się w innym miejscu, a w kodeksie austriackim nie wyodrębniono 

przepisów o zobowiązaniach przemiennych). Definicja zobowiązania przemiennego, choć 

inaczej sformułowana, istniała tylko w kodeksie Napoleona. W opozycji do wszystkich 

pozostałych kodeksów, a na wzór prawa francuskiego, przyznano każdemu z wierzycieli 

prawo do żądania od dłużnika spełnienia świadczenia niepodzielnego (art. 5 k.z.). 

Na kodeksie Napoleona oparto w dużym stopniu także przepisy o reprezentacji wierzycieli 

względem dłużnika (art. 6 k.z.). Względem zagranicznych rozwiązań oryginalny charakter 

miał natomiast art. 4 k.z., który przewidywał tylko odpowiedzialność taką jak solidarna (a nie 

wprost solidarną) przy zobowiązaniu do świadczenia niepodzielnego. 

Przy zobowiązaniach solidarnych charakterystyczne było przede wszystkim ujęcie ich 

od strony długu, jak w porządkach germańskich (kodeks austriacki, niemiecki, a także 

szwajcarski), a nie od strony wierzyciela, jak w porządkach romańskich (kodeks Napoleona, 

ale już nie projekt francusko-włoski). Nie przeszkadzało to jednak w przejęciu niektórych 

przepisów (art. 10 i 11 k.z.), znanych tylko kodeksowi Napoleona. Uzupełniał je art. 12 k.z., 

dotyczący zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego wspólnego przedsiębiorstwa lub mienia, 

który znajdował się tylko w projekcie rosyjskim. Przy solidarności dłużników, jeżeli chodzi o 

wpływ czynności podejmowanych przez któregokolwiek z nich lub wierzyciela na sytuację 

wszystkich dłużników, kodeks zobowiązań zajmował przy tym stanowisko kompromisowe 

pomiędzy prawem austriackim i niemieckim, stojącymi na stanowisku luźnej reprezentacji, a 

prawem francuskim, broniącym zasady ścisłej reprezentacji. Z różnych porządków prawnych 

wywodziły się też przepisy o solidarności wierzycieli. 

Przy zobowiązaniach przemiennych podstawowa zasada, że dokonanie wyboru 

służyło dłużnikowi (art. 22 k.z.) była znana wszystkim obcym kodeksom. Natomiast dalsze,  

poszczególne przepisy tego rozdziału wywodziły się zarówno z kodeksów germańskich 

(austriackiego - art. 23 § 2 k.z.; niemieckiego - art. 23 § 1, 24 k.z.), jak i francuskiego 

(art. 26 k.z.). 
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4. Powstanie zobowiązań 

4.1. Oświadczenie woli 

4.1.1. Oświadczenie woli w ogólności 

 

Pierwszy rozdział tytułu II zawierał dwa ogólne przepisy dotyczące „oświadczenia 

woli”. Pojęcie to było tworem doktryny niemieckiej (tytuł drugi rozdziału trzeciego księgi 

pierwszej niemieckiego kodeksu był zatytułowany „Oświadczenie woli”), nie występowało 

zaś w systemach romańskich, w których koncentrowano się na umowie, jako źródle 

zobowiązania
292

. Prof. Gołąb proponował użycie terminu „akt prawny”
293

. Za błędne uważał 

zrównanie w nauce i uzasadnieniu do niemieckiego kodeksu cywilnego terminów „akt 

prawny” i „oświadczenie woli”
294

. Uznawał także za bardziej poprawny termin „przejaw 

woli”, zastosowany w kodeksie szwajcarskim
295

. Zwolennikiem użycia terminu „przejaw 

woli” był E. Mańkowski
296

. Prof. Gołąb jako „przejaw woli” uznawał „zachowanie się 

fizyczne człowieka w myśl jego pragnienia lub postanowienia”. Jeżeli przejaw woli został 

uczyniony „w dającym się rozpoznać zamiarze, aby o jego woli dowiedział się ktoś inny”, 

wówczas dochodziło do złożenia oświadczeniem woli
297

. Jednak ostatecznie twórcy kodeksu 

zobowiązań posłużyli się pojęciem „oświadczenia woli”.  

 

Art. 29 k.z. dotyczył formy oświadczenia woli. W kodeksie zobowiązań przyjęto 

szerokie rozumienie oświadczenia woli, którym mogło być nie tylko „słowo” i „powszechnie 

przyjęte znaki”, ale i „takie zachowanie się, które w danych okolicznościach nie budziło 

wątpliwości co do treści oświadczenia”. Art. 29 k.z. był niemal wiernym powtórzeniem 

art. 15 zd. pierwsze projektu Tilla, na którym oparty był art. 52 kontrprojektu, art. 39 projektu 

Podkomisji oraz nieznacznie przeredagowany art. 29 projektu 1933 r.  
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Spośród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich analogiczna regulacja 

istniała tylko w kodeksie austriackim (§ 863), na którym polskie projekty były wzorowane
298

. 

Kodeks austriacki wprawdzie nie posługiwał się pojęciem „oświadczenia woli”, ale § 863 

mówił o tym, w jaki sposób „wolę można oświadczyć”. Analogicznego przepisu nie było ani 

w kodeksie niemieckim ani francuskim, choć jednocześnie kodeksy te, poza szczególnymi 

wypadkami, nie wymagały, aby oświadczenie woli było wyraźne
299

. W kodeksie 

szwajcarskim znajdował się natomiast przepis, że oświadczenie woli mogło być wyraźne lub 

milczące (art. 1 ust. 2). 

 

Art. 30 k.z. określał chwilę dojścia świadczenia woli do innej osoby („gdy doszło do 

niej w taki sposób, że mogła o niem powzięć wiadomość”). Propozycja takiego przepisu 

została przedstawiona przez prof. Tilla (art. 16 projektu, następnie art. 53 kontrprojektu, 

art. 37 projektu Podkomisji). W art. 28 projektu z 1933 r. wprowadzono jedynie zmianę 

językową (oświadczenie „złożone” zamiast „oznajmione”).  

Spośród kodeksów zaborczych podobny przepis znajdował się pierwotnie tylko w 

kodeksie niemieckim (§ 130 BGB), który dotyczył oświadczeń woli składanych nieobecnym. 

Taki sam przepis, dotyczący już wszelkich oświadczeń woli, wprowadzono do kodeksu 

austriackiego w 1916 r. (§ 862a). Pomysł ten podzielił prof. Till uznając, że nie ma istotnej 

różnicy pomiędzy oświadczeniem składanym w obecności adresata, a tym przekazywanym za 

pośrednictwem pisma czy posłańca
300

. Kodeksy: niemiecki, austriacki (§ 861, 862) oraz 

szwajcarski (art. 1) stały przy tym na gruncie teorii doręczenia (odbioru, oświadczenia woli), 

a nie teorii zawiadomienia (woli), ku której skłaniała się większość doktryny i orzecznictwa 

francuskiego oraz projekt rosyjski
301

. Ku tej teorii skłaniał się już prof. Till
302

. 

Pominięto natomiast dalszą część art. 16 projektu Tilla, dotyczącego oświadczeń woli 

składanych osobie ubezwłasnowolnionej. Podobna regulacja istniała w § 131 BGB. Przyjęto 

jednak, że skoro osoba ubezwłasnowolniona nie jest w stanie składać oświadczeń woli, to nie 
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może ich także przyjmować. Zatem zasada, że doręczenie powinno nastąpić w takim 

wypadku do rąk przedstawiciela ustawowego wynikała z art. 32 k.z.
303

 

 

4.1.2. Wady oświadczenia woli 

 

 

Rozdział drugi działu II dotyczył wad oświadczeń woli. W projekcie Tilla nie 

posługiwano się pojęciem „wad oświadczenia woli” ponieważ, choć projekt używał już 

sformułowania „oświadczenie woli”, to przepisy o symulacji, błędzie, podstępie, groźbie i 

wyzysku znajdowały się w tytule drugim „O umowie”. Zgodnie z art. 66 projektu Tilla, 

przepisy o umowach znajdowały odpowiednie zastosowanie do jednostronnych aktów 

prawnych. Począwszy jednak od kontrprojektu Domańskiego wspomniane ułomności 

traktowano już jako wady oświadczenia woli. 

 

Art. 31 k.z. dotyczył oświadczeń składanych w stanie nieprzytomności lub chociażby 

przemijającego zakłócenia czynności psychicznej, wyłączającego świadomą wolę. 

Oświadczenia takie były nieważne. Art. 36 zd. trzecie projektu Tilla, dotyczący zdolności 

prawnej, mówił o „stanie choćby przemijającego zakłócenia umysłu, który wyklucza 

swobodne powzięcie woli”. Z kolei art. 54 kontrprojektu, a w ślad za nim art. 41 projektu 

Podkomisji, posługiwały się pojęciem „stanu nieprzytomności lub przemijającego zaburzenia 

władz umysłowych”. Uznano bowiem, że czym innym jest swobodne powzięcie woli, a czym 

innym świadomość własnych czynów, czyli przytomność umysłu
304

. Zastąpienie pojęcia 

„zaburzenia władz umysłowych” pojęciem „zakłócenia czynności psychicznej” nastąpiło w 

art. 31 projektu z 1933 r. Do projektu Komisji Kodyfikacyjnej w toku prac w Ministerstwie 

Sprawiedliwości dodano wymóg, aby zakłócenie to „wyłączało świadomą wolę”, aby 

uniemożliwić wykorzystywanie tylko lekkich zakłóceń do unieważniania czynności 

prawnych
305

. Sięgnięto zatem w ten sposób z powrotem do projektu Tilla. 

 Kodeks austriacki w § 869 jako jedyny stawiał ogólne wymogi, aby zgoda stron na 

zawarcie umowy była swobodna, poważna, stanowcza i zrozumiała
306

. Przepis ten dotyczył 

także stanów nieprzytomności umysłowej
307

. Kodeks francuski nie zawierał ogólnego 
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postanowienia dotyczącego omawianej kwestii. Rozróżniano natomiast stan niezdolności 

cywilnej oraz naturalnej (fizycznej), która obejmowała stany „pomieszania zmysłów”, i która 

mogła być podstawą do kwestionowania ważności czynności prawnej na podstawie 

art. 503 KN
308

. Tom X cz. 1 Zwodu Praw wprowadzał sankcję nieważności sprzedaży 

dokonanej przez osoby „pozbawione rozumu” i „obłąkane” (art. 1383). Ogólnie także 

stanowił, że wola i zezwolenie winny być swobodne, zaś swobodę wyłącza przymus i podstęp 

(art. 700). Kodeks cywilny szwajcarski bardzo zwięźle w art. 18 stanowił jedynie, że osoba 

niezdolna do osądu nie mogła poprzez swoje czynności wywołać skutków prawnych. 

Wzorem dla Komisji Kodyfikacyjnej stał się § 105 zd. drugie BGB, który jako jedyny wprost 

wspominał o „przemijającym” zaburzeniu, jako podstawie nieważności czynności. Pośrednio 

stanowił o tym też kodeks szwajcarski
309

. Zrezygnowano natomiast z zawartego w 

§ 104 pkt. 2 BGB uregulowania dotyczącego stałej niezdolności do czynności prawnych osób 

dotkniętych chorobami umysłowymi, ponieważ uznano, że wystarczą ogólne przepisy 

art. 37 - 42 k.z.
310

  

 O ile w warstwie językowej kodeks zobowiązań opierał się na kodeksie niemieckim, 

to sama koncepcja potraktowania stanu nieprzytomności i zakłóceń czynności psychicznej 

jako wady oświadczenia woli, a nie problemu z zakresu zdolności do czynności prawnych, nie 

pochodziła z prawa niemieckiego. W kodeksie niemieckim przepis § 105 znajdował się 

bowiem w tytule pierwszym rozdziału trzeciego księgi pierwszej zatytułowanym „Zdolność 

do działania”, bezpośrednio po § 104, określającym osoby niezdolne do czynności prawnych. 

Natomiast pozostałe wady oświadczenia woli zostały uregulowane w tytule drugim 

„Oświadczenie woli”. Podobnie było w kodeksie cywilnym szwajcarskim (art. 16 i 17). 

  

Art. 32 k.z. odsyłał do przepisów pozakodeksowych - nieistniejącego jeszcze prawa 

osobowego - w zakresie ustalenia, jaki wpływ na ważność oświadczenia woli wywierał brak 

albo ograniczenie zdolności do działań prawnych oraz sposobu składania oświadczeń woli 

przez osoby prawne. Odesłanie do prawa osobowego, w części dotyczącej składania 

oświadczeń woli przez „osoby małoletnie i takie, których własnowolność jest ograniczona”, 

było zawarte w projekcie Tilla (art. 36 zd. drugie). Z kolei zdolność osób prawnych do 

zawierania umów miała być oceniana według przepisów o ich ustroju oraz przepisów 

odrębnych (art. 37 projektu Tilla). L. Domański scalił obie normy w jednym przepisie (art. 54 
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zd. drugie). W takiej postaci przepis ten znalazł się także w projekcie Podkomisji (art. 42 zd. 

pierwsze) i projekcie z 1933 r. (art. 42). Umieszczenie takiego odsyłającego przepisu było 

spowodowane tym, że kodeks polski obejmował tylko zobowiązania, a nie, jak kodeksy 

obowiązujące na ziemiach polskich, także przepisy o zdolności do czynności prawnych 

różnych kategorii osób. 

 

Art. 33 k.z. wprowadzał sankcję nieważności oświadczenia złożonego przy braku 

zamiaru wywołania skutków prawnych. Geneza tego przepisu sięga projektu Gołąba (art. 11), 

mówiącego o nieważności oświadczeń nie na serio, o ile druga strona tego nie rozpoznała 

albo nie była w stanie rozpoznać, oraz projektu Tilla (art. 15 zd. drugie), w którym mowa była 

o tym, że nieważne były oświadczenia całkiem niezrozumiałe, same ze sobą sprzeczne i 

złożone nie na serio. Taki sam przepis znalazł się w kontrprojekcie (art. 55), projekcie z 

1932 r. (art. 43) i z 1933 r. (art. 33). Potrzebę jego wprowadzenia prof. Till uzasadnił chęcią 

zapobieżenia sytuacjom, w których sąd „zechciał zbyt daleko iść w podkładaniu 

oświadczającemu woli, której treści nie sformułował w sposób zrozumiały”
311

. Był on w 

dużym stopniu inspirowany treścią § 869 ABGB, który stawiał wymóg, aby zgoda stron na 

zawarcie umowy była swobodna, poważna, stanowcza i zrozumiała. Także art. 700 i 701 T. X 

cz. 1 Zwodu Praw wprowadzały wymóg nieprzymuszonego zezwolenia i zgody na nabycie 

praw.  

Na etapie prac konferencji międzyministerialnej przepis ten jednak usunięto uznając, 

że kwestia ta jest oczywista
312

. Podnoszono też, że tego rodzaju akty w ogóle nie są 

oświadczeni woli
313

. W ostatecznym tekście kodeksu przepisowi art. 33 k.z. nadano inną 

treść, która nie miała odpowiednika we wcześniejszych projektach. W kodeksie niemieckim 

znajdował się § 118, dotyczący oświadczeń składanych nie na serio, i ostateczny tekst 

art. 33 k.z. stanowił uproszczoną wersję tego właśnie przepisu
314

. 

 

Pozorność (symulacja), jako wada oświadczenia woli składanego za zgodą drugiej 

strony, skutkująca nieważnością, została opisana w art. 34 i 35 k.z. Jeżeli pod pozorną 

czynnością ukryta była inna czynność prawna, jej ważność należało oceniać według jej 

natury. Pozorność nie mogła szkodzić prawom osób trzecich, które nabyły prawo działając w 

                                                           
311

 E. Till, Polskie…, s. 55. 
312

 L. Domański, Instytucje…, s. 207. 
313

 Uzasadnienie…, s. 34. 
314

 Tamże, s. 33. 



71 

 

dobrej wierze. Wierzyciele stron oraz osoby trzecie mogły się powoływać na pozorność 

czynności zdziałanych na ich szkodę.  

Pierwowzorem tej regulacji był art. 13 projektu Gołąba i art. 40 projektu Tilla, 

wzorowane na § 916 zd. pierwsze i drugie ABGB, w brzmieniu nadanym nowelą z 1916 r., a 

także na § 117 BGB. Celem noweli z 1916 r. było usunięcie wątpliwości rodzącej się na 

gruncie poprzedniego brzmienia § 916 ABGB, czy zarzut pozorności mógł być podniesiony 

przez osoby trzecie
315

. Takiej ogólnej regulacji brakowało bowiem w pierwotnej wersji 

§ 916 ABGB, a także w kodeksie niemieckim (szczątkowe regulacje występowały przy 

różnych stosunkach prawnych, np. § 171 - 172, 405, 409, 1032), w którym, według § 117, 

pozorna czynność prawna w ogóle nie wywoływała skutków prawnych. Kodeks austriacki po 

nowelizacji ustanawiał generalną zasadę ochrony dobrej wiary osób trzecich w takim 

przypadku oraz przyznawał każdemu uprawnienie do powoływania się na pozorność. 

Podobną zasadę ochrony dobrej wiary osób trzecich uznawał kodeks szwajcarski 

(art. 18 ust. 2) pod warunkiem jednak, że osoba trzecia stała się wierzycielem działając w 

zaufaniu do pisemnego oświadczenia co do istnienia długu. W kodeksie Napoleona 

odpowiednikiem art. 34 k.z. był art. 1321 stanowiący, że przeciwpisma (akty utajone) mogły 

wywrzeć skutki tylko pomiędzy stronami umowy. Pomimo odmiennego brzmienia 

art. 1321 KN, wskazującego, że pozorna czynność prawna nie wywołuje skutków prawnych 

tylko między stronami, wywołuje natomiast skutki wobec osób trzecich
316

, wyprowadzano z 

niego wnioski zbieżne z poglądami istniejącymi na gruncie prawa austriackiego. 

Przyjmowano zatem, że przepis ten chronił dobrą wiarę osób trzecich, które dokonały 

czynności z jedną ze stron pozornego aktu oraz, że osoby trzecie mogły dowodzić pozorności 

jeżeli były narażone na szkodę
317

. L. Domański zaproponował wprowadzenie do kodeksu 

przepisu o treści takiej jak art. 1321 KN, lecz Komisja Kodyfikacyjna uznała, że dowody 

pozorności powinny być oceniane na gruncie kodeksu postępowania cywilnego
318

. 

Art. 49 p.f.w., sformułowany w sposób zbliżony do kodeksów germańskich, także chronił 

dobrą wiarę osób trzecich oraz przyznawał prawo powoływania się na pozorność tylko 

wierzycielom stron oraz osobom trzecim, którzy byli w dobrej wierze lub ponieśli szkodę. 

Natomiast w kodeksie niemieckim brak było odpowiednika § 916 zd. trzecie ABGB, gdyż 

kodeks niemiecki przy pozorności nie wprowadzał wprost ochrony dobrej wiary osób 
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trzecich, które nabyły prawa. Jednocześnie każdy mógł skorzystać z zarzutu pozorności
319

. Na 

takim samym stanowisku stanął E. Till uznając, że ochrona dobrej wiary nie może sięgać za 

daleko
320

. L. Domański, w odróżnieniu od E. Tilla, a podobnie do S. Gołąba, oparł się na 

zasadzie ochrony dobrej wiary osób trzecich. Natomiast przyznał prawo powoływania się na 

pozorność osobom trzecim wtedy, gdy czynności zostały zdziałane na ich szkodę (art. 57 

kontrprojektu), czego nie było w projektach Tilla i Gołąba. Projekt Podkomisji (art. 45) oraz 

projekt z 1933 r. (art. 35) powtarzały rozwiązania zaproponowane przez L. Domańskiego. 

W efekcie przepisy art. 34 i 35 k.z. wykazywały największe podobieństwo z § 916 ABGB i 

art. 49 p.f.w.
321

 

 

W kodeksie zobowiązań zrezygnowano ze znanego z § 116 BGB uregulowania 

kwestii zastrzeżenia potajemnego (w myśli, reservatio mentalis). W projekcie Gołąba znalazł 

się art. 12, który stanowił, że są one bez znaczenia, nawet jeśli druga strona domyślała się 

takiego zastrzeżenia. Jednak E. Till i R. Longchamps de Berier uznali uregulowanie tej 

kwestii za zbędne, ponieważ rozstrzygający był objaw wewnętrzny woli, a nie sama wola
322

. 

 

W kwestii błędu kodeks zobowiązań opierał się na rozróżnieniu pomiędzy błędem co 

do pobudki i błędem co do treści oświadczenia
323

. 

Art. 36 dotyczył błędu co do pobudki. Powodował on nieważność oświadczenia woli 

tylko wtedy, gdy prawdziwość pobudki była warunkiem ważności oświadczenia. Przepis taki 

pojawił się w art. 41 projektu Tilla, a potem został umieszczony w art. 58 kontrprojektu, art. 

46 projektu Podkomisji i art. 36 projektu z 1933 r.  

Nie we wszystkich państwach zaborczych uznawano za konieczne uregulowanie 

kwestii wpływu pobudki na ważność oświadczenia woli. Nie zawierał takiego przepisu 

kodeks niemiecki (za wyjątkiem § 1949 i 2078 zd. drugie, dotyczących spraw spadkowych), 

ponieważ uznano, że jest to zbędne
324

 oraz rosyjski. Także w kodeksie Napoleona nie było 

przepisu dotyczącego tej kwestii. W doktrynie przyjmowano, że błąd co do pobudki nie 

należał do istotnych elementów kontraktu i nie miał żadnego wpływu na jej ważność. Jednak 
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w przypadku aktów pod tytułem darmym uznawano, że błąd taki prowadził do nieważności, 

jeżeli darczyńca lub testator z pobudki tej uczynili warunek czynności lub wyraźnie wynikało 

z treści czynności, że chciał uzależnić jej skuteczność od istnienia tego motywu
325

. Strony 

mogły także uczynić z pobudki warunek i wówczas błąd co do pobudki stawał się błędem co 

do treści
326

. Podobnie przyjmowano na gruncie kodeksu austriackiego, według którego 

(§ 901) pobudka nie miała żadnego wpływu na ważność czynności poza dwoma przypadkami. 

Po pierwsze, strony mogły z pobudki uczynić warunek czynności prawnej. Po drugie, w 

przypadku umów nieodpłatnych kodeks odsyłał do przepisów o rozporządzeniach ostatniej 

woli, tj. do § 572, według którego czynność była nieważna, jeżeli wola spadkodawcy w 

sposób wyłączny opierała się na konkretnej pobudce
327

. Z kolei w art. 24 ust. 2 OR 

znajdowała się jedynie wzmianka, że błąd co do pobudki nie stanowił błędu istotnego, 

dającego podstawę do podważenia umowy
328

.  

 

 Art. 37 k.z. dotyczył błędu co do treści oświadczeń woli stron. Uchylenie się od 

skutków takiego błędu było możliwe w trzech przypadkach: gdy błąd został wywołany 

zachowaniem drugiej strony, choćby bez jej winy, gdy druga strona o błędzie wiedziała oraz 

gdy z łatwością mogła błąd zauważyć (§ 1). Możliwość powołania się na błąd istniała tylko w 

przypadku błędu istotnego, tzn. uzasadniającego przypuszczenie, że strona nie będąc w 

błędzie i oceniając rzecz rozsądnie nie złożyłaby oświadczenia (§ 2).  

Podobny przepis znajdował się już w projekcie Gołąba (art. 2 i 3) oraz Tilla (art. 42). 

Merytorycznie różniły się one od art. 37 k.z. tym, że zamiast możliwości zauważenia błędu „z 

łatwością” mówiły o tym, że strona z okoliczności „powinna była” dostrzec błąd. Jednak już 

w kontrprojekcie doszło do zmiany tego sformułowania (art. 59), a w projekcie Podkomisji 

nieznacznie tylko przeredagowano przepis pod względem językowym. Wszystkie kolejne 

projekty podkreślały przesłankę istotności błędu. Tylko w projekcie Gołąba wskazywano, że 

za błąd należy uważać zarówno błąd co do osoby, przedmiotu, jak i jakiejkolwiek innej 

przesłanki. W późniejszych projektach zrezygnowano jednak z takiej egzemplifikacji. 

Przepisy obowiązujące w państwach zaborczych różniły się od kodeksu zobowiązań. 

Kodeks niemiecki nie wprowadzał wymogu wywołania błędu co do treści przez drugą stronę 
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(§ 119). Stronie przysługiwało prawo zaczepienia oświadczenia, skutkujące nieważnością ex 

tunc (§ 142). Kodeks niemiecki nie mówił też wprost o warunku istotności błędu, ale 

stanowił, że warunkiem powstania prawa zaczepienia oświadczenia woli była możliwość 

przyjęcia, że strona wiedząc o błędzie i oceniając rzecz rozumnie nie złożyłaby oświadczenia 

o takiej treści. Błąd zatem musiał mieć obiektywne znamiona, czyniące go doniosłym dla 

każdego człowieka rozumnego, zaś ocenę, czy taka sytuacja zachodziła w konkretnej sytuacji, 

pozostawiono do uznania sędziego
329

. Paragraf 119 BGB wyróżniał także błąd co do 

przymiotów osoby lub rzeczy, które w obrocie uchodziły za istotne. Podobnie kodeks 

Napoleona nie wprowadzał wymogu wywołania błędu przez drugą stronę (art. 1110). Błąd 

musiał dotyczyć natomiast „samej istoty rzeczy będącej przedmiotem umowy”. Tak samo jak 

błąd co do istoty rzeczy traktowano błąd co do przymiotów osoby z którą zawierano umowę, 

jeśli wzgląd na tą osobę był główną przyczyną zawarcia umowy. Jak w kodeksie austriackim i 

niemieckim, błąd nie rodził nieważności ex lege. Dopuszczalna była natomiast skarga o 

nieważność (art. 1117). Kodeks Napoleona (oraz kodeks austriacki) także zatem wymagał aby 

błąd był obiektywnie istotny, ale ocenę czy tak było pozostawiał sędziemu tylko wówczas, 

gdy chodziło o błąd co do osoby przy umowach i oświadczeniach kierowanych do pewnego 

adresata
330

. Projekt francusko-włoski modyfikował przepis kodeksu Napoleona stanowiąc, że 

błąd będący podstawą unieważnialności umowy powinien dotyczyć właściwości rzeczy lub 

okoliczności, które były uważane przez strony za istotne lub za takie powinny być uważane. 

Odnosił się także do błędu co tożsamości lub właściwości osoby kontrahenta, utrzymując 

warunek, aby była ona główną przyczyną zawarcia umowy (art. 15). Tom X cz. 1 Zwodu 

Praw ogólnie stanowił tylko, że błąd wyłączał swobodę woli (art. 700). Orzecznictwo 

uzupełniło to wymogiem, aby błąd dotyczył „samej podstawy umowy lub jednego z istotnych 

jej warunków”
331

. W kodeksie szwajcarskim przepis o błędzie (art. 24) był odmiennie 

skonstruowany. Wymieniał przykładowo kilka przypadków w których błąd należało 

traktować jako istotny: gdy strona nie będąc w błędzie zwarłaby inną umowę, umowę 

dotyczącą innego przedmiotu, obiecała świadczenie znacząco większe, albo gdy strona 

pozostawała w błędzie co do uznawanych przez siebie w dobrej wierze za istotne okoliczności 

stanowiących podstawę do zawarcia umowy. Wyliczenie to było jednak krytykowane jako 

nieścisłe ze względu na ostatni przypadek, który powodował, że każda okoliczność, nawet 
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uboczna, mogła stać się istotna
332

. Wyraźnie kodeks szwajcarski stanowił też, że błędy 

rachunkowe nie powodowały utraty mocy wiążącej umowy.  

Treść polskich projektów wskazuje, że częściową inspiracją były przepisy kodeksu 

austriackiego
333

. Komisja Kodyfikacyjna przeredagowała § 871 ABGB, opuszczając ostatni 

ustęp o wyjaśnieniu błędu we właściwym czasie
334

. Kodeks austriacki, w brzmieniu 

obowiązującym do 1916 r., zwalniał stronę ze zobowiązania tylko wtedy, gdy została ona 

wprowadzona w błąd przez drugą stronę (odmiennie od kodeksu Napoleona i niemieckiego). 

Sankcją takiego błędu była nieważność, jeśli wprowadzony w błąd wystąpił z żądaniem 

unieważnienia
335

. Błąd musiał przy tym dotyczyć głównego przedmiotu lub istotnej jego 

właściwości. Według § 872 ABGB, w przypadku, gdy błąd nie dotyczył głównego 

przedmiotu, lecz okoliczności pobocznej, umowa pozostawała ważną, ale strona, która 

wywołała błąd, ponosiła odpowiedzialność odszkodowawczą. Kodeks austriacki wyróżniał 

także błąd co do osoby, do którego stosowano odpowiednio przepisy o błędzie co do 

okoliczności pobocznej (§ 875). Trzecia nowela do kodeksu z 1916 r. istotnie zmieniła 

brzmienie § 871 wprowadzając, znany później z kodeksu zobowiązań wymóg, aby błąd został 

wywołany przez drugą stronę albo druga strona musiała go dostrzec ze względu na 

okoliczności. Takie brzmienie noweli stanowiło zmodyfikowaną wersję istniejącego już 

wcześniej § 876 ABGB. Prof. Till uzasadnił, że każda osoba powinna działać rozsądnie i nie 

może przerzucać na drugą stronę konsekwencji swojej nierozwagi, zaś na ochronę 

zasługiwała tylko wtedy, gdy do powstania błędu przyczyniła się druga strona
336

. Oprócz 

kodeksu austriackiego, który zapewniał większe bezpieczeństwo obrotu, twórcy kodeksu 

zobowiązań w tym zakresie oparli się na aktualnych wówczas poglądach doktryny 

francuskiej, która pomimo braku normatywnych podstaw, przyjmowała, że należy wymagać, 

aby druga strona wiedziała o błędzie
337

. 

Natomiast wzorem kodeksu niemieckiego zrezygnowano z egzemplifikacji rodzajów 

błędu. Inne ustawodawstwa w mniejszym lub większym stopniu wymieniały różne rodzaje 

błędów (np. co do właściwości rzeczy albo kontrahenta), uznawanych za istotne 

(art. 1110 KN, § 871 ABGB, art. 24 OR, art. 15 p.f.w.). W kodeksie niemieckim znalazł się 

zaś tylko syntetyczny zapis zbliżony do treści art. 37 § 2 k.z. 
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W art. 38 k.z. wprowadzono ograniczenie możliwości uchylenia się skutków 

oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu polegające na tym, że strona nie mogła 

tego uczynić, jeśli druga strona zaofiarowała świadczenie takie, jakie byłoby przewidziane 

gdyby błąd nie zaistniał. Przepis ten nie miał odpowiednika w żadnym z kodeksów 

obowiązujących na ziemiach polskich. Pojawił się w art. 60 kontrprojektu, a następnie w 

art. 48 projektu z 1933 r. R. Longchamps de Berier i L. Domański podali, że przepis ten 

wywodził się z art. 25 ust. 2 OR, który stanowił, że strona działająca pod wpływem błędu 

była związana umową którą zamierzała zawrzeć, jeśli druga strona zgodziła się na warunki 

takiej umowy
338

. Kodeks zobowiązań mówił przy tym tylko o przypadku gotowości 

zaofiarowania świadczenia przez drugą stronę. Natomiast kodeks szwajcarski nie zawierał 

tego ograniczenia i dotyczył zaakceptowania przez drugą stronę czynności prawnej. 

 

W kodeksie zobowiązań ostatecznie zrezygnowano z wyróżniania błędu co do prawa. 

Na etapie prac w Ministerstwie Sprawiedliwości usunięto bowiem przepis art. 39 projektu z 

1933 r. (poprzednio art. 61 kontrprojektu i art. 49 projektu z 1932 r.) mówiący, że błąd co do 

prawa ocenia się tak samo jak błąd co do faktu. Przepis taki został wprowadzony przez L. 

Domańskiego, ale miał inną treść - błąd co do prawa pociągał za sobą nieważność 

oświadczenia woli gdy był jedyną lub główną przyczyną oświadczenia woli. Przepis ten 

został zaczerpnięty z projektu francusko-włoskiego (art. 16), gdzie został wprowadzony po to, 

aby rozwiać wątpliwości powstałe na gruncie kodeksu Napoleona i potwierdzić utrwalone 

orzecznictwo w tym zakresie
339

. Według R. Longchampsa de Berier powodem usunięcia 

art. 39 projektu z 1933 r. była obawa przed powstaniem wrażenia, że kodeks zobowiązań nie 

respektuje zasady ignorantia iuris nocet
340

. Z drugiej jednak strony, H. Konic uznał 

pominięcie tego przepisu za błędne, wskazując, że prowadzi to do powstania wątpliwości co 

do możliwości powoływania się na błąd co do prawa, zwłaszcza przy różnorodności 

poglądów na ten temat na gruncie obcych kodeksów
341

. 
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Kodeks zobowiązań odrębnie regulował wady oświadczenia woli w postaci podstępu 

oraz przymusu psychicznego (odmiennie niż kodeks austriacki i niemiecki). 

Art. 39 k.z. regulował skutki błędu wywołanego przez drugą stronę podstępnie. 

Możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli istniała wówczas niezależnie od tego, 

czy błąd był istotny oraz czy dotyczył treści czynności prawnej czy pobudki. Zgodnie z 

art. 40 k.z. podstęp osoby trzeciej był równoznaczny z podstępem strony, jeżeli strona 

wiedziała o podstępie i nie wyprowadziła drugiej strony z błędu.  

Kwestia, czy błąd wywołany podstępnie musiał być istotny, była różnie rozstrzygana 

w obcych kodeksach. Z wymogu istotności błędu wywołanego podstępem zwalniał kodeks 

austriacki (§ 870), na podstawie którego przyjmowano, że podstęp powodował nieważność 

umowy także wtedy, gdy błąd dotyczył pobudki
342

. Także na gruncie § 123 BGB uznawano, 

że w przypadku podstępu błąd mógł być nieistotny
343

. Wprost stanowił o tym też 

art. 28 OR
344

. Natomiast kodeks Napoleona (art. 1116) nie zwalniał z tego wymogu, a w ślad 

za nim projekt francusko-włoski (art. 21)
345

. Generalnie wszystkie kodeksy obowiązujące na 

ziemiach polskich zrównywały podstęp strony z podstępem osoby trzeciej (§ 875 ABGB, 

§ 123 BGB, a także art. 28 ust. 2 OR). Na gruncie kodeksu Napoleona przyjmowała tak 

doktryna
346

. Potem zostało to wyrażone expressis verbis w art. 21 p.f.w. Jednak różne było 

stanowisko obcych kodeksów w kwestii, czy podstęp osoby trzeciej mógł być podstawą 

unieważnienia umowy tylko wtedy, gdy druga strona o nim wiedziała, czy też także wtedy, 

gdy powinna była o tym wiedzieć. Na gruncie tej drugiej, szerszej koncepcji stał kodeks 

austriacki (§ 875), niemiecki (§ 123) i szwajcarski (art. 28 ust. 2). Natomiast kodeks 

Napoleona pozwalał wówczas na unieważnienie tylko w przypadku, gdy chodziło o testament 

(art. 1116). Pozytywna wiedza o podstępie była wymagana przez art. 21 p.f.w. i art. 30 

projektu rosyjskiego
347

. 

Art. 44 projektu Tilla nie zawierał wzmianki o wpływie podstępu ze strony osoby 

trzeciej i celowo nie wspominał także o tym, że błąd mógł nie być istotny. E. Till stał bowiem 

na stanowisku, że prawo cywilne nie służy karaniu strony
348

. Także zatem w przypadku 
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podstępu obowiązywał wymóg istotności błędu. Natomiast S. Gołąb w przypadku podstępu 

zrezygnował z warunku istotności błędu oraz zrównywał podstęp osoby trzeciej z podstępem 

strony, o ile ta wiedziała lub powinna była o nim wiedzieć (art. 8 i 9 projektu Gołąba). Jednak 

L. Domański dokonał gruntownej zmiany koncepcji E. Tilla, nadając omawianemu 

przepisowi kształt przyjęty potem w kodeksie zobowiązań (art. 62 kontrprojektu, art. 50 

projektu z 1932 r., art. 40 projektu z 1933 r.). Kodeks zobowiązań objął zatem skutkami 

podstępu także pobudkę, ale w przypadku podstępu osoby trzeciej ograniczył jego skutki 

tylko do przypadku istnienia pozytywnej wiedzy drugiej strony o podstępie. Konsekwentnie 

natomiast zrezygnowano z wymogu istotności błędu wywołanego podstępnie, wzorem 

ustawodawstw germańskich. 

 

Wada oświadczenia woli w postaci groźby (przymusu psychicznego, bojaźni, gwałtu, 

pogróżki) była uregulowana w art. 41 k.z. Kodeks posługiwał się pojęciem „groźby”, choć 

prof. Gołąb proponował użycie terminu „przymus (bojaźń)”, używając jednak w uzasadnieniu 

swojego projektu wszystkich tych terminów zamiennie
349

. Groźba drugiej strony lub osoby 

trzeciej stanowiła podstawę do uchylenia się od skutków oświadczenia woli, jeżeli z 

okoliczności wynikało, że zachodziła obawa poważnego niebezpieczeństwa osobistego lub 

majątkowego składającemu albo przyjmującemu oświadczenie lub osobie trzeciej. 

Przepis ten przeszedł długą ewolucję w kolejnych projektach prawa o zobowiązaniach, 

choć wspólne zawsze było dążenie do szerokiej ochrony osoby dotkniętej groźbą. Według 

odmiennie zredagowanego art. 1 projektu Gołąba niebezpieczeństwo powinno było być nie 

tylko „poważne”, ale i „bezpośrednie”. Mogło dotykać także osób blisko związanych z ofiarą. 

Nie ograniczono też źródła pochodzenia groźby tylko do drugiej strony czynności prawnej. 

Art. 46 projektu Tilla także różnił się redakcją od art. 41 k.z. Nie wskazywał wprost, że 

poważne niebezpieczeństwo mogło być osobiste lub majątkowe. Groźba mogła być także 

skierowana przeciwko osobie bliskiej. Zawierał natomiast dodatkowy zapis o możliwości 

pochodzenia groźby od osoby trzeciej. Groźba taka mogła być podstawą uchylenia się od 

umowy, jeżeli druga strona o niej wiedziała lub powinna było wiedzieć. Dodatkowo art. 47 

projektu Tilla wprowadzał odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych tego, 

kto groźbą bezprawną spowodował zawarcie umowy. Art. 63 kontrprojektu był już zbliżony 
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do ostatecznego tekstu art. 41 k.z. Oprócz groźby wymieniał także przymus. Wzmiankę o 

przymusie wyeliminowano jednak w art. 51 projektu Podkomisji. W art. 41 projektu z 1933 r. 

rozszerzono krąg adresatów groźby do „innych” osób zamiast tylko „osób bliskich”.  

Różnice pomiędzy kolejnymi projektami polskiego prawa obligacyjnego wynikały z 

odmienności stanu prawnego istniejącego w poszczególnych dzielnicach. Według kodeksu 

austriackiego wystarczało, aby obawa była „uzasadniona” (§ 870). Z § 55, dotyczącego co do 

zasady zezwolenia na małżeństwo, wynikało, że istotny był element subiektywny, ponieważ 

należało uwzględnić „stan ciała i umysłu osoby zagrożonej”. Tak też przyjmowała nauka 

austriacka
350

. Kodeks niemiecki nie określał wprost jaka powinna być groźba. W § 124, 

dotyczącym terminu zaczepienia oświadczenia woli złożonego pod wpływem podstępu lub 

groźby, mowa była jedynie o tym, że termin ten liczyło się od momentu ustania 

„przymusowego położenia”. Doktryna przyjmowała, że groźba powinna być gruntowna 

(poważna) i gruntowność tą należało oceniać według wielkości i prawdopodobieństwa 

niebezpieczeństwa oraz według stanu umysłowego i fizycznego osoby przymuszanej
351

. 

Natomiast kodeks Napoleona w osobnym artykule 1112 wskazywał, że „gwałt powinien być 

takiej natury, że może uczynić wrażenie na osobie rozsądnej i gdy może w niej wzbudzić 

obawę narażenia jej samej lub jej majątku na zło znaczne i bezpośrednio grożące”. Wysunięto 

tu na pierwszy plan ocenę obiektywną, choć należało przy tym uwzględnić cechy 

indywidualne osoby, takie jak wiek, płeć i stan. Art. 18 p.f.w. był niemal wiernym 

powtórzeniem art. 1112 KN, z tym że zło miało być „poważne”. Kodeks szwajcarski zawierał 

osobną definicję groźby (art. 30 ust. 1) z której wynikało, że powinna ona była rodzić 

uzasadnioną podstawę do przyjęcia, że stronie groziło bezpośrednie i istotne 

niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, czci lub majątku. Kodeks zobowiązań prezentował 

stanowisko pośrednie między tym koncepcjami
352

. Zrezygnowano natomiast z istniejącego w 

§ 875 ABGB wymogu, że groźba skutkowała nieważnością czynności tylko wtedy, gdy druga 

strona o niej wiedziała lub powinna była wiedzieć. Warunek ten uwzględniał jeszcze prof. Till 

(art. 46 zd. drugie projektu), ale począwszy od kontrprojektu (art. 63) był on pomijany. Prawo 

polskie poszło tu zatem śladem § 123 BGB, art. 1111 KN i art. 30 ust. 1 OR. 

Kwestia źródła pochodzenia groźby także była różnie rozstrzygana w obcych 

kodeksach. Kodeks austriacki wymagał, aby w przypadku groźby pochodzącej od osoby 
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trzeciej druga strona wiedziała lub powinna była wiedzieć o groźbie (§ 875). Według kodeksu 

szwajcarskiego (art. 29) także w przypadku groźby pochodzącej od osoby trzeciej, gdy druga 

strona o groźbie tej nie wiedziała lub nie mogła wiedzieć, strona mogła uchylić się od 

skutków swojego oświadczenia woli, ale zobowiązana była do zapłaty odszkodowania. 

Natomiast kodeks niemiecki i rosyjski nie ograniczały w żaden sposób pochodzenia groźby. 

Oznaczało to, że mogła ona pochodzić także od osoby trzeciej
353

. Kodeks Napoleona 

wyraźnie w art. 1111 stanowił, że groźba mogła pochodzić od osoby trzeciej. Podobnie było 

w art. 17 p.f.w. Kodeks zobowiązań przyjął zatem najbardziej liberalne stanowisko, chroniące 

stronę działającą pod wpływem groźby, przyjęte w zaborze pruskim i rosyjskim. 

Krąg adresatów groźby także był odmiennie kształtowany w obcych kodeksach. 

Kodeks Napoleona ograniczał go osób bliskich: małżonka, wstępnych i zstępnych (art. 1113). 

Podobnie co do zasady było na gruncie art. 19 p.f.w., ale także w przypadku groźby 

skierowanej do innych jeszcze osób sędzia, stosownie do okoliczności, mógł orzec o 

nieważności umowy (art. 18 p.f.w.). Kodeks szwajcarski mówił ogólnie o osobach bliskich 

(art. 30). Kodeks niemiecki i austriacki nie zawierały stosownej regulacji, z tym że 

orzecznictwo austriackie przyjęło, że groźba mogła dotyczyć także rodziny 

przymuszonego
354

. Kodeks zobowiązań szeroko zatem zakreślał krąg adresatów groźby w 

porównaniu do kodeksów obcych, w sposób najbardziej zbliżony do art. 30 OR. 

 

Kodeks zobowiązań wśród wad oświadczeń woli umieszczał wyzysk (art. 42 k.z.). 

Było to oryginalne rozwiązanie, gdyż z reguły regulacje dotyczące pokrzywdzenia strony 

znajdowały się wśród przepisów ustanawiających kryteria ważności czynności prawnych. 

Art. 48 projektu Tilla, który także znajdował się pośród przepisów o wadach oświadczenia 

woli, nieco odmiennie określał stany psychiczne pokrzywdzonego („lekkomyślność, 

przymusowe położenie, niedołęstwo rozumu, rozdrażnienie umysłowe”) i jego uprawnienia 

(uchylenie się od umowy, żądanie zmniejszenia swojego świadczenia). W art. 64 

kontrprojektu dokonano zmian redakcyjnych oraz zmodyfikowano zakres uprawnień 

pokrzywdzonego. W pierwszej kolejności mógł on domagać się zmniejszenia swojego 

świadczenia lub zwiększenia świadczenia drugiej strony. Dopiero gdy to nie było możliwe, 

mógł żądać zwolnienia od skutków prawnych swojego oświadczenia. W projekcie Podkomisji 

(art. 52) nie dokonano zmian merytorycznych. W projekcie z 1933 r. zmodyfikowano 
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przesłanki wyzysku zastępując „rozdrażnienie umysłowe” „niedoświadczeniem”. Pojęcie 

„rozdrażnienia (wzburzenia) umysłowego” nie występowało bowiem w obcych porządkach 

prawnych, poza prawem austriackim
355

. Dodano także zapis, że dysproporcja świadczeń miała 

zachodzić w chwili zawierania umowy, aby odróżnić wyzysk od przypadków opisanych w 

art. 269 k.z. (klauzula rebus sic stantibus)
356

. Ponadto dokonano zmiany językowej w części 

dotyczącej uprawnień pokrzywdzonego, który mógł teraz „uchylić się od skutków prawnych 

swego oświadczenia woli” (art. 42). 

W T. X cz. 1 Zwodu Praw przewidziano sankcję nieważności w przypadku umowy 

zmierzającej „ku wykrętom lichwiarskim” (art. 1529). Kodeks Napoleona, w odróżnieniu od 

pozostałych kodeksów obowiązujących w Polsce i kodeksu szwajcarskiego, nie zawierał 

ogólnego przepisu dotyczącego pokrzywdzenia strony. Przeciwnie, w art. 1118, 1313 i 2052 

stanowił, że pokrzywdzenie nie jest podstawą nieważności umowy
357

. Wyjątkowo 

wprowadzał sankcję nieważności co do pewnych kategorii osób lub kontraktów (art. 1118), 

np. przy sprzedaży nieruchomości (art. 1674) i spółce (art. 1854). Inaczej było w projekcie 

francusko-włoskim, w którym w art. 22 umieszczono normę przewidującą, w przypadku 

„zupełnej niewspółmierności” zobowiązań stron, możliwość żądania wystąpienia przez stronę 

pokrzywdzoną z powództwem o unieważnienie umowy albo ograniczenie świadczeń. Art. 48 

projektu Tilla był, w zakresie w jakim określał sytuacje, w których znajdowała się strona 

pokrzywdzona, wzorowany na § 879 pkt. 4 ABGB z tą różnicą, że pomijał jedną z przesłanek 

(„brak doświadczenia”). Kodeks austriacki inaczej jednak określał sankcję wyzysku, którą 

była nieważność. Kodeks austriacki, który najmocniej bronił zasady równomierności 

świadczeń
358

, zawierał także osobny przepis (§ 934, tzw. laesio enormis), dotyczący umów 

wzajemnie zobowiązujących, który w przypadku, gdy świadczenie jednej ze stron było co 

najmniej o połowę mniejsze, przyznawał stronie uprawnienie do zniesienia umowy i żądania 

przywrócenia stanu poprzedniego. Paragraf 879 pkt. 4 ABGB, wprowadzony nowelą z 

1916 r., był z kolei wzorowany na art. 138 zd. drugie BGB, który wymieniał trzy przesłanki 

pokrzywdzenia: ciężkie położenie, lekkomyślność i niedoświadczenie
359

. Podobnie jak w 
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prawie austriackim, na gruncie kodeksu niemieckiego sankcją była nieważność. Te same 

przesłanki znalazły się w art. 21 OR. Jednak na gruncie prawa szwajcarskiego konsekwencją 

oczywistej nierównomierności świadczeń nie była nieważność ex lege, lecz możliwość 

złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli. Tą drogą poszli twórcy 

kodeksu zobowiązań. O ile jednak w prawie szwajcarskim sankcją wyzysku była tylko 

nieważność, to twórcy polskiego kodeksu dodali do art. 42 k.z. możliwość modyfikacji 

świadczenia
360

.  

 

Art. 43 k.z. określał warunki możliwości uchylenia się od skutków oświadczenia woli 

złożonego pod wpływem błędu, podstępu, groźby i wyzysku. Następowało to poprzez 

przesłanie drugiej stronie zawiadomienia na piśmie. Termin do zawiadomienia wynosił rok. 

Był liczony od chwili wykrycia błędu lub podstępu, ustania stanu obawy w przypadku groźby 

oraz od złożenia oświadczenia woli w przypadku wyzysku. 

Projekt Gołąba w art. 10 przyznawał stronie prawo skargi o uchylenie aktu prawnego, 

które przedawniało się z upływem roku. Natomiast w przypadku zamiaru podniesienia 

zarzutu, stronie przysługiwał podobny, jednoroczny termin na podanie go drugiej stronie. 

Terminy te były liczone, w przypadku błędu i podstępu, od daty ich wykrycia, zaś w 

przypadku groźby, od daty ustania stanu bojaźni. Art. 49 projektu Tilla nie przewidywał 

wprost, że złożenie oświadczenia o tym, że strona nie czuła się związana umową, miało 

nastąpić w formie pisemnej. Alternatywą dla złożenia oświadczenia było wytoczenie 

powództwa o zwrot spełnionego świadczenia. Termin do złożenia oświadczenia albo 

wytoczenia powództwa wynosił także rok, z tym że w przypadku błędu był liczony od 

momentu zwarcia umowy, co było dowodem wpływu kodeksu austriackiego, gdyż inne 

kodeksy obowiązujące na ziemiach polskich odwoływały się do momentu powzięcia wiedzy o 

błędzie (art. 1304 KN, § 121 BGB; także art. 225 p.f.w. i art. 31 OR). Tylko na gruncie 

kodeksu austriackiego, choć § 1487 wprost o tym nie mówił, przyjmowano, choć 

niejednolicie, że w przypadku błędu początkiem terminu była data zawarcia umowy
361

. 

Prof. Till uznał, że termin roczny zazwyczaj wystarcza do wykrycia błędu
362

. Ograniczenia te 

nie miały zastosowania w przypadku podstępu, co było nawiązaniem do § 1487 ABGB. 

L. Domański zmodyfikował treść omawianego przepisu (art. 65 kontrprojektu). Zrezygnował 
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z uprzywilejowanego traktowania podstępu. W przypadku błędu i podstępu jednoroczny 

termin był liczony od dnia ich wykrycia. Nadal alternatywą dla złożenia oświadczenia 

nazwanego już „oświadczeniem o uchyleniu się od skutków swego oświadczenia” pozostało 

wytoczenie powództwa, tym razem o unieważnienie czynności prawnej, przy czym tylko 

wtedy, gdy bez wyroku sądowego nie można było uchylić skutków czynności prawnej. 

Unieważnienie nie dotykało praw osób trzecich nabytych w dobrej wierze. Projekt 

Podkomisji (art. 53) oparty był na kontrprojekcie, z tym że mówił ogólnie o wytoczeniu 

powództwa jako alternatywie dla złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków 

prawnych. W projekcie z 1933 r. wprowadzono wymóg złożenia zawiadomienia na piśmie 

(art. 43). Usunięto wzmiankę o możliwości wytoczenia powództwa przez stronę uchylającą 

się od skutków oświadczenia woli. Nie oznaczało to pozbawienia strony możliwości 

wytoczenia powództwa o świadczeniu lub ustalenie
363

. Natomiast w § 3 dodano zapis, że w 

przypadku wyzysku roszczenia o zmniejszenie swojego świadczenia lub zwiększenie 

świadczenia drugiej strony można było dochodzić na drodze sądowej po upływie roku od dnia 

złożenia oświadczenia.  

Akcentowanie w kolejnych projektach polskiego kodeksu uprawnienia do wytoczenia 

powództwa przez stronę uchylającą się od skutków swojego oświadczenia woli było 

konsekwencją faktu, że w większości obcych porządków prawnych wymagano drogi sądowej 

i nie opierano się na samym tylko złożeniu oświadczenia woli. Tak było na gruncie prawa 

francuskiego, austriackiego i rosyjskiego. Kodeks Napoleona wymagał wytoczenia 

powództwa o nieważność lub zerwanie umowy. Termin do wniesienia skargi wynosił 10 lat 

(art. 1304). Projekt francusko-włoski pozostawał w ogólnych zarysach wierny kodeksowi 

Napoleona, z tym że skracał czas na wniesienie skargi do pięciu lat. Natomiast zarzut 

nieważności przysługujący stronie broniącej się przed powództwem o wykonanie umowy nie 

podlegał ograniczeniom czasowym (art. 227). Z kolei skarga o unieważnienie umowy z 

powodu niewspółmierności świadczeń mogła być wniesiona w terminie jednego roku od 

zawarcia umowy (art. 22). Podobnie kodeks austriacki przewidywał możliwość dochodzenia 

roszczeń w przypadku błędu, bojaźni oraz w przypadku pokrzywdzenia, o którym mowa była 

w § 934. Termin ten wynosił trzy lata. Z kolei art. 1529 T. X cz. 1 Zwodu Praw wprowadzał 

ogólną sankcję nieważności. Jej stwierdzenia można było dochodzić na drodze sądowej
364

. 

Kodeks rosyjski nie wspominał o wadach oświadczenia woli, ale wyliczenie zwarte w tym 
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przepisie nie miało charakteru enumeratywnego
365

. Przyjmowano, że błąd, przymus i podstęp 

dawały podstawę do uznania umowy za nieważną
366

. Termin przedawnienia roszczenia 

wynosił 10 lat (art. 694). Kodeks niemiecki poszedł inną drogą, wprowadzając możliwość 

zaczepienia wadliwego oświadczenia woli. Następowało to poprzez złożenie drugiej stronie 

oświadczenia (§ 143). Taki system uchylenia się od skutków oświadczenia woli 

R. Longchamps de Berier uważał za bardziej praktyczny
367

. Kodeks niemiecki w przypadku 

wyzysku wprowadzał sankcję nieważności bezwzględnej (§ 138), a w pozostałych 

przypadkach powstawał stan „zaczepialności” czynności. Prawo niemieckie odmiennie 

traktowało tu błąd (§ 121 w zw. z § 119 BGB) oraz podstęp i groźbę (§ 124 w zw. z § 123 

BGB). W tym pierwszym wypadku zaczepienie musiało nastąpić niezwłocznie po powzięciu 

wiadomości, ale nie później niż w terminie 30 lat. W przypadku podstępu i groźby 

zaczepienie powinno było nastąpić w terminie jednego roku od chwili, odpowiednio, odkrycia 

i ustania stanu zagrożenia. Śladem kodeksu niemieckiego poszedł ustawodawca szwajcarski, 

który wprowadził jednolity roczny termin do złożenia oświadczenia: w art. 21 OR, 

dotyczącym wyzysku, że zrywa umowę (termin liczony od ustania stanu obawy), a w art. 

31 OR, dotyczącym błędu, podstępu oraz przymusu, że nie dotrzyma swojego zobowiązania 

(termin liczony od chwili wykrycia błędu albo podstępu). Mimo braku jednoznacznej 

regulacji przyjmowano, że na gruncie prawa szwajcarskiego powstawał stan zbliżony do 

„zaczepialności” (jak w prawie niemieckim), gdyż wprawdzie przepisy szwajcarskie 

stanowiły, że oświadczenie złożone pod wpływem wad „nie obowiązywało” ale jednocześnie 

wprowadzały termin do złożenia oświadczenia
368

. 

 

Art. 44 k.z. zrównywał zniekształcenie treści oświadczenia przez osobę użytą do jego 

przesłania (posłańca) lub przedsiębiorstwo z błędem przy złożeniu oświadczenia woli. Przepis 

taki znalazł się w art. 7 projektu Gołąba i art. 43 projektu Tilla. Usunięty przez 

L. Domańskiego powrócił w art. 55 projektu Podkomisji i art. 44 projektu z 1933 r. 

Zrównanie zniekształcenia z błędem oznaczało, że mogła się na nie powołać tylko ta strona, 

której oświadczenie zostało zmienione
369

. Podobny zapis znajdował się tylko w § 120 BGB
370
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i art. 27 OR. Kodeks austriacki nie zawierał analogicznego przepisu. Doktryna przyjmowała, 

że skutek prawny czynności zależał wówczas od tych norm prawnych, które dotyczyły 

sprzeczności przejawu woli z wolą rzeczywistą, co oznaczało zrównanie skutków 

zniekształcenie treści oświadczenia ze skutkami błędu i innych wad oświadczeń woli
371

.  

 

Art. 45 k.z. stanowił, że przepisy o wadach oświadczeń woli stosowały się 

odpowiednio do oświadczeń woli złożonych w cudzym imieniu. Krąg osób określony był w 

art. 94 k.z. 

Przepis ten pojawił się w kontrprojekcie Domańskiego (art. 67), mówiącym o 

pełnomocniku lub osobie spełniającej zlecenie. W art. 55 projektu Podkomisji mowa była 

ogólnie o oświadczeniach woli „składanych w imieniu drugiego”. Natomiast w projekcie z 

1933 r. zmieniono treść przepisu, w którym mowa była teraz o oświadczeniach złożonych w 

cudzym imieniu. Podobnego przepisu nie było w żadnym z kodeksów obowiązujących na 

ziemiach polskich, a także w kodeksie szwajcarskim i projekcie francusko-włoskim. 

Zagadnieniem wpływu wadliwości oświadczeń składanych przez osobę działającą w cudzym 

imieniu próbowano zająć się tylko w kodeksie niemieckim i projekcie francusko-włoskim. 

Z § 166 zd. pierwsze BGB wynikało, że gdy na skutki prawne oświadczenia woli wpływały 

wady oświadczenia woli, wówczas należało brać pod uwagę ich zaistnienie nie u osoby 

zastąpionej, lecz u zastępcy. Ponadto według § 166 zd. drugie BGB, w przypadku 

pełnomocnictwa, mocodawca nie mógł się powołać na nieznajomość przez pełnomocnika 

takich okoliczności, które były mocodawcy znane. Z kolei art. 31 p.f.w. stanowił, że jeżeli 

wola reprezentowanego była dotknięta wadą, czynność prawna mogła być unieważniona o 

tyle, o ile przedstawiciel wyrażał jedynie wolę reprezentowanego. Zadaniem R. Longchampsa 

de Berier, zarówno § 166 zd. pierwsze BGB, jak i art. 31 p.f.w. były zbędne, gdyż regulowały 

kwestie oczywiste
372

. Uwzględnić jednak należało także skutki wad woli osoby 

reprezentowanej, co kodeks niemiecki czynił zbyt wąsko, z tym że nie można było tego 

uczynić zapisami dotyczącymi poszczególnych wad oświadczeń woli, a jedynie ogólnym 

przepisem nakazującym, poprzez odpowiednie stosowanie przepisów o wadach oświadczeń 

woli, decydować w jaki sposób uwzględnić wady po stronie reprezentowanego czy też 

zastępcy
373

. 
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4.1.3. Warunek 

 

Art. 46 - 49 k.z. były poświęcone instytucji warunku. Kodeksy obowiązujące na 

ziemiach polskich prezentowały tu odmienne podejścia. Kodeks Napoleona traktował 

zobowiązania warunkowe jako szczególny rodzaj zobowiązań (art. 1168 - 1184). Tak samo 

było w kodeksie szwajcarskim (art. 151 - 158). W kodeksie austriackim warunek był 

ubocznym postanowieniem umownym, który zasadniczo odnosił się do rozporządzeń 

ostatniej woli (§ 695 - 708), a także był stosowany do umów (§ 897 - 901). T. X cz. 1 Zwodu 

Praw w ogóle nie wspominał o warunku. Możliwość jego użycia wyprowadzono z treści 

art. 1530, pozwalającego na umieszczenie w umowie wszelkich postanowień niesprzecznych 

z prawem
374

. Natomiast w kodeksie niemieckim umieszczono przepisy o warunku w części 

ogólnej, w rozdziale o czynnościach prawnych (§ 158 - 162). Takie rozwiązanie 

R. Longchamps de Berier uznał za najlepsze
375

.  

 

Art. 46 § 1 k.z. definiował warunek jako zdarzenie przyszłe i niepewne, od którego 

można było uzależnić skuteczność lub ustanie skutków oświadczenia. Treść art. 46 k.z. była 

niemal w całości oparta na art. 30 projektu Tilla, z tym wyjątkiem, że nie było tam wzmianki 

o warunku jako zdarzeniu przyszłym. Została ona dodana w art. 46 projektu z 1933 r.  

Spośród kodeksów obowiązujących na obszarze Polski definicję warunku, a ściślej 

rzecz biorąc zobowiązania warunkowego, zawierał tylko kodeks Napoleona. Art. 1168 KN 

stanowił, że zobowiązanie było warunkowe, gdy zależało od „wypadku przyszłego i 

niepewnego”. Tak samo stanowił art. 108 p.f.w. Kodeks austriacki mówił o warunku jako 

„zdarzeniu od którego się pewne prawo czyni zawisłym” (§ 696). Natomiast kodeks 

niemiecki nie definiował warunku. Czynił to natomiast kodeks szwajcarski (art. 151). 

Podział warunków na zawieszające i rozwiązujące był powszechnie przyjęty w obcych 

kodeksach. Najszerzej kwestię tą uregulowano w kodeksie Napoleona. W art. 1168 KN 

rozróżniono zobowiązania warunkowe zawieszające i rozwiązujące (art. 1181 - 1184). 

Szczególnym przypadkiem warunku rozwiązującego była lex commissoria (art. 1184 KN). 

W kodeksie Napoleona wprowadzono domniemanie zastrzeżenia warunku rozwiązującego na 

wypadek, gdyby jedna ze stron nie wykonała swego zobowiązania. W odróżnieniu jednak od 

wyraźnego zastrzeżenia warunku rozwiązującego w postaci niewykonania zobowiązania 

przez stronę, milczące zastrzeżenie z art. 1184 KN nie powodowało rozwiązania umowy ex 
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lege, lecz skutkowało możliwością wystąpienia do sądu o rozwiązanie umowy (o ile 

uprawniony rezygnował z prawa dochodzenia wykonania umowy). Uprawnionemu 

przysługiwało też prawo do odszkodowania. W kodeksie zobowiązań zastąpiono jednak takie 

rozwiązanie instytucją odstąpienia od umowy
376

. Podział na warunki rozwiązujące i 

zawieszające był także przyjęty w § 696 ABGB, § 158 BGB i art. 109 p.f.w. Nie był 

natomiast uregulowany w kodeksie szwajcarskim. 

Podział warunków na zawieszające i rozwiązujące był jedynym zastosowanym w 

kodeksie zobowiązań. Podobnie było w kodeksie niemieckim (§ 158). W kodeksie 

austriackim (§ 696) i francuskim (art. 1168) mowa była także o warunkach dodatnich 

(pozytywnych, twierdzących) i ujemnych (przeczących, negatywnych). Kodeks Napoleona 

definiował ponadto warunki przypadkowe („które zależą od losu i które żadnym sposobem 

nie mogą być w mocy wierzyciela ani dłużnika” - art. 1169 KN), własnowolne („przez które 

wykonanie umowy zależy od wypadku, który aby nastąpił, lub nie nastąpił, w mocy jest 

jednej lub drugiej strony” - art. 1170 KN) oraz mieszane („które zależą razem od woli jednej 

ze stron kontraktujących, i woli trzeciego” - art. 1171 KN). Nawiązanie do warunków których 

spełnienie zależne było od woli strony znajdowało się także w § 699 ABGB. 

W kontrprojekcie Domańskiego (art. 35) i projekcie Podkomisji znajdował się art. 35, 

który odwoływał się do podziału na warunki przypadkowe i własnowolne. Stanowił, że 

„zobowiązanie jest nieważne skoro zaciągnięte zostało pod warunkiem zawisłym wyłącznie 

od woli tego kto się zobowiązał”. Taki przepis znajdował się w art. 1174 KN i art. 112 p.f.w. 

Przepis ten został jednak usunięty. Przyjęto bowiem, że swoboda stosunków umownych 

zadeklarowana w art. 55 k.z. nie wyłączała możliwości zaciągania zobowiązań umownych 

pod warunkiem zależnym wyłącznie od woli osoby zobowiązanej, jeśli nie sprzeciwiało się to 

porządkowi publicznemu, ustawie lub dobrym obyczajom
377

. 

 

Art. 46 § 2 k.z. stanowił, że ziszczenie się warunku nie miało mocy wstecznej, o ile 

strony inaczej nie postanowiły. Przepis taki znajdował się we wszystkich projektach (art. 30 

zd. drugie projektu Tilla, art. 31 zd. drugie kontrprojektu i projektu Podkomisji). Koncepcję tą 

popierał także R. Longchamps de Berier
378

. 

Treść art. 46 § 2 k.z. była najbardziej zbliżona do art. 151 ust. 2 OR. Pogląd o braku 

wstecznej mocy spełnienia się warunku, o ile nic innego nie wynikało z treści czynności 
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prawnej, można było też wyprowadzić z § 159 BGB. W prawie austriackim brak było 

analogicznego przepisu, a doktryna zajmowała różne stanowiska
379

. Kodeks Napoleona 

wprowadził natomiast zasadę wstecznej mocy ziszczenia się warunku, zarówno 

zawieszającego, jak i rozwiązującego, do dnia powstania zobowiązania (art. 1179). Sporne 

natomiast było jak daleko sięgała ta zasada, np. czy warunkowo zobowiązany miał także 

wydać pożytki, które osiągnął w tym czasie albo czy ważność zachowywały podjęte przez 

niego czynności zarządu
380

. Kodeks francuski przewidywał także wyjątki od zasady wstecznej 

mocy ziszczenia się warunku, np. w art. 1679. Projekt francusko-włoski modyfikował to 

rozwiązanie. Wprawdzie utrzymywał zasadę wstecznego działania warunku, ale odmienny 

skutek mógł wynikać z woli stron lub natury czynności prawnej (art. 110). 

 

Art. 47 k.z. stanowił, że z chwilą ziszczenia się warunku traciły moc wszelkie 

rozporządzenia prawem warunkowym, o ile udaremniały skutek ziszczenia się warunku (§ 1). 

Ponadto uprawniony warunkowo mógł wykonywać wszelkie czynności zmierzające do 

zachowania jego prawa (§ 2).  

Podobne uregulowania znajdowały się już projekcie Tilla (art. 31), z tym że 

odpowiednikiem art. 46 § 2 k.z. był przepis mówiący, że warunkowo uprawniony „mógł 

żądać zabezpieczenia w tych przypadkach w których mógłby go żądać uprawniony 

warunkowo”. Ponadto art. 31 zd. pierwsze projektu Tilla wyraźnie przewidywał, że 

warunkowo zobowiązany był odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania, które 

mogłyby udaremnić skutek ziszczenia się warunku. L. Domański nie zmodyfikował treści 

omawianego przepisu z tym tylko wyjątkiem, że oprócz „udaremnienia” wymienił także 

„opóźnienie” jako podstawę odpowiedzialności warunkowo zobowiązanego (art. 32 

kontrprojektu). Dopiero w projekcie z 1933 r. nadano art. 47 k.z. ostateczną treść. Powodem 

skreślenia zdania pierwszego, dotyczącego odpowiedzialności warunkowo zobowiązanego, 

był fakt, że zasada ta wynikała z ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej
381

. 

Zasada z art. 47 § 1 k.z. była wyrażona wprost w § 161 BGB, według którego 

bezskuteczne były rozporządzenia osoby zobowiązanej pod warunkiem zawieszającym, 

dokonane w czasie trwania stanu zawieszenia, o ile udaremniały prawa nabywcy 

warunkowego. W przypadku, gdy do zawinionego udaremnienia doszło, służyło roszczenie o 
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odszkodowanie (§ 162 BGB). Roszczenie odszkodowawcze na analogicznych zasadach 

służyło także temu, do którego prawo powracało w wyniku spełnienia się warunku 

rozwiązującego. Kodeks zobowiązań ujął to bardziej zwięźle, bez osobnych zapisów 

dotyczących warunków zawieszających i rozwiązujących. Nie recypowano też znajdującej się 

w kodeksie niemieckim normy o odpowiednim stosowaniu przepisów o ochronie nabywców 

w dobrej wierze od uprawnionego, gdyż wynikała ona z ogólnych zasad
382

. 

Natomiast uprawnienie do wykonywania wszelkich czynności zmierzających do 

zachowania prawa warunkowego z art. 47 § 2 k.z. było powszechnie przewidziane w obcych 

kodeksach. Pierwotne brzmienie tego przepisu, zaproponowane w art. 31 projektu Tilla, 

ograniczone do czynności zabezpieczających, było najbardziej zbliżone do art. 152 ust. 2 OR. 

Natomiast art. 1180 KN mówił szerzej o „aktach zachowawczych”, a art. 115 p.f.w. o 

„wszelkich czynnościach”. Właśnie na art. 115 p.f.w. był oparty przepis art. 47 § 2 k.z.
383

 

 

Art. 48 k.z. wprowadzał fikcję ziszczenia albo nieziszczenia się warunku w sytuacji, 

gdy strona której zależało, odpowiednio, na nieziszczeniu albo ziszczeniu, udaremniła 

ziszczenie się warunku albo spowodowała jego ziszczenie, wbrew wymaganiom dobrej wiary. 

Przepis taki znajdował się w projekcie Tilla (art. 32), z tym że mówił o „zasadach 

uczciwego obrotu”. Pojęcie to zastąpiono „wymaganiami dobrej wiary” w projekcie z 1933 r.  

Analogiczne normy były zawarte w innych kodeksach za wyjątkiem kodeksu 

austriackiego, który nie uznawał fikcji spełnienia się warunku
384

. Kodeks Napoleona 

regulował tylko przypadek przeszkodzenia w spełnieniu się warunku przez dłużnika 

(art. 1178), przy czym do zastosowania tego przepisu było konieczne, aby dłużnikowi można 

było przypisać winę. Art. 1178 KN nie dotyczył natomiast sytuacji, gdy dłużnik działał 

zgodnie z prawem
385

. Tak samo stanowił art. 114 p.f.w. Art. 156 OR także dotyczył tylko 

przeszkodzenia w spełnieniu się warunku, ale już przez obie strony. Natomiast kodeks 

niemiecki w § 162 zajmował się tym zagadnieniem szeroko, sankcjonując działania obu stron 

stosunku zobowiązaniowego, nie tylko w przypadku przeszkodzenia w spełnieniu się 

warunku, ale i spowodowania jego ziszczenia się. Kodeks niemiecki odwoływał się przy tym 

zarówno do zasad uczciwości, jak i dobrej wiary. Na § 162 BGB wzorowali się twórcy 
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kodeksu zobowiązań
386

. Poszli jednak dalej, gdyż § 162 BGB wymagał, aby strona odnosiła 

korzyść z faktu ziszczenia lub nieziszczenia się warunku, natomiast w kodeksie zobowiązań 

odwołano się do szerszego pojęcia interesu strony („strona której zależy…”)
387

. 

 

Ostatni przepis z rozdziału III - art. 49 k.z. - dotyczył warunków niemożliwych, 

przeciwnych porządkowi publicznemu, ustawie lub dobrym obyczajom. Czyniły one 

oświadczenie woli nieważnym gdy były zawieszające. Gdy były rozwiązujące, uważane były 

za niebyłe, chyba że można było przypuszczać, że bez ich dodania oświadczenie woli nie 

byłoby złożone, wówczas oświadczenie woli było nieważne.  

Analogicznego przepisu nie było w projekcie Tilla. E. Till uważał, że warunki są 

zabronione nie tyle same w sobie, co zabronione mogą być umowy zawierające takie warunki. 

Nieważność zaś takich umów wynikała z zasad ogólnych
388

. Odpowiednik art. 49 k.z. pojawił 

się w art. 34 kontrprojektu. Następnie, w zmienionej językowo formie, znalazł się w art. 34 

projektu Podkomisji. Ostateczny kształt został mu nadany w projekcie z 1933 r. Potrzeba 

zamieszczenia takiego przepisu wynikła z tego, iż uznano, że choć zapatrywanie prof. Tilla co 

do możliwości wywiedzenia omawianej zasady z przepisów ogólnych było słuszne, to ze 

względu na pojawianie się takich warunków w różnych postaciach mogły powstać 

wątpliwości, i dlatego w kodeksie należy umieścić wskazówki o charakterze ogólnym
389

. 

Stan prawny istniejący na ziemiach polskich był różnorodny. Kodeks Napoleona nie 

różnicował pod tym względem warunków zawieszających i rozwiązujących. Warunek rzeczy 

niemożliwej, przeciwny dobrym obyczajom lub zakazany przez prawo był nieważny i 

powodował nieważność całej umowy uzależnionej od takiego warunku (art. 1172). Odmienna 

zasada obowiązywała w stosunku do aktów pod tytułem darmym (art. 900), w których 

warunek taki poczytywany był za nienapisany. Podobnie było w kodeksie szwajcarskim, z 

tym że nie różnicował on umów pod względem odpłatności (art. 157). Kodeks niemiecki nie 

zawierał w ogóle omawianych przepisów. Podobne do kodeksu zobowiązań były natomiast 

przepisy austriackie, według których warunki niemożliwe i niedozwolone powodowały 

nieważność oświadczenia, jeśli były zawieszające. Natomiast warunki rozwiązujące były 

uważane za niezamieszczone (§ 698 ABGB). Na takich samych zasadach oparty został 

art. 111 p.f.w. i art. 49 k.z. wykazuje podobieństwo do niego pod względem treści i formy. 
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4.1.4. Ogólne przepisy o umowach 

 

Art. 50 k.z. określał sposób powstania umowy (w wyniku zgodnego oświadczenia 

woli dwóch stron - § 1) oraz przedmiot umowy (co do zasady było nim zobowiązanie się 

jednej ze stron do świadczenia i przyjęcie tego zobowiązania przez drugą stronę - § 1, 

dodatkowo mogło nim być także powstanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego - § 2). 

Paragraf pierwszy stanowił wierne powtórzenie art. 18 projektu Tilla (następnie art. 74 

kontrprojektu i art. 61 projektu z 1932 r.). Określenie dodatkowego przedmiotu umowy z 

art. 50 § 2 k.z. zostało dodane przez L. Domańskiego. W projekcie Tilla znajdował się 

ponadto przepis, że po jednej stronie umowy mogło być więcej osób. Natomiast L. Domański 

dodał z kolei zapis, że zobowiązania stron mogły być wzajemne. Podobny przepis znajdował 

się w kodeksie Napoleona (art. 1102). Został on jednak usunięty przez Podkomisję. 

Kodeksy obowiązujące na ziemiach polskich w różny sposób określały istotę umowy. 

Kodeks Napoleona, który nie posługiwał się pojęciem oświadczenia woli, definiował kontrakt 

jako umowę przez którą jedna lub więcej osób zobowiązywała się względem jednej lub 

więcej innych osób do dania, czynienia lub nieczynienia (art. 1101). Na gruncie prawa 

francuskiego pojęcia umowy (układu) i kontraktu nie były tożsame. Kontrakt był specjalnym 

rodzajem umowy, będącym źródłem zobowiązań, w odróżnieniu np. od zwolnienia z długu
390

. 

Kodeks austriacki stanowił, że umowa powstawała wskutek dania przyrzeczenia (obietnicy), 

czyli oświadczenia o zamiarze przeniesienia swojego prawa oraz ważnego przyjęcia tego 

przyrzeczenia przez drugą stronę (§ 861). T. X cz. 1 Zwodu Praw mówił, że „umowa zawiera 

się według wzajemnego porozumienia osób umawiających się” (art. 1528). Kodeks niemiecki 

stanowił jedynie, że do ustanowienia zobowiązania potrzebna była umowa między stronami 

(§ 305). Według projektu francusko-włoskiego umowa była zgodą dwóch lub więcej osób w 

celu stworzenia, zmiany lub umorzenia stosunku prawnego (art. 1). 

Opis istoty umowy w kodeksie zobowiązań (pierwsza część art. 50 § 1 k.z.) był 

podobny do przyjętego w art. 1 OR, uzupełnionego przez określenie jej typowego przedmiotu. 

Wyraźnie polski kodeks mówił o „zgodnym oświadczeniu woli”, a nie „zgodnej woli” (jak w 

§ 861 ABGB), aby podkreślić, że kodeks stał na gruncie teorii oświadczenia, a nie woli
391

. 
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Szczególnemu rodzajowi umowy - umowie wzajemnej poświęcono art. 51 k.z., który 

zawierał definicję tej umowy („jeżeli obie strony zobowiązują się wzajemnie tak, że jedno 

świadczenie ma być odpowiednikiem drugiego”). Definicja umowy wzajemnej znajdowała 

się w projekcie Tilla (art. 20). Usunięta w kontrprojekcie Domańskiego, powróciła w art. 62 

projektu Podkomisji. Ostateczny kształt nadano jej w projekcie z 1933 r. Spośród kodeksów 

obowiązujących na ziemiach polskich definicje różnego rodzaju umów zawierał tylko kodeks 

Napoleona, w którym można było odnaleźć definicje umowy dwustronnej (synallagmatycznej 

- art. 1102), jednostronnej (art. 1103), zamiennej (wzajemnej - art. 1104), losowej (art. 1104 

zd. drugie), dobroczynnej (nieodpłatnej - art. 1105) oraz pod tytułem obciążliwym (art. 1106). 

Definicje te znalazły się także w art. 5 - 8 p.f.w. R. Longchamps de Berier uznał ich 

wprowadzenie za zbędne, poza definicją umowy wzajemnej, ponieważ kodeks zobowiązań 

przypisywał jej w pewnych wypadkach szczególne skutki
392

. 

 

Art. 52 k.z. stanowił, że wszelkie umowy podlegały przepisom o zobowiązaniach w 

ogólności, o ile ustawa nie poddawała ich przepisom szczególnym. Przepis ten został 

wprowadzony przez L. Domańskiego (art. 75 kontrprojektu) i przyjęty przez Podkomisję 

(art. 63 projektu z 1932 r.). Podobna regulacja znajdowała się w art. 1107 KN i art. 9 p.f.w. 

W kodeksie zobowiązań miała jednak inne znaczenie. Nie chodziło bowiem tylko o 

stosowanie przepisów kodeksu do umów nienazwanych, lecz objęcie nimi wszystkich umów, 

także tych wymienionych w art. 50 § 2 k.z., czyli nie zobowiązujących do świadczenia
393

. 

 

W art. 53 k.z. dodano zapis o braku możliwości powoływania się przez stronę na 

całkowitą albo częściową niezdolność kontrahenta. Strona mogła wyznaczyć 

przedstawicielowi ustawowemu kontrahenta odpowiedni termin do potwierdzenia umowy, a 

po jego bezskutecznym upływie stawała się wolna. Ta druga część przepisu została 

przesunięta w projekcie z 1933 r. do art. 53 k.z. z art. 42 zd. drugie projektu Podkomisji, który 

znajdował się w przepisach o wadach oświadczeń woli. 

Analogiczny przepis, rozbudowany o normy regulujące całkowitą lub częściową 

niezdolność do zawierania umów różnych kategorii osób ze względu na wiek lub stan 

psychiczny, znajdował się w § 865 ABGB
394

. Strona była związana umową zawartą z osobą,  
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która nie miała pełnej zdolności. Była to tzw. umowa koszlawa (negotium claudicans). 

W kodeksie niemieckim regulacja ta znajdowała się w § 108, dotyczącym małoletniego 

powyżej siódmego roku życia, odpowiednio stosowanym (§ 114) do osób pozbawionych 

własnowolności i pozostawionych pod tymczasową opieką. Przedstawiciel takich osób miał 

dwa tygodnie na potwierdzenie umowy, liczone od daty otrzymania wezwania. Inaczej niż na 

gruncie kodeksu austriackiego i polskiego przyjmowano w doktrynie, że jeśli strona nie 

wiedziała o niezdolności kontrahenta, wówczas mogła odstąpić od umowy bez konieczności 

wyznaczania terminu drugiej stronie
395

. W kodeksie Napoleona przyjęto inną koncepcję. 

Zgodnie z art. 1125 umowy zawarte przez osoby dotknięte niezdolnością cywilną, tj. 

małoletniego i ubezwłasnowolnionego, były co do zasady ważne i mogły być zaskarżone 

tylko w wypadkach prawem przewidzianych, przede wszystkim na podstawie art. 1305 z 

powodu pokrzywdzenia (podobne zasady wyinterpretowano z art. 222 i 1382 T. X cz. 1 

Zwodu Praw). Charakterystyczną cechą kodeksu Napoleona, w odróżnieniu od prawa 

niemieckiego i austriackiego, było nieodróżnianie osób częściowo od całkowicie 

pozbawionych zdolności
396

.  

 

Już w projekcie Tilla znajdował się też przepis wprowadzający odpowiedzialność 

odszkodowawczą osoby, która wprowadziła kontrahenta w błąd co do swojej zdolności do 

zawierania umów, jeśli o braku tej zdolności kontrahent mógł się z łatwością dowiedzieć 

(art. 38). Przepis taki został też umieszczony w art. 51 kontrprojektu, art. 38 projektu 

Podkomisji i art. 54 projektu z 1933 r. Wzorowany był na § 866 ABGB
397

. Kodeks austriacki 

wprowadzał jednak szerszą odpowiedzialność obejmującą nie tylko odszkodowanie, ale i 

zadośćuczynienie. Podobnych przepisów nie było w żadnym z pozostałych kodeksów 

obowiązujących na ziemiach polskich. 

 

 Kodeks zobowiązań opierał się na zasadzie wolności umów, wyrażonej w art. 55 k.z., 

według którego strony mogły ułożyć stosunek prawny według swego uznania, o ile zarówno 

treść, jak i cel nie sprzeciwiały się porządkowi publicznemu, ustawie i dobrym obyczajom. 

Przepis ten był kilkakrotnie przedmiotem posiedzeń Komisji Kodyfikacyjnej
398

. Przy jego 
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tworzeniu starły się bowiem dwa poglądy
399

. Pierwszy był reprezentowany przez 

I. Łyskowskiego, który krytycznie odnosił się do zasady autonomii woli stron, uważając, że 

prawo powinno przede wszystkim chronić jednostkę przed pokrzywdzeniem
400

. Natomiast 

R. Longchamps de Berier, choć zdawał sobie sprawę z potrzeby ograniczenia swobody umów 

przy kształtowaniu treści zobowiązania, uznawał jednak prymat woli stron
401

. 

Zasadę wolności umów wyraził prof. Till w art. 19 swojego projektu. Przepis ten był 

sformułowany w sposób bardziej zwięzły. Odwoływał się ogólnie do stosunku prawnego 

(a nie jego celu i treści), zaś wśród granic swobody nie wymieniał porządku publicznego. 

Pominięcie to było świadome, ponieważ prof. Till uważał, że jest to pojęcie tak obszerne i 

niedookreślone, że jego użycie mogłoby doprowadzić do rozluźnienia stosunków 

cywilnoprawnych. Sprzeczność z porządkiem publicznym z reguły oznaczała także 

sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami. Z tego powodu pojęcie sprzeczności z 

porządkiem publicznym zostało pominięte w kodeksie niemieckim
402

. W art. 76 kontrprojektu 

L. Domański tylko nieznacznie zmodyfikował projekt Tilla pod względem językowym. 

Podkomisja gruntownie natomiast przebudowała drugą część omawianego przepisu (art. 64 

projektu z 1932 r.). Treść umowy nie mogła sprzeciwiać się zakazom ustawowym, zaś cel 

społeczny lub gospodarczy musiał być godziwy. Dodatkowo Podkomisja w następnym 

artykule (art. 65) wprowadziła przepis, że cel społeczny lub gospodarczy był godziwy, jeżeli 

nie sprzeciwiał się podstawowym zasadom ustroju prawnego, prywatnego lub publicznego, 

przepisom ustawy albo dobrym obyczajom. W projekcie z 1933 r. scalono oba artykuły w 

jeden (art. 55). Nadal jednak ograniczenie w postaci przepisów bezwzględnie obowiązujących 

(zamiast „zakazów ustawowych”) odnosiło się do treści umowy, zaś w postaci godziwości 

(rozumianej tak samo, jako niesprzeciwianie się porządkowi publicznemu, ustawie i dobrym 

obyczajom) do celu umowy. Wprowadzenie klauzuli porządku publicznego, wbrew 

projektowi Tilla, uzasadniono faktem, że sprzeczność z porządkiem prawnym nie zawsze 

oznaczała sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami
403

. Ostateczna treść art. 55 k.z. 

została ukształtowana na etapie prac konferencji międzyministerialnej. Celem zmian było 

uproszczenie treści przepisu oraz usunięcie wątpliwości, że dochodząc praw z umowy 

należałoby udowadniać, że jej cel społeczny i gospodarczy jest godziwy
404

. Zmiany te zostały 
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częściowo krytycznie ocenione przez H. Konica, który uznał, że poprzednie brzmienie 

przepisu pozwalało w szerszym zakresie uwzględnić cel umowy
405

. Uwagi H. Konica 

wskazują, że bliskie było mu stanowisko I. Łyskowskiego.  

 Kodeksy obowiązujące w państwach zaborczych w różny sposób regulowały prawo do 

zawierania i kształtowania treści umów, przy czym we wszystkich zasada swobody umów 

była wyrażona tylko pośrednio. W art. 1134 KN wskazano, że umowy prawnie zawarte 

zastępowały miejsce prawa dla osób je zawierających, przy czym według art. 6 KN umowa 

nie mogła naruszać praw dotyczących porządku publicznego i dobrych obyczajów. W dalszej 

części kodeksu francuskiego, w przepisach dotyczących przyczyny zobowiązań, znalazł się z 

kolei art. 1131, mówiący o bezskuteczności zobowiązań opartych m.in. na przyczynie 

niegodziwej, którą zgodnie z art. 1133 była przyczyna zabroniona prawem, sprzeczna z 

dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym. Regulacje z art. 1134 i 1133 KN zostały 

potem powtórzone, odpowiednio, w art. 38 i 27 p.f.w. Ponadto art. 6 KN zakazywał 

naruszania przez umowę praw dotyczących porządku publicznego i dobrych obyczajów. 

W kodeksie niemieckim sankcja nieważności była stosowana wobec czynności prawnych 

sprzeciwiających się ustawowemu zakazowi (§ 134), zaś § 138 uznawał za nieważne umowy 

obrażające dobre obyczaje. W prawie szwajcarskim art. 19 ust. 1 OR zezwalał stronom na 

swobodne ułożenie treści stosunku prawnego w granicach prawa, zaś w art. 20 uznawał 

umowy sprzeczne z prawem oraz niemoralne za nieważne. Ponadto w art. 19 ust. 2 zawarta 

była zasada, że treść klauzul zamieszczonych przez strony w umowie nie mogła naruszać 

porządku publicznego, moralności oraz prawa do prywatności. W prawie austriackim § 879 

ABGB wprowadzał sankcję nieważności dla umowy wykraczającej przeciw zakazowi ustawy 

i dobrym obyczajom. Kryterium dobrych obyczajów wprowadzono nowelą z 1916 r., choć już 

wcześniej jego obowiązywanie uznawano za oczywiste
406

. W T. X cz. 1 Zwodu Praw w kilku 

przepisach określono granice swobody stron. W art. 1528 zd. drugie wskazano, że cel umowy 

nie powinien sprzeciwiać się prawom, dobrym obyczajom i porządkowi publicznemu, a w 

art. 1529 wprowadzono sankcję nieważności w przypadku, gdy pobudką zawarcia umowy był 

cel zakazany przez prawo. Zasada swobody kształtowania treści umowy była wyrażona w 

art. 1530, który stanowił, że „woli stron umawiających się jest pozostawione w porozumieniu 

wzajemnym i według swojego uznania zamieszczać w umowie wszelkie niesprzeczne z 

prawem postanowienia”. 
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 Tak więc polski kodeks zobowiązań, poprzez wyrażenie zasady swobody umów od 

strony pozytywnej, był kodeksem pionierskim, choć należy pamiętać, że zasada ta 

obowiązywała wcześniej we wszystkich kodeksach obowiązujących na ziemiach polskich, 

z tym że nie była wyrażona wprost. Art. 55 k.z. w swojej ostatecznej formie ustanawiał 

jednak dość szerokie ograniczenia tej swobody, dotyczące zarówno treści, jak i celu umowy 

oraz wyrażające się w zakazie sprzeczności nie tylko z prawem (jak we wszystkich 

kodeksach) i dobrymi obyczajami (jak w kodeksie austriackim i rosyjskim, francuskim i 

szwajcarskim), ale i porządkiem publicznym (jak w kodeksie rosyjskim i szwajcarskim oraz 

francuskim). Nie sięgnięto natomiast już do ograniczenia w postaci naruszenia prawa do 

prywatności, jak w kodeksie szwajcarskim
407

. Nie odwoływano się także do przyczyny 

umowy, jak w kodeksie francuskim, gdyż uznano, że zaciemnia to stan prawny
408

. 

Uzupełnieniem art. 55 k.z. był art. 56 k.z., wprowadzający sankcję nieważności w 

przypadku przekroczenia granic swobody umów z art. 55 k.z. oraz w przypadku umów o 

treści niemożliwej do wykonania (§ 1). Jeżeli jednak wadliwość dotyczyła tylko niektórych 

postanowień umowy, pozostałe postanowienia były ważne, chyba że należałoby 

przypuszczać, że bez nieważnych postanowień strony nie zawarłyby umowy (§ 2).  

Normy takie znajdowały się już w projekcie Tilla (art. 50). Między obydwoma 

przepisami nie było większych różnic merytorycznych. Art. 50 projektu Tilla nie odnosił się 

do „porządku publicznego” ponieważ, jak wyżej wspomniano, art. 19 projektu Tilla nie 

wymieniał „porządku publicznego” jako wyznacznika granic swobody umów. Ponadto art. 50 

zd. drugie projektu Tilla zawierał zapis, że jeśli treść umowy niemożliwa do wykonania albo 

zabroniona mogła się stać w przyszłości możliwą lub dozwoloną, umowa zawarta na 

wypadek, gdyby to się stało, uważana była za warunkową. Kontrprojekt Domańskiego nie 

wprowadzał merytorycznych zmian w omawianym przepisie (art. 119). W obu projektach 

przepis ten był umieszczony w rozdziałach poświęconych skutkom umów, a nie przy zasadzie 

swobody umów. Dopiero Podkomisja dokonała zmiany usytuowania tego przepisu (art. 66 

projektu z 1932 r.). W projekcie z 1933 r. usunięto natomiast przepis o umowie warunkowej 

(dawny art. 50 zd. drugie projektu Tilla), uznając go za zbędny
409

. Konsekwencją zmiany 

treści art. 55 k.z. była także zmiana art. 56 k.z. na etapie prac komisji międzyministerialnej. 
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Nieważność umowy z powodu sprzeczności z ustawą i dobrymi obyczajami była 

przewidziana w § 879 ABGB. Natomiast sankcję nieważności umowy w przypadku, gdy 

świadczenie było niemożliwe do spełnienia, przewidywał § 878 ABGB. Dodatkowo przepis 

ten wprowadzał odpowiedzialność odszkodowawczą strony, która doprowadziła drugą stronę 

pozostającą w niezawinionej nieświadomości do zawarcia takiej umowy. Przed zmianami z 

1916 r. oba tytuły nieważności były ujęte łącznie w § 878 ABGB. Ich rozdzielenie było 

spowodowane uznaniem, że niemożliwość odnosi się do przedmiotu, a sprzeczność z prawem 

i obyczajami do przyczyny (causa) umowy
410

. Nowelą z 1916 r. wprowadzono także zasadę 

sanowania umowy dotyczącej tylko częściowo świadczeń niemożliwych. Kodeks niemiecki 

sankcję nieważności przewidywał w przypadku naruszenia zakazów ustawowych (§ 134) i 

dobrych obyczajów (§ 138 zd. pierwsze, łącznie z wyzyskiem) oraz w przypadku 

niemożliwości świadczenia (§ 306). Natomiast § 139 zawierał treść, która znalazła się potem 

w art. 56 § 2 k.z. Regulacje zawarte w kodeksie francuskim i rosyjskim zostały przedstawione 

powyżej. Natomiast systematyka i treść omawianych norm zawartych w kodeksie zobowiązań 

była najbardziej zbliżona do kodeksu szwajcarskiego (art. 20). Tam również w jednym 

artykule najpierw stwierdzono, że nieważna była umowa, której postanowienia były 

sprzeczne z prawem, moralnością oraz niemożliwe, zaś w drugiej jego części umieszczono 

klauzulę salwatoryjną. Podobnie do kodeksu szwajcarskiego, kodeks zobowiązań (także 

kodeks austriacki, w którym była mowa o przedmiocie umowy) odnosił niemożliwość do 

treści umowy, a nie tylko świadczenia, jak w kodeksie niemieckim, gdyż przedmiotem 

umowy mogło być nie tylko świadczenie. Kodeks zobowiązań przyjął przy tym węższą 

koncepcję niemożliwości skutkującej nieważnością, tj. dotyczącą tylko niemożliwości 

absolutnej (tak jak w § 878 ABGB, w którym mowa była o przedmiocie umowy „wprost 

niemożebnym”), a nie szerszą, obejmującą także niemożliwość ze względów faktycznych, 

istniejących w konkretnych okolicznościach
411

. 

 

Wiedza strony przy zawarciu umowy o niemożliwości świadczenia skutkowała 

odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec drugiej strony, która o niemożliwości nie 

wiedziała (art. 57 k.z.). Pierwotnie, w projekcie Tilla, odpowiedzialność ta była szersza, 

obejmując także przypadki w których strona powinna była wiedzieć o niemożliwości 
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świadczenia (art. 51). Jednak począwszy od kontrprojektu Domańskiego przepis ten przybrał 

swój ostateczny kształt (art. 120 kontrprojektu, art. 67 projektu z 1932 r.). 

Spośród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich analogiczny przepis 

znajdował się w kodeksie austriackim i niemieckim. W swoim pierwotnym brzmieniu § 878 

zd. drugie ABGB wprowadzał szeroką odpowiedzialność, która powstawała nie tylko w 

przypadku pozytywnej wiedzy o niemożliwości, ale także w przypadku zawinionej 

niewiedzy, i to nie tylko osoby, która wyrządziła szkodę, ale także tej, która korzyść odniosła. 

Przepis ten został zmieniony nowelą z 1916 r. Usunięto wzmiankę o osobie, która odniosła 

korzyść, gdyż obowiązek zwrotu przez nią korzyści wynikał z § 1147 ABGB
412

. 

Odpowiedzialność dotyczyła osoby, która wiedziała lub powinna była wiedzieć o 

niemożliwości. Nowelizacja kodeksu austriackiego nastąpiła pod wpływem kodeksu 

niemieckiego, którego § 307 miał taką właśnie treść. Na gruncie obu kodeksów 

odpowiedzialność odszkodowawcza była ograniczona do ujemnego interesu strony (szkody 

negatywnej)
413

. Kodeks zobowiązań także ograniczył odpowiedzialność do ujemnego interesu 

strony. Ponadto odpowiedzialność ta dotyczyła tylko osoby, która miała pozytywną wiedzę o 

niemożliwości. 

Szczególnym przypadkiem nieważności z mocy prawa była umowa o spadek po 

osobie żyjącej (art. 58 k.z.). Przepis ten pojawił się dopiero w projekcie z 1933 r. Istniał 

wcześniej we wszystkich kodeksach obowiązujących na ziemiach polskich (art. 1130 KN, 

§ 879 ABGB, art. 710 i 1389 T. X cz. 1 Zwodu Praw, § 312 BGB - dopuszczający jednak 

zawarcie umowy pomiędzy spadkobiercami ustawowymi o ustawową część spadku)
414

.  

 

Art. 59 k.z. dopuszczał możliwość ustalenia przez strony, że świadczenie zostanie 

określone przez osobę trzecią. Umowa taka była jednak bezskuteczna w trzech wypadkach: 

gdy osoba trzecia odmawiała określenia, gdy nie dokonała go w terminie wyznaczonym przez 

strony oraz gdy określiła świadczenie w sposób oczywiście krzywdzący jedną ze stron.  

Według E. Tilla umowa przewidująca oznaczenie świadczenia przez osobę trzecią 

była umową zawartą pod warunkiem, że dokona ona oznaczenia
415

. Natomiast 

R. Longchamps de Berier uznał, że kwestia, czy jest to umowa pod warunkiem, czy też 
                                                           
412
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414
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oznaczenie świadczenia przez osobę trzecią jest przesłanką ważności umowy, powinna być 

rozstrzygnięta przez doktrynę
416

. W art. 39 projektu Tilla odmiennie określono przypadki 

bezskuteczności oznaczenia przez osobę trzecią - nie było w nim przypadku pokrzywdzenia 

jednej ze stron, był natomiast przypadek niemożności oznaczenia świadczenia, usunięty w 

kontrprojekcie (art. 105). Krąg przypadków bezskuteczności został ostatecznie określony w 

projekcie Podkomisji (art. 69). Podkomisja dokonała jednocześnie przesunięcia omawianego 

przepisu z rozdziału o umowach w stosunku do osób trzecich. 

Podobne przepisy istniały w kodeksie austriackim (§ 1056 i 1057) i francuskim  

(art. 1592). Ściśle rzecz biorąc dotyczyły jednak tylko oznaczenia ceny przy umowie 

sprzedaży. Treść art. 59 k.z. była najbardziej zbliżona do kodeksu niemieckiego
417

, w którym 

§ 315 - 319 szczegółowo określały zasady oznaczenia świadczenia, w tym przez osobę 

trzecią. Kodeks niemiecki rozróżniał sytuacje, gdy osoba trzecia miała oznaczyć świadczenie 

według swojej słusznej oceny (wówczas w razie braku słuszności, niemożności oznaczenia, 

zwlekania, braku chęci oznaczenia, dokonywano oznaczenia w wyroku) albo swobodnego 

uznania (wówczas umowa była bezskuteczna, jeśli osoba trzecia nie mogła, nie chciała albo 

zwlekała z dokonaniem oznaczenia)
418

. Kodeks zobowiązań ujmował całe zagadnienie w 

sposób bardziej zwięzły, ale przepis art. 59 k.z. należało interpretować tak jak stanowił § 319 

BGB
419

. 

 

Ostatni przepis rozdziału IV - art. 60 k.z. - stanowił, że umowy zobowiązywały nie 

tylko do tego, co w nich było wyrażone, lecz także do wszelkich następstw wynikających z 

ustawy, zwyczaju lub słuszności. Wprowadzenie przepisu o podobnej treści zaproponował 

L. Domański (art. 118 kontrprojektu). Źródłem tej regulacji był kodeks Napoleona, którego 

art. 1135 miał taką samą treść (podobnie art. 40 p.f.w.)
420

. Przepis ten został przyjęty przez 

Podkomisję (art. 68). Ostateczny kształt nadano mu w projekcie z 1933 r. Jego wprowadzenie, 

łącznie z art. 52 k.z., miało ułatwić sędziemu określenie skutków prawnych stosunków 

prawnych o charakterze mieszanym, bez potrzeby ścisłej ich kwalifikacji
421

. 
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4.1.5. Zawarcie umowy 

 

Rozdział V rozpoczynał art. 61 k.z. dotyczący rokowań. Skutkowały one zawarciem 

umowy tylko wtedy, gdy strony wyraziły zgodę co do całości umowy (§ 1). Wyjątkowo, gdy 

strony wyraziły zgodę co do wszystkich istotnych postanowień, pozostawiając porozumienie 

się co do szczegółów na przyszłość, i jednocześnie nie zastrzegły, że w razie niedojścia do 

porozumienia umowę uważać będą za niedoszłą do skutku, wówczas umowę należało uważać 

za zawartą. W razie sporu co do szczegółów umowy, decydował sąd na podstawie przepisów 

ustawy, zwyczajów lub słuszności (§ 2).  

Art. 61 § 1 k.z. był wierną kopią art. 28 projektu Tilla. W art. 77 kontrprojektu dodano 

treść odpowiadającą późniejszemu art. 61 § 2 k.z., a ponadto zapis, że zachowanie określonej 

formy umowy nie zaliczało się, w razie wątpliwości, do istotnych postanowień umowy, 

usunięty jednak w projekcie z 1933 r.  

W kodeksie Napoleona brak było odpowiedniego przepisu. Przyjmowano, że kwestia 

ta powinna być rozstrzygana zgodnie z domniemaną wolą stron
422

. Przyjęta w art. 61 § 1 k.z. 

zasada, że do zawarcia umowy konieczne było uzgodnienie wszystkich jej warunków, istniała 

w systemach germańskich: § 861 zd. drugie ABGB i § 154 zd. pierwsze BGB, a także w 

projekcie rosyjskim
423

. W obu porządkach prawnych przewidziane były wyjątki od tej reguły. 

W prawie austriackim w przepisach o formie umów istniała tzw. punktacja (§ 885 ABGB) - 

jeśli strony spisały i podpisały główne punkty umowy, miały one moc obowiązującą nawet, 

gdy strony nie podpisały jeszcze formalnego dokumentu umowy. Punktacja (umowa 

niezupełna) była także znana doktrynie niemieckiej
424

. E. Till uznał jednak tą instytucję za 

niepraktyczną i sprzeczną z zasadą swobody formy umowy
425

. W kodeksie niemieckim 

wyjątkowo potraktowano tylko sytuację, gdy strony przy umowie, którą uważały za zawartą, 

w rzeczywistości nie zgodziły się co do pewnego punktu. Wówczas punkt ten nie 

obowiązywał, chyba że należało przyjąć, iż bez niego strony nie zawarłyby umowy 

(§ 155 BGB). R. Longchamps de Berier uważał, że stanowisko obu kodeksów było zbyt 

rygorystyczne
426

. W kodeksie zobowiązań zatem, pomimo wyrażenia w art. 61 § 1 k.z. 
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ogólnej zasady, w istocie, wskutek dodania § 2, obowiązywała reguła odmienna i 

wystarczające było osiągnięcie porozumienia co do istotnych elementów umowy. Podobna 

reguła przewidziana była w art. 2 OR z tą różnicą, że treść nieistotnych postanowień określał 

sąd, uwzględniając naturę danego stosunku prawnego. Jednak ani R. Longchamps de Berier 

ani L. Domański nie wskazywali art. 2 OR jako inspiracji przy tworzeniu art. 61 k.z.
427

 

 

W art. 62 k.z. uregulowano umowę przedwstępną (przygotowawczą), przez którą 

jedna lub obie strony zobowiązywały się do zawarcia oznaczonej umowy w przyszłości. Do 

swojej ważności wymagała ona określenia istotnych postanowień umowy przyrzeczonej oraz 

terminu w którym miała być zawarta (§ 1). Umowa przedwstępna powinna była być 

stwierdzona pismem (§ 2). Niewykonanie umowy przedwstępnej skutkowało jedynie 

odpowiedzialnością odszkodowawczą (§ 4). Jeżeli jednak umowa przedwstępna spełniała 

wymogi co do ważności umowy przyrzeczonej, w szczególności co do formy, sąd na żądanie 

mógł wyznaczyć drugiej stronie termin do jej zawarcia. W razie niedotrzymania tego terminu, 

prawomocny wyrok był równoznaczny z zawarciem umowy (§ 3). Roszczenie o zawarcie 

umowy przyrzeczonej przedawniało się z upływem roku od chwili w którym miała być 

zawarta (§ 5).  

Kształt instytucji umowy przedwstępnej przeszedł znaczącą ewolucję w toku prac 

Komisji Kodyfikacyjnej. Art. 29 projektu Tilla, wzorowany z kodeksie austriackim, był mało 

rozbudowany. Oprócz określenia istotnych postanowień umowy przyrzeczonej oraz terminu 

jej zawarcia warunkiem obowiązywania umowy przedwstępnej był brak istotnej zmiany 

okoliczności, w szczególności zmiany zdolnej uchylić lub w wysokim stopniu osłabić 

zaufanie, że umowa mająca się zawrzeć będzie dotrzymana. Zwolennikiem umowy 

przedwstępnej w kształcie nadanym mu przez projekt Tilla był R. Lonchamps de Berier
428

. 

Do klauzuli braku zmiany okoliczności prof. Till przywiązywał dużą wagę, uważając, że w 

praktyce często mogą zajść okoliczności, które spowodują osłabienie zaufania do drugiej 

strony, zaś ogólna klauzula rebus sic stantibus nie jest wystarczająca
429

. W toku prac Komisji 

Kodyfikacyjnej przewagę zdobył jednak pogląd przeciwny
430

. Umowa przedwstępna powinna 

była być zawarta w formie przewidzianej dla umowy ostatecznej. Krótszy, bo 

sześciomiesięczny, był termin wygaśnięcia prawa do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. 

                                                           
427
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L. Domański znacznie zmodyfikował koncepcję umowy przedwstępnej (art. 78 

kontrprojektu). Jedynym warunkiem jej ważności było określenie istotnych postanowień 

umowy przyrzeczonej. L. Domański zrezygnował z wymogu określenia terminu zawarcia 

umowy oraz klauzuli zmiany okoliczności. Zmiany objęły też formę umowy przedwstępnej -  

jeżeli umowa ostateczna wymagała formy szczególnej, umowa przygotowawcza powinna 

była być zawarta na piśmie. W razie uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga 

strona mogła żądać bądź odszkodowania, bądź uznania przez sąd, że umowa przyrzeczona 

obowiązuje strony na warunkach umowy przedwstępnej. Niejasne było postanowienie o 

sześciomiesięcznym terminie wygaśnięcia prawa żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. 

Liczony był od czasu, kiedy umowa przyrzeczona miała być zawarta, ale kontrprojekt nie 

wprowadzał wymogu określenia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. W art. 71 projektu 

Podkomisji dokonano jednak kolejnych zmian. Warunkiem ważności umowy przedwstępnej 

było określenie istotnych postanowień mającej się zawrzeć umowy oraz terminu zawarcia 

umowy przyrzeczonej. Wymogi co do formy umowy przedwstępnej oraz określenie 

przysługujących stronie roszczeń zachowano w kształcie zaproponowanym przez 

L. Domańskiego. Natomiast termin przedawnienia (a nie termin prekluzyjny, jak w 

poprzednich projektach) roszczeń wydłużono do roku, przy czym termin ten dotyczył 

wszystkich roszczeń, a nie tylko roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej. Począwszy od 

projektu Podkomisji wyraźnie także zaznaczono, że zobowiązanie z umowy przedwstępnej 

mogło dotyczyć tylko jednej ze stron tej umowy. W art. 62 projektu z 1933 r. zaostrzono 

wymogi co do formy umowy przedwstępnej. Powinna była być zawarta w formie 

przewidzianej dla umowy przyrzeczonej, a nie tylko w formie pisemnej. Zmieniono zakres 

(roszczenie o zawarcie umowy w przypadku zachowania wymogów co do ważności oraz o 

odszkodowanie w pozostałych przypadkach zamiast alternatywnego żądania zawarcia umowy 

albo odszkodowania) i treść (żądanie wyznaczenia przez sąd terminu zamiast roszczenia o 

uznanie, że umowa przedwstępna obowiązuje na warunkach umowy przyrzeczonej) roszczeń 

przysługujących wobec strony uchylającej się od zawarcia umowy przyrzeczonej. 

Jednoroczny termin przedawnienia roszczeń ponownie dotyczył tylko roszczenia o zawarcie 

umowy przyrzeczonej. Na etapie prac w Ministerstwie Sprawiedliwości dodano dwa wymogi: 

stwierdzenia umowy przedwstępnej pismem oraz zachowania przez umowę przedwstępną 

warunków potrzebnych do ważności umowy przyrzeczonej, w szczególności zachowania 

formy umowy przyrzeczonej, jako podstawę do powstania roszczenia o zawarcie umowy. 
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Spośród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich instytucja umowy 

przedwstępnej nie była regulowana w kodeksie Napoleona i kodeksie niemieckim. W 

kodeksie Napoleona znajdował się wprawdzie art. 1589, który mówił o przyrzeczeniu 

sprzedaży, które znaczyło tyle co sprzedaż, jeżeli zaszło obopólne zezwolenie stron na rzecz i 

cenę, ale charakter takiej umowy był w doktrynie sporny
431

. Spory te skłoniły twórców 

projektu francusko-włoskiego do wprowadzenia instytucji umowy przedwstępnej (art. 25). 

Przepis ten nie określał wprost wymogów co do jej treści i formy. Regulował natomiast 

kwestię roszczeń z niej wypływających. Jeżeli umowa taka spełniała warunki co do ważności 

umowy przyrzeczonej, sędzia mógł wyznaczyć termin zawarcia tej umowy, po upływie 

którego wyrok miał skutki umowy przyrzeczonej. W pozostałych przypadkach stronie 

przysługiwały tylko roszczenia odszkodowawcze. Szczegółowe przepisy dotyczące także 

przyrzeczenia sprzedaży, jako instytucji o charakterze umowy przedwstępnej, zawarte były w 

kodeksie rosyjskim (art. 1679-1690). Umowa taka powinna była zawierać wszystkie warunki 

umowy ostatecznej i termin jej zawarcia. Ogólny przepis dotyczący umowy przedwstępnej 

znajdował się w kodeksie austriackim (§ 936), według którego umowa przedwstępna powinna 

była określać istotne elementy umowy przyrzeczonej oraz termin jej zawarcia
432

. Poprzez 

istotne elementy umowy należało rozumieć essemtialia negotii danej umowy
433

. Na nim 

oparty był art. 29 projektu Tilla, z tym że w kodeksie austriackim termin wygaśnięcia 

roszczeń był dłuższy i wynosił jeden rok. Termin ten był terminem prekluzyjnym, a nie 

terminem przedawnienia
434

. Kodeks austriacki nie mówił natomiast nic o formie umowy 

przedwstępnej, co oznaczało, że moc umowy przedwstępnej była większa niż w kodeksie 

zobowiązań, ponieważ nie musiała ona mieć formy umowy przyrzeczonej aby można było 

dochodzić zawarcia umowy
435

. Szczupłą regulację dotyczącą umowy przedwstępnej, 

ograniczoną tylko do określenia jej formy, zawierał także kodeks szwajcarski. Przepis art. 22 

OR stanowił, że strony mogły zawrzeć wiążące porozumienie co do zawarcia umowy w 

późniejszym terminie, a forma umowy przyrzeczonej miała zastosowanie także co do umowy 
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przedwstępnej, co oznaczało, że w przypadku nadania umowie przedwstępnej formy 

właściwej dla umowy przyrzeczonej, uprawniony mógł dochodzić jej zawarcia
436

.  

Podsumowując, ostateczny kształt instytucji umowy przedwstępnej w kodeksie 

zobowiązań wywodził się z kodeksu austriackiego (wymóg określenia istotnych postanowień 

umowy przyrzeczonej i terminu zawarcia) oraz projektu francusko-włoskiego (rodzaj i 

przesłanki roszczeń z umowy przedwstępnej)
437

. 

 

Art. 63 - 67 k.z. dotyczyły sposobu powstania umowy jakim było złożenie oferty i jej 

przyjęcie. Złożenie w celu zawarcia umowy oferty, czyli oświadczenia obejmującego istotne 

postanowienia umowy, z oznaczeniem terminu oczekiwania na odpowiedź, skutkowało 

powstaniem stanu związania ofertą aż do upływu terminu. Jeśli termin nie był oznaczony, 

oferta uczyniona drugiej stronie w jej obecności, za pomocą telefonu lub innego środka 

porozumiewania się na odległość, przestawała wiązać jeśli nie została przyjęta natychmiast. 

Oferta uczyniona w inny sposób przestawała wiązać po upływie czasu, w jakim czyniący 

ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź, wysłaną bez nieuzasadnionej 

zwłoki (art. 63 k.z.). Jeżeli z opóźnionej odpowiedzi wynikało, że była wysłana we 

właściwym czasie, oferent powinien był wysłać niezwłocznie drugiej strony zawiadomienie, 

że odpowiedź nadeszła z opóźnieniem, i że umowa nie została zawarta. W braku takiego 

zawiadomienia umowę należało poczytywać za zawartą (art. 64 k.z.). 

Pierwowzorem obu tych artykułów był art. 21 projektu Tilla, a zmiany wprowadzane 

w toku prac kodyfikacyjnych (art. 79 i 80 kontrprojektu, art. 72 i 73 projektu z 1932 r.) miały 

charakter językowy. Jedynie użycie w art. 63 projektu z 1933 r. sformułowania dotyczącego 

wysłania odpowiedzi „bez nieuzasadnionej zwłoki” zamiast „w czasie właściwym”, jak we 

wcześniejszych projektach, mogło, zdaniem L. Domańskiego, budzić wątpliwości co do 

skutków opóźnienia spowodowanego przyczynami niezawinionymi rzecz stronę
438

. 

Zasady dotyczące zawierania umowy poprzez złożenie i przyjęcie oferty zostały 

oparte na kodeksie niemieckim i austriackim. Przepisy kodeksu niemieckiego (§ 145 - 149) 

były nieco bardziej rozbudowane
439

. Kodeks austriacki (§ 862) pierwotnie wyznaczał 

odmienne terminy dla przyjęcia oferty złożonej ustnie („bezzwłocznie”), na piśmie, gdy 
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strony były jednocześnie obecne (24 godziny) oraz na piśmie, gdy strony nie były 

jednocześnie obecne (czas potrzebny do odpowiedzi). Skutkiem noweli z 1916 r. była zmiana 

§ 862, dodanie § 862a i przyjęcie koncepcji niemieckiej, wyrażonej jednak w sposób zwięzły, 

zbliżony do kodeksu zobowiązań. Jeszcze przed 1916 rokiem zasady takie obowiązywały w 

austriackim kodeksie handlowym (art. 318 - 319), i to one były inspiracją dla E. Tilla
440

. Na 

takich samych regułach oparty był kodeks szwajcarski (art. 3 - 5)
441

. Komisja Kodyfikacyjna 

odrzuciła natomiast koncepcję francuską, według której oferta co do zasady wiązała 

bezterminowo, zaś oferty połączonej z terminem nie można było odwołać
442

. Na gruncie 

kodeksu zobowiązań nie rozróżniono przy tym oferty składanej w obecności drugiej strony i 

nieobecnemu, pomimo że R. Longchamps de Berier był zwolennikiem uwzględnienia tej 

różnicy, która istniała w międzydzielnicowym prawie zobowiązań (art. 11)
443

. 

 

Według art. 65 k.z. oferta (a także odpowiedź na ofertę) traciła moc, jeżeli 

oświadczenie o jej odwołaniu doszło do drugiej strony przez otrzymaniem lub równocześnie z 

ofertą. Przepis taki pojawił się w art. 81 kontrprojektu i zawierał ponadto domniemanie, że 

treść oferty, jej przyjęcia i odwołania, dochodzą do wiadomości osób zainteresowanych z 

chwilą otrzymania, chyba że osoby te dowiodą, że nie mogły się dowiedzieć o treści z 

przyczyn od nich niezależnych. Wzorowany był on na art. 2 zd. szóste p.f.w. Domniemanie to 

zostało jednak usunięte przez Podkomisję (art. 74 projektu z 1932 r.). Odpowiednik 

art. 65 k.z. istniał tylko w kodeksie szwajcarskim (art. 9), który przewidywał ponadto, że 

oferta traciła moc także w sytuacji, gdy odwołanie dotarło później, ale zanim przyjmujący 

ofertę dowiedział się o ofercie. Umieszczenie takiego postanowienia Komisja uznała za 

niepotrzebne, gdyż zasada taka wynikała z ogólnego przepisu art. 30 k.z.
444

 Nie przyjęto 

koncepcji zaproponowanej w projekcie francusko-włoskim, według którego oferta mogła być 

cofnięta aż do otrzymania oświadczenia o przyjęciu oferty do składającego (art. 2 zd. 

czwarte), ponieważ oznaczała ona, że strona, która we właściwym czasie wysłała odpowiedź 

na ofertę, pomimo tego nie była pewna, że umowa jest zawarta
445

. 
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Według art. 66 k.z. oferta i przyjęcie oferty nie traciły mocy, jeśli osoba, która je 

składała, zmarła lub utraciła zdolność do działań prawnych przed zawarciem umowy, chyba 

że co innego wynikało z woli stron lub natury rzeczy. Przepis ten został dodany dopiero w 

projekcie z 1933 r. Taki sam przepis zawarty był w kodeksie niemieckim (§ 153) i 

austriackim (§ 862 zd. czwarte po nowelizacji), z tym że w obu tych kodeksach odwoływano 

się tylko do odmiennej woli składającego ofertę. 

 

Według art. 67 k.z. przyjęcie oferty pod nowymi lub zmienionymi warunkami 

należało poczytywać za nową ofertę. Umieszczenie takiego przepisu prof. Till uważał za 

zbędne, gdyż kwestia ta była dla niego oczywista
446

. Przepis ten został jednak wprowadzony 

przez L. Domańskiego (art. 82 kontrprojektu) i znalazł się w kolejnych projektach (art. 72 

projektu z 1932 r., art. 67 projektu z 1933 r.). Powodem była chęć uniknięcia wątpliwości, że 

przyjęcie takie nie mogło być uważane za niewiążącą odmowę. Przepis o takiej treści 

znajdował się tylko w kodeksie niemieckim (§ 150 zd. drugie). Kodeks niemiecki za nową 

ofertę uważał także przyjęcie spóźnionej oferty (§ 150 zd. pierwsze), ale w kodeksie 

zobowiązań przypadek ten pominięto, uznając go za oczywisty
447

. Odmienną koncepcję 

wprowadzono w projekcie francusko-włoskim, według którego przyjęcie spóźnionej oferty 

było skuteczne, jeżeli niezwłocznie uprzedzono o tym składającego (art. 2 zd. trzecie). 

 

Art. 68 k.z. dotyczył zawarcia umowy bez przyjęcia oferty. Jeżeli czyniący ofertę 

żądał niezwłocznego wykonania umowy albo jeżeli zgodnie z treścią oferty lub zwyczajem 

zawiadomienie o przyjęciu nie było potrzebne, umowa uważana była za zawartą, skoro druga 

strona we właściwym czasie przystąpiła do jej wykonania.  

Podobny przepis znajdował się w projekcie Tilla (art. 22 zd. pierwsze), z tym że 

przesłanką zawarcia umowy były „natura interesu albo zwyczaj w obrocie”. Dodatkowo 

stronom służyło roszczenie o odszkodowanie: składającemu ofertę w sytuacji, gdy oferta 

została cofnięta (co mogło nastąpić do chwili zadośćuczynienia ofercie), za to, że „ufał w 

dojście umowy do skutku”, zaś przyjmującemu ofertę za to, że druga strona nie zawiadomiła 

go, że nie przyjmuje oferty. L. Domański wprowadził istotną zmianę pozbawiając 

składającego ofertę prawa jej odwołania (art. 83 kontrprojektu).  
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Podobny do art. 68 k.z. przepis znajdował się w kodeksie austriackim (§ 864 w 

brzmieniu nadanym III Nowelą). Na nim oparty był art. 22 zd. pierwsze projektu Tilla. 

W kodeksie niemieckim istniał § 151, który dodatkowo określał kiedy wygasała oferta 

niewymagająca przyjęcia. Jeszcze inaczej uregulowano kwestię zawarcia umowy bez 

odpowiedzi na ofertę w art. 6 OR. Przesłanką braku konieczności przyjęcia oferty była natura 

stosunku lub okoliczności, natomiast do zawarcia umowy dochodziło, gdy oferta nie została 

odrzucona we właściwym czasie. Oznaczało to, że przesłanką zawarcia umowy na gruncie 

kodeksu szwajcarskiego było milczenie (brak odpowiedzi odmownej), podczas gdy kodeks 

austriacki i niemiecki opierały się na koncepcji przyjęcia dorozumianego, przy czym na 

gruncie kodeksu austriackiego następowało to poprzez rozpoczęcie wykonywania umowy, zaś 

na gruncie kodeksu niemieckiego poprzez każde oświadczenie woli
448

. Tak więc przepisy 

kodeksów germańskich (austriackiego, niemieckiego, szwajcarskiego) zawierały regulację 

zbliżoną do art. 68 k.z.
449

 Wywarły one wpływ także na projekt francusko-włoski, który w 

art. 3, nie mającym odpowiednika w kodeksie Napoleona, umożliwiał zawarcie umowy bez 

akceptacji oferty, jeżeli takie było żądanie składającego ofertę lub wynikało to z natury 

sprawy. Jednocześnie istniał obowiązek powiadomienia składającego ofertę o rozpoczęciu 

wykonania umowy, co zdaniem R. Longchampsa de Berier nie było potrzebne
450

. Wszystkie 

te kodeksy wyrażały zatem zasadę wprowadzoną w art. 68 k.z., różniąc się jednak w warstwie 

językowej. Bezpośrednim wzorem polskiej regulacji był art. 12 projektu rosyjskiego
451

. 

 

Art. 69 k.z. obciążał stronę, która spełniła świadczenie nie czekając na zawiadomienie 

o przyjęciu oferty, niebezpieczeństwem spełnionego świadczenia w razie niedojścia umowy 

do skutku. Przepis o bardzo zbliżonej treści został wprowadzony przez L. Domańskiego 

(art. 86 kontrprojektu), a następnie znalazł się w projekcie Podkomisji (art. 79). Nie miał 

swojego odpowiednika w obcych kodeksach.  

 

Art. 70 k.z. wprowadzał domniemanie, że miejscem i czasem zawarcia umowy były 

miejsce i czas otrzymania odpowiedzi na ofertę albo w przypadku, gdy dojście odpowiedzi na 

ofertę nie było potrzebne, miejsce i czas przystąpienia do wykonania umowy przez stronę 

która otrzymała ofertę. Przepis ten został zaproponowany przez E. Tilla (art. 22 projektu) oraz 
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L. Domańskiego (art. 85 kontrprojektu) i przyjęty przez Podkomisję (art. 78 projektu z 

1932 r.). Zwolennikiem tego przepisu był też R. Longchamps de Berier
452

. W projekcie z 

1933 r. dokonano jednej zmiany polegającej na tym, że w przypadku, gdy dojście odpowiedzi 

na ofertę nie było potrzebne, za miejsce i czas przystąpienia do wykonania umowy należało 

uważać miejsce i czas przystąpienia do wykonania umowy przez stronę, która otrzymała 

ofertę, a nie, jak we wcześniejszych projektach, przez którąkolwiek ze stron. 

Kodeks austriacki nie regulował omawianej kwestii. Zasada wyrażona w pierwszej 

części art. 70 k.z. była jednak przyjęta w doktrynie
453

. W prawie niemieckim przyjmowano 

zasady takie jak wyrażone w art. 70 k.z., wyprowadzając je z treści § 130 i 151 BGB
454

. Na 

gruncie kodeksu Napoleona uważano natomiast, że decyduje czas i chwila przyjęcia, czyli 

otrzymania oferty
455

. Z kolei w prawie szwajcarskim przyjmowano, że umowa zostaje 

zawarta w chwili wysłania odpowiedzi na ofertę, a jeżeli przyjęcie nie było potrzebne, w 

momencie otrzymania oferty (art. 10 OR)
456

. 

 

Przepis art. 71 k.z. dotyczący regulaminów był nowością, gdyż podobnych przepisów 

nie było w żadnym z kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich. Problem mocy 

obowiązującej regulaminów pojawił się na gruncie prawa pracy. Nauka francuska 

przyjmowała, że regulaminy są przyjmowane milcząco, poprzez przyjęcie pracy na 

zaproponowanych warunkach
457

. Podobnie uznawała doktryna austriacka
458

. Jedynym 

kodeksem, w którym wśród przepisów o umowie o pracę znajdowały się normy dotyczące 

regulaminów, był kodeks szwajcarski (art. 321). Były one inspiracją dla prof. Tilla
459

. Według 

art. 162 projektu części szczegółowej regulamin obowiązywał, gdy został doręczony drugiej 

stronie przed zawarciem umowy. Obowiązek doręczenia istniał także w przypadku zmiany 

regulaminu w trakcie trwania umowy. Pracownik mógł przy tym wypowiedzieć umowę. 

Podkomisja uznała, że ze względu na fakt, iż regulaminy występowały nie tylko przy umowie 

o pracę, należy ten przepis umieścić w części ogólnej kodeksu
460

. Zmieniono także jego treść. 

Regulamin nie musiał być doręczony stronie, jeżeli posługiwanie się nim było zwyczajowo w 
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danych stosunkach przyjęte, a strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Dodano 

regulację, że regulamin nie mógł zmieniać istotnych warunków umowy ani pozbawiać stronę 

osiągniętych korzyści. Usunięto natomiast zapis o zmianie regulaminu w trakcie trwania 

umowy. Przywrócono go jednak w art. 71 projektu z 1933 r. W projekcie tym usunięto też 

wzmiankę o niemożności pozbawienia strony osiągniętych korzyści. 

W części ogólnej kodeksu znalazła się też regulacja dotycząca wzorów umów, 

inspirowana treścią art. 324 OR (art. 72 k.z. - umowy typowe, z przyłączenia, masowe, 

szablonowe). Jeżeli wzór taki został zatwierdzony przez władzę państwową lub 

samorządową, wówczas strony były związane jego postanowieniami, jeżeli zawarły umowę z 

powołaniem się na ten wzór. Propozycja takiego przepisu pojawiła się na etapie prac 

Podkomisji. Art. 81 projektu z 1932 r. wprowadzał ponadto jeszcze wymóg obowiązywania 

wzoru w postaci możliwości zapoznania się z nim przez strony. Wymóg ten został jednak 

usunięty w projekcie z 1933 r.  

 

Art. 73 k.z., ostatni z przepisów rozdziału V, zawierał regulację poświęconą 

ogłoszeniom, reklamom, cennikom oraz innym wiadomościom o podaży i popycie, 

skierowanym zarówno do ogółu, jak i do poszczególnych osób. W razie wątpliwości należało 

je traktować jako zaproszenie do rokowań, a nie jako ofertę. Jednak odmowa zawarcia 

umowy przez autora tego rodzaju zaproszeń, bez usprawiedliwionej przyczyny, skutkowała 

odpowiedzialnością odszkodowawczą.  

Przepisu takiego nie było w projekcie Tilla. Jednak w uzasadnieniu do art. 22 projektu 

prof. Till zawarł też uwagi dotyczące ofert skierowanych do ogółu, tj. ogłoszeń, cenników i 

katalogów, które jego zdaniem nie powinny być traktowanej jako oferta, ponieważ z 

ogłoszenia nieskierowanego do konkretnej osoby trudno było dopatrzeć się woli związania 

umową z każdym kto się zgłosił
461

. Omawiana regulacja pojawiła się w art. 73 kontrprojektu 

(art. 60 projektu z 1932 r.), który miał bardziej kategoryczny charakter stanowiąc wprost, że o 

ile autor nie zawarł w ogłoszeniu oświadczenia o zobowiązaniu się, ogłoszenia, reklamy i 

cenniki należało traktować tylko jako zaproszenie do rokowań. Szersza była także 

odpowiedzialność odszkodowawcza. Istniała nie tylko w przypadku uchylania się od 

rozpoczęcia rokowań bez usprawiedliwionej przyczyny, ale także wprowadzenia w błąd 

poprzez podanie fałszywych wiadomości. Ostateczne brzmienie art. 73 k.z. zostało mu nadane 

w projekcie z 1933 r. Tworząc art. 73 kontrprojektu L. Domański wzorował się na 
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art. 7 OR
462

. Z przepisu tego wynikało, że składający ofertę nie był nią związany, jeżeli 

uczynił pod tym względem wyraźne zastrzeżenie albo wynikało to z okoliczności lub 

szczególnej natury interesu. Przesłanie taryf, cenników i tym podobnych nie stanowiło oferty. 

Dla odmiany, wystawienie towaru z oznaczeniem ceny w zasadzie stanowiło ofertę. 

L. Domański krytycznie ocenił zmiany dokonane w projekcie z 1933 r. Uważał, że w ich 

wyniku nie wiadomo było czym różniła się oferta od zaproszenia do rokowań
463

.  

 

4.1.6. Dodatkowe zastrzeżenia umowne 

 

W rozdziale VI poświęconym dodatkowym zastrzeżeniom umownym uregulowano 

instytucję zadatku (art. 74 - 75), umownego prawa odstąpienia (art. 76 - 79), odstępnego 

(art. 80 - 81), odszkodowania umownego (art. 82 - 85) i odsetek (art. 86 - 90). W toku prac 

kodyfikacyjnych instytucje te nazywano umowami ubocznymi (projekt Tilla) albo umowami 

dodatkowymi (kontrprojekt Domańskiego i projekt Podkomisji). 

 

4.1.6.1. Zadatek 

 

Instytucja zadatku istniała we wszystkich kodeksach obowiązujących na terenie 

państw zaborczych, choć zakres i sposób regulacji był odmienny. 

W kodeksie francuskim instytucja zadatku nie została umieszczona w przepisach 

ogólnych prawa zobowiązań, lecz w przepisach dotyczących sprzedaży. Zgodnie z 

art. 1590 KN, jeżeli przyrzeczenie sprzedaży uczyniono z zadatkiem, każdy z umawiających 

się mógł od niej odstąpić, ten kto dał zadatek, tracąc go, a ten kto go otrzymał, zwracając 

podwójny. Choć kodeks mówił o zadatku przy „przyrzeczeniu sprzedaży”, w doktrynie i 

orzecznictwie przyjmowano, że można go stosować także przy samej sprzedaży
464

. 

W orzecznictwie rosyjskim uznano, że art. 1590 KN ma zastosowanie do wszelkich umów, 

jakie ze względu na swój charakter mogły być zawarte z zadatkiem
465

. Zadatek w kodeksie 

Napoleona miał więc charakter odstępnego i osłabiał obowiązek wykonania umowy. 
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Pozostawanie drugiej strony w zwłoce nie było warunkiem odstąpienia
466

. Przyjmowano 

także, że przepisy o zadatku nie miały charakteru bezwzględnego
467

.  

Obszerne przepisy dotyczące zadatku można było odnaleźć w T. X cz. 1 Zwodu Praw 

(art. 1685 - 1689). Zadatek był formą zabezpieczenia umowy przedwstępnej. Specyficzną 

instytucją rosyjskiego prawa był kwit zadatkowy, który powinien być wydawany przez stronę 

otrzymującą zadatek. Uchylenie się strony od zawarcia umowy lub niesporządzenie jej z winy 

strony skutkowało utratą zadatku lub obowiązkiem jego zwrotu w podwójnej wysokości. 

Obszerna wykładnia przepisów o zadatku została dokonana w jednym z orzeczeń z 1888 r. 

Uznano, że zastrzeżenie zadatku nie dawało prawa do odstąpienia od umowy. W razie 

wykonania umowy kwota zadatku podlegała zaliczeniu na poczet zobowiązania. Strona 

uprawniona do zatrzymania zadatku nie musiała wykazywać szkody. Miała także prawo do 

żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zadatku. Nakazywano odróżniać zadatek 

od zaliczki
468

. 

W prawie austriackim zadatek był nie tylko znakiem zawarcia umowy, ale i jej 

zabezpieczeniem
469

. Według art. 908 ABGB: „co dano naprzód przy zawarciu umowy należy 

uważać, za wyjątkiem odrębnego układu, tylko za znak zawarcia albo za zabezpieczenie 

wykonania umowy (…). Jeżeli umowy nie wykonała jedna ze stron z winy swojej, strona 

winy nieponosząca może zachować zatrzymany zadatek, albo żądać podwójnej kwoty zadatku 

przez siebie danego. Jednak jeżeli nie chce na tem poprzestać, może domagać się wykonania 

umowy, a skoro stało się to już niemożliwe, domagać się wynagrodzenia szkody”. Brzmienie 

przepisu nie nasuwało wątpliwości, że zatrzymanie zadatku albo prawo do żądania go w 

podwójnej wysokości było uzależnione od winy drugiej strony. Akceptowano pogląd, że 

zadatek mógł przybrać formę niepieniężną oraz, że prawo do zatrzymania zadatku nie 

wymagało zaistnienia szkody
470

. Doktryna nie wypracowała natomiast jednolitego poglądu, 

czy zatrzymanie zadatku (albo żądanie go w podwójnej wysokości) pozbawiało stronę 

możliwości żądania wykonania umowy albo dochodzenia odszkodowania
471

. Podobnie 
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niejednolite było orzecznictwo zajmujące się tym problemem
472

. W orzecznictwie nie było też 

zgody co do tego, czy zadatek miał charakter realny, czy też mógł być tylko przyrzeczony, 

oraz, czy mógł być dany przed lub po zawarciu umowy, czy też tylko jednocześnie z jej 

zawarciem.
473

 Wyraźnie zarysował się równocześnie w judykaturze pogląd, że jako zadatek 

można było traktować także te świadczenia, którym strony nadały inną nazwę, np. zaliczki
474

.  

W kodeksie niemieckim zadatek był znakiem zawarcia umowy (§ 336). Wprowadzono 

domniemanie, że zadatek nie miał charakteru odstępnego. Przepis § 336 wskazywał na realny 

charakter zadatku stanowiąc, że dawany był „przy zawarciu umowy”. Podkreślono, że 

zadatek nie musiał mieć formy pieniężnej (§ 336). W razie wątpliwości był zaliczany na 

poczet zobowiązania dającego zadatek, a jeżeli nie było to możliwe, należało go zwrócić. 

Zgodnie z § 338, jeżeli świadczenie należne od tego, kto zadatek dał, stało się niemożliwe 

wskutek okoliczności, za którą on odpowiadał, albo gdy umowa z jego winy została później 

uchylona, odbiorca miał prawo zadatek zatrzymać. Według kodeksu niemieckiego zadatek nie 

stanowił jednak substytutu odszkodowania. Ten, kto zadatek otrzymał mógł dochodzić 

odszkodowania przekraczającego wysokość zadatku. Jeśli sam był zobowiązany do zapłaty 

odszkodowania, zwracał zadatek (§ 338). Charakterystyczną cechą kodeksu niemieckiego był 

zatem brak możliwości żądania zadatku w podwójnej wysokości, ponieważ uprawnionemu 

przysługiwało roszczenie o naprawienie szkody. 

W kodeksie szwajcarskim zadatkowi poświęcono tylko jeden artykuł (art. 158). 

Zadatek był wyrazem woli wykonania umowy. Nie był traktowany jako odstępne. 

W projekcie francusko-włoskim instytucja zadatku znalazła się w art. 170. Ten 

zwięzły przepis zawierał domniemanie, że zadatek przeznaczony był na wynagrodzenie 

szkody, jaka wynikła z niewykonania umowy. Uprawniona strona mogła zatrzymać zadatek 

lub domagać się sumy dwukrotnie wyższej. 

W projekcie E. Tilla przepisy o zadatku zostały ujęte w jednym rozbudowanym 

artykule (art. 58). Autor projektu pozostał w ogólnych zarysach wierny austriackiej koncepcji 

zadatku jako instytucji wzmacniającej umowę. Zadatek nie był traktowany jako odstępne. 

Według projektu „zadatkiem jest to, co przy zawarciu umowy jedna strona daje drugiej bez 

odmiennego przeznaczenia”. Intencją autora było stworzenie domniemania, że każde 

świadczenie przekazane przy zawarciu umowy jest zadatkiem, tak aby uniknąć wątpliwości 

co do jego charakteru. Nie wykluczało to badania przez sąd odmiennej woli stron, ale 
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zarazem miało, ze względu na potrzeby obrotu, zaradzić wątpliwościom dotyczącym woli 

stron i znaczenia lokalnych zwyczajów
475

. Ta myśl znalazła potem swoje urzeczywistnienia w 

art. 74 § 3 k.z. Art. 58 projektu Tilla wskazywał dalej, podobnie jak w prawie austriackim, że 

zatrzymanie zadatku było uzależnione od winy drugiej strony lub zaistnienia okoliczności za 

którą strona ta odpowiadała. E. Till wyraźnie wprowadził do projekctu swój prezentowany 

wcześniej na gruncie kodeksu austriackiego pogląd, że zatrzymanie zadatku nie pozbawiało 

strony możliwość żądania wykonania odszkodowania. Natomiast odmiennie niż w kodeksie z 

1811 r. przewidziano, że niewinny dawca zadatku nie miał uprawnienia do żądania jego 

zwrotu w podwójnej wysokości (podobnie jak w kodeksie niemieckim).  

Zaproponowana przez E. Tilla koncepcja zadatku nie utrzymała się w całości. 

W kontrprojekcie wzmocniono rolę zadatku poprzez dodanie uprawnienia do żądania zwrotu 

podwójnego zadatku dla strony która go dała (art. 87). Ponadto dwa istotne uregulowania 

zawarte były w przepisach dotyczących kary umownej. W art. 97 kontrprojektu 

postanowiono, że do zadatku odpowiednie zastosowanie miała reguła, że żądanie zapłaty nie 

wymagało dowodu winy dłużnika ani szkody wierzyciela. Wierzyciel nie mógł żądać 

wynagrodzenia szkody przenoszącej wysokość odszkodowania umownego, chyba że zrzekł 

się tego odszkodowania i dochodził szkody na zasadach ogólnych. Natomiast z art. 98 

kontrprojektu wynikała możliwość żądania miarkowania zadatku. 

Zgodnie z treścią art. 82 projektu Podkomisji „w braku odmiennego zastrzeżenia 

umownego lub zwyczaju uważa się, że zadatek, dany przy zawarciu umowy, przeznaczony 

jest na wynagrodzenie szkody, jakaby wynikła z niewykonania umowy przez jedną ze stron”. 

W takim przypadku druga strona mogła dochodzić wykonania umowy bądź od umowy 

odstąpić i otrzymany zadatek zatrzymać, względnie, jeżeli sama go dała, domagać się sumy 

dwukrotnie wyższej. Przepis tego artykułu miał zastosowanie bez względu na to, jaka nazwę 

strony zadatkowi nadały. Projekt ten był więc połączeniem pewnych idei projektu 

Domańskiego (zadatek zabezpieczał obie strony umowy) i Tilla (wyraźnie wprowadzone 

domniemanie, że świadczenie dane przy zawarciu umowy stanowi zadatek). Art. 82 projektu 

Podkomisji był niemal dokładnym powtórzeniem treści art. 170 p.f.w. Ponadto w projekcie 

Podkomisji znalazły się art. 92 i 93, stanowiące wierne powtórzenie art. 97 (brak możliwości 

żądania odszkodowania uzupełniającego) i 98 kontrprojektu (możliwość miarkowania 

zadatku). Kwestia możności domagania się odszkodowania przewyższającego wysokość 

zadatku była przy tym przedmiotem dyskusji, gdyż większość członków Podkomisji 
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przegłosowała zapis o możliwości żądania dodatkowego odszkodowania. Jednak Kolegium 

Uchwalające, na wniosek R. Longchampsa de Berier, odrzuciło tą propozycję
476

.  

Art. 74 i 75 projektu z 1933 r. oparte były na projekcie z 1932 r., ale unowocześniono 

je pod względem językowym. Ponadto wyraźnie wskazano, że prawo zatrzymania zadatku 

(żądania podwójnego) przysługiwało nawet w przypadku niewystąpienia szkody. W art. 76 

przewidziano możliwość miarkowania zbyt wygórowanego zadatku. Brak było odpowiednika 

art. 84 projektu z 1932 r. (brak uprawnienia do żądania odszkodowania uzupełniającego), 

ponieważ w art. 74 projektu stanowił, że zadatek „zastępuje odszkodowanie”.  

Na etapie prac nad konferencji międzyministerialnej wprowadzono kilka zmian. 

Najistotniejszą z nich było usunięcie zapisu o możliwości miarkowania zadatku, co 

prowadziło do uznania, że nie można żądać zmniejszenia zadatku
477

. Drugą zmianą było 

wykreślenie zwrotu „w braku odmiennego postanowienia umowy” w art. 75 k.z., 

przewidującym zarachowanie zadatku na poczet spełnionego świadczenia lub jego zwrot, jeśli 

zarachowanie nie było możliwe. Ta zmiana, przy przyjęciu względnego obowiązywania 

przepisów o zadatku, oznaczała tylko usunięcie zbędnego zapisu. 

Można stwierdzić, że począwszy od projektu z 1932 r. ukształtowała się ostatecznie 

koncepcja zadatku. Wzmocniono jego charakter poprzez wprowadzenie prawa żądania 

zapłaty podwójnego zadatku przez stronę która go dała. Poprzez zastąpienie zastosowanego w 

projekcie z 1932 r. sformułowania, że zadatek „przeznaczony jest na wynagrodzenie szkody” 

zwrotem „zastępuje odszkodowanie” wyłączono możliwość dochodzenia odszkodowania 

przenoszącego szkodę oraz zwolniono stronę od obowiązku wykazania szkody. Istotą 

instytucji zadatku, począwszy od projektu Tilla, była elastyczność interpretacji woli stron 

umawiających się na zadatek. Nie miała znaczenia sama nazwa nadana mu przez strony. 

W doktrynie jako przykłady podawano nazwy: zadatek, zaliczka, a conto, znak zawarcia, 

gwarancja
478

. W pierwszej kolejności o skutkach dania zadatku decydowała wola stron lub 

zwyczaj. Jeśli nie było możliwości ich ustalenia, w grę wchodził przepis art. 74 § 3 k.z. 

Pomimo użycia słowa „suma” w art. 74 § 2 k.z. nie budziło nigdy wątpliwości, że zadatkiem 
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nie muszą być pieniądze
479

. W przypadku niewykonania umowy strona niewinna stała przed 

alternatywą: 

1) mogła domagać się wykonania zobowiązania. W takim przypadku zachowywała 

prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych
480

; 

2) mogła od umowy odstąpić zatrzymując zadatek lub, jeśli sama go dała, żądać 

podwójnego zadatku. Powszechnie uznawano, iż strona nie mogła zrzec się zadatku i 

odstępując od umowy żądać odszkodowania na zasadach ogólnych
481

.  

 

4.1.6.2. Umowne prawo odstąpienia 

 

 Instytucja umownego prawa odstąpienia nie podlegała w toku prac Komisji 

Kodyfikacyjnej istotnym zmianom. Począwszy od projektu Tilla (art. 59-62) prawo 

odstąpienia od umowy, wykonywane przez oznajmienie drugiej stronie, wynikało z 

zastrzeżenia dokonanego przez stronę, przy czym w przypadku braku oznaczenia terminu 

jego wykonania, stosowny termin był wyznaczany stronie uprawnionej przez drugą stronę. 

Po upływie tego terminu prawo odstąpienia wygasało. W przypadku wykonania umownego 

prawa odstąpienia, umowa była uważana za niezawartą. To co strony sobie świadczyły 

powinno było być zwrócone w stanie nienaruszonym, a za świadczone usługi lub używanie 

rzeczy drugiej stronie należało się świadczenie wzajemne lub zapłata wartości. Jeżeli zwrot 

nie był możliwy w stanie niezmienionym, powstawał obowiązek wynagrodzenia szkody, 

chyba że zmiana była skutkiem przypadku za który strona nie odpowiadała lub była 

konieczna w ramach zwykłego zarządu.  

Charakterystyczną cechą umownego prawa odstąpienia według projektu Tilla była 

możliwość jego zastrzeżenia tylko przy umowach wzajemnych nie zaś, jak w art. 1174 KN, 

przy umowach jednostronnych
482

. W toku prac Komisji, na wniosek L. Domańskiego, 

aprobowany przez R. Longchampsa de Berier, zrezygnowano jednak z takiego ograniczenia 

uznając, że nie należy wyłączać z góry możliwości zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia 

nawet przy umowach jednostronnych, choć w pewnych wypadkach istotnie mogło 
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sprzeciwiać się ono istocie zobowiązania
483

. L. Domański rozbudował przepisy dotyczące 

umownego prawa odstąpienia (art. 89 – 94 kontrprojektu). Poprzez umieszczenie go w 

osobnym artykule podkreślił wymóg złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu. 

Ponadto umieścił zapis o wygaśnięciu prawa odstąpienia po wykonaniu umowy przez strony. 

Projekt Podkomisji oparty był na kontrprojekcie Domańskiego (art. 84 - 89). W projekcie z 

1933 r. zmodyfikowano przepisy o umownym prawie odstąpienia (art. 78 § 2). Wprowadzono 

wymóg, aby oświadczenie o wykonaniu tego prawa było złożone na piśmie, jeżeli wartość 

przedmiotu umowy przenosiła tysiąc złotych. Zrezygnowano z zapisu o wygaśnięciu prawa 

odstąpienia po wykonaniu umowy. Przebudowano przepisy o rozliczeniach między stronami 

po wykonaniu prawa odstąpienia. Za świadczone usługi lub korzystanie z rzeczy stronie 

należało się tylko wynagrodzenie, bez możliwości otrzymania świadczenia wzajemnego.  

W kodeksach zaborczych prawo odstąpienia, z reguły ustawowe, występowało tylko 

jako konsekwencja niewykonania umowy przez stronę (art. 1184 KN - niewykonanie umowy 

jako forma warunku rozwiązującego; § 919 ABGB - ustawowe prawo żądania uchylenia 

umowy; art. 1427 T. X cz. 1 Zwodu Praw - w postaci żądania unieważnienia umowy 

sprzedaży nieruchomości z powodu niezapłacenia ceny). Według art. 107 - 109 OR 

wykonanie ustawowego prawa odstąpienia co do zasady wymagało wyznaczenia 

dodatkowego terminu. Jednostronne, umownie zastrzeżone rozwiązanie umowy ze skutkiem 

ex nunc dopuszczała doktryna francuska
484

. Mimo to przepis taki nie znalazł się w projekcie 

francusko-włoskim. Umowne prawo odstąpienia w postaci przyjętej w kodeksie zobowiązań 

istniało tylko w kodeksie niemieckim, w którym było szczegółowo uregulowane (§ 346 -

 356). Przepisy te były inspiracją dla twórców polskiego kodeksu
485

. Ograniczono jednak 

swobodę formy oświadczenia o odstąpieniu poprzez wprowadzenie wymogu formy pisemnej 

w zależności od wartości przedmiotu umowy. Kodeks zobowiązań wprost też deklarował, że 

na skutek odstąpienia umowa była uważana za niezawartą, co przyjmowała doktryna 

niemiecka
486

.  
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4.1.6.3. Odstępne 

 

Art. 80 i 81 k.z. zostały poświęcone instytucji odstępnego (kary za zawód), czyli 

świadczenia pieniężnego, którego zapłatę strony mogły zastrzec jako warunek odstąpienia od 

umowy. Świadczenie to miało charakter realny. Przyjęto jednocześnie, że w przypadku 

zastrzeżenia prawa odstąpienia od umowy zawartej z zadatkiem, zadatek ten, w braku 

odmiennego postanowienia umowy, miał charakter odstępnego. 

Uregulowanie odstępnego, w kształcie przyjętym potem w kodeksie zobowiązań, 

znalazło w projekcie Tilla (art. 60) i kontrprojekcie (art. 91). W projekcie z 1933 r. usunięto 

tylko wzmiankę o możliwości zapłaty odstępnego także przed złożeniem oświadczenia o 

odstąpieniu. Zmiana ta nie miała jednak istotnego znaczenia, gdyż przyjmowano, że było to 

nadal możliwe
487

. 

Instytucja odstępnego istniała w kodeksie austriackim (§ 909) i niemieckim (§ 359), a 

także szwajcarskim (art. 158 ust. 3). Istota odstępnego, jako kwoty pieniężnej, której zapłata 

umożliwiała odstąpienie od umowy pozostawała w tych kodeksach taka sama. Kodeks 

niemiecki wprowadzał jednak wymóg rzeczywistej zapłaty odstępnego, czego nie było w 

kodeksie austriackim. Koncepcję niemiecką przyjęto w kodeksie zobowiązań
488

. Uproszczono 

ją jednak, wprowadzając wymóg zapłaty odstępnego, jako warunku skuteczności odstąpienia 

zamiast konieczności złożenia dodatkowego oświadczenia o odrzuceniu w przypadku 

odstąpienia bez zapłaty odstępnego. W kodeksie zobowiązań nie wprowadzono również 

znanej z § 909 ABGB regulacji, że choćby częściowe wykonanie umowy uniemożliwiało już 

złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Oznaczało to, że na gruncie kodeksu zobowiązań można 

było odstąpić także od umowy już wykonanej
489

. 

W kodeksie niemieckim nie było natomiast odpowiednika art. 81 k.z. Istniał on tylko 

w kodeksie austriackim (§ 910) oraz szwajcarskim (art. 158 ust. 3). Możliwość potraktowania 

zadatku jako odstępnego przyjmowała też doktryna niemiecka
490

. Komisja Kodyfikacyjna 

zdecydowała się jednak wprowadzić domniemanie tej funkcji odstępnego w przypadku 

umowy z zadatkiem i umownym prawem odstąpienia. Przepis o tej treści został 

zaproponowany przez L. Domańskiego (art. 92 kontrprojektu, następnie art. 87 projektu z 

1932 r.), który jako jego źródło wskazał kodeks austriacki
491

, ale powoływał się także na 
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art. 62 projektu rosyjskiego
492

. W kodeksie zobowiązań zrezygnowano z wyraźnego zapisu, 

że odstępujący który dał zadatek miał go przekazać w podwójnej wysokości, ale doktryna 

uznawała to za naturalne
493

. 

 

4.1.6.4. Odszkodowanie umowne 

 

Oddział IV rozdziału VI został poświęcony odszkodowaniu umownemu (umowie o 

wynagrodzenie, karze umownej, konwencjonalnej, wadialnej). Zgodnie z art. 82 k.z. mogło 

ono zostać zastrzeżone w postaci sumy pieniężnej lub innego świadczenia w przypadku 

niewykonania zobowiązania i zastępowało odszkodowanie. Dłużnik nie mógł się zwolnić z 

zobowiązania poprzez zapłatę odszkodowania umownego (art. 83 § 1 k.z.)
494

. W razie 

niewykonania zobowiązania wierzyciel mógł żądać wykonania zobowiązania albo zapłaty 

odszkodowania. Jednego i drugiego mógł żądać jednocześnie tylko wtedy, gdy 

odszkodowanie umowne zostało zastrzeżone za samo opóźnienie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania (art. 83 § 2 k.z.). Odszkodowanie umowne należało się wierzycielowi bez 

potrzeby wykazania szkody. Jednocześnie wierzyciel mógł żądać naprawienia szkody na 

zasadach ogólnych tylko wtedy, gdy zrzekł się odszkodowania umownego (art. 84 k.z.). 

W bezwzględnie obowiązującym art. 85 k.z. przewidziano możliwość miarkowania 

odszkodowania umownego w przypadku rażącego jego wygórowania lub częściowego 

wykonania umowy, zwłaszcza gdy wierzyciel nie poniósł szkody lub była ona nieznaczna. 

W projekcie Tilla przepisy o „karze umownej” znajdowały się w art. 63 - 65. Od 

ostatecznej wersji przyjętej w kodeksie zobowiązań różniły się w kilku kwestiach:  

1) łącznego spełnienia kary umownej i wykonania zobowiązania wierzyciel mógł 

żądać wtedy, gdy wyraźnie tak postanowiono lub jeżeli karę umowną zastrzeżono 

na wypadek opóźnienia (art. 63 zd. czwarte projektu Tilla); 

2) E. Till umieścił w projekcie dodatkowy przepis dotyczący sytuacji, gdy 

świadczenie dłużnika polegało na zaniechaniu (taka regulacja znajdowała się w 

§ 339 zd. drugie BGB) - kara umowna stawała się wówczas wymagalna w 
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momencie, gdy dłużnik przedsięwziął czynność której miał zaniechać (art. 64 

projektu Tilla); 

3) wyraźnie zaznaczono w projekcie, że żądanie kary umownej nie wymagało 

dowodu winy dłużnika (art. 65 zd. pierwsze projektu Tilla). Oznaczało to, według 

prof. Tilla, że dłużnik nie mógł w ogóle bronić się dowodem braku winy
495

; 

4) wyłączona była możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kary 

umownej (art. 65 zd. drugie projektu Tilla); 

5) odmiennie określono przesłanki miarkowania kary umownej - decydowały zasady 

słuszności przy uwzględnieniu interesu zarówno dłużnika, jak i wierzyciela (art. 65 

zd. trzecie projektu Tilla). 

L. Domański przebudował przepisy projektu Tilla o karze umownej, posługując się już 

przy tym terminem „odszkodowanie umowne”: 

1) rozbudował przepis o wymagalności odszkodowania umownego w przypadku 

zobowiązania zaniechania, nieczynienia i znoszenia (art. 96 kontrprojektu); 

2) wyłączył możliwość zastrzeżenia przez strony kumulatywnego żądania 

odszkodowania umownego i wykonania zobowiązania. Było to możliwe tylko 

wtedy, gdy odszkodowanie zastrzeżono za opóźnienie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania (art. 95 zd. czwarte kontrprojektu); 

3) wprowadził możliwość żądania odszkodowania przewyższającego odszkodowanie 

umowne, gdy wierzyciel zrzekł się go i dochodził odszkodowania na zasadach 

ogólnych (art. 97 zd. drugie kontrprojektu); 

4) przesłanki miarkowania kary umownej zostały określone sposób przyjęty potem w 

kodeksie zobowiązań (art. 98 kontrprojektu). 

Podkomisja wprowadziła jedną merytoryczną zmianę nadając przepisowi o 

miarkowaniu kary umownej bezwzględnego charakteru (art. 93 zd. drugie projektu z 1932 r.). 

Kilku modyfikacji dokonano natomiast w projekcie z 1933 r. (art. 83 - 85): 

1) usunięto przepis o terminie wymagalności odszkodowania umownego w 

przypadku świadczeń polegających na zaniechaniu, znoszeniu i nieczynieniu; 

2) zmodyfikowano przepis dotyczący braku winy dłużnika i szkody wierzyciela, jako 

przesłanek żądania odszkodowania umownego (art. 84 § 1 projektu z 1933 r.). 

O ile nadal nie wymagano zaistnienia szkody, to strony mogły umownie 

wprowadzić wymóg winy dłużnika. 
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Ostateczny kształt przepisom o odszkodowaniu umownym nadano jednak na 

konferencji międzyministerialnej. Oprócz zmiany systematyki (rozbicie art. 83 projektu z 

1933 r. na dwa artykuły), wyłączono zapis o możliwości żądania odszkodowania umownego 

nawet w przypadku braku winy dłużnika (art. 84 projektu z 1933 r. i art. 84 k.z.). Ta zmiana 

powodowała, że odszkodowanie umowne przysługiwało tylko w wypadkach, kiedy wierzyciel 

mógł żądać zwykłego odszkodowania, czyli gdy dłużnik ponosił winę. W ten sposób 

utrzymywano stan prawny istniejący poprzednio we wszystkich zaborach
496

. 

Na gruncie kodeksu Napoleona celem zastrzeżenia odszkodowania umownego 

(art. 1226 - 1234) było usunięcie wątpliwości przy obliczaniu wysokości szkody
497

. 

Wierzyciel nie miał zatem obowiązku udowodniania szkody. Przesłanką wymagalności kary 

umownej była wina dłużnika
498

. Z art. 1229 KN wynikało, że w przypadku zastrzeżenia kary 

za opóźnienie (kara moratoryjna) wierzyciel mógł żądać jednocześnie spełnienia świadczenia 

i kary. Natomiast w przypadku kary za niewykonanie zobowiązania (kara kompensacyjna) 

wierzycielowi przysługiwało tylko jedno roszczenie. Zakazane było obniżanie lub 

podwyższanie kary umownej (art. 1152), ale jednocześnie przewidziano możliwość 

miarkowania kary umownej w przypadku częściowego wykonania zobowiązania głównego 

(art. 1231). Projekt francusko-włoski modyfikował przepisy o karze umownej pod względem 

językowym, ale nie zmieniał istoty tej instytucji znanej z kodeksu Napoleona (art. 165 - 170). 

W kodeksie austriackim odszkodowaniu umownemu poświęcono tylko jeden przepis 

(§ 1336), który wyraźnie stanowił, że kara umowna przysługiwała „zamiast szkody”. Nie 

wymagano zatem dowodu poniesienia szkody, natomiast wymagany był dowód winy 

dłużnika
499

. Kara umowna stanowiła maksimum odszkodowania którego mogła się domagać 

strona
500

. Wyraźnie kodeks austriacki stanowił, że dłużnik nie mógł zwolnić się z 

zobowiązania poprzez zapłatę kary umownej. Kumulatywne żądanie kary i wykonania 

zobowiązania mogło pojawić się, gdy kara została zastrzeżona za niedotrzymanie 

postanowień co do terminu i miejsca spełnienia świadczenia. Ani dłużnikowi ani 

wierzycielowi nie przysługiwało prawo wyboru między karą umowną a odszkodowaniem
501

. 

Orzecznictwo przyjęło, ze dłużnik nie mógł się zrzec prawa miarkowania kary umownej
502

. 
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Kodeks niemiecki także różnicował karę umowną za niewypełnienie zobowiązania 

(§ 341) - wówczas wierzyciel nie mógł żądać jednocześnie wykonania zobowiązania i zapłaty 

kary, od kary za nienależyte wykonania zobowiązania (§ 342) - wówczas wierzycielowi 

przysługiwały oba roszczenia, przy czym, jeśli przyjął świadczenie, warunkiem skutecznego 

dochodzenia kary było uczynienie przy przyjęciu zastrzeżenia prawa dochodzenia kary. Kara 

umowna stanowiła najniższe odszkodowanie i nie pozbawiała wierzyciela uprawnienia do 

dochodzenia odszkodowana uzupełniającego, chyba że kara została zastrzeżona w postaci 

niepieniężnej (§ 342). W § 343 przewidziana była możliwość miarkowania, do momentu jej 

uiszczenia, kary umownej do kwoty „odpowiedniej”. Przepis nakazywał uwzględniać w takim 

wypadku interes wierzyciela, niekoniecznie tylko majątkowy.  

 Przepisy o karze umownej znajdowały się także w T. X cz. 1 Zwodu Praw. 

Rozróżniano karę wynikającą z ustawy (w przypadku zobowiązań skarbowych i 

wynikających ze zwrotu pożyczki) oraz z umowy. Karze wynikającej z umowy stron kodeks 

rosyjski poświęcał jedynie dwa artykuły, z których tylko jeden (art. 1585) miał istotne 

znaczenie wskazując, że roszczenie o zapłatę kary było niezależne od odpowiedzialności za 

niewykonanie umowy, chyba że z treści umowy wynikało, że wskutek zapłaty kary umowa 

wygasała. Orzecznictwo przyjmowało, że przesłanką powstania roszczenia o zapłatę kary 

była wina dłużnika
503

. 

 Kodeks szwajcarski poświęcał karze umownej trzy artykuły (art. 160, 161 i 163). O ile 

strony nie postanowiły inaczej, niedopuszczalne było kumulowanie roszczenia o zapłatę kary 

z roszczeniem o wykonanie zobowiązania. Natomiast w przypadku kary zastrzeżonej za 

niedotrzymanie zobowiązania co do terminu i miejsca wykonania, istniała możliwość 

kumulacji roszczeń pod warunkiem, że wierzyciel uczynił zastrzeżenie przy przyjęciu 

świadczenia lub nie zrzekł się wyraźnie tego prawa. O ile nie zastrzeżono inaczej, dłużnik nie 

mógł się zwolnić ze zobowiązania poprzez zapłatę kary. Kara przysługiwała nawet wtedy, 

gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody. Jeśli szkoda przewyższała wysokość kary 

umownej, wierzyciel mógł domagać się dodatkowego odszkodowania jeśli udowodnił, że 

dłużnik ponosił winę. Niewykonanie zobowiązania wskutek okoliczności za które dłużnik nie 

ponosił odpowiedzialności zwalniało z obowiązku zapłaty kary. Kodeks szwajcarski 

przewidywał możliwość miarkowania kary, nie określając jednak przesłanek miarkowania. 

 Porównując przepisy obcych kodeksów do art. 82 - 85 k.z. można zauważyć, że nie 

było fundamentalnych różnic w porządkach prawnych obowiązujących na terenie Polski, a 
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kształt instytucji kary umownej w kodeksie zobowiązań był wypadkową zawartych w nich 

rozwiązań
504

. W szczególności komisja międzyministerialna powróciła do powszechnie 

przyjętego w poprzednio obowiązujących porządkach prawnych wymogu winy, jako 

przesłanki powstania roszczenia o zapłatę kary umownej. Kara umowna stanowiła surogat 

odszkodowania, gdyż zrezygnowano z możliwości żądania odszkodowania przewyższającego 

szkodę (jak w kodeksie niemieckim i szwajcarskim). Zbieżne z innymi kodeksami były także 

zasady dopuszczalności kumulowania roszczenia o zapłatę kary i wykonania zobowiązania. 

Nie wprowadzono wymogu zastrzeżenia zachowania prawa do kary umownej w przypadku 

przyjęcia świadczenia, znanego z kodeksu niemieckiego i szwajcarskiego. Możliwość 

miarkowania kary umownej nie była przewidziana tylko w T. X cz. 1 Zwodu Praw. 

 

4.1.6.5. Odsetki 

 

Ostatnia część przepisów o dodatkowych zastrzeżeniach umownych była poświęcona 

odsetkom (art. 86 - 90 k.z.). Art. 86 określał źródła obowiązku zapłaty odsetek (ustawa, 

umowa, zwyczaj) oraz stanowił, że w razie nieokreślenia przez strony wysokości odsetek, 

należały się odsetki ustawowe. Brak ustaleń stron odnośnie do terminu zapłaty odsetek 

uzupełniany był przez art. 87 k.z., który stanowił, że odsetki były płatne co pół roku z dołu, 

lub jednocześnie z zapłatą sumy dłużnej, gdy umowa była zawarta na krótszy okres czasu. 

Art. 88 i 89 k.z. przewidywały utratę prawa do zwrotu zapłaconych odsetek w przypadkach 

ich dobrowolnej zapłaty pomimo braku podstaw oraz, przy braku żądania zwrotu 

nadpłaconych odsetek, w razie przedterminowej spłaty długu. Bezwzględnie obowiązujący 

art. 90 k.z. przyznawał dłużnikowi prawo wypowiedzenia długu, jeżeli stopa odsetek 

przewyższała o dwie jednostki stopę odsetek ustawowych, a wierzyciel nie zgodził się na 

obniżenie odsetek do wysokości odsetek ustawowych. 

Pierwotnie, w projekcie Tilla, odsetki nie były traktowane jako dodatkowe 

zastrzeżenie umowne. W takiej postaci pojawiły się w kontrprojekcie (art. 99 - 102) i bez 

większych zmian zostały przyjęte w projekcie Podkomisji (art. 94 - 97). Przepisy o odsetkach 

różniły się jednak od wersji przyjętej w kodeksie zobowiązań: 

1) nie wymieniały zwyczaju jako źródła roszczenia o zapłatę odsetek. Wzmianka z 

zwyczaju została wprowadzona w projekcie z 1933 r.; 
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2) nie było wśród nich odpowiednika art. 90 k.z., natomiast przepisy kontrprojektu 

odsyłały do pozakodeksowych przepisów o odsetkach maksymalnych (art. 99 

kontrprojektu i art. 94 projektu Podkomisji). Omawianą regulację umieszczono 

dopiero w projekcie z 1933 r. (art. 90); 

3) w braku terminów umownych odsetki miały był płacone co roku z dołu (art. 102 

kontrprojektu i art. 95 projektu z 1932 r.). Termin półroczny został wprowadzony 

przez art. 87 projektu z 1933 r.; 

4) w kontrprojekcie znajdował się ponadto art. 101, z którego wynikały trzy reguły: 

a. domniemanie zapłaty odsetek w przypadku otrzymania pokwitowania 

zapłaty sumy głównej; 

b. domniemanie zwolnienia z zapłaty odsetek za okres poprzedni w 

przypadku otrzymania pokwitowania ich zapłaty za okres następny i braku 

odmiennego zastrzeżenia; 

c. brak możliwości uznania, przy braku odmiennej, wyraźnej umowy, że 

dłużnik uznał obowiązek zapłaty odsetek za następny okres, jeśli zapłacił 

dobrowolnie odsetki za pewien okres. 

Art. 101 kontrprojektu został jednak usunięty przez Podkomisję zapewne dlatego, że 

te same zasady wynikały z art. 263 kontrprojektu (art. 224 projektu z 1932 r.), dotyczącego 

ogólnie świadczeń ubocznych. W projekcie z 1932 r. w art. 97 (art. 88 projektu z 1933 r.) 

pozostawiono jedynie regulację dotyczącą niemożliwości uznania, że dłużnik, który zapłacił 

odsetki za pewien okres, uznał w ten sposób obowiązek ich zapłaty za okres późniejszy. Tej 

regulacji nie zawierał bowiem art. 263 kontrprojektu. Ostatecznie jednak także i ten przepis 

został usunięty na etapie prac komisji międzyministerialnej. Uznano bowiem, że 

niepotrzebnie ograniczał zasadę swobody wyrażania woli
505

. Ponadto komisja 

międzyministerialna umieściła normy zwarte w art. 89 projektu z 1933 r. w dwóch artykułach 

(art. 88 i 89 k.z.). Trzecią zmianą było dodanie do art. 90, dotyczącego możliwości 

wypowiedzenia długu w przypadku przekroczenia stopy procentowej o dwie jednostki, 

zastrzeżenia: „a wierzyciel nie zgodzi się na obniżenie odsetek do powyższej wysokości”. 

Ta zmiana zrodziła wątpliwość, czy pod pojęciem „powyższej wysokości” należało rozumieć 

stopę odsetek ustawowych, czy odsetek ustawowych powiększonych o dwie jednostki
506

. 
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 Zastosowana w polskim kodeksie koncepcja potraktowania odsetek jako osobnej 

instytucji pośród dodatkowych zastrzeżeń umownych była dość oryginalna. Można 

przypuszczać, że wywodziła się z kodeksu austriackiego, w którym przepis o „należytościach 

pobocznych”, do których zaliczano m.in. pożytki, odszkodowanie umowne, a także odsetki, 

znajdował się pośród przepisów poświęconych pobocznym zastrzeżeniom przy umowach 

(§ 912). Regulacja ta była jednak ograniczona do wskazania, że wierzyciel mógł żądać 

odsetek zastrzeżonych w umowie lub za zwłokę. Natomiast w kodeksie zobowiązań instytucję 

tą znacznie rozbudowano, gromadząc w jednym oddziale przepisy, które w innych kodeksach 

znajdowały się w różnych miejscach. 

W kodeksie niemieckim przepisy o odsetkach były także wyodrębnione. Nie 

znajdowały się one jednak pośród dodatkowych zastrzeżeń umownych, ale na początku księgi 

drugiej „Zobowiązania” (§ 246 - 248). Źródłem obowiązku zapłaty odsetek była ustawa i 

umowa. Odpowiednikiem art. 90 k.z. był § 247 BGB. Natomiast § 248 zakazywał naliczania 

odsetek od wymagalnych odsetek, za wyjątkiem instytucji pożyczkowych i kredytowych. 

Ponadto w przepisach dotyczących pożyczki znajdował się § 608 o treści odpowiadającej 

artykułowi 87 k.z., z tym że podobnie jak w pierwszych projektach polskiego kodeksu, brak 

ustalenia terminu zapłaty odsetek powodował, że były one płatne corocznie z dołu. 

 W kodeksie Napoleona przepisy o odsetkach nie były wyodrębnione. Kompleksowo 

potraktowano tylko oprocentowaną pożyczkę (Dział III w Tytule X). Wśród umieszczonych 

tam przepisów znajdował się art. 1906, który miał treść taką samą jak art. 88 k.z. Koncepcję 

tą zachowano także w projekcie francusko-włoskim, w którym art. 642 - 645 dotyczyły 

„pożyczki procentowej”. Art. 642 zd. drugie projektu odpowiadał treścią art. 1906 KN. 

 Podobnie było w prawie rosyjskim, w którym przepisy art. 2012 - 2063 T. X cz. 1 

Zwodu Praw były poświęcone pożyczce. Art. 2021 wskazywał, że w braku umownego 

określenia odsetek należały się wierzycielowi odsetki ustawowe. Art. 2023 przewidywał dla 

dłużnika prawo wypowiedzenia umowy jeśli odsetki umowne przekraczały stopę odsetek 

prawnych (ustawowych). Ważną inspiracją dla twórców polskiego kodeksu był projekt 

kodeksu rosyjskiego z 1913 r. L. Domański, wprowadzając do swojego projektu 

wyodrębnioną grupę przepisów dotyczących odsetek, odwoływał się art. 103 - 105, 381 i 384 

tego projektu
507

. 

 W części ogólnej kodeksu szwajcarskiego znajdował się jedynie art. 73, w którym 

ustalono stopę procentową odsetek na wypadek nieoznaczenia jej umową, ustawą lub 
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zwyczajem. Ponadto w części szczegółowej, w przepisach o pożyczce, znajdował się art. 314, 

który wprowadzał roczny termin zapłaty odsetek w przypadku nieokreślenia go przez strony. 

 Tak więc uregulowania polskiego kodeksu o odsetkach były kompilacją przepisów 

różnych kodeksów, zarówno z ich części ogólnych, jak i z umowy pożyczki: 

1) art. 87 k.z. miał swoje odpowiedniki w art. 384 projektu rosyjskiego, § 608 BGB, 

art. 314 ust. 2 OR, § 997 ABGB, a także w przepisach austriackiej ustawy o 

odsetkach z 14 czerwca 1868 r.
508

 W kodeksie zobowiązań skrócono jednak termin 

zobowiązania do zapłaty odsetek z rocznego do półrocznego; 

2) art. 88 k.z. wywodził się z art. 1906 KN, art. 642 p.f.w. i art. 381 projektu 

rosyjskiego
509

; 

3) art. 89 k.z. oparty był na art. 381 projektu rosyjskiego; 

4) art. 90 k.z. był odpowiednikiem § 247 BGB
510

 i art. 2023 T. X cz. 1 Zwodu 

Praw
511

. 

Natomiast mający ogólny charakter art. 86 k.z. występował w zasadzie we wszystkich 

obcych kodeksach (art. 1907 KN, § 912 ABGB, § 246 BGB, art. 2021 T. X cz. 1 Zwodu 

Praw, art. 73 OR). O ile jednak jako źródło zapłaty odsetek wskazywano w nich ustawę lub 

umowę, to w polskim kodeksie dodano jeszcze zwyczaj. Odwołanie się do zwyczaju 

występowało jedynie w kodeksie szwajcarskim (art. 314 ust. 2). Dotyczyło przy tym tylko 

wysokości stopy procentowej, a nie źródła roszczenia o odsetki. 

 

4.1.7. Umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej lub przez osobę trzecią 

 

 W rozdziale VII znalazły się dwa artykuły regulujące dwie instytucje prawa 

zobowiązań: umowę o świadczenie przez osobę trzecią oraz umowę na rzecz osoby trzeciej.  

Zgodnie z art. 91 k.z. przyrzeczenie, że osoba trzecia zaciągnie zobowiązanie lub 

spełni świadczenie, skutkowało odpowiedzialnością odszkodowawczą w razie odmowy osoby 

trzeciej. Przyrzekający mógł jednak zwolnić się od obowiązku odszkodowania, spełniając 

przyrzeczone świadczenie, jeżeli było to możliwe bez szkody dla wierzyciela.  
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Istnienie i kształt tej instytucji w obcych porządkach prawnych zależało od poglądów 

co do charakteru takiego przyrzeczenia - mogło być ono tylko przyrzeczeniem poczynienia 

starań, aby osoba trzecia spełniła świadczenie albo mogło mieć charakter gwarancyjny
512

.  

W art. 1120 KN wprowadzono możliwość zobowiązania się, że osoba trzecia spełni 

jakiś czyn. Odmowa jego spełnienia rodziła odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Odpowiedzialność ta była niezależna od tego, czy zobowiązujący się podjął jakiekolwiek 

starania, a nawet od tego, czy starania te mogły przynieść jakikolwiek skutek
513

. Przepis ten 

bez zmian został przeniesiony do art. 46 p.f.w. Podobną treść miał także art. 111 OR. 

Natomiast w prawie niemieckim instytucja ta nie była uregulowana. Znalazła się natomiast w 

kodeksie austriackim w którym, podobnie jak w art. 1119 KN, w § 881 najpierw expressis 

verbis wyrażono zasadę, że strona nie mogła być zobowiązana z kontraktu, którego sama nie 

zawierała, aby następnie wskazać, że strona mogła jednak zobowiązać się do poczynienia 

starań u osoby trzeciej albo zaręczyć za skutek. Konstrukcja ta została zmieniona nowelą z 

1916 r. Usunięto pierwszą część dawnego § 881 ABGB, natomiast w nowym § 880a 

doprecyzowano zasady interpretacji oświadczenia woli tej strony, która przyrzekała drugiemu 

spełnienie świadczenia przez osobę trzecią. Przyrzeczenie takie rodziło tylko obowiązek 

wstawienia się u osoby trzeciej, chyba że przyrzekający przyjął na siebie odpowiedzialność za 

wynik. Ponosił wówczas odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Przepisu o umowie o świadczenie przez osobę trzecią nie było w projekcie Tilla. 

Pojawił się w art. 106 kontrprojektu, a następnie w art. 100 projektu z 1932 r. i, w nieco 

zmodyfikowanej językowo formie, w art. 91 projektu 1933 r. Od początku instytucja ta była 

wzorowana na rozwiązaniach znanych z kodeksu Napoleona. Oznaczało to, że w polskim 

kodeksie przyjęto koncepcję, że oświadczenie zobowiązującego się wywoływało najsilniejszy 

skutek w postaci powstania odpowiedzialności odszkodowawczej. Z projektu 

francusko-włoskiego zapożyczono określenie treści umowy o świadczenie ze strony osoby 

trzeciej, tj. zobowiązanie się osoby trzeciej albo spełnienie przez nią świadczenia zamiast 

„spełnienia czynu” znanego z kodeksu Napoleona. Od początku prac kodyfikacyjnych 

wzbogacono jednocześnie treść tej instytucji o upoważnienie przemienne zobowiązującego 

się w postaci prawa do spełnienia świadczenia, o ile było to możliwe bez szkody dla 

wierzyciela. Ani R. Longchamps de Berier ani L. Domański nie wskazywali czym było 

inspirowane takie rozwiązanie. 
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Drugą instytucją opisaną rozdziale VII (art. 92 k.z.) było przyrzeczenie świadczenia na 

rzecz osoby trzeciej (umowa na korzyść trzeciego, nakaz zapłaty) polegające na zastrzeżeniu, 

przy zawieraniu umowy, świadczenia na rzecz osoby trzeciej, która, w braku odmiennej 

umowy, mogła wprost od dłużnika żądać spełnienia świadczenia (§ 1). Kto uczynił takie 

zastrzeżenie (tzn. zastrzegający) nie mógł go odwołać, jeżeli osoba trzecia oświadczyła jemu 

lub dłużnikowi, że chce z niego skorzystać (§ 2). Dłużnik mógł podnieść zarzuty z umowy 

także przeciwko osobie trzeciej (§ 3). 

Omawiana instytucja istniała we wszystkich porządkach prawnych obowiązujących na 

ziemiach polskich. Tylko w kodeksie rosyjskim nie była ustawowo regulowana, ale doktryna i 

orzecznictwo uznawały ją za dopuszczalną na gruncie zasady swobody umów
514

. W kodeksie 

Napoleona umowa na korzyść osoby trzeciej była uregulowana w art. 1121, stanowiącym 

wyjątek od wyrażonej w art. 1119 zasady, że nie można zobowiązywać się ani nakładać 

zobowiązań na innych, a tylko za siebie. Do art. 1121 KN odsyłał także art. 1165 KN 

statuujący zasadę względności umów. Zastrzeżenie świadczenia na rzecz osoby trzeciej było 

dopuszczalne jako warunek umowy zasadniczej lub darowizna na rzecz osoby trzeciej. 

Oznaczało to, że umowa taka nie mogła mieć charakteru samoistnego, tzn. mieć na uwadze 

tylko interesu osoby trzeciej, lecz powinna była się opierać na umowie zasadniczej
515

. 

Praktyka zmierzała jednak do liberalnej wykładni tych ograniczeń
516

. W art. 1121 KN 

znalazło się też wyraźne postanowienie, że czyniący takie zastrzeżenie nie mógł go odwołać, 

jeżeli osoba trzecia oświadczyła, że chce z niego skorzystać. Roszczenie przeciwko 

dłużnikowi o spełnienie świadczenia przysługiwało tylko osobie trzeciej, a nie 

zastrzegającemu
517

. Do kodeksu Napoleona nawiązywał art. 45 p.f.w. Uznawał 

dopuszczalność przyjęcia zobowiązania na korzyść osoby trzeciej jeżeli zastrzegający miał 

interes majątkowy lub moralny w tym, aby zobowiązanie zostało wykonane. Utrzymano 

zasadę, że roszczenie o wykonanie takiej umowy przysługiwało osobie trzeciej, o ile umowa 

nie stanowiła inaczej. Oświadczenie osoby trzeciej o zamiarze skorzystania ze swojego 

uprawnienia powodowało utratę prawa zastrzegającego do odwołania tego prawa. 

W kodeksie niemieckim instytucja zastrzeżenia świadczenia na rzecz osoby trzeciej 

została ujęta w osobnym tytule trzecim rozdziału drugiego. Pozornie regulacja ta była 
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obszerna (§ 328 - 335), ale szereg przepisów odnosiło się do szczególnych przypadków 

(§ 329 - 332). Charakterystyczną cechą niemieckiej regulacji był brak jednoznacznego 

określenia, czy i kiedy osoba trzecia nabywała bezpośrednio roszczenie przeciwko dłużnikowi  

- czy następowało to natychmiast, czy pod pewnymi warunkami, i czy stronom umowy 

przysługiwało prawo do zniesienia lub zmiany prawa osoby trzeciej bez jej zgody. Z § 328 

wynikało, że w braku postanowień umowy zależało to od okoliczności, w szczególności celu 

umowy. Paragraf 333 BGB stanowił, że gdy osoba trzecia odmówiła przyjęcia prawa wobec 

zastrzegającego, należało uznać, że nabycie nie nastąpiło. Z kolei z § 334 wynikało, że 

dłużnik mógł podnieść zarzuty przysługujące mu wobec przyrzekającego także przeciwko 

osobie trzeciej. Istotne znaczenie miał § 335, ponieważ, odmiennie niż w prawie francuskim, 

przyznawał on prawo żądania spełnienia świadczenia także zastrzegającemu. 

Na gruncie kodeksu austriackiego początkowo nie było jasne, czy umowa na korzyść 

osoby trzeciej była dopuszczalna, gdyż § 881 w swoim pierwotnym brzmieniu zabraniał 

„przyjmować przyrzeczenie za drugiego”
518

. Nowela z 1916 r. wprowadziła jednak tą 

instytucję do kodeksu austriackiego (§ 881 i 882). Jej treść była wzorowana na prawie 

niemieckim. Pominięto regulację sytuacji szczególnych, ograniczając się do przeniesienia 

zasad ogólnych. Podobnie jak w kodeksie niemieckim, brak było jednoznacznego określenia, 

czy i kiedy osoba trzecia nabywała bezpośrednio roszczenie przeciwko dłużnikowi. Paragraf 

881 ABGB, wzorowany na § 328 BGB, wskazywał, że zależało to od treści, celu i natury 

umowy. W razie wątpliwości następowało to w przypadku, gdy świadczenie miało służyć 

głównie dla jej korzyści. Z § 881 zd. pierwsze wynikało, że roszczenie o spełnienie 

świadczenia służyło także zastrzegającemu. Paragraf 882 stanowił, że zastrzeżenie 

świadczenia na rzecz osoby trzeciej uważane było za niebyłe, jeśli zostało przez nią 

odrzucone (w odróżnieniu od prawa niemieckiego krąg adresatów oświadczenia nie był 

ograniczony) oraz, że dłużnik mógł podnieść zarzuty przysługujące mu wobec 

przyrzekającego także przeciwko osobie trzeciej. 

W kodeksie szwajcarskim regulacja dotycząca umowy na korzyść osób trzecich 

mieściła się w art. 113. Prawo żądania spełnienia świadczenia przez dłużnika przysługiwało 

zastrzegającemu, a osobie trzeciej, gdy taka była wola stron lub wynikało to ze zwyczajów. 

Gdy osoba trzecia powiadomiła dłużnika o zamiarze skorzystania z prawa otrzymania 

świadczenia, wierzyciel tracił prawo do zwolnienia dłużnika z obowiązku świadczenia. 
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W projekcie Tilla znajdowała się regulacja podobna do art. 92 § 1 i 3 k.z. Dodatkowo 

art. 34 projektu Tilla określał początkowy moment wymagalności roszczenia osoby trzeciej, 

którym była chwila otrzymania od jednej lub drugiej strony zawiadomienia (jak w 

§ 1019 ABGB). Ponadto w projekcie wskazano, że jeżeli osoba trzecia „odrzuciła prawo”, 

należało uważać je za niebyłe (jak w § 333 BGB i § 882 ABGB). Celem prof. Tilla było 

uniknięcie niejednoznacznych kryteriów samego powstania i momentu powstania roszczenia 

osoby trzeciej, znanych z prawa niemieckiego i austriackiego
519

. R. Longchamps de Berier nie 

był przekonany, czy lepsze było rozwiązanie E. Tilla, czy też przyznanie tego prawa od razu z 

możliwością odwołania aż do chwili złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania z 

prawa
520

. L. Domański nadał omawianemu przepisowi nowy kształt. Usunął, znany z projektu 

Tilla zapis o nabyciu prawa dopiero z chwilą zawiadomienia oraz o odrzuceniu prawa przez 

osobę trzecią. Dodał znaną z art. 1121 KN i art. 45 p.f.w. regulację, że czyniący zastrzeżenie 

nie mógł go odwołać, jeżeli osoba trzecia oświadczyła, że chce z niego skorzystać. Art. 107 

kontrprojektu zawierał w rezultacie już wszystkie elementy, które znalazły się potem w 

art. 92 k.z. W projekcie Podkomisji (art. 101) dokonano jedynie zmian redakcyjnych. W 

efekcie, jeszcze bardziej niż w projekcie Tilla, na kształt instytucji zastrzeżenia świadczenia 

na rzecz osoby trzeciej się wywarły wpływ koncepcje romańskie
521

.  

 

4.1.8. Przedstawicielstwo 

 

Przedstawicielstwo w starszych kodeksach (kodeks Napoleona, kodeks austriacki, 

Zwód Praw) było traktowane jako rodzaj umowy i dlatego przepisy go dotyczące znajdowały 

się w części szczególnej. Pełnomocnictwo było formą tzw. zastępstwa, którego źródłem była 

umowa
522

. Natomiast w nowszych kodeksach (kodeks niemiecki, szwajcarski, projekt 

francusko-włoski) przedstawicielstwo było traktowanej jako instytucja części ogólnej
523

. 

W kodeksie Napoleona (art. 1984 - 2010) kontraktowy charakter pełnomocnictwa był 

widoczny dzięki podzieleniu tytułu XIII na cztery działy: o naturze i formie pełnomocnictwa, 

o zobowiązaniach pełnomocnika, o zobowiązaniach mocodawcy oraz o sposobach jego 

wygaśnięcia. Potraktowanie pełnomocnictwa jako umowy sprawiało, że wymagane było jego 
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przyjęcie przez pełnomocnika (art. 1984, 1985 zd. trzecie). Forma pełnomocnictwa była w 

zasadzie dowolna i niezależna od rodzaju czynności (art. 1985). Kodeks Napoleona rozróżniał 

jednak pełnomocnictwo szczególne (do jednej czynności lub pewnego ich rodzaju) i ogólne 

(art. 1987). Ustanie pełnomocnictwa mogło być skutkiem odwołania przez mocodawcę, 

zrzeczenia się przez pełnomocnika oraz śmierci, ubezwłasnowolnienia i upadłości 

któregokolwiek z nich (art. 2004). Choć nie wynikało to wprost z przepisów, orzecznictwo 

przyjmowało, że pełnomocnictwo mogło trwać pomimo śmierci mocodawcy
524

. W przypadku 

przekroczenia zakresu pełnomocnictwa, mocodawca, poprzez uznanie czynności 

pełnomocnika, mógł zapobiec nieważności czynności (art. 1998 zd. drugie). Przepisy chroniły 

także dobrą wiarę osób trzecich, które zawarły umowę z pełnomocnikiem nie wiedząc o 

ustaniu pełnomocnictwa (art. 2008 i 2009). 

W kodeksie austriackim (§ 1002 - 1034) pełnomocnictwo było traktowanej jako jeden 

z rodzajów prowadzenia cudzych spraw, obok prowadzenia sprawy bez zlecenia 

(§ 1035 - 1040) i użycia rzeczy na korzyść drugiego (§ 1041 - 1044). Podobnie jak w prawie 

francuskim, pełnomocnictwo nie wymagało szczególnej formy (§ 1005). Rozróżniano 

pełnomocnictwa ogólne i szczególne, które mogły dotyczyć niektórych albo poszczególnych 

spraw (§ 1006). Kodeks austriacki wprowadzał w § 1008 wymóg udzielenia pełnomocnictwa 

szczególnego dla pewnego rodzaju czynności (m.in. odpłatne zbycie i nabycie rzeczy, 

zaciąganie i udzielanie pożyczek, zawieranie ugód) oraz poszczególnej czynności (m.in. 

przyjęcie i odrzucenie spadku, umowa spółki, uczynienie darowizny, nieodpłatne zrzeczenie 

się prawa). Pełnomocnictwo wygasało wskutek odwołania przez mocodawcę, wypowiedzenia 

przez pełnomocnika, upadłości i śmierci którejkolwiek ze stron. Kodeks austriacki wyraźnie 

przy tym stanowił (§ 1022), że pełnomocnictwo mogło się rozciągać także na prowadzenie 

spraw po śmierci mocodawcy.  

W T. X cz. 1 Zwodu Praw przepisy o pełnomocnictwie (art. 2291 - 2234) 

umieszczono w dziale czwartym „O zobowiązaniach umownych osobistych w szczególności” 

wraz z umową o najmie osobistym (świadczeniu pracy). Wyraźnie kodeks rosyjski stanowił o 

możliwości „przelewu” pełnomocnictwa przez pełnomocnika (art. 2329). Podobne jak w 

kodeksach francuskim i austriackim były sposoby ustania pełnomocnictwa (art. 2330).  

W kodeksie niemieckim pełnomocnictwo stało się instytucją części ogólnej (§ 166 zd. 

drugie, 167 - 176 BGB), w ramach szerszej instytucji zastępstwa (§ 164 - 185). Kodeks 

niemiecki odróżniał bowiem zlecenie od umocowania. Taką koncepcję uznano także za 
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słuszną od początku prac kodyfikacyjnych w Polsce
525

. Przepisy o pełnomocnictwie, 

traktowanym jako instytucja części ogólnej, znajdowały się także w kodeksie szwajcarskim 

(art. 32 - 40) i projekcie francusko-włoskim (art. 30 - 37).  

 

Pierwszy przepis rozdziału VIII „Przedstawicielstwo” (art. 93 k.z.) statuował kilka 

ogólnych zasad: możliwość zawierania każdej umowy przez przedstawiciela, o ile ustawa nie 

stanowiła inaczej (§ 1), bezpośredniość zobowiązania albo nabycia prawa przez 

reprezentowanego w przypadku działania przedstawiciela w granicach umocowania (§ 2) oraz 

możliwość uznania, że przedstawiciel działał w cudzym imieniu nie tylko na podstawie 

wyraźnego umocowania, ale i okoliczności (§ 3).  

Przepis o takiej samej treści został zaproponowany przez prof. Tilla (art. 52 projektu), 

który posługiwał się terminem „zastępstwo”, uzasadniając to polską tradycją
526

. L. Domański 

zmodyfikował nieznacznie omawiany przepis pod względem językowym, nadając mu treść 

przyjętą później w kodeksie zobowiązań (art. 108 kontrprojektu). W projekcie z 1933 r. 

zastąpiono pojęcie „zastępstwo” pojęciem „przedstawicielstwo” pod wpływem projektu 

francusko-włoskiego
527

. Art. 93 § 1 k.z. nie miał swojego bezpośredniego odpowiednika w 

żadnym z obcych kodeksów. Natomiast art. 93 § 2 k.z. był bardzo podobny do § 164 zd. 

pierwsze BGB i art. 30 p.f.w. Zbliżone brzmienie miał też art. 32 ust. 2 OR. Ta sama zasada 

wynikała z art. 1998 KN, § 1017 ABGB i art. 2326 T. X cz. 1 Zwodu Praw. Z kolei art. 93 § 3 

k.z. opierał się na § 164 zd. drugie BGB. Taka sama reguła zawarta była w art. 32 ust. 2 OR. 

 

Art. 94 k.z. wprowadzał rozróżnienie na przedstawicielstwo ustanowione z mocy 

ustawy, którego granice były określane przez przepisy szczególne, oraz ustanowione z woli 

reprezentowanego (pełnomocnictwo), wyznaczane przez treść pełnomocnictwa. 

Pierwowzorem art. 94 k.z. był art. 53 projektu Tilla, który był bardziej rozbudowany w części 

dotyczącej pełnomocnictwa, stanowiąc, że granice umocowania należało oceniać według 

treści pełnomocnictwa albo, jeżeli o umocowaniu zawiadamiał drugą stronę mocodawca, 

według treści zawiadomienia. Także w części dotyczącej przedstawicielstwa ustawowego 

art. 53 projektu Tilla jako jego źródło wskazywał nie tylko ustawę, ale i „rozporządzenie 

władzy”. Na te dwa źródła przedstawicielstwa ustawowego wskazywała doktryna na gruncie 
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kodeksu niemieckiego
528

. Jednak w art. 109 kontrprojektu usunięto fragment o ustalaniu 

granic pełnomocnictwa w przypadku zawiadamiania drugiej strony przez mocodawcę. 

W projekcie z 1933 r. usunięto z kolei wzmiankę o „rozporządzeniu władzy” przy 

przedstawicielstwie ustawowym. Choć kompleksowe ujęcie przedstawicielstwa z 

rozróżnieniem na zastępstwo oparte na ustawie i pełnomocnictwie zostało zastosowane w 

kodeksie niemieckim, to treść art. 53 projektu Tilla była w efekcie wzorowana na art. 33 OR. 

 

Art. 95 k.z. regulował zakres trzech różnych rodzajów pełnomocnictw: ogólnego, 

które nie mogło dotyczyć czynności wymienionych w § 1, rodzajowego oraz do 

poszczególnej czynności, które mogło być wymagane przez ustawę.  

Przepisu takiego nie było w projekcie prof. Tilla, który uważał, że kwestia zakresu 

pełnomocnictwa powinna być pozostawiona stronom
529

. W szczątkowej formie pojawił się w 

kontrprojekcie (art. 110), w którym obejmował tylko dwa zapisy: o zakresie pełnomocnictwa 

ogólnego, obejmującego tylko czynności zarządu, oraz o konieczności wyraźnego 

umocowania do nabycia i zbycia majątku. W projekcie Podkomisji (art. 104) nieznacznie 

zmodyfikowano omawiany przepis poprzez wyłączenie obowiązku wyraźnego umocowania 

do nabycia i zbycia praw w przypadku, gdy ustawa stanowiła inaczej. Ostateczną treść nadano 

omawianemu przepisowi w projekcie z 1933 r. Kodeks zobowiązań nie wskazywał przy tym 

wprost, że pełnomocnictwo ogólne obejmowało upoważnienie do czynności zwykłego 

zarządu, ponieważ kwestię tę uznano za oczywistą
530

. 

Duże zmiany poglądów w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej co do potrzeby istnienia 

takiego przepisu i jego treści były spowodowane wahaniami członków Komisji
531

. Kodeksy 

obowiązujące na ziemiach polskich prezentowały bowiem dwa różne podejścia do tej kwestii, 

przy czym podział ten nie pokrywał się z podziałem na starsze kodeksy traktujące 

przedstawicielstwo jako umowę i nowsze, w których stało się ono instytucją części ogólnej. 

Podział na pełnomocnictwa ogólne i szczególne nie został uwzględniony w prawie rosyjskim 

oraz niemieckim (a w ślad za nim w prawie szwajcarskim i projekcie francusko-włoskim). 

Natomiast kodeks Napoleona w art. 1988 rozróżniał pełnomocnictwo ogólne, obejmujące 

zwykły zarząd, i „wyraźne”, konieczne do zbycia, obciążenia hipoteką i innych aktów 

własności. Art. 110 kontrprojektu i art. 104 projektu Podkomisji były niemal wiernym 
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powtórzeniem art. 1988 KN. Kodeks austriacki w § 1008 także wyróżniał pełnomocnictwa 

ogólne, rodzajowe i szczególne. Pełnomocnictwa rodzajowego wymagało m.in. zbywanie i 

obciążanie rzeczy, udzielanie i zaciąganie pożyczek oraz zawieranie ugód. Pełnomocnictwo 

szczególne było z kolei konieczne m.in. do czynienia darowizn, bezwarunkowego 

przyjmowanie lub zrzekania się spadków, zawierania umowy spółki i nieodpłatnego zrzekania 

się prawa. Jednak nawet i te czynności, wymagające według § 1008 zd. drugie ABGB 

pełnomocnictwa szczególnego, mogły być objęte pełnomocnictwem ogólnym wymieniającym 

te rodzaje czynności
532

. Ostatecznie art. 95 k.z. był wzorowany raczej na § 1008 ABGB, a 

zawarty tam katalog czynności w dużej części został przeniesiony do art. 95 projektu z 1933 r. 

i art. 95 k.z
533

. W polskim kodeksie uproszczono jednak nieco regulację z kodeksu 

austriackiego. Wymienione w § 1008 ABGB czynności zarezerwowano tylko dla 

pełnomocnictw rodzajowych, dodając ponadto, że dotyczy to wszelkich czynności 

przekraczających zakres zwykłego zarządu. W ten sposób sięgnięto do podziału z 

art. 1988 KN. Natomiast wymóg udzielenia pełnomocnictwa szczególnego wprowadzono 

jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie. 

Wymogi dotyczące formy pełnomocnictwa zostały określone w art. 96 k.z. 

Pełnomocnictwo ogólne wymagało formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli do 

ważności umowy potrzebna była szczególna forma, również udzielenie pełnomocnictwa 

wymagało tej formy pod rygorem nieważności.  

W projekcie Tilla nie było przepisu dotyczącego formy pełnomocnictwa. Według 

autora projektu oznaczało to, że w wypadkach, w których wymagana była szczególna forma 

czynności prawnej, także i pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej formie
534

. 

L. Domański wprowadził jednak do swojego projektu przepis dotyczący formy 

pełnomocnictwa. Według art. 111 kontrprojektu pełnomocnictwo do zawarcia umowy 

powinno być stwierdzone pismem, jeżeli umowa była zawierana na piśmie. Tak samo 

stanowił art. 105 projektu Podkomisji. W projekcie z 1933 r. rozbudowano ten przepis w ten 

sposób, że stwierdzenie pełnomocnictwa pismem powinno było nastąpić nie tylko wtedy, gdy 

umowa powinna być stwierdzona pismem, ale także i wtedy, gdy wymagana dla niej była 

forma szczególna (art. 96). Na konferencji międzyministerialnej dokonano głębokiej 

modyfikacji art. 96 poprzez wprowadzenie wymogu formy pisemnej dla pełnomocnictwa 
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ogólnego oraz równorzędnej formy dla pełnomocnictwa w przypadku szczególnej formy 

czynności prawnej. 

Podobnie jak w przypadku art. 95 k.z., zmiany art. 96 k.z. wynikały z istnienia 

odmiennych regulacji w państwach zaborczych. Najbardziej liberalne stanowisko zajmował 

kodeks niemiecki, według którego pełnomocnictwo nie wymagało formy właściwej dla 

czynności prawnej której dotyczyło (§ 167). Kodeks francuski także bronił zasady swobody 

formy pełnomocnictwa (art. 1985), z tym że w przypadku pełnomocnictwa udzielonego 

ustnie, ograniczona była możliwość powołania dowodu ze świadków na tą okoliczność. 

Według kodeksu austriackiego pełnomocnictwo mogło być udzielone zarówno pisemnie, jak i 

ustnie. Takie brzmienie § 1005 ABGB nie rozwiązywało problemu formy pełnomocnictwa w 

przypadku, gdy sama czynność prawna wymagała szczególnej formy
535

. Tom X  cz. 1 Zwodu 

Praw był w omawianej kwestii nieprecyzyjny. Pośrednio tylko dotyczył tego problemu 

art. 2308. Orzecznictwo nie było zgodne co do tego, czy pełnomocnictwo mogło być 

udzielone w formie ustnej i czy brak zachowania formy pisemnej umożliwiał dopuszczenie 

dowodu ze świadków na okoliczność udzielenia pełnomocnictwa
536

. Kodeks szwajcarski nie 

zawierał przepisu o formie pełnomocnictwa. W porównaniu do kodeksu Napoleona projekt 

francusko-włoski wprowadzał większy formalizm (art. 33). W przypadku czynności dla 

których wymagana była forma urzędowa (tzn. akt sporządzony z zachowaniem przepisanych 

formalności przed urzędnikiem publicznym - art. 274) także pełnomocnictwo powinno było 

być udzielone w tej samej formie. Natomiast gdy czynność prawna mogła być dokonana w 

formie dokumentu prywatnego, sporządzonego przez same strony, ta sama forma była 

wystarczająca dla pełnomocnictwa, nawet gdy czynność została w rzeczywistości 

sporządzona w formie urzędowej.  

W porównaniu do systemów obowiązujących na ziemiach polskich, w kodeksie 

zobowiązań przyjęto zatem, niemającą swojego odpowiednika, koncepcję dość rygorystyczną 

(rygor nieważności w przypadku niezachowania formy pisemnej pełnomocnictwa ogólnego i 

formy równorzędnej dla formy właściwej dla czynności prawnej). Z drugiej strony, w 

przypadku czynności prawnych, których dokonanie nie wymagało żadnej formy, 

zrezygnowano z wymogu potwierdzenia umocowania pismem.  
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Art. 97 k.z. stanowił, że ograniczenie zdolności do czynności prawnych pełnomocnika 

nie miało wpływu na ważność czynności prawnej dokonanej w imieniu mocodawcy (§ 1). 

Jednak ograniczenie zdolności, które nastąpiło po udzieleniu pełnomocnictwa, skutkowało 

nieważnością czynności prawnej, jeżeli mocodawca o tym ograniczeniu nie wiedział albo 

dowiedziawszy się, nie miał już czasu aby odwołać pełnomocnictwo (§ 2).  

Przepis odpowiadający art. 97 § 1 k.z. znajdował się w projekcie Tilla (art. 54). 

L. Domański dodał do niego przepis o nieważności czynności w przypadku jej zaistnienia po 

udzieleniu pełnomocnictwa. Nieważność następowała w każdym przypadku, zarówno gdy 

mocodawca o tym nie wiedział, jak i wtedy, gdy wiedział, ale nie cofnął pełnomocnictwa 

(art. 112 kontrprojektu). W projekcie Podkomisji ograniczono sankcję nieważności do 

przypadku niewiedzy mocodawcy albo powzięcia przez niego wiedzy zbyt późno, tak iż nie 

miał już czasu odwołać pełnomocnictwa (art. 106). W projekcie z 1933 r. przeredagowano 

omawiany przepis, ujmując go od strony pozytywnej. 

Spośród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich najbardziej rygorystyczne 

stanowisko w tej kwestii zajmował kodeks rosyjski. Z art. 2294 T. X cz. 1 Zwodu Praw 

wynikało, że pełnomocnik powinien mieć pełną zdolność do zawierania umów. 

Na przeciwległym stanowisku stał kodeks Napoleona. Interpretując art. 1990 KN doktryna 

francuska uznała, że pełnomocnikiem mogła być nawet osoba nieposiadająca zdolności do 

czynności prawnych
537

. Myśl tą podtrzymano w art. 31 p.f.w. Pośrednie stanowisko zajmował 

kodeks austriacki w § 1018, z którego wyciągano wniosek, że osoby całkowicie pozbawione 

zdolności nie mogły być pełnomocnikami
538

. Na takim samym stanowisku stał kodeks 

niemiecki, w którym w § 165 wprost stwierdzono, że okoliczność, iż pełnomocnik był 

ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie miała wpływu na skuteczność 

oświadczenia woli składanego przez zastępcę lub wobec niego
539

. Do § 165 BGB najbardziej 

zbliżony był art. 97 § k.z. Takie brzmienie art. 97 § 1 k.z. oznaczało, zdaniem 

R. Longchampsa de Berier, że kodeks nie zajmował jednoznacznego stanowiska w kwestii, 

czy osoby całkowicie pozbawione zdolności do czynności prawnych nie mogły być 

pełnomocnikami, czy też należało to oceniać in concreto w zależności od stanu ich 

rozwoju
540

. Natomiast według L. Domańskiego pojęcie ograniczonej zdolności obejmowało 
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zarówno częściową, jak i całkowitą niezdolność. Konsekwentnie zatem należało uznać, że 

pełnomocnikiem mogła być także osoba pozbawiona całkowicie zdolności do czynności 

prawnych, a mocodawca ponosił skutki niezdolności pełnomocnika nawet, gdy o niej nie 

wiedział
541

. W żadnym z obcych kodeksów nie było natomiast odpowiednika art. 97 § 2 k.z. 

Jego wprowadzenie uzasadniono tym, że ryzyko, które ponosi mocodawca ustanawiając 

pełnomocnikiem osobę mającą ograniczoną zdolność, nie może sięgać tak daleko, aby 

obejmować sytuację, gdy niezdolność powstała później, a mocodawca o tym nie wiedział
542

. 

 

Zgodnie z art. 98 k.z., o ile nie sprzeciwiał się temu stosunek prawny będący podstawą 

pełnomocnictwa, mogło ono zostać w każdym czasie odwołane lub ograniczone i wygasało z 

chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.  

 W systemach, które traktowały pełnomocnictwo jako rodzaj umowy, kwestia przyczyn 

ustania pełnomocnictwa była uregulowana. Według kodeksu Napoleona takimi przyczynami 

były: odwołanie w dowolnym czasie przez mocodawcę, zrzeczenie się przez pełnomocnika, o 

którym powiadomić powinien był mocodawcę, śmierć naturalną lub cywilną, 

ubezwłasnowolnienie, niewypłacalność którejkolwiek ze stron (art. 2003, 2004 i 2007). 

W kodeksie austriackim przyczynami ustania były: odwołanie, ograniczone jedynie 

obowiązkiem zwrotu kosztów i zapłaty wynagrodzenia (§ 1020), wypowiedzenie przez 

pełnomocnika ograniczone w pewnych sytuacjach obowiązkiem zapłaty odszkodowania 

(§ 1021), upadłość mocodawcy lub pełnomocnika (§ 1024) oraz śmierć mocodawcy lub 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo trwało jednak nadal pomimo śmierci mocodawcy, jeżeli 

miało trwać nawet po jego śmierci lub sprawa nie mogła być zakończona bez szkody dla 

spadkobierców (§ 1022). Tom X cz. 1 Zwodu Praw podawał przyczyny ustania 

pełnomocnictwa w jednym artykule (art. 2330), który wymieniał: wykonanie zlecenia, upływ 

terminu na jaki było udzielone, odwołanie przez mocodawcę, zrzeczenie się przez 

pełnomocnika oraz śmierć, ogłoszenie upadłości uznanie za pozbawionego rozumu lub 

obłąkanego). Natomiast kodeks niemiecki, w którym zastępstwo stało się instytucją części 

ogólnej, nie zawierał przepisu dotyczącego przyczyn jego zakończenia. Podobnie było w 

projekcie francusko-włoskim. Odpowiedni przepis znalazł się natomiast w kodeksie 

szwajcarskim (art. 35), który wymieniał utratę zdolności do czynności prawnych, upadłość, 

śmierć i uznanie za zmarłego mocodawcy lub pełnomocnika. 
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Projekty Tilla i Domańskiego nie zawierały żadnej regulacji dotyczącej przyczyn 

ustania pełnomocnictwa. Uznano bowiem, że jest to problem stosunku podstawowego
543

. 

Dopiero w projekcie z 1933 r. umieszczono odpowiedni przepis, wzorując się na kodeksie 

szwajcarskim
544

. Ograniczono jednak katalog przyczyn ustania pełnomocnictwa. Za 

niepotrzebne uznano umieszczenie wzmianki o wypowiedzeniu, gdyż pełnomocnictwo nie 

nakładało na pełnomocnika obowiązku działania. Pełnomocnik mógł zatem po prostu 

zaprzestać dalszych czynności. Ocenę wpływu upadłości na istnienie pełnomocnictwa 

pozostawiono prawu upadłościowemu, a regulację dotyczącą uznania za zmarłego i likwidacji 

osoby prawnej uznano za zbyteczną
545

. W projekcie z 1933 r. dodano także art. 99, którego 

nie było we wcześniejszych projektach, a który nakładał na pełnomocnika obowiązek zwrotu 

dokumentu pełnomocnictwa z jednoczesnym prawem żądania jego poświadczonego odpisu. 

Podobny przepis znajdował się w art. 2004 KN, art. 35 p.f.w., art. 2332 i 2333 T. X cz. 1 

Zwodu Praw oraz § 175 BGB (w którym dodatkowo znajdowała się wzmianka, że 

pełnomocnikowi nie służyło prawo zatrzymania). Podobną normę zawierał art. 36 OR. 

Komisja Kodyfikacyjna nie przejęła jednak z kodeksu szwajcarskiego zapisu o możliwości 

złożenia dokumentu do depozytu sądowego jako alternatywy dla oddania go mocodawcy. 

Pominięto także treść art. 36 ust. 2 OR, w którym przewidziano odpowiedzialność 

mocodawcy, który zaniechał żądania zwrotu dokumentu wobec osób trzecich działających w 

dobrej wierze za szkodę wynikłą z tego zaniechania. Nowością w kodeksie zobowiązań było 

natomiast przyznanie pełnomocnikowi prawa żądania odpisu pełnomocnictwa. 

 

Zasady ochrony osoby trzeciej, która zawarła umowę po utracie przez pełnomocnika 

upoważnienia zostały określone w art. 100 k.z. Umowa taka była nieważna, jeżeli osoba 

trzecia o wygaśnięciu lub ograniczeniu pełnomocnictwa wiedziała lub powinna była wiedzieć. 

Przepis ten nie różnił się merytorycznie od art. 55 projektu Tilla. L. Domański 

zmodyfikował końcową jego część. Zwiększył ochronę drugiej strony umowy, gdyż zamiast 

powinności posiadania wiedzy przez osobę trzecią wystarczająca była niemożność posiadania 

tej wiedzy (ar. 113 kontrprojektu). W projekcie Podkomisji po raz kolejny zmieniono ten 

fragment przepisu (art. 107). Podważenie umowy było możliwe gdy kontrahent o wygaśnięciu 

lub ograniczeniu pełnomocnictwa wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. 

Omawianemu przepisowi ostateczny kształt nadano w projekcie z 1933 r. 
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 Generalnie konsekwentne stanowisko Komisji Kodyfikacyjnej co do redakcji i treści 

tego przepisu było utrzymywane pomimo odmiennych regulacji w kodeksach zaborczych. 

Prawo rosyjskie nie chroniło interesów osoby trzeciej. Z art. 2334 T. X cz. 1 Zwodu Praw 

wynikało, że momentem który decydował o ważności lub nieważności czynności był moment 

otrzymania oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa przez pełnomocnika. Jednak 

orzecznictwo uznało, że czynność była nieważna, jeżeli nawet przed otrzymaniem 

zawiadomienia pełnomocnik i druga strona wiedzieli o odwołaniu pełnomocnictwa
546

. 

W kodeksie Napoleona, w przypadku odwołania pełnomocnictwa, osoba trzecia była 

chroniona, jeżeli nie wiedziała o odwołaniu (art. 2005). W pozostałych przypadkach ustania 

pełnomocnictwa art. 2008 chronił dobrą wiarę kontrahenta. Także w projekcie francusko-

włoskim ochrona kontrahenta była wyłączona w przypadku pozytywnej wiedzy drugiej strony 

umowy o odwołaniu lub ograniczeniu pełnomocnictwa (art. 34). W kodeksie austriackim 

kwestię ważności umowy regulował § 1026. Dotyczył on wszystkich przypadków 

wygaśnięcia pełnomocnictwa. Warunkiem ważności umowy był niezawiniony brak winy 

kontrahenta. Kodeks austriacki wprost statuował w takim przypadku odpowiedzialność 

odszkodowawczą pełnomocnika względem mocodawcy. W kodeksie niemieckim § 173 

wyłączał ochronę osoby trzeciej jeśli wiedziała lub wiedzieć musiała o odwołaniu 

pełnomocnictwa. Dobrą wiarę osoby trzeciej chronił także kodeks szwajcarski (art. 34 ust. 3). 

Według R. Longchampsa de Berier wzorem dla art. 100 k.z. był kodeks niemiecki
547

. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że art. 100 k.z. dotyczył ogólnie wszystkich sposobów ustania 

pełnomocnictwa, a nie tylko odwołania. Odmienna była także redakcja omawianego przepisu. 

Natomiast kodeks zobowiązań podobnie jak kodeks niemiecki nakładał na mocodawcę ciężar 

udowodnienia złej wiary kontrahenta, podczas gdy w kodeksie austriackim i francuskim 

kwestia ta nie była jasno uregulowana
548

. 

 

W artykule 101 k.z. uregulowano zagadnienie umowy zawartej pomimo braku 

pełnomocnictwa lub przekroczenia jego zakresu. Warunkiem jej skuteczności (ex tunc) było 

potwierdzenie umowy przez osobę w imieniu której została zawarta. Pomimo braku 

umocowania, druga strona stawała się wolna dopiero po bezskutecznym upływie terminu 

wyznaczonego do potwierdzenia umowy. Brak potwierdzenia rodził natomiast 

                                                           
546

 Z. Rymowicz, W. Święcicki, Prawo…, tom drugi,, s. 399-400; W. Szawłowski, op.cit., s. 421. 
547

 Uzasadnienie…, s. 139. 
548

 Tamże.  



139 

 

odpowiedzialność odszkodowawczą rzekomego pełnomocnika w granicach ujemnego 

interesu. Był to jeden z przypadków tzw. odpowiedzialności przedkontraktowej. 

Przepis ten wywodził się z art. 56 projektu Tilla. W kontrprojekcie (art. 114), 

projekcie Podkomisji (art. 108) i projekcie z 1933 r. podlegał zmianom językowym, a ponadto 

L. Domański dodał zapis, że dobrowolne wykonanie umowy przez osobę, w imieniu której 

zawarto umowę, stanowiło potwierdzenie umowy.  

Zgodnie z art. 1998 zd. drugie KN mocodawca był zobligowany wykonać 

zobowiązania zaciągnięte przez pełnomocnika, jeżeli przyjął je wyraźnie lub milcząco (ze 

skutkiem ex tunc
549

). Doktryna traktowała taki przypadek jak rodzaj umowy o świadczenie 

przez osobę trzecią (art. 1020 KN)
550

. Ponadto art. 1997 KN statuował odpowiedzialność 

pełnomocnika, który przekroczył granice pełnomocnictwa nie informując o tym drugiej 

strony. W literaturze uznawano ją za odpowiedzialność odszkodowawczą bądź 

odpowiedzialność za osobiste wykonanie umowy przez pełnomocnika
551

. W przypadku 

odszkodowania obejmowało ono także dodatni interes stron
552

. Podobnie wyglądała sytuacja 

na gruncie prawa austriackiego. Paragraf 1016 ABGB był odpowiednikiem art. 1997 KN, 

z tym że oprócz zatwierdzenia (ze skutkiem wstecznym) jako przyczynę związania 

mocodawcy wymieniał także przejęcie przez niego korzyści wynikającej ze zobowiązania 

pełnomocnika (co było równoznaczne z dorozumianym zatwierdzeniem). Natomiast § 1009 

zd. trzecie ABGB stanowił, że w przypadku przekroczenia granic pełnomocnictwa 

pełnomocnik odpowiadał za wynikłe z tego skutki. Traktowano to jako odpowiedzialność 

odszkodowawczą
553

. Wysokość odszkodowania obejmowała ujemny interes strony
554

. Część 

doktryny szła jeszcze dalej i przyjmowała, że osoba trzecia mogła na podstawie 

§ 1323 ABGB żądać wykonania umowy przez pełnomocnika
555

. Tom X cz. 1 Zwodu Praw 

nie zawierał żadnych postanowień dotyczących skutków przekroczenia granic 

pełnomocnictwa. Z art. 2326, zakazującego pełnomocnikowi przekraczania granic 

pełnomocnictwa, wynikało, że mocodawca nie był związany czynnościami pełnomocnika 

naruszającymi ten zakaz. Jednocześnie z ogólnych zasad wyprowadzano możliwość 

zatwierdzenia czynności przez mocodawcę (wyraźnego lub poprzez skorzystanie z rezultatów 
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działania pełnomocnika) oraz odszkodowawczą odpowiedzialność pełnomocnika
556

. Kodeks 

niemiecki problemowi przekroczenia granic pełnomocnictwa poświęcał § 177 - 180. Oprócz 

możliwości zatwierdzenia czynności przez mocodawcę ze skutkiem ex tunc, kodeks 

niemiecki, w celu uwolnienia się od zobowiązania, umożliwiał kontrahentowi wyznaczenie 

mocodawcy dwutygodniowego terminu do zatwierdzenia (§ 177). Ponadto kontrahent mógł 

odstąpić od umowy aż do chwili jej zatwierdzenia, chyba że wiedział o przekroczeniu granic 

pełnomocnictwa (§ 178). Jedynie w kodeksie niemieckim przyjęto zawieszający skutek 

czynności dokonanej z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa. Paragraf 179 BGB określał 

skutki braku zatwierdzenia dla pełnomocnika. Według wyboru kontrahenta, mógł on zostać 

zobowiązany do wykonania umowy albo odszkodowania, chyba że druga strona o braku 

umocowania wiedziała lub musiała wiedzieć. Odszkodowanie mogło obejmować interes 

dodatni albo, gdy pełnomocnik sam nie wiedział o braku pełnomocnictwa, interes ujemny 

(§ 179)
557

. Samo pojęcie „ujemnego interesu umownego” zostało zaczerpnięte właśnie z 

doktryny niemieckiej
558

. Możliwość uskutecznienia wobec mocodawcy działań pełnomocnika 

była ograniczona w przypadku jednostronnych czynności prawnych (§ 180). Kodeks 

szwajcarski oparty był na uproszczonych rozwiązaniach niemieckich (art. 48 i 39). Zamiast 

sztywnego terminu dwutygodniowego, wprowadzono „rozsądny” termin wyznaczany 

mocodawcy do zatwierdzenia czynności. Zrezygnowano też z przyznania osobie trzeciej 

prawa odstąpienia od umowy. Pełnomocnik ponosił odpowiedzialność tylko 

odszkodowawczą.  

 W art. 101 k.z. widoczny jest zatem wyraźny wpływ rozwiązań niemieckich, 

zmodyfikowanych w kodeksie szwajcarskim.  

 

 Kwestia możliwości udzielenia dalszego pełnomocnictwa została uregulowana w 

art. 102 k.z. Jego udzielenie było możliwe w trzech przypadkach: gdy pozwalało na to 

pełnomocnictwo lub ustawa oraz gdy możliwość taka wynikała ze stosunku będącego 

podstawą udzielenia pełnomocnictwa. O ile inaczej nie postanowiono, spośród kilku 

pełnomocników do tej samej czynności każdy mógł działać samodzielnie. Zasady te 

stosowały się do dalszych substytucji.  
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Przepis ten został wprowadzony przez L. Domańskiego (art. 115 kontrprojektu). 

Odwrotnie niż w art. 102 § 1 k.z., dopuszczał generalnie możliwość udzielenia substytucji, 

chyba że nie pozwalało na to pełnomocnictwo lub ustawa. Art. 110 projektu Podkomisji 

oparty był na propozycjach L. Domańskiego. W projekcie z 1933 r. ograniczono jednak 

możliwość udzielenia dalszego pełnomocnictwa do trzech wyżej opisanych przypadków.  

 Różne propozycje co do treści art. 102 § 1 k.z. w toku prac kodyfikacyjnych były 

odbiciem odmiennych regulacji zawartych w kodeksach obowiązujących na ziemiach 

polskich. Na gruncie kodeksu Napoleona wprawdzie art. 1994 pkt. 1 mówił o wymogu 

zawarcia w pełnomocnictwie upoważnienia do podstawienia innej osoby, ale jednocześnie z 

treści tego przepisu wynikało, że jest to możliwe, z tym tylko negatywnym dla pełnomocnika 

skutkiem, że osobiście odpowiadał za działania substytuta. W kodeksie austriackim 

obowiązywała odwrotna zasada (§ 1010), i pełnomocnik nie był upoważniony do 

ustanowienia substytuta, a jeżeli tak uczynił, to osoba ta nie była traktowana jako 

pełnomocnik
559

. Natomiast jeżeli w pełnomocnictwie wyraźnie upoważniono pełnomocnika 

do udzielenia dalszego pełnomocnictwa lub było to konieczne ze względu na okoliczności, 

pełnomocnik ponosił odpowiedzialność tylko za winę w wyborze. Podobnie jak w prawie 

austriackim, także w prawie rosyjskim udzielenie dalszego pełnomocnictwa było możliwe 

jedynie, gdy prawo takie został wyraźnie zastrzeżone (art. 2329 T. X cz. 1 Zwodu Praw). 

Rozstrzygnięcie kwestii, czy pełnomocnik odpowiadał tylko za należyty wybór sybstytuta, 

czy za wszystkie jego czynności, zależało od treści pełnomocnictwa
560

. Kodeks niemiecki 

(a także szwajcarski i projekt francusko-włoski) w przepisach o pełnomocnictwie milczał na 

ten temat. Natomiast w przepisach o zleceniu znajdował się § 664, który stanowił, że w razie 

wątpliwości należało uważać, że nie wolno było powierzać osobie trzeciej wykonania 

zlecenia. Polski kodeks przyjął zatem mniej liberalne rozwiązanie, pozwalające na 

ustanowienie dalszego pełnomocnika tylko w wypadkach przewidzianych w art. 102 k.z., 

przy czym odwoływał się także do stosunku podstawowego jako źródła takiego umocowania. 

 Drugim zagadnieniem poruszonym w art. 102 k.z. były zasady reprezentowania w 

przypadku ustanowienia kilku pełnomocników. Kodeks francuski, niemiecki, szwajcarski i 

projekt francusko-włoski nie zawierały w tej kwestii żadnych postanowień. W kodeksie 

austriackim § 1011 nakazywał pełnomocnikom wspólne działanie. Art. 2325 T. X cz. 1 

Zwodu Praw dopuszczał możliwość działania samodzielnego albo łącznego, przy czym jeżeli 
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wolą mocodawcy było aby pełnomocnik mógł działać samodzielnie, wówczas powinien był 

wydać osobny dokument pełnomocnictwa. W kodeksie zobowiązań, w opozycji do kodeksu 

austriackiego i częściowo rosyjskiego, przyjęto odmienne rozwiązanie, wprowadzając 

możliwość samodzielnego działania pełnomocnika. Uzasadniono to zaufaniem jakim 

mocodawca obdarza pełnomocnika poprzez jego powołanie
561

. Podobna zasada 

obowiązywała tylko w art. 1857 KN dotyczącym spółki.  

 

 Ostatni przepis rozdziału VIII poświęcony był jednostronnym oświadczeniom woli 

złożonym przez przedstawiciela, do których odpowiednio należało stosować przepisy tego 

rozdziału, co do zasady dotyczącego umów (art. 92 k.z.).  

Taki sam sposób uporządkowania przepisów został zastosowany w projekcie Tilla, 

w którym przepisy o przedstawicielstwie należało stosować odpowiednio do „wszelkich 

oświadczeń woli, które kto czyni albo przyjmuje w imieniu drugiego” (art. 57 projektu) oraz 

w kontrprojekcie Domańskiego, który użył jeszcze szerszego sformułowania: „wszelkie 

czynności prawne i oświadczenia woli” (art. 116 kontrprojektu i art. 111 projektu 

Podkomisji). W projekcie z 1933 r. objęto dyspozycją art. 103 tylko jednostronne 

oświadczenia woli, co uzasadniono względami redakcyjnymi
562

.  

Kodeks Napoleona nie czynił takiego rozróżnienia, gdyż w ogóle nie było w nim 

przepisów o jednostronnych oświadczeniach woli. Pełnomocnik był zobowiązany do 

„czynienia czegoś” (art. 1984 KN). Podobnie było w kodeksie austriackim, w którym § 1002 

mówił o „powierzonej sprawie” jako przedmiocie czynności pełnomocnika. Tom X cz. 1 

Zwodu Praw także nie określał bliżej rodzaju czynności pełnomocnika. Kodeks niemiecki 

ogólnie mówił o oświadczeniach woli składanych przez pełnomocnika (§ 164). Natomiast 

wyróżniał jednostronne czynności prawne w kilku przepisach dotyczących braków 

pełnomocnictwa przy czynnościach podjętych przez pełnomocnika (§ 174, 180 i 182). 

 

 W kodeksie zobowiązań nie znalazł się ostatecznie przepis o możliwości zawierania 

przez pełnomocnika umów z samym sobą. W projekcie Podkomisji znajdował się art. 109, 

który zakazywał zawierania takich umów, o ile nie pozwalała na to ustawa lub nie było 

wyraźnego porozumienia między stronami. Poprzednio tylko w § 181 BGB istniał zakaz 

zawierania takich umów z dwoma wyjątkami: wyraźnym zezwoleniem i sytuacją, gdy 
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czynność prawna polegała tylko na wypełnieniu zobowiązania
563

. W kodeksie austriackim, w 

przepisach o kurateli, znajdował się § 272 z którego można było wywnioskować, że ojciec 

małoletnich mógł ich reprezentować poza sporami sądowymi
564

. Wniosek o możliwości 

zawarcia przez pełnomocnika umowy z samym sobą wyprowadzano także z § 1017 ABGB
565

. 

W trakcie drugiego czytania projektu art. 109 został jednak skreślony. Powodem był brak 

odpowiedniej regulacji w pozostałych kodeksach zaborczych, a także kodeksie szwajcarskim 

oraz odmienne poglądy piśmiennictwa w tych krajach na kwestię dopuszczalności takich 

czynności. Rozwiązanie tej kwestii pozostawiono doktrynie
566

.  

 

4.1.9. Przyrzeczenie publiczne 

 

Umieszczenie przepisów o przyrzeczeniu publicznym w części ogólnej prawa 

zobowiązań było charakterystyczne dla kodeksu austriackiego (§ 860 - 860b, wprowadzone 

nowelą z 1916 r.), projektu francusko-włoskiego (art. 4) i szwajcarskiego (art. 8). Natomiast 

w kodeksie niemieckim (§ 657 - 661) przyrzeczenie publiczne zostało uregulowane w części 

szczególnej. W kodeksach francuskim i rosyjskim instytucja ta nie była unormowana. 

Powodem umieszczenia przepisów o przyrzeczeniu publicznym w części ogólnej było 

uznanie, że stanowiło ono szczególny sposób zobowiązania się przez oświadczenie woli, a nie 

jakiś szczególny rodzaj stosunku prawnego
567

. Różne były także poglądy na temat charakteru 

przyrzeczenia publicznego. Doktryna francuska uważała je za umowę, dochodzącą do skutku 

poprzez spełnienie żądanego publicznie świadczenia
568

. Tą drogą poszedł również projekt 

francusko-włoski. Tak więc samo przyrzeczenie było traktowane jako oferta, która jednak 

podlegała szczególnym przepisom co do odwołania, ze względu na ochronę zaufania 

adresatów
569

. Natomiast w prawie niemieckim i austriackim opierano się na tzw. teorii 

policytacyjnej, według której już samo złożenie przyrzeczenia było wiążące, czyli będące 

jednostronnym oświadczeniem woli
570

. E. Till uważał przyrzeczenie publiczne za 
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zobowiązanie wynikające z jednostronnego oświadczenia woli
571

. Istotną cechą projektu Tilla, 

kontrprojektu oraz projektu z 1932 r. było umieszczenie przepisów o przyrzeczeniu 

publicznym w osobnym rozdziale poświęconym jednostronnym oświadczeniom woli wraz z 

zapisem długu na okaziciela (projekt Tilla), jednostronnych świadczeniach charytatywnych 

(kontrprojekt), ogłoszeniach, reklamach i cennikach, itp. (kontrprojekt i projekt z 1932 r.). 

Oznaczało to opowiedzenie się za teorią policytacyjną. Jednak w projekcie z 1933 r. 

zrezygnowano z wyróżnienia osobnego rozdziału o jednostronnych czynnościach prawnych. 

Według R. Longchampsa de Berier polski kodeks nie chcąc przesądzać sporów doktrynalnych 

oparty był na rozwiązaniu pośrednim, podobnie jak kodeks szwajcarski
572

. Sam 

R. Longchamps de Berier był zwolennikiem teorii policytacyjnej. Uważał, że przepisy o 

przyrzeczeniu publicznym powinny znaleźć się w osobnym rozdziale o jednostronnych 

czynnościach prawnych, a jeżeli kodeks nie przesądzi doktrynalnego sporu co do charakteru 

przyrzeczenia publicznego, wówczas przepisy te powinny znaleźć się w części 

szczegółowej
573

. 

 

Zgodnie z art. 104 § 1 k.z. kto ogłosił publicznie, że wypłaci nagrodę za wykonanie 

pewnej czynności, obowiązany był dotrzymać przyrzeczenia. Przepis ten był najbardziej 

podobny do art. 8 ust. 1 OR oraz art. 4 zd. pierwsze p.f.w., który jednak był wzorowany na 

kodeksie szwajcarskim
574

. W art. 104 k.z. rozbudowano znacznie szwajcarską regulację. 

W § 2 znalazł się zapis o tym, że przyrzekający mógł odwołać przyrzeczenie, jeśli nie 

oznaczył terminu do wykonania czynności albo nie zrzekł się prawa do odwołania. Został on 

zapożyczony z § 860a ABGB. Podobna norma, ale inaczej zredagowana, znajdowała się także 

w § 658 BGB, w którym ponadto umieszczono zapis, że tylko w razie wątpliwości 

wyznaczenie terminu należało traktować jako zrzeczenie się. Art. 104 § 3 k.z. określał z kolei 

formę odwołania - powinno było nastąpić publicznie w takiej samej formie w jakiej było 

uczynione przyrzeczenie. Podobne przepisy można było odnaleźć w kodeksie niemieckim 

(§ 658 zd. pierwsze przewidywał jeszcze dodatkowo formę osobnego zawiadomienia) oraz 

austriackim (§ 860a mówił ponadto o „formie równie skutecznej” oraz osobnym 

zawiadomieniu). Ostatni § 4 w art. 104 k.z. stanowił, że odwołanie było bezskuteczne wobec 

tego kto wykonał świadczenie. Wyrażające tą samą myśl, ale inaczej sformułowane przepisy 
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znajdowały się w kodeksie austriackim (§ 860a), niemieckim (§ 658 zd. pierwsze) i projekcie 

francusko-włoskim (art. 4 zd. pierwsze). Art. 104 k.z. wywodził się z art. 65 projektu Tilla (na 

którym oparty był też art. 70 kontrprojektu), zmodyfikowanego pod względem językowym.  

W kodeksie zobowiązań, tak jak w prawie niemieckim
575

, osłabiono instytucję 

przyrzeczenia publicznego rezygnując z przyznania prawa do zwrotu wydatków tym osobom, 

które przed odwołaniem poczyniły je w dobrej wierze. Takie uregulowanie zawierał kodeks 

szwajcarski (art. 8 zd. drugie - o ile przyrzekający nie udowodnił, że osoba ta i tak nie byłaby 

w stanie wykonać świadczenia), projekt francusko-włoski (art. 4 zd. trzecie), zaś kodeks 

austriacki przyznawał to roszczenie osobie, która wykonała świadczenie nie wiedząc bez 

swojej winy o odwołaniu (§ 860a). 

 

Art. 105 dotyczył kwestii wykonania świadczenia przez kilka osób oddzielnie i 

niezależnie od siebie. W takim wypadku nagroda przysługiwała każdej z nich, o ile nie 

przewidziano tylko jednej nagrody (§ 1). Wówczas nagrodę otrzymywała ta osoba, która 

zgłosiła się jako pierwsza (§ 2). W przypadku wspólnego wykonania nagroda powinna była 

być odpowiednio podzielona (§ 3).  

Kodeks szwajcarski i projekt francusko-włoski nie regulowały tej kwestii. Według 

§ 860b ABGB, jeżeli świadczenie zostało wykonane przez więcej osób, nagroda, w braku 

odmiennego przyrzeczenia, należała się temu, kto pierwszy wykonał świadczenie, a gdy 

wykonano je jednocześnie, wówczas wszystkim w częściach równych. Takie same zasady 

były wyrażone w § 659 BGB. Z obu kodeksów wynikało, że zasadą było przyznanie tylko 

jednej nagrody
576

, a decydująca była chwila wykonania świadczenia. Twórcy kodeksu 

zobowiązań uznali za słuszne uregulowanie tej kwestii, ale przyjęli odmienną koncepcję, 

według której zasadą był obowiązek wydania więcej niż jednej nagrody, a w przypadku 

zastrzeżenia tylko jednej nagrody, decydowała chwila zgłoszenia, a nie spełnienia. Przypadek 

wspólnego wykonania świadczenia z art. 105 § 3 k.z. był uregulowany tylko w § 600 BGB. 

Projekt Tilla (art. 68) zawierał regulację odpowiadającą tylko art. 105 § 1 i 3 k.z. 

Została ona rozbudowana w art. 70 kontrprojektu.  

 

Art. 106 k.z. dotyczył publicznego przyrzeczenia nagrody konkursowej (premii), czyli 

nagrody za najlepsze dzieło. Warunkiem ważności takiego przyrzeczenia było oznaczenie w 
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ogłoszeniu terminu, do którego można się było ubiegać o nagrodę (§ 1). Ocena, czy i które 

dzieło zasługiwało na nagrodę, należała do przyrzekającego, jeżeli w ogłoszeniu nie 

oznaczono inaczej. Przyrzekający nagrodę tylko wtedy stawał się właścicielem nagrodzonego 

dzieła lub też nabywał do niego prawa autorskie, gdy zastrzegł to w ogłoszeniu (§ 2).  

Instytucję nagrody konkursowej wyodrębniono w kodeksie austriackim (§ 860 zd. 

drugie) i niemieckim (§ 661). Warunek ważności w postaci oznaczenia terminu był 

przewidziany w obu kodeksach. W kodeksie niemieckim znajdował się ponadto odpowiednik 

art. 106 § 2 k.z., dotyczący zastrzeżenia w przyrzeczeniu żądania przeniesienia własności i 

swobodnego wyboru najlepszego dzieła przez przyrzekającego. Jednak w kodeksie 

zobowiązań wzmocniono prawa przyrzekającego poprzez wyeliminowanie możliwości 

domagania się nagrody przez kilku uczestników.  

Art. 69 projektu Tilla zawierał regulacją dotyczącą oznaczenia terminu, jako wymogu 

ważności przyrzucenia oraz prawa swobodnego wyboru przez przyrzekającego. W art. 72 

kontrprojektu dodano zapis o przenoszeniu własności dzieła.  

 

4.1.10. Tłumaczenie oświadczeń woli 

 

Rozdział X składał się z dwóch przepisów dotyczących tłumaczenia oświadczeń woli. 

Zgodnie z art. 107 k.z. należało je tłumaczyć jak tego wymagały, ze względu na okoliczności, 

w których zostały złożone, dobra wiara i zasady uczciwego obrotu. Art. 108 dotyczył 

tłumaczenia oświadczeń woli przy umowach, przy których należało raczej badać, jaki był 

wspólny zamiar stron i cel umowy, niż opierać się na dosłownym znaczeniu wyrazów. 

W kodeksie Napoleona nie było przepisu dotyczącego interpretacji oświadczeń woli. 

Cały oddział poświęcony został natomiast tłumaczeniu umów (art. 1156 - 1164). 

Art. 1156 KN był odpowiednikiem późniejszego art. 108 k.z, z tym że nie odwoływał się do 

celu umowy. Interesującą treść miał art. 1162 KN, który nakazywał tłumaczyć umowę 

przeciwko temu, kto zastrzegł dla siebie zobowiązanie, a na korzyść tego, kto zobowiązanie 

miał wykonać. Przepisy oddziału piątego należało odpowiednio stosować do interpretacji 

oświadczeń woli
577

. Na przepisach francuskich wzorowany był art. 1534 T. X cz. 1 Zwodu 

Praw, umieszczony w rozdziale o wykonywaniu umów
 578

. Przy tłumaczeniu umów 

odwoływał się on do istoty głównego przedmiotu umowy, zwyczajów i innych części umowy 
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niebudzących wątpliwości. Art. 1534 T. X cz. 1 Zwodu Praw zawierał także odpowiednik 

art. 1162 KN. Przepisy kodeksu Napoleona dotyczące wykładni umów zostały recypowane 

przez projekt francusko-włoski (art. 51 - 59). W kodeksie niemieckim regulacja dotycząca 

wykładni oświadczeń woli została ujęta syntetycznie i obejmowała dwa przepisy. 

Umieszczony w tytule drugim, dotyczącym oświadczeń woli, § 133 BGB stanowił, że przy 

tłumaczeniu oświadczenia woli należało badać wolę rzeczywistą, a nie trzymać się 

dosłownego znaczenia wyrazów. Natomiast w tytule trzecim umieszczono § 157, który 

wskazywał, że umowy należało tłumaczyć tak, jak tego wymagały uczciwość i dobra wiara, 

przy uwzględnieniu zwyczajów przyjętych w obrocie. W kodeksie austriackim przepisy o 

wykładni umów zostały znowelizowane w 1916 r. Pierwotnie § 914 ABGB odsyłał do § 6, 

dotyczącego wykładni ustaw, który wśród kryteriów wykładni wymieniał właściwe znaczenie 

słów będących ze sobą w związku oraz wyraźny zamiar ustawodawcy. Po nowelizacji § 914 

ABGB nie odsyłał od innych przepisów, ale nakazywał przy tłumaczeniu umowy nie trzymać 

się dosłownego znaczenia wyrazu, lecz zbadać zamiar stron i rozumieć umowę tak, jak tego 

wymagała praktyka uczciwego obrotu. Zmiana treści § 914 została dokonana pod wpływem 

kodeksu niemieckiego oraz w celu zbliżenia do art. 278 austriackiego kodeksu handlowego, 

który także ustanawiał prymat woli stron nad dosłownym brzmieniem wyrazów
579

. Nowela 

nie zmieniła natomiast § 915 ABGB stanowiącego, że przy umowach jednostronnie 

zobowiązujących przyjmować należało w razie wątpliwości, że zaciągający zobowiązanie 

chciał się zobowiązać raczej mniej aniżeli więcej, zaś przy umowach dwustronnie 

zobowiązujących wyrażenie wątpliwe tłumaczyć należało na niekorzyść tego, kto go użył. 

Ponadto kodeks austriacki zawierał przepis dotyczący milczących oświadczeń woli (§ 863), 

do którego nowelą z 1916 r. dodano zapis mówiący, że przy ocenie znaczenia czynności 

należało brać pod uwagę zwyczaje i praktykę uczciwego obrotu. Kodeks szwajcarski w art. 18 

ust. 1 nakazywał uwzględnić rzeczywisty i wspólny zamiar stron bez sięgania do 

nieprecyzyjnych wyrażeń użytych na skutek błędu lub w celu ukrycia właściwej natury 

stosunku prawnego. 

Idea zawarcia zasad interpretacji oświadczeń woli w dwóch przepisach, z których 

jeden dotyczył oświadczeń woli w ogólności, zaś drugi umów, została urzeczywistniona już 

projekcie Tilla. W przepisach ogólnych o oświadczeniach woli znajdował się art. 17, zgodnie 

z którym tłumacząc oświadczenie woli należało brać wzgląd na towarzyszące okoliczności i 

zwyczaje uczciwego obrotu. Natomiast w przepisach o umowach prof. Till umieścił art. 35 
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nakazujący, aby przy tłumaczeniu umowy nie wiązać się słownym znaczeniem wyrazów, lecz 

rozumieć ją w sposób, który odpowiadał zamiarowi stron i celowi umowy. L. Domański 

dokonał gruntownej przebudowy omawianych przepisów. Kontrprojekt był oparty na 

kazuistycznych przepisach kodeksu Napoleona, projektu francusko-włoskiego i projektu 

rosyjskiego, które zostały wcześniej odrzucone przez E. Tilla, jako zbyteczne lub 

oczywiste
580

. Propozycje L. Domańskiego zostały w większości przyjęte przez Podkomisję 

(art. 112 - 116 projektu z 1932 r.). Jako pierwszy umieszczono jednak przepis, którego nie 

było w kontrprojekcie, a który stanowił poprawioną wersję art. 17 projektu Tilla, dotyczący 

tłumaczenia oświadczenia woli jak tego wymagały ze względu na okoliczności, w których 

zostało złożone, dobra wiara i zasady uczciwego obrotu. Usunięto także przepis o 

tłumaczeniu umowy przeciwko temu, kto zastrzegł dla siebie zobowiązanie, a na korzyść 

tego, kto je zaciągnął. Rezultatem ostatniego czytania projektu przez Podkomisję była 

kolejna, będąca powrotem do projektu Tilla, gruntowna zmiana przepisów, w wyniku której 

przybrały one kształt znany później z kodeksu zobowiązań. Na etapie prac komisji 

międzyministerialnej dokonano tylko stylistycznej zmiany art. 107 k.z. Przyczyną redukcji 

ilości zasad interpretacyjnych był pogląd, że szczegółowe przepisy kodeksu Napoleona były 

zbyt kazuistyczne, krępując swobodę sędziego. Dlatego uznano, że należy się ograniczyć 

tylko do podania głównych zasad interpretacji
581

. 

Podsumowując, przepisy kodeksu zobowiązań o tłumaczeniu oświadczeń woli i umów 

nie miały wprost swoich odpowiedników w obcych kodeksach. Można stwierdzić, że wzorem 

ustawodawstw germańskich zrezygnowano w tym zakresie z kazuistycznych norm kodeksu 

Napoleona. Natomiast konkretne kryteria interpretacji, zarówno wszelkich oświadczeń woli, 

jaki i tych składanych przy zawieraniu umów, pochodziły z obu tych systemów
582

. 

 

4.1.11. Forma oświadczeń woli 

  

Art. 109 k.z. stanowił, że ważność oświadczenia woli była zależna od zachowania 

szczególnej formy tylko w wypadkach wyraźnie przewidzianych w ustawie lub umowie stron 
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(§ 1). Jednocześnie, jako wyjątek od zasady, ustanowiono domniemanie, że jeżeli według 

woli stron zastrzeżono określoną formę, zamiarem stron było jej zastrzeżenie pod rygorem 

nieważności (§ 2). Z art. 109 k.z. związany był art. 110 k.z. który stanowił, że zastrzeżenie 

przez ustawę lub umowę stron formy pisemnej bez rygoru nieważności powodowało jedynie 

niedopuszczalność dowodu ze świadków, chyba że strony się na niego zgodziły. 

Kodeksy obowiązujące na ziemiach polskich prezentowały różne stanowiska w 

kwestii wymogów co do formy czynności prawnych. Kodeks Napoleona opierał się na 

zasadzie niemal całkowitej swobody formy. Jedynie w przypadku kilku typów umów (tzw. 

uroczystych, np. darowizny) nie miały one mocy prawnej bez zachowania formy. 

Jednocześnie jednak niezachowanie formy aktu notarialnego albo pisemnej w przypadku 

przekroczenia określonej wartości transakcji powodowało niedopuszczalność dowodu ze 

świadków przeciwko osnowie lub ponad osnowę czynności, chyba że istniał dokument 

uprawdopodabniający czynność (początek dowodu na piśmie) lub wierzyciel nie mógł 

zaopatrzyć się w pisemny dowód zobowiązania (art. 1341 - 1348). W ten sposób, spośród 

przepisów obowiązujących na ziemiach polskich, art. 1341 KN w największym stopniu 

ingerował w postępowanie dowodowe przed sądem, gdyż podobnych przepisów nie było w 

prawie niemieckim i austriackim. Wprawdzie ten zakaz dowodowy został uchylony wraz z 

wejściem w życie rosyjskiej procedury cywilnej z 1876 r. (art. 1524), ale jednocześnie 

pojawił się w niej art. 410, który, choć formalnie dotyczący tylko dowodzenia przeciwko 

osnowie dokumentu i nie wykluczający dowodzenia istnienia dodatkowych, ustnych ustaleń, 

był interpretowany rozszerzająco, w duchu art. 1341 KN
583

. W projekcie francusko-włoskim 

zastosowano odmienne rozwiązanie. Art. 272 wprowadzał formę pisemną pod rygorem 

nieważności dla szerokiego katalogu kategorii czynności prawnych (np. przeniesienie 

własności nieruchomości), jak i poszczególnych rodzajów umów (np. umowy najmu). 

W kodeksie austriackim formie umów poświęcono § 883 - 886. Paragraf 883 deklarował 

swobodę formy umowy, która mogła być zawarta ustnie lub pisemnie. Tylko w przypadkach 

w ustawie przewidzianych niezachowanie formy mogło pociągać za sobą brak wywołania 

jakichkolwiek bądź tylko niektórych skutków czynności prawnej. Skutkiem niezachowania 

formy nie była przy tym nieważność, lecz niezaskarżalność czynności spowodowana 

powstaniem zobowiązania naturalnego
584

. Wyjątki od tej zasady były określone w ustawie 
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 R. Longchamps de Berier, Forma czynności prawnych [w:] Encyklopedia podręczna prawa prywatnego. Tom 

pierwszy, H. Konic (red.), Warszawa 1931, s. 293-294; zob. też: J. Szenman, O dowodach w prawie cywilnym 

obowiązującem w Królestwie Polskiem, Warszawa 1890, s. 68-69. 
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 E. Till, Wykład nauki o stosunkach obowiązkowych.I. (Część ogólna), s. 106-107. 
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notarialnej z 25 lipca 1871 r.
585

. Natomiast zastrzeżenie formy przez strony rodziło 

domniemanie, że przed jej dopełnieniem strony nie chciały być związane umową (§ 884). Na 

odmiennych zasadach kwestię formy czynności prawnych regulował kodeks niemiecki. 

Zgodnie z § 125 niezachowanie formy zastrzeżonej ustawą powodowało nieważność 

czynności. Niezachowanie formy zastrzeżonej przez strony powodowało również, w razie 

wątpliwości, skutek nieważności. W odróżnieniu od prawa francuskiego, w prawie 

niemieckim i austriackim nie było przepisów o formie ad probationem. Wprawdzie w 

pierwotnym tekście kodeksu austriackiego znajdował się § 887, który stanowił, że nie można 

było uwzględniać ustnych ustaleń uzupełniających lub sprzecznych z treścią pisemnej 

umowy, ale został on uchylony w 1916 r.
586

 W kodeksie szwajcarskim ważność umowy nie 

zależała od zachowania szczególnej formy, chyba że była ona zastrzeżona przez ustawę. O ile 

ustawa nie stanowiła inaczej, niezachowanie formy powodowało nieważność (art. 11). 

Art. 18, dotyczący formy zastrzeżonej przez strony, miał taką samą treść jak § 884 ABGB. 

W projekcie Tilla sankcja nieważności w razie niezachowania przewidzianej formy 

była ograniczona tylko do przypadków zastrzeżonych w ustawie (art. 23). Prof. Till 

kwestionował bowiem celowość ograniczania swobody stron poprzez wymogi formalne 

uważając, że nie prowadzi to wcale do osiągnięcia zakładanych celów, takich jak wierne 

oddanie intencji stron czy unikanie procesów
587

. Art. 23 projektu Tilla był zbliżony do 

§ 883 ABGB, z tym że sankcją nie było powstanie zobowiązania naturalnego, lecz 

nieważność. Natomiast zastrzeżenie formy przez strony skutkowało nie nieważnością, lecz 

niedojściem umowy do skutku. Prof. Till wzorował się w tym przypadku na § 884 ABGB i 

art. 18 OR
588

. W kontrprojekcie przejęto z projektu Tilla zasadę, że ważność oświadczenia 

woli lub umowy zależna była od zachowania szczególnej formy tylko w przypadkach, w 

których ustawa wyraźnie wymagała zachowania pewnej formy pod rygorem nieważności 

(art. 126 zd. pierwsze) oraz, że w przypadku niezachowania formy zastrzeżonej przez strony, 

w razie wątpliwości przyjmowano, że strony nie chciały być związane oświadczeniem woli 

lub umową (art. 127). Do tych zaczerpniętych z porządków germańskich reguł L. Domański 

dodał jednak wzięty z kodeksu Napoleona zapis o skutku ad probationem w przypadku 
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 Gesetz vom 25. Juli 1871, betreffend das Erforderniß der notariellen Errichtung einiger Rechtsgeschäfte. 
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 Porównanie przepisów kodeksu zobowiązań o formie czynności prawnych z porządkami dzielnicowymi 

przeprowadził H. Fish (H. Fish, op.cit., s. 252-255) oraz H. Fruchs (H. Frusch, op.cit., s. 542-548). 
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 Tenże, Polskie…, s. 61. 
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niezachowania formy pisemnej wymaganej przez ustawę (art. 126 zd. drugie)
589

. Projekt 

Podkomisji opierał się na propozycjach L. Domańskiego (art. 117 i 118). Przepisy o formie 

czynności prawnych były jednak przedmiotem wielu dyskusji w łonie Komisji
590

. W efekcie 

przepisy w projekcie z 1933 r. rozciągały sankcję nieważności w razie niezachowania formy 

na przypadki przewidziane nie tylko ustawą, ale i umową. Zakres skutku ad probationem 

objął także przypadki zastrzeżenia formy umową stron
591

. 

 

Formy pisemnej dotyczył art. 111 k.z., który nakazywał, aby także zmiana, 

uzupełnienie, rozwiązanie i odstąpienie były stwierdzone pismem. W toku prac 

kodyfikacyjnych podobny przepis został zaproponowany przez L. Domańskiego (art. 128 

kontrprojektu) i znalazł się w projekcie Podkomisji (art. 119). Dotyczył zmiany, uzupełnienia 

oraz „uchylenia” umowy
592

. W projekcie z 1933 r. „uchylenie” zastąpiono „rozwiązaniem za 

zgodą obu stron”. Poszerzenie hipotezy tego przepisu o odstąpienie nastąpiło w toku prac 

komisji międzyministerialnej.  

Podobny przepis znajdował się tylko w kodeksie szwajcarskim (art. 12), w którym 

zasada ta była określona jednak węziej, gdyż nie obejmowała dodatkowych klauzul, które nie 

pozostawały w sprzeczności z treścią pierwotnego dokumentu. W kodeksie austriackim 

znajdował się natomiast § 887, uchylony nowelą z 1916 r., który zakazywał powoływania się 

na ustalenia ustne, które były sprzeczne z treścią dokumentu lub zawierały nowe 

postanowienia. L. Domański podał, że źródłem art. 128 kontrprojektu było orzecznictwo 

rosyjskie oraz projekt rosyjskiego prawa o zobowiązaniach. Ostateczna treść art. 111 k.z. 

nawiązywała jednak bardziej do art. 265 k.p.c., którego źródłem był z kolei art. 1341 KN
593

.  

 

Art. 112 k.z. określał sposób zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Umowa taka wymagała podpisów obu stron, jednak w przypadku umowy 

wzajemnej wystarczająca była wymiana pism podpisanych tylko przez stronę zobowiązaną. 
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 W Polsce zasady z art. 1341 KN zostały rozbite na dwie części – przepis o skutku ad probationem znalazł się 
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590

 Uzasadnienie…, s. 158; L. Domański, Uzasadnienie…, s. 186. 
591

 W trakcie prac kodyfikacyjnych w piśmiennictwie prawniczym krytycznie oceniono wprowadzenie formy ad 
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 L. Domański, Instytucje…, s. 513 – 514; podobnie: Uzasadnienie…, s. 161. 
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Przepisy prawa francuskiego i rosyjskiego nie zawierały żadnej regulacji w tej kwestii. 

Pierwotnie nie było jej też w prawie austriackim. Po nowelizacji z 1916 r. z § 886 ABGB 

wynikało jednak m.in., że umowa dochodziła do skutku poprzez podpisanie przez strony. 

Natomiast według § 126 BGB, znajdującego zastosowanie do przypadków zastrzeżenia formy 

ustawą, zadośćuczynieniu wymogowi formy pisemnej czyniło własnoręczne podpisanie 

swoim nazwiskiem, względnie opatrzenie własnoręcznym znakiem uwierzytelnionym 

sądownie lub notarialnie, przy czym przy umowach wystarczające było podpisanie przez 

każdą ze stron dokumentu dla drugiej strony. Według § 127 BGB przepisy te znajdowały w 

razie wątpliwości zastosowanie również w przypadku zastrzeżenia formy w umowie. Wymóg 

podpisania dokumentu przez wszystkie strony był przewidziany także w kodeksie 

szwajcarskim (art. 13 OR).  

Przedmiotowy przepis istniał już projekcie Tilla (art. 24). Nie różnicował formy 

pisemnej w zależności od źródła jej zastrzeżenia (ustawa, umowa). Podpis powinien był być 

własnoręczny. Wystarczająca była jednak wymiana pism podpisanych przez wystawcę. 

W kontrprojekcie przepis ten został rozbudowany (art. 129) i w takiej postaci przeniesiony do 

projektu Podkomisji (art. 120). Jednak w projekcie z 1933 r. nadano mu zwięzłą formę, a w 

toku prac komisji międzyministerialnej zawężono zakres jego stosowania do umów 

zawieranych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

W projekcie z 1933 r. usunięto natomiast, znany z art. 27 projektu Tilla, art. 130 

kontrprojektu i art. 120 projektu Podkomisji, przepis o możliwości, gdy było to przyjęte w 

obrocie, zastąpienia podpisu własnoręcznego podpisem odciśniętym mechanicznie, 

wzorowany na art. 14 ust. 2 OR. 

 

Pozostałe artykuły (art. 113 i 114 k.z.) dotyczyły odpowiednio, sposobu złożenia 

podpisu w sytuacjach szczególnych, tj. w przypadku osób niepiśmiennych i niemogących 

złożyć podpisu, ale umiejących czytać (podpis poświadczany przez notariusza lub władze 

gminy) oraz nieumiejących lub niemogących czytać (akt notarialny). 

W kodeksie Napoleona (ani w projekcie francusko-włoskim) nie było przepisu 

dotyczącego tej kwestii. Orzecznictwo przyjmowało, że osoby, które nie umiały lub nie 

mogły pisać, nie mogły zastąpić podpisu innym znakiem lub pieczęcią
594

. Według 

§ 886 ABGB osoby, które nie umiały lub nie mogły pisać składały podpis poprzez odciśnięcie 

palca w obecności dwóch świadków, z których jeden wpisywał nazwisko podpisującego się. 
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Natomiast zgodnie z ustawą notarialną z 1871 r. osoby nieme oraz nieumiejące czytać mogły 

sporządzać oświadczenia na piśmie tylko w formie aktu notarialnego
595

. Art. 919 T. X cz. 1 

Zwodu Praw pozwalał, w przypadku osoby niepiśmiennej, niewidomej lub z powodu ciężkiej 

choroby niebędącej w stanie się podpisać, aby podpisał się jej spowiednik lub inna wybrana 

osoba. Praktyka dodała do tego wymóg poświadczenia przez notariusza
596

. Kodeks niemiecki 

generalnie pozwalał na złożenie podpisu poprzez podpisanie nazwiskiem albo opatrzenie 

znakiem ręcznym, przy czym w tym drugim wypadku konieczne było poświadczenie przez 

notariusza (§ 126). W kodeksie szwajcarskim podpis mógł zostać złożony poprzez 

uwierzytelniony znak ręczny albo takie samo oświadczenie (art. 15 OR). 

W projekcie Tilla kwestia składania podpisów przez osoby nieumiejące lub niemogące 

pisać została ujęta w dwóch przepisach (art. 25 i 26). Osoby nieumiejące lub niemogące pisać 

mogły posłużyć się znakiem ręcznym uwierzytelnionym przez sąd lub notariusza. Natomiast 

osoby niewidome, głuche, nieumiejące czytać oraz nieme i nieumiejące jednocześnie czytać 

musiały użyć formy aktu notarialnego. W kontrprojekcie zmieniono te przepisy. Głównym 

kryterium stała się zdolność czytania. Za osoby niepotrafiące albo niemogące pisać, o ile 

umiały czytać, podpisywała się inna osoba, przy czym jej podpis był uwierzytelniany przez 

sąd, notariusza lub policję. Natomiast osoby nieumiejące czytać, w tym niewidome, musiały 

posłużyć sie formą aktu notarialnego (art. 130 kontrprojektu i art. 121 projektu z Podkomisji). 

W projekcie z 1933 r. zachowano te zasady, umieszczając je w dwóch odrębnych artykułach. 

W toku prac komisji międzyministerialnej usunięto wzmiankę o możliwości uwierzytelnienia 

podpisu przez policję. 

 

4.2. Powstanie zobowiązań z innych źródeł 

 

4.2.1. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia 

 

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia traktowano od początku prac 

kodyfikacyjnych jako instytucję części ogólnej (art. 115 - 122 k.z.), podczas gdy w 

większości kodeksów przepisy te znajdowały się w części szczególnej (§ 1035 - 1040 ABGB, 

§ 677 - 687 BGB, art. 419 - 424 OR). Natomiast w kodeksie Napoleona (art. 1372 - 1375) i 
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projekcie francusko-włoskim (art. 61 - 65) instytucja ta została umieszczona wśród 

zobowiązań powstających bez umowy, będąc jednym z przypadków „jakby-umów”. 

Art. 115 k.z. określał obowiązki prowadzącego cudze sprawy: działania z korzyścią 

dla osoby zainteresowanej, działania z jej rzeczywistą lub domniemaną wolą i dołożenia 

należytej staranności. Przepisu takiego nie było w projekcie Tilla. Pojawił się w 

kontrprojekcie (art. 135) i projekcie Podkomisji (art. 123). Projekty te nie posługiwały się 

ogólnym pojęciem „prowadzenia cudzych spraw”, lecz podawały konkretne czynności: pieczę 

nad osobą lub majątkiem, wykonanie cudzego zobowiązania, prowadzenie cudzego interesu. 

Zmiana terminologii nastąpiła w projekcie z 1933 r.  

Art. 115 k.z. był najbardziej zbliżony do § 677 BGB, który także odwoływał się do 

rzeczywistej lub domniemanej woli zastąpionego i jego interesu
597

. Podobnie stanowił kodeks 

Napoleona, w którym prowadzący miał obowiązek prowadzenia i zakończenia cudzego 

interesu, dopóki sam zainteresowany nie mógł mieć o niego staranie (art. 1372). Prowadzący 

miał obowiązek dołożenia starań dobrego ojca rodziny, ale istniała możliwość miarkowania 

szkód wynikłych z jego winy w zależności od okoliczności, które skłoniły go do podjęcia się 

sprawy (art. 1374). Przepisy te znalazły się także w kodeksie francusko-włoskim (art. 61 i 

63). Kodeks szwajcarski nakładał na prowadzącego obowiązek działania według najlepiej 

pojętego interesu zastąpionego i według jego domniemanej woli (art. 419). 

Kodeks zobowiązań, w odróżnieniu od kodeksu niemieckiego i francuskiego, 

wprowadzał jednak w art. 115 dodatkowe kryterium, aby działanie prowadzącego cudze 

sprawy przyniosło korzyść osobie zainteresowanej. Widoczny był tu wpływ prawa 

austriackiego, w którym § 1037 ABGB mówił o „widocznej, przeważającej” korzyści dla tej 

osoby. Wyjątek, podobnie jak w § 1036 ABGB, dotyczył działania w celu odwrócenia 

niebezpieczeństwa (art. 121 k.z.), które nie musiało przynieść efektu, aby prowadzący mógł 

domagać się zwrotu wydatków
598

. 

 

Art. 116 k.z. określał inne obowiązki prowadzącego cudze sprawy: zawiadomienia 

osoby zainteresowanej i oczekiwania na jej zlecenia, chyba że okoliczności wymagały 

działania bez zwłoki, doprowadzenia sprawy do końca, a przynajmniej prowadzenia jej 
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dopóty dopóki osoba zainteresowana nie będzie mogła jej objąć oraz złożenia rachunku. 

Pierwotnie art. 104 projektu Tilla wskazywał na dwa ostatnie obowiązki. Art. 136 

kontrprojektu był już pierwowzorem art. 116 k.z. W toku późniejszych prac kodyfikacyjnych 

wprowadzano tylko zmiany językowe. Obowiązki prowadzącego cudze sprawy bez zlecenia, 

skatalogowane w art. 116 k.z., wywodziły się z różnych kodeksów. Kodeks Napoleona w 

art. 1372 wskazywał na obowiązek prowadzenia dalej rozpoczętego interesu i ukończenia go, 

dopóki właściciel nie mógł sam mieć o niego starania. Kodeks ten szedł jednak dalej i 

nakładał obowiązek podjęcia wszystkiego, co do tego interesu należało, a także obowiązek 

poddania się wszystkim zobowiązaniom, które wynikałyby z wyraźnego pełnomocnictwa, 

jakiegoby właściciel udzielił (tak samo art. 61 p.f.w.). W kodeksie zobowiązań zrezygnowano 

z jednak z takiego przepisu, ponieważ nie wszystkie obowiązki wynikające z pełnomocnictwa 

znajdowały zastosowanie do prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia
599

. Wszystkie trzy 

obowiązki wymienione w art. 116 k.z. były wskazane w kodeksie austriackim, z tym że 

znajdowały się w różnych przepisach: obowiązek postarania się o zezwolenie zastępowanego 

w § 1037, a obowiązek doprowadzenia sprawy do końca i złożenia rachunku w § 1039. 

Natomiast § 681 BGB wprost wskazywał na obowiązek zawiadomienia zastępowanego, zaś 

poprzez odwołanie do § 666 BGB, także złożenia rachunku. Generalnie kodeks niemiecki 

obowiązki przyjmującego zlecenie opisywał poprzez odesłanie do § 666 - 668, nakazując 

stosować do podejmującego się prowadzenia cudzych spraw przepisy o poleceniu (zleceniu). 

Katalogu obowiązków nie zawierał kodeks szwajcarski.  

 

Art. 117 k.z. określał zasady zwrotu wydatków poniesionych przez prowadzącego 

cudze sprawy. Zwrotu wydatków użytecznych oraz zwolnienia z zaciągniętych zobowiązań 

można było żądać, jeżeli działanie było z korzyścią i odpowiadało rzeczywistej lub 

domniemanej woli osoby zainteresowanej.  

Według art. 103 projektu Tilla prowadzącemu cudze sprawy przysługiwało roszczenie 

o zwrot wydatków (bez wymienienia ich rodzaju), o ile pozostawały one w odpowiednim 

stosunku do osiągniętych przez zastępowanego korzyści. Przepis ten został zmodyfikowany 

przez L. Domańskiego. Art. 137 kontrprojektu wymieniał wydatki konieczne i użyteczne 

wraz z odsetkami. Pojawiło się w nim również zobowiązanie osoby zastępowanej do pokrycia 

zobowiązań przyjętych przez prowadzącego cudze sprawy. Podkomisja w art. 125 projektu z 

1932 r. nadała temu przepisowi kształt znany z kodeksu zobowiązań.  
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Treść art. 117 k.z. była bardzo zbliżona do art. 1375 KN (oraz art. 64 p.f.w.) z tym że 

art. 1375 KN mówił o wydatkach zarówno użytecznych, jak i koniecznych
600

. Wzmianka o 

obowiązku zwolnienia z zaciągniętych zobowiązań nie była potrzebna, gdyż kwestię tą 

uważano za oczywistą, jednak zdecydowano się ją umieścić, aby podkreślić, że intencją 

twórców kodeksu było oparcie się na przepisach francuskich. Usunięto jednak zapis o 

obowiązku zastępowanego wykonania zobowiązań zaciągniętych w jego imieniu (znajdujący 

się w kontrprojekcie), ponieważ w kodeksie zobowiązań w tym zakresie znajdował 

zastosowanie art. 101 k.z.
601

 Inne kodeksy traktowały prowadzącego cudze sprawy bez 

zlecenia w sposób mniej korzystny. Kodeks austriacki, który w § 1035 zakazywał mieszania 

się w sprawy drugiego bez wyraźnego lub milącego zezwolenia, zwrot wydatków 

przewidywał w przypadku, gdy celem działającego było odwrócenie grożącej zastępowanemu 

szkody (§ 1036), natomiast gdy celem tym było przysporzenie korzyści, wówczas zwrot 

wydatków przysługiwał tylko, gdy korzyść ta była „widoczna” i „przeważająca” (§ 1037). 

Kodeks niemiecki zajmował stanowisko bardziej korzystne dla prowadzącego cudzą sprawę, 

przyznając mu w § 683 prawo żądania zwrotu nakładów według zasad takich jak przy 

zleceniu (tj. koniecznych - § 670), jeżeli jego działanie było zgodne z interesem i rzeczywistą 

lub domniemaną wolą zastępowanego. Kodeks szwajcarski także przewidywał roszczenia o 

zwrot wydatków koniecznych i użytecznych, naprawienie szkody i zwolnienie z zobowiązań, 

jeśli działanie leżało w interesie zastępowanego, a prowadzący cudze sprawy działał z 

należytą starannością (art. 422). 

Pomimo że treść art. 117 k.z. była najbardziej zbliżona do art. 1375 KN, to jednak 

pominięcie przewidzianego tam liberalnego wymogu tylko dobrego prowadzenia sprawy, a 

wprowadzenie znanego z kodeksu niemieckiego zapisu o korzyści i zgodności z rzeczywistą 

lub domniemaną wolą zstępowanego, jako przesłanek powstania roszczenia o zwrot 

wydatków, powodowało, że polski kodeks opierał się bardziej na wzorach niemieckich
602

. 

 

Art. 118 k.z. był wyjątkiem od art. 117 k.z. Jeżeli sprawę prowadzono wbrew 

wiadomej prowadzącemu woli osoby zainteresowanej, wówczas nie przysługiwało mu prawo 

do zwrotu wydatków oraz odpowiadał za wyrządzoną szkodę, chyba że zakaz osoby 

zainteresowanej sprzeciwiał się porządkowi publicznemu, ustawie lub dobrym obyczajom.  
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Początkowo art. 103 projektu Tilla mówił w takiej sytuacji tylko o utracie prawa do 

zwrotu wydatków oraz odpowiedzialności odszkodowawczej. W art. 138 kontrprojektu 

zmieniono te zasady w ten sposób, że prowadzący cudze sprawy ponosił odpowiedzialność 

odszkodowawczą, natomiast żądanie wypełnienia zobowiązań i zwrotu wydatków 

koniecznych i użytecznych przysługiwało tylko w stosunku i w granicach osiągniętych przez 

zainteresowanego korzyści. Podkomisja nadała omawianemu przepisowi ostateczny kształt 

(art. 126 projektu z 1932 r.). Taka sama regulacja znajdowała się w § 1040 ABGB, na 

podstawie którego prowadzący cudze sprawy mógł jednak zabrać nakłady, jeśli było możliwe 

odebranie ich w naturze. Według § 678 BGB, w przypadku sprzeczności działań z 

rzeczywistą lub domniemaną wolą zainteresowanego, zastępujący był zobowiązany do 

naprawienia szkody, nawet gdy nie ponosił winy w prowadzeniu sprawy. Natomiast utrata 

prawa do zwrotu nakładów w takiej sytuacji wynikała z § 683 BGB, chyba że działanie 

prowadzącego cudze sprawy prowadziło do wykonania obowiązków leżących w interesie 

publicznym lub dotyczyło dostarczenia środków utrzymania. W kodeksie Napoleona nie było 

odpowiedniego przepisu, ale poglądy takie wyrażało orzecznictwo
603

. Zostały one 

ucieleśnione w art. 64 zd. drugie p.f.w., z którego przejęto do kodeksu zobowiązań zapis o 

zachowaniu prawa do zwrotu nakładów w przypadku, gdy sprzeciw zainteresowanego był 

sprzeczny z ustawą, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
604

. 

 

Sytuacji, gdy działania prowadzącego cudze sprawy doprowadziły do zmian w mieniu 

osoby zainteresowanej, dotyczył art. 119 k.z. Jeżeli dokonano tego bez wyraźnej potrzeby lub 

korzyści, albo wbrew znanej, odmiennej woli zainteresowanego, prowadzący cudze sprawy 

był zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego, a gdyby to nie było możliwe, zapłaty 

odszkodowania. Mógł jedynie zabrać nakłady, o ile było to możliwe bez uszkodzenia rzeczy.  

Regulacja taka znajdowała się tylko w § 1038 ABGB i projekcie rosyjskim. 

Przesłanką powstania roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego, a gdy nie było to 

możliwe, do odszkodowania, był brak widocznej korzyści dla zastępowanego albo taka 

zmiana rzeczy, że stała się ona nieużyteczna. To właśnie § 1038 ABGB oraz art. 1161 

projektu rosyjskiego był wzorcem dla art. 119 k.z.
605

 Propozycja umieszczenia takiego 

przepisu pochodziła od prof. Tilla (art. 103 zd. drugie i trzecie). W jego projekcie regulacja ta 
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znajdowała jednak zastosowanie tylko do tej postaci prowadzenia cudzych spraw bez 

zlecenia, w której chodziło o przysporzenie drugiemu korzyści. Przesłankami zastosowania 

art. 103 projektu Tilla była taka zmiana stanu rzeczy, co do której można było przypuszczać, 

że nie będzie ona po myśli zainteresowanego. L. Domański sformułował art. 139 

kontrprojektu w sposób przyjęty później w kodeksie zobowiązań.  

 

W art. 120 k.z. zawarto zasadę, że potwierdzenie przez zainteresowanego nadawało 

prowadzeniu sprawy skutki zlecenia, nawet gdy prowadzący sprawę mniemał, że prowadził 

sprawę własną. Przepis ten pojawił się w art. 141 kontrprojektu i, po zmianach redakcyjnych, 

znalazł się w art. 128 projektu Podkomisji. Przepisu tego nie było w żadnym z kodeksów 

zaborczych. Znalazł się natomiast w art. 65 p.f.w. oraz projekcie rosyjskim. Projekty te były 

inspiracją dla twórców kodeksu zobowiązań
606

. Taki sam przepis, ale bez odwołania się do 

przypadku błędnego mniemania prowadzącego sprawę, znajdował się też w art. 424 OR. 

 

Art. 121 k.z. dotyczył tej formy prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, która 

polegała na odwróceniu niebezpieczeństwa grożącego dobrom zainteresowanego (nie miał 

zastosowania do osób, których obowiązkiem było chronienie cudzego dobra). Prowadzący 

sprawę mógł wówczas żądać zwrotu koniecznych wydatków, chociażby działanie nie 

odniosło skutku. Odpowiadał tylko za rażące niedbalstwo.  

Przepis taki, bez ograniczenia odpowiedzialności do rażącego niedbalstwa i 

wyłączenia w stosunku do osób zobowiązanych do ochrony cudzego dobra, znajdował się w 

projekcie Tilla (art. 101). Wzmiankę o rażącym niedbalstwie dodał L. Domański (art. 133 

kontrprojektu), łagodząc ewentualną odpowiedzialność prowadzącego cudze sprawy. 

W kontrprojekcie, a następnie w art. 129 projektu Podkomisji, znajdował się natomiast zapis 

o niestosowaniu omawianego przepisu do działań podjętych przez organy bezpieczeństwa 

publicznego, który w projekcie z 1933 r. zastąpiono ogólniejszym odwołaniem się do osób 

zobowiązanych do ratowania cudzego dobra.  

Analogiczny przepis został umieszczony w § 1036 ABGB, który stanowił, że 

roszczenie o zwrot nakładów przysługiwało nawet wtedy, gdy działania nie przyniosły 

skutku. Nie było jednak w nim ograniczenia odpowiedzialności do rażącego niedbalstwa. 

Ograniczenie to znajdowało się natomiast w § 680 BGB. Podobny przepis znajdował się też w 
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projekcie rosyjskim
607

. Także kodeks szwajcarski nakazywał łagodniejsze traktowanie 

prowadzącego sprawę (art. 420 ust. 2). Wyłączenie stosowania art. 121 k.z. co do osób 

zobowiązanych do ochrony cudzego dobra, choć oczywiste, było inspirowane doktryną 

francuską
608

. 

 

Ostatni przepis rozdziału pierwszego (art. 122) przyznawał temu, kto w celu 

odwrócenia grożącej drugiemu szkody lub wspólnego niebezpieczeństwa, dobrowolnie lub 

przymusowo poniósł szkodę majątkową, prawo żądania od osób, które odniosły z tego 

korzyść, odszkodowania (obejmującego rzeczywistą stratę) w odpowiednim stosunku. 

Podobny przepis znajdował się w projekcie Tilla (art. 109). Został on przeredagowany 

w kontrprojekcie (art. 134) i przyjęty w projekcie Podkomisji (art. 130). Ostateczny kształt 

nadano mu w projekcie z 1933 r. Usunięto wtedy także znajdujący się we wszystkich 

wcześniejszych projektach zapis o prawie do wynagrodzenia szkody poniesionej w interesie 

ogółu na skutek zarządzenia władzy publicznej.  

Spośród kodeksów zaborczych podobny zapis znajdował się tylko w § 1043 ABGB. 

Przesłanką roszczenia było odwrócenie większej szkody od siebie i innych, czyli istnienie 

wspólnego niebezpieczeństwa. Natomiast w polskim kodeksie rozszerzono obowiązywanie 

omawianej zasady na przypadki, gdy niebezpieczeństwo groziło tylko drugiemu. 

 

4.2.2. Niesłuszne zbogacenie 

 

Struktura przepisów o instytucji niesłusznego (nieprawnego, bezpodstawnego) 

zbogacenia została ukształtowana już w projekcie Tilla. Obejmowała cztery artykuły 

(art. 123 - 127 k.z.). Taką samą systematykę przyjęto w kolejnych projektach. 

Kodeks Napoleona nie zawierał ogólnych przepisów dotyczących niesłusznego 

zbogacenia. Był to efekt tworzenia kodeksu francuskiego po wpływem idei liberalizmu i 

indywidualizmu oraz oparcia się na zasadach równości wobec prawa i swobody umów
609

. 

Istniały natomiast poszczególne przepisy, które w konkretnych przypadkach przewidywały 

obowiązek zwrotu wydatków albo odszkodowanie za zwiększenie wartości rzeczy. 

Wyprowadzano z nich ogólną zasadę zwrotu niesłusznego zbogacenia. Według dominującego 
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stanowiska jej prawną podstawą były przepisy o czynach niedozwolonych (art. 1362 KN)
610

. 

Przesłanką roszczenia był brak usprawiedliwionej przyczyny przeniesienia pewnej wartości z 

jednego majątku do drugiego
611

. W projekcie francusko-włoskim znalazł się jeden artykuł 

(art. 73), który stanowił, że kto wzbogacił się bez przyczyny kosztem innej osoby, był 

zobowiązany w granicach swojego wzbogacenia zapłacić odszkodowanie.  

Podobnie na gruncie prawa rosyjskiego, pomimo że tylko w kilku przypadkach Zwód 

Praw nakładał obowiązek zwrotu niesłusznego zbogacenia, nie budziło wątpliwości, że 

istnieje ogólna zasada nakazująca zwrot korzyści w celu wyrównania sprzeczności pomiędzy 

podstawowymi zasadami prawa prywatnego a dokonanym przesunięciem majątku. Zasada ta 

wyrażona została w szeregu orzeczeń sądowych zawierających różne jej uzasadnienia
612

. 

W kodeksie austriackim (§ 1041 - 1044) uregulowano tylko jedną formę niesłusznego 

zbogacenia w postaci użycia rzeczy na korzyść drugiego. Właściciel mógł żądać zwrotu tej 

rzeczy, a jeśli nie było to już możliwe, zwrotu jej wartości w chwili użycia. Ponadto przepisy 

kodeksu austriackiego regulowały kwestie czynienia nakładów za inną osobę oraz 

poświęcenia rzeczy dla odwrócenia większej szkody grożącej większej grupie osób. 

Generalnie jednak, pomimo braku ogólnej regulacji kodeksowej, doktryna przyjmowała, że 

istnieje zasada, że nikt nie powinien wzbogacać się niesłusznie kosztem drugiego
613

. 

 W kodeksie niemieckim i szwajcarskim przepisy o niesłusznym zbogaceniu zostały 

rozbudowane, i to one stały się wzorem dla polskiego kodeksu. O ile jednak w obu tych 

kodeksach przepisy o niesłusznym zbogaceniu zostały połączone z przepisami o nienależnym 

świadczeniu, to twórcy kodeksu zobowiązań zdecydowali się na odrębne ich uregulowanie. 

Pomimo teoretycznej poprawności poglądu, że nienależne świadczenie jest formą 

niesłusznego zbogacenia, uznano, że różnica polegająca na tym, że to pierwsze następuje z 

reguły wbrew woli poszkodowanego oraz istniejący stan prawny na większości terytorium 

Polski uzasadnia ich odrębne potraktowanie
614

. Zarówno bowiem w doktrynie francuskiej, jak 

i na gruncie kodeksu austriackiego (art. 1041, 1431) rozróżniano obie instytucje. 

Pierwszy z przepisów kodeksu zobowiązań - art. 123 k.z. - definiował istotę instytucji 

niesłusznego zbogacenia. Osoba, która niesłusznie uzyskała korzyść z majątku innej osoby, 

była zobowiązana do jej wydania w naturze, a jeśli nie dało się to uskutecznić, do wydania 

wartości. Art. 123 k.z. wywodził się z art. 105 projektu Tilla, który operował pojęciem 
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„odniesienia korzyści bez podstawy prawnej”. Pojęcia tego użyto też w art. 142 kontrprojektu. 

W art. 130 projektu przyjętego w pierwszym czytaniu przez Podkomisję
615

, a następnie w 

art. 131 projektu z 1932 r. posłużono się z kolei sformułowaniem: „bezpodstawne odniesienie 

korzyści”. Zastąpienie ich pojęciem „niesłusznego uzyskania korzyści” było spowodowane 

uznaniem, że pojęcie „braku podstawy prawnej” jest zbyt wąskie, gdyż jest związane z 

czynnością prawną przysporzenia, podczas gdy niesłuszne zbogacenie mogło nastąpić także 

bez podstawy prawnej
616

. Sformułowanie zawarte w art. 123 k.z. było szersze niż to użyte w 

kodeksie niemieckim („bez podstawy prawnej” - § 812 BGB) i szwajcarskim („bez słusznej 

przyczyny” - art. 62 OR). Dalsza część art. 123 k.z. była najbardziej podobna do § 818 zd. 

drugie BGB. 

Drugi przepis - art. 124 k.z. - stanowił, że obowiązek wydania korzyści obejmował nie 

tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także i to, co w razie zbycia, utraty lub 

uszkodzenia uzyskano jako równowartość lub odszkodowanie. Norma ta w toku prac 

kodyfikacyjnych podlegała tylko zmianom natury językowej, wprowadzanym w każdym 

kolejnym projekcie (art. 106 projektu Tilla, art. 142 kontrprojektu, art. 132 projektu z 1932 r., 

art. 124 projektu z 1933 r.). Przepis taki istniał tylko w kodeksie niemieckim (§ 818 zd. 

pierwsze). Zawierał on też wzmiankę o zwrocie pobranych pożytków, którą jednak w 

kodeksie zobowiązań pominięto, uznając tą kwestię za oczywistą
617

. 

Trzeci przepis - art. 125 k.z., wzorowany na § 822 BGB
618

 - nakładał obowiązek 

wydania korzyści na osobę trzecią, jeżeli rozporządzono na jej rzecz korzyścią pod tytułem 

darmym. Zasada ta została wyrażona w art. 107 projektu Tilla. Następnie przepis ten został 

przeredagowany przez L. Domańskiego (art. 142 kontrprojektu). W późniejszym czasie 

wprowadzano tylko zmiany językowe (art. 133 projektu z 1933 r., art. 125 projektu z 1933 r.). 

 Czwarty przepis - art. 126 k.z. - traktował o nakładach. Zobowiązany do wydania 

uzyskanej korzyści miał prawo żądać zwrotu nakładów koniecznych i użytecznych. Jeżeli 

wiedział, że korzyść mu się nie należy, zwrotu nakładów użytecznych mógł żądać tylko do 

wysokości zwiększenia się wartości rzeczy. Mógł też zabrać je z powrotem, o ile było to 

możliwe bez uszkodzenia rzeczy. Ta sama zasada została ujęta w art. 108 projektu Tilla. 

Przepis ten został następnie przeredagowany w kontrprojekcie (art. 142) i projekcie z 1932 r. 
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(art. 134). Ostateczny kształt nadano mu w projekcie z 1933 r. (art. 126). Spośród obcych 

kodeksów podobny przepis istniał jedynie w kodeksie szwajcarskim (art. 65 ust. 1 OR). 

 W trakcie superrewizji projektu drugiego czytania wprowadzono istotną zmianę 

polegającą na dodaniu do projektu z 1933 r. artykułu 127, który wszedł następnie do kodeksu 

zobowiązań. Zgodnie z art. 127 k.z. obowiązek wydania korzyści lub jej wartości wygasał, 

jeżeli ten, kto ją uzyskał, wykazał, że korzyść zużył lub utracił w taki sposób, iż nie był już 

zbogacony, chyba że pozbywając się korzyści był w złej wierze albo powinien był liczyć się z 

obowiązkiem zwrotu. Norma ta została świadomie pominięta przez E. Tilla, który uważał, że 

okoliczność, czy wzbogacenie nadal znajduje się w majątku wzbogaconego zależy od 

przypadku i nie należy chronić osoby, która roztrwoniła korzyść bezproduktywnie
619

. Zatem 

na wzbogaconym zawsze ciążył obowiązek zwrotu, nawet jeśli wzbogacenie przestało istnieć. 

Tak przyjmowano też na gruncie § 1041 ABGB
620

. Podkomisja uznała jednak odmienny 

pogląd za bardziej słuszny
621

. W kodeksie niemieckim istniała generalna zasada (§ 818 zd. 

trzecie BGB), że zobowiązanie do wydania lub do wynagrodzenia wartości było wykluczone, 

jeżeli odbiorca przestał być wzbogaconym. W kodeksie zobowiązań przyjęto jednak 

zmodyfikowane rozwiązanie zastosowane w kodeksie szwajcarskim. Według art. 64 OR, 

pomimo utraty korzyści nadal istniał obowiązek zwrotu, jeżeli wzbogacony działał w złej 

wierze lub wiedział, że będzie zobowiązany do zwrotu. 

 

4.2.3. Nienależne świadczenie 

 

W rozdziale III kodeksu zobowiązań ujęto w trzech artykułach różne sytuacje 

powodujące pojawienie się nienależnego świadczenia
622

. Art. 128 k.z. dotyczył braku 

podstawy prawnej w chwili spełnienia świadczenia (condictio indebiti). Art. 129 k.z. 

obejmował łącznie dwie kondykcje: późniejsze odpadnięcie podstawy prawnej świadczenia 

(condictio causa finita) oraz spełnienie świadczenia w sytuacji, gdy podstawa prawna miała 

powstać w późniejszym czasie, ale nie powstała (condictio causa data causa non secuta). 

Art. 130 k.z. dotyczył natomiast nieważności zobowiązania (conditio ob iniustam vel turpem 

causam). 
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Spośród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich T. X cz. 1 Zwodu Praw nie 

zawierał przepisów o nienależnym świadczeniu. Różne przypadki nienależnego świadczenia 

w ramach bezpodstawnego zbogacenia wyróżniano natomiast w orzecznictwie
623

. 

W kodeksie Napoleona prawo żądania zwrotu świadczenia „nienależnie uiszczonego” 

(condictio indebiti) było przewidziane w art. 1235, który znajdował się na początku oddziału 

pierwszego „O uiszczeniu”, w rozdziale piątym „O wygasaniu zobowiązań”. Z kolei przepisy 

art. 1376 - 1381, znajdujące się w dziale o „jakby-umowach”, regulowały przypadki 

otrzymania nienależnie świadczenia świadomie lub wskutek błędu przyjmującego (art. 1376) 

oraz zaspokojenia długu wskutek błędu (art. 1377). Natomiast w art. 1131, w oddziale o 

przyczynie zobowiązań, mowa była o zobowiązaniu bez przyczyny, zobowiązaniu opartym na 

przyczynie fałszywej albo niegodziwej, czyli według art. 1133 sprzecznej z prawem, dobrymi 

obyczajami i porządkiem publicznym. Odpowiadało to kondycjom: sine causa oraz causa 

data causa non secuta
624

.  

W projekcie francusko-włoskim dokonano modyfikacji omawianych przepisów. 

Przypadek nienależnej zapłaty z art. 1235 KN znalazł się w art. 66. Jednocześnie, opierając 

się na poglądach jurysprudencji francuskiej, która uznawała, pomimo braku podstawy 

ustawowej, że błąd płacącego był warunkiem żądania zwrotu nienależnej zapłaty, 

wprowadzono do projektu art. 67
625

. Przepis ten przewidywał możliwość żądania zwrotu 

świadczenia przez tego, kto pod wpływem błędu dokonał zapłaty osobie niebędącej jego 

wierzycielem. Zrezygnowano natomiast z umieszczenia odpowiednika art. 1376 KN.  

Kodeks austriacki jako jedyny wyodrębniał przepisy o nienależnej zapłacie 

(§ 1431 - 1437). W § 1431 uregulowano przypadek spełnienia świadczenia na skutek błędu, w 

tym błędu co do prawa (condictio indebiti). Przesłankami zastosowania § 1431 był zamiar 

wykonania zobowiązania oraz brak zobowiązania wskutek jego nieistnienia, nieważności i 

późniejszego wygaśnięcia przed spełnieniem świadczenia. Z kolei § 1435 dotyczył 

odpadnięcia podstawy prawnej po spełnieniu świadczenia
626

. Niemożność dochodzenia 

zwrotu świadczenia spełnionego przed terminem zapadalności wynikała z § 1434. 

W kodeksie niemieckim poszczególne przypadki nienależnego świadczenia były 

umieszczone wśród przepisów o bezpodstawnym zbogaceniu. Odpowiednikiem art. 128 k.z. 

był § 813, umieszczony po § 812, dotyczącym ogólnych podstaw bezpodstawnego 
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zbogacenia. Paragraf 813 dotyczył zapłaty długu nieistniejącego (condictio indebiti). 

Przyznawał roszczenie o zwrot świadczenia także w sytuacji, gdy roszczenie nie mogło być 

trwale dochodzone na skutek zarzutu umarzającego. Przepis ten wykluczał roszczenie o zwrot 

świadczenia spełnionego przed terminem, a dodatkowo odbierał dłużnikowi prawo żądania 

odsetek za okres pomiędzy datą spełnienia świadczenia a datą wymagalności. Paragraf 815 

był z kolei odpowiednikiem art. 129 k.z. Wyłączał jednak obowiązek zwrotu, jeżeli od 

samego początku cel świadczenia był niemożliwy do osiągnięcia, a spełniający świadczenie o 

tym wiedział albo jeżeli wbrew zasadom uczciwości i dobrej wiary przeszkodził temu, aby 

skutek nastąpił. Natomiast § 817 przyznawał świadczącemu roszczenie o zwrot, jeżeli 

poprzez przyjęcie świadczenia przyjmujący je wykroczył przeciwko zakazom ustawowym lub 

dobrym obyczajom. Roszczenie to nie przysługiwało jednak, gdy spełniający świadczenie 

sam naruszył te kryteria, chyba że świadczenie polegało na zaciągnięciu zobowiązania.  

Kodeks szwajcarski również nie oddzielał przepisów o nienależnym świadczeniu od 

przepisów dotyczących bezpodstawnego zbogacenia. Z charakterystyczną dla prawa 

szwajcarskiego zwięzłością wszystkie kondycje zostały ujęte w jednym przepisie. 

Art. 62 ust. 2 OR wymieniał brak ważnej przyczyny świadczenia, jej niezrealizowanie się 

oraz odpadnięcie. Art. 63 OR przyznawał osobie, która spełniła świadczenie, prawo do 

żądania jego zwrotu tylko wówczas, gdy wykazała, że pozostawała w błędnym przekonaniu, 

że dług istniał.  

W kodeksie zobowiązań zdecydowano się wyróżnić przepisy o nienależnym 

świadczeniu w osobnym rozdziale, jak w kodeksie austriackim. Było to uzasadnione tym, że 

dobrowolność spełnienia świadczenia bez podstawy prawnej powodowała, że oprócz samego 

bezpodstawnego zbogacenia, roszczenie o zwrot musiało być usprawiedliwione dodatkowymi 

okolicznościami
627

. Podnoszono także argument, że nienależne świadczenie dotyczyło tylko 

stosunków zobowiązaniowych, zaś bezpodstawne zbogacenie mogło mieć miejsce także w 

innych stosunkach cywilnych
628

. Ponadto już prof. Till wskazywał, że pominięcie przepisów 

o nienależnym świadczeniu mogłoby zrodzić wątpliwość, czy zapłata długu nienależnego 

była rzeczywiście dokonana bez podstawy prawnej. Pojęcie braku podstawy prawnej można 

by bowiem rozumieć na dwa sposoby: braku bezpośredniej przyczyny zapłaty (causa 

solvendi) albo, o co chodzi przy nienależnej zapłacie, braku kauzy
629

.  
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Zgodnie z art. 128 k.z., kto celem wykonania zobowiązania spełnił świadczenie, miał 

prawo żądać zwrotu tego, co świadczył, o ile w chwili spełnienia świadczenia nie był 

zobowiązany względem osoby, której świadczył (§ 1). Jednak spełnienie świadczenia przed 

terminem wymagalności nie rodziło obowiązku zwrotu (§ 2). Ten przypadek nienależnego 

świadczenia został uregulowany już art. 165 projektu Tilla. Jego merytoryczna treść była taka 

sama. W późniejszym czasie wprowadzano tylko zmiany językowe (art. 144 kontrprojektu, 

art. 135 projektu z 1932 r., art. 128 projektu z 1933 r.). Nie umieszczono w kodeksie 

zobowiązań wzmianki o niemożności żądania odsetek od kwoty zapłaconej przed terminem 

płatności (§ 813 ust. 2 BGB), ponieważ uznano, że wynika to już z art. 89 k.z.
630

  

Według art. 129 k.z. zwrotu spełnionego świadczenia można było żądać, gdy 

podstawa prawna świadczenia odpadła lub nie została urzeczywistniona wskutek tego, że 

zastrzeżonego celu świadczenia nie osiągnięto. Połączenia obu kondycji dokonano już w 

projekcie Tilla (art. 167). Przepis ten został zmodyfikowany pod względem językowym przez 

L. Domańskiego (art. 146 zd. pierwsze kontrprojektu) i przyjęty w takiej formie w projekcie 

Podkomisji (art. 136). Ostateczny kształt nadano mu w projekcie z 1933 r. (art. 129).  

Art. 130 k.z. dotyczył nieważności zobowiązania jako podstawy zwrotu otrzymanego 

świadczenia (§ 1). Obowiązek zwrotu przestawał istnieć, jeśli zobowiązanie po spełnieniu 

świadczenia stało się ważnym (§ 2). Przepis ten nie miał bezpośredniego odpowiednika w 

projekcie Tilla. Art. 168 projektu Tilla wskazywał na przypadki zapłacenia w celu skłonienia 

do popełnienia czynu zabronionego albo przeciwnego dobrym obyczajom. L. Domański 

zastąpił to sformułowanie ogólnym powołaniem się na nieważność zobowiązania (art. 146 zd. 

pierwsze kontrprojektu). Połączył tą kondycję z odpadnięciem albo nieurzeczywistnieniem 

podstawy prawnej (art. 142 zd. drugie kontrprojektu). W późniejszych projektach dokonano 

jednak ponownie rozdzielenia tych przypadków, umieszczając nieważność zobowiązania w 

odrębnym artykule (art. 137 projektu z 1932 r. i art. 130 projektu z 1933 r.). Paragraf 2 był 

wzorowany na projekcie rosyjskim
631

.  

 

Przypadki wyłączenia prawa żądania zwrotu spełnionego nienależnie świadczenia 

były przewidziane w art. 131 k.z. Zaliczono do nich:  

1) wyłączenie prawa do sądowego dochodzenia wierzytelności oraz przedawnienie;  
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2) spełnienie świadczenia odpowiadające obowiązkowi moralnemu, względom 

przyzwoitości lub zwyczajom;  

3) wiedzę spełniającego świadczenie, że nie był zobowiązany, chyba że spełnienie 

świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu, w celu uniknięcia przymusu albo w 

wykonaniu czynności prawnej zakazanej lub mającej cel niegodziwy. 

Przepis art. 131 k.z. wywodził się z projektu Tilla, w którym ww. przypadki zostały 

wymienione w art. 166, za wyjątkiem przedawnienia. Mowa była w nim natomiast jeszcze o 

„nieważności długu tylko wskutek braku formalności” (art. 166 pkt. 1 - pojęcie znane z 

§ 1432 ABGB). Na projekcie Tilla oparty był kontrprojekt (art. 145). L. Domański dodał 

tylko przypadek przedawnienia. Projekt z 1932 r. był co do zasady oparty na wcześniejszych 

projektach (art. 134). W art. 133 projektu z 1933 r. usunięto przypadek nieważności wskutek 

niezachowania formalności uznając, że jest to kwestia wątpliwa
632

. 

W kodeksie Napoleona, w przepisach o wygaśnięciu zobowiązania na skutek 

uiszczenia, znajdował się art. 1235, który wyłączał żądanie zwrotu, gdy dobrowolnie 

spełniono zobowiązanie naturalne. Doktryna rozszerzyła dyspozycję tego przepisu na 

zobowiązania niezaskarżalne, obowiązki wynikające z moralności i przedawnione
633

. Pomimo 

tego, w projekcie francusko-włoskim nadal mowa była tylko o zobowiązaniach naturalnych 

(art. 66 zd. drugie). Także w kodeksie austriackim można było odnaleźć tylko jeden przepis 

(§ 1432), w którym wymieniono jako przypadki braku roszczenia o zwrot świadczenia: 

przedawnienie, nieważność zobowiązania z powodu niezachowania formalności, brak 

zaskarżalności i uiszczenie pomimo wiedzy, że nie ma takiego obowiązku. Kodeks niemiecki 

wspominał o przedawnieniu w § 222, zaś w § 814 wymieniał spełnienie świadczenia pomimo 

wiedzy o braku obowiązku oraz spełnienie świadczenia odpowiadającego obowiązkowi 

moralnemu i względom przyzwoitości. Kodeks szwajcarski wymieniał w art. 63 przypadki 

spełnienia nieistniejącego długu (chyba że dłużnik był w błędzie, że dług istniał) oraz 

przedawnienia i spełnienia świadczenia odpowiadającego obowiązkom moralnym. 

Tak więc art. 131 k.z. nie odpowiadał wprost żadnemu przepisowi znajdującemu się w 

obcych kodeksach. Zawierał przypadki znane z różnych systemów prawnych. 

W art. 132 k.z. wymieniono jeszcze dwa przypadki braku roszczenia o zwrot 

nienależnie spełnionego świadczenia: świadome zapłacenie za spełnienie czynu zabronionego 

lub przeciwnego dobrym obyczajom albo w celu skłonienia do takiego czynu (§ 1) oraz 

                                                           
632

 Uzasadnienie…, s. 187. 
633

 Tamże, s. 185; W. Holewiński, op.cit., s. 141-142. 



167 

 

wykonanie zobowiązania z czynności prawnej o celu niegodziwym, jeżeli niegodziwość 

zachodziła po stronie spełniającego (§ 2). Art. 168 projektu Tilla obejmował tylko pierwszy 

przypadek, przy czym mówił tylko o skłonieniu do popełnienia czynu. Podobnie było w 

art. 147 kontrprojektu, z tym że przepisem tym objęto także zapłatę za spełnienie czynu 

zabronionego. W art. 139 projektu z 1932 r. znalazły się już oba przypadki. 

Kodeks Napoleona nie zawierał takiego przepisu, a poglądy doktryny były 

niejednolite
634

. W kodeksie austriackim, w przepisach o umowach o świadczenie usług, 

można był odnaleźć § 1174, który wyłączał możliwość domagania się zwrotu świadczenia 

spełnionego na poczet czynności niedozwolonej. W § 817 BGB wyłączono zwrot 

świadczenia, jeżeli zarówno spełniający, jak i odbierający, poprzez spełnienie świadczenia i 

jego odbiór, wykroczyli przeciwko zakazom ustawowym lub dobrym obyczajom. Do 

wywołania efektu sprzecznego z prawem lub niemoralnego odwoływał się także art. 66 OR.  

Przesłanki z § 817 BGB były zbliżone do tych opisanych w art. 132 § 1 k.z., z tym że 

brzmienie polskiego przepisu było bardziej podobne do § 1174 ABGB
635

. Przede wszystkim 

jednak hipoteza art. 132 § 1 k.z. była węższa od hipotezy § 817 BGB. Obejmowała bowiem 

tylko spełnienie świadczenia za wykonanie czynu sprzecznego z prawem lub dobrymi 

obyczajami (jak w kodeksie austriackim), nie zaś ogólnie wykroczenie przeciwko tym 

kryteriom poprzez spełnienie świadczenia
636

.  

Natomiast art. 132 § 2 k.z., odwołujący się do celu niegodziwego, nie miał swojego 

odpowiednika w kodeksach obowiązujących w państwach zaborczych. Twórcy kodeksu 

zobowiązań wzorowali się tu na art. 27 p.f.w.
637

 Przepis ten znajdował się w grupie przepisów 

poświęconych przyczynie zobowiązań (a nie o niezależnej zapłacie). Przesłanką braku 

możliwości wytoczenia po stronie spełniającego świadczenie skargi o zwrot, było wykonanie 

zobowiązania przeciwnego dobrym obyczajom. W kodeksie zobowiązań zastąpiono ją 

niegodziwością celu, zaczerpniętą z art. 27 zd. pierwsze p.f.w., w którym niegodziwość celu 

była przyczyną bezskuteczności zobowiązania. 

 

Według art. 133 k.z. zwrot nienależnego świadczenia następował według przepisów o 

niesłusznym zbogaceniu (§ 1). Ponadto jeżeli przyjmujący świadczenie wiedział, że 

świadczenie mu się nie należało, zobowiązany był naprawić szkodę (§ 2).  
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Art. 169 projektu Tilla zawierał odmienne rozwiązanie, odsyłając do roszczeń 

przeciwko posiadaczowi w złej lub dobrej wierze przy powództwach windykacyjnych
638

, 

w zależności od tego, czy przyjmujący świadczenie nie wiedział lub też wiedział (albo 

powinien był wiedzieć) o tym, że świadczenie mu się nie należało. Osobny art. 170 projektu 

Tilla regulował kwestię wynagrodzenia za nienależnie wykonane usługi, które miało być 

„odpowiednie”. Ponadto przyjmujący usługi był zobowiązany do zapłaty odszkodowania, 

jeżeli wiedział, że usługi mu się nie należały. L. Domański zmodyfikował omawiane zasady 

ujmując je w jednym artykule (art. 148 kontrprojektu, art. 140 projektu z 1932 r.). Zamiast 

roszczeń windykacyjnych, zwrot nienależnego świadczenia następował na podstawie 

przepisów o bezpodstawnym zbogaceniu. Natomiast do drugiej części art. 148 kontrprojektu 

przeniósł treść art. 170 projektu Tilla. W projekcie z 1933 r. usunięto wzmiankę o 

roszczeniach z tytułu nienależnie świadczonych usług i zastąpiono je roszczeniem 

odszkodowawczym przeciwko temu, kto świadomie przyjął nienależne świadczenie. 

Kodeksy obowiązujące na ziemiach polskich w różny sposób regulowały kwestię 

roszczeń z tytułu nienależnego świadczenia. Kodeks Napoleona w art. 1379, znajdującym się 

w przepisach o jakby-umowach, stanowił, że ten, kto otrzymał nienależnie rzecz, był 

zobowiązany do zwrotu w naturze lub zwrotu równowartości w przypadku jej utraty. Jeżeli 

był w złej wierze, odpowiadał także za utratę na skutek wypadku losowego. W kodeksie 

austriackim osoba, która otrzymała nienależne świadczenie była traktowana jako posiadacz w 

dobrej lub złej wierze (§ 1437). Na regulacji austriackiej był oparty projekt Tilla. Pomimo 

formalnie innej podstawy roszczeń o zwrot nienależnego świadczenia w stosunku do 

art. 133 k.z., zasady rozliczeń był podobne. Oprócz zwrotu rzeczy i wszelkich osiągniętych 

korzyści, posiadacz w złej wierze był bowiem zobowiązany do naprawienia szkody (§ 335). 

Kodeks niemiecki nie zawierał odrębnej regulacji dotyczącej nienależnego świadczenia, 

ponieważ było ono traktowane jako jeden z przypadków bezpodstawnego zbogacenia. 

Odpowiedzialność osoby, która otrzymała nienależne świadczenie, była nieco łagodniejsza, 

gdyż odpowiadała ona od momentu zawiśnięcia sporu za szkodę powstałą ze swojej winy, 

polegającą na pogorszeniu lub zniszczeniu rzeczy (§ 989). Porównując zatem kodeksy 

obowiązujące na ziemiach polskich do kodeksu zobowiązań można dojść do wniosku, że 

odpowiedzialność osoby, która otrzymała nienależne świadczenie, była w polskim kodeksie 

szeroka. 
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4.2.4. Czyny niedozwolone 

 

Wyodrębnienie ogólnych podstaw odpowiedzialności deliktowej (art. 134 k.z.) i 

kontraktowej (art. 239 k.z.) było charakterystyczne dla kodeksu Napoleona i kodeksu 

szwajcarskiego. W kodeksie niemieckim w sposób ogólny ujęto tylko odpowiedzialność z 

tytułu czynów niedozwolonych. Podobnie było w prawie rosyjskim. Natomiast w kodeksie 

austriackim obie podstawy odpowiedzialności znalazły w jednym przepisie.  

 

 

4.2.4.1. Odpowiedzialność za własne czyny 

 

Art. 134 k.z. stanowił, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany był 

do jej naprawienia. 

Oparcie odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych na zasadzie winy było 

zasadą funkcjonującą we wszystkich kodeksach obowiązujących na ziemiach polskich. Różne 

były jednak pojęcia winy i jej formy, koniecznej do przypisania odpowiedzialności.  

Według art. 1382 KN „wszelki jakikolwiek czyn człowieka, zrządzający drugiemu 

szkodę, obowiązuje tego, z czyjej winy szkoda nastąpiła, do jej naprawienia”. Art. 1383 KN 

wprowadzał taką samą odpowiedzialność za niedbalstwo i nieroztropność. To rozróżnienie 

wynikało z tego, że prawo francuskie wyróżniało występki (przewinienia, delikty) i jakby-

występki (jakby-przewinienia, quasi-delikty). Twórcy kodeksu Napoleona przez te pierwsze 

rozumieli czyny wyrządzające szkodę podstępnie lub złośliwie, zaś drugie polegały na 

niewybaczalnej nieroztropności przy braku złego zamiaru
639

. Pojęcie winy w rozumieniu 

art. 1382 KN obejmowało zarówno element subiektywny, tzn. zły zamiar lub niedbalstwo 

sprawcy, jak i element obiektywny, tzn. zachowanie niewłaściwe z punktu widzenia porządku 

prawnego
640

. W projekcie francusko-włoskim zrezygnowano z rozróżnienia na występki i 

jakby-występki. Art. 74 projektu stanowił, że „wszelka wina, zrządzająca drugiemu szkodę, 

obowiązuje tego, kto dopuścił się winy, do naprawienia szkody”.   

W kodeksie austriackim § 1295 wskazywał, że „każdy ma prawo żądać od 

wyrządzającego szkodę wynagrodzenia tej szkody, którą mu wyrządził w sposób zawiniony, 

bez względu na to, czy szkoda nastąpiła przez przekroczenie obowiązku kontraktowego, czy 

                                                           
639

 L. Domański, Prawo…, s. 216. 
640

 Uzasadnienie…, s. 195; M. Planiol, O zobowiązaniach. Dowody…, s. 355. 



170 

 

też bez związku z kontraktem”. Pomimo brzmienia podobnego do kodeksu Napoleona przepis 

kodeksu austriackiego używał innego pojęcia winy, obejmującego tylko element 

subiektywny. Wskazywała na to treść § 1294 zd. trzecie i czwarte mówiącego o tym, że wina 

„opiera się albo na złym zamiarze, jeżeli szkodę wywołano z świadomością i wolą, albo na 

nieuwadze, jeżeli ją spowodowano zawinioną niewiadomością, albo z braku należytej uwagi 

lub należytej pilności”. Natomiast element obiektywny ujęty był w § 1294 zd. pierwsze, który 

stanowił, że szkoda mogła wynikać z bezprawnego działania, zaniechania albo z przypadku. 

Aby pojęcia bezprawności nie ograniczać tylko do sprzeczności z przepisami prawa, nowelą z 

1916 r. dodano do § 1295 ABGB zdanie drugie, z którego wynikała odpowiedzialność także 

w przypadku działania sprzecznego z dobrymi obyczajami
641

.  

W T. X cz. 1 Zwodu Praw podstawą odpowiedzialności deliktowej był art. 644, 

według którego „winny popełnienia jakiejkolwiek zbrodni lub występku, bez względu na to, 

czy przestępstwo było dokonane z premedytacją czy bez niej, obowiązany jest do 

wynagrodzenia wszelkich szkód i strat, bezpośrednio tym czynem wyrządzonych”. Pod 

pojęciem „występków” rozumiano także delikty cywilne. Odróżniano bezprawność czynu od 

winy
642

. Istotną różnicę w stosunku do innych systemów prawnych wprowadzał art. 688 T. X 

cz. 1 Zwodu Praw, przerzucający ciężar dowodu winy (tzn. jej braku) na sprawcę szkody.  

W kodeksie niemieckim kwestię odpowiedzialności regulował § 823, którego 

specyficzną cechą było wymienienie chronionych dóbr. Przepis ten stanowił, że „kto 

rozmyślnie albo z niedbalstwa narusza bezprawnie życie, ciało, zdrowie, wolność, własność 

lub inne prawo drugiego, jest obowiązany wynagrodzić mu szkodę stąd powstającą”. 

Umieszczenie w kodeksach austriackim i niemieckim wzmianki o bezprawności nie 

oznaczało, że w pojęciu winy nie wyróżniano także elementu obiektywnego. Jednak tą 

podmiotową wadliwość ograniczano do naruszenia prawa podmiotowego albo przepisu 

ustawy
643

. Natomiast na gruncie art. 1382 KN pojęcie winy było szersze. Winę ponosił każdy, 

kto zachowywał się nie tak jak człowiek ostrożny i szanujący prawa innych, przy czym 

powinność ta mogła wynikać nie tylko z przepisów prawa, ale i z istoty życia społecznego, tj. 

dobrych obyczajów i porządku jaki obowiązuje w społeczeństwie
644

. Ograniczenie elementu 

obiektywnego w pojęciu winy w ustawodawstwach germańskich do naruszenia norm 

prawnych było dobrze widoczne także w kodeksie szwajcarskim. Art. 41 OR w ustępie 
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pierwszym mówił o bezprawnym spowodowaniu szkody umyślnie lub na skutek niedbalstwa, 

zaś ustęp drugi przewidywał odpowiedzialność za umyślne spowodowanie szkody działaniem 

sprzecznym z dobrymi obyczajami.  

Poprzednikiem art. 134 k.z. był art. 75 zd. pierwsze projektu Tilla, który stanowił, że 

„kto czynem bezprawnym, z umysłu czy z niedbalstwa, wyrządzi drugiemu szkodę, 

obowiązany jest do odszkodowania”. Podkreślono w nim istnienia dwóch elementów 

odpowiedzialności: bezprawności i winy. Art. 149 kontrprojektu miał nieco inne brzmienie: 

„kto własnym czynem rozmyślnie lub przez niedbalstwo, wyrządził drugiemu szkodę, 

obowiązany jest do jej naprawienia”. Pominięcie przez L. Domańskiego wzmianki o 

bezprawności działania (lub zaniechaniu działania) wynikało z tego, iż uznał on, że „kto 

działa, wykonując jakieś prawo, albo powstrzymuje się od działania, nie będąc do tego 

prawnie zobowiązanym, aczkolwiek działanie mogłoby uprzedzić szkodę, poniesioną przez 

drugiego, gdyby ten kto mógł działać, zechciał z własnej woli jej przeciwdziałać, ten nie 

odpowiada za szkodę”
645

. W art. 141 projektu z 1932 r. dokonano kolejnej modyfikacji 

omawianego przepisu, który otrzymał następujące brzmienie: „kto rozmyślnie lub przez 

niedbalstwo wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Usunięto zapis 

o „czynie”, co nie miało jednak znaczenia, ponieważ począwszy od kontrprojektu omawiany 

przepis znajdował się w tytule trzecim „o czynach niedozwolonych”. W projekcie z 1933 r. 

przepis art. 134 przybrał ostateczne brzmienie. Wprowadzono w nim jednolite pojęcie winy 

zamiast wymieniania różnych jej form. Analizując kolejne projekty można zauważyć, że 

stopniowo tracił w nich na wyrazistości element obiektywny. Działo się tak na skutek 

usunięcia wzmianki o bezprawności, a następnie terminu „czyn”. Dlatego w trakcie 

superrewizji drugiego czytania projektu zastąpiono terminy „rozmyślność” i „niedbalstwo” 

(obejmujące tylko subiektywny element) terminem „wina”, aby objąć wszystkie przypadki 

naruszeń
646

. W ten sposób kodeks zobowiązań zbliżał się coraz bardziej do rozwiązań 

romańskich, a szczególnie do projektu francusko-włoskiego. Zostały one uznane za 

najbardziej elastyczne i dające największą swobodę sędziemu przez R. Longchampsa de 

Berier, który wprost wskazał na art. 1382 KN jako inspirację dla art. 134 k.z.
647

 

 

Wskazywanie na element bezprawności jako jedną przesłanek odpowiedzialności 

deliktowej powodowało, że pojawiała się także potrzeba uregulowania sytuacji, gdy szkoda 
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powstała wprawdzie wskutek wykonywania prawa, lecz w sposób, który można było określić 

jako jego nadużycie. W kodeksie zobowiązań kwestię tą regulował art. 135, według którego 

rozmyślne lub przez niedbalstwo wyrządzenie szkody rodziło obowiązek naprawienia szkody, 

jeśli sprawca wprawdzie wykonywał swoje prawo, ale wykroczył poza granice wyznaczone 

przez dobrą wiarę lub cel, ze względu na który prawo mu służyło. 

W kodeksie niemieckim znajdowały się dwa przepisy, z których można było 

wyprowadzić omawianą zasadę. W przepisach o wykonywaniu praw istniał § 226, który 

stanowił, że wykonywanie prawa było niedopuszczalne, gdy mogło mieć na celu jedynie 

wyrządzenie szkody drugiemu. Natomiast wśród przepisów o czynach niedozwolonych 

znajdował się § 826, z którego wynikało, że rozmyślne wyrządzenie drugiemu szkody w 

sposób wykraczający przeciw dobrym obyczajom rodziło obowiązek naprawienia szkody. 

W prawie szwajcarskim odpowiednikiem § 226 BGB był art. 2 ust. 2 kodeksu cywilnego, 

który odmawiał ochrony prawnej oczywistemu nadużyciu prawa (każdemu, nie tylko tzw. 

szykanie, czyli mającemu na celu wyrządzeniu drugiemu szkody), zaś odpowiednikiem 

§ 826 BGB był art. 41 ust. 2 OR. Zarówno zatem w kodeks niemiecki, jak i szwajcarski, nie 

rozróżniały, czy wyrządzenie szkody na skutek przekroczenia dobrych obyczajów nastąpiło 

przy wykonywaniu swojego prawa, czy też nie. W kodeksie austriackim pierwotnie nie było 

odpowiedniego przepisu. Nowelą z 1916 r. dodano do § 1295 zdanie drugie, będące niejako 

kompilacją obu przepisów kodeksu niemieckiego i w którym znalazł się zapis, że kto 

rozmyślnie wyrządził szkodę w sposób wykraczający przeciw dobrym obyczajom, był za to 

odpowiedzialny. Jeżeli jednak nastąpiło to przy wykonywaniu prawa, odpowiedzialność za 

szkodę powstawała tylko wtedy, jeżeli wykonanie prawa miało widocznie na celu 

wyrządzenie drugiej osobie szkody. Wprowadzenie tego przepisu było konsekwencją 

nowelizacji § 879, który zrównał sprzeczność z ustawą ze sprzecznością z dobrymi 

obyczajami, jako przesłanki stwierdzenia nieważności umowy. Podobną zasadę należało 

zatem wprowadzić także na gruncie odpowiedzialności deliktowej
648

. Pomimo nieco innej 

treści § 1295 ABGB zbliżony był do art. 74 zd. drugie p.f.w., który dotyczył przekroczenia 

granic wykonywania swojego prawa. Odwoływał się on, zamiast dobrych obyczajów, do 

kryteriów dobrej wiary i celu, któremu służyło dane prawo. 

 W toku prac kodyfikacyjnych odpowiedzialność z tytułu nadużycia przy 

wykonywaniu prawa pojawiła się w art. 75 zd. drugie projektu Tilla. Przepis ten wymagał 

rozmyślności oraz odwoływał się do kryterium dobrych obyczajów. Widoczna była w nim 
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inspiracja rozwiązaniami austriackimi. L. Domański przemodelował omawiany przepis 

nadając mu brzmienie: „winny nadużycia prawa obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej 

przez to szkody” (art. 150 zd. drugie kontrprojektu). Podkomisja połączyła jednak propozycje 

prof. Tilla i L. Domańskiego w osobnym art. 142 projektu z 1932 r., który wszedł w takim 

kształcie do kodeksu zobowiązań. Odwoływał się do kryteriów dobrej wiary i celu danego 

prawa. Istotną zmianą było rozszerzenie granic obowiązywania przepisu na niedbalstwo. 

W ten sposób przepis stał się bardzo podobny do art. 74 zd. drugie p.f.w.
649

 W ślad za 

kontrprojektem posłużono się pojęciem nadużycia prawa, szerszym niż pojęcie szykany. 

Termin „nadużycie prawa” został świadomie pominięty przez twórców projektu 

francusko-włoskiego, którzy uważali, że jest to pojęcie wewnętrznie sprzeczne i dlatego 

zastąpili go sformułowaniem „wykroczenia poza granice przysługującego prawa”
650

. 

 

Art. 136 i 137 k.z. dotyczyły odpowiedzialności kilku kategorii osób, których 

działania pozostawały w związku z wyrządzoną przez głównego sprawcę szkodą. 

Art. 136 k.z. rozszerzał odpowiedzialność odszkodowawczą na inne osoby poza tym, kto ją 

bezpośrednio wywołał: tego, kto nakłonił inną osobę do wyrządzenia szkody, tego, kto był jej 

pomocny oraz tego, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. Natomiast 

art. 137 k.z. dotyczył sytuacji, w której szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie. Ich 

odpowiedzialność była solidarna, chyba że zostało udowodnione, kto i w jakim stopniu 

przyczynił się do wywołania szkody (§ 1). Ponadto jeżeli któryś ze zobowiązanych solidarnie 

pokrył całą szkodę, mógł żądać od pozostałych zwrotu części (regres, powet), oznaczanej 

przez sąd z uwzględnieniem okoliczności, a zwłaszcza winy każdego z nich (§ 2).  

W kodeksie Napoleona nie było przepisu o współodpowiedzialności. Doktryna i 

orzecznictwo przyjmowały, że współsprawcy odpowiadają solidarnie, zaś zakres regresu 

zależny był od stopnia winy
651

. Zasady te zostały ujęte w art. 84 p.f.w., w którym znalazł się 

dodatkowy zapis mówiący o tym, że w przypadku niemożności ustalenia stopnia 

odpowiedzialności współsprawców, powinni oni byli zwrócić wypłacone odszkodowanie w 

równych częściach. Kodeks austriacki nie traktował osobno o pomocniku, podżegaczu i 

paserze. W § 1301 wymieniono kategorie podmiotów współodpowiedzialnych za szkodę. Ich 

lista była dłuższa, gdyż obejmowała także osobę, która nie przeszkodziła w wyrządzeniu 

szkody pomimo szczególnego obowiązku. Zakres odpowiedzialności tych osób został 

                                                           
649

 Uzasadnienie…, s. 196. 
650

 L. Domański, Instytucje…, s. 612. 
651

 Uzasadnienie…, s. 199-200. 



174 

 

określony w § 1302. Odróżniał on sytuację, gdy szkoda została wyrządzona przez nieuwagę - 

wówczas, jeśli udział każdego dał się określić, odpowiadali oni tylko za szkodę wywołaną 

swoją nieuwagą. Gdy zaś szkoda została wyrządzona umyślnie lub udziału w szkodzie nie 

dało się określić, wówczas odpowiedzialność była solidarna z zachowaniem prawa do 

regresu. Zwrotnie odpowiedzialni odpowiadali pro rata
652

. Kodeks niemiecki ujmował 

kwestię współodpowiedzialności za szkodę w dwóch paragrafach. Paragraf 830 deklarował 

zasadę odpowiedzialności każdego z współodpowiedzialnych, przy czym nakazywał 

traktować podżegaczy i pomocników na równi z współsprawcami. W § 840 wprowadzono 

natomiast solidarną odpowiedzialność współsprawców, co oznaczało, zgodnie z § 426, że byli 

oni względem siebie zobowiązani w częściach równych. Kodeks szwajcarski oparty był za 

zasadzie solidarnej odpowiedzialności sprawcy, współsprawców i podżegacza (art. 50 OR). 

Nie narzucał sądowi kryteriów zakresu regresu. W art. 50 ust. 3 OR znalazł się zapis o osobie, 

która skorzystała z wyrządzonej przez kogoś innego szkody - odpowiadała ona w granicach 

uzyskanej korzyści. Odpowiedzialności solidarnej pomiędzy współsprawcami nie 

przewidywało tylko prawo rosyjskie. Według art. 648 T. X cz. 1 Zwodu Praw, jeżeli sprawcy 

działali za uprzednim porozumieniem, byli zobowiązani do pokrycia szkody w równych 

częściach. Jeżeli któryś z nich okazał się niewypłacalny, jego część rozkładała się pomiędzy 

pozostałych. Gdy jeden z współsprawców pokrył szkodę w większej części, przysługiwał mu 

regres. Jeśli między sprawcami nie było uprzedniego porozumienia, to według art. 650 każdy 

z nich odpowiadał tylko za szkodę, którą sam wyrządził, chyba że ustalenie udziałów 

poszczególnych współsprawców nie było możliwe (stosowano wtedy zasady z art. 648). 

Prawo rosyjskie rozszerzało odpowiedzialność za szkodę poprzez wprowadzenie 

odpowiedzialności subsydiarnej (tzn. w razie niewypłacalności sprawców) osób, które nie 

powiadomiły o planowanej zbrodni, występku oraz które im nie zapobiegły (art. 651), a także 

osób, które ukrywały sprawców lub rzeczy pochodzące ze zbrodni lub występku (art. 652).  

Art. 136 i 137 k.z. wywodziły się z art. 76 projektu Tilla. Projekt wprowadzał 

solidarną odpowiedzialność osób wspólnie wyrządzających szkodę oraz potencjalne prawo 

regresu między nimi, przy czym to sąd na podstawie okoliczności ostatecznie określał, czy 

regres służył i w jakim zakresie. Natomiast trzy kategorie podmiotów były w art. 76 projektu 

Tilla wymienione jako przykłady współodpowiedzialności. Podobna konstrukcja została 

przyjęta w kontrprojekcie (art. 151). L. Domański dokonał jednak trzech zmian. Po pierwsze, 

akceptując zasadę solidarnej odpowiedzialności, ograniczył ją w ten sposób, że została ona 
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wyłączona, jeśli udowodniono kto i w jakim zakresie przyczynił się do powstania szkody. 

Wzorowano się w tym zakresie na § 1302 ABGB
653

. Po drugie, usunął wzmiankę o regresie 

pomiędzy współodpowiedzialnymi za szkodę. Po trzecie, dodał zapis, że osoba, która 

skorzystała z wyrządzonej szkody, odpowiadała tylko do wysokości osiągniętej korzyści. 

Ta ostatnia regulacja została wcześniej świadomie pominięta przez E. Tilla, choć była znana 

niektórym kodeksom
654

. Znajdowała się m.in. w kodeksie szwajcarskim (art. 50 ust. 3 OR). 

Usunięto ją jednak ponownie w projekcie z 1932 r. (art. 144). Nie oznaczało to zmiany 

merytorycznej, ponieważ osoby, które uzyskały korzyść, należało traktować jako 

pomocników
655

. W projekcie tym przywrócono natomiast zapisy o regresie z projektu Tilla, 

wzbogacając je o kryterium winy, jako przykładowej okoliczności decydującej o zakresie 

regresu. Normę dotyczącą przyznania sądowi prawa o decydowaniu o zakresie regresu 

zaczerpnięto z kodeksu szwajcarskiego
656

. Kryterium winy zostało wymienione jedynie 

przykładowo w odróżnieniu od projektu francusko-włoskiego, w którym było to jedyne 

kryterium. Wydzielenie do osobnych artykułów regulacji o solidarnej odpowiedzialności i 

regresie z jednej, a trzech kategoriach podmiotów współodpowiedzialnych za szkodę z 

drugiej strony, nastąpiło w projekcie z 1933 r. (art. 136 i 137).  

 

4.2.4.2. Wyłączenie odpowiedzialności za własne czyny 

 

 

Konsekwencją przyjęcia zasady winy na gruncie czynów niedozwolonych był brak 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez osoby będące w stanie niedorozwoju 

psychicznego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznej 

(art. 138 § 1 k.z.). Tylko gdy uległy zakłóceniu czynności psychicznej wskutek użycia 

napojów odurzających albo innych podobnych środków, były zobowiązane do 

odszkodowania, chyba że udowodniły, że stan ten został wywołany bez ich winy 

(art. 138 § 2 k.z.).  

Przepis ten wywodził się z art. 81 projektu Tilla, w którym używano terminu 

„nieprzytomność umysłu”. Ponadto w drugiej części, dotyczącej stanu wywołanego użyciem 

alkoholu lub innego środka, mowa była o „przemijającej niepoczytalności”. Z kolei w art. 154 
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kontrprojektu (art. 134 projektu z 1932 r.) posłużono się odpowiednio terminami 

„niedorozwoju umysłowego lub niepoczytalności” oraz „przemijającej nieprzytomności 

umysłu”. Swój ostateczny kształt art. 138 k.z. przyjął w projekcie z 1933 r. L. Domański 

uznał, że nowe brzmienie art. 138 k.z. było zbyt ogólne i mogło rodzić wątpliwości
657

. 

Spośród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich tylko kodeks Napoleona nie 

zawierał takiej regulacji. Stanowisko doktryny i orzecznictwa było jednak zbieżne z 

kodeksem zobowiązań. Przyjmowano, że osoby chore umysłowo i znajdujące się w stanie 

chwilowej niepoczytalności nie odpowiadają za swoje czyny, chyba że własnym 

postępowaniem spowodowały utratę władz umysłowych
658

. Odmiennie stanowiły art. 653 i 

654 T. X cz. 1 Zwodu Praw, według których osoby „pozbawione rozumu i obłąkane” 

ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą. W kodeksie austriackim omawianą kwestię 

regulował § 1308. Do zwolnienia z odpowiedzialności „obłąkanych, głupowatych albo 

niedojrzałych” wymagana była dodatkowa przesłanka w postaci zawinionego dania powodu 

przez poszkodowanego. Natomiast według § 1307, w przypadku zawinionego wprowadzenia 

się w „stan pomieszania zmysłów”, sprawca ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

W kodeksie niemieckim § 827 zawierał regulację najbardziej zbliżoną do kodeksu 

zobowiązań. Odpowiedzialność była wyłączona bez dodatkowych przesłanek w przypadku 

„stanu bezprzytomności” oraz „stanu chorobliwego zaburzenia władz umysłowych, 

wykluczającego swobodne powzięcie woli”. Odpowiedzialność pojawiała się jednak w 

przypadku wprawienia się w taki przemijający stan poprzez użycie napojów alkoholowych 

lub innych środków. Nieco inaczej regulował tą kwestię kodeks szwajcarski (art. 54). 

Generalnie odpowiedzialność osób „niezdolnych do rozeznania” była wyłączona. Sąd mógł 

jednak na zasadach słuszności nakazać jej całkowite albo częściowe naprawienie szkody. 

Natomiast osoby dotknięte przejściową niezdolności do rozeznania były zobowiązane do 

naprawienia szkody, chyba że udowodniły, że zostały doprowadzone do takiego stanu bez 

swojej winy.  

 

Kolejny przypadek braku odpowiedzialności był przewidziany w art. 139 k.z. 

Dotyczył on działania w obronie koniecznej, przy odpieraniu bezpośredniego, bezprawnego 

zamachu na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby.  
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Art. 84 projektu Tilla nie wprowadzał wymogu „bezpośredniości” zamachu i 

ograniczał katalog dóbr chronionych do życia, zdrowia, wolności i majątku. 

W przeredagowanym art. 155 kontrprojektu usunięto z tego katalogu wolność. Art. 148 

projektu z 1932 r. zawierał taką samą treść. W projekcie z 1933 r. dokonano jednak istotnych 

zmian w wyniku których przepis art. 139 przybrał ostateczny kształt. 

Kodeks Napoleona nie zawierał odpowiedniego przepisu. Doktryna przyjęła, opierając 

się na prawie rzymskim, że nie odpowiadał za szkodę ten, kto odpierał bezprawny zamach
659

. 

Zasada ta została wyrażona następnie w art. 77 p.f.w. Przepisy o obronie koniecznej znalazły 

się w § 19 ABGB, § 227 BGB, art. 684 T. X cz. 1 Zwodu Praw i art. 52 ust. 1 OR. Jednak 

treść art. 139 k.z. wskazuje, że przesłanki obrony koniecznej w kodeksie zobowiązań zostały 

dostosowane do przesłanek obrony koniecznej z art. 21 k.k. z 1932 r. 

 

 W art. 140 k.z. umieszczono normy dotyczące stanu wyższej konieczności.  

Odpowiedzialność odszkodowawcza była wyłączona w stosunku do tego, kto zniszczył lub 

uszkodził cudzą rzecz albo zabił lub zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie lub od 

innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy lub zwierzęcia, jeżeli 

niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a czyn wyrządzający szkodę był konieczny. Kodeks 

zobowiązań odróżniał stan wyższej konieczności, czyli obrony przed rzeczami, od obrony 

przed ludźmi, czyli obrony koniecznej uregulowanej w art. 139 k.z., tak jak w kodeksie 

niemieckim i szwajcarskim, podczas gdy w kodeksie austriackim i projekcie 

francusko-włoskim granice te nie były jasne
660

. 

 Przepisów o stanie wyższej konieczności nie było w T. X cz. 1 Zwodu Praw, ale w 

T. XIV znajdował się przepis pozwalający na zabicie albo zranienie zwierzęcia napadającego 

bez powodu (art. 224). W kodeksie Napoleona instytucja stanu wyższej konieczności nie była 

uregulowana. Natomiast w art. 77 p.f.w. przyznano sądowi prawo decydowania o rozmiarze 

odszkodowania w sytuacji, gdy wyrządzono szkodę grożącą sobie lub osobie trzeciej po to, by 

uniknąć szkody bezpośrednio grożącej i znacznie poważniejszej. W kodeksie austriackim 

także nie było pierwotnie odpowiedniego przepisu. Pojawił się w 1916 r. (§ 1306a). Nie 

zwalniał jednak od odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku szkody wyrządzonej 

drugiemu w celu odwrócenia od siebie lub innych niebezpieczeństwa grożącego 

bezpośrednio, lecz pozwalał sędziemu na ograniczenie odszkodowania ze względu na 
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okoliczności takie jak stan majątkowy sprawcy i poszkodowanego, relację pomiędzy szkodą 

wyrządzoną a grożącą oraz zaniechanie obrony przez poszkodowanego. Znowelizowano 

także § 1307 z którego wynikało teraz, że pełna odpowiedzialność odszkodowawcza istniała 

w przypadku, gdy stan konieczności został w sposób zawiniony wywołany przez sprawcę. 

Przejawem prawa sędziowskiego był także art. 52 ust. 2 OR, który przyznawał sądowi prawo 

decydowania o odszkodowaniu w przypadku, gdy ktoś zniszczył własność drugiej osoby w 

celu uniknięcia szkody bezpośrednio grożącej sprawcy lub osobie trzeciej. W kodeksie 

niemieckim § 228 stanowił, że kto uszkodził lub zniszczył rzecz cudzą, aby odwrócić od 

siebie lub kogoś innego niebezpieczeństwo, nie działał bezprawnie, jeśli uszkodzenie lub 

zniszczenie było potrzebne do odwrócenia niebezpieczeństwa, a szkoda w porównaniu z 

niebezpieczeństwem nie była wysoka. Jeśli jednak niebezpieczeństwo powstało z winy 

działającego, był on obowiązany do wynagrodzenia szkody.  

Art. 85 zd. pierwsze projektu Tilla zawierał identyczne przesłanki stanu wyższej 

konieczności jak te z art. 140 k.z. Nie wymieniał tylko wprost niebezpieczeństwa grożącego 

ze strony zwierzęcia. Inspiracją był tu § 228 BGB
661

. Pominięto jednak kryterium relacji 

szkody wyrządzonej ze szkodą grożącą uznając, że nakładanie na stronę działającą w 

anormalnym stanie umysłowym obowiązku badania tej relacji nie było uzasadnione
662

. 

Natomiast w zdaniu drugim przepis art. 85 projektu zawierał dodatkowe postanowienia 

zakazujące sprzeciwiania się zniszczeniu lub uszkodzeniu swojej rzeczy, jeśli było to 

konieczne celem odwrócenia grożącej drugiemu szkody, a sprzeciwienie się wśród danych 

okoliczności wykraczało przeciwko dobrym obyczajom. Można było jednak żądać 

wynagrodzenia wynikłej z tego szkody. Regulacja ta była oparta na nieuwzględnionej 

propozycji odrzuconej w toku prac nad kodeksem niemieckim
663

. Zapis ten został jednak 

usunięty w art. 156 kontrprojektu. L. Domański nadał temu przepisowi brzmienie przyjęte w 

kodeksie zobowiązań z niewielkimi poprawkami wprowadzonymi w projekcie z 1932 r. 

(art. 149). L. Domański wzorował się także na projekcie rosyjskiego prawa o 

zobowiązaniach
664

.  

 

Ostatni przepis oddziału drugiego przyznawał posiadaczowi gruntu prawo zajęcia 

zwierzęcia, które wyrządziło szkodę, celem zabezpieczenia roszczenia odszkodowawczego. 
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Na zajętym zwierzęciu uzyskiwał on ustawowe prawo zastawu celem zabezpieczenia 

odszkodowania oraz kosztów żywienia i utrzymania zajętego zwierzęcia (art. 141 k.z.). 

Art. 87 projektu Tilla miał inne brzmienie. Posiadacz gruntu miał wprawdzie prawo 

zająć cudze zwierzę (a nawet zabić, jeśli usprawiedliwiały to okoliczności), które wyrządziło 

szkodę, celem zabezpieczenia zwrotu szkody, lecz powinien był natychmiast zawiadomić 

właściciela zwierzęcia, jeśli był mu znany, a następnie w ciągu ośmiu dni wnieść skargę o 

naprawienie szkody. W przeciwnym razie (a także, gdy właściciel zwierzęcia dał 

zabezpieczenie) powinien był zwrócić zwierzę i wynagrodzić szkodę jego właścicielowi. 

Art. 87 projektu Tilla był wzorowany na § 1321 i 1322 ABGB. L. Domański w kontrprojekcie 

pominął kwestię zajęcia zwierzęcia, ponieważ uznał, że powinna być ona uregulowana w 

przepisach o zastawie
665

. Podkomisja nie podzieliła tego poglądu i w projekcie z 1932 r. 

umieściła art. 151, według którego można było zająć cudze zwierzę celem zabezpieczenia 

roszczenia o naprawienie szkody. Można było nawet zabić zwierzę, jeśli okoliczności to 

usprawiedliwiały. Ta regulacja była oparta na art. 57 ust. 1 OR. Art. 52 ust. 2 OR nakładał 

ponadto obowiązek powiadomienia właściciela rzeczy albo podjęcia kroków w celu jego 

odnalezienia. Do kodeksu zobowiązań nie przejęto tego przepisu, natomiast dodano 

postanowienie o obowiązku zwrotu zwierzęcia po zapłacie odszkodowania i kosztów 

żywienia (art. 151 zd. drugie projektu z 1932 r.). W art. 141 projektu z 1933 r. nadano 

omawianemu przepisowi ostateczne brzmienie, usuwając wzmiankę o możliwości zabicia 

zwierzęcia, jako zbędną w świetle art. 140 k.z.
666

 Główną zmianą było przyznanie 

poszkodowanemu ustawowego prawa zastawu w miejsce (jak w kodeksie szwajcarskim) 

prawa zatrzymania. Należy jednak zauważyć, że z podanej wyżej uwagi L. Domańskiego o 

przyczynie pominięcia omawianego przepisu w kontrprojekcie można wyciągnąć wniosek, że 

już wcześniej intencją twórców kodeksu było wprowadzenie w tej sytuacji ustawowego prawa 

zastawu. Także bowiem na gruncie § 1321 ABGB, pomimo jego niejednoznacznego 

brzmienia, istniała możliwość przyjęcia, że przyznawał on prawo zastawu
667

. 
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4.2.4.3. Odpowiedzialność za cudze czyny 

 

Oddział trzeci poświęcony był odpowiedzialności osób trzecich (art. 142 - 147 k.z.). 

Według art. 142 k.z., kto z mocy ustawy lub umowy był zobowiązany do nadzoru nad osobą, 

której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie można było przypisać 

winy, zobowiązany był do naprawienia szkody, jaką osoba ta wyrządziła, chyba że 

udowodnił, że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby nastąpiła także 

przy starannym wykonywaniu nadzoru. Z kolei według art. 143 k.z., gdy poszkodowany nie 

mógł uzyskać naprawienia szkody od osób zobowiązanych do nadzoru, obowiązek 

całkowitego lub częściowego odszkodowania mógł być nałożony na samego sprawcę, jeżeli z 

okoliczności, a zwłaszcza ze stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy wynikało, że 

odpowiadało to względom słuszności. Oba te artykuły wywodziły się z art. 82 projektu Tilla a 

w kolejnych projektach podlegały jedynie zmianom stylistycznym (art. 157 kontrprojektu, 

art. 152 projektu Podkomisji). 

Odpowiedzialność za osoby objęte nadzorem była przewidziana we wszystkich 

kodeksach obowiązujących na ziemiach polskich. Najszerszy zakres miała ona w kodeksie 

Napoleona. Na podstawie art. 1384 KN wprowadzono odpowiedzialność różnych kategorii 

podmiotów za osoby i rzeczy będące pod ich nadzorem, m.in. ojca za nieletnie dzieci z nim 

zamieszkujące oraz nauczycieli i rzemieślników za uczniów i terminatorów. Kategorię 

„służących i zarządców’’ judykatura rozciągnęła na wszystkie osoby posługujące się innymi 

przy wykonywaniu swoich czynności
668

. Osoby zobowiązane do nadzoru mogły uwolnić się 

od odpowiedzialności, jeżeli udowodniły, że nie mogły przeszkodzić czynom swoich 

podopiecznych. Podobnie stanowił art. 79 p.f.w., zaś art. 76 p.f.w. przewidywał, że jeżeli 

poszkodowany przez osobę pozbawioną rozeznania nie mógł uzyskać odszkodowania od 

osoby zobowiązanej do nadzoru, wówczas sąd mógł, przy uwzględnieniu położenia stron, 

zasądzić „słuszne” odszkodowane od sprawcy. W T. X cz. 1 Zwodu Praw kwestie te 

regulowały art. 653, 654 i 686. Dotyczyły one rodziców zamieszkałych z nimi dzieci 

małoletnich (jeśli działały bez rozeznania – kodeks rosyjski nie wprowadzał sztywnej granicy 

wieku do której małoletni nie ponosił odpowiedzialności) oraz osób zobowiązanych z mocy 

prawa do nadzoru nad dziećmi niemieszkającymi przy rodzicach, obłąkanymi i 

pozbawionymi rozumu. Osoby te ponosiły odpowiedzialność, jeżeli pomimo możliwości 

zapobieżenia zbrodni lub występkowi, dopuściły do ich popełnienia wskutek „wyraźnego” 
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niedbalstwa. Jeżeli rodzice udowodnili, że nie mieli możliwości zapobieżenia popełnieniu 

czynu przez małoletniego, wówczas odszkodowanie wypłacano z majątku małoletniego. 

Kodeks austriacki zawierał dwa przepisy poświęcone osobom zobowiązanym do nadzoru: 

§ 1309 i 1310. Ponosiły one odpowiedzialność, jeśli zaniedbały powierzonego im obowiązku 

nadzoru nad osobami „obłąkanymi, głupowatymi albo niedojrzałymi”. Jeżeli uwolniły się od 

odpowiedzialności, wówczas poszkodowany mógł żądać naprawienia szkody od sprawcy. Sąd 

był uprawniony do zasądzenia odszkodowania w całości lub w części, po rozważeniu 

okoliczności, uwzględniając następujące kwestie: czy mimo że sprawca, który generalnie nie 

władał swoim rozumem, nie ponosił jednak w konkretnej sytuacji winy, czy poszkodowany 

zaniechał obrony oszczędzając sprawcę, czy wreszcie uwzględniając stan majątkowy obu 

stron. Ciężar dowodu winy spoczywał na poszkodowanym
669

. Kodeks niemiecki w § 832 

stanowił, że kto był obowiązany na mocy ustawy lub umowy do sprawowania nadzoru nad 

osobą potrzebującą nadzoru z powodu małoletniości albo swego stanu umysłowego lub 

fizycznego, zobowiązany był do naprawienia szkody, którą ta osoba bezprawnie wyrządziła 

osobie trzeciej. Obowiązek wynagrodzenia szkody nie zachodził jednak, jeśli zadośćuczynił 

obowiązkowi nadzoru albo jeśli szkoda powstałaby również w razie należytego sprawowania 

nadzoru. W § 827 i 828 wymieniono dwie kategorie sprawców czynu niedozwolonego: osoby 

będące w stanie nieprzytomności lub chorobliwego zakłócenia władz umysłowych oraz 

małoletnich (do lat siedmiu zawsze, a w wieku od ośmiu do osiemnastu lat w razie braku 

rozeznania) i głuchoniemych, w razie braku rozeznania - za które ponosiły odpowiedzialność 

osoby zobowiązane do nadzoru. Jeżeli jednak od osób zobowiązanych do nadzoru 

poszkodowany nie uzyskał naprawienia szkody, wówczas odszkodowania mógł się domagać 

od samego sprawcy, o ile przemawiały za tym względy słuszności. Odszkodowanie 

przysługiwało stosownie do okoliczności, w tym stosunków majątkowych między stronami, 

i gdy nie prowadziło to do utraty środków utrzymania i alimentacji (§ 829). Przepisów 

określających zasady odpowiedzialności podmiotów trzecich zobowiązanych do nadzoru nad 

osobami, którym nie można było przypisać winy, nie było natomiast w szwajcarskim 

kodeksie zobowiązań. 

Analizując przepisy art. 142 i 143 k.z. należy dojść do wniosku, że były one 

wzorowane na kodeksie niemieckim
670

, choć L. Domański wskazał także na redakcję zbliżoną 
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do art. 76 p.f.w.
671

. Odmiennie ukształtowano jednak krąg podmiotów, które objęte były 

hipotezą art. 142 k.z. Według kodeksu polskiego były to osoby, którym nie można było 

przypisać winy. Natomiast w kodeksie niemieckim chodziło o osoby znajdujące się pod 

nadzorem, niezależnie od tego, czy mogły ponosić winę. Zakres podmiotowy art. 142 k.z.  był 

podobny do projektu francusko-włoskiego i kodeksu szwajcarskiego. Przerzucenie ciężaru 

udowodnienia braku winy w nadzorze na osoby sprawujące nadzór było charakterystyczne dla 

kodeksu niemieckiego i francuskiego
672

. 

 

Art. 144 k.z. regulował zasady odpowiedzialności osoby powierzającej wykonanie 

czynności drugiemu. Odpowiadała ona za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy 

wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że udowodniła, że nie ponosiła żadnej winy 

w wyborze. Zasady tej nie stosowało się jednak w przypadku, gdy wykonanie czynności 

zostało powierzone osobom, przedsiębiorstwom i zakładom, trudniącym się zawodowo 

wykonywaniem takich czynności. Natomiast według art. 145 k.z., kto powierzał wykonanie 

czynności swemu podwładnemu, odpowiadał za szkodę wyrządzoną z jego winy przy 

wykonywaniu powierzonej mu czynności. 

Na gruncie kodeksu Napoleona odpowiedzialność powierzającego za wykonawców 

(„panów” i „dających zlecenie” za „służących” i „zarządców”) była regulowana przez 

art. 1384 KN, podobnie jak odpowiedzialność rodziców, nauczycieli i rzemieślników. Zakres 

zastosowania art. 1384 KN rozciągnięto na pracowników
673

. O ile jednak te kategorie 

podmiotów mogły się zwolnić z odpowiedzialności poprzez udowodnienie, że nie mogli 

przeszkodzić czynowi rodzącemu odpowiedzialność, to w przypadku „panów” i „dających 

zlecenie” nie istniała możliwość ekskulpacji
674

. Tą surową odpowiedzialność łagodziło 

orzecznictwo poprzez przyjęcie, że art. 1384 KN znajdował zastosowanie tylko do 

podwładnych, czyli osób zależnych od powierzającego oraz gdy czyn wyrządzający szkodę 

miał miejsce przy wykonywaniu poleconych czynności
675

. W projekcie francusko-włoskim 

powtórzono zasady z kodeksu Napoleona, z tym że umieszczono je w odrębnym artykule 

(art. 80). W prawie austriackim interpretacja § 1315, regulującego kwestię odpowiedzialności 
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za inne osoby, pierwotnie wywoływała wątpliwości
676

. Dlatego przepis ten znowelizowano w 

1916 r. Według nowego brzmienia ten, kto do załatwiania swych spraw posługiwał się osobą 

nieudolną lub świadomie osobą niebezpieczną, odpowiadał za szkodę jaką w tym charakterze 

wyrządziła ona osobie trzeciej. Kodeks austriacki rozróżniał zatem odpowiedzialność na 

zasadzie ryzyka za osobę niezdatną oraz odpowiedzialność na zasadzie winy za osobę 

niebezpieczną
677

. Dodanie nowelą sformułowania „w tym charakterze” miało na celu 

podkreślenie, że szkoda miała powstać przy załatwianiu spraw, a nie tylko przy sposobności 

ich załatwiania
678

. W prawie rosyjskim art. 687 T. X cz. 1 Zwodu Praw, podobnie jak kodeks 

Napoleona, stanowił, że „panowie” i „mocodawcy” odpowiadali za szkodę wyrządzoną przez 

„służących” i „pełnomocników” oraz że mogli oni zwolnić się z odpowiedzialności, jeśli 

udowodnili, że nie mogli zapobiec czynowi wywołującemu szkodę. Wyraźnie jednak dodano, 

że szkoda miała powstać „przy wykonywaniu” zleconych czynności. Kodeks niemiecki w 

§ 831 statuował odpowiedzialność za osobę ustanowioną do wykonania powierzonej 

czynności, jeżeli szkoda ta powstała przy jej wykonywaniu. Zwolnienie z odpowiedzialności 

było możliwe, jeśli powierzający udowodnił, że nie ponosił winy w wyborze, dostarczeniu 

narzędzi albo kierowaniu wykonaniem czynności albo szkoda powstałaby nawet w razie 

dołożenia staranności. Na podobnych zasadach opierał się też art. 55 OR. 

W projekcie Tilla znajdował się art. 83 który, opierając się na prawie austriackim, w 

zdaniu pierwszym przewidywał odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez osobę 

nieudolną lub niebezpieczną, którą posłużono się do załatwienia spraw, jeśli szkoda powstała 

na skutek takiej właściwości tej osoby (odpowiednik § 1315 ABGB). W dalszej części 

przepisu uregulowano kwestię odpowiedzialności za osobę niebezpieczną przyjętą do siebie, 

która wyrządziła szkodę domownikom i sąsiadom (odpowiednik § 1314 ABGB). Przepis ten 

został przebudowany przez L. Domańskiego. Według art. 159 kontrprojektu, przełożeni i 

dający zlecenie odpowiadali solidarnie ze sprawcą za szkodę wyrządzoną z winy 

podwładnych i spełniających zlecenie przy dokonywaniu powierzonych im czynności. Przepis 

ten nie stosował się do osób dających zlecenia przedsiębiorstwom i zakładom, które 

zawodowo zajmowały się wykonywaniem podobnych zleceń. W tym przypadku za szkodę 

wyrządzoną przy spełnianiu zlecenia odpowiedzialny był właściciel przedsiębiorstwa lub 

zakładu solidarnie ze sprawcą. Odpowiedzialność za świadome przyjęcie lub zatrzymanie 
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osoby niebezpiecznej dla otoczenia została utrzymana w osobnym art. 160 kontrprojektu. Na 

kontrprojekcie oparła się Podkomisja uznając, że rozróżnienie pomiędzy nieudolnością a 

niebezpieczeństwem jest trudne
679

. Podkomisja dokonała przy tym zmiany terminologii, 

wprowadzając ogólne pojęcie „powierzenia wykonania czynności drugiemu” (art. 154 

projektu z 1932 r.). Drugi przepis, poświęcony przyjętym do domu osobom niebezpiecznym, 

znalazł się w art. 155 projektu z 1932 r. W projekcie z 1933 r. dokonano dalszych zmian. 

Usunięto przepis traktujący o przyjętych do siebie osobach niebezpiecznych. Najważniejszą 

zmianą było jednak rozdzielenie materii objętej art. 154 projektu z 1932 r. do dwóch 

odrębnych przepisów - art. 144 i 145. Komisja Kodyfikacyjna uznała bowiem, że należy 

zróżnicować podstawy odpowiedzialności osób powierzających wykonanie czynności 

drugiemu od osób powierzających wykonanie czynności podwładnemu
680

. W art. 144 nie było 

wymogu zawinienia sprawcy. Wprowadzono natomiast możliwość ekskulpacji poprzez 

udowodnienie braku winy w wyborze albo powierzenie wykonania czynności podmiotom 

trudniącym się zawodowo wykonywaniem powierzonych czynności. Przesłankę zawinienia 

sprawcy, przy braku możliwości ekskulpacji, zachowano natomiast w art. 145 projektu. 

Efektem prac nad art. 154 projektu z 1932 r. było nie tylko stworzenie osobnej 

regulacji dotyczącej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z winy podwładnego, lecz 

także wyodrębnienie z art. 154 projektu z 1932 r. w osobnym art. 146 regulacji o solidarnej 

odpowiedzialność sprawcy i osoby odpowiedzialnej za wyrządzoną przez niego szkodę w 

sytuacjach opisanych w art. 144 i 145 k.z. Podobny przepis istniał w § 840 BGB. 

Natomiast art. 147 k.z. przyznawał osobie odpowiadającej za cudze czyny zwrotne 

roszczenie do sprawcy, jeżeli udowodniła, że szkoda powstała z jego winy. Przepis ten został 

zaproponowany przez L. Domańskiego, który wzorował się na projekcie kodeksu rosyjskiego 

(art. 161 kontrprojektu i art. 156 projektu z 1932 r.)
681

. Podobnie stanowiły § 1313 ABGB i 

§ 840 zd. drugie BGB. Także na gruncie kodeksu Napoleona orzecznictwo przyjmowało, że 

osobie odpowiedzialnej za drugą przysługuje prawo regresu przeciwko rzeczywistemu 

sprawcy, gdy ten ponosił odpowiedzialność za własne czyny
682

. 
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4.2.4.4. Odpowiedzialność za szkody, wyrządzone przez zwierzęta i rzeczy 

 

W oddziale czwartym wyróżniono trzy rodzaje szkód: wyrządzone przez zwierzęta, 

wywołane przez wyrzucenie, wylanie i wypadnięcie czegoś z pomieszczenia oraz przez 

zawalenie się budynku lub oberwanie się części budynku lub innego urządzenia. Na etapie 

prac Podkomisji zgłoszony został wniosek, aby odpowiedzialność z tych tytułów objąć 

jednym przepisem. Wprowadzał on odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z możliwością 

ekskulpacji poprzez wykazanie winy poszkodowanego. Wniosek ten nie został ostatecznie 

przyjęty
683

. 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta i rzeczy była regulowana w 

art. 148 - 151 k.z. Według art. 148 k.z. właściciel zwierzęcia albo ten, kto posługiwał się 

zwierzęciem, był odpowiedzialny za szkodę, jaką ono wyrządziło, niezależnie od tego, czy 

było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że udowodnił, że nie można 

było przypisać winy ani jemu, ani osobie za którą ponosił odpowiedzialność. Jednak po myśli 

art. 149 k.z., nawet gdy właściciel zwierzęcia lub ten kto się nim posługiwał nie ponosił 

odpowiedzialności, sąd mógł zasądzić odszkodowanie uwzględniając okoliczności, 

a zwłaszcza stan majątkowy obu stron oraz względy słuszności. 

 Art. 94 projektu Tilla miał inne brzmienie. Zobowiązanym do naprawienia szkody był 

ten, kto zwierzę do tego „napędzał, drażnił lub kto je przechowywać zaniedbał”, chyba że 

udowodnił, że nie zaniedbał należytej staranności w pomieszczeniu lub nadzorze, albo że 

szkoda nastąpiłaby mimo dołożenia takiej staranności. Nie było w projekcie Tilla 

odpowiedzialności na zasadzie słuszności. Art. 162 kontrprojektu miał treść zbliżoną już do 

ostatecznego brzmienia art. 148 k.z., z tym że inne były przesłanki ekskulpacji - 

odpowiedzialny za szkodę musiał udowodnić, że szkoda powstała z winy poszkodowanego 

lub osoby trzeciej albo że szkoda nastąpiłaby mimo dołożenia wszelkiej staranności. 

Na propozycji L. Domańskiego oparty był art. 157 projektu Podkomisji. Dodano jednak do 

niego możliwość przyznania odszkodowania na zasadach słuszności (późniejszy art. 149 k.z.). 

Ostatecznych zmian dokonano w projekcie z 1933 r. (art. 148). 

 Spośród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich najsurowsza 

odpowiedzialność był przewidziana w kodeksie Napoleona, w którym nie przewidziano 

żadnych możliwości zwolnienia się z odpowiedzialności. Nie było także możliwości 

zasądzenia odszkodowania na zasadach słuszności. Na kodeksie Napoleona oparty był też 

                                                           
683

 J. Wasilkowski, op.cit., s. 7-8. 



186 

 

art. 81 p.f.w. Wprowadzono w nim jednak możliwość ekskulpacji poprzez udowodnienie, że 

wypadek został spowodowany z winy poszkodowanego, czyn osoby trzeciej, przypadek 

losowy lub siły wyższej. Przypadki te zostały zaczerpnięte z orzecznictwa do art. 1385 KN, 

które łagodziło surową odpowiedzialność na gruncie kodeksu Napoleona
684

. Na początku 

obowiązywania kodeksu niemieckiego odpowiedzialność utrzymującego zwierzę za 

spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, zdrowia i rzeczy była równie surowa co w 

kodeksie Napoleona, tzn. była odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka (§ 833). W 1908 r. 

dodano do § 833 zdanie drugie, zgodnie z którym odpowiedzialność taka nie zachodziła, gdy 

szkodę spowodowało zwierzę domowe, które służyło do wykonywania zawodu, pracy 

zarobkowej lub do utrzymania tego, kto je trzymał, i gdy trzymający zwierzę przy 

wykonywaniu nadzoru nad zwierzęciem dołożył wymaganej w obrocie staranności albo też 

szkoda powstałaby również w razie dołożenia tej staranności. Za trzymającego zwierzę 

orzecznictwo niemieckie uznawało tego, kto we własnym interesie przez dostarczenie 

schronienia i utrzymania objął pieczę nad zwierzęciem na pewien czas, tzn. nie tylko w 

sposób przemijający
685

. Kodeks austriacki (który był inspiracją dla E. Tilla) w § 1320 zd. 

pierwsze zwięźle stanowił, że za szkodę wyrządzoną przez zwierzę odpowiadał ten, kto 

zwierzę do tego napędził, podrażnił albo zaniedbał pilnować. Ze zdania drugiego wynikało, że 

to poszkodowany był zobowiązany udowodnić winę utrzymującego zwierzę. Rozważano przy 

tym oparcie się z na zasadzie ryzyka, z czego jednak zrezygnowano pod wpływem 

nowelizacji § 833 BGB
686

. Ostatecznie nowelą z 1916 r. nadano zdaniu drugiemu nowe 

brzmienie przerzucając ciężar udowodnienia braku winy w przechowaniu lub nadzorze nad 

zwierzęciem na trzymającego zwierzę. Pojęcie „trzymania” zwierzęcia z § 1320 ABGB było 

przy tym nieco inne niż na gruncie § 833 BGB i było zbieżne z pojęciem posiadania
687

. Na 

zasadzie winy oparty był także art. 688 T. X cz. 1 Zwodu Praw, dotyczący zwierząt dzikich i 

niebezpiecznych. Jednak to poszkodowany był zobowiązany udowodnić brak dozoru nad 

zwierzęciem albo że środki ostrożności były oczywiście niewystarczające. W kodeksie 

szwajcarskim kwestię odpowiedzialności osoby trzymającej zwierzę regulował art. 56. Była 

to odpowiedzialność na zasadzie winy. Ciężar udowodnienia jej braku spoczywał na 

trzymającym zwierzę. Przesłanki ekskulpacji z art. 56 ust. 1 OR były bardzo podobne do tych 

z art. 94 projektu Tilla. 
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Analizując treść poszczególnych przepisów obcych kodeksów o odpowiedzialności za 

zwierzę można dostrzec, że treść art. 148 k.z. była bardzo podobna do art. 1385 KN i art. 

81 p.f.w, w szczególności co do określenia kręgu osób odpowiedzialnych (właściciel 

zwierzęcia lub ten kto się nim posługuje), odmiennego niż we wszystkich pozostałych 

kodeksach (trzymający zwierzę). Inaczej określono jednak przesłanki ekskulpacyjne. Zostały 

one w kodeksie zobowiązań określone nieco szerzej, aby dostosować treść art. 148 k.z. do 

realiów społecznych Polski, w której trzymanie zwierząt przez niezamożne społeczeństwo 

było zjawiskiem powszechnym
688

. Odpowiednika w obcych kodeksach nie miał art. 149 k.z. 

Za jego wprowadzeniem, zdaniem twórców kodeksu zobowiązań, przemawiały te same 

względy co w przypadku art. 143 k.z.
689

 

 

Art. 150 k.z. dotyczył odpowiedzialności za szkodę wywołaną wyrzuceniem, 

wylaniem lub wypadnięciem czegoś z pomieszczenia. Odpowiedzialność ta obciążała tego, 

kto zajmował pomieszczenie.  Okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność były siła 

wyższa albo wyłączna wina poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący 

pomieszczenie nie ponosił odpowiedzialności i której działaniu nie mógł przeszkodzić. 

Art. 96 projektu Tilla mówił tylko o wyrzuceniu lub spadnięciu, choć z uzasadnienia 

projektu wynikało, że autor miał też na myśli wylanie
690

. Nie przewidywano możliwości 

zwolnienia się z odpowiedzialności przez osobę zajmującą mieszkanie. Mogła ona jedynie 

dochodzić regresu od sprawcy. W art. 163 kontrprojektu omawiany przepis przybrał kształt 

zbliżony do ostatecznego. Nieco inaczej określono przesłanki ekskulpacji osoby zajmującej 

pomieszczenie lub budynek. Były nimi siła wyższa albo wina osoby trzeciej, której działania 

nie mogła przewidzieć i szkodzie wyrządzonej przez nią nie mogła zapobiec. Początkowo 

Podkomisja przejęła te przesłanki ekskulpacji, ale w trakcie pierwszego czytania dodano do 

nich winę poszkodowanego
691

. W kontrprojekcie znajdowała się także dodatkowa wzmianka, 

że osoba zajmująca pomieszczenie lub budynek odpowiadała solidarnie ze sprawcą z 

zachowaniem regresu do niego. W art. 158 projektu Podkomisji najpierw usunięto wzmiankę 

o regresie a następnie w art. 151 projektu z 1933 r. usunięto cały zapis o odpowiedzialności 

solidarnej.  
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W okresie zaborów analogiczny przepis znajdował się tylko w § 1318 ABGB. 

Podobnie jak w kodeksie zobowiązań, dotyczył zarówno spadnięcia, jak i wylania oraz 

wyrzucenia rzeczy. Odpowiedzialność ta była odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka i 

obciążała właściciela mieszkania, przy czym oprócz właściciela odpowiadać mógł też, ale już 

na zasadzie winy, bezpośredni sprawca
692

. Nie były przewidziane żadne okoliczności 

wyłączające odpowiedzialność. Podobny przepis, dający jednak możliwość zwolnienia się z 

odpowiedzialności poprzez udowodnienie, że szkoda została wyrządzona przez inną osobę, za 

którą zajmujący mieszkanie nie odpowiadał, znajdował się w projekcie kodeksu 

niemieckiego. Został jednak ostatecznie wykreślony
693

. Nie wprowadzono natomiast do 

kodeksu zobowiązań bardziej ogólnego przepisu dotyczącego odpowiedzialności za rzeczy 

znajdujące się pod nadzorem, który znajdował się w art. 1384 KN i art. 82 p.f.w. O ile na 

gruncie kodeksu Napoleona nie było możliwości ekskulpacji, to w projekcie francusko-

włoskim przewidziano katalog okoliczności wyłączających odpowiedzialność. Pokrywały się 

one z wymienionymi w art. 150 k.z., z tym że dodatkowo dołączono do nich jeszcze 

„przypadek losowy”. 

Podsumowując, inspiracją dla wprowadzenia art. 150 do kodeksu zobowiązań były 

przepisy austriackie, uzupełnione okolicznościami ekskulpacyjnymi zaczerpniętymi z 

projektu francusko-włoskiego. W stosunku do § 1318 ABGB inaczej określono jednak 

podmiot odpowiedzialny – zamiast właściciela był nim „zajmujący” pomieszczenie, 

niezależnie od posiadanego tytułu prawnego
694

. 

 

Art. 151 § 1 k.z. dotyczył szkód wyrządzonych przez zawalenie się budynku lub 

oberwanie się części budynku albo innego urządzenia. Odpowiadał za nie ich posiadacz, 

chyba że udowodnił, że wypadek nie nastąpił skutkiem braku utrzymania budynku w 

należytym stanie ani skutkiem wady w jego budowie. W § 2 wprowadzono środki 

zapobiegawcze na wypadek powstania stanu zagrożenia zawaleniem się budynku lub innego 

urządzenia. Osoba zagrożona mogła domagać się od posiadacza podjęcia środków 

zaradczych, a w przypadku ich niepodjęcia mogła żądać upoważnienia przez sąd do 

zastosowania tych środków na koszt posiadacza. 

Pomiędzy porządkami prawnymi obowiązującymi na ziemiach polskich istniały w tej 

kwestii duże różnice. Art. 1386 KN nakładał na właściciela obowiązek pokrycia szkody 
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wyrządzonej jedynie zawaleniem się budynku, gdy było to skutkiem niewłaściwego 

utrzymania lub wady w budowie. Właściciel nie miał możliwości zwolnienia się z 

odpowiedzialności. Takie samo brzmienie miał art. 58 OR. Wbrew jednak dosłownemu 

brzmieniu art. 1386 KN orzecznictwo stało na stanowisku, że poszkodowany nie musiał 

udowadniać niewłaściwego utrzymywania budynku lub wady w budowie, gdyż okoliczności 

te domniemywało się
695

. Poglądy orzecznictwa miały wpływ na treść art. 83 p.f.w., który 

stanowił, że właściciel budynku odpowiadał za szkodę wyrządzoną zawaleniem się budynku, 

chyba że udowodnił, że zawalenie nie nastąpiło skutkiem braku utrzymania ani skutkiem 

wady w budowie. W kodeksie austriackim pierwotnie omawianą kwestię regulował tylko 

§ 343. Nowelą z 1916 r. wprowadzono nowy § 1319, który dotyczył nie tylko zawalenia się 

budynku lub innego urządzenia wystawionego na gruncie, ale także odpadnięcia ich części. 

Posiadacz (a nie właściciel) obowiązany był do odszkodowania, jeśli zdarzenie takie nastąpiło 

skutkiem wadliwości budynku lub urządzenia, a on nie udowodnił, że dołożył wszelkiej 

staranności potrzebnej do odwrócenia niebezpieczeństwa. Ciężar dowodu braku winy 

spoczywał zatem na posiadaczu
696

. W kodeksie niemieckim odpowiedzialność z tytułu 

zawalenia lub usunięcia się części budynku lub innego połączonego z gruntem dzieła także 

była nałożona na posiadacza (§ 836)
697

. Przesłanką było ustalenie, że zawalenie lub usunięcie 

się było następstwem wadliwego wykonania lub niedostatecznego utrzymania. Posiadacz 

mógł zwolnić się z odpowiedzialności poprzez udowodnienie, że dołożył wymaganej w 

obrocie staranności. Kodeks niemiecki rozszerzał także odpowiedzialność na poprzedniego 

posiadacza, gdy szkoda powstała w ciągu roku po ustaniu posiadania.  

Stosowny przepis znajdował się już w projekcie Tilla (art. 95). Pomimo odmiennej 

redakcji oparty był na tych samych zasadach co art. 151 k.z. Nieco inny był tylko sposób 

określenia okoliczności wyłączających odpowiedzialność, wzorowany na kodeksie 

austriackim. Okoliczności te zostały zmodyfikowane w duchu prawa francuskiego przez 

L. Domańskiego (art. 184 kontrprojektu), który przerzucił ciężar dowodu na 

poszkodowanego
698

. Podkomisja dokonała jednak zmiany tej części przepisu (art. 159 

projektu z 1932 r.) opierając się na zasadzie ryzyka, przy czym zobowiązany mógł się 

uwolnić od odpowiedzialności gdy udowodnił, że wypadek nie nastąpił ani skutkiem braku 
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utrzymania, ani skutkiem wady w budowie. Podkomisja uznała bowiem, że po zawaleniu się 

budynku trudno byłoby ustalić przyczynę wypadku, zaś nowy sposób określenia okoliczności 

ekskulpujących był wzorowany na projekcie francusko-włoskim”
699

. Istotną różnicą 

wprowadzoną przez Podkomisję było obciążenie odpowiedzialnością właściciela budynku 

a nie, jak we wcześniejszych projektach, posiadacza. W projekcie z 1933 r. zmiana ta jednak 

nie utrzymała się. W pozostałym zakresie Kolegium Uchwalające przyjęło projekt 

Podkomisji.  

Natomiast art. 151 § 2 k.z. był wzorowany na § 343 ABGB (mówiącym o zagrożeniu 

zawaleniem się budowli lub innej rzeczy, które rodziło prawo do żądania sądowego 

zabezpieczenia) i art. 59 OR (mówiącym o prawie domagania się od właściciela budynku lub 

innego obiektu aby podjął środki konieczne do odwrócenia niebezpieczeństwa)
700

. W innych 

kodeksach oraz w projekcie francusko-włoskim nie było odpowiedników tego przepisu. 

 

4.2.4.5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z użyciem sił przyrody 

 

Oddział 5 był poświęcony szkodom wyrządzonym w związku z użyciem sił przyrody 

(art. 152 - 156 k.z.). Obejmował dwa rodzaje źródeł takiej odpowiedzialności: 

przedsiębiorstwa wprowadzane w ruch siłami przyrody oraz pojazdy mechaniczne. 

Zgodnie z art. 152 k.z. właściciele przedsiębiorstw lub zakładów (oraz inne osoby 

prowadzące cudze przedsiębiorstwo lub zakład na własny rachunek), wprawianych w ruch za 

pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, wody, itp.) albo wytwarzających materiały 

wybuchowe lub posługujących się nimi, odpowiadali za szkodę na osobie lub mieniu, 

wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu. Od tej odpowiedzialności 

mogli się uwolnić, gdy udowodnili, że szkoda powstała wyłącznie z winy poszkodowanego 

lub osoby trzeciej, za której czyny nie ponosili odpowiedzialności albo wskutek siły wyższej.  

Art. 152 k.z. miał inne brzmienie, ale merytorycznie był zbliżony do art. 97 projektu 

Tilla. Ten ostatni inaczej ujmował tylko charakter podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. 

Były to przedsiębiorstwa „które do swego ruchu używają pary albo inne siły elementarnej”. 

Ponadto według projektu Tilla wina osoby trzeciej jako jedna z okoliczności ekskulpujących 

nie musiała być wyłączna. Określenie to wprowadził L. Domański, który znacznie 

rozbudował w art. 165 kontrprojektu omawianą regulację. Drugą zmianą było opisanie 
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podmiotu odpowiedzialnego jako przedsiębiorstwa lub zakładu „używającego maszyn, 

narzędzi i innych urządzeń, wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody”. Można było z tego 

wywnioskować, że siły przyrody mają kierować poszczególnymi maszynami, a nie 

przedsiębiorstwem jako całością. Podkomisja uznała kontrprojekt w tym zakresie za słuszny 

(art. 160 projektu z 1932 r.). Usunięto tylko wzmiankę o wyłączności winy poszkodowanego 

jako przesłance zwalniającej z odpowiedzialności. Wzmianka ta powróciła w art. 152 projektu 

z 1933 r. Natomiast odniesienie „wprawiania w ruch za pomocą sił przyrody” do całych 

przedsiębiorstw, a nie tylko do używanych przez nie narzędzi i urządzeń, nastąpiło na etapie 

prac komisji międzyministerialnej. Drugą zmianą dokonaną poza Komisją Kodyfikacyjną 

było zastąpienie sformułowania „w związku z ruchem przedsiębiorstwa” pojęciem „przez 

ruch przedsiębiorstwa”. W efekcie doszło do zawężenia zakresu art. 152 k.z.
701

  

 Wprowadzenie do kodeksu zobowiązań przepisu o szkodach wyrządzonych przez ruch 

przedsiębiorstwa było nowością, która nie miała odpowiednika w kodeksach zaborczych ani 

w projekcie francusko-włoskim czy kodeksie szwajcarskim. Istniały natomiast ustawy 

szczególne dotyczące np. odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwo 

pracownikom czy też szkód kolejowych. Generalnie wprowadzały one odpowiedzialność na 

zasadzie ryzyka
702

. Takie przepisy istniały także w Polsce i do nich odsyłał art. 156 k.z.
703

 

Przełamanie zasady winy i wprowadzenie odpowiedzialności obiektywnej, np. w przypadku 

odpowiedzialności osób zobowiązanych do nadzoru nad rzeczą, można było dostrzec także w 

judykaturze francuskiej na tle art. 1384 KN
704

. 

 

Zasady odpowiedzialności na zasadzie ryzyka przedsiębiorstw wprawianych w ruch 

siłami przyrody znajdowały także zastosowanie do szkód wyrządzonych przez mechaniczne 

środki komunikacji (art. 153 - 155 k.z.). Odpowiedzialność ta ciążyła na właścicielu środka, 

innej osobie (w przypadku oddania pojazdu do użytku na jej własny rachunek i 

niebezpieczeństwo) albo tym, kto miał władzę rozporządzania środkiem komunikacji (jeżeli 

właściciel pozbawiony został możności rozporządzania nim wskutek cudzego czynu 

bezprawnego). Powrót do zasady winy następował w przypadku zderzenia się środków 

komunikacji oraz w stosunku do osób przewożonych z grzeczności. Ponadto zarówno do 

odpowiedzialności przedsiębiorstw na podstawie art. 152 k.z., jak i odpowiedzialności za 
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mechaniczne środki komunikacji na podstawie art. 153 k.z., znajdował zastosowanie 

art. 155 k.z., zgodnie z którym odpowiedzialności tej nie można było z góry ograniczyć ani 

wyłączyć. 

 Przepis o odpowiedzialności za szkody wyrządzone „automobilami, kołami 

motorowemi i innymi siłą elementarną poruszanemi” znalazł się w projekcie Tilla (art. 99). W 

ogólnych zarysach był zbliżony do art. 153 - 155 k.z. Art. 99 projektu Tilla wyraźnie wyłączał 

pojazdy na szynach. Wzmiankę tą wykreślono w kolejnych projektach uznając, że w ich 

przypadku w grę wchodzi odpowiedzialność z tytułu ruchu przedsiębiorstw wprawianych w 

ruch siłami przyrody
705

. Odpowiedzialność na podstawie art. 99 projektu nie dotyczyła także 

osób obsługujących pojazd. Inny był krąg podmiotów odpowiedzialnych - byli nimi nie tylko 

właściciele ale i kierujący. Natomiast podobnie jak w ostatecznym tekście kodeksu, prof. Till 

przewidywał także odpowiedzialność osoby, której oddano pojazd do użytku na jej rachunek i 

niebezpieczeństwo oraz tego, kto miał władzę rozporządzania środkiem komunikacji na 

skutek czynu bezprawnego. Pewna różnica zachodziła natomiast co do okoliczności 

wyłączających odpowiedzialność. Były nimi wyłączna wina poszkodowanego lub osoby 

trzeciej oraz niemożność uniknięcia zdarzenia wywołującego szkodę pomimo zachowania 

przezorności nakazanej przepisami prawa. W kontrprojekcie przebudowano zasady 

odpowiedzialności za ruch pojazdów poprzez odesłanie (którego nie było w projekcie Tilla) 

do przepisu o odpowiedzialności za ruch przedsiębiorstwa. Z kręgu osób odpowiedzialnych 

za szkodę usunięto kierujących uznając, że ściągnięcie od nich zasądzonej kwoty w 

większości wypadków byłoby niemożliwe
706

. W kontrprojekcie nie było też przepisu 

zakazującego wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności. Powrócił on w art. 163 

projektu Podkomisji. W art. 162 tego projektu wprowadzono także odpowiedzialność na 

zasadzie winy w przypadku zderzenia pojazdów i przewozu z grzeczności. Ostateczny kształt 

nadano omawianym przepisom w art. 153 - 155 projektu z 1933 r. 

 Ze względu na moment ich powstania, przepisów o odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone ruchem pojazdów nie było w kodeksach zaborczych. Pojawiły się natomiast 

szczególne ustawy „automobilowe”
707

. W zaborze austriackim obwiązywała tym zakresie 

ustawa z 9 sierpnia 1908 r.
708

 Przepisy polskiego kodeksu oparte były właśnie na tej 
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ustawie
709

. Nomenklaturą austriacką posługiwał się już E. Till w swoim projekcie. Stąd 

wywodził się też pomysł obciążenia odpowiedzialnością kierowcy (art. 1 ustawy). Krąg 

podmiotów odpowiedzialnych za szkodę (właściciel, osoba używająca środka komunikacji na 

własny rachunek, osoba władająca pojazdem na skutek czyny zabronionego) także był 

określony w ustawie austriackiej (art. 1 ust. 2 i 3), podobnie jak wyłączenie z zakresu jej 

obowiązywania przypadków zderzenia się pojazdów (art. 3 ustawy) i wyrządzenia szkody 

pasażerom przewożonym nieodpłatnie (art. 4).  

 

4.2.4.6. Odszkodowanie w ogólności 

 

Oddział 6 dotyczył odszkodowania i zadośćuczynienia. Termin „zadośćuczynienie” 

jako synonim odszkodowania za szkodę niemajątkową przejęto z kodeksu szwajcarskiego
710

. 

Po raz pierwszy został użyty w art. 93 projektu Tilla. Kwestii odszkodowania E. Till 

poświęcił dziewięć, a L. Domański aż piętnaście artykułów. R. Longchamps de Berier 

uważał, że konieczne jest dokładne uregulowanie tego problemu i dlatego popierał zapisy 

kontrprojektu
711

. Ostatecznie w kodeksie zobowiązań znalazło się dziesięć artykułów. 

 

Art. 157 k.z. zawierał trzy normy: 

1) opis elementów odszkodowania, czyli stratę jaką poszkodowany poniósł oraz korzyść, 

której mógł się spodziewać, gdyby mu nie wyrządzono szkody (§ 1); 

2) wskazanie, że zobowiązany do odszkodowania odpowiadał tylko za normalne 

następstwa działania lub zaniechania, które spowodowało szkodę (§ 2); 

3) określenie dopuszczalności zadośćuczynienia za krzywdę moralną, które było możliwe 

tylko w wypadkach przewidzianych przez ustawę (§ 3).  

 W kodeksach obowiązujących na ziemiach polskich funkcjonowały różne rozwiązania 

co do zakresu kompensacji szkody.  

Na gruncie kodeksu Napoleona, w przepisach dotyczących niewykonania 

zobowiązania, znajdował się art. 1149, według którego odszkodowanie obejmowało zarówno 

stratę, jak i utracony zysk. Kodeks Napoleona rozróżniał w art. 1150 szkody i straty, które 
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dłużnik mógł przewidzieć oraz te, które nie mogły być przewidziane. Za te drugie sprawca 

odpowiadał wtedy, gdy działał podstępnie (dłużnik złej wiary). Niezależnie od złej albo 

dobrej wiary dłużnika, art. 1151 KN określał zakres przyczynowości stanowiąc, że sprawca 

odpowiadał tylko za „bezpośrednie i proste” następstwa niewykonania umowy.  Natomiast w 

przepisach dotyczących występków i jakby-występków brak było przepisów o 

odszkodowaniu. Znajdował się wśród nich tylko art. 1382 KN, który mówił o obowiązku 

naprawienia szkody. Zarówno jednak doktryna, jak i orzecznictwo przyjmowały, że chodzi tu 

o całość szkody, przy czym przy deliktach nie miał zastosowania art. 1150 KN
712

. 

Odpowiedzialność za krzywdę moralną wynikała natomiast z orzecznictwa sądowego, które 

wprowadzało ją przede wszystkim przy deliktach, gdy szkoda była poważna i rzeczywista, np. 

w wypadku spowodowania śmierci lub choroby bliskiej osoby lub obrazy cudzych uczuć. 

Natomiast na gruncie odpowiedzialności kontraktowej, pomimo kontrowersji, możliwość 

wynagrodzenia szkody moralnej była także niekiedy akceptowana przez orzecznictwo
713

.  

W dużej części koncepcje istniejące na gruncie prawa francuskiego zostały przyjęte w 

projekcie francusko-włoskim. W przypadku czynów niedozwolonych obowiązek naprawienia 

szkody obejmował wszelką szkodę, zarówno materialną, jak i moralną (art. 85). Zgodnie z 

art. 98 wynagrodzenie szkody obejmowało stratę i utracone zyski. Ponadto w projekcie 

znajdowały się art. 99 i 100, które były odpowiednikami art. 1150 i 1151 KN. 

W kodeksie austriackim (wzorem Landrechtu pruskiego
714

) pod pojęciem właściwego 

odszkodowania rozumiano tylko wynagrodzenie rzeczywistej straty (§ 1293). Pojęcie 

zadośćuczynienia było szersze i obejmowało także wynagrodzenie utraconego zysku oraz 

wyrządzonej obrazy (§ 1323). Powstanie obowiązku zapłaty odszkodowania lub 

zadośćuczynienia zależało przede wszystkim od rodzaju winy - jeżeli sprawcy można było 

przypisać winę umyślną lub oczywiste niedbalstwo, wówczas miał on obowiązek zapłacić 

zadośćuczynienie (§ 1324). Obowiązek zapłaty zadośćuczynienia obejmującego nie tylko 

rzeczywistą stratę, ale i utracony zysk występował także w przypadku uszkodzenia ciała na 

skutek podstępu lub „uderzającego” niedbalstwa (§ 1331).   

Tom X cz. 1 Zwodu Praw zawierał tylko jeden przepis poświęcony kwestii rozmiaru 

odszkodowania (art. 645). W przypadku zbrodni i występków (tzn. przy odpowiedzialności 

deliktowej) sprawca odpowiadał nie tylko za szkody wynikłe bezpośrednio, ale i pośrednio z 

jego czynu, jeżeli działał w złym zamiarze. W prawie rosyjskim pojęcie szkody obejmowało 
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zarówno rzeczywistą stratę, jak i utracony zysk. Zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne lub 

moralne przysługiwało tylko w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
715

. 

Kodeks niemiecki zerwał z tradycyjnymi, reprezentowanymi przez prawo francuskie, 

podziałami na szkody bezpośrednie i pośrednie, przewidziane i nieprzewidziane. W kodeksie 

niemieckim § 252 stanowił, że odszkodowanie obejmowało także utracony zysk. Przepis ten 

zawierał ponadto definicję utraconego zysku (zysk którego można by z 

prawdopodobieństwem oczekiwać według zwyczajnego biegu rzeczy albo według 

szczególnych okoliczności, w szczególności według poczynionych przygotowań i zarządzeń). 

Natomiast w § 253 znalazło się postanowienie, że za szkodę niemajątkową (idealną) można 

było żądać odszkodowania tylko w przypadkach w ustawie oznaczonych.  

Kodeks szwajcarski przyznawał sędziemu szeroką władzę dyskrecjonalną. 

Art. 43 ust. 1 stanowił, że forma i rozmiar odszkodowania ustalane były stosownie do 

okoliczności i stopnia zawinienia. Kodeks szwajcarski, podobnie jak niemiecki, opierał się na 

niewyrażonej wprost w przepisach koncepcji adekwatnego związku przyczynowego
716

. 

Projekt Tilla zawierał w art. 77 treść odpowiadającą art. 157 § 1 k.z. Określał lucrum 

cessans jako „zysk, jakiego został pozbawiony, a którego mógł się spodziewać w 

zwyczajnym toku rzeczy”. Autor projektu sięgnął tu do kodeksu niemieckiego (§ 252), który 

jako jedyny zawierał definicję utraconego zysku. Pojęcie „korzyść” zostało wprowadzone 

przez L. Domańskiego (art. 168 kontrprojektu), który równocześnie nieco inaczej określił 

lucrum cessans jako „korzyść której został pozbawiony lub której mógł się spodziewać, 

gdyby mu szkody nie wyrządzono”. W kontrprojekcie znajdowały się przy tym dwa przepisy 

określające szkodę. Art. 168 był umieszczony w tytule o czynach niedozwolonych. Natomiast 

w tytule o skutkach niewykonania zobowiązań z winy dłużnika znajdował się art. 283, który 

miał nieco inne brzmienie („wynagrodzenie szkody, należne wierzycielowi, obejmuje w 

ogólności stratę, jaką poniósł, i zyski, jakich był pozbawiony”). Określanie elementów 

składowych szkody w obu reżimach odpowiedzialności było konsekwencją odróżniania 

szkody spowodowanej niewykonaniem zobowiązania od szkody spowodowanej czynem 

niedozwolonym. Z tego powodu, zarówno w projekcie Tilla, jak i w kontrprojekcie, w 

przepisach o odpowiedzialności kontraktowej znajdowała się grupa przepisów dotycząca 

ustalenia odszkodowania. W projekcie Tilla wprawdzie nie było w części dotyczącej 

odpowiedzialności kontraktowej bezpośredniego odpowiednika art. 77, ale w art. 177 
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określono, że „miarę i sposób wynagrodzenia szkody wynikłej z niespełnienia świadczenia 

wskazuje umowa albo szczególne postanowienia ustawy; w braku tychże zastosowanie mają 

do miary i sposobu wynagrodzenia przepisy o wynagrodzeniu szkody”. Koncepcję określania 

elementów odszkodowania osobno dla czynów niedozwolonych i odpowiedzialności 

kontraktowej przyjęto także w projekcie Podkomisji (art. 165 i 259). Dopiero w projekcie 

przyjętym przez Kolegium Uchwalające częściowo zrezygnowano z podwójnej regulacji, 

umieszczając tylko jeden przepis (art. 157), który rozbudowano do postaci przyjętej potem w 

ostatecznym tekście kodeksu. Na mocy zawartego w art. 242 k.z. odesłania, do 

odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązania należało w braku postanowień umowy 

lub szczególnych przepisów ustawy stosować przepisy dotyczące czynów niedozwolonych. 

W ten sposób, w odróżnieniu od kodeksu niemieckiego i austriackiego, w których przepisy o 

odszkodowaniu zostały wyodrębnione, kodeks zobowiązań poszedł w pewien sposób śladem 

kodeksu francuskiego, poprzez umieszczenie przepisów o szkodzie zarówno w rozdziale o 

czynach niedozwolonych, jak i o skutkach niewykonania zobowiązania, z tym że w tej drugiej 

grupie przepisów ograniczono się do odesłania do czynów niedozwolonych. 

Choć uzasadnienie projektu Tilla zawierało obszerne rozważania o związku 

przyczynowym, to w projekcie nie było przepisu regulującego tę kwestię. Prof. Till był 

zwolennikiem koncepcji adekwatnego związku przyczynowego, tj. przyczynowości 

określanej na podstawie zasad doświadczenia, w szczególności prawdopodobieństwa 

wystąpienia skutku i obiektywnej możliwości jego wystąpienia. Takie ujęcie przedkładał nad 

podejście subiektywne, tj. ustalanie związku przyczynowego w oparciu o to, co sprawca mógł 

i powinien przewidzieć. Uważał jednak, że trudno byłoby ująć je w przepisie ustawy. 

Stosowanie adekwatnego związku przyczynowego miało następować poprzez art. 78, dający 

sędziemu prawo do ustalania odszkodowania z uwzględnieniem wszystkich okoliczności
717

. 

Natomiast w kontrprojekcie art. 284 odwoływał się do koncepcji subiektywnej, stanowiąc, że 

„dłużnik odpowiada tylko za szkodę, jaka była przewidziana lub mogła być przewidziana w 

chwili powstania zobowiązania, chyba że szkoda wynikła z czynu niedozwolonego dłużnika. 

Lecz i w tym przypadku wynagrodzenie szkody obejmować powinno tylko to, co jest 

bezpośredniem i prostem następstwem czynu dłużnika”. Inspiracją dla L. Domańskiego było 

orzecznictwo francuskie
718

. Takie sformułowanie, oparte też na art. 1151 KN, Komisja 

Kodyfikacyjna uznała jednak za niejasne. W szczególności R. Longchamps de Berier uważał, 
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że wszelkie ograniczenia związku przyczynowego zawodzą w praktyce i najlepiej jest ocenę 

powierzyć sędziemu
719

. Dlatego odwołanie się do adekwatnej przyczynowości znalazło się w 

art. 260 projektu Podkomisji. Następnie przeniesiono je do części ogólnej uznając, że nie 

powinno czynić się różnicy między odpowiedzialnością deliktową a kontraktową
720

. 

Oszczędna, unikająca opowiadania się po jednej z teoretycznych koncepcji, regulacja 

dotycząca związku przyczynowego w kodeksie zobowiązań, ograniczająca się do wymogu 

„normalności”, była dla sędziego ogólną wskazówką co do rozmiarów odszkodowania, tak 

aby nie przekraczało ono normalnych granic
721

. 

Natomiast przepis odpowiadający treścią artykułowi 157 § 3 k.z. pojawił się dopiero w 

projekcie z 1933 r. (art. 157 § 3). Ograniczenie możliwości przyznania zadośćuczynienia do 

przypadków wyraźnie wymienionych skutkowało brakiem możliwości zasądzenia go w 

ramach odpowiedzialności kontraktowej. Tymczasem możliwość taka była dopuszczana w 

prawie francuskim (na podstawie art. 1382 KN, który nie różnicował odpowiedzialności ex 

delicto i ex contractu) oraz szwajcarskim (na podstawie art. 49 OR)
722

. 

 

W art. 158 k.z. znalazły się dwa nakazy: ustalania wysokości odszkodowania z 

uwzględnieniem wszelkich zachodzących okoliczności (§ 1) i odpowiedniego zmniejszenia 

odszkodowania, jeżeli poszkodowany przyczynił się do wyrządzenia szkody (§ 2). 

Kodeks Napoleona nie zawierał analogicznego przepisu. Orzecznictwo przyjmowało, 

że przyczynienie się poszkodowanego powodowało zmniejszenie odszkodowania
723

. Zasadę 

tą przeniesiono do art. 78 p.f.w., który stanowił, że obowiązek naprawienia szkody ulegał 

zmniejszeniu w rozmiarze, w jakim poszkodowany przyczynił się do zrządzenia szkody. 

W kodeksie austriackim kwestia przyczynienia się poszkodowanego została 

rozstrzygnięta w § 1304, który stanowił, że jeśli po stronie poszkodowanego zachodziło 

zawinienie, wówczas ponosił on odpowiedzialność stosunkowo ze sprawcą, a jeśli stosunku 

tego nie dało się ustalić, w częściach równych. 

Według § 254 BGB, w przypadku zawinionego przyczynienia się poszkodowanego, 

rozmiar odszkodowania zależał od okoliczności, w szczególności od tego, w jakim stopniu 

jedna lub druga strona szkodę w przeważającym stopniu spowodowała. Dodatkowo 

§ 254 BGB stanowił, że zasada ta znajdowała zastosowanie także wówczas, gdy przewinienie 
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poszkodowanego ograniczało się do tego, że zaniedbał zwrócić uwagę dłużnika na 

niebezpieczeństwo niezwykle wysokiej szkody, którego dłużnik ani nie znał, ani znać nie 

musiał, albo że zaniedbał szkodzie zapobiec lub ją zmniejszyć. 

 W kodeksie szwajcarskim art. 43 ust. 1 nakazywał ustalać sposób i zakres 

odszkodowania w zależności od okoliczności i stopnia zawinienia. Bogatą treść miał 

art. 44 OR, który pozwalał sądowi zmniejszyć albo w ogóle nie zasądzić odszkodowania, 

jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub zaszły okoliczności za które 

poszkodowany ponosił odpowiedzialność, a które wpłynęły na powstanie lub zwiększenie 

szkody. Ponadto sąd mógł zmniejszyć odszkodowanie, gdy szkoda nie została wywołana 

umyślnie albo rażącym niedbalstwem lub ze względu na stan majątkowy zobowiązanego. 

Przepis o treści podobnej do art. 158 k.z. znajdował się w projekcie Tilla (art. 78). 

Przewidywał on dalej idące konsekwencje przyczynienia się poszkodowanego lub zajścia 

okoliczności za które ponosił on odpowiedzialność, a które wpłynęły na powstanie lub 

zwiększenie szkody. Sędzia mógł w tych przypadkach nie tylko obniżyć stosunkowo 

odszkodowanie, a nawet całkowicie uwolnić sprawcę od odpowiedzialności. 

W kontrprojekcie omawiane normy znalazły się w dwóch osobnych artykułach. W art. 152, 

znajdującym się na początku rozdziału o czynach niedozwolonych, nieco odmiennie 

ukształtowano zasady uwzględnienia przyczynienia się poszkodowanego. Po pierwsze, 

przyczynienie się do powstania szkody lub wpłynięcie na jej zwiększenie miało być 

zawinione przez poszkodowanego. Po drugie, przepis znajdował zastosowanie także w 

sytuacji, gdy do zwiększenia się szkody przyczyniła się osoba trzecia, co jednak nie 

oznaczało, że nie można było oddalić żądania zapłaty odszkodowania, jeżeli szkoda nastąpiła 

z wyłącznej winy poszkodowanego
724

. Po trzecie, usunięto wzmiankę o możliwości 

całkowitego uwolnienia sprawcy od odpowiedzialności. Natomiast w art. 169, usytuowanym 

w dziale VI „O odszkodowaniu w ogólności”, znalazł się nakaz określania wysokości 

odszkodowania w zależności od ustalonych przez poszkodowanego skutków czynu i 

przewinienia sprawcy, chyba że ustawa nakładała na sprawcę bezwzględną odpowiedzialność 

za szkodę albo odpowiedzialność od której mógł się uwolnić, gdy udowodnił, że za 

wyrządzoną szkodę nie odpowiadał. Także w projekcie Podkomisji omawiane regulacje 

znalazły się w dwóch osobnych przepisach (art. 145 i 166). Znacznie jednak uproszczono 

treść dawnego art. 169 kontrprojektu - według art. 166 projektu wysokość odszkodowania 
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ustalał sąd z uwzględnieniem wszelkich okoliczności faktycznych. Ostateczną treść 

art. 158 k.z. przybrał w projekcie przyjętym przez Kolegium Uchwalające. 

Z wypowiedzi R. Longchampsa de Berier oraz L. Domańskiego wynikało, że 

art. 158 § 1 k.z. oparty był na art. 43 OR
725

. Za niepotrzebne uznano jednak odwołanie się do 

konkretnych okoliczności, które miały być uwzględniane przez sędziego (np. stopnia winy, 

stanu majątkowego). Jeżeli zaś chodzi o art. 158 § 2 k.z., to ucieleśniał on w różnym stopniu 

zasadę przyjętą w istniejących ustawodawstwach. Nie ograniczono jednak jego zastosowania 

do okoliczności zawinionych przez poszkodowanego, jak w kodeksie austriackim i 

niemieckim. W zaproponowanym przez E. Tilla kształcie był wzorowany na art. 44 ust. 1 OR. 

Jego ostateczna, bardziej syntetyczna treść, była jednak bardziej zbliżona do art. 78 p.f.w. 

 

Art. 159 k.z. określał sposób naprawienia szkody. Odszkodowanie należało się w 

pieniądzach. Jednak na żądanie poszkodowanego sąd mógł, stosownie do okoliczności, 

nakazać naprawienie szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego.  

Przepis ten wywodził się z art. 79 projektu Tilla, który nie wymagał wniosku 

poszkodowanego, a ponadto stanowił, że w każdym wypadku szkoda niewynagrodzona w 

inny sposób winna była być wynagrodzona w pieniądzach. Ten dodatkowy zapis usunięty 

został w kontrprojekcie (art. 169 zd. drugie). L. Domański zachował prymat odszkodowania 

w pieniądzu. Zmodyfikował jednak alternatywny sposób naprawienia szkody poprzez 

przywrócenie do stanu pierwotnego w ten sposób, że sąd mógł nakazać naprawienie takiej 

szkody na rachunek sprawcy. Propozycja L. Domańskiego została przyjęta w art. 166 projektu 

z 1932 r., w którym wprowadzono też wymóg złożenia przez poszkodowanego żądania 

naprawienia szkody poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego. W projekcie z 1933 r. 

usunięto z kolei zapis, że naprawienie szkody w naturze następowało na rachunek osoby 

wyrządzającej szkodę. Ani referent ani koreferent projektu nie przedstawili powodów 

wprowadzania tych licznych zmian na kolejnych etapach tworzenia kodeksu. 

Zasady wyrażone w art. 159 k.z. różniły się znacząco od stanowisk prezentowanych w 

kodeksach zaborczych. Paragraf 1323 ABGB na pierwszym miejscu stawiał naprawienie 

szkody przez przywrócenie do stanu pierwotnego (odszkodowanie naturalne). Zapłata 

wartości szacunkowej mogła nastąpić tylko wtedy, gdy naprawienie szkody w naturze nie 

było możliwe. Rozwiązanie to było oceniane negatywnie. Dlatego orzecznictwo rozszerzało 
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możliwość zasądzania odszkodowania w pieniądzu
726

. Kodeks niemiecki zawierał takie same 

rozwiązania jak kodeks austriacki (§ 249 i 251). Zmiana na odszkodowanie pieniężne mogła 

ponadto nastąpić, gdy poszkodowany wyznaczył sprawcy odpowiedni termin do naprawienia 

szkody w naturze z zastrzeżeniem odmowy przyjęcia po tym terminie, a sprawca szkody w 

ten sposób nie naprawił (§ 250) albo gdy naprawienie szkody w naturze wiązałoby się dla 

osoby zobowiązanej z niewspółmiernymi kosztami (§ 251 zd. drugie). Kodeks rosyjski nie 

zawierał ogólnego przepisu w tej kwestii. W kilku przepisach dotyczących sposobu 

naprawienia szkód o różnym charakter na pierwszy plan wysuwała się zasada restytucji 

naturalnej, zaś odszkodowanie pieniężne przysługiwało w wypadkach, kiedy inne sposoby 

naprawienia szkody nie były możliwe (art. 618, 671, 673 T. X cz. 1 Zwodu Praw)
727

. Kodeks 

szwajcarski nie zawierał szczegółowej regulacji. Art. 43 ust. 1 OR wskazywał jedynie m.in., 

że formę odszkodowania określał sąd stosownie do okoliczności i stopnia winy. W 

odróżnieniu od systemów germańskich, na gruncie kodeksu Napoleona, pomimo braku 

odpowiedniego przepisu, przyjmowano, że odszkodowanie powinno być przede wszystkim 

zapłacone w postaci pieniężnej
728

. W projekcie francusko-włoskim nie zdecydowano się 

uregulować kwestii kolejności sposobów naprawienia szkody. 

 

W art. 160 k.z. uregulowano kwestię ustalania podstaw odszkodowania. Pod uwagę 

należało brać wartość rzeczy według cen rynkowych, a w razie złego zamiaru lub rażącego 

niedbalstwa zobowiązanego do odszkodowania, także szczególną wartość rzeczy dla 

poszkodowanego.  

Propozycja umieszczenia tego przepisu wyszła od L. Domańskiego (art. 286 zd. drugie 

kontrprojektu). Uwzględnianie szczególnej wartości rzeczy w kontrprojekcie miało szerszy 

zakres, ponieważ mogło mieć miejsce w każdym przypadku, nie tylko w zależności od 

stopnia winy zobowiązanego. L. Domański odwoływał się tu do projektu rosyjskiego
729

. 

Ograniczenie możliwości uwzględnienia szczególnej wartości dla wierzyciela do przypadków 

złej woli lub ciężkiego niedbalstwa dłużnika nastąpiło w projekcie Podkomisji (art. 261). 

 Kodeks austriacki rozróżniał wartość zwyczajną, będącą podstawą do ustalenia 

odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkody „przez przeoczenie lub opieszałość 

mniejszego stopnia” (§ 1332) oraz wartość nadzwyczajną w pozostałych przypadkach, za 
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wyjątkiem szkody wynikłej z czynu zabronionego ustawą karną lub „z swawoli i cieszenia się 

cudzą krzywdą” (§ 1331), przy której można było uwzględnić także wartość szczególnego 

upodobania. Pojęcia szkody zwyczajnej i nadzwyczajnej były definiowane w oparciu o § 305. 

Kodeks niemiecki nie regulował omawianej kwestii. Doktryna przyjmowała, tak jak w prawie 

austriackim, że odszkodowanie w pieniądzu było ustalane nie tylko według wartości jaką 

rzecz miała w obrocie, lecz obejmowało także tę wyższą wartość, jaką rzecz miała dla 

właściciela ze względu na szczególne stosunki. Nie obejmowała natomiast wartości wynikłej 

ze szczególnego upodobania
730

. Odpowiednich postanowień nie było również kodeksie 

Napoleona, a w ślad za nim w projekcie francusko-włoskim. Kodeks szwajcarski także nie 

zawierał stosownej regulacji. Na podstawie art. 43 OR także i tą kwestię pozostawiono do 

rozstrzygnięcia sędziemu. Tom X cz. 1 Zwodu Praw odwoływał się do wartości rynkowej, 

pozwalając dodatkowo poszkodowanemu wybrać moment ustalenia tej wartości, tzn. chwilę 

powstania szkody albo zasądzania odszkodowania (art. 671 i 673). 

Porównując zatem rozwiązania stosowane w różnych systemach należy dojść do 

wniosku, że polski kodeks opierał się na rozwiązaniach austriackich, z tym że z rezygnowano 

z kompensacji szczególnego upodobania. 

 

 

4.2.4.7. Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, za pozbawienie życia, 

pozbawienie wolności i obrazę czci  

 

 Pomysł wyodrębnienia przepisów o naprawieniu szkód na osobie wywodził się z 

kodeksu austriackiego i niemieckiego. 

Art. 161 k.z. dotyczył wynagrodzenia szkód polegających na uszkodzeniu ciała lub 

wywołanie rozstroju zdrowia. Poszkodowanemu służyły następujące roszczenia: 

1) o pokrycie wszelkich powstałych z tego powodu kosztów, w tym, w razie potrzeby, 

wyłożenia z góry sumy niezbędnej na leczenie poszkodowanego; 

2) o wypłacenie renty w wysokości odpowiadającej wyrządzonej szkodzie (ewentualnie 

renty tymczasowej na podstawie § 3, jeżeli w trakcie wydania wyroku szkody nie dało 

się ustalić) - gdy poszkodowany utracił w całości lub w części zdolność do pracy albo 
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gdyby zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia w 

przyszłości. 

Art. 161 k.z. wywodził się z art. 88 projektu Tilla, który miał taką samą treść. 

Również art. 88 kontrprojektu, art. 170 projektu z 1932 r. i art. 161 projektu z 1933 r. 

przewidywały te same roszczenia oraz ich przesłanki. 

 Kodeks Napoleona nie zawierał żadnych szczególnych przepisów regulujących 

naprawienie szkody na osobie. Roszczenia w tym zakresie wywodzono z ogólnego art. 1382, 

przewidującego obowiązek naprawienia wszelkich szkód wynikłych z występków i 

jakby-występków. Stosownych przepisów nie było też projekcie francusko-włoskim. Kodeks 

austriacki był bardziej szczegółowy (§ 1325). Przewidywał kilka przesłanek roszczeń i 

odpowiadających im żądań. W przypadku „uszkodzenia na ciele” był to zwrot kosztów 

leczenia. Judykatura austriacka rozumiała poprzez „uszkodzenie na ciele” także wywołanie 

stanu chorobowego niewidocznego na zewnątrz
731

. W przypadku „niezdatności do 

zarobkowania” wynagrodzić należało utracony już i w przyszłości zarobek. Rekompensata 

utraconego w przyszłości zarobku mogła nastąpić, zgodnie z orzecznictwem, poprzez 

zasądzenie renty
732

. Ponadto § 1326 nakazywał uwzględnienie oszpecenia, jeśli mogło ono 

przeszkadzać w dalszym powodzeniu. Kodeks niemiecki także wyodrębniał różne rodzaje 

szkód na osobie. W § 842 rozwinięto ogólną zasadę obowiązku naprawienia szkody z § 249 

poprzez wskazanie, że w przypadku czynu niedozwolonego skierowanego przeciwko osobie, 

obejmował on także następstwa dla zarobkowania i powodzenia poszkodowanego. W § 843 

przewidziano roszczenie o rentę, jeśli uszkodzenie ciała lub zdrowia pociągnęło za sobą utratę 

lub zmniejszenie zdolności zarobkowania poszkodowanego albo zwiększenie jego potrzeb. 

Zwięźle kwestię roszczeń ujmował art. 46 ust. 1 OR stanowiąc, że w przypadku szkody na 

osobie, poszkodowany mógł żądać zwrotu poniesionych wydatków i naprawienia szkód 

wynikłych z całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz utraty przyszłych 

dochodów. Z art. 46 ust. 2 OR wynikała także możliwość zasądzenia renty tymczasowej, 

ponieważ przepis ten upoważniał sąd do zastrzeżenia możliwości zmiany wyroku w terminie 

dwóch lat. Przepisy o naprawieniu szkody na osobie znajdowały się także w art. 660 T. X 

cz. 1 Zwodu Praw, który określał roszczenia z tytułu „uszkodzenia na zdrowiu”, czyli wydatki 

na leczenie i opiekę oraz koszty utrzymania rodziny. Art. 661 przyznawał prawo do renty w 
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przypadku utraty zdolności do zarobkowania. Natomiast art. 662 przewidywał obowiązek 

ponoszenia kosztów utrzymania kobiety niezamężnej w przypadku jej oszpecenia. 

 Analiza obcych kodeksów prowadzi do wniosku, że kodeks zobowiązań opierał się na 

zbliżonych do siebie co do przesłanek i rodzajów roszczeń kodeksów austriackiego i 

niemieckiego. Dodatkowo z kodeksu niemieckiego (§ 842) pochodziła nowa podstawa 

zasądzenia renty w postaci zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość
733

. Zasada 

pierwszeństwa renty jako sposobu naprawienia szkody wynikłej z utraty zdolności 

zarobkowania również pochodziła z kodeksu niemieckiego
734

. Natomiast nieznaną w 

kodeksach zaborczych możliwość żądania wyłożenia z góry sumy potrzebnej na leczenie 

zaczerpnięto z art. 1194 projektu rosyjskiego
735

. Z kolei instytucja renty tymczasowej znalazła 

się w kodeksie zobowiązań w ślad za kodeksem szwajcarskim, przy czym zrezygnowano z 

ograniczania jej terminem
736

. 

 

Roszczenia powstające w razie śmierci poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała 

lub wywołania rozstroju zdrowia były określone w art. 162 k.z. W pierwszej kolejności były 

to koszty leczenia i pogrzebu zwracane temu kto je poniósł (§ 1). Następnie osoby, do których 

utrzymywania zmarły był zobowiązany z mocy ustawy i które rzeczywiście utrzymywał, 

mogły żądać renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanych, do dochodów i 

prawdopodobnej długości życia zmarłego, a także do prawdopodobnego czasu trwania prawa 

do alimentacji (§ 2). Wreszcie krewni, powinowaci, wychowańcy i inne osoby bliskie, którym 

zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, mogły żądać przyznania takiej 

samej renty jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza ze stosunku stanu majątkowego 

poszkodowanych i osoby zobowiązanej do odszkodowania wynikało, że odszkodowanie 

odpowiadało względom słuszności (§ 3). 

W projekcie Tilla roszczenia te zostały ujęte w podobnej postaci w dwóch osobnych 

artykułach. W art. 89 znalazły się roszczenia z art. 162 § 1 i 2 k.z. Jedyną merytoryczną 

różnicą był brak w projekcie Tilla dochodów zmarłego jako jednego z kryteriów wysokości 

renty (kryterium to dodał L. Domański). Natomiast art. 91, stanowiący odpowiednik 

art. 162 § 3 k.z., miał bardziej generalny charakter. Dotyczył wszystkich osób, które odniosły 
                                                           
733
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uszczerbek wskutek śmierci i mówił ogólnie o odszkodowaniu. Art. 174 kontrprojektu był już 

zbliżony treścią do ostatecznej wersji. Nie różnicował on jednak osób wobec których zmarły 

był zobowiązany do alimentacji od krewnych, powinowatych i wychowańców, którym środki 

te dostarczał. W obu przypadkach osoby te mogły żądać renty na podstawie tych samych 

przesłanek. Kolejne zmiany nastąpiły w art. 171 projektu z 1932 r. Roszczenia krewnych, 

powinowatych, wychowańców oraz, co dodała Komisja Kodyfikacyjna, innych osób bliskich, 

którym zmarły dostarczał środków utrzymania, zostały wyodrębnione i przysługiwały tylko 

wtedy, gdy brak było osób uprawnionych do renty w pierwszej kolejności. Wprowadzono 

także w stosunku do nich dodatkowe kryterium słuszności. W projekcie z 1933 r. (art. 161) 

pozostawiono kryterium słuszności. Rozszerzono natomiast zakres jego stosowania. 

Roszczenia przysługiwały w każdej sytuacji, nie tylko w razie braku osób uprawnionych do 

renty na podstawie art. 162 § 2 k.z. 

 Kodeks Napoleona nie zawierał odpowiedniego przepisu. Nie było go także w 

projekcie francusko-włoskim. Roszczenia odszkodowawcze wyprowadzano z art. 1382 KN. 

W szczególności orzecznictwo przyznawało takie roszczenia osobom, które zmarły stale 

utrzymywał
737

. Paragraf 1327 ABGB w przypadku śmierci nakazywał pokrycie wszelkich 

kosztów. Orzecznictwo rozumiało pod tym pojęciem koszty leczenia i pogrzebu
738

. 

Roszczenie to przysługiwało temu, kto je poniósł
739

. Pierwotnie przyznawał także wdowie i 

dzieciom roszczenie o wynagrodzenie wszystkich szkód. Formą ich naprawienia według 

orzecznictwa mogła być renta, która przysługiwała przez prawdopodobny okres życia 

zmarłego i przy uwzględnieniu jego dochodów
740

. Nowelą z 1916 r. prawo dochodzenia tego 

roszczenia rozszerzono na wszystkie osoby, które zmarły na podstawie ustawy był 

zobowiązany utrzymywać. Nowelizacja ta została przeprowadzona, aby usunąć wątpliwości 

powstałe w praktyce, ponieważ judykatura dopuszczała niekiedy możliwość przyznania 

rekompensaty wszelkim osobom, które zmarły był zobowiązany utrzymywać
741

. Przepisy 

niemieckie były częściowo zbliżone do austriackich. Według § 844 BGB, pierwsze z 

roszczeń, obejmujące jedynie koszty pogrzebu, przysługiwało tylko tym, którzy byli 

zobowiązani do ich poniesienia. Natomiast roszczeń o rentę za okres prawdopodobnej 

długości życia zmarłego mogły dochodzić osoby do utrzymania których był on zobowiązany. 

Kodeks szwajcarski w art. 45 ust. 1 i 2 umożliwiał każdemu dochodzenie wszelkich kosztów, 

                                                           
737

 Uzasadnienie…, s 241. 
738

 W.L. Jaworski, Kodeks…, tom drugi, s. 822. 
739

 S. Wróblewski, op.cit., s. 1167. 
740

 S. Wróblewski, op.cit., s. 1168; W.L. Jaworski, Kodeks…, tom drugi, s. 822. 
741

 S. Wróblewski, op.cit., s. 1168. 



205 

 

w szczególności kosztów pogrzebu i leczenia. Istotna różnica w stosunku do innych 

kodeksów polegała na tym, że w ust. 3 przyznano roszczenie o pokrycie kosztów utrzymania 

każdej osobie, która utraciła środki utrzymania, nie tylko osobom wobec których ciążył na 

zmarłym obowiązek alimentacyjny. O obowiązku pokrycia kosztów leczenia i pogrzebu, bez 

ograniczenia kręgu osób które je poniosły, mówił także T. X cz. 1 Zwodu Praw (art. 658). 

Roszczenie o dostarczenie środków utrzymania przysługiwało rodzicom, żonie i dzieciom, 

jeśli zmarły czynił to za życia, a osoby te nie miały wystarczających środków, przy czym 

uznanie tego roszczenia należało do swobodnego uznania sądu, w zależności od zamożności 

zobowiązanego do naprawienia szkody (art. 657). 

 Art. 162 k.z. był zatem wypadkową rozwiązań zawartych w kodeksach niemieckim, 

austriackim i szwajcarskim, ale także rosyjskim. Sposób ukształtowania roszczenia o pokrycie 

kosztów pogrzebu i leczenia przypominał rozwiązania zawarte w kodeksie austriackim i 

szwajcarskim. Określenie podstawowego kręgu osób uprawnionych do renty, tj. tych, które 

otrzymywały od zmarłego środki utrzymania na podstawie ustawy, wywodziło się z kodeksu 

niemieckiego. Natomiast rozszerzenie tego kręgu na inne osoby, które otrzymywały środki 

utrzymania od zmarłego, istniało tylko w kodeksie szwajcarskim. Komisja Kodyfikacyjna 

ograniczyła jednak możliwość jego przyznania wprowadzając dodatkową przesłankę w 

postaci względów słuszności. 

 

Rent zasądzanych na podstawie art. 161 i 162 k.z. dotyczył art. 163 k.z. Przede 

wszystkim przewidywał on możliwość zabezpieczenia renty na majątku dłużnika, co mogło 

nastąpić zarówno w samym wyroku, jak i później (§ 1). W razie zmiany okoliczności można 

było żądać uchylenia renty albo zmiany jej wysokości. (§ 2). 

Możliwość zabezpieczenia renty była przewidziana już w art. 88 projektu Tilla. Bliską 

ostatecznej treść omawiany przepis przybrał w art. 176 kontrprojektu. W art. 172 projektu z 

1932 r. dokonano tylko zmian językowych, a w art. 163 projektu z 1933 r. dodano wzmiankę 

o możliwości żądania uchylenia renty.  

W kodeksach cywilnych obowiązujących na ziemiach polskich o możliwości 

zabezpieczenia renty mówił tylko kodeks niemiecki (§ 843). Ponadto przepis taki istniał w 

kodeksie szwajcarskim (art. 43 ust. 3). 

. 
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Renty dotyczył także art. 164 k.z., który pozwalał sądowi na przyznanie z ważnych 

powodów zamiast renty jednorazowego odszkodowania, które nie mogło przewyższać 

dziesięcioletniej kapitalizacji renty, chyba że strony zgodziły się na wyższą kapitalizację. 

 Możliwość przyznania zamiast renty jednorazowego odszkodowania z ważnych 

powodów i bez ograniczenia kwotowego była przewidziana w art. 88 projektu Tilla. 

Koncepcję tą rozwinął L. Domański w art. 177 kontrprojektu. Przesłanką zasądzenia 

jednorazowego odszkodowania była uciążliwość lub mniejsza korzyść dla poszkodowanego. 

L. Domański wprowadził także górny próg odszkodowania jako równowartość 

dziesięcioletniej renty. Art. 173 projektu z 1932 r. powtarzał zapisy art. 177 kontrprojektu. 

Następnie w art. 164 projektu z 1933 r. zrezygnowano z kryteriów zaproponowanych przez 

L. Domańskiego, zastępując je pojęciem „ważnych powodów”.  

 Zasądzenie odszkodowania jednorazowego w miejsce renty było przewidziane w 

§ 843 BGB. Mogło nastąpić z ważnych powodów na wniosek poszkodowanego. Zdaniem 

jednak R. Longchampsa de Berier nie tylko interes poszkodowanego (jak w kontrprojekcie), 

ale i strony zobowiązanej do pokrycie szkody powinien być uwzględniony przy rozważaniu 

zamiany renty na odszkodowanie
742

. Z tego powodu rozwiązanie z § 843 BGB zostało 

zmodyfikowane w oparciu o postanowienia art. 43 ust. 1 OR, który decyzję pozostawiał 

sądowi, nie ograniczając możliwości jej podjęcia od wniosku poszkodowanego. 

 

W art. 165 i 166 k.z. wymienione zostały przypadki, w których sąd mógł zasądzić 

zadośćuczynienie (nawiązkę) poprzez przyznania odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz 

wnioskodawcy albo wskazanej przez niego instytucji: 

1) poszkodowanemu - w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, 

pozbawienia życia, wolności lub obrazy czci (art. 165 § 1 k.z.); 

2) poszkodowanemu - w przypadku skłonienia kobiety albo małoletniego lub psychicznie 

upośledzonego mężczyzny za pomocą podstępu, gwałtu, nadużycia stosunku 

zależności lub wyzyskania krytycznego położenia do poddania się czynowi 

nierządnemu (art. 165 § 2 k.z.); 

3) najbliższym członkom rodziny zmarłego - w razie śmierci poszkodowanego wskutek 

uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 166 k.z.). 

W kodeksie Napoleona nie było przepisów przewidujących wprost zadośćuczynienie 

za szkodę niemajątkową. Jednak godzenie na życie i zdrowie osób, honor i uczucia rodzinne 
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było traktowane jako odmiany szkody i orzecznictwo dopuszczało zasądzenie odszkodowania 

pieniężnego w wypadkach naruszenia tych dóbr
743

. W szczególności uwzględniano 

powództwa o zasądzenie odszkodowania za uwiedzenie nieletniej oraz dla rodziców, którzy 

utracili dziecko w wypadku. Jako podstawę żądania naprawienia szkód o charakterze 

niemajątkowym traktowano art. 1382 KN
744

. Poglądy orzecznictwa francuskiego zostały 

uwzględnione w projekcie francusko-włoskim. W art. 76 pierwotnego projektu z 1925 r. 

postanowiono, że zobowiązanie do naprawienia szkody rozciągało się na wszelkie szkody 

zarówno materialne jak i moralne
745

. Następnie przepis ten rozbudowano i w art. 85 projektu 

z 1927 r. przewidziano możliwość wynagrodzenia poszkodowanemu uszkodzenia ciała, 

naruszenia honoru, reputacji własnej lub rodziny, wolności osobistej, pogwałcenia miru 

domowego lub tajemnicy dotyczącej poszkodowanego. Istniała również możliwość 

przyznania odszkodowania krewnym, powinowatym lub małżonkowi tytułem 

zadośćuczynienia za ból, którego doznali w przypadku śmierci poszkodowanego. 

W T. X cz. 1 Zwodu Praw możliwość zasądzenia nawiązki była przewidziana tylko za 

„obelgę”, czyli „obrazę osobistą lub zniewagę” (art. 667 T. X cz. 1 Zwodu Praw). 

 W szerszym zakresie możliwość naprawienia szkód niemajątkowych była 

uwzględniona w kodeksie austriackim. Z § 1293, zawierającego definicję szkody, wynikało, 

że obejmowała ona każdy uszczerbek na majątku, prawach, lub osobie. Uszczerbek na osobie 

polegał właśnie na wyrządzeniu krzywdy osobistej (szkoda idealna). Sporne było jedynie, czy 

dotyczyło to tylko bólu, czy też także cierpień moralnych
746

. Przypadki wynagrodzenia szkód 

na osobie były też przewidziane w § 1325 - 1329, dotyczących szkód na ciele i wolności.  

 Paragraf 847 BGB przewidywał dwa przypadki w których można było zasądzić 

„słuszne odszkodowanie pieniężne” za szkodę niebędącą szkodą majątkową. Pierwszy 

dotyczył uszkodzenia ciała lub zdrowia, zaś drugi kobiety, przeciw której dopuszczono się 

zbrodni albo występku przeciw moralności albo którą podstępem, groźbą lub przez nadużycie 

stosunku zależności skłoniono do przyzwolenia na pozamałżeńskie obcowanie. 

 Kodeks szwajcarski także zawierał dwa przypadki powstania roszczeń o 

zadośćuczynienie. Inna była jednak ich systematyka. Na podstawie art. 47 poszkodowany 

albo osoby bliskie mogły domagać się przyznania odpowiedniej sumy w przypadku 
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pozbawienia życia lub uszkodzenia ciała. Natomiast art. 49 przyznawał takie roszczenie 

osobie, której naruszono „prawa osobiste”. Należały do nich cześć, wizerunek, wolność
747

.  

Oba omawiane przepisy (art. 165 i 166 k.z.) wywodziły się z art. 93 projektu Tilla, w 

którym niektóre z przesłanek zasądzenia zadośćuczynienia były ukształtowane odmiennie: 

1) uszkodzenia ciała, „nadwerężenie” zdrowia albo spowodowanie śmierci winno było 

być „rozmyślne”; 

2) projekt nie posługiwał się pojęciem „czynu nierządnego”, lecz „skłonienia do 

pozamałżeńskiego obcowania albo do wykroczeń płciowych przeciwnych naturze”. 

Świadomie prof. Till nie wprowadzał różnic, jeżeli chodzi o płeć poszkodowanego -  

roszczenie przysługiwało każdej osobie małoletniej lub umysłowo upośledzonej
748

. 

Wśród znamion działania sprawcy nie było też „wyzyskania krytycznego położenia”. 

Projekt Tilla nie przewidywał możliwości zasądzenia zadośćuczynienia na rzecz 

wskazanej przez poszkodowanego instytucji. Pojawiła się ona w projekcie z 1933 r. 

Natomiast od samego początku prac kodyfikacyjnych uznano za potrzebne przyznanie prawa 

do zadośćuczynienia osobom bliskim zmarłego, które to roszczenie było przewidziane tylko 

w art. 47 OR (oraz w art. 85 p.f.w.)
749

. Kontrprojekt (art. 180) o tyle tylko zmieniał 

propozycje E. Tilla, że różnicował możliwość przyznania zadośćuczynienia za 

„pozamałżeńskie obcowanie” oraz „wykroczenia płciowego przeciwko naturze” od płci 

poszkodowanego. Roszczenie służyło kobietom bez ograniczeń, natomiast mężczyznom tylko 

w przypadku, gdy byli małoletni lub upośledzeni umysłowo. Na przepisach kontrprojektu 

oparty był art. 175 projektu z 1932 r. W projekcie z 1933 r. dokonano rozdzielenia roszczeń 

służących poszkodowanemu (art. 165) i najbliższym członkom rodziny zmarłego (art. 166). 

W art. 165 § 1 usunięto wymóg umyślności uszkodzenia ciała, pozbawienia życia, 

pozbawienia wolności, obrazy czci jako przesłanki zasądzenia zadośćuczynienia. Do katalogu 

wymienionych w nim okoliczności dodano natomiast „rozstrój zdrowia”. Swoje ostateczne 

brzmienie artykuł 165 k.z. zawdzięczał komisji międzyministerialnej, która w § 2 

wprowadziła pojęcie „czynu nierządnego” oraz dodała „wyzyskanie krytycznego położenia”, 

zaczerpnięte z kodeksu niemieckiego, jako kolejny stan faktyczny uzasadniający 
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zastosowanie tego przepisu. Celem tych zmian było zapewnienie zgodności terminologicznej 

z przepisami kodeksu karnego
750

. 

Podsumowując, przepisy kodeksu zobowiązań o zadośćuczynieniu były najbardziej 

zbliżone do § 847 BGB. Zostały jednak wzbogacone o możliwość zasądzenia 

zadośćuczynienia za naruszenie pewnych dóbr osobistych, tak jak w art. 49 OR
751

. 

Wymienienie „pozbawienia życia” w art. 165 § 1 k.z. było prawdopodobnie jedynym 

przypadkiem, w którym twórcom kodeksu można postawić zarzut popełnienia błędu. 

Roszczenie z tytułu zadośćuczynienia za śmierć przyznano bowiem zmarłemu 

poszkodowanemu. Przyczyną tego błędu było zapewne nieusunięcie wzmianki o 

zadośćuczynieniu z tytułu śmierci po rozdzieleniu roszczeń poszkodowanego i osób bliskich z 

art. 175 projektu z 1932 r. do dwóch osobnych artykułów. Błąd ten szybko zauważyła 

doktryna
752

. Później wskazał na niego także L. Domański
753

. Kwestia, czy to art. 166 k.z. był 

jedyną podstawą roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu śmierci poszkodowanego, zaś 

wymienienie go w art. 165 § 1 k.z. było jedynie przeoczeniem, pojawiła się także w 

judykaturze, która podzieliła pogląd L. Domańskiego
754

.  

 

W art. 165 § 3 i 167 k.z. przewidziano dwa ograniczenia możliwości nabywania 

roszczeń opisanych w oddziale siódmym: 

1) roszczenia o zadośćuczynienie z art. 165 § 1 i 2 k.z. przechodziły na 

spadkobierców, jeżeli zostały umownie lub prawomocnym wyrokiem przyznane 

za życia poszkodowanego, zaś w przypadku roszczeń art. 165 § 1 k.z. także wtedy, 

gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego; 

2) wszelkie roszczenia o odszkodowanie z oddziału siódmego nie mogły być 

zbywane osobom trzecim z wyjątkiem należności przyznanych umownie lub 

prawomocnym wyrokiem, i to jedyne już wymagalnych. 

Ograniczenia w zakresie przenoszenia roszczeń zostały wprowadzone przez 

L. Domańskiego, który wzorował się na projekcie rosyjskim
755

. Art. 181 kontrprojektu nie był 

przy tym ograniczony tylko do roszczeń o zadośćuczynienie, lecz dotyczył wszystkich 

odszkodowań z działu VII (późniejszego oddziału siódmego k.z.). Mógł ich dochodzić tylko 
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poszkodowany lub jego spadkobiercy, zaś osoby trzecie mogły nabywać jedynie sumy, 

prawomocnie zasądzone, z wyjątkiem rent, których płatność jeszcze nie nastąpiła.  

W art. 175 zd. trzecie projektu Podkomisji po raz pierwszy wprowadzono ograniczenie 

przejścia roszczeń o zadośćuczynienie na spadkobierców. Było to możliwe tylko wtedy, gdy 

zadośćuczynienie zostało przyznane za życia poszkodowanego. Zmodyfikowano też w 

art. 176 zasady ograniczania zbywalności roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju 

zdrowia, pozbawienia życia, pozbawienia wolności oraz obrazy czci. Zrezygnowano z 

zastrzeżenia możliwości dochodzenia tych roszczeń tylko przez poszkodowanych albo ich 

spadkobierców. Pozostawiono zakaz zbywania roszczeń z wyjątkiem prawomocnie 

przyznanych. Dodano jednak wymóg ich wymagalności. Zrezygnowano natomiast z 

wyróżniania rent. W projekcie z 1933 r. dokonano kolejnych zmian w wyniku których 

przepisy art. 165 § 3 i 167 przybrały kształt znany z kodeksu zobowiązań. 

Spośród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich ograniczenia przenoszenia 

roszczeń o zadośćuczynienie były wprost zawarte w kodeksie niemieckim. Zgodnie z § 847 

roszczenia takie nie mogły być przenoszone ani nie przechodziły na spadkobierców, chyba że 

zostały uznane przez umowę albo że co do nich zawisł już spór sądowy. Także na gruncie 

§ 1325 ABGB przyjmowano, że prawo do nawiązki nie jest dziedziczne, o ile sam 

poszkodowany nie zgłosił roszczenia, przy czym w różny sposób pojmowano moment 

zgłoszenia (wytoczenie powództwa, zawarcie ugody, wydanie wyroku)
756

. 

 

4.3. Podsumowanie 

 

Spośród sposobów powstania zobowiązań na pierwszym miejscu znalazło się 

„oświadczenie woli”. Było to pojęcie zaczerpnięte z nauki i kodeksu niemieckiego. Natomiast 

przepis o formach wyrażenia oświadczenia woli (art. 29 k.z.) wzorowany był na § 863 

ABGB, choć kodeks austriacki nie posługiwał się wprost tym pojęciem. W kwestii momentu 

dojścia oświadczenia do drugiej strony, kodeks zobowiązań opowiedział się za teorią 

doręczenia, jak w kodeksach germańskich, na nie teorią zawiadomienia, ku której skłaniała 

się nauka francuska.  

Konsekwentnie, wszystkie przepisy o wadach oświadczenia woli oparte były na 

wzorcach germańskich, przede wszystkim niemieckich (stan wyłączające świadomą wolę, 
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oświadczenia złożone bez zamiaru wywołania skutków prawnych, pozorność), szwajcarskich 

(wyzysk oraz ograniczenie uchylenia się od skutków oświadczenia złożonego pod wpływem 

błędu - art. 38 k.z.) oraz austriackich (błąd co do pobudki). Sposoby uchylenia się od skutków 

wadliwego oświadczenia woli (art. 43 k.z.) były wzorowane na kodeksie szwajcarskim, który 

rozwijał koncepcje niemieckie. 

W sposób twórczy Komisja Kodyfikacyjna opracowała natomiast art. 37 k.z., 

dotyczący błędu co do treści oświadczenia woli. Oparła się głównie na § 871 ABGB, z tym że 

jak w kodeksie niemieckim, zrezygnowano z wymieniania rodzajów tego błędu. 

Przeniesienie przepisów o warunku do części ogólnej było zasługą kodeksu 

niemieckiego. Komisja kodyfikacyjna uznała takie rozwiązania za najlepsze. Sama jednak 

definicja warunku (art. 46 k.z.) została zaczerpnięta z art. 1168 KN. Jak w kodeksie 

niemieckim, zrezygnowano z wyróżniania rodzajów warunku, poza warunkami 

zawieszającymi i rozwiązującymi. 

Określenie sposobu powstania umowy jako zgodnego oświadczania woli zaczerpnięto 

z porządków germańskich. Sam art. 50 k.z. był podobny do art. 1 OR. Nie przyjęto znanego z 

prawa francuskiego podziału na umowy i kontrakty. Natomiast z kodeksu Napoleona przejęto 

definicję umowy wzajemnej. Z kodeksu austriackiego (§ 865) zapożyczono regulację o 

niemożności powoływania się na niezdolność drugiej strony (art. 53 k.z.).  

Jednym z największych osiągnięć Komisji kodyfikacyjnej było opracowanie 

art. 55 k.z. statuującego zasadę swobody umów. Choć bowiem zasadę tę można było 

wyinterpretować z różnych przepisów obcych kodeksów, to pozytywne ujęcie jej w polskim 

kodeksie było rozwiązanie pionierskim. Określenie sankcji naruszenia art. 55 k.z. oraz 

określenia zasad odpowiedzialności odszkodowawczej w tym przypadku było kombinacją 

przepisów niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Uznanie, że do zawarcia umowy 

potrzebne było ustalenie tylko istotnych jej elementów (art. 61 k.z.) było charakterystyczne 

dla kodeksu szwajcarskiego, w odróżnieniu od prawa niemieckiego i austriackiego, na gruncie 

których konieczne było ustalenie wszystkich elementów. 

Instytucja umowy przedwstępnej była hybrydą rozwiązań znanych z kodeksu 

austriackiego (wymóg określenia istotnych postanowień umowy przyrzeczonej i terminu 

zawarcia) oraz projektu francusko-włoskiego (rodzaj i przesłanki roszczeń z umowy 

przedwstępnej. 

Zasady zawarcia umowy poprzez złożenie oferty i jej przyjęcie (art. 63-67 k.z.) zostały 

zbudowane także w oparciu o wzorce germańskie: czas związania ofertą w oparciu o wzorce 
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austriackie, będące modyfikacją przepisów kodeksu niemieckiego, określenie zasad utraty 

mocy przez ofertę na podstawie kodeksu szwajcarskiego, zaś konsekwencje przyjęcia oferty 

pod nowymi warunkami w oparciu o kodeks niemiecki. 

Istotnym novum w kodeksie zobowiązań było wprowadzenie do części ogólnej 

kodeksu przepisów o regulaminach i wzorcach umów które, jeśli nawet występowały w 

obcych kodeksach, to znajdowały się w części szczególnej. 

Spośród dodatkowych zastrzeżeń umownych przepisy o zadatku były wzorowane 

przede wszystkim na prawie austriackim. Regulacje o umownym prawie odstąpienia nie 

miały swojego odpowiednika poza kodeksem niemieckim. Rysy przede wszystkim kodeksu 

niemieckiego można było odnaleźć w instytucji odstępnego. Natomiast regulacje dotyczące 

kary umownej i odsetek były wypadkową różnych przepisów znajdujących się w kodeksach 

obcych. Oryginalnym pomysłem Komisji Kodyfikacyjnej było potraktowanie odsetek jako 

dodatkowego zastrzeżenia umownego.  

Wkładem systemu romańskiego do kodeksu zobowiązań były przepisy o umowie na 

rzecz osoby trzeciej i świadczeniu przez osobę trzecią. Oba te rodzaje umów były bowiem 

wyraźnie wzorowane na przepisach kodeksu Napoleona. 

Kodeks zobowiązań przyłączył się do tych kodeksów, które zerwały z koncepcją 

przedstawicielstwa jako umowy uregulowanej w części szczegółowej. Tak jak w kodeksie 

niemieckim, a w ślad za nim w szwajcarskim i projekcie francusko-włoskim, instytucję tą 

umieszczono w przepisach ogólnych. Na kodeksie niemieckim oparto także rozróżnienie 

przedstawicielstwa wynikającego z ustawy i umowy, czyli pełnomocnictwa. Podział na 

pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe i szczególne był bliski przepisowi § 1008 ABGB, 

zmodyfikowanemu o pewne elementy zaczerpnięte z art. 1988 KN. Twórcy kodeksu 

zobowiązań zaostrzyli natomiast, w porównaniu do innych kodeksów, rygory co do formy 

pełnomocnictwa (art. 96 k.z.). Pozostałe przepisy dotyczące przedstawicielstwa wykazują 

duży wpływ kodeksu niemieckiego.  

Śladem nowszych ustawodawstw germańskich instytucję przyrzeczenia publicznego 

umieszczono w części ogólnej kodeksu, jako jedno ze źródeł zobowiązań. Pomimo deklaracji 

R. Longchampsa de Berier, że kodeks zobowiązań miał nie rozstrzygać sporów doktrynalnych 

co do charakteru tej instytucji, jej istota wydaje się być skonstruowana w oparciu o teorię 

policytacyjną, według której samo złożenie oświadczenia rodziło obowiązek świadczenia, 

a nie było tylko ofertą. W kodeksie zobowiązań zawarto przy tym pewne oryginalne 
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rozwiązania - przede wszystkim obowiązek wydania nagrody wszystkim osobom które 

wykonały świadczenie. 

Wyodrębnione w osobnym rozdziale zasady tłumaczenia oświadczeń woli w dwóch 

przepisach (art. 107 i 108 k.z.), z których jeden dotyczył oświadczeń woli w ogólności, a 

drugi umów, były wzorowane na kodeksie niemieckim, w którym jednak znajdowały się w 

różnych miejscach (§ 133 i 157). Art. 108 k.z. pod względem treści bardziej przy tym 

przypominał art. 1156 KN. Nie przyjęto natomiast z kodeksu francuskiego szeregu 

szczegółowych zasad interpretacji umów.  

Podstawowy przepis o formie oświadczeń woli (art. 109 k.z.) był w kodeksie 

zobowiązań oparty na przepisie § 125 BGB. Zasady znane z kodeksu niemieckiego 

zmodyfikowano jednak poprzez wprowadzenie znanego z kodeksu Napoleona skutku ad 

probationem w przypadku zastrzeżenia zwykłej formy pisemnej (art. 110 k.z.). Z kodeksu 

Napoleona zaczerpnięto też regulacje dotyczące formy zmian, uzupełnień, rozwiązania i 

odstąpienia od umowy (art. 111 k.z.).  

W przypadku prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia sama idea potraktowania tej 

instytucji jako instytucji części ogólnej pochodziła z kodeksu Napoleona. Jednak 

ukształtowanie podstawowych obowiązków prowadzącego cudze sprawy (art. 115 i 116 k.z.) 

nastąpiło pod wpływem kodeksu niemieckiego i austriackiego. Na przepisach niemieckich 

oparto także zasady zwrotu wydatków poniesionych przez prowadzącego cudze sprawy 

(art. 117 k.z.), a na austriackich kwestię skutków zmian powstałych w mieniu zastępowanego 

(art. 119 k.z.) i prawa żądania zwrotu wydatków oraz odszkodowania w sytuacji odwrócenia 

niebezpieczeństwa grożącego mieniu zastępowanego (art. 121 i 122 k.z.). Wzorce romańskie 

można było odnaleźć jedynie w art. 120 k.z. stanowiącym, że potwierdzenie przez 

zainteresowanego nadawało prowadzeniu sprawy skutki zlecenia, nawet gdy prowadzący 

sprawę mniemał, że prowadził sprawę własną. 

Przepisy o bezpodstawnym zbogaceniu były oparte na kodeksie niemieckim i 

szwajcarskim. Dotyczyło to nie tylko samej koncepcji ich rozbudowania, ale także brzmienia 

poszczególnych artykułów. Dość szczegółowe unormowanie tej instytucji było potrzebne, 

ponieważ szeroko określono granice jej stosowania, odnosząc je do przypadków każdego 

„niesłusznego” zbogacenia. Pojęcie to było szersze niż w § 812 BGB („bez podstawy 

prawnej”) i najbardziej zbliżone do art. 62 OR („bez słusznej przyczyny”). Oryginalnym 

rozwiązaniem było oddzielenie przepisów o nienależnym świadczeniu od bezpodstawnego 

zbogacenia. W obcych porządkach prawnych były one rozsiane w różnych miejscach. Tylko 
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w kodeksie austriackim przepisy dotyczące nienależnej zapłaty zostały zebrane w osobnym 

rozdziale (§ 1431-1437 ABGB). Poszczególne przypadki nienależnego świadczenia zostały 

przez Komisję Kodyfikacyjną zaczerpnięte z różnych kodeksów i projektów. 

Wyodrębnienie przepisów o deliktach oraz ujęcie w art. 134 k.z. ogólnej zasady 

odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych (a także wprowadzenie art. 135 k.z., 

dotyczącego nadużycia prawa) zbliżało kodeks zobowiązań do kodeksu Napoleona i projektu 

francusko-włoskiego. Dominującego wpływu koncepcji romańskich nie można jednak już 

odnaleźć w przepisach o odpowiedzialności osób trzecich, wyłączeniu odpowiedzialności, 

odpowiedzialności za czynności powierzone oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta i 

rzeczy. Pojawiły się tu bowiem elementy zaczerpnięte z systemów germańskich, a ostatecznie 

przyjęte rozwiązania miały z reguły charakter kompromisowy. Rozróżnienie w art. 144 

i 145 k.z. odpowiedzialności za czynności powierzone oraz wykonywane przed podwładnego 

nie miało bezpośredniego odpowiednika w obcych regulacjach. Oryginalny charakter miało 

też stworzenie ogólnego przepisu dotyczącego odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

przez przedsiębiorstwa wprawiane w ruch siłami przyrody (art. 156 k.z.).  

Zamykający przepisy o odpowiedzialności deliktowej oddział szósty, dotyczący 

ustalenia odszkodowania, opierał się na znanym z kodeksu niemieckiego prostym 

rozróżnieniu szkody w postaci rzeczywistej straty i utraconego zysku. Zrezygnowano z 

wyróżnienia innych rodzajów szkód, znanych z kodeksu Napoleona. Z kodeksu niemieckiego 

zapożyczono także ogólną zasadę, że zadośćuczynienie, rozumiane jako odszkodowanie za 

szkodę niemajątkową, przysługiwało tylko w przypadkach przewidzianych przez ustawę. 

Także z kodeksu niemieckiego oraz austriackiego pochodziła koncepcja określenia szkód na 

osobie. Pozostałe przepisy oddziału szóstego także były tworzone w oparciu o prawo 

niemieckie, austriackie oraz szwajcarskie. Wbrew stanowi prawnemu obowiązującemu 

poprzednio na ziemiach polskich wprowadzono natomiast w art. 159 k.z. prymat 

odszkodowania w pieniądzu.  
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5. Przejście praw i obowiązków wynikających z zobowiązań 

 

W kodeksie zobowiązań, podobnie jak w projekcie Tilla, zastosowano systematykę 

podobną jak w kodeksie niemieckim i szwajcarskim, umieszczając obok siebie przelew 

wierzytelności oraz przejęcie długu w dwóch odrębnych działach w ramach jednego tytułu, 

dotyczącego przejścia praw i obowiązków. Począwszy jednak od kontrprojektu, w dziale o 

zmianie wierzyciela, obok rozdziału o przelewie, znalazł się jeszcze drugi rozdział o 

wstąpieniu osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Zrezygnowano natomiast z 

propozycji L. Domańskiego, aby osobno uregulować kwestię przejścia praw i obowiązków z 

umów wzajemnych (art. 215 - 218 kontrprojektu).  

 

5.1. Zmiana wierzyciela 

 

Instytucja przelewu (cesji, odstąpienia, ustępstwa) wierzytelności znana była 

wszystkim kodeksom obowiązującym na ziemiach polskich. W kodeksie austriackim przepisy 

dotyczące cesji (§ 1392 - 1399) znajdowały się w rozdziale dotyczącym przejścia (przemiany) 

praw i zobowiązań, wspólnie z nowacją, ugodą, przekazem i przejęciem długu. W kodeksie 

niemieckim przelew uregulowano jako odrębną instytucję księgi drugiej o zobowiązaniach 

(§ 398 - 413). W kodeksie szwajcarskim przelew znalazł się w jednym tytule wraz z 

przejęciem długu (art. 164 - 183). Kodeks Napoleona traktował przelew jako rodzaj sprzedaży 

i dotyczący go dział VII (art. 1689 - 1701) znajdował się w tytule VI o sprzedaży. 

Dostrzegano tu błąd w układzie kodeksu Napoleona, ponieważ cesja mogła następować także 

pod tytułem darmym
757

. Dlatego w projekcie francusko-włoskim przepisy o cesji oddzielono 

od sprzedaży i umieszczono w osobnym rozdziale (art. 260 - 270). Tom X cz. 1 Zwodu Praw 

nie znał instytucji przelewu. Jednak z zasady swobody umów i szczątkowych regulacji 

(przede wszystkim w art. 2058 - 2063, dotyczących pożyczki) w orzecznictwie wywiedziono, 

że dopuszczalne było cedowanie wszelkiego rodzaju wierzytelności
758

.  

Komisja Kodyfikacyjna nie wprowadziła do kodeksu zbliżonej do przelewu instytucji 

odnowienia zobowiązania poprzez zmianę osoby wierzyciela za zgodą dłużnika (art. 1271 
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 Prawo…, s. 235. 
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 Z. Rymowicz, W. Święcicki, Prawo…, tom drugi, s. 197. 
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pkt. 2 KN). Od przelewu tą formę odnowienia odróżniała konieczność uzyskania zgody 

dłużnika oraz wygaśnięcie praw akcesoryjnych. Kodeks zobowiązań ograniczył bowiem 

instytucję odnowienia tylko do stosunku między dotychczasowym wierzycielem i dłużnikiem.  

Kodeks zobowiązań nie udzielał odpowiedzi na pytanie, czy przelew był czynnością 

abstrakcyjną czy przyczynową. Jak stwierdził R. Longchamps de Berier kwestię tą 

pozostawiono nauce
759

. 

 

Zgodnie z art. 168 k.z. wierzyciel mógł przelać swą wierzytelność na osobę trzecią, o 

ile nie sprzeciwiało się to właściwości zobowiązania i przepisom ustawy. W kodeksie 

zobowiązań wyraźnie wskazano, że przelew wierzytelności nie wymagał zezwolenia 

dłużnika. Tak samo stanowił kodeks szwajcarski (art. 164)
760

. Zapis o braku zgody dłużnika 

nie był natomiast wprowadzony wprost w kodeksie francuskim, niemieckim i austriackim. 

Zasadę tą akceptowała jednak doktryna w tych państwach
761

. Wzmianki o konieczności zgody 

dłużnika nie zwierał także projekt kodeksu francusko-włoskiego. Kwestia braku wymogu 

zgody dłużnika została natomiast wyrażona expressis verbis w prawie szwajcarskim 

(art. 164 OR). 

Jeżeli chodzi o przedmiot przelewu, to regulacje zawarte w obcych kodeksach, 

uzupełniane poglądami doktryny i orzecznictwa, w ogólnych zarysach były ze sobą zbieżne. 

Kodeks Napoleona nie określał ogólnie co mogło być przedmiotem przelewu. Ponieważ 

przepisy dotyczące przelewu znajdowały się w części dotyczącej sprzedaży, stosowano 

art. 1598 KN, definiujący przedmiot sprzedaży jako „wszystko, co jest w obiegu”. Doktryna 

uznawała, że przelew nie był dopuszczalny ze względu na istotę stosunku zobowiązaniowego, 

np. w przypadku alimentów lub usług o charakterze osobistym
762

, a także wierzytelności 

niepodlegających egzekucji
763

. Ogólnych ograniczeń co do rodzaju wierzytelności mogących 

być przedmiotem przelewu nie przewidywał także projekt francusko-włoski. 

Podobnie T. X cz. 1 Zwodu Praw nie wskazywał charakteru wierzytelności które nie 

mogły być przedmiotem przelewu. Przyjmowano w orzecznictwie, że cesja mogła dotyczyć 

                                                           
759

 Uzasadnienie…, s. 255. Kwestią abstrakcyjności w kodeksie zobowiązań, także odnośnie do przelewu, 
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wszelkiego rodzaju praw, o ile nie miały charakteru osobistego
764

. Obowiązywały też zakazy 

ustawowe dotyczące zastawu na nieruchomościach (art. 1653) i ruchomościach (art. 1674). 

W kodeksie niemieckim zastosowano inne rozwiązanie. W jednym paragrafie (§ 399) 

znalazły się dwa ograniczenia możliwości przelewu: na skutek zakazu zawartego w umowie z 

dłużnikiem albo niemożności spełnienia świadczenia bez zmiany jego treści, a w kolejnym 

(§ 400) niepodleganie egzekucji. Poprzez niemożność spełnienia świadczenia bez zmiany 

jego treści rozumiano sytuację, gdy spełnienie świadczenia przez innego wierzyciela 

łączyłoby się ze zmianą treści świadczenia. Jako przykłady podawano świadczenia z umowy 

najmu lub ustanowienia służebności osobistej
765

. Przepisy kodeksu niemieckiego 

wprowadzały też ustawowy zakaz przelewu niektórych praw, np. pierwokupu (§ 514), czy 

wzajemnych roszczeń wspólników w tytułu umowy spółki (§ 717). 

W kodeksie austriackim wyraźnie zaznaczono, że przelew nie mógł obejmować praw 

„przywiązanych do osoby, a zatem z nią gasnących” (§ 1393). Przedmiotem przelewu nie 

mogły być zatem prawa niemajątkowe, a spośród majątkowych te, które ze swej natury (np. 

renta dożywotnia) lub ze względu na dyspozycję stron były przywiązane do osoby 

pierwotnego wierzyciela oraz prawa które nie mogły być przedmiotem samoistnego obrotu ze 

względu na związanie z rzeczą (np. prawa z papierów na okaziciela)
766

. Kodeksowi 

austriackiemu były też znane zakazy ustawowe (np. § 1070 - prawo odkupu, § 1071 - prawo 

odsprzedaży rzeczy sprzedawcy, § 1074 - prawo pierwokupu). 

Art. 168 k.z. wywodził się wprost z art. 111 projektu Tilla. W art. 186 kontrprojektu 

art. 178 projektu z 1932 r. i art. 168 projektu z 1933 r. nie wprowadzano innych zmian poza 

terminologicznymi. W ostatecznym tekście kodeksu zostały przewidziane dwa ograniczenia 

możliwości dokonania przelewu: „właściwość zobowiązania” oraz przepis ustawy.  

 Wprowadzenie kryterium „właściwości zobowiązania” było rezultatem przyjęcia, że 

sformułowania stosowane w kodeksach obowiązujących w państwach zaborczych były zbyt 

wąskie. Odwołanie do „natury umowy” znajdowało się natomiast w art. 164 OR. Według 

uzasadnienia kodeksu niezbywalność wierzytelności mogła bowiem wynikać zarówno z jej 

osobistego charakteru (np. namalowanie portretu), związania uprawnienia z innym 

stosunkiem prawnym (np. prawo zaskarżenia czynności dłużnika zdziałanej z 

pokrzywdzeniem wierzyciela), jak i szczególnego charakteru zobowiązania, który powinien 
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uwzględniać wolę dłużnika kto ma być jego wierzycielem (np. zobowiązanie z umowy 

przedwstępnej). Twórcy kodeksu zobowiązań nie znaleźli natomiast uzasadnienia dla 

ogólnego wyłączenia możliwości przelewu wierzytelności niepodlegających egzekucji
767

. 

Kontrprojekt (art. 211) i projekt z 1932 r. (art. 201) zawierały osobną regulację, 

dotyczącą niedopuszczalności przelewu wierzytelności z umów wzajemnych ze względu na 

„naturę zobowiązań wzajemnych”. Kolegium Uchwalające uznało jednak taki zapis za zbędny 

wobec istnienia ogólnej przesłanki właściwości zobowiązana z art. 168 k.z.
768

  

 W kodeksie zobowiązań znalazły się także ustawowe zakazy przelewu (np. praw 

dożywotnika z umowy dożywocia - art. 606, odszkodowania za uszkodzenie ciała, rozstrój 

zdrowia, pozbawienie życia albo wolności i obrazę czci - art. 168, prawa pierwokupu, o ile 

nie postanowiono inaczej - art. 350, prawa odkupu - art. 344). 

 

Art. 169 k.z. rozstrzygał kwestię przelewu dokonanego wbrew zakazowi umownemu. 

Zakaz ten wiązał dłużnika tylko wtedy, gdy co do przelanej wierzytelności istniał dokument, 

który nie zawierał wzmianki o takim ograniczeniu, a cesjonariusz polegał na dokumencie. 

Oparto się tu na zasadzie wyrażonej w kodeksie szwajcarskim. O ile jednak kodeks 

szwajcarski zakaz umowny umieszczał w art. 164 § 1 razem z pozostałymi ograniczeniami, 

a w § 2 znalazły się treści stanowiące odpowiednik art. 169 k.z., to polski kodeks nie mówił 

wprost o możliwości wprowadzenia zakazu umownego, od razu określając w osobnym 

artykule skutki jego złamania. Podobne do szwajcarskiego rozwiązanie zawierał kodeks 

niemiecki, który wprowadzał ogólny zakaz cesji wbrew umownemu zastrzeżeniu (§ 399) i 

jednocześnie stanowił, że w przypadku, gdy dłużnik wystawił dokument na wierzytelność i 

przelew następował za przedłożeniem tego dokumentu, nie mógł wówczas bronić się 

względem wierzyciela istnieniem umownego zakazu, chyba że nowy wierzyciel o zakazie 

tym wiedział lub musiał wiedzieć (§ 405). Umowne ograniczenie przelewu było dopuszczalne 

na gruncie kodeksu Napoleona
769

. W prawie austriackim istniał spór w doktrynie co 

dopuszczalności umownego zakazu
770

. Natomiast orzecznictwo przyjmowało, że naruszenie 

umownego zakazu było skuteczne względem cesjonariusza bez względu na jego dobrą czy złą 

wiarę
771

. 
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 W pracach Komisji Kodyfikacyjnej przedmiotowy zapis pojawił się w art. 178 

kontrprojektu. Pomimo naruszenia umownego zakazu przelew był skuteczny, gdy 

przeniesiono wierzytelność z dokumentu pisemnego, który nie zawierał wzmianki o 

ograniczeniu, a cesjonariusz nie wiedział o zakazie z innych źródeł. Począwszy jednak od 

projektu z 1932 r. usunięto zapis o możliwości wykazania złej wiary nabywcy wierzytelności 

pomimo braku wzmianki o zakazie przelewu w dokumencie. Z uzasadnienia kodeksu 

zobowiązań nie wynika jasno, czy oznaczało to, że można było wykazać złą wiarę w inny 

sposób. W szczególności zawarte w uzasadnieniu stwierdzenie, że Komisja wzorowała się na 

§ 405 BGB i art. 167 ust. 2 OR niewiele wyjaśnia, ponieważ w kodeks niemiecki mówił 

szeroko o znajomości lub pewności znajomości stanu rzeczy przez cesjonariusza, zaś kodeks 

szwajcarski tylko o wiedzy uzyskanej na podstawie wzmianki w pisemnym dokumencie
772

. 

W doktrynie można było odnaleźć jednak poglądy, że nawet przy braku zastrzeżenia w 

dokumencie przenoszącym wierzytelność było one skuteczne, jeżeli dłużnik był w złej 

wierze, wiedząc o zastrzeżeniu z innych źródeł
773

. 

 

Według art. 170 k.z. nabywca wstępował w prawa wierzyciela z chwilą zawarcia 

umowy o przelew wierzytelności. Wraz z wierzytelnością na nabywcę przechodziły także 

wszelkie związane z nią prawa, wśród których art. 170 § 2 k.z. wymieniał odsetki. Wyraźną 

wzmiankę o przejściu praw do zaległych odsetek uzasadniono chęcią uniknięcia istniejących 

sporów, wynikających z odrębnego już od wierzytelności głównej roszczenia o zaległe 

odsetki
774

. Odmiennie stanowił projekt francusko-włoski (art. 262). 

Analogiczny zapis znajdował się w projekcie Tilla (art. 112 zd. trzecie). Ogólnie 

wskazano tam, że nie przechodziły na nabywcę prawa uboczne ściśle związane z osobą 

wierzyciela. Było to rozwiązanie wzorowane na art. 170 ust. 1 OR. Jednak w kontrprojekcie 

przepis ten (art. 188 zd. drugie, a następnie art. 180 zd. drugie projektu z 1932 r. i art. 170 § 2 

projektu z 1933 r.) przybrał formę znaną potem z kodeksu zobowiązań. Podobnego zapisu nie 

było w kodeksie austriackim i T. X cz. 1 Zwodu Praw. Paragraf 401 BGB mówił o przejściu 

zabezpieczeń w postaci hipoteki, zastawu i poręki, a także prawa pierwszeństwa zaspokojenia 

w egzekucji i postępowaniu upadłościowym. Podobny zapis znajdował się w kodeksie 
                                                           
772
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Napoleona (art. 1692). Pomimo niewymienienia tych praw w art. 170 k.z. przyjmowano, że 

pod pojęciem praw związanych z wierzytelnością należy rozumieć także hipotekę, zastaw, 

poręczenie oraz prawa pierwszeństwa wynikające z rodzaju wierzytelności
775

.  

 

Kodeks zobowiązań przewidywał dla przelewu zwykłą formę pisemną zastrzeżoną 

jedynie ad probationem (art. 110 k.z.). Wymóg formy pisemnej dotyczył przy tym samego 

przelewu, a nie całej umowy podstawowej
776

. Przelew wierzytelności z dokumentu na 

okaziciela następował przez wydanie dokumentu (art. 171 k.z.). Do ważności przelewu mogła 

być jednak wymagana określona forma ze względu na naturę umowy podstawowej, i to nawet 

przy założeniu abstrakcyjności przelewu
777

. 

Formy przelewu nie określał projekt Tilla, poza przelewem wierzytelności z 

dokumentu na okaziciela, co następowało poprzez wydanie dokumentu (art. 112). 

W kontrprojekcie (art. 189) wprowadzono wymóg zwykłej formy pisemnej dla wierzytelności 

stwierdzonej pismem oraz wymóg przeniesienia dokumentu dla wierzytelności z dokumentu 

na okaziciela. Taka sama regulacja znalazła się w projekcie z 1932 r. (art. 181). W projekcie z 

1933 r. wprowadzono ogólną zasadę, że przelew winien być stwierdzony pismem (art. 172).  

Forma pisemna przelewu obowiązywała w kodeksie szwajcarskim (art. 165 ust. 1). 

Kodeks niemiecki nie przewidywał ogólnej formy dla przelewu. Zbywca był natomiast 

zobowiązany do wystawienia na żądanie nabywcy dokumentu przelewu (§ 403). Podobnie 

kodeks austriacki nie wprowadzał wymogu kwalifikowanej formy dla przelewu, z tym że 

§1393 stanowił, że przelew wierzytelności z papierów na okaziciela następował poprzez samo 

wydanie dokumentów. Także kodeks Napoleona nie zawierał przepisów dotyczących formy 

przelewu. Zależała ona od rodzaju wierzytelności będącej przedmiotem przelewu
778

. 

 

Zgodnie z art. 173 k.z. dopóki dłużnik nie otrzymał zawiadomienia na piśmie o 

przelewie wierzytelności od zbywcy albo od nabywcy, zapłata dokonana poprzedniemu 

wierzycielowi oraz czynności prawne z nim zdziałane miały skutek przeciwko nabywcy, 

chyba że dłużnik wiedział o dokonanym przelewie w chwili zapłaty długu lub w chwili 

zawarcia czynności z poprzednim wierzycielem.  
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Przepis ten odpowiadał swoją treścią artykułowi 115 projektu Tilla, który w końcowej 

części odwoływał się ogólnie do braku dobrej wiary dłużnika. Ta część przepisu została 

zmieniona w art. 191 kontrprojektu i przyjęta w art. 183 projektu z 1932 r.  

W prawie francuskim rozróżniano skuteczność przelewu względem stron oraz 

względem osób trzecich. Względem stron przelew następował w momencie wyrażenia 

zgodnej woli stron. Natomiast dla skuteczności względem osób trzecich potrzebna była jedna 

z dwóch dodatkowych czynności: urzędowe doręczenie informacji o przelewie dłużnikowi 

lub przyjęcie przelewu przez dłużnika w akcie urzędowym (art. 1690 KN). Natomiast w 

kodeksie niemieckim, austriackim i szwajcarskim wszystkie skutki następowały z chwilą 

dokonania przelewu
779

. Kodeks zobowiązań przyjął to drugie rozwiązanie jako bardziej 

rozpowszechnione i prostsze
780

. Konsekwentnie, nie wymagano do skuteczności nawet 

zawiadomienia dłużnika o przelewie. Natomiast instytucja zawiadomienia dłużnika o 

przelewie została wprowadzona w art. 173 k.z. ze względu na konieczność ochrony dłużnika. 

Analogiczne regulacje były zawarte w § 1395 in fine i § 1396 ABGB oraz § 407 BGB. 

Podobnie stanowił art. 167 OR, z tym że zawiadomienie nie musiało mieć formy pisemnej. 

Kodeks zobowiązań nie zawierał przepisów podobnych do art. 167 OR i § 408 BGB, 

chroniących dłużnika w sytuacji, gdy otrzymał on zawiadomienie o przelewie na rzecz 

późniejszego nabywcy nie wiedząc o tym, że wierzyciel przelał wcześniej wierzytelność na 

inną osobę. Analogiczne zastosowanie art. 173 k.z. było tu dla twórców kodeksu oczywiste
781

. 

 Ochrona przewidziana w art. 173 k.z. dotyczyła nie tylko zapłaty, ale i innych 

czynności prawnych dokonanych z pierwotnym wierzycielem. Wynikało to wprost z tego 

przepisu, podobnie jak w § 1395 ABGB i § 407 BGB. Natomiast kodeks szwajcarski wprost 

mówił tylko o zapłacie, ale doktryna rozciągała ochronę także na czynności prawne
782

.  

 

W kodeksie zobowiązań wyrażono zasadę, że dłużnikowi przysługiwały przeciwko 

nabywcy wszystkie zarzuty które miał przeciwko zbywcy (art. 174 k.z.). Zapis taki znajdował 

się w projekcie Tilla (art. 114), w którym był uzupełniony o usunięty w późniejszych 

projektach wyjątek dotyczący niemożności podniesienia zarzutu pozorności długu, jeżeli 

nabycie nastąpiło w zaufaniu do pisemnego dokumentu. Podobny zapis zawarty był w 

art. 915 ABGB, dotyczącym pozorności. L. Domański wprowadził ponadto kolejny wyjątek 
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w postaci zarzutu umorzenia wierzytelności poprzez potrącenie, gdy wierzytelność wynikała z 

pisemnego dokumentu, a nabywca nie wiedział o potrąceniu (art. 192 kontrprojektu). Jednak 

w projekcie Podkomisji z 1932 r. wyjątki te usunięto. 

Dla omawianej zasady istotne znaczenie miało określenie chwili na którą ustalić 

można było istnienie zarzutów dłużnika. Mogła to być chwila przelewu albo powzięcia 

wiadomości o przelewie przez dłużnika. Według § 404 BGB decydowała chwila przelewu, 

z tym że w stosunku do zarzutów spełnienia świadczenia, potrącenia oraz dokonania innej 

czynności dokonanej z dotychczasowym wierzycielem, ze względu na potrzebę ochrony 

dłużnika, decydowała chwila dowiedzenia się o przelewie. Kodeks austriacki w § 1396 

milczał na ten temat, a w doktryna nie była w tej kwestii zgodna
783

. Z kolei kodeks 

szwajcarski przyjmował moment dowiedzenia się przez dłużnika o cesji (art. 169). Podobnie 

było w projekcie francusko-włoskim (art. 265). W toku prac nad polskim prawem zobowiązań 

najpierw w projekcie Tilla przyjęto koncepcję niemiecką, ale potem za decydujący uznano, 

jak w prawie szwajcarskim, moment dowiedzenia się o przelewie.  

 

W art. 175 k.z. uregulowano sytuację, gdy między kilkoma osobami powstał spór o to, 

której z nich przysługiwała wierzytelność. Każda z nich mogła wystąpić do sądu przeciwko 

dłużnikowi, aby wstrzymał się z spełnieniem świadczenia lub, gdy wierzytelność była 

wymagalna, złożył świadczenie do depozytu sądowego. Podobna regulacja znajdowała się 

jedynie w art. 168 OR
784

. Została ona jednak w polskim kodeksie zmodyfikowana. Po 

pierwsze zrezygnowano z zapisu, że dłużnik z własnej inicjatywy mógł złożyć świadczenie do 

depozytu, gdyż znajdował się on już w art. 237 k.z., dotyczącym instytucji złożenia do 

depozytu. Po drugie, począwszy od kontrprojektu (art. 193), poprzez projekt z 1932 r. 

(art. 195) i projekt z 1933 r. (art. 175) aż po ostateczny tekst kodeksu, rozszerzono ochronę 

wierzyciela na sytuację, gdy wierzytelność nie była jeszcze wymagalna. Wierzyciel mógł 

wtedy wystąpić o nakazanie dłużnikowi wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia. Kodeks 

szwajcarski wyraźnie bowiem wprowadzał warunek wymagalności, a w ślad za nim 

uczyniono to także w projekcie Tilla (art. 116).  

 

W przepisach o przelewie pominięto pewne regulacje, znajdujące się w innych 

kodeksach. Brak było zapisów o odpowiedzialności za wady wierzytelności, znanych z 
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kodeksu austriackiego (§ 1397 i 1398), szwajcarskiego (art. 171 - 173) i projektu 

francusko-włoskiego (art. 267 - 270), czy obowiązku udzielenia cesjonariuszowi informacji, 

jak w kodeksie niemieckim (§ 402). Przepisy o rękojmi i obowiązku udzielenia informacji 

znajdowały się projekcie Tilla (odpowiednio art. 117 i 113), a także kontrprojekcie (art. 194, 

195). Jak wynikało z uzasadnienia, umieszczenie tych przepisów uznano za zbyteczne, 

ponieważ powtarzały one zasady wynikające z innych przepisów
785

. 

Nie przejęto także regulacji znanych z § 406 BGB i art. 169 ust. 2 OR, dotyczących 

zarzutu potrącenia. Uregulowanie możliwości potrącenia przez dłużnika jego wierzytelności, 

która stała się wymagalna już po otrzymaniu zawiadomienia o przelewie, a później niż 

wierzytelność będąca przedmiotem przelewu, zostało uznane za zbyt kazuistyczne
786

. 

 

5.2. Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela (subrogacja) 

 

Przepisy o wstąpieniu w prawa zaspokojonego wierzyciela znajdowały się w kodeksie 

Napoleona (art. 1249 - 1252), a ślad za nim zostały niemal w całości powtórzone w projekcie 

francusko-włoskim (art. 183 - 186) oraz w kodeksie szwajcarskim (art. 110). W kodeksie 

niemieckim brak było ogólnych przepisów. Znajdowało się w nim natomiast kilka paragrafów 

o przejściu wierzytelności na osobę trzecią, która spłaciła dług, m.in. § 268 (spłata długu 

przez osobę trzecią z obawy przed grożącą jej egzekucją), § 774 (spłata długu przez 

poręczyciela), czy § 1225 i 1143 (spłata długu przez zastawnika i właściciela nieruchomości 

obciążonej hipoteką). W kodeksie austriackim także nie było ogólnego przepisu. Natomiast w 

§ 1358 znajdowały się regulacje dotyczące zapłaty cudzego długu za który płacący 

odpowiadał osobiście lub rzeczowo, zaś w § 1422 - 1423 o tzw. wykupie wierzytelności przez 

osobę trzecią za zgodą lub bez zgody dłużnika. Nie było to wstąpienie w prawa 

zaspokojonego wierzyciela ex lege w ścisłym znaczeniu, lecz uznanie, że zapłata miała skutek 

wykupienia wierzytelności
787

. 

Kodeks zobowiązań w art. 177 wymieniał dwa sposoby wstąpienia w prawa 

wierzyciela:  

1) umowne (art. 178 k.z.):  
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a. gdy wierzyciel, otrzymując zapłatę od osoby trzeciej, podstawiał ją w swoje 

prawa. Podstawienie takie powinno było być wyraźne i równoczesne z zapłatą;  

b. gdy dłużnik spłacał wierzyciela sumą pożyczoną w celu zapłaty długu i 

podstawienia wypożyczającego w prawa wierzyciela. Aby podstawienie to 

było ważne, potrzeba było, aby oświadczenie o zaciągnięciu pożyczki, 

pokwitowanie jej odbioru i pokwitowanie spłaty wierzyciela były sporządzone 

w jednym akcie przed notariuszem oraz aby w akcie mieściło się 

oświadczenie, że spłata została dokonana pieniędzmi dostarczonymi w tym 

celu przez nowego wierzyciela; 

2) ustawowe (przelew ustawowy, konieczny, cessio legis - art. 179 k.z.): 

a. gdy wierzyciel spłacał innego wierzyciela, mającego przed nim pierwszeństwo 

co do zaspokojenia (ius offerendi);  

b. gdy ktoś płacił cudzy dług, za który odpowiadał osobiście albo pewnymi 

przedmiotami majątkowymi. 

Instytucja wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela była znana projektowi Tilla 

(art. 136 - 137), przy czym umieszczona została w przepisach o wykonywaniu zobowiązań. 

Zwana była tam „zapłatą przez osobę trzecią”. Projekt Tilla znał tylko dwie formy wstąpienia: 

1) zapłatę cudzego długu za który płacący był odpowiedzialny osobiście lub pewnymi 

przedmiotami majątkowymi; 

2) dobrowolną zapłatę cudzego długu tylko wówczas, jeśli płacący płacił go za zgodą 

dłużnika, a jednocześnie najpóźniej w chwili zapłaty nie oświadczył, że płacił w 

zamiarze umorzenia wierzytelności.  

L. Domański rozbudował ogólne przepisy dotyczące form wstąpienia. W art. 198 

kontrprojektu umieścił ogólną deklarację, która potem znalazła się w art. 177 k.z., natomiast 

w art. 199 i 200 kontrprojektu znalazły się różne rodzaje wstąpienia, podzielone na przypadki 

umowne i ustawowe. Generalnie odpowiadały one swoją treścią późniejszym art. 178 i 

179 k.z. z kilkoma wyjątkami: 

1) przypadek wstąpienia ex lege polegający na zapłacie cudzego długu obejmował też 

sytuację zapłaty długu za który płacący był zobowiązany wspólnie z innymi (wzorem 

art. 185 pkt. 3 p.f.w., a także § 426 BGB); 

2) przy podstawieniu ex lege, w przypadku spłaty wierzyciela mającego pierwszeństwo 

przewidziany był dodatkowy warunek, że rozpoczęcie czynności egzekucyjnych 

powodowało zagrożenie zaspokojenia pozostałych wierzycieli. 
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Te zapisy zostały jednak usunięte w art. 189 projektu z 1932 r. Podkomisji 

zawdzięczamy także bardzie syntetyczne ujęcie przypadków wstąpienia ex lege. Kontrprojekt 

przewidywał także trzeci, znany z art. 185 pkt. 4 p.f.w., przypadek wstąpienia ex lege, 

dotyczący spadkobiercy przyjmującemu spadek z dobrodziejstwem inwentarza płacącego 

długi spadkowe, który został z kolei usunięty w projekcie z 1933 r. (art. 179). 

 Jako źródło art. 178 k.z. L. Domański podał art. 1250 KN i art. 184 p.f.w.
788

 Istotnie 

przepisy art. 199 kontrprojektu opierały się na projekcie francusko-włoskim i podobieństwo 

to zostało zachowane pomimo późniejszych zmian natury językowej. Przeciwnikiem 

umieszczenia w kodeksie przypadku wstąpienia poprzez umowę dłużnika z osobą trzecią - 

pożyczkodawcą, opisanego w art. 178 pkt. 2 k.z., był R. Longchamps de Berier, który uważał, 

że nie należy wprowadzać do kodeksu instytucji nieznanej na większości ziem polskich
789

. 

 Natomiast jeżeli chodzi o wstąpienie ustawowe, projekt francusko-włoski zawierał w 

art. 185, w ślad za art. 1251 KN, oprócz przypadków umieszczonych w art. 179 k.z. (z tym że 

obejmował też przypadek zapłaty długu za który płacący był zobowiązany wspólnie z innymi) 

jeszcze dwa inne przypadki: spadkobiercy dziedziczącego spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza, który płacił długi spadkowe oraz nabywcy nieruchomości, który przeznaczył cenę 

na spłatę wierzycieli hipotecznych. Ustawowe wstąpienie w prawa zaspokojonego 

wierzyciela było też przewidziane w § 1358 ABGB. Pierwotnie przepis ten miał bardzo 

ogólną treść i mówił o „płaceniu długu za drugiego”, przez co wątpliwe było, czy dotyczy on 

tylko do osób płacących dług materialnie cudzy, ale formalnie własny (np. poręczycieli, 

zastawnika), czy też każdego kto spłacił cudzy dług. Aby potwierdzić prawidłowość 

pierwszej koncepcji przepis ten został zmieniony nowelą z 1916 r.
790

 W efekcie pierwsza jego 

część przybrała treść, która następnie stała się podstawą do sformułowania 

art. 179 pkt. 2 k.z.
791

 Kodeks szwajcarski wprost regulował tylko subrogację ustawową w 

art. 110. Przewidywał dwa przypadki wstąpienia: podobny do kodeksu zobowiązań przypadek 

zapłaty długu przez właściciela rzeczy (albo posiadającego ograniczone prawo do rzeczy) 

będącej zabezpieczeniem długu innej osoby oraz zapłaty długu przez osobę trzecią, jeśli 

pierwotny dłużnik powiadomił wierzyciela, że osoba ta wstępuje w jego miejsce.  
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Zgodnie z art. 180 k.z. zaspokojony wierzyciel zobowiązany był osobie wstępującej w 

jego prawa z mocy umowy lub ustawy, wydać dokumenty dotyczące wierzytelności oraz 

przedmioty służące do jej zabezpieczenia. Analogiczny przepis istniał w § 1354 zd. drugie 

ABGB, z tym że dotyczył tylko wstąpienia na podstawie ustawy. 

W projekcie Tilla przepis ten (art. 137) miał szerszą treść. Stanowił nie tylko o 

obowiązku wydania wszelkich dokumentów i zabezpieczeń, ale także o tym, że wierzyciel, 

który otrzymał zapłatę, nie odpowiadał ani za prawdziwość ani za ściągalność długu, jeżeli 

wyraźnie nie przyjął na siebie takiej odpowiedzialności. Jednak w uzasadnieniu projektu 

prof. Till stwierdził, że przepis ten nie był potrzebny, ponieważ ujęte w nim zasady wynikały 

z art. 118 projektu, przewidującego odpowiednie stosowanie przepisów o przelewie do 

przypadków zmiany wierzyciela ex lege
792

. Zapewne dlatego przepis ten został usunięty z 

kontrprojektu i projektu z 1932 r. Pojawił się jednak ponownie w art. 180 projektu z 1933 r., 

ponieważ w przepisach o przelewie nie było już odpowiednika art. 118 projektu Tilla. 

 

Według art. 181 k.z. wstąpienie umowne albo z mocy ustawy nie mogło szkodzić 

pierwotnemu wierzycielowi, gdy został zaspokojony tylko w części. Mógł on wykonywać 

swoje prawa co do pozostałej wierzytelności z pierwszeństwem przed tym, od którego 

otrzymał tylko częściową zapłatę, chyba że zrzekł się tego pierwszeństwa. 

Odpowiednikiem art. 181 k.z. był art. 137 zd. drugie projektu Tilla, który jednak miał 

węższy zakres, gdyż dotyczył tylko wierzyciela, którego zabezpieczeniem był zastaw. 

W razie częściowej spłaty dokonanej przez osobę trzecią zachowywał on co do niespłaconej 

części prawo zastawu z pierwszeństwem przed częścią spłaconą. Jednak w art. 201 

kontrprojektu omawiany przepis przybrał ostateczny kształt, zachowany potem w art. 190 

projektu z 1932 r. i art. 181 projektu z 1933 r.  

Zasada ta została wyrażona w art. 1252 KN i § 268 zd. piąte BGB. Była także znana 

doktrynie austriackiej
793

. Odmiennie stanowił art. 186 p.f.w., który przewidywał tą samą 

kolejność zaspokojenia dla częściowo zaspokojonego pierwotnego wierzyciela i 

podstawionego. Pomysł taki został negatywnie oceniony przez R. Longchampsa de Berier
794

. 
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5.3. Zmiana dłużnika (objęcie długu) 

 

L. Domański zamierzał wprowadzić do kodeksu przepisy o łącznym przejściu praw i 

obowiązków w stosunkach prawnych opartych na wzajemności (art. 211 - 214 kontrprojektu). 

Propozycja ta została przyjęta przez Podkomisję (art. 201 projektu z 1932 r.). Ostatecznie 

została jednak odrzucona, gdyż uznano, że przepisy te nie wprowadzą niczego nowego poza 

tym, co już wynika z przepisów kodeksu zobowiązań o zmianie wierzyciela i dłużnika
795

. 

Kodeks zobowiązań przewidywał dwa sposoby zmiany dłużnika. Pierwszy polegał na 

zawarciu umowy przez dłużnika z osobą trzecią (przejęcie wypełnienia). Osoba trzecia 

zobowiązywała się w ten sposób zwolnić dłużnika od obowiązku świadczenia i zaspokojenia 

we właściwym czasie wierzyciela oraz odpowiadała względem dłużnika za to, że wierzyciel 

nie będzie go pociągał do spełnienia świadczenia (art. 182 k.z.). Umowa taka nie powodowała 

jednak jeszcze zmiany dłużnika. Zgodnie z art. 184 k.z. dopiero jeżeli wierzyciel zgodził się 

na zmianę dłużnika na podstawie tej umowy, dotychczasowy dłużnik był zwolniony, chyba że 

nowy dłużnik był niewypłacalny w chwili dokonania zmiany, a wierzyciel o tym nie wiedział.  

W projekcie Tilla ten sposób zmiany dłużnika był uregulowany w art. 120 i 121 zd. 

trzecie i czwarte. Pomimo nieco odmiennej systematyki ich merytoryczna treść była tak sama, 

z tym wyjątkiem, że projekt nie mówił nic o przypadku niewypłacalności nowego dłużnika w 

chwili zawarcia umowy (regulacja ta pojawiła się w art. 206 kontrprojektu, a następnie w 

art. 194 projektu z 1932 r.). W projekcie Tilla znajdował się jeszcze art. 122, który 

przewidywał, że jeżeli wierzyciel wezwany przez dłużnika lub osobę trzecią w ciągu 

trzydziestu dni nie zwolnił pierwotnego dłużnika, należało uważać, że odmówił zwolnienia. 

Ten przepis został usunięty przez L. Domańskiego. Poza tym L. Domański znacznie 

rozbudował przepisy o przejęciu długu, wprowadzając częściowo nowe uregulowania. 

Z jednej strony ograniczył możliwość odmowy wyrażenia zgody przez wierzyciela - według 

art. 203 zd. drugie kontrprojektu wierzyciel tylko wówczas mógł odmówić przyjęcia 

świadczenia od osoby trzeciej, zobowiązanej do świadczenia na skutek umowy z dłużnikiem, 

gdy z natury zobowiązania wynikało, że dłużnik powinien osobiście uiścić dług. Z drugiej 

strony (art. 204 kontrprojektu) wzmocnił pozycję wierzyciela. O ile bowiem E. Till w swoim 

projekcie wskazał, że z tytułu umowy dłużnika z osobą trzecią wierzycielowi nie 

przysługiwały żadne prawa, to L. Domański wprowadził zapis, że nawet pomimo 

niewyrażenia zgody na zmianę dłużnika, wierzyciel był uprawniony do dochodzenia swej 
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wierzytelności solidarnie od dłużnika i od osoby trzeciej, o ile zobowiązanie tej osoby 

względem pierwotnego dłużnika nie zostało przez strony uchylone przed wystąpieniem na 

drogę sądową przez wierzyciela. O ile w projekcie z 1932 r. usunięto zapisy ograniczające 

wolę wierzyciela, to nadal pozostawiono przepis o solidarnej odpowiedzialności nowego i 

poprzedniego dłużnika w przypadku odmowy zezwolenia przez wierzyciela (art. 192). Został 

on jednak ostatecznie usunięty, gdyż wprawdzie znalazł się w projekcie przedłożonym 

Kolegium Uchwalającemu jako ustęp drugi w art. 182, lecz został przez Kolegium 

skreślony
796

. L. Domański uznał to za błąd, który mógł prowadzić do pojawienia się 

wątpliwości co do zakresu praw wierzyciela
797

. 

Dodatkowo art. 207 kontrprojektu stanowił, że wierzyciel nie mógł odmówić 

zezwolenia na zmianę dłużnika, gdy ten, zamiast siebie, wskazał inną osobę, która wobec 

wierzyciela zobowiązała się do świadczenia zamiast dłużnika, chyba że była to osoba „jawnie 

niezdolna” do spełnienia świadczenia albo niewypłacalna. Przepis ten znalazł się także w 

projekcie Podkomisji (art. 195). Został jednak następnie usunięty. 

Możliwość zmiany dłużnika była dopuszczana, pomimo braku normatywnej 

podstawy, przez judykaturę i doktrynę francuską
798

. Ustawowa regulacja instytucji zmiany 

dłużnika poprzez zawarcie umowy pomiędzy pierwotnym a nowym dłużnikiem pojawiła się 

natomiast w kodeksie niemieckim. Kodeks ten rozróżniał dwie sytuacje: 

1) zawarcie umowy o przejęcie długu pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią (§ 415). 

Jej skuteczność zależała od zatwierdzenia przez wierzyciela. Zatwierdzenie to 

mogło nastąpić po zawiadomieniu przez dłużnika lub osobę trzecią. Dłużnik lub 

osoba trzecia mogli zawezwać wierzyciela do zatwierdzenia, wyznaczając termin 

do złożenia stosownego oświadczenia. Po jego bezskutecznym upływie wierzyciel 

nie mógł już zatwierdzić umowy i należało uważać, że odmówił zatwierdzenia; 

2) zawarcie umowy pomiędzy osobą trzecią a dłużnikiem, której przedmiotem było 

zobowiązanie do zaspokojenia wierzyciela (§ 329). W razie wątpliwości nie 

należało uważać, że wierzyciel nabywał bezpośrednio od osoby trzeciej prawo 

żądania zaspokojenia. Według § 415 (akapit trzeci), dotyczącego umowy o 

przejęcie długu zwartej pomiędzy dłużnikiem i osobą trzecią, także dopóki 

wierzyciel nie zatwierdził umowy, przejmujący dług był w razie wątpliwości 

                                                           
796

 Uzasadnienie…, s. 271. 
797

 L. Domański, Instytucje…, s. 720. 
798

 S. Machalski, Zmiana…, s. 8. 



229 

 

zobowiązany wobec dłużnika do zaspokojenia wierzyciela w czasie właściwym. 

Taki sam skutek wywoływał brak zatwierdzenia przez wierzyciela. 

W ślad za kodeksem niemieckim odpowiednie regulacje pojawiły się na podstawie 

noweli z 1916 r. w kodeksie austriackim. Paragraf 1404 był odpowiednikiem § 329 BGB 

(objęcie wykonania, czyli zapłaty). Kodeks austriacki wyraźnie jednak wskazywał, że 

wierzycielowi nie przysługiwały żadne prawa z tytułu umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem 

a osobą trzecią, podczas gdy kodeks niemiecki stanowił, że tylko w razie wątpliwości nie 

należało uważać, że wierzyciel nabywał bezpośrednio od osoby trzeciej prawo żądania 

zaspokojenia. Natomiast § 1405 zawierał regulację podobną do § 415 akapit pierwszy i drugi 

BGB (objęcie długu w ścisłym znaczeniu). Nie przejęto z kodeksu niemieckiego tylko 

zapisów o obowiązku powiadomienia wierzyciela jako przesłanki zatwierdzenia oraz o 

możliwości wyznaczenia wierzycielowi terminu do złożenia oświadczenia o zatwierdzeniu. 

Kodeks szwajcarski także przejął z kodeksu niemieckiego ww. zapisy. Według 

art. 175 ust. 1 osoba, która złożyła obietnicę, że będzie odpowiadała za dług innej osoby, 

zobowiązywała się do zwolnienia tej osoby z długu albo przez zaspokojenie wierzyciela albo 

przejęcia długu za zgodą wierzyciela. Doktryna szwajcarska nie przyznawała wierzycielowi 

żadnych uprawnień z faktu zawarcia umowy pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią
799

. 

W porównaniu do kodeksu niemieckiego i austriackiego, kodeks szwajcarski różnił się tym, 

że wymagał zawarcia kolejnej umowy między nabywcą długu a wierzycielem (art. 176). 

Pomimo zatem, że instytucja zmiany dłużnika na podstawie umowy pomiędzy 

dłużnikiem a osobą trzecią wywodziła się z prawa niemieckiego, to rozwiązanie zastosowane 

w art. 182 k.z. został oparte przede wszystkim na jej zmodyfikowanej wersji znanej z kodeksu 

austriackiego
800

. Zaadaptowano przede wszystkim tą postać umowy, która była przewidziana 

w § 329 BGB i 1404 ABGB
801

. Komisja Kodyfikacyjna nie przychyliła się natomiast do 

propozycji L. Domańskiego, który chciał wywieść z faktu zawarcia takiej umowy 

bezpośrednie prawa dla wierzyciela. Natomiast art. 184 k.z. był wzorowany na 

art. 1274 KN
802

. W żadnym z kodeksów germańskich nie było jego odpowiednika. 

 

Drugi sposób zmiany dłużnika polegał na zawarciu przez wierzyciela umowy z osobą 

trzecią, która zobowiązywała się do świadczenia zamiast dłużnika i w ten sposób wstępowała 
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na jego miejsce przejmując wszelkie jego obowiązki. Dotychczasowy dłużnik był zwolniony 

wówczas, gdy wyraźnie wypływało to z umowy. W razie wątpliwości, nowego dłużnika 

uważać należało za dłużnika solidarnego (art. 183 k.z.). Dodatkowo art. 183 ust. 4 k.z. 

stanowił, że jeżeli nabywca nieruchomości przejmował ciążące na niej długi, rozumieć 

należało w razie wątpliwości, że ma wstąpić na miejsce dotychczasowego dłużnika. 

Także i ten sposób zmiany dłużnika był przewidziany w art. 121 projektu Tilla. 

Przepis ten był bardziej więzły i nie mówił o możliwości powstania solidarnej 

odpowiedzialności poprzedniego i nowego dłużnika. W art. 205 kontrprojektu L. Domański 

wprowadził jednak zapis, że dotychczasowy dłużnik był zwolniony z długu tylko wówczas, 

gdy wypływało to wyraźnie z umowy, a w razie wątpliwości nowy dłużnik był traktowany 

jako poręczyciel. Jednak w art. 193 zd. trzecie projektu z 1932 r. zamieniono poręczenie na 

solidarną odpowiedzialność obu dłużników i zmiana ta utrzymała się w projekcie z 1933 r. 

Natomiast art. 183 ust. 4 k.z. dotyczący nabycia nieruchomości wywodził się z 

art. 125 projektu Tilla. Wyeliminowany przez L. Domańskiego, pojawił się ponownie w 

art. 200 projektu z 1932 r. 

Wprowadzenie do systemu prawnego umowy przejęcia długu zawartej pomiędzy 

osobą trzecią a wierzycielem, na skutek której osoba ta wstępowała w miejsce 

dotychczasowego dłużnika nastąpiło w kodeksie niemieckim (§ 414 BGB). Następnie w 

wyniku noweli z 1916 r. ten rodzaj umowy pojawił się w kodeksie austriackim. Paragraf 1406 

ABGB różnił się od § 414 BGB tym, że zawierał dodatkowy zapis, że oświadczone wobec 

wierzyciela objęcie należało rozumieć w razie wątpliwości jako odpowiedzialność obok 

dotychczasowego dłużnika, a nie zamiast niego. 

 

Według art. 185 k.z. przejmujący cudzy dług mógł przeciwstawić wierzycielowi 

wszelkie zarzuty, jakie wynikały, ze stosunku wierzyciela z dotychczasowym dłużnikiem, 

z wyjątkiem zarzutu potrącenia z wierzytelności dotychczasowego dłużnika. 

Analogiczny przepis umożliwiający podniesienie nowemu dłużnikowi zarzutów 

przysługujących dawnemu dłużnikowi istniał w § 417 BGB, § 1407 ABGB i art. 179 OR. 

Tylko kodeks niemiecki wprowadzał wyjątek dotyczący zarzutu potrącenia wierzytelności 

przysługującej dotychczasowemu dłużnikowi. Na gruncie kodeksu austriackiego wyjątek taki 

akceptowała doktryna
803

. W kodeksie szwajcarskim przewidziano kolejny wyjątek w postaci 

zarzutów natury osobistej. Tylko kodeks niemiecki oraz szwajcarski stanowił natomiast, że 
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przejmujący dług nie mógł podnosić zarzutów wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy 

nim a dotychczasowym dłużnikiem, będącego podstawą przejęcia. 

Przepis art. 185 k.z. wywodził się z art. 123 projektu Tilla. Regulacja taka znalazła się 

także w kontrprojekcie, którego art. 208 dodatkowo stanowił, że nowy dłużnik nie mógł 

przeciwstawić wierzycielowi zarzutów wynikających ze stosunku poprzedniego dłużnika z 

nowym, wstępującym w jego miejsce, o ile wierzyciel wyraził swą zgodę na zmianę dłużnika 

i zwolnił z długu poprzedniego dłużnika. L. Domański sięgnął tu po regulację zawartą w 

§ 417 zd. trzecie BGB. Ta część przepisu została jednak usunięta przez Podkomisję (art. 196 

projektu z 1932 r.), ponieważ uznano, że wynika ona a contrario z pierwszej jego części 

dotyczącej zarzutów przysługujących dawnemu dłużnikowi
804

. 

 

Zgodnie z art. 186 k.z. wskutek zmiany dłużnika za zgodą wierzyciela wygasały 

stanowiące zabezpieczenie wierzytelności poręczenia i prawa zastawu, jeżeli poręczyciel lub 

osoby do których należał przedmiot prawa zastawu nie zgodziły się na dalsze ich trwanie. 

Art. 186 k.z. ustanawiał zasady takie jak § 418 BGB, § 1407 ABGB i art. 178 ust. 2 OR. 

Przepis ten znajdował się w projekcie Tilla (art. 124). L. Domański dodał do niego 

zapis (art. 209 kontrprojektu), że zabezpieczenia ustanowione na majątku poprzedniego 

dłużnika gasły, jeżeli wierzyciel, wyrażając swą zgodę na zmianę dłużnika, nie zastrzegł ich 

zachowania. Usunięto go jednak w art. 197 z 1932 r.  

 

Według art. 187 k.z., jeżeli istniał co do długu dokument piśmienny, oświadczenie 

przejmującego dług i zezwolenie wierzyciela na zmianę dłużnika winny być stwierdzone 

pismem. Regulacja ta pojawiła się w art. 210 kontrprojektu i art. 198 projektu z 1932 r. Żaden 

z kodeksów zaborczych nie zawierał osobnego przepisu dotyczącego formy tej czynności 

prawnej. Jego umieszczenie w polskim kodeksie było konsekwencją istnienia art. 111 k.z.
805

 

 

Art 188 k.z. dotyczył skutków nabycia majątku lub przedsiębiorstwa bez przejęcia lub 

zaspokojenia długów jakie na nich ciążyły. Nabywca odpowiadał wówczas solidarnie ze 

zbywcą za te długi nabytym majątkiem lub przedsiębiorstwem, o ile o ich istnieniu w czasie 

nabycia wiedział lub powinien był wiedzieć. Jeżeli nabywcą była osoba bliska zbywcy, 

należało domniemywać, że wiedziała o istnieniu długów. 
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Taki sam przepis znajdował się w § 419 BGB, z tym że nie zawierał domniemania 

dotyczącego wiedzy osób bliskich i dotyczył wprost tylko nabycia „majątku”. Pod tym 

pojęciem rozumiano jednak nie tylko cały majątek, ale także pewne kompleksy majątkowe
806

. 

Przewidywał on najsurowszą odpowiedzialność nabywcy, ponieważ nie ograniczał jej do 

długów o których wiedział lub powinien był wiedzieć. Ograniczenie to istniało natomiast w 

§ 1409 ABGB, dotyczącym zarówno zbycia majątku, jak i przedsiębiorstwa. Przepis ten 

ustanawiał też domniemanie wiedzy osób bliskich o długach. Istotną różnicą było to, że 

według kodeksu austriackiego nabywca odpowiadał do wartości nabytego majątku lub 

przedsiębiorstwa, a w kodeksie niemieckim była to odpowiedzialność ograniczona do masy 

majątkowej nabytego majątku. Zarówno kodeks niemiecki, jak i austriacki wyraźnie 

wskazywały na bezwzględnie obowiązujący charakter omawianego przepisu. Podobna 

regulacja znajdowała się też w art. 181 OR, przy czym przejęcie takie było traktowane jako 

forma zwykłego przejęcia długu, różniące się od niego tym, że nie było potrzeby zyskania 

zgody wierzyciela na przejęcie, a odpowiedzialność zbywcy wygasała z upływem dwóch lat. 

Przepis ten dotyczył zarówno majątku, jak i przedsiębiorstwa, przy czym w tym drugim 

wypadku konieczne było nabycie zarówno pasywów, jak i aktywów. Nie było wymogu 

posiadania przez nabywcę wiedzy o długach. Ważnym novum była możliwość umownego 

wyłączenia takiej odpowiedzialności.  

Tak więc rozwiązanie przyjęte w art. 188 k.z. było syntezą przepisów niemieckich 

i austriackich
807

, a także szwajcarskich
808

. Podobny przepis znajdował się już w projekcie 

Tilla (art. 126 i, odmiennie zredagowany, art. 127, dotyczący osób bliskich). Art. 212 

kontrprojektu zawierał analogiczną regulację, nie mówiąc jednak nic o powstaniu 

zobowiązania solidarnego między nabywcą i zbywcą, a jedynie ustanawiając 

odpowiedzialność nabywcy względem wierzycieli z masy w postaci nabytego 

przedsiębiorstwa lub majątku. Taką samą koncepcję przyjęto w art. 199 projektu z 1932 r. 

Dopiero w art. 188 projektu z 1933 r. wprowadzono solidarną odpowiedzialność zbywcy i 

nabywcy przedsiębiorstwa. 
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5.4. Podsumowanie 

 

Przepisy o przejściu praw i obowiązków obejmowały, tak jak w kodeksie niemieckim 

i szwajcarskim, przelew i przejęcie długu. Te dwie instytucje uzupełniono o instytucję 

subrogacji, znaną pierwotnie z kodeksu Napoleona, ale przejętą też przez kodeks szwajcarski. 

W ogólnych zarysach przepisy o przelewie w kodeksach obcych, uzupełniane w braku 

regulacji normatywnej poglądami doktryny, nie różniły się między sobą. Zasługą Komisji 

Kodyfikacyjnej było wprowadzenie kryterium „właściwości zobowiązania” jako jednej z 

podstaw niemożności dokonania przelewu, bardziej ogólnego od pojęć stosowanych w 

porządkach dzielnicowych. Z kodeksu szwajcarskiego przejęto regulację o skutkach przelewu 

dokonanego wbrew zakazowi umownemu (art. 169 k.z.), a także o przejściu praw ubocznych 

(art. 170 k.z.), formie pisemnej ad probationem (art. 172 k.z.), chwili powstania zarzutów 

dłużnika względem cesjonariusza (art. 174 k.z.) oraz zmodyfikowane rozstrzygnięcie kwestii 

powstania sporu o to, kto jest wierzycielem (art. 175 k.z.). Wzorem porządków germańskich, 

a w opozycji do kodeksu Napoleona, nie rozdzielano skutków przelewu względem dłużnika i 

osób trzecich. 

Ze względu na okoliczność, że instytucja wstąpienia w prawa zaspokojonego 

wierzyciela była kompleksowo unormowana w kodeksie Napoleona, a w ślad za tym w 

projekcie francusko-włoskim, przepisy kodeksu zobowiązań o subrogacji także oparte były na 

wzorcach romańskich. 

Natomiast określone w art. 182 i 183 k.z. podstawowe założenia instytucji przejęcia 

długu, zarówno poprzez umowę pomiędzy nowym a poprzednim dłużnikiem, jak i 

wierzycielem a nowym dłużnikiem, zostały ukształtowane w oparciu o znowelizowane w 

1916 r. przepisy kodeksu austriackiego, które stanowiły zmodyfikowaną wersję przepisów 

niemieckich. Także pozostałe przepisy tej części kodeksu oparte były na kodeksie austriackim 

i niemieckim. Tylko pojedyncze artykuły wywodziły się z kodeksu Napoleona (art. 184 k.z., 

dotyczący wpływu momentu wyrażenia zgody przez wierzyciela na zwolnienie 

dotychczasowego dłużnika) bądź też stanowiły nowość (art. 187 k.z., dotyczący formy 

oświadczenia przejmującego dług i wierzyciela). 
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6. Wygaśnięcie zobowiązań 

6.1. Wykonanie zobowiązań 

6.1.1. Przepisy ogólne o sposobie, miejscu i czasie wykonania  

 

Tytuł IV kodeksu zobowiązań „Wygaśnięcie zobowiązań” zawierał najpierw przepisy 

o wykonaniu zobowiązań i skutkach ich niewykonania, a następnie przepisy o szczególnych 

rodzajach wygaśnięcia (potrąceniu, odnowieniu, niemożliwości świadczenia, nadzwyczajnych 

przypadkach wygaśnięcia, zwolnieniu z długu, rozwiązaniu umowy), a także o 

przedawnieniu. Taka systematyka przepisów tytułu IV była wzorowana na kodeksie 

szwajcarskim
809

. 

 

Według art. 189 k.z. strony winny wykonywać zobowiązania zgodnie z ich treścią, w 

sposób odpowiadający wymaganiom dobrej wiary i zwyczajom uczciwego obrotu.  

W kodeksach obowiązujących na ziemiach polskich przepisy określające w sposób 

generalny zasady wykonywania zobowiązania odsyłały do zasad uczciwości, dobrej wiary i 

zwyczajów obrotu (§ 242 BGB) albo do samej dobrej wiary (art. 1134 KN). Art. 1134 KN 

dotyczył przy tym ściśle rzecz biorąc tylko umów, ale orzecznictwo rozciągało jego 

obowiązywanie na wszelkie rodzaje zobowiązań
810

. Kodeksy austriacki i rosyjski nie 

zawierały odpowiednich przepisów. Kodeks cywilny szwajcarski wskazywał na dobrą wiarę 

(art. 2). W ślad za kodeksem Napoleona, na dobrą wiarę jako kryterium wykonywania umów 

wskazywał też art. 39 p.f.w. Ograniczenie tej zasady tylko do zobowiązań umownych zostało 

jednak uznane przez R. Longchampsa de Berier na niesłuszne
811

. 

Te same kryteria wykonywania zobowiązań co w art. 189 k.z. zostały przyjęte już w 

art. 128 zd. pierwsze projektu Tilla. W art. 219 zd. pierwsze kontrprojektu przeredagowano 

omawiany przepis tak, iż przyjął już swoją ostateczną treść. Kontrprojekt mówił przy tym o 

wykonywaniu zobowiązań przez strony, a nie tylko przez dłużnika, jak w projekcie Tilla.  

 

Art. 190 k.z. dotyczył miejsca spełnienia świadczenia. Co do zasady było nim miejsce 

określone w umowie lub wynikające z natury zobowiązania (§ 1). W braku takiego 
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decydowało miejsce zamieszkania dłużnika w czasie spełnienia albo siedziba jego 

przedsiębiorstwa, gdy świadczenie miało związek z jego prowadzeniem (§ 2), a w przypadku 

rzeczy oznaczonej co do tożsamości, miejsce w którym znajdowała się ona w chwili 

powstania zobowiązania (§ 3), zaś przy zobowiązaniach wzajemnych, jeżeli spełnienie 

jednego ze świadczeń wynikało z umowy lub z natury zobowiązania, wówczas, w razie 

wątpliwości, świadczenie wzajemne miało być spełnione w tym samym miejscu.  

Przepis ten był w całości oparty na art. 149 projektu Tilla. Jedynie regulacja dotycząca 

zobowiązań wzajemnych została dodana w art. 221 kontrprojektu. W kontrprojekcie przepis 

ten dotyczył także czasu spełnienia świadczenia, ale w art. 204 projektu z 1932 r. 

zrezygnowano z takiego rozwiązania. 

 Art. 190 k.z. był kompilacją rozwiązań znanych ze wszystkich kodeksów zaborczych, 

a także projektu francusko-włoskiego i kodeksu szwajcarskiego.  

Art. 1247 KN odwoływał się w pierwszym rzędzie do umowy. W jej braku, w 

przypadku rzeczy oznaczonej co do tożsamości, decydowało miejsce jej położenia w chwili 

powstania zobowiązania. W pozostałych przypadkach istotne było miejsce zamieszkania 

dłużnika. Kodeks francuski nie określał wprost, czy miało to być miejsce zamieszkania w 

chwili powstania zobowiązania, czy spełnienia świadczenia. Orzecznictwo przyjęło ten drugi 

moment
812

. Poglądy orzecznictwa uwzględnione zostały w art. 181 p.f.w., który w pozostałym 

zakresie był powtórzeniem art. 1247 KN.  

W swoim pierwotnym brzmieniu § 905 ABGB odwoływał się w pierwszej kolejności 

do postanowień umowy, natury czynności lub jej celu. Jeżeli według tych kryteriów nie 

można było oznaczyć miejsca spełnienia świadczenia, wówczas w przypadku nieruchomości 

decydowało miejsce jej położenia, a w przypadku rzeczy ruchomych, miejsce powstania 

zobowiązania. Nowela z 1916 r. nie zmieniła pierwszej części przepisu. Natomiast 

niemożność ustalenia miejsca w oparciu o umowę lub naturę i cel zobowiązania powodowała, 

że decydujące było miejsce zamieszkania dłużnika w czasie zawarcia umowy, względnie 

siedziba przedsiębiorstwa, jeżeli zobowiązanie powstało w zakresie tego przedsiębiorstwa. 

Jednak zobowiązania pieniężne dłużnik miał spełnić w miejscu zamieszkania wierzyciela. 

Nowelizacja prawa austriackiego została przeprowadzona pod wpływem kodeksu 

niemieckiego, który w pierwszym rzędzie odwoływał się w § 269 do umowy oraz 

okoliczności, w szczególności istoty zobowiązania. W drugiej kolejności w grę wchodziło 

miejsce zamieszkania dłużnika lub siedziba jego przedsiębiorstwa w chwili powstania 
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zobowiązania. Ponadto kodeks niemiecki stanowił, że sam fakt, że dłużnik wziął na siebie 

obowiązek ponoszenia kosztów przesyłki nie był podstawą do przyjęcia, że miejsce przesłania 

miało być miejscem spełnienia świadczenia. 

Tom X cz. 1 Zwodu Praw nie zawierał odpowiednich przepisów, ale przyjęto, że 

decydowało kolejno miejsce: oznaczone przez strony przy dokonywaniu czynności prawnej, 

wynikające z istoty zobowiązania, zamieszkania dłużnika. Gdy przedmiotem świadczenia 

były rzeczy, wówczas przy rzeczach ruchomych istotne było miejsce w którym znajdowały 

się w chwili wykonywania zobowiązania, a przypadku nieruchomości miejsce ich 

położenia
813

. 

Kodeks szwajcarski określał miejsce wykonania zobowiązania w art. 74. W pierwszej 

kolejności było ono ustalane na podstawie woli stron wyrażonej wyraźnie lub wynikającej 

okoliczności. W razie niemożności ustalenia woli stron kodeks szwajcarski przewidywał dwie 

szczególne podstawy: dla zobowiązań dotyczących rzeczy oznaczonych co do tożsamości 

było to miejsce ich położenia, natomiast dla innych zobowiązań decydujące było miejsce 

zamieszkania wierzyciela w chwili powstania zobowiązania. 

 

Natomiast art. 191 k.z. dotyczył zobowiązań pieniężnych, które w braku odmiennego 

postanowienia umowy powinny były być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie 

przedsiębiorstwa wierzyciela, przy czym jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania albo 

siedzibę przedsiębiorstwa po powstaniu zobowiązania, ponosił spowodowaną przez tę zmianę 

nadwyżkę kosztów przesłania. 

Starsze kodeksy nie zawierały osobnego przepisu dotyczącego miejsca spełnienia 

świadczeń pieniężnych. Pojawił się on dopiero w kodeksie niemieckim (§ 270). Stanowił, że 

pieniądze powinny być przesłane do miejsca zamieszkania wierzyciela i nakładał na niego 

obowiązek pokrycia zwiększonych kosztów przesyłki w przypadku zmiany jego miejsca 

zamieszkania albo siedziby przedsiębiorstwa po powstaniu obowiązania, a także obciążał 

wierzyciela niebezpieczeństwem przesłania świadczenia pieniężnego w nowe miejsce. Zasady 

te zostały następnie wprowadzone nowelą z 1916 r. do kodeksu austriackiego (§ 905 zd. 

trzecie i czwarte). Zarówno na gruncie prawa niemieckiego, jak i austriackiego, pomimo 

obowiązku przesłania pieniędzy do miejsca zamieszkania wierzyciela, nie ulegała zmianie 

zasada, że miejscem wykonania zobowiązania było nadal miejsce zamieszkania dłużnika
814

. 
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Nieco inna zasada została wprowadzona do kodeksu szwajcarskiego w art. 72 ust. 2 pkt. 1, 

który stanowił, że dług pieniężny powinien być spełniony w siedzibie wierzyciela w chwili 

wykonania świadczenia. Według kodeksu szwajcarskiego miejscem wykonania zobowiązania 

była zatem siedziba wierzyciela
815

.  

Prof. Till uznał za stosowne pójść śladem nowszych kodeksów i wprowadził do 

kontrprojektu art. 150, który zawierał regulację zbliżoną do tej, jaka istniała w kodeksie 

niemieckim i austriackim
816

. Według art. 50 projektu Tilla dłużnik miał obowiązek przesłania 

sumy pieniężnej do miejsca zamieszkania wierzyciela w chwili powstania zobowiązania. 

Jednak L. Domański, w celu uniknięcia kolizji z art. 221 (art. 190 k.z.), ograniczył 

zastosowanie tego przepisu tylko do należności pieniężnych wobec banków i instytucji 

kredytowych, wynikających z jednostronnych zobowiązań (art. 222 kontrprojektu). 

Jednocześnie jednak, jako miejsce wykonania zobowiązania traktował siedzibę wierzyciela. 

Następnie przepis ten został całkowicie wyeliminowany z projektu Podkomisji. Inicjatorem 

ponownego wprowadzenia tego przepisu do kodeksu był prof. Sułkowski
817

. Pojawił się 

zatem ponownie w wyniku superrewizji projektu w art. 191 projektu z 1933 r. z tą 

modyfikacją, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania wierzyciel ponosił zwiększone 

koszty przesłania, ale nie ponosił już niebezpieczeństwa przesłania w nowe miejsce. 

Decydowało przy tym miejsce zamieszkania wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia, 

a nie powstania zobowiązania, jak w projekcie Tilla. Ponadto, o ile w projekcie Tilla 

przesłanką zmiany miejsca przesłania było samo wskazanie nowego miejsca przez 

wierzyciela, to według projektu z 1933 r. decydowała zmiana miejsca zamieszkania 

wierzyciela. Wszystkie te zmiany uzasadniały raczej pogląd, że (również w odróżnieniu od 

projektu Tilla
818

) miejscem wykonania zobowiązania była siedziba wierzyciela, jak w 

kodeksie szwajcarskim i projekcie kodeksu rosyjskiego
819

. Wprowadzenie tego przepisu do 

kodeksu zobowiązań zostało krytycznie ocenione przez L. Domańskiego
820

. 

 

Art. 192 k.z. określał termin spełnienia świadczenia. W pierwszej kolejności był to 

termin wskazany w umowie lub wynikający z natury zobowiązania (§ 1). Jeśli termin 
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spełnienia świadczenia nie mógł być w ten sposób określony, dłużnik obowiązany był spełnić 

świadczenie niezwłocznie po powstaniu zobowiązania (§ 2). 

 Przepis ten zawierał wszystkie te zasady, które w bardziej zwięzłej formie wyrażał 

art. 154 projektu Tilla. Autor projektu uważał ten przepis za oczywisty
821

. Być może to 

sprawiło, że L. Domański postanowił nie poświęcać tej kwestii osobnego przepisu, lecz 

zawarł ją w art. 221 kontrprojektu, wraz z przepisami dotyczącymi miejsca wykonania 

zobowiązania. Jednak Podkomisja zdecydowała się na ponowne umieszczenie tego przepisu 

w art. 205 projektu z 1932 r., niemal w jego ostatecznej formie znanej z kodeksu zobowiązań. 

 Odpowiednich przepisów nie było ani w kodeksie Napoleona ani w T. X cz. 1 Zwodu 

Praw. Na gruncie prawa francuskiego przyjmowano, że uiszczenie powinno być dokonane 

natychmiast po zawarciu umowy lub w czasie oznaczonym w umowie
822

. Poglądy te zostały 

ucieleśnione w art. 161 p.f.w. Wprowadzał on dodatkowe wyjątki od zasady bezzwłocznego 

wykonania zobowiązania: naturę zobowiązania, sposób wykonania zobowiązania lub miejsce 

wykonania. W tych wypadkach termin wykonania miał być oznaczany przez sędziego. 

Podobne zasady wyrażone były w § 904 ABGB, który w pierwszej kolejności odsyłał do 

umowy, a jeżeli termin nie został określony, wówczas dłużnik był zobowiązany do spełnienia 

świadczenia bez niezbędnej zwłoki. Jeszcze bardziej do art. 192 k.z. podobny był § 271 zd. 

pierwsze BGB według którego, jeśli termin spełnienia świadczenia nie był oznaczony lub nie 

wynikał z okoliczności, wierzyciel mógł żądać natychmiastowego wykonania. Największe 

podobieństwo do polskiego kodeksu wykazywał kodeks szwajcarski, w którym art. 75 był 

niemal identycznie sformułowany. 

 

W kodeksie zobowiązań znajdował się jeszcze art. 193 k.z. stanowiący, że jeżeli z 

treści zobowiązania wynikało, że dłużnik powinien spełnić świadczenie, gdy będzie mógł lub 

gdy będzie miał środki, wówczas sąd wyznaczał odpowiedni termin do spełnienia 

świadczenia. Przepis taki można było odnaleźć w kodeksie austriackim (§ 904 zd. drugie i 

trzecie). W przypadku zobowiązań, których określenie terminu wykonania było zastrzeżone 

do swobodnego uznania dłużnika, wierzyciel był zmuszony do oczekiwania na śmierć 

dłużnika i mógł żądać spełnienia od spadkobierców albo, jeśli zobowiązanie miało charakter 

ściśle osobisty i przez to było niedziedziczne, domagać się wyznaczenia terminu przez sąd. 

Sąd oznaczał termin także wtedy, gdy dłużnik miał spełnić świadczenie „podług możności, 
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albo sposobności”. Natomiast w kodeksie Napoleona, przy umowie pożyczki, istniał 

art. 1901, który przyznawał sędziemu, stosownie do okoliczności, prawo wyznaczenia 

terminu spłaty jeśli strony umówiły się, że dłużnik zapłaci kiedy będzie mógł albo kiedy 

będzie miał ku temu środki. Regulacja taka pojawiła się też, już w przepisach ogólnych, w 

art. 117 zd. drugie p.f.w., mówiącym o pozostawieniu daty wykonania woli dłużnika i 

wyznaczaniu jej wówczas przez sędziego.  

Pomimo austriackiego rodowodu omawianej regulacji, analogicznego przepisu nie 

było w projekcie Tilla. Propozycję jego wprowadzenia złożył L. Domański. Hipotezą art. 48 

zd. drugie kontrprojektu były objęte sytuacje, gdy z treści zobowiązania wynikało, że dłużnik 

winien był spełnić świadczenie wkrótce albo wtedy, gdy będzie mógł lub gdy będzie miał 

środki. W tej postaci przepis ten znalazł się w art. 216 projektu z 1932 r. W art. 193 projektu z 

1933 r. został zmodyfikowany poprzez ograniczenie jego obowiązywania do dwóch ostatnich 

sytuacji. Komisja Kodyfikacyjna nie zdecydowała się natomiast na uregulowanie na 

podobnych zasadach sytuacji, w której termin wykonania był pozostawiony uznaniu dłużnika 

(jak w kodeksie austriackim i projekcie francusko-włoskim), ponieważ uznano, że brak jest 

wówczas obiektywnego kryterium, które pozwalałoby sądowi na ustalenie woli stron i w ten 

sposób decyzja sądu byłaby zmianą umowy, a nie jej uzupełnieniem
823

. 

W projekcie z 1933 r. zrezygnowano natomiast ze znanej z art. 1244 KN i dalej idącej 

instytucji tzw. moratorium sędziowskiego, pozwalającej sądowi zmieniać termin spełnienia 

świadczenia lub rozkładać go na raty, a nawet zawieszać wierzycielowi egzekwowanie 

roszczenia (zaproponowanej w art. 223 kontrprojektu, art. 218 projektu z 1932 r.). Propozycja 

taka spotkała się z krytyczną oceną w piśmiennictwie
824

. 

 

Art. 194 - 199 k.z. dotyczyły szczegółowych, względnie obowiązujących, zasad 

obliczania terminów. Mogły być przede wszystkim ustalone przez czynność prawną lub 

ustawę (art. 194 k.z.), zaś w razie wątpliwości zastosowanie znajdowały art. 195 - 199 k.z.  

W projekcie Tilla regulacja dotycząca terminów była skromniejsza (art. 151 - 153) i 

znajdowała się w przepisach o wykonaniu zobowiązania. L. Domański przeniósł ją do 

osobnego rozdziału części ogólnej „ O zobowiązaniach terminowych” (art. 37 - 49). Spośród 

zawartych tam przepisów art. 38 - 40 i 42 - 44 były bezpośrednimi poprzednikami 

art. 194 - 199 k.z. W toku prac kodyfikacyjnych ulegały jedynie zmianom językowym 
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(art. 206 - 208 i 210 - 212 projektu z 1932 r.). Zostały też z powrotem przesunięte do 

przepisów o wykonaniu zobowiązań. W projekcie z 1933 r. usunięto też, znajdujące się 

poprzednio w art. 41 i 45 kontrprojektu oraz w art. 209 i 213 projektu z 1932 r., zapisy o 

terminach liczonych w miesiącach lub latach, które kończyły się w takim miesiącu, który nie 

miał odpowiedniej daty oraz o spełnieniu świadczeń wymagających obecności osoby 

urzędowej. 

Regulacje dotyczące sposobu obliczania terminów znajdowały się w art. 2260 

i 2261 KN (nieznacznie rozbudowane w art. 247 - 248 p.f.w.) oraz § 902 ABGB w jego 

pierwotnym brzmieniu. Były to jednak regulacje szczątkowe, które ponadto w kodeksie 

francuskim umieszczone były w przepisach o przedawnieniu. Dopiero w § 187 - 193 BGB 

zostały one rozbudowane i objęły szczegółowe zasady obliczania i biegu terminów. Śladem 

kodeksu niemieckiego podążono w Austrii, w której nowelą z 1916 r. rozbudowano 

§ 902 ABGB oraz w Szwajcarii (art. 76 - 78 OR). Przepisy polskiego kodeksu od strony 

technicznej były oparte właśnie na rozwiązaniach niemieckich, austriackich i szwajcarskich. 

Kodeks zobowiązań nie definiował natomiast, czy pod pojęciem „terminu” należało 

rozumieć tylko pewien okres czasu (głównie na takim rozumieniu „terminu” oparte były 

przepisy art. 194 – 199 k.z.), czy też także konkretny moment (pojęcie „środka miesiąca” w 

art. 197 k.z.). R. Longchamps de Berier nie wypowiedział się tej kwestii, zaś L. Domański 

akceptował oba rozumienia
825

. Kwestia ta była różnie rozstrzygana w obcych 

ustawodawstwach. Kodeks niemiecki rozróżniał „termin” (niezdefiniowany, a jedynie 

wzmiankowany w § 186) od „czasokresu” (§ 186 – 193). Niejednoznaczne stanowisko 

zajmował kodeks austriacki, w którym w znowelizowanym § 902 dominowało pojęcie 

„terminu” jako okresu czasu, ale znalazło się także określenie go jako „środka miesiąca”. 

Doktryna używała zarówno pojęcia „termin”
826

, jak i „okres czasu”
827

. Kodeks szwajcarski 

operował obydwoma znaczeniami „terminu”, z tym że każde z nich zostało opisane w 

osobnym artykule (art. 76 i 77 OR). Również kodeks francuski posługiwał się pojęciem 

„terminu” w obu jego znaczeniach. Ta dwoistość znaczenia „terminu”, przejęta przez 

twórców kodeksu zobowiązań, spotkała się z krytyczną opinią w literaturze
828

. 
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Według art. 200 k.z. istniało domniemanie, że termin był zastrzeżony na korzyść 

dłużnika, chyba że z umowy, przepisu ustawy lub okoliczności wynikało, że termin był 

zastrzeżony na korzyść wierzyciela lub stron obu.  

Propozycję umieszczenia takiego przepisu złożył L. Domański. Art. 46 zd. pierwsze 

kontrprojektu zawierał identyczną treść normatywną. Podlegał później tylko zmianom 

językowym (art. 214 projektu z 1932 r., art. 200 projektu z 1933 r.).  

 Spośród kodeksów zaborczych zastrzeżenie terminu na korzyść dłużnika było 

przewidziane w art. 1187 KN i § 271 zd. drugie BGB. Podobnie stanowił art. 119 p.f.w. i 

art. 81 OR. Odmiennie § 1413 ABGB zastrzegał termin na korzyć obu stron, czyli ani dłużnik 

nie mógł świadczyć wcześniej, ani wierzyciel nie mógł żądać wcześniejszego spełnienia. 

Art. 200 k.z. był niemal wiernym powtórzeniem art. 119 p.f.w. 

 

W ostatnim artykule rozdziału pierwszego znalazł się przepis (art. 201 k.z.), że jeżeli 

dłużnik stał się niewypłacalnym albo swoim czynem znacznie zmniejszył udzielone 

zabezpieczenie wierzytelności, zobowiązanie terminowe stawało się natychmiast wymagalne. 

Również i ten przepis pochodził z kontrprojektu, którego art. 46 zd. drugie stanowił, 

że dłużnik nie mógł się odwoływać do dobrodziejstwa terminu, skoro stał się niewypłacalny 

albo swym czynem zmniejszył zabezpieczenie długu. W projekcie z 1932 r. (art. 215) 

omawiany przepis przeredagowano do formy przyjętej później w kodeksie zobowiązań. 

W projekcie z 1933 r. dodano wymóg, aby zmniejszenie zabezpieczenia było „znaczne”. 

L. Domański wzorował się na art. 1188 KN
829

. Przepis taki, nieco rozbudowany, znajdował 

się także w art. 120 p.f.w. Zarówno kodeks Napoleona, jak i projekt francusko-włoski jako 

przesłankę natychmiastowej wymagalności przyjmowały upadłość dłużnika. Zamiast niej w 

kodeksie zobowiązań wprowadzono szerszą przesłankę niewypłacalności. 

 

6.1.2. Osoby uczestniczące w wykonaniu  

 

W kodeksie zobowiązań znalazł się osobny rozdział o osobach uczestniczących w 

wykonaniu zobowiązania (art. 202 - 205 k.z.). Pierwotnie w projekcie Tilla istniały tylko dwa 

przepisy (art. 128 zd. drugie i 138), które regulowały kwestię osobistego wykonania 

zobowiązania przez dłużnika i spełnienia świadczenia do rąk osoby nieupoważnionej. Jednak 

L. Domański zebrał przepisy o osobach spełniających i przyjmujących świadczenie w 
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osobnym dziale (art. 225 - 229 kontrprojektu), czego nie było w żadnym w obcych kodeksów. 

Koncepcja wyodrębnienia tych przepisów utrzymała się w projekcie z 1932 r. (art. 219 - 222), 

z tym że zrezygnowano z szeregu zapisów kontrprojektu. 

 

Art. 202 k.z. zawierał dwie normy. Według § 1 wierzyciel miał prawo żądać od 

dłużnika osobistego świadczenia tylko w przypadkach, w których wynikało to z umowy albo 

z natury zobowiązania. Natomiast w § 2 postanowiono, że zobowiązanie, niewymagające 

osobistego świadczenia dłużnika, mogła wykonać osoba trzecia nawet bez jego wiedzy. 

Zasady z art. 202 § 1 i 2 k.z. znane były wszystkim porządkom prawnym 

obowiązującym na ziemiach polskich. Wyrażone były wprost w art. 1237 KN, który pozwalał 

osobie trzeciej wykonać zobowiązanie za dłużnika, chyba że wierzyciel miał interes, aby 

zobowiązanie wykonał sam dłużnik. Taka sama regulacja znalazła się w art. 172 p.f.w. 

W kodeksie austriackim brak było stosownego przepisu w części ogólnej. Natomiast w 

przepisach dotyczących umowy o usługi znajdował się, wprowadzony nowelą z 1916 r., 

§ 1153, który nakazywał osobiste wykonywanie usługi, o ile z umowy lub okoliczności nie 

wynikało nic innego. Natomiast w § 267 BGB przewidziana była ogólna zasada, że 

świadczenie mogło być spełnione przez osobę trzecią, jeżeli dłużnik nie miał obowiązku 

świadczyć osobiście. Przyjmowano zatem w doktrynie, że brak obowiązku przyjęcia 

świadczenia od osoby trzeciej zachodził, gdy wynikało to z umowy lub okoliczności. Mogło 

tu chodzić nie tylko o osobiste kwalifikacje dłużnika, ale i o przewidziany tylko w § 267 zd. 

drugie BGB przypadek, gdy dłużnik sprzeciwił się spełnieniu świadczenia przez osobę 

trzecią
830

. Przypadek ten nie został jednak wprowadzony do kodeksu zobowiązań
831

. 

W kodeksie rosyjskim brak było odpowiedniego przepisu, ale przyjmowano w doktrynie, że 

osoba trzecia mogła spełnić świadczenie za dłużnika, o ile nie naruszało to słusznego interesu 

wierzyciela, np. ze względu na osobiste kwalifikacje dłużnika
832

. Także w kodeksie 

szwajcarskim znajdował się przepis (art. 68), który zwalniał dłużnika z obowiązku osobistego 

wykonania zobowiązania, chyba że chodziło o osobiste świadczenia dłużnika. 

Kodeks zobowiązań był w omawianym zakresie zgodny z wszystkimi porządkami 

obowiązującym w państwa zaborczych, poza § 267 zd drugie BGB. Prof. Till zdecydował się 

jednak na wprowadzenie wyraźnych kryteriów braku możliwości spełnienia świadczenia 

przez osobę trzecią (natura świadczenia lub umowa). E. Till nie podał szczególnego powodu 
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umieszczenia takiego przepisu
833

. W projekcie Tilla norma z późniejszego art. 202 § 1 k.z. 

znajdowała się w art. 128, który określał generalną zasadę wykonywania zobowiązania 

zgodnie z jego treścią, zasadami dobrej wiary i uczciwego obrotu. W kontrprojekcie znalazły 

się już obie normy, umieszczone w odrębnych przepisach (art. 225 i 226 kontrprojektu). 

W art. 226 kontrprojektu znalazł się dodatkowo zapis, że stosunek pomiędzy osobą trzecią, 

która wykonywała zobowiązanie bez zgody dłużnika, a dłużnikiem był określany przez 

przepisy dotyczące prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia oraz że w przypadku 

podstawienia w prawa wierzyciela ani wierzyciel, ani dłużnik nie mogli się sprzeciwiać 

spełnieniu świadczenia przez osobę trzecią. W projekcie z 1932 r. utrzymano podział na dwa 

odrębne artykuły. Usunięto natomiast odesłanie do przepisów o prowadzeniu cudzych spraw 

bez zlecenia oraz pominięto przypadek podstawienia w prawa wierzyciela (art. 219 i 220 

projektu z 1932 r.). W projekcie z 1933 r. oba przepisy połączono (art. 202). 

 

Art. 203 k.z. określał sytuacje, kiedy spełnienie świadczenia wierzycielowi było 

nieważne. Chodziło tu o przypadki, kiedy był on niezdolny do odbioru, chyba że dłużnik 

dowiódł, że spełnione świadczenie obrócone zostało na korzyść wierzyciela albo to spełnienie 

potwierdził wierzyciel po uzyskaniu zdolności do odbioru. 

Przepisu takiego nie było w projekcie Tilla. Pojawił się w znacznie rozbudowanych 

art. 227 kontrprojektu i art. 221 projektu z 1932 r., które dotyczyły zarówno nieważnego 

spełnienia świadczenia, jak i spełnienia go do rąk osoby nieumocowanej. Pomimo że w 

projekcie z 1933 r. regulacje z art. 203 i 204 k.z. nadal umieszone były w jednym przepisie 

(art. 203), to na etapie prac komisji międzyministerialnej zdecydowano się je rozdzielić. 

Należy dodać, że przepisy art. 227 kontrprojektu i art. 221 projektu z 1932 r. mówiły 

także o braku konieczności zapłaty długu do rąk wierzyciela, jeśli zobowiązanie mogło być 

wykonane bez udziału wierzyciela. Zapis ten został jednak usunięty w projekcie z 1933 r. 

Oznaczało to, że kodeks zobowiązań nie przesądzał, czy wykonanie zobowiązania było 

czynności prawną czy faktyczną
834

. 

Część kodeksów zaborczych w przypadku niezdolności wierzyciela do przyjęcia 

świadczenia stanowiła, że spełnienie było ważne, gdy zostało obrócone na korzyść 

wierzyciela. Według § 1424 zd. drugie ABGB, kto zapłacił osobie, która nie mogła zarządzać 

swoim majątkiem, miał obowiązek zapłacić powtórnie, o ile to, co zapłacił już nie istniało 

                                                           
833

 E. Till, Polskie..., s. 144-145. 
834

 Uzasadnienie…, s. 298. 



244 

 

albo nie zostało obrócone na korzyść wierzyciela. Podobne brzmienie miał art. 1241 KN 

(a także art. 175 p.f.w.), który stanowił, że uiszczenie do rąk wierzyciela nie było ważne, 

jeżeli wierzyciel był niezdolny do jego odebrania, chyba że dłużnik dowiódł, iż rzecz 

uiszczona obrócona została na korzyść wierzyciela. Kodeks niemiecki nie zawierał 

odpowiednich przepisów, ale doktryna prezentowała pogląd analogiczny do regulacji 

kodeksowej w Austrii i Francji
835

. Natomiast w kodeksach zaborczych nie było regulacji 

dotyczącej drugiego przypadku sanowania wykonania zobowiązania w postaci potwierdzenia 

wykonania przez wierzyciela po odzyskaniu zdolności. 

 

Wydzielony przez komisję międzyministerialną art. 204 k.z. stanowił, że świadczenie 

do rąk osoby do odbioru nieumocowanej zwalniało dłużnika, o ile wierzyciel je potwierdził 

lub z niego skorzystał. 

Przepis o podobnym brzmieniu znajdował się w projekcie Tilla (art. 138), z tym że 

zamiast o skorzystaniu ze świadczenia przez wierzyciela mówił o jego „obróceniu na korzyść 

wierzyciela”. Terminologia ta została przyjęta w art. 227 kontrprojektu i art. 221 projektu z 

1932 r. Nowe sformułowanie zostało użyte w art. 203 projektu z 1933 r. 

Przepis ten był wzorowany na art. 1239 zd. drugie KN, który miał podobne brzmienie 

i podawał takie same przypadki uznania zobowiązania za wykonane
836

. Tak samo stanowił 

art. 173 zd. drugie p.f.w. Na gruncie kodeksu austriackiego wprawdzie § 1424 stanowił tylko, 

że kwotę dłużną należało uiścić wierzycielowi lub uprawnionemu przez niego 

pełnomocnikowi, ale orzecznictwo przyjmowało, że wykonanie zobowiązania do rąk 

nieupoważnionego pełnomocnika uwalniało dłużnika, jeżeli zapłata dostała się do rąk 

wierzyciela lub jeżeli z jego strony nastąpiło zatwierdzenie
837

. Bardziej skomplikowane 

rozwiązanie zostało zastosowane w kodeksie niemieckim, w którym § 362 zd. drugie, 

dotyczący spełnienia świadczenia osobie trzeciej, odsyłał do § 185, który zasadniczo dotyczył 

rozporządzenia przez nieuprawnionego. Wynikały z niego podobne zasady co do uznawania 

świadczenia za spełnione pomimo braku upoważnienia do odbioru świadczenia, 

tj. zatwierdzenie przez uprawnionego oraz otrzymanie przez niego przedmiotu świadczenia. 
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Według art. 205 k.z. spełnienie świadczenia w dobrej wierze do rąk osoby trzeciej, 

jako prawnego następcy wierzyciela, zwalniało dłużnika, chociażby następstwo to po 

spełnieniu świadczenia zostało unieważnione lub ograniczone. 

Propozycję umieszczenia takiego przepisu złożył L. Domański (art. 228 kontrprojektu) 

i została ona przyjęta przez Podkomisję (art. 22 projektu z 1932 r.).  

Także i ten przepis był wzorowany na kodeksie Napoleona (art. 1240)
838

. Tak samo 

stanowił art. 174 p.f.w. Nie powtórzono jednak użytego w obu tych przepisach 

sformułowania, że chodzi o spełnienie do rąk „posiadacza wierzytelności”, które było szersze 

od pojęcia wierzyciela i budziło wątpliwości
839

. 

 

6.1.3. Przedmiot wykonania 

 

Art. 206 k.z. z jednej strony upoważniał wierzyciela do odmowy przyjęcia 

świadczenia częściowego w sytuacji, gdy cały dług był wymagalny (§ 1), co uzasadniano 

obawą szykanowania wierzyciela przez dłużnika
840

, a z drugiej stanowił, że jednorazowe lub 

kilkakrotne przyjęcie przez wierzyciela części wymagalnego długu nie pozbawiało go prawa 

żądania od dłużnika niezwłocznego uiszczenia reszty długu, chyba że wierzyciel zgodził się 

wyraźnie na odroczenie lub rozłożenie długu na raty (§ 2). W projekcie Tilla znajdował się 

art. 130, który zawierał normę odpowiadającą art. 206 § 1 k.z. Norma odpowiadająca 

artykułowi 206 § 2 k.z. została dodana przez L. Domańskiego (art. 230 kontrprojektu) i w 

takiej, pełnej już postaci przepis ten znalazł się z projekcie z 1933 r. (art. 223). 

 Przepis art. 206 § 1 k.z. wyrażał zasadę znaną kodeksom obowiązującym na ziemiach 

polskich (art. 1244 zd. pierwsze KN, § 1415 zd. pierwsze ABGB, § 266 BGB). Pomimo braku 

regulacji ustawowej identyczna zasada obowiązywała na gruncie prawa rosyjskiego
841

. 

Projekt francusko-włoski powtarzał rozwiązanie znane z kodeksu Napoleona (art. 178). Taką 

samą zasadę wyrażał kodeks szwajcarski (art. 69). Żaden z tych kodeksów nie zawierał reguły 

interpretacyjnej z art. 206 § 2 k.z. Została ona zapożyczona z art. 89 projektu rosyjskiego z 

1900 r.
842
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Art. 207 k.z. regulował instytucję świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum, 

danie w miejsce uiszczenia). Jeżeli wierzyciel na zaspokojenie swojej wierzytelności przyjął 

świadczenie inne niż to wynikało z treści zobowiązania, zobowiązanie wygasało, a dłużnik w 

tym przypadku obowiązany był do rękojmi za przyjęte przez wierzyciela świadczenie.  

W kodeksie Napoleona instytucję świadczenia w miejsce wykonania wywodzono z 

art. 1243, który stanowił, że „wierzyciela zmusić nie można, aby przyjął inną rzecz, a nie tę, 

która mu się należy, chociażby wartość rzeczy ofiarowanej była równa lub nawet większa”. 

Początkowo traktowano ją jako specjalny rodzaj spełnienia świadczenia. Potem zrównano ją z 

odnowieniem przyjmując, że nie można zmienić przedmiotu długu, nie odnawiając 

jednocześnie samego długu
843

. Art. 177 p.f.w. był powtórzeniem art. 1243 KN. Dodatkowo 

przewidywał odpowiedzialność dłużnika z tytułu rękojmi za wady zaofiarowanej rzeczy, co 

odpowiadało poglądom doktryny francuskiej
844

. W prawie rosyjskim nie było regulacji 

ustawowej omawianej instytucji, ale doktryna i orzecznictwo przyjmowały, że dłużnik bez 

zgody wierzyciela nie mógł spełnić innego świadczenia, a także sąd nie mógł zasądzić na 

rzecz wierzyciela innego świadczenia
845

. Kodeks austriacki z jednej strony powtarzał w 

§ 1413 zasadę wyrażoną w art. 1243 KN, ale jednocześnie w § 1414 stanowił, że wierzyciel i 

dłużnik mogli się umówić na danie „czegoś innego w miejsce zapłaty”. Świadczenie w 

miejsce wykonania obejmowało też sytuację, gdy spełnienie podstawowego świadczenia nie 

było możliwe, a samo zobowiązanie nie gasło, lecz jego treść ulegała zmianie, np. zapłata 

odszkodowania, gdy nie było możliwe przywrócenie stanu poprzedniego
846

. Pokrewieństwo 

pomiędzy świadczeniem w miejsce wykonania a odnowieniem znalazło swój wyraz w 

kodeksie niemieckim, w którym w § 364 stały się one jedną instytucją prawną
847

. Jeszcze 

dalej poszedł kodeks szwajcarski, który w ogóle nie wspominał o omawianej instytucji. 

Twórcy polskiego kodeksu uznali za słuszne odrębne uregulowanie instytucji 

świadczenia w miejsce wykonania, nie redukując jej w sposób przyjęty w prawie niemieckim. 

Oddzielono przepisy o datio in solutum (art. 207 k.z.), jako formy wykonania zobowiązania, 

od odnowienia, jako odrębnego sposobu wygaśnięcia zobowiązania (art. 263 - 266 k.z.). 

Projekt Tilla w art. 131 zawierał definicję świadczenia w miejsce wykonania oraz 

postanowienie, że dłużnik był zobowiązany z tytułu rękojmi za wady nowego świadczenia. Za 

zbędne uznano umieszczanie w kodeksie zapisu o niemożności zmuszenia wierzyciela do 
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przyjęcia innego świadczenia bez jego zgody, znanego z art. 1243 KN i § 1413 ABGB
848

. 

W kontrprojekcie powrócono jednak do takiego uregulowania (art. 231, następnie art. 224 

projektu z 1932 r.) w ślad za kodeksem francuskim i austriackim, wzorując się na brzmieniu 

przepisów austriackich. Jednak w projekcie z 1933 r. powrócono do formy proponowanej 

przez E. Tilla, zmieniając ją jedynie pod względem językowym (art. 206). Projekt Tilla i 

projekt z 1933 r. wprost stanowiły, że datio in solutum powodowało wygaśnięcie 

zobowiązania, tak aby nie było wątpliwości, że w przypadku wad nowego świadczenia 

wierzyciel nie mógł domagać się już spełnienia pierwotnego
849

.  

Wszystkie projekty zawierały zapis o odpowiedzialności dłużnika z tytułu rękojmi. 

Nie był on nowością. Oprócz doktryny francuskiej, istnienie rękojmi przewidywał 

§ 365 BGB, zaś kodeks austriacki nakazywał traktować świadczenie w miejsce wykonania 

jako „interes odpłatny”, co rodziło odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie § 922
850

. 

 

Według art. 208 k.z. dłużnik, zobowiązany do dania wierzycielowi rzeczy oznaczonej 

co do tożsamości, miał obowiązek zachowania jej z należytą starannością aż do wydania. 

W projekcie Tilla zasadę tę wyrażał art. 3 zd. pierwsze, znajdujący się w ogólnych 

przepisach o zobowiązaniach. L. Domański przeniósł omawianą regulację do rozdziału o 

sposobach ustania stosunków obowiązkowych (art. 232 kontrprojektu). Wzbogacił ją o 

postanowienia dotyczące odpowiedzialności dłużnika za uszkodzenia rzeczy wynikłe z jego 

czynu, winy, winy osób za które ponosił odpowiedzialność oraz powstałe w czasie, gdy 

pozostawał w zwłoce. Odpowiadały one regulacji zawartej w art. 1245 KN. Zostały jednak 

usunięte w art. 225 projektu z 1932 r. i art. 207 projektu z 1933 r. 

Pomimo, że zasada wyrażona w art. 208 k.z. mogła być wyinterpretowana z innych 

przepisów dotyczących wykonywania zobowiązań i nie była wyrażona expressis verbis w 

większości kodeksów, Komisja Kodyfikacyjna zdecydowała się na jej wyraźne wyrażenie 

wzorem kodeksu Napoleona, w którym dotyczyła wszystkich świadczeń (art. 1136), mimo że 

nie było jej już projekcie francusko-włoskim. 

 

Według art. 209 k.z., jeżeli przedmiotem zobowiązania była rzecz oznaczona co do 

gatunku, bez ściślejszego oznaczenia, dłużnik winien był dać rzecz średniej jakości i dobroci. 
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Zasada ta, wyrażona w art. 3 zd. drugie projektu Tilla, została przejęta w znacznie 

rozbudowanej formie do art. 235 kontrprojektu i art. 226 projektu z 1932 r. Przepisy te 

mówiły najpierw o tym, że dłużnik nie był zobowiązany do dania rzeczy w najlepszym 

gatunku, ani też nie mógł świadczyć jej w najgorszym. W art. 208 projektu z 1933 r. nadano 

omawianemu przepisowi zwięzłą formę, powracając do zapisów projektu Tilla.  

Ze względu na możliwość jej wyinterpretowania z ogólnych przepisów dotyczących 

wykonywania zobowiązań, nie we wszystkich państwach zdecydowano się na jej wyraźne 

wyrażenie. Można ją było odnaleźć w art. 1246 KN, w formie przyjętej potem w przez 

L. Domańskiego, a następnie w art. 180 p.f.w. W § 243 zd. pierwsze BGB przepis ten miał 

treść przyjętą potem ostatecznie w kodeksie zobowiązań.  

 

Art. 210 k.z. dotyczył zobowiązań, których przedmiotem była suma pieniężna. 

Dłużnik mógł zapłacić ją każdym gatunkiem pieniędzy, mających obieg prawny w miejscu 

i chwili zapłaty według wartości, jaką państwo nadawało tym pieniądzom (wartość imienna, 

czyli, według terminologii wprowadzonej przez L. Domańskiego, nominalna).  

Przepis ten wywodził się z art. 139 projektu Tilla. Został powtórzony w art. 238 

kontrprojektu, następnie w art. 227 projektu z 1932 r. i wreszcie, w mniej kazuistycznej 

formie, w art. 209 projektu z 1933 r.  

Zasada nominalizmu była powszechnie przyjęta, ale wprost wyrażał ją tylko kodeks 

Napoleona w art. 1895, znajdującym się pośród przepisów o pożyczce
851

. W projekcie 

francusko-włoskim zasadę tą wyrażono w sposób ogólny w art. 24, znajdującym się w części 

ogólnej. Także w kodeksie szwajcarskim znajdował się podobny przepis (art. 84 ust. 1). 

 

Art. 211 k.z. dotyczył zobowiązań, których przedmiotem była suma oznaczona w 

walucie zagranicznej. Dłużnik mógł zapłacić dług walutą krajową, chyba że zapłata walutą 

zagraniczną była wyraźnie zastrzeżona (§ 1). Kurs waluty zagranicznej był wówczas ustalany 

według kursu w chwili i miejscu zapłaty (§ 2). Jeśli jednak dłużnik dopuścił się zwłoki, 

wierzyciel mógł wybrać kurs w dniu wymagalności albo w dniu zapłaty (§ 3). Analogicznie 

do art. 210 k.z., zapłata walutą zagraniczną mogła nastąpić każdym gatunkiem pieniędzy 

mających obieg prawny w kraju obowiązywania tej waluty (§ 4). 

W projekcie Tilla znajdował się art. 142, który zawierał regulację objętą 

art. 211 § 1 i 2 k.z. L. Domański w niewielkim stopniu zmodyfikował projekt Tilla, przede 
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wszystkim uszczegółowiając, że kurs waluty zagranicznej powinien być w pierwszej 

kolejności ustalony w oparciu o kurs giełdowy, a następnie według wartości rynkowej. 

Art. 229 projektu z 1933 r. był oparty na propozycji L. Domańskiego. Następnie dodano do 

omawianego przepisu dwa kolejne paragrafy odpowiadające art. 211 § 3 i 4 k.z. (art. 210 

projektu z 1933 r.). 

Art. 211 § 1 i 2 k.z. były dość wiernym powtórzeniem treści § 244 ABGB. Na gruncie 

kodeksu niemieckiego sporne było pojęcie „czasu zapłaty”, jako chwili ustalenia kursu waluty 

zagranicznej. Mogło tu bowiem chodzić albo o moment wymagalności, albo czas rzeczywistej 

zapłaty
852

. Podobne do kodeksu niemieckiego zasady wyrażone były w art. 84 ust. 2 OR, z 

tym że przesądzono w nim, że chodzi o datę wymagalności. Odmiennie z kolei w art. 24 zd. 

drugie p.f.w. przyjęto jako moment określenia kursu czas rzeczywistej zapłaty. Pierwotnie 

kodeks Napoleona nie zawierał bowiem żadnego przepisu w tej kwestii, choć doktryna 

przyjmowała, że ważna była umowa na podstawie której dłużnik zobowiązał się do zapłaty w 

walucie obcej
853

. W kodeksie zobowiązań przyjęto ostatecznie moment faktycznej zapłaty. 

Kryterium miejsca zapłaty, jako podstawy do ustalenia kursu waluty obcej było stosowane w 

kodeksie niemieckim, szwajcarskim i projekcie francusko-włoskim. W projekcie francusko-

włoskim znalazła się także reguła, że jeżeli zapłata następowała z winy dłużnika po terminie, 

dłużnik obowiązany był ponieść różnicę kursu dewiz. Odpowiadała ona zasadzie wyrażonej w 

art. 211 § 3 k.z. Natomiast pod rządami prawa rosyjskiego obowiązywała zasada walutowości 

(art. 1540, 1542 T. X cz. 1 Zwodu Praw), nakazująca co do zasady zapłatę walutą rosyjską. 

 Na etapie prac konferencji międzyministerialnej usunięto natomiast występujący we 

wszystkich projektach (art. 143 projektu Tilla, art. 239 kontrprojektu, art. 228 projektu z 

1932 r., art. 211 projektu z 1933 r.) przepis dotyczący zapłaty w pewnym oznaczonym 

gatunku pieniędzy, znany z niektórych kodeksów zaborczych (§ 989 ABGB, § 245 BGB). 

Uznano bowiem, że możliwość taką należy ocenić według ogólnych zasad wykonywania 

zobowiązań
854

. 

 

6.1.4. Zarachowanie zapłaty 

 

Art. 212 - 214 k.z. regulowały zasady zaliczania świadczeń spełnianych przez 

dłużnika w sytuacji, gdy istniało kilka długów, a świadczenie nie wystarczało na pokrycie 
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wszystkich. W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 212 k.z., decydowała wola dłużnika, który 

przy zapłacie mógł wskazać, który dług chciał zaspokoić, z tym że wierzyciel miał prawo 

pokryć z wpłaty przede wszystkim zaległe koszty, odsetki i raty. Jeżeli dłużnik nie wskazał 

długu, wówczas zgodnie z art. 213 k.z. tracił prawo do wskazania długu, jeżeli przyjął od 

wierzyciela pokwitowanie w którym zarachowywał on zapłatę na jeden lub niektóre z 

długów. Wreszcie zgodnie z art. 214 k.z., w braku oświadczenia dłużnika albo wierzyciela, 

należało zarachować zapłatę najpierw na poczet długu wymagalnego, a jeżeli było kilka 

długów wymagalnych, na poczet tego, który był najmniej zabezpieczony. Jeżeli było kilka 

długów jednakowo zabezpieczonych, zaliczenie następowało na poczet długu najbardziej 

uciążliwego dla dłużnika, a jeżeli było kilka długów równie uciążliwych, na poczet 

najdawniejszego. W jednakowych pod każdym względem okolicznościach, zaliczenie miało 

nastąpić na poczet wszystkich długów stosunkowo. 

 W projekcie Tilla zasady zarachowania zapłaty były ujęte w jednym artykule 

(art. 135). W pierwszej kolejności dług wskazywał dłużnik, a wierzyciel mógł z wpłaty 

zaspokoić zaległe koszty i odsetki. W braku oświadczenia dłużnika, świadczenie zaliczano 

najpierw na poczet długu najdawniej wymagalnego, a między długami tak samo 

wymagalnymi było rozdzielane stosunkowo.  

 W kontrprojekcie zasady zarachowania zapłaty zostały uregulowane w trzech 

artykułach, w sposób zbliżony do wersji ostatecznej. Art. 246 kontrprojektu odpowiadał 

swoją treścią art. 212 k.z. Art. 247 kontrprojektu był odpowiednikiem art. 213 k.z., z tym 

wyjątkiem, że pomimo przyjęcia pokwitowania wierzyciela dłużnik nie tracił prawa do 

wskazania długu, jeśli wierzyciel działał podstępnie. Art. 247 kontrprojektu nieco inaczej 

regulował zasady zaliczania wpłaty przy braku oświadczeń dłużnika i wierzyciela. 

W pierwszej kolejności zapłata była zaliczana na poczet długu wymagalnego, a jeśli długi 

były jednakowo wymagalne, na poczet długu najmniej zabezpieczonego. Gdy długi były 

jednakowej natury, zaliczenie powinno było być dokonane na dług najdawniejszy, a w 

jednakowych pod każdym względem warunkach zaliczenie następowało stosunkowo. 

 Art. 230 - 232 projektu z 1932 r. oparte były na kontrprojekcie, z tym wyjątkiem, że w 

art. 232, w przypadku zaliczania na poczet długów jednakowo wymagalnych, zarachowanie 

następowało na dług niezabezpieczony, a nie najmniej zabezpieczony (jak w kontrprojekcie).  

 W art. 212 - 214 projektu z 1933 r. omawianym przepisom nadano ostateczny kształt. 

Usunięto uprawnienie dłużnika do wskazania długu pomimo przyjęcia pokwitowania w 

przypadku podstępu wierzyciela (art. 213). W art. 214 zmodyfikowano zasady zarachowania 
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wpłat w braku oświadczeń dłużnika albo wierzyciela. Wprowadzono kryterium uciążliwości 

długu, które na początku prac kodyfikacyjnych zostało odrzucone przez E. Tilla (podobnie jak 

kryterium zabezpieczenia długu) ze względu na swoją niejasność
855

. 

 Wypowiedzi R. Longchampsa de Berier i L. Domańskiego nie pozostawiają 

wątpliwości, że treść art. 212 - 214 k.z. była inspirowana rozwiązaniami znanymi z kodeksu 

Napoleona i projektu francusko-włoskiego
856

. W kodeksie Napoleona art. 1253 i 1254 

przyznawały dłużnikowi prawo do wskazania długu na który należało zaliczyć zapłatę, 

z jednoczesnym prawem wierzyciela do zarachowania wpłaty w pierwszej kolejności na 

odsetki. W art. 1255 znalazła się natomiast zasada, że jeśli dłużnik przyjął pokwitowanie, w 

którym wierzyciel zarachował zapłatę na poczet jednego z kilku długów, nie mógł już żądać 

zaliczenia na poczet innego długu, chyba że zachodził ze strony wierzyciela podstęp lub 

„podejście” (tzn. zaskoczenie
857

). Powyższe regulacje kodeksu Napoleona zostały powtórzone 

w art. 187 - 189 p.f.w. Nieco inne brzmienie w stosunku do kodeksu Napoleona miał 

natomiast art. 190 p.f.w., regulujący ustawowy porządek zarachowania wpłat. Art. 1256 KN 

stanowił bowiem, że w przypadku długów wymagalnych, zapłata powinna być zarachowana 

na dług, w którego zaspokojeniu dłużnik miał największy interes. W innych przypadkach 

zaliczenie powinno być dokonane na dług wymagalny, chociażby był on mniej uciążliwy od 

długów niewymagalnych. Jeżeli długi były jednakowej natury, zarachowania dokonywano na 

dług najdawniejszy
858

, zaś w jednakowych warunkach zaliczenie następowało stosunkowo. 

Natomiast art. 190 p.f.w. przewidywał zaliczenie w pierwszej kolejności na dług wymagalny, 

a w przypadku istnienia kilku długów wymagalnych, na poczet długu dającego wierzycielowi 

najmniejsze zabezpieczenie. Jeśli było więcej długów jednakowo zabezpieczonych, zaliczenie 

następowało na poczet długu najbardziej uciążliwego dla dłużnika, a jeśli długów równie 

uciążliwych było więcej, na poczet długu najdawniejszego. Wreszcie, w jednakowych pod 

każdym względem warunkach, zaliczenia dokonywano stosunkowo.  

Pozostałe kodeksy przewidywały odmienne zasady zarachowywania zapłaty. 

Na gruncie kodeksu austriackiego istotne było to, że oświadczenie dłużnika o przeznaczeniu 

przekazanego świadczenia wymagało zgody wierzyciela. Jeżeli istniała wątpliwość co do 

zrozumienia woli dłużnika albo sprzeciw wierzyciela, wówczas zaliczenie następowało w 

pierwszej kolejności na odsetki, a potem kapitał, zaś w przypadku istnienia kilku długów, na 
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poczet tego, którego zażądano lub który zapadł, a w następnej kolejności na dług najbardziej 

uciążliwy dla dłużnika (§ 1415, 1416).  

Z kolei przepisy kodeksu niemieckiego charakteryzowały się brakiem wpływu 

wierzyciela na kolejność zaspokajania długów. Według § 366 dłużnik mógł oznaczyć dług 

który miał być umorzony. W braku takiego oznaczenia umorzeniu ulegał przede wszystkim 

dług wymagalny, a z pomiędzy kilku długów wymagalnych ten, który wierzycielowi dawał 

mniejszą pewność zaspokojenia, zaś spośród kilku równie pewnych ten, który dla dłużnika 

był bardziej uciążliwy. Spośród kilku równie uciążliwych długów zaspokojeniu podlegał dług 

dawniejszy, a przy długach jednakowo dawnych pokrywano każdy dług stosunkowo. Różnica 

w stosunku do systemu romańskiego wynikała także z treści § 367 BGB, który w sytuacji, 

gdy dłużnik oprócz świadczenia głównego miał uiścić jeszcze koszty i odsetki, wprawdzie 

przewidywał, że świadczenie ulegało zaliczeniu najpierw na koszty, potem odsetki, wreszcie 

na świadczenie główne, ale jednocześnie stanowił, że jeżeli dłużnik oznaczył inny sposób 

zaliczenia, wówczas wierzyciel mógł odmówić przyjęcia świadczenia.  

Natomiast według kodeksu szwajcarskiego (art. 86) dług podlegający zaspokojeniu 

mógł wskazać najpierw dłużnik, a jeśli tego nie uczynił, wierzyciel na pokwitowaniu, chyba 

że dłużnik natychmiast się temu sprzeciwił. Ustawowy porządek zaliczania był opisany w 

art. 87 OR. W pierwszej kolejności był to dług wymagalny, a spośród kilku długów 

wymagalnych, dług co do którego wszczęto postępowanie egzekucyjne, a w jego braku, dług 

który stał się najpierw wymagalny. Jeżeli kilka długów było wymagalnych w tym samym 

czasie, zarachowanie następowało proporcjonalnie, a jeśli żaden z długów nie był jeszcze 

wymagalny, zaspokajany był najpierw dług dający wierzycielowi najmniejsze zabezpieczenie. 

Tak więc art. 212 - 214 k.z. były niemal wiernym powtórzeniem zapisów projektu 

francusko-włoskiego, różniąc się usunięciem od początku prac kodyfikacyjnych wzmianki o 

„podejściu”, a ostatecznie także o podstępie wierzyciela, jako przesłankach pozwalających 

dłużnikowi na uchylenie się od skutków zarachowania zapłaty przez wierzyciela. Z kodeksu 

niemieckiego zaczerpnięto tylko wzmiankę o kosztach, które obok odsetek były w każdym 

wypadku pokrywane w pierwszej kolejności z wpłaty dłużnika. 

 

6.1.5. Wykonanie zobowiązań wzajemnych  

 

W kodeksie zobowiązań rozróżniono prawo wstrzymania się ze świadczeniem z 

umowy wzajemnej (art. 215, 216 k.z.) od prawa zatrzymania (art. 218, 219 k.z.).  
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Według art. 215 k.z. świadczenia z umów wzajemnych winny były być spełnione 

jednocześnie, o ile co innego nie wynikało z umowy lub z natury zobowiązań (§ 1). Strona 

mogła się wstrzymać ze swym świadczeniem, dopóki druga strona nie spełniła swego 

świadczenia (§ 2).  

Przepis ten wywodził się z art. 163 projektu Tilla, przyjętego bez zmian w art. 241 

kontrprojektu. W stosunku do art. 215 k.z. istniały dwie różnice. Po pierwsze, brak obowiązku 

jednoczesnego spełnienia świadczeń mógł wynikać tylko z umowy stron. Wzmiankę o 

„naturze zobowiązań” dodano w art. 233 projektu z 1932 r. Po drugie, możność wstrzymania 

się ze swym świadczeniem istniała, dopóki druga strona nie spełniła lub nie zabezpieczyła 

swego świadczenia. Przypadek zabezpieczenia świadczenia był wymieniony jeszcze w 

projekcie z 1933 r. (art. 215). Został usunięty dopiero przez komisję międzyministerialną, 

która uznała, że prowadziłoby to do kredytowania dłużnika przez wierzyciela
859

.  

Zasada świadczenia z ręki do ręki obowiązywała we wszystkich porządkach 

prawnych, które stanowiły punkt odniesienia dla Komisji Kodyfikacyjnej. Różna była 

natomiast jej podstawa normatywna. W kodeksie Napoleona znajdowała się w przepisach 

dotyczących sprzedaży. Według art. 1612 sprzedawca nie był zobowiązany do wydania 

sprzedanej rzeczy, jeśli nabywca nie zapłacił mu ceny, zaś według art. 1651 nabywca 

powinien był zapłacić cenę w miejscu i czasie, w którym miało nastąpić wydanie rzeczy. 

Podobnie było w kodeksie austriackim, w którym § 1052 przy umowie zamiany oraz § 1062 

przy umowie sprzedaży przewidywały możliwość uzależnienia wydania rzeczy od spełnienia 

świadczeń wzajemnych. W T. X cz. 1 Zwodu Praw nie było analogicznego przepisu, ale 

orzecznictwo przyjmowało, że wynikała ona z samej istoty umowy wzajemnej
860

. W kodeksie 

niemieckim zasada jednoczesności spełnienia świadczeń znalazła się w przepisach ogólnych o 

zobowiązaniach (§ 320). Podobnie było w kodeksie szwajcarskim (art. 82), który jako jedyny 

uzależniał brak jednoczesności świadczeń nie tylko od odmiennej umowy stron, ale i od 

natury zobowiązania. 

 

Z art. 216 k.z. wynikało, że nawet jeżeli strona zobowiązała się do to wcześniejszego 

świadczenia, mogła wstrzymać się ze swym świadczeniem aż do spełnienia lub 

zabezpieczenia świadczenia wzajemnego, jeżeli spełnienie wzajemnego świadczenia było 

wątpliwe wobec złego stanu majątkowego drugiej strony (§ 1). Prawo to nie służyło stronie, 
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która w czasie zawarcia umowy wiedziała lub powinna była wiedzieć o złym stanie 

majątkowym drugiej strony. 

Artykuł ten pod względem merytorycznym nie różnił się od art. 164 projektu Tilla. 

Propozycję prof. Tilla popierał R. Longchamps de Berier
861

. Wprawdzie L. Domański w 

art. 242 kontrprojektu zmniejszył wymogi wobec strony, która chciała się wstrzymać ze 

spełnieniem świadczenia wprowadzając zapis, że prawo wstrzymania się przysługiwało jej, 

gdy wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony lub z łatwością mogła się o tym 

dowiedzieć. Zmiana ta utrzymała się w art. 234 projektu z 1932 r., ale w projekcie z 1933 r. 

(art. 216) powrócono do kryterium powinności dowiedzenia się. 

Podobnie jak w przypadku art. 215 k.z., analogiczne przepisy istniały w innych 

kodeksach. Różne były jednak nie tylko miejsca ich umieszczenia, ale i przesłanki 

stosowania. Art. 1613 KN, znajdujący się w przepisach o sprzedaży, jako przesłankę 

wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia pomimo ustalenia wcześniejszego terminu 

traktował powstanie stanu upadłości lub niewypłacalności już po zawarciu umowy. Z kolei 

według § 321 BGB przesłanką powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia było istotne 

pogorszenie się stosunków majątkowych, zagrażające roszczeniu o świadczenie wzajemne, 

powstałe po zawarciu umowy. Natomiast według art. 83 OR wstrzymanie się ze spełnieniem 

świadczenia mogło nastąpić wskutek niewypłacalności drugiej strony, w szczególności 

postępowania upadłościowego albo bezskutecznej egzekucji, gdy pogorszenie to mogło 

zagrozić roszczeniu strony. Prawo powstrzymania się przysługiwało do czasu, kiedy druga 

strona dała zabezpieczenie spełnienia świadczenia wzajemnego, a jeśli takie zabezpieczenie 

nie zostało dane w odpowiednim czasie pomimo żądania strony, mogła ona odstąpić od 

umowy. Rozwiązanie zastosowane w kodeksie zobowiązań było jednak najbardziej zbliżone 

do wzorów austriackich. W kodeksie austriackim regulacja taka, zaakceptowana już 

wcześniej w orzecznictwie, pojawiła się wskutek noweli z 1916 r. w § 1052, pomimo obaw o 

nadużywanie jej przez stronę
862

. Wystarczający był stan „złych stosunków majątkowych” 

kontrahenta (podobnie jak w kodeksie niemieckim i szwajcarskim, a odmiennie od kodeksu 

Napoleona). Tylko na gruncie kodeksu austriackiego stan ten mógł istnieć już w chwili 

zawierania umowy, o czym strona mogła nie wiedzieć, przy czym jednak Komisja 

Kodyfikacyjna zdecydowała się podwyższyć wymogi wobec strony, nakładając obowiązek 

zachowania należytej staranności w pozyskaniu takiej wiedzy. Uznano bowiem, że nie 
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zasługuje na ochronę strona działająca lekkomyślnie, a także, że wie ona często o stanie 

majątkowym drugiej strony i zwiększone ryzyko jest uwzględniane w cenie
863

. 

 

Według art. 217 k.z. niespełnienie nieznacznej części świadczenia nie uprawniało 

drugiej strony do wstrzymania się od spełnienia świadczenia wzajemnego, chyba że takie 

wstrzymanie się usprawiedliwiały okoliczności. 

Propozycja umieszczenia tego przepisu pochodziła od L. Domańskiego, przy czym 

art. 243 kontrprojektu mówił o niespełnieniu „pewnej” części świadczenia. Wymóg, aby 

niespełniona część świadczenia była „nieznaczna” pojawił się w art. 235 projektu z 1932 r., 

a następnie został utrzymany w projekcie z 1933 r. (art. 217), choć można było taką zasadę 

wyprowadzić z ogólnego przepisu art. 189 k.z., tj. zakazu szykanowania dłużnika
864

. 

Odpowiednik tego przepisu znajdował się tylko w kodeksie niemieckim (§ 320 zd. 

czwarte). Inaczej sformułowany, wyrażał jednak merytorycznie taką samą treść. L. Domański 

powoływał się także na art. 79 projektu rosyjskiego
865

. 

 

6.1.6. Prawo zatrzymania 

 

W rozdziale VI uregulowano dwa przypadki prawa zatrzymania (retencji). 

Wyodrębnienie to zostało dokonane po raz pierwszy w projekcie z 1932 r. Wcześniej, w 

kontrprojekcie, przepisy dotyczące prawa zatrzymania były umieszczone w jednym rozdziale  

z przepisami dotyczącymi prawa wstrzymania się ze świadczeniem z umowy wzajemnej. 

Prawo zatrzymania zostało zatem potraktowane jako instytucja prawa obligacyjnego. Jednak 

przepisy o prawie zatrzymania znalazły się potem także w projekcie prawa rzeczowego 

(art. 176 – 182)
866

. Podobnie w kodeksie niemieckim prawo zatrzymania występowało 

zarówno w przepisach prawa rzeczowego, jak i obligacyjnego. W kodeksie austriackim prawo 

zatrzymania znajdowało się wśród przepisów prawa rzeczowego, ale przyjmowano, że 

wywołuje skutek obligacyjny
867

. W prawie francuskim (przy braku regulacji normatywnej, 
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tak jak w prawie rosyjskim) dominował pogląd o obligacyjnym charakterze tego prawa
868

. 

Natomiast w systemie szwajcarskim prawo zatrzymania było instytucją prawa rzeczowego 

(art. 895 i nast. kodeksu cywilnego szwajcarskiego). 

Pierwszy z przypadków (art. 218 k.z.) dotyczył zobowiązanego do wydania cudzej 

rzeczy. Mógł on ją zatrzymać dopóki nie nastąpił zwrot lub należyte zabezpieczenie 

wyłożonych na rzecz wydatków koniecznych i użytecznych, chyba że chodziło o obowiązek 

wydania cudzej rzeczy wynikający z czynu niedozwolonego, użyczenia, najmu lub dzierżawy. 

Przepis taki znalazł się po raz pierwszy w kontrprojekcie (art. 244). Różnił się on 

merytorycznie od art. 218 k.z. tylko tym, że nie było w nim wzmianki o użyczeniu, najmie i 

dzierżawie, jako wyjątkach od reguły pozwalającej zobowiązanemu na zatrzymanie rzeczy. 

Projekt z 1932 r. oparty był na kontrprojekcie (art. 235). 

W kodeksie Napoleona nie było podobnego przepisu, choć doktryna dopuszczała 

prawo zatrzymania w stosunkach rzeczowych i zobowiązaniowych
869

. Natomiast przypadki 

roszczeń o zwrot rzeczy, której właściciel został niesłusznie pozbawiony oraz o zwrot rzeczy 

oddanej w skład lub użyczonej były objęte zakazem potrącania (art. 1293; tak samo 

art. 218 p.f.w.). Podobnie było w kodeksie austriackim, w którym § 1440 uniemożliwiał 

potrącenie wierzytelności, których przedmiotem były rzeczy samowolnie zabrane, wygodzone 

i oddane w skład. Dodatkowo § 471 wykluczał możliwość zatrzymania rzeczy ze względu na 

istnienie wzajemnej wierzytelności. Nowelą z 1916 r. dokonano jednak gruntownej zmiany 

przepisów. Według znowelizowanego § 471 dopuszczalne było zatrzymanie rzeczy, 

niekoniecznie cudzej, w celu zabezpieczenia wymagalnych już roszczeń o poczynione na 

rzecz nakłady lub o naprawienie szkody spowodowanej przez rzecz. Wykonaniu prawa 

zabezpieczenia można było zapobiec poprzez złożenie zabezpieczenia innego niż poręczenie. 

Natomiast zmieniony § 1440, który dotyczył teraz rzeczy samowolnie albo podstępnie 

zabranych, wygodzonych, wziętych w przechowanie, najętych lub dzierżawionych, został 

rozszerzony także na prawo zatrzymania. Wzorem dla nowelizacji § 471 był § 271 BGB, 

który wyrażał te same zasady, z tym wyjątkiem, że prawo zatrzymania mogło dotyczyć nie 

tylko rzeczy, ale każdego świadczenia
870

. Przepis ten wyraźnie wyłączał też skorzystanie z 

prawa zatrzymania w przypadku rzeczy uzyskanych wskutek czynu niedozwolonego 

popełnionego z rozmysłem. Z przepisów części szczególnej kodeksu niemieckiego wynikał 
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także zakaz zatrzymywania rzeczy wynajętych lub wydzierżawionych (§ 556 dotyczący 

najmu oraz § 581 rozszerzający stosowanie przepisów o najmie na dzierżawę). Cechą 

charakterystyczną kodeksu niemieckiego była jednak ogólna dopuszczalność odmowy 

spełnienia świadczenia przez dłużnika, jeżeli służyło mu wzajemne, wymagalne roszczenie z 

tego samego stosunku prawnego, aż do czasu wykonania świadczenia wzajemnego (§ 271 zd. 

pierwsze). 

 

Drugi przypadek (art. 219 k.z.) dotyczył sytuacji po rozwiązaniu umowy. Jeżeli strony 

były wówczas obowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń, każdej z nich służyło prawo 

zatrzymania dopóki druga strona nie zwróciła lub nie zabezpieczyła zwrotu otrzymanego 

świadczenia wzajemnego. Pierwowzorem tego przepisu był art. 245 kontrprojektu, który 

podlegał później (art. 237 projektu z 1932 r., art. 219 projektu z 1933 r.) tylko zmianom 

redakcyjnym. Podobny przepis istniał w kodeksie niemieckim (§ 348), z tym że dotyczył on 

tylko odstąpienia, a nie, jak w kodeksie zobowiązań, wszystkich, zarówno jednostronnych, 

jak i dwustronnych, sposobów zakończenia stosunku prawnego. Dla kodeksu zobowiązań 

charakterystyczne było jednak to, że ten zarzut odraczający połączono z prawem zatrzymania 

a nie, jak w prawie niemieckim, z wykonaniem zobowiązań wzajemnych
871

. 

 

6.1.7. Pokwitowania i inne dowody wykonania zobowiązań 

 

Art. 220 k.z. regulował zasady wystawiania pokwitowań. Dłużnik, który spełnił 

świadczenie, miał prawo żądać od wierzyciela pokwitowania (§ 1), także w szczególnej 

formie, jeżeli miał w tym interes (§ 2). Koszty pokwitowania ponosił dłużnik, jeżeli co innego 

nie wynikało z treści zobowiązania (§ 3). Odmowa wydania pokwitowania upoważniała 

dłużnika do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (§ 4). 

Przepis ten wywodził się z przeredagowanego w kolejnych projektach (art. 259 

kontrprojektu, art. 238 projektu z 1932 r., art. 220 projektu z 1933 r.) jedynie pod względem 

językowym art. 144 projektu Tilla.  

Spośród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich kwestia wystawienia 

pokwitowania została najpierw uregulowana w kodeksie austriackim. Według § 1426, nie 
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zawierającego ograniczenia stosowania do świadczeń tylko pieniężnych
872

, dłużnik miał 

prawo żądać pokwitowania od wierzyciela. Pokwitowanie powinno było być wystawione w 

szczególnej formie jeśli wymagał tego interes dłużnika
873

. Charakterystyczną cechą kodeksu 

austriackiego było określenie treści pokwitowania. Do omawianego przepisu dodano nowelą z 

1916 r. zapis, że koszty pokwitowania ponosił wierzyciel. Ponieważ kodeks austriacki nie 

określał jakie były sankcje odmowy wystawienia pokwitowania przez wierzyciela, doktryna i 

orzecznictwo nie wypracowały jednolitego poglądu w tym względzie uznając, że dłużnik 

mógł złożyć świadczenie w depozycie sądowym albo że mógł powstrzymać się ze 

spełnieniem świadczenia, co jednak niekoniecznie uwalniało go od skutków zwłoki
874

.  

Także kodeks niemiecki przyznawał dłużnikowi każdego rodzaju świadczenia, na jego 

pisemny wniosek, prawo żądania pokwitowania, przy czym powinno ono być wydane w 

szczególnej formie, jeżeli interes dłużnika za tym przemawiał (§ 368). Według § 369 koszty 

pokwitowania ponosił co do zasady dłużnik. Kodeks niemiecki jako jedyny określał sankcję 

odmowy wystawienia pokwitowania. Ponieważ wydanie pokwitowania powinno było 

nastąpić jednocześnie ze spełnieniem świadczenia, w razie odmowy wydania pokwitowania 

dłużnik mógł się wstrzymać ze spełnieniem świadczenia na podstawie § 273, a wierzyciel 

popadał w zwłokę, zgodnie z § 298
875

. Poza sankcją, przepisy kodeksu niemieckiego w 

przeważającym zakresie stały się podstawą art. 220 k.z. 

W kodeksie Napoleona brak było ogólnego przepisu o wystawianiu pokwitowań. 

Znalazł się on w art. 182 p.f.w., który przyznawał temu, kto dokonał zapłaty, prawo żądania 

od wierzyciela pokwitowania na swój koszt. Prawo to przyznawał dłużnikowi także 

art. 88 OR. Formalnie dotyczył od tylko zobowiązań pieniężnych, ale doktryna rozszerzyła 

jego obowiązywanie na inne rodzaje zobowiązań
876

. Podobnie jak w prawie austriackim 

doktryna szwajcarska uznawała, że koszty pokwitowania obciążają wierzyciela
877

. 

Pokwitowań dotyczył też art. 221 k.z., który stanowił, że jeżeli ktoś zgłosił się do 

dłużnika z pokwitowaniem wierzyciela, wówczas należało uważać tą osobę za umocowaną do 

odbioru świadczenia, jeżeli nie było zastrzeżone, że świadczenie miało nastąpić do rąk 

własnych wierzyciela. 
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 Przepis ten nie różnił się merytorycznie od art. 145 projektu Tilla. L. Domański 

rozbudował go, wprowadzając dodatkowo wymóg działania dłużnika w dobrej wierze oraz 

rozszerzając jego obowiązywanie w pewnych sytuacjach także na przypadki, gdy dłużnik 

płacił posiadaczowi dokumentu stwierdzającego istnienie zobowiązania (art. 260 

kontrprojektu). Jednak w art. 239 projektu z 1932 r. powrócono do koncepcji prof. Tilla. 

Po zmianach natury językowej przepis ten przybrał swój ostateczny kształt w art. 221 

projektu z 1933 r. Podobny przepis istniał tylko w § 370 BGB. Jednak domniemanie, że osoba 

dysponująca pokwitowaniem była upoważniona do odbioru świadczenia nie chroniło 

spełniającego świadczenie, jeśli znane mu okoliczności nie sprzeciwiały się przyjęciu takiego 

upoważnienia. Takie same zasady zawierał § 296 austriackiego kodeksu handlowego. 

 

Art. 222 k.z. dotyczył dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania. Jeżeli 

dokument taki istniał, dłużnik miał prawo żądać jego zwrotu jednocześnie ze spełnieniem 

świadczenia, a jeżeli spełniał świadczenie tylko częściowo, zaznaczenia o tym na dokumencie 

(§ 1). Dobrowolny zwrot dokumentu lub zaznaczenie przez wierzyciela na dokumencie, że 

świadczenie zostało spełnione częściowo lub zmniejszone, uzasadniało domniemanie, że dług 

został w całości lub w części zapłacony albo że dłużnik został w całości lub w części 

zwolniony z długu (§ 2). Gdy wierzyciel nie chciał zwrócić dokumentu lub odmawiał 

zaznaczenia na dokumencie o częściowej zapłacie, dłużnik mógł złożyć przedmiot 

świadczenia do depozytu sądowego, a w razie utraty dokumentu miał prawo żądać od 

wierzyciela, niezależnie od pokwitowania odbioru długu, wydania uwierzytelnionego na koszt  

wierzyciela oświadczenia na piśmie, że dokument został utracony (§ 3). 

 Art. 148 projektu Tilla był mniej rozbudowany. Zdanie pierwsze zawierało treść 

odpowiadającą art. 222 § 1 k.z. Natomiast zdanie drugie dotyczyło tylko zwrotu dokumentu. 

Nie było w nim mowy o skutkach zaznaczenia przez wierzyciela na dokumencie. W zdaniu 

trzecim mowa była jedynie o konsekwencjach zgubienia lub zniszczenia dokumentu. Nie było 

zaś w nim wzmianki o sytuacjach uzasadniających złożenie do depozytu sądowego. Swój 

zbliżony do ostatecznego kształt przepis art. 222 k.z. zawdzięczał L. Domańskiemu (art. 261 

kontrprojektu). Umieścił on ponadto zapis, że oświadczenie wierzyciela o zgubieniu lub 

zniszczeniu dokumentu łącznie z pokwitowaniem wierzyciela z odbioru długu lub nawet 

samo pokwitowanie mające datę pewną zwalniało dłużnika od obowiązku powtórnej zapłaty, 

gdyby dokument odnalazł się u osoby trzeciej, uprawnionej do odbioru długu zamiast 

zaspokojonego wierzyciela. Zapis ten został jednak usunięty w art. 240 projektu z 1932 r. 
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Art. 223 k.z. wprowadzał obowiązek stwierdzenia pismem spełnienia świadczenia, 

jeżeli istniał dokument stwierdzający zobowiązanie dania pieniędzy lub rzeczy o wartości 

ponad tysiąc złotych, chyba że nastąpił zwrot dokumentu. 

Przepisu tego nie było w projekcie Tilla. Natomiast art. 262 kontrprojektu stanowił, że 

pokwitowanie lub pisemne potwierdzenie odbioru świadczenia wymagane było jako dowód 

wyłączający dowody ze świadków lub domniemań bez zgody obu stron tylko wówczas, gdy 

świadczenie wynikało ze zobowiązania, które było stwierdzone pismem. Art. 262 

kontrprojektu został zmodyfikowany przez Podkomisję (art. 241 projektu z 1932 r.) w ten 

sposób, że otrzymał bardziej ogólne brzmienie z którego wynikało, że gdy świadczenie 

polegało na zapłacie sumy pieniężnej lub papierów wartościowych ze zobowiązania, które 

było stwierdzone pismem, wykonanie zobowiązania powinno było być również stwierdzone 

pismem. Art. 223 projektu z 1933 r. miał jeszcze bardziej generalny charakter stanowiąc, że 

gdy istniał dokument stwierdzający zobowiązanie, spełnienie świadczenia powinno było być 

stwierdzone pismem, chyba że nastąpił zwrot dokumentu. Przepis ten został jednak zmieniony 

przez komisję międzyministerialną, która uznała, że domaganie się stwierdzenia pismem 

wykonania każdego zobowiązania nadmiernie krępowałoby obrót. Dlatego wymóg 

stwierdzenia pismem ograniczono co do przedmiotu i wartości świadczenia
878

. 

 

Art. 224 k.z. ustanawiał domniemanie, te wszelkie należności dodatkowe (np. odsetki) 

zostały zaspokojone, jeżeli istniało pisemne potwierdzenie odbioru kapitału. Domniemanie 

takie zachodziło także w sytuacji, gdy istniało pisemne potwierdzenie odbioru świadczenia 

okresowego i dotyczyło wówczas świadczeń wymagalnych wcześniej. 

 Identyczne zasady zostały wyrażone w art. 146 i 147 projektu Tilla. L. Domański 

połączył je w jednym art. 263 kontrprojektu. Po zmianach językowych w projekcie z 1932 r. 

(art. 242) przepis ten przybrał ostateczny kształt w projekcie z 1933 r. (art. 224). 

 Zasady zawarte w art. 224 k.z. były zgodne z przepisami dzielnicowymi. 

Art. 1908 KN, znajdujący się wśród przepisów o pożyczce, zawierał tylko domniemanie 

zapłaty odsetek wynikające z pokwitowania zapłaty kapitału (podobnie art. 645 p.f.w.). 

Natomiast kodeks austriacki (§ 1427 i 1429) i szwajcarski (art. 89) zawierały oba 

domniemania. 

 

                                                           
878

 L. Domański, Instytucje…, s. 778. 



261 

 

6.1.8. Dokumenty na okaziciela i znaki legitymacyjne 

 

Przepisy zawarte w art. 225 - 229 k.z. dotyczyły dokumentów, które stwierdzały 

istnienie zobowiązania. Chodziło tu o pewną kategorię papierów wartościowych w postaci 

dokumentów na okaziciela obligacyjnych (skryptów dłużnych), czyli tzw. zapisów długu na 

okaziciela obligacyjnych (a nie rzeczowych albo reprezentujących udziały w osobie prawnej), 

które łączyły się z obowiązkiem (a nie tylko prawem) spełnienia świadczenia na żądanie 

okaziciela. Nie dotyczyły natomiast tzw. dokumentów legitymacyjnych kulejących, np. 

dokumentów zawierających oznaczenie wierzyciela z zastrzeżeniem, że dłużnik mógł 

świadczyć każdemu okazicielowi. Spośród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich 

podobne przepisy istniały tylko w kodeksie niemieckim (§ 793 - 808). Miały one szersze 

zastosowanie, ponieważ dotyczyły także znaków legitymacyjnych kulejących. Szczątkowa 

regulacja znajdowała się jeszcze w kodeksie austriackim, w którym umieszczony wśród 

przepisów o przelewie § 1393 zd. trzecie stanowił, że przeniesienie praw z papierów na 

okaziciela następowało przez samo ich wydanie, a posiadacz papierów nie potrzebował 

żadnego innego dowodu przeniesienia. W ślad za kodeksem niemieckim przepisy o 

dokumentach na okaziciela znajdowały się też w kodeksie szwajcarskim (art. 846 - 858). 

 

Według art. 225 k.z., kto wystawił dokument, w którym zobowiązał się spełnić 

świadczenie na żądanie okaziciela, zobowiązany był do świadczenia za zwrotem wydanego 

dokumentu, a w razie częściowego świadczenia, za zaznaczeniem o tym na okazanym 

dokumencie. Taki sam pod względem merytorycznym i podobny pod względem językowym 

przepis był zawarty w projekcie Tilla (art. 70). Według terminologii projektu Tilla był to tzw. 

zapis długu na okaziciela. L. Domański rozbudował ten przepis dodając, że dotyczy on także 

„kontrmarek i innych znaków symbolicznych, czyli znaków legitymacyjnych”. 

Po nieznacznych zmianach natury językowej w projekcie z 1932 r. (art. 243) przepis ten 

został ostatecznie zmieniony w ten sposób, że wzmiankę o znakach legitymacyjnych 

przeniesiono do osobnego art. 230 projektu z 1933 r. 

Odpowiednikiem tego przepisu w kodeksie niemieckim był § 797. W polskim 

kodeksie dodano jednak regulację dotyczącą częściowego spełnienia świadczenia. 

 

Art. 226 k.z. ustanawiał sankcję nieważności dokumentu na okaziciela wystawionego 

bez wymaganego zezwolenia władzy, a ponadto wprowadzał odpowiedzialność 
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odszkodowawczą wystawcy w takiej sytuacji. O sankcji nieważności mówił art. 71 projektu 

Tilla, a L. Domański dodał zapis o odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 266 

kontrprojektu). Podobny przepis istniał w kodeksie niemieckim (§ 795 BGB). Dotyczył 

jednak tylko dokumentów zwierających przyrzeczenie zapłaty sumy pieniężnej. Komisja 

Kodyfikacyjna uznała to ograniczenie za niezasadne
879

. Ponadto według tego przepisu, 

wystawienie każdego dokumentu wymagało zezwolenia władzy. W kodeksie zobowiązań zaś 

zezwolenie to było wymagane tylko w przewidzianych prawem przypadkach. 

Art. 227 k.z. ograniczał możliwość podniesienia zarzutów przeciwko posiadaczowi 

dokumentu na okaziciela. Wystawca mógł zgłosić tylko trzy rodzaje zarzutów: odnoszące się 

do autentyczności dokumentu, wynikające z treści dokumentu, albo służące wystawcy 

przeciwko okazicielowi. Taką samą regulację zawierał art. 72 projektu Tilla, art. 267 

kontrprojektu, art. 245 projektu z 1932 r. i art. 227 projektu z 1933 r. Identyczną treść miał 

§ 796 BGB. 

 

Art. 228 k.z. stanowił, że spełnienie świadczenia do rąk okaziciela zwalniało dłużnika 

od zobowiązania (§ 1). Dłużnik nie miał obowiązku dochodzenia, czy okaziciel był prawnym 

posiadaczem dokumentu (§ 2). Gdyby jednak dłużnik miał powód do przypuszczenia, że 

okazany dokument dostał się do rąk okaziciela bezprawnym sposobem albo gdyby właściwa 

władza wydała zakaz spełnienia świadczenia, dłużnik miał prawo zwolnić się od 

zobowiązania przez złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (§ 3). 

Przepis ten powtarzał zapisy art. 73 projektu Tilla. W art. 268 kontrprojektu dodano do 

§ 3 zapis, że dłużnik ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku naruszenia 

wymienionych w tym paragrafie obowiązków. Został on jednak usunięty w art. 246 projektu z 

1932 r., gdyż uznano, że wynika to z ogólnych przepisów o odpowiedzialności 

odszkodowawczej
880

. Podobny przepis istniał w kodeksie niemieckim (§ 793 BGB). 

 

Art. 229 k.z. regulował skutki umorzenia dokumentu na okaziciela. Dłużnik był 

wówczas zobowiązany do wydania osobie, na której żądanie nastąpiło umorzenie, na jej 

koszt, nowy dokument albo, gdy wierzytelność była wymagalna, spełnić świadczenie. 

Merytorycznie przepis ten nie różnił się od art. 74 projektu Tilla. L. Domański zamierzał 

zmienić te zasady (art. 269 kontrprojektu). Przesłanką powstania obowiązku spełnienia 
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świadczenia przez dłużnika nie było umorzenie dokumentu, lecz dłużnik mógł spełnić 

świadczenie na żądanie każdej osoby, która wykazała, że była prawnym posiadaczem 

dokumentu i że dokument ten został zagubiony lub zniszczony. W razie wątpliwości dłużnik 

winien był złożyć dług do depozytu, względnie wydać wtórnik zagubionego lub zniszczonego  

dokumentu osobie upoważnionej na podstawie decyzji sądu. W projekcie z 1932 r. (art. 267) 

dodano obowiązek spełnienia wymagalnej wierzytelności osobie na rzecz której nastąpiło 

umorzenie. W art. 229 projektu z 1933 r. omawiany przepis przybrał swoje ostateczne 

brzmienie. Odpowiednikiem art. 229 k.z. był § 800 BGB. 

 

Na mocy art. 230 k.z. przepisy o dokumentach na okaziciela były stosowane 

odpowiednio do kontramarek i tym podobnych znaków legitymacyjnych, stwierdzających 

obowiązek świadczenia na żądanie okaziciela (§ 1). W razie utraty znaku dłużnik winien był 

spełnić świadczenie na żądanie osoby, która wykazała, że była prawnym posiadaczem znaku i 

że znak został utracony (§ 2). Regulacja ta pojawiła się dopiero w art. 230 projektu z 1933 r. 

Nie miała swojego odpowiednika z kodeksie niemieckim, choć doktryna znała pojęcie 

papierów i dokumentów legitymacyjnych, które nie były ucieleśnieniem zobowiązania (jak 

zapis długu na okaziciela), lecz wystawiane były w związku z zawarciem umowy po to, aby 

dłużnik mógł wiedzieć kto jest wierzycielem
881

. 

 

6.1.9. Zwłoka wierzyciela i złożenie do depozytu sądowego. 

 

Według art. 231 k.z. wierzyciel dopuszczał się zwłoki w trzech przypadkach: gdy bez 

uzasadnionego powodu uchylał się od przyjęcia świadczenia rzeczywiście mu 

zaofiarowanego, gdy odmawiał wykonania czynności bez której świadczenie nie mogło być 

spełnione oraz gdy oznajmił, że nie przyjmie świadczenia. 

Przepis ten nie różnił się merytorycznie od art. 158 projektu Tilla, zmodyfikowanego 

pod względem językowym w art. 271 kontrprojektu, art. 249 projektu z 1932 r. i art. 221 

projektu z 1933 r. 

Kodeks Napoleona oraz T. X cz. 1 Zwodu Praw nie zawierały przepisów o zwłoce 

wierzyciela. W art. 1257 - 1264 KN (art. 191 - 198 p.f.w.) uregulowano natomiast 

postępowanie dłużnika, któremu wierzyciel odmówił przyjęcia świadczenia. Dłużnik mógł 

dokonać tzw. zaofiarowania rzeczywistego, dokonywanego przy zachowaniu wymogów z 
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art. 1258 KN przez urzędnika sądowego, po którym następowało tzw. zaznaczenie, polegające 

na wezwaniu wierzyciela, złożeniu rzeczy w przeznaczonym do tego miejscu i sporządzeniu 

protokołu przez urzędnika
882

. E. Till uznał te zasady za zbyt skomplikowane i niepotrzebne
883

. 

Przepisy o zwłoce wierzyciela były natomiast zawarte w kodeksie austriackim, z tym 

że § 1419 stanowił tylko, że wierzyciel ponosił ujemne skutki zwlekania z przyjęciem zapłaty. 

W kodeksie niemieckim zwłoce wierzyciela poświęcono osobny tytuł kodeksu (§ 293 - 304). 

Paragraf 293 stanowił, że wierzyciel popadał w zwłokę, gdy nie przyjmował zaofiarowanego 

mu świadczenia. Z pozostałych przepisów kodeksu niemieckiego istotne znaczenie miał 

§ 295, który wskazywał, że dłużnikowi wystarczyło ustne zaofiarowanie świadczenia, jeśli 

wierzyciel oświadczył, że nie przyjmie świadczenia albo gdy do wykonania świadczenia 

potrzebna była czynność wierzyciela, w szczególności gdy wierzyciel miał rzecz dłużną 

odebrać. W art. 91 OR, który mówił o zwłoce wierzyciela, ujęto dwie sytuacje: odmowę bez 

uzasadnionej przyczyny przyjęcia świadczenia prawidłowo mu zaofiarowanego oraz odmowę 

pojęcia czynności, które był zobowiązany przedsięwziąć i bez których dłużnik nie mógł 

spełnić świadczenia. Właśnie na przepisach kodeksu niemieckiego
884

, a także szwajcarskiego, 

wzorowane były regulacje kodeksu zobowiązań
885

. 

 

Z art. 232 k.z. wynikała podstawowa konsekwencja zwłoki wierzyciela w postaci 

możliwości złożenia przez dłużnika przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (złożenie 

w skład, pokład sądowy, depozycja, złożenie w przechowanie publiczne), względnie, gdyby 

przedmiot do tego się nie nadawał, żądania od sądu wyznaczenia dozorcy lub zarządcy celem 

zachowania przedmiotu świadczenia. Art. 233 k.z. nakazywał dłużnikowi zawiadomienie 

wierzyciela o złożeniu do depozytu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.  

Oba te przepisy wywodziły się z art. 159 projektu Tilla. L. Domański zaproponował 

odmienną ich redakcję. W art. 270 kontrprojektu wprowadził uprawnienie dłużnika do 

złożenia do depozytu w razie zwłoki dłużnika, natomiast w art. 272, będącym pod wpływem 

kodeksu Napoleona, uregulował zasady postępowania dłużnika, który nie tylko miał 

powiadomić wierzyciela o złożeniu do depozytu, ale samo złożenie musiał poprzedzić 

sformalizowanym zawiadomieniem wierzyciela o zamiarze złożenie do depozytu. Istotnym 
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novum było wprowadzenie sankcji nieważności złożenia do depozytu w przypadku 

niezachowania wymogów z art. 272 kontrprojektu. Oba te przepisy rozdzielał omówiony 

powyżej art. 271 kontrprojektu, będący odpowiednikiem art. 231 k.z. W projekcie Podkomisji 

zachowaną tą systematykę przepisów, ale zrezygnowano z obowiązku uprzedniego 

zawiadamiania wierzyciela i sankcji nieważności. W ten sposób powrócono do propozycji 

prof. Tilla. W projekcie z 1933 r. po raz kolejny zmieniono systematykę przepisów 

umieszczając je obok siebie. Zastąpiono także termin „skład sądowy” terminem „depozyt 

sądowy”. Dodano również wymóg, aby zawiadomienie wierzyciela o złożeniu do depozytu 

następowało w formie pisemnej. Zrezygnowano z wyraźnego wskazania, że brak 

zawiadomienia wierzyciela przez dłużnika o złożeniu do depozytu rodził odpowiedzialność 

odszkodowawczą, ponieważ uznano, że wynika to z ogólnych przepisów
886

. 

Na gruncie kodeksu Napoleona złożenie rzeczy w skład było elementem zaznaczenia 

(art. 1257). Ponieważ jednak następowało bez upoważnienia sądu, a jedynie w obecności 

urzędnika sadowego, natura składu była odmienna. W kodeksie austriackim instytucja 

„sądowego złożenia długu” odpowiadała już złożeniu do depozytu w rozumieniu kodeksu 

zobowiązań. Przepis § 1425 jako powody złożenia do depozytu wymieniał: brak wiedzy kto 

jest wierzycielem, nieobecność wierzyciela, niezadowolenie wierzyciela z zaofiarowanej 

zapłaty oraz inne ważne przyczyny. W tym ostatnim pojęciu mieściła się również zwłoka 

wierzyciela
887

. Na dłużniku ciążył też obowiązek zawiadomienia wierzyciela, co było 

warunkiem ważności złożenia
888

. Kodeks austriacki wprowadzał również możliwość 

przechowania rzeczy poza sądem ze względu na jej właściwości. W kodeksie niemieckim 

instytucja złożenia do depozytu była uregulowana w odrębnym tytule (§ 372 - 386), który 

zawierał szereg szczegółowych przepisów. W § 372 wymieniono zwłokę wierzyciela, jako 

jedną z przesłanek złożenia do depozytu. Dłużnik miał obowiązek niezwłocznego 

powiadomienia wierzyciela o złożeniu do depozytu, ale jego zaniechanie rodziło, zgodnie z 

wyraźnym brzmieniem § 374 zd. drugie, tylko roszczenie odszkodowawcze. Kodeks 

niemiecki nie zawierał regulacji dotyczących rzeczy, które ze względu na swoje właściwości 

nie mogły być przechowane w sądzie. Kodeks szwajcarski w sposób ogólny stanowił, że w 

przypadku zwłoki wierzyciel dłużnik mógł złożyć przedmiot świadczenia do depozytu, przy 

czym miejsce przechowywania określał sąd (art. 92). Kodeks szwajcarski nie wprowadzał 

obowiązku zawiadamiania wierzyciela. Tom X cz. 1 Zwodu Praw w art. 2055, znajdującym 
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się pośród przepisów o umowie pożyczki, także przewidywał możliwość złożenia pożyczonej 

kwoty do sądu z powodu nieobecności wierzyciela albo z innego powodu, którym mogła być 

także odmowa przyjęcia pożyczonej kwoty przez wierzyciela
889

. Także w przepisach o 

zastawie nieruchomości przewidziana była możliwość złożenia przez dłużnika kwoty w 

sądzie w przypadku nieprzyjęcia przez wierzyciela zwracanej kwoty (art. 1651). 

Przepisy art. 232 - 233 k.z. nie miały zatem swoich bezpośrednich odpowiedników w 

kodeksach obcych. Najbardziej zbliżone były do kodeksu niemieckiego, ale zostały 

sformułowane w znacznie bardziej zwięzły sposób. 

 

Z art. 234 k.z. wynikało, że dłużnik mógł odebrać przedmiot świadczenia z depozytu 

sądowego (albo złożonego na zachowanie) z powrotem, o ile wierzyciel nie zgłosił żądania 

wydania. W razie odebrania przedmiotu przez dłużnika, złożenie do depozytu sądowego lub 

na zachowanie należało uważać uważa za niebyłe. 

Prof. Till stał na stanowisku, że złożenie do depozytu miało charakter nieodwołany, 

ponieważ stanowiło substytut spełnienia świadczenia
890

. Odmienne stanowisko prezentował 

L. Domański, który w art. 273 kontrprojektu przyznał dłużnikowi uprawnienie do odebrania 

przedmiotu świadczenia z depozytu dopóki wierzyciel nie zgłosił takiego żądania. Według 

art. 273 zd. drugie kontrprojektu w obu przypadkach odebranie przedmiotu świadczenia 

złożonego do depozytu mogło nastąpić tylko na podstawie decyzji sądu, wydanej po 

wezwaniu i wysłuchaniu obu stron, o ile stawiły się na wezwanie. Propozycja 

L. Domańskiego została zaakceptowania przez Podkomisję, która dodała jeszcze zapis, że w 

razie odebrania przedmiotu przez dłużnika z powrotem, złożenie do depozytu należało 

uważać za niebyłe (art. 251 projektu z 1932 r.). Podkomisja usunęła jednak zapis zawarty w 

art. 273 zd. drugie kontrprojektu (art. 251 zd. drugie projektu Podkomisji) uznając, że jest to 

kwestia, która powinna być uregulowana w przepisach procedury cywilnej
891

. W ten sposób 

omawiany przepis przybrał swoje ostateczne brzmienie w art. 234 projektu z 1933 r.  

 Kodeks Napoleona przyznawał dłużnikowi prawo odebrania przedmiotu świadczenia z 

depozytu z powrotem do chwili przyjęcia zaznaczenia przez wierzyciela (art. 1261). Dłużnik 

tracił także prawo do odbioru, gdy uzyskał wyrok uznający jego zaofiarowanie i zaznaczenie 

za prawidłowe i ważne (art. 1262). Przepisy te zostały przejęte przez projekt francusko-włoski 

(art. 195 i 196). Kodeks austriacki nie zawierał przepisu regulującego tą kwestię, 
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a stanowisko doktryny i orzecznictwa nie było jednolite
892

. Prezentowany był jednak m.in. 

pogląd zbieżny z wyrażonym w art. 1261 i 1262 KN, przy czym uznawano, że względem 

urzędu, który przyjął przedmiot świadczenia do depozytu, konieczne było wytoczenie 

powództwa, o ile dłużnik nie zastrzegł sobie prawa do odebrania przy złożeniu do 

depozytu
893

. W § 376 BGB także przyznano dłużnikowi prawo odbioru z trzema wyjątkami: 

gdy dłużnik zrzekł prawa odebrania, gdy wierzyciel oświadczył urzędowi depozytowemu, że 

świadczenie przyjmuje oraz gdy urzędowi depozytowemu został przedłożony prawomocny 

wyrok wydany w sporze między wierzycielem a dłużnikiem, uznający złożenie do depozytu 

za zgodne z prawem. Prawo dłużnika do odbioru przedmiotu świadczenia z powrotem z 

depozytu sądowego aż do zgłoszenia żądania przez wierzyciela było akceptowane także na 

gruncie art. 94 OR. Kodeks szwajcarski przewidywał ponadto jeszcze jeden przypadek utraty 

tego prawa w postaci wygaśnięcia prawa zastawu wskutek złożenia do depozytu. Można 

zatem zauważyć, że twórcy kodeksu zobowiązań rozszerzyli prawo dłużnika do cofnięcia 

świadczenia
894

. 

 

Art. 235 k.z. uzupełniał postanowienia dotyczące depozytu sądowego, regulując 

problem rzeczy ulegających zepsuciu lub wymagających wysokich kosztów zachowania. Na 

żądanie dłużnika i za zezwoleniem sądu mogły być one sprzedane w drodze przetargu 

publicznego, a złożeniu do depozytu podlegała uzyskana ze sprzedaży cena (§ 1). Rzeczy 

mające cenę rynkową lub giełdową mogły być sprzedane w drodze przetargu publicznego 

tylko wtedy, gdy nie mogły być sprzedane z wolnej ręki po cenie bieżącej (§ 2). 

 Przepis ten wywodził się z art. 160 projektu Tilla. Został zmieniony przez 

L. Domańskiego tylko o tyle, że art. 277 kontrprojektu wyraźnie stanowił, że sprzedaż mogła 

nastąpić nawet bez wezwania wierzyciela. Usunięty w projekcie z 1932 r., powrócił w swoim 

ostatecznym kształcie w art. 235 projektu z 1933 r. 

 Zarówno R. Longchamps de Berier, jak i L. Domański podali, że art. 235 k.z. był 

wzorowany na § 383 BGB, przy czym główny referent podawał jeszcze art. 93 OR
895

. Przepis 

polskiego kodeksu był nieco bardziej podobny do swojego szwajcarskiego odpowiednika pod 

względem redakcyjnym, ze względu na swoją zwięzłą treść. Jednak pomiędzy art. 235 k.z. a 

przepisami zawartymi w kodeksach niemieckim i szwajcarskim istniały poważne różnice. 
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W polskim kodeksie zrezygnowano bowiem z obowiązku zawiadomienia wierzyciela, który 

to wymóg istniał w § 384 BGB i art. 93 OR. Ponadto art. 235 k.z. miał węższe zastosowanie, 

ponieważ pominięto w nim, zawartą w § 383 BGB i art. 93 OR, ogólną przesłankę 

nienadawania się rzeczy do złożenia do depozytu, pozostawiając wymienione w art. 93 OR i 

§ 383 zd. drugie BGB pozostałe przesłanki, tj. obawę zepsucia i wysokie koszty zachowania. 

 

Skutki ważnego złożenia do depozytu sądowego określał art. 236 k.z. Zwalniało ono 

dłużnika ze zobowiązania oraz nakładało na wierzyciela obowiązek zwrotu dłużnikowi 

wyłożonych kosztów.  

Przepis o zwolnieniu znajdował się art. 159 zd. drugie projektu Tilla. Natomiast 

według art. 161 dłużnik mógł zaliczyć sobie koszty złożenia do depozytu sądowego. Według 

autora projektu o ostatecznym rozłożeniu kosztów decydować miało to, czy złożenie do 

depozytu było usprawiedliwione
896

. L. Domański znacznie rozbudował omawiany przepis 

(art. 275 kontrprojektu). Przesłanką zwolnienia dłużnika było przyjęcie przez wierzyciela 

świadczenia złożonego do depozytu albo uznanie przez sąd, że zaofiarowanie i złożenie długu 

do depozytu było prawidłowe i ważne. Wówczas także na wierzycielu spoczywał obowiązek 

zwrotu dłużnikowi wyłożonych kosztów złożenia i przechowywania w depozycie. 

Dodatkowo L. Domański umieścił zapis, że wierzyciel ponosił niebezpieczeństwo utraty lub 

uszkodzenia rzeczy od dna złożenia do depozytu. W art. 273 projektu Podkomisji uogólniono 

przesłanki zwolnienia wprowadzając pojęcie „ważnego” złożenia do depozytu. W pozostałym 

zakresie art. 273 projektu z 1932 r. był oparty na kontrprojekcie. W projekcie z 1933 r. 

(art. 236) nadano temu przepisowi jeszcze bardziej syntetyczne brzmienie. 

Zasada, że złożenie do depozytu zastępowało wykonanie zobowiązania i zwalniało 

dłużnika była wprost wyrażona we wszystkich kodeksach, poza rosyjskim: art. 1257 KN, 

§ 1425 ABGB, § 378 BGB, a także art. 191 p.f.w. i art. 92 OR. Wyraźny zapis o ponoszeniu 

kosztów ważnego złożenia do depozytu zawarty był w art. 1260 KN, art. 194 p.f.w., 

§ 381 BGB i art. 92 ust. 1 OR. Wzmianka o przejściu niebezpieczeństwa na wierzyciela 

znajdowała się w art. 1257 KN, § 1425 ABGB, art. 191 p.f.w. i art. 92 OR. Pomiędzy 

systemami obowiązującymi w państwach zaborczych istniała jednak różnica co do oceny 

charakteru stanu zawieszenia, jaki istniał pomiędzy chwilą złożenia do depozytu a momentem 

utraty przez dłużnika możliwości odebrania rzeczy z powrotem. Na gruncie kodeksu 

Napoleona przyjmowano, że kwestia zwolnienia dłużnika pozostawała w zawieszeniu aż do 
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chwili, gdy wierzyciel odebrał rzecz lub gdy zapadł wyrok uznający złożenie do depozytu za 

ważne. Natomiast w doktrynie austriackiej prezentowany był pogląd, że dopiero wyrok 

uznający złożenie za prawidłowe lub odebranie rzeczy przez wierzyciela powodował 

zwolnienie dłużnika z mocą wsteczną od chwili złożenia. Do tego czasu dłużnik był 

zwolniony tylko warunkowo, a kwestia ponoszenia niebezpieczeństwa pozostawała w 

zawieszeniu
897

. Kodeks niemiecki regulował omawianą kwestię szczegółowo w § 378 - 379. 

Rozróżniano sytuację, gdy dłużnik nie mógł już odebrać rzeczy z depozytu (następowało 

wtedy zwolnienie dłużnika z mocą wsteczną
898

) od sytuacji, gdy mógł jeszcze to uczynić 

(wówczas przysługiwał mu zarzut przeciwko ewentualnemu powództwu wierzyciela, zaś 

niebezpieczeństwo utraty rzeczy spoczywało na wierzycielu). Zwięźle ujmował tą kwestię 

kodeks szwajcarski, który w art. 92 stanowił, że po złożeniu do depozytu dłużnik był 

zwolniony z zobowiązania, a w art. 94 ust. 2, że odebranie rzeczy przez dłużnika przywracało 

zobowiązanie. Na koncepcji szwajcarskiej oparty był art. 236 k.z., a przyjęcie, że na skutek 

złożenia do depozytu następowało zwolnienie dłużnika oznaczało także przejście 

niebezpieczeństwa na wierzyciela
899

. 

 

Art. 237 k.z. umożliwiał odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału IX do innych 

przypadków, bez konieczności zawiadamiania wierzyciela: 

1) gdy dłużnik nie wiedział, kto był wierzycielem lub jakie było miejsce 

zamieszkania wierzyciela; 

2) gdy wierzyciel został ograniczony w zdolności do działań prawnych lub jej 

pozbawiony, a nie miał przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia; 

3) gdy wierzytelność była sporna między kilku osobami; 

4) gdy zachodziły inne ważne powody.  

Przepis ten wywodził się z art. 162 projektu Tilla, w którym przewidziano trzy 

przypadki: niezawinioną niewiedzę dłużnika kto był wierzycielem, istnienie sporu co do tego 

kto był wierzycielem oraz inne ważne powody. L. Domański dodał do nich: brak wiedzy o 

miejscu zamieszkania wierzyciela, ograniczenie wierzyciela w zdolności do czynności 

prawnych oraz zapis o braku obowiązku powiadamiania wierzyciela i powiadamianiu o 

zarządzeniu sądu poprzez ogłoszenia sądowe na koszt dłużnika (art. 278 kontrprojektu). 
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Art. 253 projektu z 1932 r. nie różnił się już merytorycznie od art. 237 k.z., a w art. 237 

projektu z 1933 r. wprowadzono tylko poprawki językowe. 

Art. 162 projektu Tilla opierał się na art. 1425 ABGB, który jako powody złożenia do 

depozytu wymieniał brak wiedzy kto jest wierzycielem, nieobecność wierzyciela, 

niezadowolenie wierzyciela z zaofiarowanej zapłaty oraz inne ważne przyczyny. Podobna 

regulacja była także zawarta w § 372 BGB, w którym jako dodatkowe, poza zwłoką 

wierzyciela, przypadki umożliwiające złożenie do depozytu wymieniono: inne powody leżące 

po stronie wierzyciela oraz niepolegającą na niedbalstwie niepewność co do osoby 

wierzyciela. Także art. 2055 T. X cz. 1 Zwodu Praw, znajdujący się pośród przepisów o 

umowie pożyczki, przewidywał możliwość złożenia pożyczonej kwoty do sądu z powodu 

nieobecności wierzyciela albo z innego powodu. Kodeks szwajcarski zawierał stosowny 

przepis (art. 96), przewidujący dwa przypadki: niemożność spełnienia świadczenia 

wierzycielowi z przyczyn go dotyczących oraz niepewność co do osoby wierzyciela.  

 

Art. 238 k.z. przyznawał ponadto dłużnikowi roszczenie o naprawienie szkody, jeśli 

wierzyciel dopuścił się zwłoki w przyjęciu świadczenia. 

 Przepisu takiego nie było w projekcie Tilla. Natomiast w kontrprojekcie znalazł się 

osobny tytuł o skutkach niewykonania zobowiązań z winy wierzyciela. Art. 294 przyznawał 

dłużnikowi roszczenie odszkodowawcze, jeżeli wierzyciel dopuścił się zwłoki w przyjęciu 

świadczenia. Natomiast art. 295 stanowił, że w przypadku rzeczy oznaczonej co do 

tożsamości, jeśli dłużnik pomimo zwłoki wierzyciela nie skorzystał z prawa do złożenia 

przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, to wierzyciela obciążało niebezpieczeństwo 

zaginięcia lub pogorszenia rzeczy. W projekcie z 1932 r. oba te przepisy zostały przeniesione 

do działu IX o zwłoce wierzyciela i złożeniu do depozytu (art. 254 i 255). W projekcie z 

1933 r. w rozdziale IX znalazł się już tylko pierwszy przepis.  

 Spośród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich pojęcie zwłoki wierzyciela 

nie było znane kodeksowi Napoleona i T. X cz. 1 Zwodu Praw. W kodeksie austriackim 

znajdował się § 1419, który stanowił, że gdy wierzyciel zwlekał z przyjęciem zapłaty, spadały 

na niego ujemne tego skutki. W orzecznictwie przyjmowano, że te negatywne skutki to m.in. 

obowiązek wyrównania dłużnikowi szkody wynikającej ze zwłoki oraz przejście 

niebezpieczeństwa utraty rzeczy na wierzyciela
900

. Rozbudowaną regulację zawierał 

natomiast kodeks niemiecki (§ 300 - 304). Jako skutki zwłoki wierzyciela wymieniał m.in. 
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ograniczenie odpowiedzialności dłużnika do umyślności i ciężkiego niedbalstwa, przejście 

niebezpieczeństwa co do rzeczy oznaczonej co do tożsamości na wierzyciela, utratę odsetek, 

możliwość domagania się przez dłużnika kosztów poniesionych w związku z bezskutecznym 

zaofiarowaniem świadczenia i jego przechowaniem. Kodeks szwajcarski nie zawierał ogólnej 

regulacji tej kwestii, ale doktryna wyprowadzała z zasad ogólnych takie skutki, jakie były 

przewidziane w kodeksie niemieckim
901

. Regulacje prawa niemieckiego zostały jednak 

odrzucone przez Komisję Kodyfikacyjną, która uznała, że nie można przyznawać dłużnikowi 

żadnych przywilejów w związku ze zwłoką wierzyciela, można zaś przyznać prawo do 

odszkodowania na zasadach analogicznych do wierzyciela, któremu przysługiwało prawo do 

odszkodowania w przypadku zwłoki dłużnika
902

. Postanowienia kodeksu niemieckiego 

zostały także uznane za zbyt kazuistyczne i grożące pominięciem niektórych przypadków
903

. 

Dlatego ograniczono się do wprowadzenia ogólnej normy o obowiązku naprawienia szkody, 

bardziej jasnej niż ta zawarta w § 1419 ABGB, przy czym zarówno R. Longchamps de Berier, 

jak i L. Domański jako inspirację traktowali art. 150 projektu rosyjskiego
904

. 

 

6.1.10. Skutki niewykonania zobowiązań w ogólności 

 

6.1.10.1. Odszkodowanie 

 

Art. 239 k.z. wprowadzał odpowiedzialność dłużnika wobec wierzyciel za szkodę 

wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że dłużnik 

udowodnił, że było to następstwem okoliczności za które nie odpowiadał. 

Przepis art. 239 k.z. nie różnił się merytorycznie od art. 171 projektu Tilla. Niewielkie 

modyfikacje natury językowej były wprowadzane w art. 279 kontrprojektu i art. 256 projektu 

z 1932 r., a w art. 239 projektu z 1933 r. przepis ten przybrał swój ostateczny kształt. Odrębne 

uregulowanie dotyczące naprawienia szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania od odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych 

(art. 134 k.z.) było konsekwencją uznania, że nie tworzyło ono nowego stosunku prawnego 
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między stronami, lecz modyfikowało istniejący oraz że istniały różnice co do sposobu i 

warunków dochodzenia odszkodowania
905

. Na takim stanowisku stał już prof. Till
906

. 

Wśród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich Zwód Praw i kodeks 

austriacki nie wyodrębniały przepisów o niewykonaniu zobowiązania. W T. X cz. 1 Zwodu 

Praw przepis art. 684, dotyczący wynagrodzenia szkód wyrządzanych czynami i 

zaniechaniami, choćby nie stanowiły one zbrodni lub występku, znajdował się po przepisach 

o wynagrodzeniu szkód spowodowanych przez zbrodnię lub występek (art. 644 i nast.). 

Kryterium podziału było zatem źródło zobowiązania (zbrodnia lub występek). Dlatego w 

grupie przepisów o czynach i zaniechaniach, niebędących zbrodniami i występkami, były też 

przepisy o odpowiedzialności za małoletnich (art. 686) i podwładnych (art. 687). Kodeks 

austriacki nie różnicował reżimów odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, gdyż § 1295 

dotyczył obu z nich stanowiąc, że każdy miał prawo żądać wynagrodzenia szkody 

wyrządzonej z winy bez względu na to, czy szkodę spowodowano w związku z 

przekroczeniem obowiązku umownego, czy bez względu na umowę. W kodeksie niemieckim 

w ogólnych przepisach o stosunkach obowiązkowych, zarówno tych umownych, jak i z 

czynów niedozwolonych, brak było jednej ogólnej podstawy odpowiedzialności. Można było 

natomiast odnaleźć kilka przepisów, które dotyczyły odpowiedzialności w przypadku 

niemożliwości świadczenia (§ 275) i odpowiedzialności za zwłokę (§ 284). Przepisy o 

niewykonaniu zobowiązania zostały natomiast wyodrębnione w osobnym oddziale w 

kodeksie Napoleona (art. 1145 - 1155), przy czym art. 1147 dotyczył szkód powstałych 

zarówno wskutek niewykonania zobowiązania, jak i opóźnienia w jego wykonaniu. Podobnie 

było na gruncie art. 97 OR, który wprowadzał odpowiedzialność dłużnika, który nie wykonał 

zobowiązania w ogóle lub nienależycie. Był on zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego 

szkody, chyba że udowodnił, że nie ponosił winy. 

Obce kodeksy w różny sposób regulowały przy tym kwestię wyłączenia 

odpowiedzialności dłużnika: 

1) w kodeksie Napoleona winę dłużnika wyłączała siła wyższa i przypadek losowy 

(art. 1148), przy czym dłużnik powinien był udowodnić, że niewykonanie 

zobowiązania było skutkiem przyczyny postronnej, która nie mogła być mu 

poczytana (art. 1147, a także art. 94 p.f.w.)
907

; 
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2) kodeks austriacki mówił o winie dłużnika (§ 1295). Winę tą domniemywało się 

(§ 1296), a dłużnik powinien był udowodnić brak swojego zawinienia (§ 1298); 

3) w T. X cz. 1 Zwodu Praw na dłużniku chcącym zwolnić się od odpowiedzialności 

za szkodę spoczywał ciężar dowodu, że działając lub dopuszczając się 

zaniechania, był do tego przymuszony nakazem ustawy lub władzy, działaniem w 

obronie koniecznej lub takim zbiegiem okoliczności, któremu nie mógł zapobiec 

(art. 684); 

4) kodeks niemiecki w § 276 wprowadzał generalnie odpowiedzialność za działanie 

rozmyślne i niedbalstwo. Natomiast według § 276 przy niemożliwości świadczenia 

jej przyczyną powinny były być okoliczności za które dłużnik nie odpowiadał. 

Podobnie uznawano przy zwłoce dłużnika
908

; 

5) według art. 97 OR dłużnik mógł się uwolnić od odpowiedzialności za 

niewykonanie zobowiązania jeśli wykazał, że nie ponosił winy. 

L. Domański podawał, że źródłem art. 239 k.z. był po części § 1295 ABGB, a głównie 

§ 275 BGB
909

. Odwoływanie się w kodeksie zobowiązań do okoliczności za które dłużnik nie 

ponosił odpowiedzialności zamiast węższego pojęcia braku winy, jako okoliczności 

ekskulpującej (której istnienie we wszystkich ustawodawstwach dłużnik był zobowiązany 

udowodnić) dłużnika, było wzorowane na kodeksie niemieckim
910

. Natomiast ujęcie zasady 

odpowiedzialności kontraktowej w jednym przepisie i sposób jej sformułowania przypominał 

rozwiązanie zawarte w kodeksie szwajcarskim. 

 

Art. 240 k.z. rozszerzał odpowiedzialność dłużnika nie tylko na działanie lub 

zaniechanie rozmyślne, lecz i na niedołożenie staranności wymaganej w uczciwym obrocie 

lub w danym stosunku prawnym (§ 1). W § 2 zakazano umownego wyłączenia 

odpowiedzialności dłużnika za szkodę, jaką mógł wyrządzić wierzycielowi rozmyślnie. 

Art. 240 § 1 k.z. wywodził się z art. 172 zd. pierwsze projektu Tilla, który jednak nie 

odwoływał się do staranności wymaganej w danym stosunku prawnym. Natomiast 

art. 240 § 2 k.z. miał swój odpowiednik w art. 172 zd. trzecie projektu Tilla. Projekt Tilla 

zawierał ponadto w art. 172 jeszcze postanowienie, że za niespełnienie świadczenia 

oznaczonego jedynie co do gatunku, dłużnik odpowiadał, choćby nie ponosił żadnej winy tak 

długo, jak dostarczenie tego świadczenia co do gatunku było możliwe. Przepis ten, oparty na 
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§ 279 BGB, uznano jednak za zbędny, ponieważ Komisja Kodyfikacyjna uważała, że 

obowiązkiem dłużnika było dochowanie staranności, aby świadczenie zostało spełnione, 

choćby bez jego winy doszło do unicestwienia rzeczy
911

. L. Domański usunął zatem 

omawiany przepis za wyjątkiem zakazu umownego wyłączenia odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną umyślnie (art. 285 kontrprojektu). Podkomisja powróciła jednak do propozycji 

E. Tilla, a art. 257 projektu z 1932 r. zbliżony był już do ostatecznego brzmienia art. 240 k.z. 

Definiując winę dłużnika na gruncie kodeksu Napoleona należy sięgnąć do art. 1137, 

który odwoływał się do staranności „dobrego ojca rodziny”
912

. Do tego samego kryterium 

odwoływał sie art. 97 p.f.w., który ponadto stanowił, że stopień tej staranności mógł mieć 

mniejszy lub większy zakres przy niektórych umowach. Kodeks austriacki w § 1294 pod 

pojęciem zawinienia rozumiał po pierwsze „własnowolność” („dobrowolność”), tj. albo zły 

zamiar, czyli działanie „spowodowane z wiedzą i wolą”, albo „przeoczenie” („nieuwagę”), tj. 

„zawinioną nieświadomość” lub „brak należytej uwagi”, po drugie, „mimowolność” 

(„pomimo woli”)
913

. W prawie rosyjskim wina polegała albo na braku należytej staranności 

(culpa), albo na złym zamiarze (dolus)
914

. Kodeks niemiecki w § 276 stanowił, że dłużnik 

odpowiadał za działanie rozmyślne i za niedbalstwo, przy czym niedbale postępował ten, kto 

nie dokładał staranności wymaganej w obrocie. Kodeks szwajcarski w art. 99 ust. 2 mówił, że 

zakres odpowiedzialności dłużnika był określony poprzez naturę stosunku prawnego. 

Łagodniej należało jednak oceniać tą odpowiedzialność, gdy dłużnik nie odnosił korzyści ze 

stosunku prawnego. Ta szczególna okoliczność łagodząca odpowiedzialność dłużnika 

występowała wcześniej w przedkodeksowym prawie francuskim, które wyróżniało winę 

ciężką (ciężkie niedbalstwo), lekką (staranność zwykle przestrzegana przez ogół we własnych 

sprawach) oraz winę bardzo lekką (którą tylko osoba bardzo staranna mogłaby uniknąć), za 

którą dłużnik odpowiadał tylko wówczas, gdy umowę zawarto wyłącznie w jego interesie, nie 

zaś wierzyciela
915

.  

Tak więc polski kodeks w art. 240 § 1 odwoływał się do stosowanego w kodeksie 

niemieckim podziału winy na winę rozmyślną i niedołożenie należytej staranności
916

, zaś jej 

kryteria zaczerpnięto zarówno z kodeksu niemieckiego (staranność wymagana w obrocie), jak 

i szwajcarskiego (staranność wymagana w danym stosunku prawnym). 
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 Odpowiednik art. 240 § 2 k.z. istniał w kodeksie niemieckim (§ 276 zd. trzecie). Nie 

pozwalał on na wyłączenie z góry odpowiedzialności dłużnika za działanie rozmyślne. 

Podobny przepis znajdował się w projekcie francusko-włoskim (art. 105), dotyczącym 

podstępu i „ciężkiej winy”. Jeszcze dalej szedł kodeks szwajcarski w art. 100 ust. 1, 

rozszerzając zakaz na rażące niedbalstwo. 

 

Art. 241 k.z. rozciągał odpowiedzialność dłużnika na działania innych osób, którym 

zlecił wykonanie zobowiązania oraz swojego przedstawiciela ustawowego. 

Art. 173 projektu Tilla był ujęty bardziej kazuistycznie mówiąc zamiast ogólnie o 

osobach, którym zlecił wykonanie zobowiązania, o „domownikach, robotnikach lub innych 

pomocnikach”. Ponadto przewidziany był zakaz ograniczania z góry odpowiedzialności 

przewidzianej w tym przepisie (odmiennie niż w § 278 BGB i art. 101 ust. 2 OR). Zakaz ten 

został jednak usunięty, ponieważ uznano, że kwestię tą należy pozostawić do rozstrzygnięcia 

praktyce
917

. L. Domański nadał omawianemu przepisowi zwięzły kształt, merytorycznie 

zbliżony do ostatecznego (art. 288 kontrprojektu). Ostateczne brzmienie przepis ten 

zawdzięcza Podkomisji (art. 254 projektu z 1932 r.). 

 Spośród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich kodeks Napoleona 

(art. 1384; podobnie art. 79 - 80 p.f.w.) i T. X cz. 1 Zwodu Praw (art. 687), dotyczące 

wszystkich rodzajów odpowiedzialności, zarówno deliktowej, jak i kontraktowej, w sposób 

kazuistyczny określały kategorie podmiotów za które dłużnik ponosił odpowiedzialność. 

Regulacje te były niewystarczające i dlatego doktryna wypracowała koncepcję, że odróżniać 

należało sytuację, gdy dłużnik był uprawniony do posługiwania się innymi osobami przy 

wykonaniu zobowiązania (wtedy odpowiadał z szkodę jako zawinioną przez siebie) oraz gdy 

nie był uprawniony (stosowało się analogicznie art. 1384 KN i art. 687 T. X cz. 1 Zwodu 

Praw), przy czym według prawa francuskiego dłużnik nie mógł się bronić, iż nie ponosił winy 

w wyborze lub dozorze
918

. Według § 278 BGB, dłużnik odpowiadał za przewinienie swego 

ustawowego zastępcy i osób, którymi się posługiwał przy wypełnieniu swojego 

zobowiązania, na takich samych zasadach jak za przewinienie własne. W kodeksie 

austriackim początkowo nie było przepisu regulującego tą kwestię. Doktryna nie 

prezentowała jednolitego stanowiska i przyjmowano zarówno, że dłużnik, który posługiwał 

się innymi osobami, odpowiadał za ich winę tak samo, jak za swoją własną albo ograniczano 
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winę dłużnika do tzw. culpa in eligendo
919

. Nowelą z 1916 r. wprowadzono do kodeksu 

przepis § 1313a, według którego dłużnik odpowiadał za winę swojego zastępcy ustawowego 

oraz osób których używał do wykonania swojego zobowiązania jak za swoją własną. Kwestia 

odpowiedzialności dłużnika za działania osób trzecich była także regulowana w kodeksie 

szwajcarskim (art. 101). Dłużnik odpowiadał za wszelką szkodę wyrządzoną przez te osoby 

także wtedy, gdy był uprawniony do posłużenia się tymi osobami.  

Komisja Kodyfikacyjna opierała się na § 278 BGB i § 1313a ABGB, z tym że 

zrezygnowano, tak jak w art. 101 OR, ze znajdującej się w nich wzmianki o winie osoby którą 

się posłużono, tak aby odpowiedzialność wobec wierzyciela nie została zredukowana przez 

przymioty tych osób
920

.  

 

Art. 242 k.z. określał zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania. Odszkodowanie określane było według postanowień 

umowy lub szczególnych przepisów ustawy, a w ich braku należało stosować odpowiednio 

przepisy o naprawieniu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. 

 Na koncepcji odpowiedniego stosowania przepisów o naprawieniu szkody z czynów 

niedozwolonych do odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania oparty był projekt Tilla. Art. 177 projektu nie różnił się merytorycznie od 

art. 242 k.z. Natomiast L. Domański w tytule II „O skutkach niewykonania zobowiązań winy 

dłużnika” (art. 279 - 293 kontrprojektu) w sposób autonomiczny uregulował kwestię ustalania 

odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego zobowiązania. Propozycja 

L. Domańskiego została przyjęta w art. 256 - 267 projektu z 1932 r. Jednak następnie 

Komisja Kodyfikacyjna powróciła do koncepcji E. Tilla i w art. 242 projektu z 1933 r. 

znalazło się tylko odwołanie do przepisów o odszkodowaniu z tytułu czynów 

niedozwolonych. 

 Umieszczenie w kodeksie wspólnych przepisów o odszkodowaniu zarówno dla 

odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej było charakterystyczne dla kodeksu 

austriackiego (§ 1323 i nast.) i niemieckiego (§ 249 i nast.). W kodeksie Napoleona kwestię 

odszkodowania uregulowano przy odpowiedzialności kontraktowej (art. 1149 i nast.).  
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6.1.10.2. Zwłoka dłużnika 

 

Według art. 243 k.z. dłużnik dopuszczał się zwłoki, jeżeli nie spełniał świadczenia w 

terminie oznaczonym w umowie lub w ustawie, a w przypadku, gdy termin nie był 

oznaczony, niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela (§ 1). Art. 243 k.z. dawał podstawę 

do odróżnienia zwłoki od opóźnienia. Kryterium stanowiły przyczyny niespełnienia 

świadczenia w terminie. Jeżeli odpowiadał za nie dłużnik, wówczas popadał w zwłokę. 

 Art. 240 § 1 k.z. wywodził się z art. 174 projektu Tilla. Przepis ten różnił się od 

art. 240 § 1 k.z. tym, że w przypadku wyznaczenia terminu spełnienia pierwotnie 

nieoznaczonego, dłużnik miał spełnić świadczenie „w czasie odpowiednim”. 

W kontrprojekcie (a także w projekcie z 1932 r.). nie było odpowiednika tego artykułu pośród 

przepisów o zwłoce (art. 289 i nast.). Jednak w projekcie z 1933 r. ponownie umieszczono 

omawianą regulację tworząc osobny oddział o zwłoce (art. 243 - 249).  

 W państwach zaborczych prezentowano różne stanowiska co do zwłoki dłużnika. 

Według § 1334 ABGB dłużnik był winny zwłoki, jeśli nie dotrzymał terminu płatności 

ustanowionego przez ustawę lub umowę, a jeśli termin płatności nie był oznaczony, gdy w 

dzień po sądowym lub pozasądowym wezwaniu „nie ułożył się z wierzycielem”. 

Na rozwiązaniach austriackich oparty był kodeks szwajcarski (art. 102). Według kodeksu 

Napoleona potrzebny był sformalizowany tryb postawienia dłużnika w zwłoce (art. 1139; 

podobnie art. 95 p.f.w.). Sam upływ czasu nie powodował zwłoki, konieczne było działanie 

wierzyciela. Następowało to albo przez wezwanie lub „inny akt równoważny”, albo na skutek 

umowy, ale tylko wtedy, gdy wynikało z niej, że bez potrzeby wezwania, przez sam upływ 

terminu, dłużnik będzie w zwłoce. Mniej sformalizowany był w tym względzie kodeks 

niemiecki, który w § 284 stanowił, że do powstania zwłoki potrzebne było dodatkowe 

upomnienie przez wierzyciela dokonane po powstaniu stanu wymagalności, chyba że termin 

spełnienia świadczenia był oznaczony kalendarzowo.  

 Komisja Kodyfikacyjna uznała, że system francuski był zbyt sformalizowany, zaś 

system niemiecki nie uwzględniał, że termin umowny mógł być oznaczony także w inny 

sposób niż kalendarzowo. Dlatego oparto się na rozwiązaniach austriackich
921

. Dodano 

jednak zapis o zawinionym przez dłużnika charakterze zwłoki. W kodeksie francuskim 

(art. 1147) i niemieckim (§ 285) wprost była mowa o tym, że zwłoka miała wynikać z 
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okoliczności za które dłużnik odpowiadał. W prawie austriackim kwestia zawinionego albo 

niezawinionego charakteru zwłoki nie była przesądzona w ustawie, ale według dominującego 

poglądu zwłoka musiała być zawiniona
922

. 

 

Art. 244 - 249 k.z. określały konsekwencje pozostawania ponoszone przez dłużnika w 

zwłoce:  

1) obowiązek naprawienia szkody (art. 244 k.z.). Obowiązek ten był przewidziany w 

art. 175 projektu Tilla, wspólnie z kwestią ponoszenia niebezpieczeństwa 

przypadkowej utraty lub pogorszenia rzeczy. Podobnie było w art. 282 

kontrprojektu i art. 263 projektu z 1932 r. Dopiero w projekcie z 1933 r. 

rozdzielono obie konsekwencje zwłoki do dwóch rożnych artykułów. Obowiązek 

zapłaty odszkodowania znalazł się w art. 244.   

Obowiązek zapłaty odszkodowania w przypadku zwłoki był powszechnie przyjęty. 

Wyraźnie był deklarowany w art. 1146 KN, art. 94 p.f.w., § 286 zd. pierwsze BGB 

(nie przyjęto natomiast do polskiego kodeksu zawartej w zd. drugim regulacji, że 

w razie zwłoki dłużnika wierzyciel mógł odmówić przyjęcia spóźnionego 

świadczenia, jeżeli nie przedstawiało już dla niego interesu), art. 103 ust. 1 OR, 

pośrednio wynikał z § 1295 ABGB, jako skutek niewykonania zobowiązania; 

2) ponoszenie niebezpieczeństwa przypadkowego zaginięcia lub pogorszenia 

przedmiotu świadczenia, chyba że doszłoby do tego nawet wtedy, gdyby dłużnik 

spełnił świadczenie w należytym czasie (art. 245 k.z.). Przepis ten wywodził się z 

art. 175 projektu Tilla, art. 282 kontrprojektu i art. 263 projektu z 1932 r. 

W projekcie z 1933 r. został uregulowany odrębnie w art. 245.  

Także i ta zasada była powszechnie przyjęta w kodeksach obowiązujących w 

państwach zaborczych. Ogólnie została wyrażona w art. 1302 KN (co do rzeczy 

oznaczonej co do tożsamości), art. 89 p.f.w. (dotyczącym wszystkich rzeczy), 

§ 287 BGB i art. 103 OR. W kodeksie austriackim była przewidziana przy 

poszczególnych rodzajach stosunków prawnych (§ 338, 1047, 1051, 1311 ABGB). 

Podobnie było w T. X cz. 1 Zwodu Praw (art. 2105);  

3) prawo wierzyciela do nabycia rzeczy tego samego gatunku na koszt dłużnika albo 

żądania zapłaty wartości rzeczy, jeśli świadczenie polegało na wydaniu rzeczy 

oznaczonej co do gatunku (art. 246 k.z.). Przepisu tego nie było w projekcie Tilla. 
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Wprowadzony w kontrprojekcie (art. 291), miał o wiele szerszą treść - dotyczył 

zarówno rzeczy oznaczonych co do tożsamości (wierzyciel mógł żądać, aby sąd 

upoważnił go do odebrania rzeczy od dłużnika, a jeżeli było to niemożliwe, mógł 

żądać wynagrodzenia szkody), jak i co do gatunku (wierzyciel mógł żądać, aby sąd 

upoważnił go do odebrania rzeczy od dłużnika, a jeżeli było to niemożliwe, mógł 

nabyć rzeczy tego samego gatunku na koszt dłużnika, a ponadto żądać 

wynagrodzenia szkody). W art. 264 projektu z 1932 r. ograniczono się do 

uregulowania dotyczącego rzeczy oznaczonych co do gatunku. Natomiast w 

art. 246 projektu z 1933 r. zmieniono zakres uprawnień wierzyciela wprowadzając 

jednolite upoważnienie do nabycia rzeczy na koszt dłużnika, niezależne od 

uprzedniej możliwości żądania wydania rzeczy na drodze sądowej.  

Przepis ten nie miał swojego odpowiednika w żadnym z kodeksów 

obowiązujących na ziemiach polskich. Pomysł jego wprowadzenia został 

zaczerpnięty z prawa handlowego – art. 191 ust. 2 OR, dotyczącego sprzedaży w 

stosunkach handlowych. Taką sankcję zwłoki dopuszczała także doktryna na 

gruncie niemieckiego kodeksu handlowego
923

; 

4) przy zobowiązaniach czynienia – możliwość żądania sądowego upoważnienia do 

wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 247 § 1), a przy zobowiązaniach 

nieczynienia, zaprzestania, znoszenia - możliwość żądania sądowego 

upoważnienia do usunięcia na koszt dłużnika wszystkiego, co dłużnik wbrew 

zobowiązaniu uczynił (art. 247 § 2). W obu przypadkach wierzyciel zachowywał 

prawo do odszkodowania. W przypadkach nagłych wierzyciel mógł, bez 

upoważnienia sądowego, wykonać czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego 

koszt to, co uczynione zostało wbrew zobowiązaniu (art. 247 § 3). Uprawnienia 

takie były dla wierzyciela przewidziane w art. 176 projektu Tilla, z tym że przepis 

ten mówił tylko o zobowiązaniach czynienia i zaniechania. Wymóg uzyskania 

sądowego upoważnienia obowiązywał tylko wtedy, gdy wykonanie uprawnień 

wierzyciela nie dało się uskutecznić „bez wkroczenia w stan posiadania dłużnika”, 

gdyż prof. Till uważał, że nie był on potrzebny w pozostałych przypadkach
924

. 

Ponadto według projektu Tilla, do uzyskania prawa do wykonania zastępczego nie 

był potrzebny stan zwłoki dłużnika. Art. 292 kontrprojektu oparty był na projekcie 
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Tilla, z tym że L. Domański wymienił w nim oprócz zaniechania także 

zobowiązania nieczynienia i znoszenia oraz wprowadził przesłankę zwłoki 

dłużnika jako podstawę do uzyskania prawa do wykonania zastępczego uznając, że 

wymagają tego poważne skutki, jakie dla dłużnika mogło mieć wykonanie 

zastępcze
925

. Art. 265 projektu z 1932 r. oparty był na kontrprojekcie. W art. 247 

projektu z 1933 r. zmieniono omawianą regulację wprowadzając w każdej sytuacji, 

za wyjątkiem nagłych przypadków, obowiązek uzyskania upoważnienia sądowego.  

W przepisach materialnego prawa cywilnego podobne przepisy znajdowały się w 

kodeksie Napoleona. Art. 1144 dotyczył upoważnienia do wykonania czynności na 

koszt dłużnika w razie jej niewykonania, zaś art. 1143 upoważnienia do usunięcia 

tego, co dłużnik świadczył wbrew treści zobowiązania. Regulacje te znalazły się 

także w projekcie francusko-włoskim (odpowiednio art. 93 i 92). Przepis 

art. 247 k.z. był jednak bardziej zbliżony do art. 98 OR. Ustęp pierwszy dotyczył 

zobowiązania czynienia, a ustęp drugi zobowiązania do zaniechania czynności. 

W pozostałych porządkach prawnych także istniała taka możliwość, ale 

przysługiwała ona na podstawie przepisów dotyczących egzekucji
926

; 

5) w przypadku opóźnienia z wykonaniem zobowiązania pieniężnego, obowiązek 

zapłaty wierzycielowi tytułem odszkodowania za opóźnienie odsetek umownych, 

a w braku umowy w tym względzie, odsetek ustawowych (art. 248 § 1 k.z.). 

Odsetki te należały się wierzycielowi bez potrzeby wykazania szkody i bez 

względu na winę dłużnika (art. 248 § 2 k.z.). Wierzyciel mógł żądać ponadto 

dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 248 § 3 k.z.). 

Art. 248 k.z. wywodził się z art. 178 projektu Tilla, który jednak uzależniał prawo 

do żądania dodatkowego odszkodowania od winy dłużnika, przy czym 

sformułowanie to było pomyłką, gdyż autorowi projektu chodziło o złą wiarę 

dłużnika
927

. Art. 290 kontrprojektu oparty był na projekcie Tilla, z tym że 

skorygowano pomyłkę E. Tilla i projekt zamiast winy dłużnika jako przesłanki 

żądania odszkodowania przewyższającego wysokość odsetek, posługiwał się 

pojęciem złej wiary dłużnika. W projekcie Podkomisji (art. 266) zmieniono zapis o 

odszkodowaniu przewyższającym odsetki, wprowadzając możliwość jego 

przyznania przez sąd. W projekcie z 1933 r. (art. 248) zrezygnowano z 
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dyskrecjonalnego charakteru odszkodowania uzupełniającego, przyznając 

wierzycielowi prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.  

Obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę był przewidziany w kodeksie Napoleona 

(art. 1158; a także art. 102 p.f.w.). Warunkiem powstania roszczenia o zapłatę 

odsetek była wina dłużnika
928

. W kodeksie austriackim obowiązek zapłaty odsetek 

wynikał z § 1333, przy czym w odróżnieniu od kodeksu Napoleona roszczenie to 

przysługiwało bez względu na przyczyny zwłoki
929

. Również w kodeksie 

niemieckim (§ 288) odsetki można było naliczać za samo opóźnienie
930

. 

Tym samym śladem poszedł kodeks szwajcarski (art. 106)
931

. Komisja 

Kodyfikacyjna oparła się jednak na wzorach austriackich
932

.  

Komisja Kodyfikacyjna odrzuciła także koncepcję przyjętą w kodeksie Napoleona, 

w którym wyłączono możliwość pokrycia szkody przewyższającej odsetki 

(art. 1153). Możliwość taka została dopiero potem wprowadzona ustawą 

szczególną pod warunkiem zaistnienia złej wiary dłużnika
933

. W prawie 

austriackim kwestia ta budziła kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie
934

. 

W kodeksie niemieckim nie było ograniczeń co możliwość żądania 

odszkodowania uzupełniającego (§ 288 zd. trzecie). Ograniczenia takiego nie było 

także w kodeksie szwajcarskim (art. 106).  

W porządkach prawnych obowiązujących na ziemiach polskich przyjmowano 

generalnie, że obowiązek płacenia odsetek za opóźnienie istnieje niezależnie od 

wykazania szkody przez wierzyciela. Wynikało to wprost z art. 1153 d. drugie KN. 

Tak też przyjmowano na gruncie § 288 BGB
935

. W prawie austriackim kwestia ta 

był sporna, ale dominował pogląd, że udowodnienie szkody nie było potrzebne
936

. 

 

Zakaz anatocyzmu zawarty był w art. 249 k.z., który stanowił, że od zaległych odsetek 

wolno było liczyć odsetki za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, 
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chyba że z woli stron zaległe odsetki zostały skapitalizowane już po powstaniu zaległości 

(§ 1), co nie uchybiało odmiennym przepisom i zwyczajom handlowym (§ 2). 

Art. 249 k.z. wywodził się z ostatniego zdania w art. 178 projektu Tilla. Zawarta tam 

regulacja obejmowała tylko zapis, że od zaległych odsetek wolno było liczyć odsetki za 

zwłokę dopiero od chwili ich zaskarżenia. L. Domański rozdzielił regulację dotyczącą zakazu 

anatocyzmu od kwestii związanych z prawem naliczania odsetek. Rozbudowane przepisy 

dotyczące zakazu anatocyzmu znalazły się w art. 292 kontrprojektu. Oparty na nim art. 267 

projektu Podkomisji nie różnił się już merytorycznie od art. 249 k.z. 

Spośród kodeksów obowiązujących w państwach zaborczych, całkowity zakaz 

anatocyzmu istniał w kodeksie niemieckim (§ 289). Dotyczył także naliczania odsetek od 

zaległych odsetek w przypadku wytoczenia powództwa (§ 291 zd. ostatnie). W kodeksie 

Napoleona kwestię anatocyzmu regulował art. 1154. Pozwalał on na kapitalizację odsetek 

przypadających za okres dłuższy niż rok w dwóch przypadkach: w wyniku wytoczenia 

powództwa oraz w przypadku zawarcia odpowiedniej umowy. Przepis art. 1154 mówił o 

odsetkach „zaległych”, co oznaczało, że chodziło o odsetki już płatne w chwili zawarcia 

umowy. Natomiast orzecznictwo nie prezentowało jednolitego stanowiska w kwestii 

dopuszczalności umowy, w której strony godziły się z góry na kapitalizację odsetek
937

. 

Projekt francusko-włoski modyfikował zasady kodeksu Napoleona. Według art. 103 p.f.w. 

kapitalizacja była dopuszczalna wskutek powództwa albo umowy zawartej po terminie 

płatności odsetek, przy czym kapitalizacja mogła dotyczyć odsetek za okres co najmniej 

sześciu miesięcy. Projekt francusko-włoski nakazywał też respektować w tym względzie 

zwyczaje handlowe. Liberalne stanowisko zajmowało prawo austriackie. Ustawa o odsetkach 

z 1868 r. rozluźniła zakazy przewidziane w uchylonym § 998 ABGB. Zgodnie z § 3 tej 

ustawy kapitalizacja odsetek była możliwa zarówno po wytoczeniu powództwa, jak i można 

ją było zastrzec w umowie stron, a treść takiej umowy nie podlegała ograniczeniom
938

. Zakaz 

anatocyzmu był też przewidziany w art. 105 OR. Dopuszczalne było naliczanie odsetek od 

chwili wytoczenia powództwa. Umowa stron dotycząca kapitalizacji podlegała ocenie sądu.  

Analizując rozwiązania zawartych w obcych kodeksach można dojść do wniosku, że 

polski kodeks był w kwestii zakazu anatocyzmu oparty na rozwiązaniach romańskich, 

szczególnie projektu francusko-włoskiego (dodane odwołanie do zwyczajów handlowych, 

niewystępujące w kodeksie Napoleona). Pominięto jednak wymóg minimalnego okresu za 
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jaki można była naliczać odsetki (rok w kodeksie Napoleona, sześć miesięcy w projekcie 

francusko-włoskim), które to ograniczenie było krytykowane w doktrynie francuskiej
939

. 

 

6.1.10.3. Skutki niewykonania zobowiązań wzajemnych  

 

Według art. 250 k.z. w przypadku zwłoki dłużnika druga strona miała do wyboru albo 

dochodzić wykonania zobowiązania i odszkodowania za zwłokę, albo wyznaczyć drugiej 

stronie odpowiedni termin do wykonania z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu odstąpi od umowy (§ 1). Jeżeli świadczenia obu stron były podzielne, 

wówczas w razie zwłoki jednej ze stron w wykonaniu zobowiązania co do części 

świadczenia, prawo do odstąpienia służące drugiej stronie ograniczone było, według jej 

wyboru, do tej części albo do całej reszty niespełnionego świadczenia (§ 2). Jeżeli wartość 

przedmiotu umowy przenosiła tysiąc złotych, wyznaczenie terminu do wykonania 

zobowiązania z zagrożeniem o odstąpieniu powinno było nastąpić na piśmie. 

W kodeksie Napoleona prawo odstąpienia od umowy miało postać warunku 

rozwiązującego, którego istnienie należało zawsze domniemywać przy umowach 

dwustronnych, jeśli strona nie uczyniła zadość swojemu zobowiązaniu (art. 1184). Jednak 

rozwiązanie umowy nie następowało automatycznie, lecz na drodze sądowej, przy czym sąd 

mógł udzielić dłużnikowi odroczenia terminu wykonania zobowiązania. Art. 1184 znajdował 

zastosowanie także w przypadku częściowego niewykonania zobowiązania, o ile sąd doszedł 

do przekonania, że wierzyciel nie zwarłby umowy gdyby przewidywał częściowe 

niewykonanie
940

. W art. 47 p.f.w., odpowiedniku art. 1184 KN, zrezygnowano z koncepcji 

warunku rozwiązującego W przypadku niewykonania zobowiązania, wierzyciel mógł żądać 

wykonania umowy albo jej rozwiązania przez sąd. Sąd mógł jednak wyznaczyć dłużnikowi 

dodatkowy termin, a nawet oddalić żądanie w przypadku niewspółmierności uchybienia do 

świadczenia. W kodeksie austriackim § 918 początkowo przyznawał wierzycielowi tylko 

prawo żądania wykonania umowy i odszkodowania. Nowelą z 1916 r. przyznano 

wierzycielowi także prawo odstąpienia od umowy po wyznaczeniu uprzednio dodatkowego 

terminu. W razie opóźnienia ze spełnieniem świadczenia tylko co do części świadczenia 

podzielnego, prawo odstąpienia mogło zostać ograniczone do niektórych lub wszystkich 

części niespełnionego jeszcze świadczenia. Według kodeksu niemieckiego (§ 326), w razie 
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zwłoki dłużnika wierzyciel mógł wyznaczyć drugiej stronie odpowiedni termin do wykonania 

świadczenia, oświadczając równocześnie, że po jego upływie nie przyjmie świadczenia. Mógł 

następnie żądać naprawienia szkody albo odstąpić od umowy. W przypadku częściowego 

tylko niewykonania świadczenia, zastosowanie znajdował § 325 zd. drugie i wierzyciel miał 

prawo żądać naprawienia szkody z powodu niewypełnienia całego zobowiązania albo 

odstąpić od całej umowy, jeżeli częściowe wypełnienie nie przedstawiało dla niego żadnego 

interesu. Art. 107 OR także wymagał wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania 

zobowiązania. Po jego bezskutecznym upływie wierzyciel mógł domagać się wykonania 

zobowiązania i naprawienia szkody albo odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do 

odszkodowania. Przy czym zarówno na gruncie kodeksu niemieckiego, jak i szwajcarskiego 

(a nie austriackiego) wierzyciel mógł jeszcze, spełniając swoje świadczenie, odmówić 

przyjęcia świadczenia wzajemnego i domagać się odszkodowania za niewykonanie 

umowy
941

.  

Pierwotnie, w projekcie Tilla (art. 179) nie było wymogów co do formy oświadczenia. 

Przede wszystkim jednak skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy nie wymagało 

uprzedniego wyznaczenia dodatkowego terminu pod rygorem odstąpienia. Prof. Till uważał, 

że nie jest to celowe
942

. Według art. 296 kontrprojektu odstąpienie również mogło nastąpić od 

razu. L. Domański zmienił natomiast zasady postępowania w przypadku częściowego 

wykonania zobowiązania. Pomimo złożenia przez wierzyciela oświadczenia o odstąpieniu, 

strona będąca w zwłoce mogła prosić sąd, aby wyznaczył jej dodatkowy termin do wykonania 

zobowiązania. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu umowę należało uważać za 

niezawartą. Art. 268 projektu z 1933 r. był oparty na koncepcji L. Domańskiego z dwiema 

różnicami. Po pierwsze, wyznaczenie przez sąd dodatkowego terminu wymagało opatrzenia 

rygorem uznania umowy za rozwiązaną. Po drugie, rozwiązanie to mogło dotyczyć nie tylko 

całości umowy, ale także mogło zostać ograniczone do jej części. Ostatecznie jednak przepis 

ten poddano dalszym modyfikacjom w efekcie których w art. 250 projektu z 1933 r. przybrał 

swój ostateczny kształt. Umożliwienie wierzycielowi odstąpienia od umowy bez 

dodatkowego terminu uznano za zbyt surową sankcję, a angażowanie sądu w relacje między 

stronami za niepotrzebne
943

. W konsekwencji art. 250 k.z. opierał się przede wszystkim na 
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koncepcji zastosowanej w § 918 ABGB
944

. Zwolennikiem takiego ukształtowania instytucji 

ustawowego odstąpienia od umowy był R. Longchamps de Berier
945

. 

 

W art. 251 k.z. znalazły się trzy przypadki, w których w razie zwłoki dłużnika 

odstąpienie było możliwe bez wyznaczania dodatkowego terminu: jeżeli strony zastrzegły 

sobie prawo odstąpienia od umowy na przypadek niewykonania zobowiązania wzajemnego w 

terminie ściśle określonym (§ 1), gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po 

terminie nie miało dla drugiej strony znaczenia z uwagi na naturę zobowiązania bądź z uwagi 

na niemożność osiągnięcia celu, w którym umowę zawarto (§ 2).  

W projekcie Tilla odpowiednikiem art. 251 k.z. był art. 180. Ze względu na fakt, że 

według koncepcji prof. Tilla odstąpienie generalnie nie wymagało wyznaczenia dodatkowego 

terminu (art. 179), art. 180 miał inne znaczenie. W przypadku, gdy spełnienie świadczenia w 

czasie ściśle określonym było umówione pod rygorem odstąpienia od umowy, a uprawniony 

mimo to chciał domagać się spełnienia świadczenia, powinien był to bezzwłocznie oznajmić 

zobowiązanemu, w przeciwnym razie nie mógł już później żądać spełnienia. Ta sama zasada 

dotyczyła sytuacji, gdy z natury interesu albo z wiadomego zobowiązanemu celu świadczenia 

wynikało, że opóźnione świadczenie albo, w razie częściowego opóźnienia, reszta świadczeń 

nie przedstawiała dla odbiorcy żadnego interesu. W kontrprojekcie (art. 297) zastrzeżenie 

prawa odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązań wzajemnych 

umożliwiało stronie uprawnionej odstąpienie od umowy, a sąd nie mógł już wyznaczyć 

dłużnikowi terminu do wykonania zobowiązania, o ile dłużnik dopuścił się zwłoki przed 

rozpoczęciem przez wierzyciela kroków sądowych. Przepis ten miał również zastosowanie w 

przypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną stronę po terminie nie miało dla drugiej 

strony znaczenia z uwagi na naturę zobowiązania lub niemożność osiągnięcia celu dla którego 

zawarto umowę. Art. 269 projektu z 1932 r. oparty był na kontrprojekcie. W projekcie 

z 1933 r., ze względu na wprowadzenie w art. 250 wymogu wyznaczenia dodatkowego 

terminu, także art. 251 przybrał swój właściwy kształt. 

Kodeks Napoleona (podobnie T. X cz. 1 Zwodu Praw) nie zawierał odpowiednika 

art. 251 k.z. W prawie francuskim dopuszczano natomiast wprowadzenie w umowie 

zastrzeżenia rozwiązania umowy w razie niewykonania zobowiązania przez drugą stronę (lex 

commissoria). Rozwiązanie następowało wówczas po złożeniu oświadczenia przez stronę, bez 
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potrzeby występowania na drogę sądową. Klauzula taka była traktowana jako wyraźne 

zastrzeżenie rozwiązania, w odróżnieniu od zastrzeżenia milczącego, o którym mówił 

art. 1184
946

. W kodeksie niemieckim możliwość odstąpienia od umowy bez wyznaczenia 

dodatkowego terminu, jako skutek niewykonania była uregulowana w § 360 i 361. Paragraf 

360 BGB nakazywał traktować zawarte w umowie zastrzeżenie, że dłużnik ma utracić swoje 

prawa z umowy, gdy nie wykona swego zobowiązania, jako prawo odstąpienia od umowy. 

Natomiast § 361 BGB przyznawał prawo odstąpienia od umowy także w przypadkach, gdy 

umówiono się, że świadczenie jednej strony miało być dokonane dokładnie w ściśle 

oznaczonym czasie lub w ciągu ściśle oznaczonego czasokresu. Z treści obu tych paragrafów 

wynikało, że w odróżnieniu od § 326 BGB, przesłanką ich zastosowania nie była zwłoka 

dłużnika
947

. W kodeksie austriackim znowelizowany w 1916 r. § 919 przewidywał możliwość 

umówienia się co do wykonania świadczenia w czasie ściśle określonym lub w przeciągu 

ściśle określonego czasokresu pod rygorem odstąpienia. Strona nie musiała składać 

oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli jednak chciała nadal domagać się wykonania 

zobowiązania, wówczas powinna była niezwłocznie oznajmić to drugiej stronie. Przepis ten 

znajdował zastosowanie także w sytuacji, gdy z „natury interesu” albo znanego 

zobowiązanemu celu świadczenia należało wnosić, że świadczenie spóźnione albo, w 

przypadku częściowego opóźnienia spełnienia, pozostała część świadczenia, nie 

przedstawiały dla wierzyciela żadnej wartości. Podobnie jak w kodeksie niemieckim, przepisy 

te znajdowały zastosowanie także w sytuacji, gdy opóźnienie nastąpiło wskutek okoliczności 

za które dłużnik nie ponosił odpowiedzialności
948

. Kodeks szwajcarski w art. 108 

przewidywał trzy przypadki, w których nie było potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu 

przed odstąpieniem od umowy: gdy zachowanie dłużnika w sposób oczywisty wskazywało, 

że wyznaczanie dodatkowego terminu jest niecelowe, gdy wskutek opóźnienia spełnienie 

świadczenia traciło dla wierzyciela znaczenie oraz gdy umowa wyraźnie stanowiła, że strony 

ustaliły, że wykonanie zobowiązania miało nastąpić w (lub przed) ściśle określonym terminie. 

Komisja Kodyfikacyjna mogąc się oprzeć na kodeksie niemieckim i austriackim w 

dużym stopniu zmodyfikowała zawarte w nich rozwiązania, wprowadzając wymóg zwłoki 

dłużnika (nieobecny w obu tych kodeksach) oraz składania oświadczenia o odstąpieniu 

(nieobecny w kodeksie austriackim). Najbardziej zbliżony do obcych kodeksów był 
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art. 251 § 2 k.z., który zawierał regulację istniejącą w § 326 zd. czwarte BGB, przy czym 

zakres jego stosowania był dokładniej określony, tak jak w § 919 ABGB. 

 

Art. 252 k.z. dotyczył sytuacji, w której zobowiązanie wzajemne stało się niemożliwe 

do wykonania skutkiem okoliczności za które odpowiadała strona zobowiązana. Strona 

uprawniona mogła wówczas, według swego wyboru, żądać odszkodowania za niewykonanie 

zobowiązania albo oświadczyć, że od umowy odstępuje. W razie częściowej niemożliwości 

strona uprawniona mogła odstąpić od umowy, jeżeli z natury zobowiązania lub z celu 

zamierzonego przez strony wynikało, że wykonanie częściowe nie miało dla niej znaczenia. 

Z art. 252 k.z. był związany art. 253 k.z., który zachowywał dla strony odstępującej prawo 

naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem zobowiązania wzajemnego. Strona 

odstępująca była natomiast zobowiązana zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od 

niej z mocy umowy oraz miała prawo żądać zwrotu tego, co sama dała. 

Przepis art. 252 k.z. wywodził się z art. 181 projektu Tilla, od którego nie różnił się 

merytorycznie. W art. 298 kontrprojektu, art. 270 projektu z 1932 r. i art. 252 projektu z 

1933 r. przepis ten podlegał tylko niewielkim zmianom stylistycznym. Podobnie art. 253 k.z. 

wywodził się z art. 182 projektu Tilla, z tym że mówił tylko o prawie do odszkodowania. 

W art. 299 kontrprojektu rozbudowano zakres praw i obowiązków stron o obowiązek zwrotu 

tego, co strona otrzymała oraz prawo zwrotu tego, co dano drugiej stronie. Ponadto 

L. Domański umieścił zapis o ochronie praw osób trzecich działających w dobrej wierze, 

usunięty następnie w art. 271 projektu z 1932 r. 

W kodeksie Napoleona nie było przepisu o niemożliwości świadczenia za którą 

odpowiadała jedna ze stron. Przyjmowano, że należy wtedy stosować art. 1184. Ponieważ z 

natury rzeczy wierzyciel nie mógł wówczas domagać się wykonania umowy, przyjmowano, 

że pozostaje mu żądanie rozwiązania umowy i prawo do odszkodowania
949

. Według 

§ 325 BGB wierzycielowi przysługiwało roszczenie o naprawienie szkody albo prawo 

odstąpienia od umowy. Przepis ten regulował także przypadek częściowej niemożliwości. 

Wierzyciel mógł odstąpić od całej umowy albo żądać wynagrodzenia szkody z powodu 

niewypełnienia całego zobowiązania, jeśli wypełnienie częściowe nie przedstawiało dla niego 

żadnego interesu. Alternatywne uprawnienie do odszkodowania albo odstąpienia od umowy 

było rozłączne, tzn. odstępujący od umowy wierzyciel nie mógł żądać odszkodowania za 
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niewykonanie umowy
950

. W kodeksie austriackim odpowiedni przepis został wprowadzony w 

1916 r. (§ 920). Był wzorowany na § 325 BGB, z tym że przy częściowej niemożliwości 

świadczenia możliwość odstąpienia była uzależniona nie tylko od interesu wierzyciela, ale i 

od znanego zobowiązanemu celu świadczenia. W odróżnieniu od prawa niemieckiego, § 921 

przyznał wierzycielowi prawo do odszkodowania mimo odstąpienia od umowy oraz 

przewidywał obowiązek zwrotu świadczeń, aby żadna ze stron nie odniosła z tego tytułu 

korzyści. Właśnie na tych przepisach oparte były art. 252 i 253 k.z.
951

 

 

6.2. Potrącenie 

 

Według art. 254 k.z. dłużnik mógł potrącić ze swego długu to, co wierzyciel był mu 

dłużny choćby z innego stosunku prawnego, jeżeli przedmiotem obu długów były sumy 

pieniężne albo rzeczy zamienne tego samego gatunku i jakości, a obie wierzytelności były 

wymagalne i zaskarżalne (§ 1). Po złożeniu oświadczenia o potrąceniu obie wierzytelności 

należało uważać za umorzone w chwili, kiedy stały się możliwe do potrącenia (§ 2). 

Przepis ten w całości wywodził się z art. 183 projektu Tilla, który następnie, 

w art. 250 kontrprojektu, art. 272 projektu z 1932 r. i art. 254 projektu z 1933 r., był 

modyfikowany tylko po względem językowym. 

Pomiędzy systemami obowiązującymi na ziemiach polskich istniały różnice co do 

charakteru potrącenia. Według art. 1290 KN potrącenie następowało ex lege nawet bez 

wiedzy dłużników (tzw. kompensacja legalna)
952

. Pomimo takiego brzmienia przepisu 

przyjmowano, że potrącenie nie było uwzględniane przez sąd z urzędu, lecz dłużnik powinien 

był powołać się na fakt potrącenia
953

. Myśla ta znalazła swój wyraz w art. 25 p.f.w., który 

stanowił, że potrącenie wywierało skutki tylko wtedy, gdy powołała się na nie strona mająca 

w tym interes. Natomiast w prawie niemieckim obowiązywała koncepcja tzw. kompensacji 

fakultatywnej. Paragraf 388 BGB wymagał dla skuteczności potrącenia złożenia 

oświadczenia woli (które nie mogło być złożone pod warunkiem lub z oznaczeniem terminu). 

Potrzebę złożenia oświadczenia woli przez dłużnika przyjmował także kodeks szwajcarski 

(art. 124). Na gruncie kodeksu austriackiego (§ 1438) potrącenie skutkowało „powstaniem 
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(…) wzajemnego zniesienia roszczeń (…) które sprawia samo przez się wzajemną zapłatą”. 

Takie brzmienie przepisu rodziło wątpliwości co do charakteru potrącenia
954

. W prawie 

rosyjskim instytucja potrącenia nie była uregulowana, ale doktryna i orzecznictwo przyjmując 

jej istnienie skłaniały się ku koncepcji romańskiej
955

. 

Pomimo rozbieżności co do charakteru potrącenia, w obu systemach przyjmowano, że 

potrącenie rodziło skutki ex tunc, tj. od chwili zaistnienia stanu potrącalności. Zasada ta była 

wyrażona w § 389 BGB i art. 124 ust. 2 OR. Z natury rzeczy przyjmowano ją też w prawie 

francuskim
956

, rosyjskim
957

 i austriackim
958

. 

We wszystkich porządkach prawnych istniał wymóg jednorodzajowości potrącanych 

wierzytelności (art. 1291 KN, art. 216 p.f.w., § 1438 i 1440 ABGB, § 387 BGB). Włączenie 

tego wymogu do kodeksu zobowiązań wynikało z istnienia art. 1291 KN i art. 216 p.f.w. 

Wprowadzony do art. 254 k.z. wymóg wymagalności obu potrącanych wierzytelności 

formalnie istniał wcześniej w art. 1291 KN, § 1439 ABGB i art. 120 OR, w przeciwieństwie 

do § 387 BGB, według którego tylko wierzytelność potrącającego musiała być wymagalna. 

Jednak i na gruncie kodeksu austriackiego uznawano, że dłużnik mógł dokonać potrącenia 

wymagalnego długu ze swoją wierzytelnością wprawdzie niewymagalną, lecz taką, którą 

mógł spełnić przed terminem
959

. Komisja Kodyfikacyjna utrzymała formalnie wymóg 

wymagalności obu wierzytelności uznając, że kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta przez 

praktykę
960

. 

 

Art. 255 k.z. stanowił, że dłużnik mógł wykonać prawo potrącenia, choćby miejsca 

płatności obu długów były różne. Powinien był jednak pokryć stratę poniesioną tego powodu 

przez wierzyciela. 

Także i ten przepis znajdował się w projekcie Tilla (art. 184), w którym ponadto 

wyraźnie wskazano na możliwość potrącania wierzytelności spornych. L. Domański dodał 

zapis, że potrącenie wierzytelności spornych było możliwe, o ile wierzytelność ta następnie 
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została uznana przez stronę przeciwną lub sąd za niesporną. Na art. 251 kontrprojektu został 

oparty art. 273 projektu z 1932 r. W art. 255 projektu z 1933 r. pozostawiono jednak tylko 

zdanie o możliwości potrącenia wierzytelności spornej, tak jak w projekcie Tilla. Na etapie 

prac konferencji międzyministerialnej całkowicie jednak usunięto zapis o możliwości 

potrącania wierzytelności spornych uznając, że kwestia ta jest oczywista
961

. 

Problem potrącenia wierzytelności spornej był różnie rozstrzygany. Według 

art. 1291 KN potrąceniu podlegać mogły tylko długi, które „dają się porachować”. Oznaczało 

to, że nie nadawały się do potrącenia wierzytelności sporne, jeśli sporność była poważna i 

uzasadniona, lub wierzytelności, których wysokość wymagała określenia np. w wyniku opinii 

biegłych w toku sprawy sądowej
962

. Doktryna austriacka na gruncie § 1439 ABGB, 

zakazującego potrącania wierzytelności „niesłusznych”, nie zajęła jednolitego stanowiska, 

czy takie sformułowanie oznaczało, że wierzytelność powinna być stwierdzona wyrokiem, 

czy też przynajmniej łatwe do udowodnienia
963

. Kodeksy niemiecki i szwajcarski nie stawiały 

żadnych warunków w tym względzie i na takim samym założeniu opierał się kodeks 

zobowiązań
964

. 

Zasada, że różne miejsca wykonania potrącanych zobowiązań nie przeszkadzały w 

dokonaniu kompensaty była wyrażona w art. 1296 KN (art. 221 p.f.w.) i § 391 BGB. 

Akceptowano ją też w doktrynie austriackiej
965

. Paragraf drugi dotyczący zwrotu kosztów był 

wzorowany na § 391 BGB
966

. Podobną zasadę można było wywieść z art. 1296 KN. 

 

Art. 256 k.z. stanowił, że odroczenie wykonania zobowiązania, udzielone przez sąd 

lub bezpłatnie przez wierzyciela, nie przeszkadzało potrąceniu (§ 1). Potrącona mogła być 

także wierzytelność przedawniona, o ile w czasie, gdy potrącenie stało się możliwe, nie była 

jeszcze przedawniona (§ 2).  

 W art. 185 projektu Tilla znajdowała się tylko regulacja odpowiadająca treści 

art. 256 § 2 k.z. Art. 252 kontrprojektu (art. 274 projektu Podkomisji) zawierał już obie 

regulacje. 
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Według L. Longchampsa de Berier art. 256 § 1 k.z. był wzorowany na 

art. 217 p.f.w.
967

, będącym rozwinięciem art. 1292 KN, który mówił tylko o odroczeniu 

udzielonym przez sąd. Pogląd, że odroczenie udzielone przez wierzyciela nie stało na 

przeszkodzie potrąceniu był też wcześniej wyrażany w doktrynie niemieckiej i austriackiej
968

.  

Przepis art. 256 § 2 k.z. był natomiast wzorowany na § 390 BGB i 

art. 120 ust. 3 OR
969

. W kodeksie austriackim nie było takiego przepisu, choć część doktryny 

akceptowała taki pogląd opierając się materiałach z prac kodyfikacyjnych
970

. 

 

Art. 257 k.z. umożliwiał w przypadku istnienia kilku długów nadających się do 

potrącenia stosowanie odpowiednio przepisów o zarachowaniu zapłaty. Przepis ten pojawił 

się w art. 253 kontrprojektu, a następnie znalazł się w art. 257 projektu z 1932 r. 

Kwestia zarachowania zapłaty nie była regulowana w kodeksie austriackim, co 

oznaczało, że dłużnik mógł wskazać, którą z wierzytelności wzajemnych potrąca
971

. 

W kodeksie Napoleona, poprzez art. 1297, do potrącenia znajdował zastosowanie art. 1256 o 

zarachowaniu zapłaty. Podobnie było w art. 222 p.f.w., który odsyłał do art. 190. Także w 

kodeksie niemieckim § 396 odsyłał do § 366, dotyczącego zaliczania zapłaty. W pierwszej 

kolejności dłużnik mógł wskazać wierzytelności, które miały być potrącone. Druga strona 

mogła jednak sprzeciwić się temu oświadczeniu. Wówczas, jak również wtedy, kiedy dłużnik 

nie złożył żadnego oświadczenia, zastosowanie znajdował § 366. Ze względu na oparcie się 

przez Komisję Kodyfikacyjną na germańskiej koncepcji potrącenia wynikającego z 

oświadczenia woli, a nie z mocy samego prawa, art. 257 k.z. wyrażał te same zasady co 

kodeks niemiecki, z tym że przyznanie wierzycielowi prawa sprzeciwu zostało przez Komisję 

uznane za niezasadne
972

.  

 

Według art. 258 k.z. zajęcie wierzytelności przez osobę trzecią wyłączało jej 

umorzenie przez potrącenie, gdy dłużnik stał się wierzycielem już po zajęciu. Przepis taki 

znajdował się w projekcie Tilla (art. 186), kontrprojekcie (art. 255), projekcie z 1932 r. 

(art. 276). W art. 258 projektu z 1933 r. przybrał on swoje ostateczne brzmienie. Taką samą 

zasadę wyrażał art. 1298 KN i art. 223 p.f.w. W kodeksie niemieckim § 392 miał bogatszą 
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treść i dotyczył także sytuacji, gdy wierzytelność dłużnika stała się wymagalną po zajęciu i 

później niż wierzytelność zajęta. Tak samo przyjmowała również doktryna francuska
973

. 

 

Art. 259 k.z. zakazywał potrącenia trzech kategorii wierzytelności wbrew woli 

wierzyciela: 

1) wierzytelności dotyczących zwrotu rzeczy oddanych na przechowanie, 

użyczonych lub samowolnie zabranych;  

2) wierzytelności z tytułu alimentów i wierzytelności nieulegających zajęciu;  

3) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę, jeżeli wynagrodzenie nie 

przenosiło kwoty dwustu złotych miesięcznie. 

W art. 187 projektu Tilla przewidziany był nieco inny katalog wierzytelności 

niepodlegających potrąceniu. W punkcie drugim, wzorem art. 125 pkt. 3 OR, mowa była o 

zobowiązaniach, których szczególna natura wymagała rzeczywistego spełnienia. W punkcie 

trzecim wymieniono zobowiązania wobec państwa lub innych związków prawa publicznego. 

Prof. Till nie wymienił pośród zakazów potrącania wierzytelności niepodlegających zajęciu, 

ponieważ uważał, że wynikało to z przepisów wyłączających pewne przedmioty spod 

zajęcia
974

. W art. 256 kontrprojektu zmieniono treść pkt. 2, który dotyczył już tylko 

wierzytelności z tytułu alimentów i niepodlegających zajęciu. Zrezygnowano z szerokiego 

określenia wierzytelności wymagających rzeczywistego spełnienia, jako zbyt 

niebezpiecznego dla obrotu
975

. Dodano też zakaz potrącania wierzytelności z tytułu czynów 

niedozwolonych. W art. 277 projektu z 1932 r. usunięto zakaz potrącania wierzytelności z 

tytułu czynów niedozwolonych. Dodano natomiast zakaz potrącania wierzytelności z tytułu 

wynagrodzenia za pracę. W art. 259 projektu z 1933 r. katalog wyłączeń został już ostatecznie 

ukształtowany. Usunięto zakaz potrącania należności publicznoprawnych uznając, że jest to 

kwestia przepisów skarbowych
976

. Wprowadzono próg kwotowy odnośnie do wynagrodzeń 

za pracę aby zapewnić zgodność z art. 575 k.p.c.
977

  

Katalog wierzytelności niepodlegających zajęciu był częściowo odmienny w różnych 

kodeksach, zaś w art. 259 k.z. ujęto pewne przypadki wspólne innym kodeksom oraz inne, 

wymienione tylko w niektórych z nich lub przepisach szczególnych. 
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 Art. 1293 KN wymieniał wierzytelności o zwrot rzeczy, której właściciel niesłusznie 

został pozbawiony, rzeczy oddanej na skład i użyczonej, o alimenty niepodlegające zajęciu. 

Te same wierzytelności wskazywał art. 218 p.f.w., dodając do nich wszystkie wierzytelności 

niepodlegające zajęciu. Szczególne przepisy prawa francuskiego zakazywały też potrącania 

wynagrodzeń pracowników
978

. W kodeksie austriackim § 1440 wyłączał potrącenie 

wierzytelności dotyczących rzeczy samowolnie lub podstępnie zabranych, wygodzonych i 

wziętych w przechowanie lub w najem. Orzecznictwo dodawało także wierzytelności z tytułu 

alimentów
979

. Kodeks niemiecki zakazywał potrącania wierzytelności z tytułu umyślnie 

popełnionego czynu niedozwolonego (§ 393), niepodlegających zajęciu (§ 394, z wyjątkami) 

i, w pewnych wypadkach, publicznoprawnych (§ 395). Natomiast kodeks szwajcarski 

wymieniał w art. 125 wierzytelności dotyczące zwrotu lub zastąpienia rzeczy, które zostały 

oddane w przechowanie, samowolnie zabrane lub zatrzymane w złej wierze, wierzytelności 

publicznoprawne oraz wierzytelności, które ze swojej natury wymagały rzeczywistego 

spełnienia do rąk dłużnika, takich jak wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania, 

wynagrodzenia za pracę oraz koniecznych do utrzymania dłużnika i jego rodziny. 

 

Według art. 260 k.z. poręczyciel mógł potrącić to, co wierzyciel winien był 

dłużnikowi głównemu. Natomiast dłużnik główny nie mógł potrącić tego, co wierzyciel 

winien był poręczycielowi. Brzmienie tego przepisu było konsekwencją przyjęcia, że dług 

poręczyciela był materialnie długiem głównego dłużnika
980

. 

Art. 188 projektu Tilla zawierał tylko zakaz potrącania przez dłużnika głównego tego, 

co wierzyciel winien był poręczycielowi. Ponadto art. 188 projektu stanowił, że jeśli 

dłużnikowi głównemu służyło prawo potrącenia, poręczyciel mógł odmówić zaspokojenia 

wierzyciela. Art. 257 kontrprojektu oparty był na projekcie Tilla. Podkomisja zmieniła jednak 

treść omawianego przepisu (art. 278 projektu z 1932 r.). Pozostawiono zakaz potrącania przez 

dłużnika głównego wierzytelności poręczyciela względem wierzyciela. Natomiast 

zmodyfikowano uprawnienia poręczyciela dłużnika względem wierzyciela. Zamiast prawa 

odmowy zaspokojenia wierzyciela przyznano mu prawo „zasłonienia się potrąceniem” 

wierzytelności służącej dłużnikowi względem wierzyciela. W art. 260 projektu z 1933 r. 

zmodyfikowano omawiany przepis poprzez użycie sformułowania, że poręczyciel „może 

potrącić”, a dłużnik główny „nie może potrącić” wierzytelności. Zdaniem L. Domańskiego, 
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pomimo dokonanych zmian, art. 260 k.z. należało rozumieć w ten sposób, że poręczyciel 

mógł się powołać na możność potrącenia tego, co wierzyciel był dłużny dłużnikowi. 

Powodowało to wygaśnięcie potrącenia, lecz nie zobowiązania dłużnika. Do wygaśnięcia 

zobowiązania dłużnika potrzebne było jego oświadczenie o potrąceniu
981

. 

Projekty Tilla i Domańskiego oparte były na § 770 BGB. Przepis ten przyznawał 

poręczycielowi tylko prawo odmowy zaspokojenia wierzyciela dopóki wierzyciel mógł 

uzyskać zaspokojenie poprzez potrącenie z wymagalnej wierzytelności dłużnika. Podobnie 

stanowił art. 121 OR. Natomiast Komisja Kodyfikacyjna oparła się ostatecznie na koncepcji 

francuskiej. Art. 1294 KN nie ograniczał się do prawa odmowy zaspokojenia, lecz 

przyznawał poręczycielowi prawo potrącenia wierzytelności przysługującej dłużnikowi. 

Tą samą zasadę wyrażał art. 219 p.f.w., który pod względem stylistycznym był jeszcze 

bardziej zbliżony do art. 260 k.z.
982

 Tak samo przyjmowała doktryna austriacka, pomimo 

braku wyraźnego przepisu w kodeksie z 1811 r.
983

 

 

Art. 261 k.z. umożliwiał dłużnikowi potrącenie swojego długu wobec wierzycieli 

solidarnych z wierzytelnością służącą mu przeciwko jednemu z nich. 

 Odpowiednik tego przepisu pojawił się w projekcie z 1932 r. (art. 279). Ograniczał on 

jednak możliwość potrącenia do wysokości udziału wierzyciela w stosunku do pozostałych 

wierzycieli solidarnych. Ograniczenie to zostało zniesione w art. 269 projektu z 1933 r. 

 Problem dopuszczalności potrącenia przez dłużnika wierzytelności przysługującej 

wobec jednego z dłużników solidarnych był kontrowersyjny. Na gruncie prawa niemieckiego, 

z § 429 BGB, odsyłającego do § 422 BGB, wyprowadzano wniosek, że nie jest to możliwe
984

. 

W prawie austriackim i francuskim, przy braku zapisów ustawowych, nie było zgodności w 

tej kwestii
985

. Natomiast przepis taki, dopuszczający potrącenie, pojawił się w projekcie 

francusko-włoskim, i to on stał się źródłem polskiej regulacji. O ile jednak w art. 152 p.f.w. 

potrącenie było limitowane wysokością udziału wierzyciela, to Komisja Kodyfikacyjna 

zrezygnowała z tego ograniczenia
986

. 
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Według art. 262 k.z. osobie zobowiązanej z mocy umowy do świadczenia na rzecz 

osoby trzeciej nie przysługiwało prawo potrącenia wierzytelności, służącej jej przeciw temu, z 

kim zawarł umowę. Przepis ten został wprowadzony w projekcie Tilla (art. 189), a następnie 

znalazł się w kontrprojekcie (art. 258), projekcie z 1932 r. (art. 280) i projekcie z 1933 r. 

(art. 262). Podobnego przepisu nie było w żadnym z kodeksów zaborczych. Problemem tym 

zajmowała się natomiast doktryna niemiecka, która odmawiała dłużnikowi prawa 

przedstawiania długu wobec osoby trzeciej z wierzytelnością, jaka służyła dłużnikowi wobec 

zastrzegającego świadczenie
987

. Jedynym aktem w którym kwestia ta została rozstrzygnięta 

expressis verbis w takim sam sposób był projekt rosyjski z 1900 r. (art. 176)
988

. 

 

6.3. Odnowienie  

 

 Instytucja odnowienia (nowacji, przenowienia) została w kodeksie zobowiązań ujęta w 

trzech artykułach zawierających: definicję odnowienia (art. 263), przypadki wątpliwe i 

szczególne (art. 264 i 265 k.z.) oraz przejście praw akcesoryjnych (art. 266 k.z.). 

Art. 263 k.z. definiował nowację stanowiąc, że jeżeli dłużnik, w celu umorzenia 

zobowiązania, za zgodą wierzyciela zobowiązał się świadczyć co innego niż był obowiązany 

albo to samo, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie wygasało przez odnowienie. 

Nowacja polegała zatem na zmianie przedmiotu świadczenia lub jego podstawy prawnej. 

Przepis ten wywodził się z art. 132 projektu Tilla. W art. 215 kontrprojektu, art. 281 

projektu z 1932 r. i art. 263 projektu z 1933 r. wprowadzano jedynie zmiany natury 

językowej. L. Domański zastąpił przy tym termin „nowacja” terminem „odnowienie”. 

Według art. 264 k.z. odnowienia nie domniemywało się (§ 1), zaś zmiany w 

zobowiązaniu, dotyczące jedynie czasu, miejsca lub sposobu spełnienia świadczenia oraz 

zmiany w zabezpieczeniu, oprocentowaniu lub innych dodatkowych świadczeniach, jak 

również wystawienie nowego dokumentu nie stanowiły samo przez się odnowienia (§ 2). 

Natomiast zgodnie z art. 265 k.z., wydanie wierzycielowi weksla lub czeku, 

opatrzonego podpisem dłużnika albo innych osób, nie stanowiło odnowienia, jeżeli tego 

wyraźnie nie umówiono (§ 1). Kto otrzymywał od dłużnika weksel lub czek, nie zwalniając 
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go z pierwotnego zobowiązania, ten był odpowiedzialny względem dłużnika za szkodę, 

wyrządzoną uchybieniem przepisom wekslowym lub czekowym (§ 2). 

Oba te przepisy były ujęte w jednym artykule projektu Tilla (art. 133). Merytorycznie 

zawierał on tą samą treść, z tym że nie było w nim postanowienia z art. 265 § 2 k.z. 

W kontrprojekcie doszło do rozdzielenia omawianej regulacji do dwóch osobnych artykułów 

(art. 216 i 217). L. Domański dodał też do art. 217 kontrprojektu zapis o odpowiedzialności 

odszkodowawczej (późniejszy art. 265 § 2 k.z.). W zmodyfikowanej językowo postaci oba 

przepisy znalazły się w projekcie z 1932 r. (art. 282 i 283). 

Ostatni przepis działu III - art. 266 k.z. stanowił, że gdy wierzytelność pierwotna 

została umorzona przez odnowienie, zabezpieczenia prawem zastawu albo poręczeniem 

mogły być utrzymane w mocy, jeżeli zastawca i poręczyciel na to się zgodzili. 

Przepis ten nie różnił się merytorycznie od art. 134 projektu Tilla, art. 218 

kontrprojektu i art. 284 projektu z 1932 r., z jednym wyjątkiem. W projekcie Tilla wymagana 

była zgoda „zainteresowanych”. Pod tym szerszym pojęciem mieścili się także np. kolejni, 

późniejsi zastawcy, z tym że w różnych ustawodawstwach zaznaczyła się tendencja do 

ograniczania ich uprawnień
989

. Dopiero jednak w art. 264 projektu z 1933 r. ograniczono krąg 

osób, których zgoda była wymagana, do zastawcy i poręczyciela. 

Spośród kodeksów obowiązujących w państwach zaborczych, instytucja odnowienia 

najbogatszą treść miała w kodeksie Napoleona (art. 1271 - 1281). Obejmowała trzy sytuacje: 

1) podstawienie nowego długu, obejmujące zmianę przedmiotu świadczenia. 

Wątpliwości budziła kwestia czy ta forma odnowienia mogła także nastąpić 

poprzez zmianę podstawy prawnej świadczenia tego samego rodzaju
990

; 

2) podstawienie nowego dłużnika za zgodą wierzyciela nawet bez zgody 

poprzedniego dłużnika (art. 1274), który zostawał zwolniony z długu (przejęcie 

długu). Wątpliwości budził charakter instytucji przekazu (art. 1275 i 1276). 

Przekaz polegał na daniu wierzycielowi przez pierwotnego dłużnika innego 

dłużnika. Traktowano go bądź jako formę odnowienia podmiotowego, bądź jako 

osobną umowę
991

. Do swojej skuteczności przekaz wymagał wyraźnego 

oświadczenia wierzyciela, że zwalnia poprzedniego dłużnika (art. 1275); 

3) podstawienia nowego wierzyciela, co upodabniało tą formę odnowienia do 

przelewu wierzytelności. Różnica przejawiała się w dwóch elementach: 
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odnowienie następowało za zgodą dłużnika i nie wymagało zachowania 

formalności przewidzianych dla przelewu w art. 1690, tj. doręczenia przelewu 

dłużnikowi lub przyjęcia przelewu przez dłużnika
992

. 

Kodeks Napoleona kładł nacisk na konieczność wyraźnego wyrażenia zamiaru stron, 

że czynność stanowi odnowienie. Odnowienia nie domniemywało się (art. 1273). 

Za wyjątkiem odnowienia polegającego na zmianie dłużnika, wierzyciel mógł zachować 

zabezpieczenia dawnej wierzytelności (art. 1278 i 1279). Projekt francusko-włoski pozostał 

wierny francuskiej koncepcji odnowienia (art. 199  207). 

Odnowienie nie było regulowane w prawie rosyjskim. Przyjmowano jednak, że jest 

dopuszczalne w ramach swobody umów, w formach takich jak w prawie francuskim
993

. 

Kodeks austriacki regulował odnowienie w § 1376 - 1379. Mogło ono polegać na 

zmianie tytułu prawnego lub przedmiotu wierzytelności, skutkujących wygaśnięciem 

dawnego zobowiązania i powstaniem nowego. W braku odmiennej woli stron, na skutek 

odnowienia gasły prawa akcesoryjne oraz zabezpieczenia długu. Bliższego oznaczenia 

miejsca, czasu i sposobu wykonania zobowiązania, nie zawierającego zamiany głównego 

przedmiotu ani zmiany tytułu prawnego zobowiązania, kodeks austriacki nie nakazywał 

traktować jako nowacji, podobnie jak wystawienia dokumentów odnoszących się do długu. 

Choć w kodeksie z 1811 r. odnowienie było formą zmiany praw i obowiązków bez 

przystąpienia osoby trzeciej, to można było w nim odnaleźć ślady odnowienia o charakterze 

podmiotowym. Na tle § 1345 dotyczącego objęcia cudzego długu za zgodą wierzyciela przez 

nowego dłużnika wskazywano, że mogło ono mieć charakter przejęcia dawnego długu albo 

nowacji
994

. Także § 1410 stanowił, że wstąpienie nowego dłużnika w miejsce dawnego, gdy 

nowe zobowiązanie wynikało z samoistnego tytułu prawnego lub też nastąpiła zmiana 

głównego przedmiotu świadczenia, pociągało za sobą skutki nowacji, a nie przejęcia długu. 

Prawo austriackie jako formę nowacji traktowało też ugodę (§ 1380 - 1391), z tym że 

ugoda nie powodowała upadku zabezpieczeń (§ 1390). 

W kodeksie niemieckim odnowienie zostało zredukowane do formy świadczenia w 

miejsce wykonania (datio in solutum). Wspólna regulacja dotycząca obu tych instytucji 

mieściła się w § 364 BGB. W literaturze wskazywano, że odnowienie mogło polegać zarówno 
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na zmianie przedmiotu świadczenia, jak i na zmianie tytułu prawnego. Istniały wątpliwości, 

czy powodowało wygaśnięcie zabezpieczeń pierwotnego długu
995

.  

Także w prawie szwajcarskim regulacja dotycząca odnowienia była skromna. Kodeks 

szwajcarski stanowił, że przy zaciągnięciu nowego zobowiązania nie domniemywano 

nowacji, w szczególności domniemania takiego nie rodziło wystawienie przez dłużnika 

weksla lub danie nowego zabezpieczenia (art. 116).  

Podsumowując, przepisy o odnowieniu, począwszy od projektu Tilla, były najbardziej 

zbliżone do przepisów austriackich, z tym że w projekcie nie było już śladu nowacji o 

charakterze podmiotowym. W projekcie wyraźnie zatem wyrażono zasadę, że nowacja mogła 

polegać na zmianie świadczenia lub jego podstawy prawnej (art. 132), która poprzednio była 

wyrażona wprost jedynie w kodeksie austriackim. Z kolei w art. 133 projektu expressis verbis 

wyrażono zasadę, że nowacji nie domniemywało się. Zasada nie była wprost zapisana w 

kodeksie austriackim, natomiast można ją było znaleźć w art. 1273 KN, § 364 BGB i 

art. 116 OR. Z kolei zapis o zmianie jedynie czasu, miejsca, sposobu spełnienia świadczenia, 

zabezpieczeń i innych świadczeń ubocznych, jak i wydaniu weksla czy wystawieniu nowego 

dokumentu był modyfikacją § 1379 ABGB (podobnie przyjmowała doktryna francuska
996

), 

poprzez dodanie zapisu o wekslu, który znajdował się w art. 116 OR. Wprawdzie bowiem na 

gruncie prawa francuskiego przyjmowano, że wystawienie weksla nie stanowiło nowacji, ale 

już w prawie austriackim i niemieckim kwestia ta była sporna
997

. Dlatego także na etapie 

dalszych prac kodyfikacyjnych uznano za konieczne wyraźne przesądzenie tej kwestii
998

. 

Potrzebę wyraźnego zapisu co do utrzymania zabezpieczeń (art. 134 k.z.), takiego jak w 

§ 1378 ABGB, uzasadniono chęcią uniknięcia wątpliwości istniejących w prawie niemieckim, 

które brały się ze zbyt szczupłej regulacji odnowienia zawartej w kodeksie niemieckim
999

. 

 

6.4. Niemożliwość świadczenia 

 

Art. 267 i 268 k.z. dotyczyły niemożliwości świadczenia z przyczyn za które dłużnik 

nie odpowiadał. Zobowiązanie wówczas wygasało (art. 267 § 1), a dłużnik, zwolniony 
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skutkiem niemożliwości od obowiązku świadczenia w całości lub części, tracił prawo do 

świadczenia wzajemnego w całości lub części, a gdy je już otrzymał, zobowiązany był do 

zwrotu (§ 2). Jeżeli w zobowiązaniu wzajemnym świadczenie jednej strony stało się 

niemożliwe do wykonania tylko w części, druga strona mogła odstąpić od umowy, jeżeli z 

natury zobowiązania albo z celu zamierzonego przez strony wynikało, że częściowe 

wykonanie zobowiązania nie miało dla strony uprawnionej znaczenia (§ 3). Jeżeli rzecz 

będąca przedmiotem świadczenia została utracona, a dłużnikowi służyły z tego tytułu 

roszczenia odszkodowawcze przeciwko osobom trzecim, zobowiązany był ustąpić 

wierzycielowi te roszczenia lub uzyskane odszkodowanie (art. 268 k.z.). 

 Podobne przepisy obowiązywały już wcześniej na ziemiach polskich. W kodeksie 

Napoleona odpowiednie przepisy dotyczyły zaginięcia albo zniszczenia rzeczy oznaczonej co 

do tożsamości bez winy dłużnika lub przed popadnięciem przez niego w zwłokę. Podobnie 

jak w polskim kodeksie, art. 1302 określał przesłanki wygaśnięcia zobowiązania, zaś 

art. 1303 wprowadzał zasadę surogacji (tak samo art. 89 i 90 p.f.w.). Pomimo odniesienia się 

wprost tylko do rzeczy oznaczonej co do tożsamości, w doktrynie interpretowano art. 1302 

rozszerzająco i uznawano, że dotyczył on każdego przypadku bezwzględnej, zarówno 

przedmiotowej, jak i podmiotowej, niemożliwości świadczenia
1000

. Kodeks Napoleona nie 

regulował kwestii zwrotu otrzymanych świadczeń, ale doktryna przyjmowała, że wygaśnięcie 

zobowiązania prowadziło do wygaśnięcia zobowiązania wzajemnego, a jeśli zostało ono 

wykonane, powstawało roszczenie o zwrot
1001

.  

W kodeksie austriackim § 1447 dotyczył całkowitego, a jednocześnie przypadkowego 

zaginięcia rzeczy. Dłużnik miał obowiązek zwrotu otrzymanego w zamian świadczenia lub 

wynagrodzenia jego wartości. Z obowiązku tego wyprowadzano również pogląd o utracie 

roszczenia o świadczenie wzajemne
1002

. Przepis nie mówił o surogacji. Tak jak w doktrynie 

francuskiej przyjmowano, że § 1447 dotyczył niemożliwości przedmiotowej i podmiotowej, 

przy czym uznawano, że niemożliwość podmiotowa nie dotyczyła niewypłacalności dłużnika 

lub niemożliwości wynikłej z czynu dłużnika
1003

.  
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Z art. 1689 i 2043 T. X cz. 1 Zwodu Praw, dotyczących konkretnych przypadków, 

wyprowadzano ogólną zasadę, że następcza przypadkowa niemożność świadczenia pociągała 

za sobą wygaśniecie zobowiązania
1004

.  

W kodeksie niemieckim § 275 zwalniał dłużnika z obowiązku świadczenia, jeżeli 

świadczenie stało niemożliwym wskutek zaszłej po powstaniu zobowiązania okoliczności, za 

którą dłużnik nie odpowiadał. Kodeks niemiecki zrównywał niemożliwość przedmiotową z 

podmiotową, tzn. z niemożliwością zachodzącą tylko po stronie danego dłużnika
1005

. Wyjątek 

dotyczył rzeczy oznaczonych co do gatunku (§ 279). Fakt utraty roszczenia o świadczenie 

wzajemne oraz powstanie obowiązku jego zwrotu, gdy zostało wcześniej wykonane 

regulował § 322. Przepis ten jako jedyny rozstrzygał też kwestię częściowej niemożliwości 

świadczenia. Zasada surogacji została natomiast wyrażona w § 281.  

Kodeks szwajcarski odszedł od obowiązującej w prawie niemieckim zasady zrównania 

przedmiotowej i podmiotowej niemożliwości świadczenia. Art. 119 OR mówił ogólnie o 

niemożliwości świadczenia z przyczyn za które dłużnik nie ponosił odpowiedzialności.  

Art. 267 k.z. miał swój odpowiednik w art. 193 projektu Tilla, który dodatkowo 

zawierał zapis, że nie uchybiał on odmiennym postanowieniom umowy lub ustawy. 

Dodatkowo w projekcie Tilla znajdował się art. 194, który dotyczył sytuacji, gdy jedno ze 

świadczeń przy zobowiązaniu przemiennym stało się niemożliwe skutkiem zdarzenia, za 

które żadna strona nie odpowiadała albo za które odpowiadała strona uprawniona do wyboru. 

Zobowiązanie ograniczało się wówczas do świadczeń, które pozostały możliwe do spełnienia. 

Art. 300 kontrprojektu powtarzał zapisy art. 193 projektu Tilla, z tym że mówił o 

niemożliwości „bez winy dłużnika”, a nie okolicznościach za które dłużnik nie odpowiadał. 

Dodatkowo w art. 300 kontrprojektu uregulowano kwestię częściowej niemożliwości 

świadczenia, wzorem kodeksu niemieckiego. Art. 286 projektu z 1932 r. opierał się na tak 

rozszerzonym art. 300 kontrprojektu. Powrócono jednak do koncepcji niemożliwości za którą 

dłużnik nie odpowiadał, a nie przez niego zawinionej. Dodano też w art. 286 zapisy dotyczące 

surogacji, które w kontrprojekcie znajdowały się w dziale III o przedmiocie wykonania 

(art. 234). Ze względu na wątpliwości istniejące na gruncie obcych kodeksów co do 

podmiotowej niemożliwości świadczenia, Komisja Kodyfikacyjna postanowiła nie przesądzać 

tej kwestii
1006

.  
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6.5. Wygaśnięcie lub zmiana zobowiązań ze względu na nadzwyczajne wypadki 

 

Żaden z kodeksów obowiązujących w państwach zaborczych nie zawierał ogólnego 

przepisu, który mógłby być uznany za pierwowzór klauzuli rebus sic stantibus w art. 269 k.z. 

Szczątkowe regulacje były zawarte w przepisach dotyczących poszczególnych instytucji 

prawnych. Koncepcje takie były rozwijane także przez doktrynę, która poszukiwała metod 

zapobieżenia pokrzywdzeniu jednej za stron stosunku prawnego na skutek wstrząsów 

gospodarczych
1007

. Problemy te dotyczyły także Polski. Przełomowe znaczenie miał wyrok 

SN z 25.02.1922 r., w którym dopuszczono możliwość odejścia od zasady nominalizmu przy 

spełnieniu świadczenia
1008

. Następnym krokiem było rozporządzenie Prezydenta RP z 

14.05.1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych
1009

. Wprowadzenie do 

kodeksu zobowiązań klauzuli rebus sic stantibus należy zatem ocenić jako dalszy etap pewnej 

ewolucji norm prawnych w tym zakresie. 

Hipotezą art. 269 k.z. były objęte: wojna, zaraza, zupełny nieurodzaj i inne klęski 

żywiołowe. Wynikiem tych nadzwyczajnych przypadków była sytuacja, w której świadczenie 

było połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziło jednej ze stron rażącą stratą, czego 

strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy. Sąd mógł wówczas, jeżeli uznał to za 

konieczne, według zasad dobrej wiary, po rozważeniu interesów obu stron, oznaczyć sposób 

wykonania, wysokość świadczenia lub nawet rozwiązać umowę. 

Klauzula rebus sic stantibus znalazła się już projekcie Tilla. Art. 195 projektu 

odwoływał się do pojęcia „niezwykle wyjątkowych wypadków”, których katalog był prawie 

taki sam jak w art. 296 k.z. Zawierał ponadto przypadek „przewrotów gospodarczych”. 

Skutkiem tych okoliczności była sytuacja, w której świadczenie dało się spełnić „tylko takim 

nakładem, który przy zawieraniu umowy, rozumnie rzecz oceniając, nie mógł być brany w 

rachubę”
1010

. Dłużnik stawał się wówczas całkowicie albo w części wolny od wykonania 

zobowiązania, jeśli jego świadczenie pozostawało w rażącym stosunku do korzyści 

wierzyciela albo spełnienie groziło „ruiną majątkową dłużnika”. W razie całkowitego lub 
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częściowego zwolnienia dłużnika, tak samo miały być zmienione wzajemne zobowiązania 

drugiej strony. Ponadto wierzyciel mógł być zmuszony do przyjęcia innego świadczenia lub 

do przyjęcia go w innym czasie, miejscu lub innym sposobem, jeżeli według słusznej oceny 

nie ponosił przez to istotnego uszczerbku. Odmienne podejście do problemu prezentował 

I. Łyskowski, który widział jego rozwiązanie w przepisach o bezpodstawnym zbogaceniu. 

Art. 2 jego projektu dotyczył powstania „rażącej nierównomierności” świadczeń powstałej 

wskutek siły wyższej
1011

. Koncepcja ta nie znalazła jednak uznania i art. 301 kontrprojektu 

opierał się w znacznym stopniu na projekcie Tilla. L. Domański zmodyfikował pierwszą 

część przepisu. Spełnienie świadczenia przez dłużnika musiało być „połączone z wielkimi 

trudnościami, których strony przy zawieraniu umowy nie mogły przewidzieć, lub groziło 

dłużnikowi znaczną stratą, będącą w rażącym stosunku do korzyści wierzyciela”.  Podkomisja 

wprowadziła do art. 287 projektu z 1932 r. dwie zmiany. Pierwsza polegała na odniesieniu 

przesłanki w postaci niemożności przewidzenia przez strony do obu sytuacji, tj. zarówno do 

wielkich trudności w spełnieniu świadczenia, jak i groźby rażącej straty, a nie tylko do tej 

pierwszej sytuacji, jak poprzednio. Druga zmiana pojawiła się w końcowej części przepisu, 

dotyczącej możliwości zmuszenia do przyjęcia innego świadczenia lub do przyjęcia go w 

innym czasie, miejscu lub innym sposobem. Mogło to dotyczyć obu stron, a nie tylko 

wierzyciela jak wcześniej
1012

. W toku dalszych prac Komisji Kodyfikacyjnej dokonano 

przebudowy omawianego przepisu (art. 296 projektu z 1933 r.). W § 1, przy niezmienionym 

katalogu przypadków określonych na nowo jako „nadzwyczajne wypadki”, uprawnienie sądu 

do zwolnienia dłużnika w całości lub w części od obowiązku świadczenia uzależniono od 

przesłanki uznania tego za konieczne według zasad dobrej wiary, po rozważeniu interesów 

stron obu. W § 3, dotyczącym zmuszenia stron do przyjęcia innego świadczenia lub innych 

warunków spełnienia, pominięto kryterium słusznej oceny co do braku ponoszenia przez 

strony istotnego uszczerbku. W § 4, dotyczącym zobowiązań innych niż wzajemne, 

uprawnienia sądu ograniczono do odroczenia dłużnikowi terminu spełnienia świadczenia albo 

rozłożenia długu na raty.  

Art. 269 k.z. był efektem wielokrotnych dyskusji Komisji Kodyfikacyjnej
1013

, ale 

ostateczny kształt zawdzięcza pracom konferencji międzyministerialnej. Dotyczył teraz obu 

stron stosunku prawnego, a nie tylko dłużnika, jak w poprzednich projektach. Zniesiono także 
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rozróżnienie w kwestii skutków prawnych między umowami wzajemnymi i niewzajemnymi. 

W sposób syntetyczny ukształtowano uprawnienia sądu w kwestii modyfikacji stosunku 

prawnego. Usunięto przypadek „przewrotów gospodarczych” z katalogu nadzwyczajnych 

wypadków uznając, że w większości przypadków oznaczają one spadek wartości pieniądza, a 

wówczas stosowanie art. 269 k.z. oznaczałoby podważanie zaufania do waluty krajowej
1014

. 

 

 

6.6. Dobrowolne zwolnienie z długu i rozwiązanie umowy 

 

W dziale VI zebrano pozostałe przypadki wygaśnięcia zobowiązań: zwolnienie z 

długu (opuszczenie), rozwiązanie umowy przez strony oraz wypowiedzenie. Zrezygnowano z 

uregulowania instytucji konfuzji (zjednoczenia), uznając, że to, iż ta sama osoba nie może być 

jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem, wynika z istoty zobowiązania
1015

. 

 

Według art. 270 k.z. zobowiązanie wygasało, gdy wierzyciel zwalniał dłużnika z 

długu, a dłużnik zwolnienie to przyjął. Przepis ten wywodził się z art. 191 projektu Tilla, 

który następnie (art. 302 kontrprojektu, art. 288 projektu z 1932 r. i art. 270 projektu z 

1933 r.) był modyfikowany tylko stylistycznie. 

Kodeks Napoleona nie zawierał ogólnego przepisu dotyczącego zwolnienia z długu. 

Natomiast w art. 1282 - 1288 wymieniono różne czynności, które należało traktować jako 

zwolnienie. Przepisy te rozstrzygały także kwestię wpływu zwolnienia na poręczenie i 

zobowiązania solidarne. Ze wzmianek o „umownym” zwolnieniu zawartych w art. 1285 i 

1287 doktryna wyprowadzała pogląd o kontraktowym charakterze zwolnienia, co 

implikowało potrzebę zgody dłużnika
1016

. W projekcie francusko-włoskim zachowano katalog 

czynności skutkujących zwolnieniem z długu, ale dodano ogólny przepis (art. 208) o 

zwolnieniu, wprowadzając wymóg przyjęcia przez dłużnika. Na gruncie § 1444 ABGB 

istniały wątpliwości co do potrzeby zgody dłużnika, ponieważ nie wynikało to wprost z tego 

przepisu. Doktryna uznawała jednak, że zwolnienie wymagało przyjęcia przez dłużnika
1017

. 

Podobnie art. 1547 T. X cz. 1 Zwodu Praw nie wspominał wprost o zgodzie dłużnika. 
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Doktryna przyjmowała, że zrzeczenie się wierzytelności jest umową
1018

, ale w orzecznictwie 

można było odnaleźć pogląd, że zgoda dłużnika nie była potrzebna, jeśli zrzeczenie się nie 

naruszało jego praw
1019

. W kodeksie niemieckim § 397 wprost opierał się na umownym 

charakterze zwolnienia. Podobnie było w kodeksie szwajcarskim (art. 115).  

Tak więc art. 270 k.z. nie różnił się od obcych kodeksów, z tym że wprost deklarował 

wymóg zgody dłużnika, który w innych kodeksach był albo przewidziany wprost albo 

przyjmowany przez doktrynę
1020

. 

 

Zgodnie z art. 271 k.z., umowne zobowiązania wzajemne wygasały, gdy obie strony 

zgodnie postanowiły, że umowę rozwiązały. Przepis taki znajdował się w projekcie Tilla 

(art. 192), modyfikowanym później tylko po względem językowym w art. 303 kontrprojektu, 

art. 289 projektu z 1932 r. i art. 272 projektu z 1933 r. 

Spośród kodeksów obowiązujących na ziemiach polskich wzmiankę o tym sposobie 

wygaśnięcia zobowiązań zawierał kodeks Napoleona (art. 1134 zd. drugie, podobnie art. 38 

p.f.w.) i T. X cz. 1 Zwodu Praw (art. 1545). Taki sposób wygaśnięcia zobowiązań 

przyjmowała też doktryna niemiecka
1021

 uznając na podstawie materiałów kodyfikacyjnych, 

że jest to kombinacja dwóch umów o zwolnienie z długu
1022

. W kodeksie austriackim § 920, 

w brzmieniu obowiązującym do 1916 r., wspominał o umowie rozwiązującej, zakazując jej 

zawierania po wykonaniu umowy zasadniczej. 

Wprowadzenie do kodeksu zobowiązań przepisu art. 271 motywowane było właśnie 

chęcią uniknięcia wątpliwości, czy ten sposób wygaśnięcia umowy był jedną czynnością 

prawną, czy też kombinacją dwóch wzajemnych zwolnień z długu
1023

. 

 

Według art. 272 k.z. zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasało po 

wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, 

ustawowych lub zwyczajowych, a w ich braku niezwłocznie po wypowiedzeniu. 

Przepis ten pojawił się w kontrprojekcie (art. 49). Znajdował się pośród przepisów o 

zobowiązaniach terminowych. W projekcie z 1932 r. został przeniesiony do ogólnych 
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przepisów o wykonaniu zobowiązań (art. 217). Dopiero w projekcie z 1933 r. potraktowano 

go jako jeden ze sposobów wygaśnięcia zobowiązań (art. 272). 

Przepis ten nie miał odpowiednika w żadnym z kodeksów obowiązujących w 

państwach zaborczych. Jego pomysłodawca L. Domański również nie podał źródła jego 

pochodzenia
1024

. Komisja Kodyfikacyjna uznała jednak jego wprowadzenie za pożyteczne, 

tak aby znalazł on zastosowanie w sytuacjach nieuregulowanych umownie lub ustawowo
1025

. 

 

6.7. Przedawnienie 

 

6.7.1. Przepisy ogólne 

 

Śladem nowszych ustawodawstw (kodeks niemiecki i szwajcarski, projekt francusko-

włoski) oddzielono w kodeksie zobowiązań instytucję przedawnienia od zasiedzenia, 

w odróżnieniu od kodeksu francuskiego i austriackiego, w których określano je, odpowiednio, 

jako przedawnienie umarzające (przedawnienie sensu scricto) i nabywcze (przedawnienie 

sensu largo). 

Choć przepisy o przedawnieniu mieściły się w tytule VI o wygaśnięciu zobowiązań, to 

począwszy od projektu Tilla, istotą przedawnienia była możliwość „uchylenia się od 

świadczenia”, a nie wygaśnięcie czy też umorzenie zobowiązania
1026

. Wprawdzie w art. 304 

kontrprojektu znalazło się sformułowanie o „ustaniu stosunku zobowiązaniowego”, jako 

skutku podniesienia zarzutu przedawnienia, ale zostało ono następnie usunięte. Możliwe, że ta 

niekonsekwencja L. Domańskiego była spowodowana przywiązaniem do odmiennego 

charakteru tej instytucji na gruncie kodeksu Napoleona, w którym przedawnienie 

powodowało wygaśnięcie zobowiązania (art. 1234). Podobnie było w prawie austriackim 

(§ 1451 ABGB). Natomiast w prawie niemieckim (§ 194 BGB) istotą przedawnienia była 

możliwość odmowy wykonania zobowiązania
1027

. Praktyczne znaczenie tej różnicy było 

jednak mniejsze niż mogłoby się wydawać, ponieważ poza Zwodem Praw (i tak jednak w 

prawie rosyjskim wynikało to z art. 706 procedury cywilnej) wszystkie kodeksy wypowiadały 

zasadę, że przedawnienie nie było uwzględniane przez sąd z urzędu (art. 2223 KN, 
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art. 237 p.f.w., § 1501 ABGB, § 223 BGB, art. 142 OR)
1028

. Podobnie kodeks zobowiązań 

opierał się na koncepcji przedawnienia jako zarzutu podnoszonego przez dłużnika, 

a nieuwzględnianego z urzędu przez sąd
1029

. Taka koncepcja została zaproponowana już w 

art. 196 projektu Tilla. Możliwość wprowadzenia wyjątków w ustawie, zaproponowana w 

art. 304 kontrprojektu, została zniesiona w art. 291 projektu z 1932 r.  

Kodeksy obowiązujące w państwach zaborczych w różny sposób określały co było 

przedmiotem przedawnienia. Art. 2262 KN mówił o „skargach”, § 1451 ABGB o „prawach”, 

art. 692 T. X cz. 1 Zwodu Praw o „prawie dochodzenia”, art. 234 p.f.w. o „zobowiązaniu”, 

a § 194 BGB i art. 127 OR o „roszczeniu”. Użycie w art. 273 k.z. sformułowania 

„zobowiązanie” miało na celu uniknięcie sporów doktrynalnych na temat tego co było 

przedmiotem przedawnienia i skoncentrowanie się na skutkach przedawnienia
1030

. 

Według art. 196 projektu Tilla i art. 304 kontrprojektu przedawnienie należności 

głównej powodowało przedawnienie, odpowiednio, „należytości ubocznych” i „dodatkowych 

świadczeń”. Taki sam przepis można było odnaleźć w § 224 BGB i art. 133 OR. Jednak został 

on ostatecznie usunięty, ponieważ uznano, że wynika to z istoty należności ubocznych
1031

.  

 

Art. 274 k.z. zakazywał pod rygorem nieważności zrzekania się prawa do skorzystania 

z przedawnienia przed upływem terminu przedawnienia oraz czynienia między stronami 

uzgodnień co do skrócenia lub przedłużenia terminu przedawnienia. 

Przepis ten wywodził się z art. 205 projektu Tilla, który różnił się od art. 274 k.z. tym, 

że odnośnie do zakazu zrzekania się prawa do skorzystania z przedawnienia nie zawierał 

ograniczenia, że zrzeczenie miało nastąpić przed upływem terminu. Ograniczenie to zostało 

dodane w art. 306 kontrprojektu i znalazło się potem w art. 292 projektu z 1932 r. 

W porządkach prawnych obowiązujących na ziemiach polskich istniały w tym 

względzie pewne różnice. Kodeks Napoleona w art. 2220 zakazywał tylko zrzekania się 

przedawnienia z góry. Chodziło tu o przedawnienie, którego termin jeszcze biegł, ponieważ 

przepis ten w dalszej części dopuszczał zrzeczenie się przedawnienia już nabytego. Natomiast 

w art. 235 p.f.w. zakazem tym objęto także wprowadzanie terminów różnych od ustawowych. 

Paragraf 1502 ABGB zakazywał zrzeczenia się z góry przedawnienia oraz ustanawiania 

                                                           
1028

 J. Korzonek, Przedawnienie [w:] Encyklopedia podręczna prawa prywatnego, Tom trzeci (red. 

J. Wasilkowski, F. Zoll), Warszawa, b.r.w., s. 1834. 
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dłuższego okresu przedawnienia. Takie same zasady wynikały z § 225 BGB, przy czym 

przepis ten dopuszczał porozumienia stron ułatwiające korzystanie z zarzutu przedawnienia. 

Art. 129 OR zakazywał zmiany terminów przedawnienia, a art. 141 OR zrzekania się z góry 

zarzutu przedawnienia. Kodeks zobowiązań poszedł drogą wyznaczoną w projekcie 

francusko-włoskim i kodeksie szwajcarskim zakazując zarówno skracania, jak i wydłużania 

terminów przedawnienia oraz zrzekania z góry prawa do skorzystania z tego zarzutu
1032

. 

 

Art. 275 k.z. umożliwiał wierzycielowi zaspokojenie z rzeczy ruchomej otrzymanej w 

zastaw w przypadku przedawnienia wierzytelności. Analogiczny przepis znajdował się w 

art. 207 projektu Tilla, art. 308 kontrprojektu, art. 294 projektu z 1932 r. oraz art. 275 projektu 

z 1933 r. Nie przyjęto propozycji L. Domańskiego, aby przyznać wierzycielowi prawo 

zaspokojenia się do wartości przedmiotu zastawu, niekoniecznie z tego przedmiotu. 

 W kodeksie Napoleona nie było odpowiednika art. 275 k.z. Paragraf 1483 ABGB 

wykluczał przedawnienie prawa zastawu dopóki przedmiot zastawu znajdował się w rękach 

wierzyciela. Orzecznictwo rosyjskie, pomimo braku odpowiedniego przepisu, przyjmowało, 

że wierzyciel zachowywał prawo zaspokojenia się z przedmiotu zastawu pomimo upływu 

terminu przedawnienia
1033

. W prawie niemieckim pogląd ten znajdował podstawę prawną w 

§ 223, zaś w kodeksie szwajcarskim w art. 140. 

 

6.7.2. Bieg przedawnienia 
 

Pierwszy z przepisów dotyczących biegu terminu przedawnienia - art. 276 k.z. -  

określał początek biegu przedawnienia. Decydował dzień wymagalności wierzytelności, a gdy 

wymagalność zależała od woli wierzyciela, dzień w którym wierzyciel mógł tą wolę wyrazić. 

Art. 197 projektu Tilla miał podobne brzmienie, z tym że zamiast „dnia” posługiwał 

się pojęciem „chwili, w której wierzyciel wymagalność jej (tzn. wierzytelności) mógł 

spowodować”. L. Domański w art. 309 kontrprojektu ograniczył się do stwierdzenia, że „bieg 

przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym wierzytelność stała się wymagalną i 

zaskarżalną”. Podkomisja nadała omawianemu przepisowi ostateczny kształt (art. 295 

projektu z 1932 r.). 

Przepisy kodeksu Napoleona nie regulowały wprost kwestii początku biegu terminu 

przedawnienia. Przyjmowano, że przedawnienie zaczyna biec natychmiast z chwilą powstania 
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prawa do skargi, tzn. od dnia kiedy wierzyciel mógł zacząć poszukiwania
1034

. A contrario taki 

pogląd wyprowadzano z art. 2257, który stanowił, że przedawnienie co do wierzytelności z 

terminem określonym nie biegnie dopóki termin ten nie nastąpi
1035

. Także w kodeksie 

austriackim brak było stosownego przepisu. Z § 1478, mówiącego o „możności wykonywania 

prawa”, wyprowadzano wniosek, że do rozpoczęcia przedawnienia potrzebne było powstanie 

skargi, tj. chwili, w której można było wytoczyć powództwo, czyli przy wierzytelnościach 

bezterminowych z chwilą ich powstania, zaś przy terminowych lub warunkowych, z chwilą 

nadejścia terminu lub spełnienia się warunku
1036

. Na gruncie art. 1549 T. X cz. 1 Zwodu Praw 

przyjmowano, że początek biegu przedawnienia przypadał na chwilę w której uzasadnione 

stało się wniesienie pozwu, tj. chwilę, kiedy zobowiązanie powinno było być wykonane. 

Jeżeli prawo było ograniczone terminem, wówczas bieg przedawnienia rozpoczynał się z 

chwilą nadejścia tego terminu
1037

. W kodeksie niemieckim § 198 stanowił, że przedawnienie 

rozpoczynało się z chwilą powstania roszczenia. To niezbyt czytelne pojęcie interpretowano 

w ten sposób, że bieg przedawnienia rozpoczynał się od chwili, w której uprawniony mógł 

wytoczyć powództwo. W przypadku wierzytelności terminowych, termin powinien był być 

zatem liczony od chwili nadejścia terminu. Jeżeli możność żądania świadczenia zależała od 

podjęcia czynności przez wierzyciela, to bieg przedawnienia rozpoczynał się od chwili od 

której czynności ta mogła być dopełniona
1038

. Ten ostatni pogląd przewijał się także w 

orzecznictwie austriackim
1039

. Myśl tą wprost wypowiadał już kodeks szwajcarski, i to 

właśnie do art. 130 OR najbardziej zbliżony był art. 276 k.z. 

 

Art. 277 k.z. zawierał katalog czterech sytuacji, w których bieg przedawnienia nie 

rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu:  

1) trwanie władzy rodzicielskiej - w przypadku wierzytelności dzieci przeciwko 

rodzicom;  

2) trwanie opieki lub kurateli - w przypadku wierzytelności osób pozbawionych 

zdolności do działań prawnych lub w niej ograniczonych przeciwko osobom i 

władzom sprawującym opiekę lub kuratelę; 

3) trwanie małżeństwa - w przypadku wierzytelności małżonków względem siebie;  
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4) zawieszenie wymiaru sprawiedliwości albo siła wyższa – w przypadku każdej 

wierzytelności. 

Katalog zawarty w art. 198 projektu Tilla zawierał jeszcze przypadek roszczeń służby 

przeciwko służbodawcom przez czas trwania stosunku służbowego, usunięty jednak w 

art. 310 kontrprojektu. W art. 300 projektu z 1932 r. i art. 277 projektu z 1933 r. nie 

wprowadzono innych przypadków zawieszenia. 

W kodeksie Napoleona przewidziany był tylko przypadek roszczeń małżonków 

względem siebie (art. 2253). W art. 241 p.f.w. przyczyny zawieszenia biegu terminu 

przedawnienia zostały ujęte w sposób bardziej kompleksowy. Wymieniono w nim przypadki 

roszczeń między małżonkami, między dzieckiem podlegającym władzy rodzicielskiej a 

rodzicami, pomiędzy małoletnim lub ubezwłasnowolnionym a opiekunem. Kodeksowi 

austriackiemu znane były przypadki zawieszenia biegu przedawnienia roszczeń istniejących 

między małżonkami (§ 1495), między dziećmi a rodzicami przez czas trwania władzy 

rodzicielskiej (§ 1495), między opiekunami a osobami powierzonymi ich pieczy przez czas 

trwania opieki (§ 1495) oraz zawieszenia wymiaru sprawiedliwości (§ 1496). Nie było 

natomiast ogólnej klauzuli siły wyższej. Ponadto w § 1496 przykładowo wymienione 

przypadki wojen oraz zarazy należały do kategorii zawieszenia wymiaru sprawiedliwości. 

Zbliżony katalog przyczyn zawieszenia terminu przedawnienia zawierał kodeks niemiecki. 

W § 204 wymieniono roszczenia między małżonkami, roszczenia między rodzicami a 

dziećmi oraz między opiekunami a pupilami. Natomiast w przypadkach wymienionych w 

§ 203, tj. zawieszenia wymiaru sprawiedliwości oraz siły wyższej, zawieszenie biegu terminu 

przedawnienia następowało tylko wówczas, gdy sytuacje te miały miejsce w ciągu ostatnich 

sześciu miesięcy biegu terminu przedawnienia. Przypadki z art. 277 k.z. z zachowaniem tej 

samej kolejności były wymienione w art. 134 pkt. 1, 2, 3, i 6 OR (z wyjątkiem siły wyższej).   

Podsumowując, przepis art. 277 k.z. zawierał niepełny katalog przypadków z kodeksu 

szwajcarskiego, według kolejności podanej w art. 134 OR z dodaniem zmodyfikowanego w 

stosunku do § 203 BGB przypadku siły wyższej. Te same przypadki zawieszenia były 

przewidziane w kodeksie niemieckim i austriackim. Jednak w odróżnieniu od nich, 

zawieszenie przewidziane w art. 277 k.z. dotyczyło tylko roszczeń dzieci albo osób objętych 

opieką przeciwko ich rodzicom albo opiekunom, a nie roszczeń obu stron.  

Pominięto natomiast w kodeksie zobowiązań niektóre inne sytuacje wymienione w 

obcych kodeksach, w których termin przedawnienia ulegał zawieszeniu: roszczenia 

przeciwko spadkobiercy przyjmującemu spadek z dobrodziejstwem inwentarza co do 
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wierzytelności przysługujących mu ze spadku (art. 2258 KN), roszczenia przeciwko osobom 

nieobecnym ze względu na służbę cywilną lub wojskową (§ 1496 ABGB), roszczenia 

pomiędzy osobami podlegającymi z mocy ustawy kierownictwu innej osoby a osobą 

wykonującą to kierownictwo dopóki nie został złożony i zatwierdzony rachunek 

(art. 241 p.f.w.) i  roszczenia pracownika przeciwko pracodawcy (art. 134 ust. 1 pkt. 4 OR). 

 

Sytuacji osób pozbawionych albo ograniczonych w zdolności do działań prawnych 

dotyczył art. 278 k.z. Przeciwko nim przedawnienie wprawdzie biegło, nawet jeśli nie miały 

przedstawiciela ustawowego (§ 1), jednakże termin przedawnienia nie mógł się skończyć 

wcześniej niż po upływie dwóch lat od chwili, gdy ustanowiono przedstawiciela albo gdy 

ustała przyczyna jego ustanowienia (§ 2). Gdy termin przedawnienia był krótszy niż dwa lata, 

bieg przedawnienia rozpoczynał się od chwili ustanowienia przedstawiciela lub ustania 

przyczyny jego ustanowienia (§ 3). 

Art. 200 projektu Tilla, art. 311 kontrprojektu i art. 297 projektu z 1932 r. 

przewidywały krótszy, sześciomiesięczny termin zakończenia terminu przedawnienia. 

W art. 278 projektu z 1933 r. termin ten wydłużono do jednego roku. Dodano także § 3. 

Kolejne wydłużenie terminu do dwóch lat zostało dokonane na konferencji 

międzyministerialnej.  

Najdalej sięgającą ochronę osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych zapewniał 

kodeks Napoleona, w którym art. 2252 stanowił, że przedawnienie przeciwko tym osobom w 

ogóle nie biegło. Zasada ta została powtórzona w art. 242 pkt. 1 p.f.w. Z punktu widzenia 

kodeksu Napoleona i projektu francusko-włoskiego nieistotne było to, czy osoby te miały 

przedstawiciela ustawowego, czy też nie. Na gruncie kodeksu austriackiego (§ 1494) termin 

przedawnienia nie mógł rozpocząć biegu dopóki dla osób tych nie ustanowiono 

przedstawiciela ustawowego. Jeśli termin rozpoczął już bieg, nie mógł się zakończyć przed 

upływem dwóch lat od ustania przeszkody. Nieco słabszą ochronę osobom niezdolnym lub 

ograniczonym w zdolności do czynności prawnych, a nieposiadającym przedstawiciela 

ustawowego, przyznawał kodeks niemiecki, który w § 206 stanowił, że przedawnienie 

przeciwko tym osobom nie mogło się skończyć przed upływem sześciu miesięcy od 

odzyskania zdolności lub ustania stanu braku zastępstwa. W odróżnieniu zatem od kodeksu 

austriackiego kodeks niemiecki nie przewidywał, że termin przedawnienia nie zaczynał w 

ogóle biec. Kodeks szwajcarski natomiast w ogóle nie chronił tych kategorii osób.  
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Polski kodeks oparty był w tym zakresie głównie na kodeksie niemieckim
1040

. 

Natomiast wydłużenie terminu do dwóch lat nastąpiło wzorem §1494 ABGB
1041

. 

 

Instytucja przerwy biegu przedawnienia była regulowana w art. 279 i 280 k.z. 

Pierwszy z nich określał przypadki, w których bieg przedawnienia ulegał przerwaniu:  

1) uznanie wierzytelności przez dłużnika; 

2) wniesienie pozwu, przypozwanie, podniesienie zarzutu potrącenia w procesie, 

wniosek o nadanie klauzuli wykonalności lub wszczęcie egzekucji, zgłoszenie 

wierzytelności w postępowaniu układowym lub upadłościowym, zgłoszenie u 

inspektora pracy wierzytelności z tytułu umowy o pracę oraz generalnie przez 

każdą czynność w postępowaniu sądowym, rozjemczym lub w postępowaniu 

przed sądem polubownym, przedsięwziętą przez wierzyciela celem ustalenia, 

zabezpieczenia lub dochodzenia wierzytelności. 

Z kolei art. 280 § 1 k.z. stanowił, że po każdym przerwaniu bieg przedawnienia 

rozpoczynał się na nowo. Natomiast § 2 i 3 odnosiły się do przypadków z art. 279 pkt. 2 k.z. 

Generalnie rzecz biorąc bieg przedawnienia rozpoczynał się wówczas na nowo dopiero po 

rozstrzygnięciu sporu lub zakończeniu postępowania. Jeżeli postępowanie uległo zawieszeniu 

na zgodny wniosek obu stron albo wskutek niestawiennictwa obu stron lub jednej z nich, bieg 

przedawnienia rozpoczynał się na nowo z ostatnią czynnością procesową stron lub sądu.  

 W projekcie Tilla obie regulacje były zawarte w zwięzłym art. 201 projektu. Przepis 

ten poza stwierdzeniem, że po każdej przerwie bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo, 

wymieniał tylko dwa, ogólnie ujęte przypadki przerwy biegu przedawnienia:  

1) gdy dłużnik uznał wierzytelność wyraźnie albo milcząco, np. przez zapłatę 

odsetek, częściowe spłaty, ustanowienie prawa zastawu, poręczenia lub innych 

sposobów zabezpieczenia. Przepis ten był wzorowany na § 208 BGB; 

2) gdy wierzyciel podjął sądowe dochodzenie wierzytelności. Oznaczało to, że samo 

wytoczenie powództwa o ustalenie nie przerywało terminu przedawnienia. Czynił 

to dopiero wyrok ustalający jako surogat uznania
1042

.  

 Art. 312 kontrprojektu (a następnie art. 298 projektu z 1932 r.) oparty był generalnie 

na projekcie Tilla. L. Domański przejął z projektu Tilla te same przypadki przerwy, z tym że 

przypadek podjęcia sądowego dochodzenia wierzytelności został rozciągnięty na podjęcie 
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tych czynności także przed sądem niewłaściwym. Poprzednio bowiem, według prof. Tilla, 

wytoczenie powództwa przed sądem niewłaściwym nie powodowało przerwy
1043

. 

L. Domański rozbudował także regulację dotyczącą rozpoczęcia się biegu terminu 

przedawnienia na nowo po przerwie wprowadzając wyjątek (usunięty jednak następnie w 

projekcie z 1932 r.) w postaci przerwy przedawnienia przez rozpoczęcie sądowego 

dochodzenia wierzytelności. W tym przypadku bieg przedawnienia rozpoczynał się na nowo 

dopiero po prawomocnym ukończeniu dochodzenia sądowego. 

 Na następnym etapie prac kodyfikacyjnych przebudowano jednak przepisy o przerwie 

przedawnienia tak, iż w art. 279 i 280 projektu z 1933 r. przybrały swój niemal ostateczny 

kształt (na konferencji międzyministerialnej dodano tylko przypadek zgłoszenia 

wierzytelności z tytułu umowy o pracę u inspektora pracy). Za zbędne uznano przykładowe 

wyliczanie sytuacji, które mogły być potraktowana jako uznanie długu
1044

. 

 Kodeks Napoleona poświęcał instytucji przerwy biegu przedawnienia cały oddział 

(art. 2242 - 2250). Rozróżniał przypadki przerwania naturalnego (wynikającego z utraty 

posiadania rzeczy - art. 2242) i cywilnego. W tej drugiej kategorii wymieniał m.in. pozwanie 

(art. 2244), nawet przed niewłaściwym sądem (art. 2246) oraz uznanie (art. 2248). Projekt 

francusko-włoski oparty był na kodeksie Napoleona, z tym że pomijał część bardziej 

kazuistycznych przepisów (art. 243 - 247). Jako dodatkowy przypadek przerwy wymieniał 

wszelkie czynności skutkujące postawieniem dłużnika w zwłoce (art. 243 zd. pierwsze). 

Kodeks austriacki wymieniał w § 1497 przypadki uznania, wyraźnie lub milcząco oraz 

wniesienia pozwu „należycie popieranego”. Kodeks niemiecki szczegółowo regulował 

instytucję przerwy przedawnienia w § 208 - 217. Przerwę powodowało uznanie (§ 208), 

a także wniesienie skargi o ustalenie oraz zaspokojenie roszczenia, jak również szereg 

czynności równoznacznych (§ 209). Charakterystyczną cechą kodeksu niemieckiego było 

wprowadzenie w § 212 - 216 szeregu przypadków, w których wszczęcie procedur 

zmierzających do ustalenia lub zaspokojenia roszczenia nie powodowało przerwy biegu 

przedawnienia, jeśli postępowania te nie skutkowały merytorycznym rozstrzygnięciem ze 

względu na kwestie formalne takie jak np. cofnięcie skargi albo wniosku o dokonanie 

czynności. Kodeks szwajcarski wszystkie przyczyny przerwy biegu przedawnienia ujmował 

w jednym artykule (art. 135). Jego punkt pierwszy wzorowany był na § 208 BGB, zaś drugi 

mówił ogólnie o czynnościach zmierzających do dochodzenia roszczenia.  
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Porównując art. 279 k.z., dotyczący podstaw przerwy biegu przedawnienia, z obcymi 

kodeksami, należy dojść do wniosku, że był on oparty na przepisach kodeksu niemieckiego 

zmodyfikowanych w oparciu o przepisy kodeksu szwajcarskiego. Zrezygnowano bowiem z 

ograniczeń skuteczności różnych czynności podjętych w celu ustalenia lub dochodzenia 

roszczeń przewidzianych w § 212 - 216 BGB (a występujących także w art. 2247 KN 

i § 1497 ABGB) na rzecz systemu szwajcarskiego, który takich ograniczeń wprost nie 

przewidywał
1045

. Podobnie art. 280 k.z. był oparty na przepisach prawa niemieckiego: art. 280 

§ 1 k.z. na § 217 BGB, art. 280 § 1 zd. pierwsze k.z. na § 211 i 215 BGB, art. 280 § 2 zd. 

drugie k.z. na § 211 ust. w BGB
1046

, zaś art. 280 § 3 k.z. na § 214 BGB. 

 

6.7.3. Terminy przedawnienia 

 

Artykuły 281 - 285 i 287 k.z. określały terminy przedawnienia różnych rodzajów 

zobowiązań: 

1) dwadzieścia lat: 

a. wszystkie rodzaje wierzytelności, o ile nie był przewidziany termin 

szczególny (art. 281 k.z.). Taki sam termin był przewidziany w art. 196 

projektu Tilla, art. 313 kontrprojektu, art. 299 projektu z 1932 r. i art. 281 

projektu z 1933 r. Dwudziestoletni, podstawowy termin przedawnienia był 

kompromisem pomiędzy terminem trzydziestoletnim przewidzianym w 

art. 2262 KN, § 1478 ABGB i § 195 BGB, a dziesięcioletnim, przyjętym w 

art. 249 p.f.w., art. 127 OR i art. 565 i 694 T. X cz. 1 Zwodu Praw
1047

;  

b. wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych, jeżeli szkoda wynikła ze 

zbrodni lub występku, licząc od dnia popełnienia przestępstwa 

(art. 283 § 4 k.z.). Przepis taki znajdował się już w projekcie Tilla 

(art. 204). W art. 315 kontrprojektu, a następnie w art. 301 projektu z 

1932 r. termin został skrócony do dziesięciu lat. W art. 283 § 4 projektu z 

1933 r. nastąpiło ponowne jego wydłużenie do dwudziestu lat. Taka 

regulacja znajdowała się tylko w § 1489 ABGB, w którym obowiązywał 

termin trzydziestoletni. Natomiast w kodeksie szwajcarskim znajdował się 
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nieco podobny przepis (art. 60 ust. 2 OR). W przypadku, gdy czyn 

niedozwolony stanowił jednocześnie przestępstwo, co do którego przepisy 

prawa karnego przewidywały dłuższy okres przedawnienia karalności (niż 

trzy lata normalnego terminu przedawnienia roszczeń z tytułu czynu 

niedozwolonego - art. 60 ust. 1 OR) wówczas termin przedawnienia 

roszczeń cywilnoprawnych był równy terminowi przedawnienia karalności. 

Takie rozwiązanie, wprowadzające różne terminy przedawnienia roszczeń, 

Komisja Kodyfikacyjna uznała jednak za zbyt skomplikowane
1048

; 

c. wierzytelności ustalone poprzez kapitalizację zaległych świadczeń 

okresowych lub odsetek, zamknięcie rachunku, uznanie długu na piśmie 

lub stwierdzenie długu prawomocnym wyrokiem, licząc od dnia ustalenia 

(art. 287 § 1 k.z.). Przepis taki został wprowadzony w art. 317 

kontrprojektu i obejmował także sytuację, gdy nastąpiło ustalenie 

jednorazowego odszkodowania za szkodę wyrządzoną czynem 

niedozwolonym oraz odnowienie zobowiązania. Nie obejmował natomiast 

przypadku stwierdzenia długu prawomocnym wyrokiem. W art. 304 

projektu Podkomisji usunięto przypadek odnowienia zobowiązania, 

ponieważ uznano, że w wyniku odnowienia powstaje nowe zobowiązanie, 

które miało swój termin przedawnienia, a nawet gdyby odnowienie okazało 

się nieważne, to należałoby je uznać za uznanie
1049

. Ustalenie 

wynagrodzenia za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym nie musiało 

być już przy tym jednorazowe. Dodano też przypadek przyznania 

wierzytelności prawomocnym wyrokiem. W art. 287 projektu z 1933 r. 

katalog przypadków zastosowania tego przepisu został ostatecznie 

określony. Zaproponowany przez L. Domańskiego przepis art. 317 

kontrprojektu był oparty częściowo na art. 2274 zd. drugie KN i 

art. 255 ust. 2 p.f.w.
1050

 Oba te przepisy mówiły, że bieg przedawnienia 

ustawał dopiero wówczas, gdy nastąpiło zamknięcie rachunku, 

stwierdzenie długu na piśmie lub zobowiązanie (tj. akt stwierdzający 

istnienie długu), albo zapozwanie nieuznane przed sąd za nie upadłe. 

Orzecznictwo francuskie przyjmowało, że we wszystkich tych 
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przypadkach, za wyjątkiem zapozwania, terminy przedawnienia z 

art. 2271 - 2273 KN przemieniały się w ogólny termin trzydziestoletni
1051

. 

W pozakodeksowych przepisach austriackich znajdowała się regulacja, 

która przewidywała trzydziestoletni termin przedawnienia dla 

wierzytelności stwierdzonych prawomocnym wyrokiem lub wykonalną w 

drodze egzekucji ugodą albo umową
1052

. Podobnie stanowił § 218 BGB. 

Komisja Kodyfikacyjna rozszerzyła zakres przypadków przewidziany w 

kodeksie Napoleona o kolejne, w których wierzyciel również miał 

ułatwione dochodzenie wierzytelności
1053

. 

2) pięć lat: 

a. wierzytelności z tytułu czynszu najmu i dzierżawy (art. 282 pkt. 1 k.z.). 

Taki sam termin był przewidziany w art. 202 pkt. 1 projektu Tilla. 

Przypadku tego nie było w kontrprojekcie, gdyż L. Domański uznawał, że 

czynsze najmu i dzierżawy płatne w regularnych odstępach czasu mieściły 

się w pojęciu świadczeń okresowych. Jednak Komisja Kodyfikacyjna 

doszła do wniosku, że konieczne jest wydzielenie czynszów do osobnego 

punktu, tak aby objął on także czynsze jednorazowe
1054

. Dlatego przepis 

ten powrócił w art. 300 pkt. 1 projektu z 1932 r. i art. 282 pkt. 1 projektu z 

1933 r. Termin pięcioletni dla tych roszczeń był przewidziany w 

art. 2277 KN (art. 258 p.f.w.) i art. 128 pkt. 1 OR. W kodeksie niemieckim 

przewidziany był, z pewnymi wyjątkami, termin czteroletni (§ 197). 

Kodeks austriacki przewidywał termin trzyletni (§ 1480); 

b. wierzytelności z zaległych świadczeń okresowych, powstałe z mocy 

ustawy lub umów, jeżeli ustawa nie przewidywała innego terminu 

(art. 282 pkt. 2 k.z.). Pięcioletni termin przedawnienia świadczeń 

periodycznych był przewidziany w art. 202 pkt. 2 projektu Tilla oraz, z 

pewnymi wyjątkami, w art. 314 pkt. 1 kontrprojektu. W art. 300 pkt. 2 

projektu z 1932 r. nadano omawianemu przepisowi ostateczny kształt. 

Termin pięcioletni dla tych roszczeń był przewidziany w art. 2277 KN, 
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art. 128 pkt. 1 OR i art. 258 p.f.w. W kodeksie niemieckim przewidziany 

był termin czteroletni (§ 197), a w austriackim trzyletni (§ 1480); 

c. odsetki umowne i ustawowe (art. 282 pkt. 3 k.z.). Przepis ten pojawił się w 

art. 314 pkt. 2 kontrprojektu, a potem w art. 300 pkt. 3 projektu z 1932 r. 

Termin pięcioletni dla tych roszczeń był przewidziany w art. 2277 KN, 

art. 128 pkt. 1 OR oraz art. 258 p.f.w. Na gruncie art. 2277 KN 

przyjmowano przy tym (choć literalnie przepis ten mówił tylko o odsetkach 

od sum pożyczonych), że dotyczy on wszelkich odsetek
1055

. W kodeksie 

niemieckim przewidziany był termin czteroletni (§ 197). Kodeks austriacki 

przewidywał termin trzyletni (§ 1480). W kodeksie zobowiązań nie 

przyjęto koncepcji z § 197 BGB i znowelizowanego w 1916 r. 

§ 1480 ABGB, według której także części należności głównej zawarte w 

ratach amortyzacyjnych (tzw. annuitety) podlegały przedawnieniu takiemu 

samemu jak odsetki
1056

; 

d. wierzytelności osób należących do wolnych zawodów oraz osób 

załatwiających cudze sprawy z urzędu lub dobrowolnie z tytułu 

wynagrodzenia za świadczenia i zwrotu poniesionych wydatków, a także 

wierzytelności z tytułu zaliczek, danych tymże osobom 

(art. 282 pkt. 4 k.z.). W art. 202 pkt. 4 projektu Tilla przewidziany był 

pięcioletni termin przedawnienia roszczeń enumeratywnie wymienionych 

w nim osób. Krąg ten obejmował głównie osoby wykonujące wolne 

zawody, a także agentów i pośredników oraz osoby ustanowione publicznie 

do załatwiania cudzych spraw. Jednak już w art. 314 pkt. 3 kontrprojektu  

(a w ślad za tym w art. 300 pkt. 4 projektu z 1932 r.) przepis ten przybrał 

swój ostateczny kształt. Art. 2272 KN przewidywał roczny termin 

przedawnienia dla roszczeń osób wykonujących zawody medyczne oraz 

komorników, a art. 2273 KN dwuletni termin dla roszczeń o 

wynagrodzenie obrońców. W art. 254 p.f.w. termin ten wydłużono do 

trzech lat, obejmując nim szerszy zakres wolnych zawodów. 

Paragraf 1486 pkt. 6 ABGB stanowił o trzyletnim terminie dla 

wymienionych w nim kategorii wolnych zawodów oraz dla innych osób 
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ustanowionych publicznie dla załatwienia pewnych spraw. Natomiast 

kodeks niemiecki w § 196 wprowadzał dwuletni termin przedawnienia dla 

roszczeń osób wykonujących zawody medyczne (pkt. 14), prawnicze 

(pkt. 15) oraz wszelkich innych osób zajmujących się zarobkowo 

załatwianiem cudzych spraw (pkt. 7). Komisja Kodyfikacyjna uznała 

jednak te terminy za zbyt krótkie
1057

; 

e. wierzytelności obejmujące świadczenia okresowe lub odsetki płatne w 

przyszłości, jeśli wierzytelność została ustalona poprzez kapitalizację 

zaległych świadczeń okresowych lub odsetek, zamknięcie rachunku, 

uznanie długu na piśmie lub stwierdzenie długu prawomocnym wyrokiem, 

licząc od dnia ustalenia (art. 287 § 2 k.z.). Przepis ten pojawił się w 

art. 304 zd. drugie projektu z 1932 r. Dotyczył tylko przypadków ustalenia 

wierzytelności za zgodą stron oraz prawomocnym wyrokiem. 

W art. 287 § 2 projektu z 1933 r. omawiany przepis przybrał swoją finalną 

postać. Zasada taka była wyrażona w § 218 zd. trzecie BGB. Przyjmowała 

ją także doktryna austriacka
1058

. 

3) trzy lata: 

a. wierzytelności z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej czynem 

niedozwolonym, przy czym termin ten liczony był od dnia, w którym 

poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do 

odszkodowania, w każdym jednak razie z upływem lat dwudziestu od dnia 

popełnienia czynu wyrządzającego szkodę (art. 283 k.z.). Według 

art. 202 pkt. 3 projektu Tilla wierzytelności o wynagrodzenie szkody, z 

wyjątkiem tych, które opierały się na niespełnieniu zobowiązania 

umownego albo na popełnieniu zbrodni przewidzianej ustawą karną, 

przedawniały się z upływem pięciu lat. Regulację tą prof. Till uznał jednak 

ostatecznie za zbyteczną
1059

. Natomiast dla roszczeń o naprawienie szkody 

wyrządzonej czynem niedozwolonym art. 204 projektu Tilla przewidywał 

termin trzech lat od czasu kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i 

osobie zobowiązanej do jej naprawienia, a jeśli takich wiadomości nie 

posiadał, w terminie dwudziestu lat. L. Domański zachował trzyletni 
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termin przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. Skrócił 

natomiast maksymalną długość terminu przedawnienia do dziesięciu lat 

(art. 315 kontrprojektu). Na koncepcji L. Domańskiego oparty był projekt 

Podkomisji (art. 301). W art. 283 projektu z 1933 r. powrócono do terminu 

dwudziestoletniego. Kodeks Napoleona oraz projekt francusko-włoski nie 

zawierały szczególnej regulacji dotyczącej przedawnienia roszczeń z tytułu 

czynów niedozwolonych. W kodeksie austriackim, według § 1489, 

obowiązywał trzyletni termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, 

zarówno wynikających z deliktu, jak i naruszenia obowiązków umownych, 

liczony od dnia dowiedzenia się o szkodzie i jej sprawcy (przed 

nowelizacją 1916 r. wymagana była tylko wiedza szkodzie), ale nie dłuższy 

niż trzydzieści lat. Takie same terminy przewidziane były w § 852 BGB. 

Za zbyt krótkie Komisja Kodyfikacyjna uznała terminy przewidziane w 

kodeksie szwajcarskim - jednoroczny termin podstawowy liczony od 

chwili, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie sprawcy 

oraz maksymalny termin dziesięcioletni
1060

. Skracając maksymalny termin 

przedawnienia do dwudziestu lat Komisja Kodyfikacyjna chciała zapewnić 

zgodność z przepisami kodeksu karnego, w którym najdłuższy termin 

przedawnienia karalności przestępstw tyle właśnie wynosił
1061

. 

b. wierzytelności pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę i zwrotu 

poniesionych wydatków oraz wierzytelności pracodawców z tytułu 

udzielonych zaliczek (art. 284 k.z.). Według art. 202 pkt. 5 projektu Tilla 

wierzytelności wyrobników dziennych, sług domowych i innych 

pracowników w służbie prywatnej przedawniały się także po upływie 

pięciu lat. Taki termin był przewidziany w art. 128 pkt. 3 OR dla 

wszystkich rodzajów pracowników. Następnie, pomimo że jednoroczny 

termin przedawnienia tych roszczeń przewidziany w kodeksie Napoleona 

został przez prof. Till uznany za zbyt krótki
1062

, L. Domański zdecydował 

się go jednak wprowadzić dla wierzytelności robotników, sług domowych i 

nauczycieli prywatnych o wynagrodzenie i zwrot poniesionych wydatków, 

a także dla roszczeń pracodawców o zwrot zaliczek (art. 316 pkt. 1 
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kontrprojektu, a następnie art. 302 pkt. 1 projektu z 1932 r.). L. Domański 

wzorował się na art. 252 p.f.w.
1063

 W projekcie z 1933 r. regulację tą 

wyłączono do osobnego artykułu i wydłużono termin przedawnienia. 

Początkowo zamierzano wprowadzić termin dwuletni
1064

. Ostatecznie 

wydłużono go do trzech lat (art. 284). Źródłem tego przepisu był 

§ 1486 pkt. 5 ABGB, w którym termin wynosił właśnie trzy lata
1065

. 

Kodeks niemiecki w § 196 pkt. 8 i 9 przewidywał termin dwuletni. 

Natomiast w kodeksie Napoleona istniał bardziej skomplikowany system, 

w którym termin przedawnienia zależał od rodzaju pracowników i sposobu 

wypłaty wynagrodzenia. Termin ten wynosił sześć miesięcy w przypadku 

robotników dziennych (art. 2272 KN) lub pięć lat w przypadku innych 

rodzajów wynagradzania, w szczególności płatnych miesięcznie, 

traktowanych jako świadczenia okresowe (art. 2277 KN)
1066

; 

4) dwa lata. Termin ten był przewidziany dla trzech kategorii wierzytelności: 

a. wierzytelności przemysłowców, rzemieślników i kupców z tytułu 

dokonania robót i dostarczenia towarów oraz wierzytelności rolników z 

tytułu dostarczenia płodów rolniczych lub leśnych (art. 285 pkt. 1 k.z.);  

b. wierzytelności z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, 

przypadających osobom trudniącym się tym zawodowo albo utrzymującym 

zakłady na ten cel przeznaczone (art. 285 pkt. 2 k.z.); 

c. wierzytelności przedsiębiorstw prowadzących hotele, pokoje umeblowane, 

domy zajezdne i wszelkiego rodzaju jadłodajnie, z tytułu należności za 

dostarczone gościom mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu 

wydatków dla nich poniesionych (art. 285 pkt. 3 k.z.).  

W art. 203 projektu Tilla dla wszystkich tych roszczeń przewidziany był termin 

trzyletni, a w art. 316 kontrprojektu jednoroczny. Termin jednoroczny był przewidziany także 

w art. 302 projektu Podkomisji. Wprowadzono jednak dwa wyjątki: roszczenia z tytułu robót 

nie obejmowały robót ryczałtowych, a roszczenia rolników dostaw hurtowych. W art. 285 

projektu z 1933 r. wydłużono termin przedawnienia tych roszczeń do dwóch lat, pomijając 

przypadek robót ryczałtowych i dostaw hurtowych.  
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Zebranie tych wszystkich czterech kategorii wierzytelności nastąpiło wzorem 

§ 1486 ABGB, który jednak przewidywał trzyletni termin ich przedawnienia. W art. 2271 KN 

przewidziany był termin sześciomiesięczny dla roszczeń prowadzących hotele (według 

art. 252 p.f.w. jeden rok), a w art. 2272 KN termin jednoroczny dla roszczeń kupców z tytułu 

sprzedaży towarów osobom prywatnym (według art. 253 p.f.w. dwa lata) oraz roszczeń osób 

przyjmujących uczniów na naukę (według art. 252 p.f.w. jeden rok). Podobnie jak kodeks 

Napoleona, także kodeks niemiecki rozróżniał terminy przedawnienia roszczeń kupców, 

przemysłowców i rzemieślników w zależności od tego, czy drugą stroną był przedsiębiorca 

czy też nieprofesjonalista (§ 196 pkt. 1)
1067

. W tym samym paragrafie wymienione były 

roszczenia rolników (pkt. 2), utrzymujących gospody (pkt. 4), osób przyjmujących na 

wychowanie lub naukę (pkt. 11 i 12). Dla wszystkich tych roszczeń przewidziany był termin 

dwuletni. Kodeks szwajcarski wprowadzał pięcioletni termin przedawnienia dla roszczeń z 

tytułu sprzedaży produktów żywnościowych, roszczeń osób prowadzących hotele oraz 

roszczeń kupców i rzemieślników. 

 

Według art. 286 k.z., przedawnienie przewidziane w art. 282, 284 i 285 k.z. 

następowało, chociażby świadczenia okresowe, praca, roboty i dostarczanie nadal trwały. 

Regulacja taka została zaproponowana przez L. Domańskiego (art. 37 kontrprojektu) i 

przyjęta w art. 303 projektu z 1932 r. Wzorem był art. 2274 KN, gdyż w innych kodeksach 

nie było takiej regulacji. Zrezygnowano natomiast z przeciwnego tej zasadzie art.198 pkt. 4 

projektu Tilla, który stanowił, że bieg przedawnienia nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał 

zawieszeniu, co do roszczeń sług domowych dopóki trwał stosunek służbowy. Odrzucono też 

propozycję I. Łyskowskiego aby rozciągnąć to ograniczenie na roszczenia pracownicze
1068

. 

 

6.8. Podsumowanie 

 

Systematyka tytułu IV kodeksu zobowiązań była wzorowana na kodeksie 

szwajcarskim. Także podstawowe przepisy dotyczące miejsca spełnienia świadczenia 

pieniężnego (art. 191 k.z.) oraz terminu spełnienia świadczenia (art. 192 k.z.) zostały 

ukształtowane w oparciu o kodeks szwajcarski. Z kodeksu Napoleona i projektu 
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francusko-włoskiego pochodził art. 193, przewidujący natychmiastową wymagalność 

zobowiązania w przypadku niewypłacalności dłużnika, a także art. 204 k.z., dotyczący 

spełnienia świadczenia do rąk osoby nieuprawnionej oraz art. 25 k.z., regulujący kwestię 

spełnienia świadczenia do rąk następcy prawnego dłużnika. Także przepisy o zarachowaniu 

zapłaty (art. 212-214 k.z.) oparte były na rozwiązaniach znanych z kodeksu Napoleona i 

projektu francusko-włoskiego.  

Wyrażona w art. 215 k.z. zasada jednoczesności spełnienia świadczeń była zbieżna z 

regulacjami znanymi ze wszystkich porządków dzielnicowych, z tym że przepis polskiego 

kodeksu zaczerpnął z kodeksu szwajcarskiego dodatkowe kryterium natury zobowiązania, 

jako wyjątek od tej zasady. Towarzyszące jej prawo powstrzymania się w pewnych 

wypadkach z jednoczesnym spełnieniem świadczenia (art. 216 k.z.) zostało z kolei 

ukształtowane w sposób najbardziej zbliżony do § 1052 ABGB. Prawo zatrzymania zostało 

przy tym potraktowane, w ślad za kodeksem niemieckim, jako instytucja prawa zobowiązań, a 

nie prawa rzeczowego. Poszczególne przypadki prawa zatrzymania nie odbiegały znacznie od 

przepisów dzielnicowych, choć widoczne były w nich wpływy porządków germańskich, 

podobnie jak w kolejnych przepisach o pokwitowaniu spełnienia świadczenia. 

Wyraźny wpływ prawa niemieckiego na kodeks zobowiązań był widoczny w 

przepisach o dokumentach na okaziciela i znakach legitymacyjnych, które miały swój 

odpowiednik tylko w kodeksie niemieckim. 

Także regulacje dotyczące zwłoki wierzyciela wywodziły się głównie z porządków 

germańskich. Dotyczyło to przede wszystkim określenia sytuacji, w których wierzyciel 

pozostawał w zwłoce (art. 231 k.z.) i jej skutków (art. 232 k.z.), wzorowanych przede 

wszystkim na kodeksie niemieckim, skutków złożenia do depozytu (art. 236 k.z.), 

nakreślonych w oparciu o kodeks szwajcarski oraz przyznania dłużnikowi roszczenia o 

naprawienie szkody (art. 238 k.z.), ukształtowanego w oparciu o rozwiązania znane z kodeksu 

austriackiego i udoskonalone w projekcie rosyjskim. 

Jeśli chodzi o skutki niewykonania zobowiązań, to idea wyodrębnienia dwóch 

osobnych przepisów o odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej wywodziła się z kodeksu 

Napoleona. Przejął ją następnie kodeks szwajcarski. Natomiast samo określenie zasad 

odpowiedzialności kontraktowej w art. 239 k.z. i przesłanek ekskulpacji było wypadkową 

przepisów austriackich, niemieckich i szwajcarskich, podobnie jak i zasady 

odpowiedzialności za inne osoby (art. 241 k.z.). Na prawie niemieckim i szwajcarskim oparto 

podział winy na umyślną oraz wynikającą niedołożenia należytej staranności, a także 
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przesłanki jej zaistnienia (art. 240 k.z.). Kodeks austriacki wywarł wpływ na art. 243 k.z., 

określający pojęcie zwłoki dłużnika. Katalog skutków zwłoki dłużnika, oprócz przypadków 

wspólnych różnym porządkom prawnym (odszkodowanie, odpowiedzialność za utratę i 

pogorszenie przedmiotu świadczenia), zawierał także zapożyczone z kodeksu szwajcarskiego 

prawo wierzyciela do nabycia rzeczy tego samego gatunku na koszt dłużnika albo żądania 

zapłaty wartości rzeczy, a także prawo żądania sądowego upoważnienia do wykonania 

czynności na koszt dłużnika, wywodzące się z porządków romańskich i przejęte przez kodeks 

szwajcarski. Określenie skutku w postaci naliczania odsetek było także znane różnym 

porządkom dzielnicowym, ale twórcy kodeksu zobowiązań wzorowali się przede wszystkim 

na prawie austriackim. Natomiast zakaz anatocyzmu został ukształtowany w oparciu o 

koncepcje romańskie. 

Przy umowach wzajemnych skutki zwłoki dłużnika regulował art. 250 k.z. Określenie 

tych skutków, przede wszystkim przyznanie prawa odstąpienia od umowy po wyznaczeniu 

dodatkowego terminu, a częściowo także opisanie wyjątków od tej zasady, nastąpiło w 

oparciu o przepisy austriackie. Wpływ kodeksu austriackiego zaznaczył się także w 

przepisach o niemożliwości świadczenia z przyczyn leżących po stronie dłużnika (art. 252 i 

253 k.z.). 

Art. 254 k.z. określający kształt instytucji potrącenia oparty był na dominującej 

koncepcji kompensacji fakultatywnej (potrzeba złożenia oświadczenia woli), która swój 

najpełniejszy wyraz znalazła w kodeksie niemieckim, a w ślad za nim w szwajcarskim. 

Z prawa niemieckiego wywodziły się także inne reguły potrącenia, w szczególności: brak 

warunku bezsporności roszczeń, możliwość potrącenia przy odmiennych miejscach spełnienia 

świadczeń przy obowiązku pokrycia powstałych z tego tytułu kosztów (art. 255 k.z.), zasada 

ochrony poręczyciela dłużnika (art. 260 k.z.). Katalog wierzytelności niepodlegających 

potrąceniu z art. 259 k.z. był kompilacją przypadków zaczerpniętych z różnych kodeksów. 

Jedynie art. 261 k.z., który umożliwiał dłużnikowi potrącenie swojego długu wobec 

wierzycieli solidarnych z wierzytelnością służącą mu przeciwko jednemu z nich, wywodził 

się z projektu francusko-włoskiego. 

W kwestii odnowienia kodeks zobowiązań nie poszedł śladem kodeksu niemieckiego i 

szwajcarskiego, w których instytucja ta została normatywnie zredukowana. Z drugiej strony 

zrezygnowano z przejęcia bogatych w treść przepisów kodeksu Napoleona, ograniczając ją do 

zmian przedmiotowych zobowiązania. W efekcie instytucja nowacji na gruncie polskiego 

kodeksu była najbardziej zbliżona do regulacji znanej z kodeksu austriackiego. 
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Przepisy o niemożliwości świadczenia (art. 267 i 268 k.z.) nie budziły kontrowersji 

ponieważ podobne regulacje istniały w państwach zaborczych. Nie uzależniono przy tym 

skutków niemożliwości od charakteru przedmiotu świadczenia, tj. tego, czy były nim rzeczy 

oznaczone co do gatunku. Wyraźnie zadekretowano zasadę surogacji, jak w kodeksie 

Napoleona i kodeksie niemieckim. 

Jednym z najbardziej nowatorskich przepisów kodeksu zobowiązań był art. 269, 

wprowadzający klauzulę rebus sic stantibus. Przepis ten nie miał swojego odpowiednika w 

żadnym z porównywanych kodeksów, choć dodać należy, że istniały szczątkowe regulacje, 

które powstały w okresie pierwszej wojny światowej i kryzysów gospodarczych lat 30. XX w. 

Zebrane w dziale VI pozostałe przypadki wygasania zobowiązań częściowo były 

recepcją przepisów obowiązujących we wszystkich państwach zaborczych, jak przy 

zwolnieniu z długu, z jego kontraktowym charakterem. W przypadku rozwiązania umowy 

przez strony przyjęto obowiązującą w większości państw koncepcję jednej czynności 

prawnej, a nie, jak w kodeksie niemieckim, dwóch zwolnień z długu. Zdecydowano się także 

na wprowadzenie ogólnego przepisu o wypowiadaniu zobowiązań o charakterze 

bezterminowym, który nie miał swojego odpowiednika w obcych kodeksach. 

Instytucja przedawnienia została zbudowana na powszechnie obowiązującej (za 

wyjątkiem Zwodu Praw) koncepcji zarzutu podnoszonego przez stronę, a nie uwzględnianego 

przez sąd z urzędu. W opozycji do kodeksu austriackiego i niemieckiego, a śladem projektu 

francusko-włoskiego i kodeksu szwajcarskiego w art. 174 k.z. wprowadzono zakaz 

modyfikacji terminów przedawnienia oraz zrzekania się tego zarzutu. Głównie na kodeksie 

szwajcarskim oparto katalog przypadków przerwania biegu przedawnienia (art. 277 k.z.), 

modyfikując je o rozwiązania zaczerpnięte z kodeksu niemieckiego. Odwrotna sytuacja miała 

miejsce z przypadkami zawieszenia biegu przedawnienia (art. 279 k.z.). Głównie na kodeksie 

niemieckim wzorowano się też tworząc regulacje dotyczące ochrony małoletnich 

(art. 278 k.z.). Kompromisowy charakter miały przepisy o terminach przedawnienia. Przede 

wszystkim podstawowy, dwudziestoletni termin przedawnienia był dłuższy niż termin 

dziesięcioletni ze Zwodu Praw, kodeksu szwajcarskiego i projektu francusko-włoskiego, ale 

krótszy niż termin trzydziestoletni z kodeksu francuskiego, austriackiego i niemieckiego.  
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7. Zaskarżanie czynności dłużnika zdziałanych ze szkodę wierzyciela 

 

7.1. Przesłanki, skutki i tryb zaskarżania czynności prawnych dłużnika 

 

Art. 288 k.z. pozwalał na uznanie za bezskuteczne czynności prawnych dłużnika 

dokonanych na szkodę wierzyciela nawet wtedy, gdy wierzytelność powstała po dokonaniu 

tej czynności. Mogło to nastąpić w formie powództwa albo zarzutu przeciwko osobie trzeciej, 

która skutkiem tej czynności nabyła prawo albo zwolniona została od obowiązku. 

Przesłankami były: świadomość pokrzywdzenia wierzycieli po stronie dłużnika 

(według art. 289 § 2 k.z. dłużnik nie musiał mieć świadomości pokrzywdzenia wierzycieli 

jeżeli czynność prawna została dokonana nie dawniej niż rok przed powstaniem 

wierzytelności), wiedza o pokrzywdzeniu lub powinność jej posiadania po stronie osoby 

trzeciej (domniemanie istnienia tej wiedzy istniało, gdy korzyść osiągnęła osoba będąca w 

bliskim stosunku z dłużnikiem, a ponadto, według art. 289 § 1 k.z., wymóg posiadania wiedzy 

nie obowiązywał, jeśli osoba trzecia uzyskała korzyść pod tytułem darmym) oraz brak 

możliwości zupełnego pokrycia wierzytelności przez pozostały majątek dłużnika. 

 Projekt Tilla szczegółowo określał czynności, które mogły być zaskarżone (art. 210). 

Wzorem ustawy austriackiej z 1914 r. mogło to być także zaniechanie i nieprzyjęcie 

spadku
1069

. Począwszy od kontrprojektu zrezygnowano jednak z kazuistycznych wyliczeń. 

Art. 208 projektu Tilla nie przewidywał możliwości zwolnienia wierzyciela z 

obowiązku udowodnienia, że dłużnik miał świadomość pokrzywdzenia wierzycieli. 

Odmiennie art. 183 kontrprojektu nie wspominał w ogóle o konieczności udowodnienia, że 

dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. W art. 307 projektu z 1932 r. i 

art. 289 § 2 projektu z 1933 r. powrócono jednak do wymogu istnienia świadomości dłużnika. 

Jednocześnie dodano zapis, że świadomość ta nie miała znaczenia, gdy czynność została 

dokonana nie dawniej niż rok przed powstaniem wierzytelności. 

 Art. 208 projektu Tilla ustanawiał surowsze wymagania co do wiedzy osoby trzeciej o 

pokrzywdzeniu. Osoba ta powinna była mieć pozytywną wiedzę lub można było przyjąć, że 

musiała wiedzieć o pokrzywdzeniu. Od obowiązku udowodnienia tego zwalniało jedynie 

ustalenie, że osoba trzecia pozostawała z dłużnikiem w takim stosunku, że można było 

przypuszczać, że wiedziała lub musiała wiedzieć o stanie majątkowym dłużnika i jego 
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 E. Till, Polskie…, s. 185. 
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świadomości pokrzywdzenia wierzycieli (art. 209 projektu Tilla). W art. 183 kontrprojektu 

ograniczono się do wymogu posiadania przez dłużnika pozytywnej wiedzy o pokrzywdzeniu, 

a jednocześnie wprowadzono domniemanie istnienia tej wiedzy osoby trzeciej w przypadku 

pozostawania w „bliskim stosunku” oraz „obdarowania”, czyli nabycia pod tytułem 

darmym
1070

. W art. 307 projektu z 1932 r. ograniczono ten drugi wyjątek do czynności 

zdziałanych nie wcześniej niż rok przed powstaniem wierzytelności. Ponadto oprócz 

pozytywnej wiedzy dłużnika można było jeszcze udowodnić, że osoba trzecia powinna była 

posiadać wiedzę o świadomości dłużnika. 

 Możliwość podważenia czynności dłużnika istniała we wszystkich porządkach 

prawnych obowiązujących na ziemiach polskich, ale sposób regulacji był różny. 

W kodeksie Napoleona skarga pauliańska (skarga o odwołanie) była ujęta w art. 1167. 

W przepisie tym ograniczono się do stwierdzenia, że wierzyciel mógł zaskarżać akty 

dłużnika
1071

 zdziałane w celu oszukania wierzyciela. Szczupłość regulacji powodowała 

konieczność odwoływania się do prawa rzymskiego
1072

. Jako przesłanki żądania traktowano: 

1) powstanie szkody po stronie wierzyciela poprzez powstanie albo powiększenie 

stanu niewypłacalności; 

2) oszukańczy charakter czynności dłużnika – po jego stronie wystarczające było 

istnienie świadomości (a niekoniecznie zamiaru) pokrzywdzenia wierzyciela. 

Sporne było czy wymóg ten obowiązywał w przypadku czynności dłużnika 

dokonanych pod tytułem darmym; 

3) współudział osoby trzeciej w oszukańczym zamiarze dłużnika - na wierzycielu 

spoczywał ciężar dowodu, że osoba trzecia znała sytuację dłużnika i wiedziała 

jakie skutki wynikały z oszukańczego aktu dłużnika
1073

. Wierzyciel był zwolniony 

z tego obowiązku, gdy osoba trzecia uzyskała korzyść pod tytułem darmym
1074

. 

                                                           
1070

 W art. 81 projektu części szczegółowej prawa o zobowiązaniach, autorstwa E. Tilla i R. Longchampsa de 

Berier, przewidziana była nieograniczona możliwość zaspokajania się przez wierzycieli z tego, co wyszło z 

majątku dłużnika lub do niego nie weszło na skutek darowizny dokonanej nie wcześniej niż na rok przed 

powstaniem wierzytelności. 
1071

 Pojęcie „aktów” było szersze od „czynności prawnych”(M. Planiol, O zobowiązaniach. Dowody…, s. 121). 
1072

 Prawo…, s. 68; W. Holewiński, op.cit., s. 333, J. Rundstein, op.cit., s. 14. 
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 Porównanie przepisów kodeksu zobowiązań dotyczących skargi pauliańskiej z przepisami kodeksu 

Napoleona zostało dokonane w artykule J.S., op.cit., s. 20-21. Uwagi do tego artykułu przedstawił J. Konic, Z 

piśmiennictwa, Nowy Kodeks Zobowiązań 9/1934, s. 36. 
1074

 Prawo…, s. 68-69; M. Planiol, O zobowiązaniach. Część…, s. 118-136; Uzasadnienie…, s. 469; 

L. Taraszkiewicz, op.cit., s. 31-39. 
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Skutkiem skargi była nieważność czynności dłużnika
1075

. Sporne było na gruncie 

prawa francuskiego czy skarga pauliańska mogła być podniesiona także w formie zarzutu
1076

. 

Orzecznictwo ostatecznie przyjęło, że wierzytelność powinna powstać wcześniej niż 

czynność dłużnika
1077

. 

Projekt francusko-włoski także ujmował skargę pauliańską w jednym artykule 

(art. 107), z tym że dodatkowo umieszczono w nim zagadnienia, które poprzednio były 

przedmiotem rozstrzygnięć doktryny i orzecznictwa, tj.: wymóg wymagalności 

wierzytelności
1078

, brak konieczności potwierdzenia istnienia wierzytelności w chwili 

dokonania czynności przez dłużnika datą pewną
1079

 oraz brak obowiązku udowodnienia 

wiedzy osoby trzeciej o oszukańczym działaniu dłużnika w przypadku aktów pod tytułem 

darmym. 

W zaborze niemieckim skarga pauliańska została uregulowana w ustawie szczególnej 

– ustawie z 21 lipca 1879 r.
1080

 Przesłankami skargi były: 

1) szkoda wierzyciela potwierdzona bezskuteczną egzekucją lub wykazaniem, że 

egzekucja byłaby oczywiście bezskuteczna; 

2) wiadomy drugiej stronę zamiar pokrzywdzenia wierzycieli przez dłużnika (przy 

czynnościach pod tytułem darmym wystarczała świadomość pokrzywdzenia). 

Także na terenie Cesarstwa Austriackiego skarga pauliańska została uregulowana w 

przepisach szczególnych – ordynacji zaczepnej z 10 grudnia 1914 r., wzorowanej w dużej 

mierze na przepisach niemieckich
1081

. Przesłankami skargi (w formie powództwa lub zarzutu) 

były: 

1) powstanie szkody po stronie wierzyciela, przy czym wymagany był dowód w 

postaci bezskutecznej egzekucji przeciwko dłużnikowi; 

2) zamiar pokrzywdzenia wierzyciela po stronie dłużnika (nie wymagany nie tylko, 

jak w prawie niemieckim, przy czynnościach pod tytułem darmym, ale także przy 

„marnotrawnych” umowach sprzedaży, zamiany i dostawy, przy których 

wystarczała świadomość pokrzywdzenia); 
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 L. Taraszkiewicz, op.cit., s. 90-95. 
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 Uzasadnienie…, s. 461. 
1077

 J.S., op.cit., s. 20. 
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 Gesetz vom 21. Juli 1879 betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des 

Konkursverfahrens. Reichsgesetzblatt. RGBI, nr 30/1879. 
1081

 Kaiserliche Verordnung vom 10. December 1914 über die Einführung einer Konkursordnung, einer 

Ausgleichsordnung und einer Anfechtungsordnung. RGBL, nr 337/1914. 
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3) wiedza osoby trzeciej o zamiarze dłużnika albo powinność jej posiadania - w tym 

ostatnim przypadku można było skarżyć czynności dokonane w ciągu dwóch 

lat
1082

. 

Zarówno ustawa austriacka jak i niemiecka posługiwały się pojęciem „działań 

prawnych”, które obejmowało nie tylko czynności prawne, ale także te działania ludzkie, 

które rodziły skutki prawne niezależnie od woli stron, jak również zaniechania
1083

. W obu 

ustawach przesłanką skargi była wymagalność wierzytelności, a skutkiem skargi 

bezskuteczność względna czynności dłużnika
1084

.  

W T. X cz. 1 Zwodu Praw, w rozdziale o zawieraniu i sporządzaniu umów w 

ogólności, znajdował się art. 1529, przewidujący nieważność umowy, gdy zmierzała ona do 

celu zakazanego przez prawo, w szczególności „ku oszukańczemu przewłaszczeniu majątku 

dla uniknięcia uiszczenia długów”. Przepis ten znajdował zastosowanie nie tylko do umów, 

lecz do wszelkich czynności prawnych. W orzecznictwie wskazano, że do jego zastosowania 

potrzebne było stwierdzenie szkodliwości czynności (tzn. powstania lub powiększenia stanu 

niewypłacalności dłużnika) dla wierzyciela
1085

. 

 

Art. 290 k.z. rozszerzał możność dochodzenia swoich praw przez wierzyciela na osobę 

będąca następcą osoby trzeciej pod tytułem szczególnym w dwóch przypadkach: gdy następca 

uzyskał korzyść pod tytułem darmym albo jeżeli wiedział o okolicznościach, które 

uzasadniały prawa wierzycieli przeciwko jego poprzednikowi. 

Możliwość skierowania powództwa przeciwko dalszym nabywcom majątku była 

dopuszczana przez doktrynę francuską na tych samych zasadach jak skarga przeciwko osobie 

trzeciej
1086

. Możliwość taka istniała też na gruncie ustawy niemieckiej z 1879 i austriackiej z 

1914 r. Dodatkowo ułatwiono wierzycielowi ochronę wierzytelności w przypadku czynności 

osoby trzeciej z osobami bliskimi dłużnikowi, czego polski kodeks już nie przyjął
1087

. 

Omawiane rozszerzenie uprawnień wierzyciela istniało w art. 212 projektu Tilla i 

dotyczyło nabywcy, który wiedział lub musiał wiedzieć o okolicznościach uzasadniających 

skargę przeciwko dłużnikowi. Pominięte w kontrprojekcie, znalazło się ponownie w 

zmienionej formie w art. 308 projektu z 1932 r. Dotyczyło nabywcy pod tytułem 
                                                           
1082

 E. Till, Polskie…, s. 183-184. 
1083

 Uzasadnienie…, s. 461-463; J. Korzonek, Pauljańskie roszczenia [w:] Encyklopedia podręczna prawa 

prywatnego. Tom trzeci, F. Zoll, J. Wasilkowski (red.), Warszawa, b.r.w, s. 1395. 
1084

 Uzasadnienie…, s. 466. 
1085

 Z. Rymowicz, W. Święcicki, Prawo…, tom drugi, s. 8; J. Korzonek, Pauljańskie..., s. 1389. 
1086

 Prawo…, s. 70-71; M. Planiol, O zobowiązaniach. Dowody…, s. 129-130. 
1087

 Uzasadnienie…, s. 470. 
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szczególnym, który nabył rzecz pod tytułem obciążliwym wiedząc o okolicznościach, które 

uzasadniały prawa wierzycieli przeciwko dłużnikowi. W art. 290 projektu z 1933 r. przepis 

ten przybrał swój ostateczny kształt. 

 

Art. 291 k.z. pozwalał osobie, która osiągnęła korzyść z czynności dłużnika, na 

zwolnienie się z odpowiedzialności przez zaspokojenie wierzytelności bądź przez wskazanie 

mienia dłużnika dostatecznego do ich zaspokojenia. 

 Art. 215 projektu Tilla przewidywał tylko jedną formę zwolnienia w postaci zapłaty. 

Drugą formę – wskazanie mienia dostatecznego do zaspokojenia wierzyciela dodał 

L. Domański w art. 184 kontrprojektu. Rozwiązanie to przyjęto następnie w art. 309 projektu 

z 1932 r. i art. 291 projektu z 1933 r. O ile możliwość zwolnienia się przez osobę trzecią 

poprzez zaspokojenie wierzytelności była zrozumiała sama przez się i zgodna z poglądami 

doktryny francuskiej i niemieckiej, a ponadto wyrażona wprost w ustawie austriackiej
1088

, to 

ani referent ani współreferent projektu nie podali, skąd zaczerpnięto pomysł o dodaniu drugiej 

możliwości zwolnienia się, tj. wskazaniu majątku dłużnika. 

 

Względny skutek uznania czynności dłużnika za bezskuteczną polegał na możliwości 

poszukiwania przez wierzyciela z wyłączeniem innych wierzycieli tego, co skutkiem 

zaskarżonej czynności wyszło z majątku dłużnika lub do niego nie weszło (art. 292 k.z.). 

Na względnym (a nie polegającym na nieważności czynności) skutku skargi 

paulińskiej opierał się już projekt Tilla
1089

. Choć nie był on wyrażony wprost, to wynikał z 

początkowej części art. 208 projektu. Pośrednio został wyrażony też w art. 183 kontrprojektu. 

W projekcie z 1932 r. zdecydowano się na ujęcie omawianej zasady w osobnym artykule 

(art. 311, a następnie art. 292 projektu z 1933 r.). 

O względnym charakterze skargi pauliańskiej mowa była w ustawie niemieckiej i 

austriackiej. Do takiego samego poglądu doszła doktryna francuska
1090

. W odróżnieniu od 

tych porządków prawnych T. X cz. 1 Zwodu Praw przewidywał nieważność umowy. Nie była 

to jednak nieważność ex lege, ponieważ wymagane było wytoczenie przez wierzyciela 

powództwa
1091

. 
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 Tamże, s. 471. 
1089

 E. Till, Polskie…, s. 182. 
1090

 Uzasadnienie…, s. 473; M. Planiol, O zobowiązaniach. Dowody…, s. 132-133. 
1091

 Z. Rymowicz, W. Święcicki, Prawo…, tom drugi, s. 5-9. 
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W art. 293 k.z. ograniczono dochodzenie praw wierzyciela terminem pięcioletnim, 

liczonym od daty dokonania czynności przez dłużnika (§ 1). Jeśli przed upływem terminu 

wierzyciel zawiadomił osobę, przeciwko której chciał dochodzić roszczeń, o zamiarze 

zaskarżenia czynności dłużnika, wówczas termin liczył się od daty zawiadomienia (§ 2). 

Na gruncie kodeksu Napoleona i T. X z. 1 Zwodu Praw przedawnienie skargi 

pauliańskiej następowało na zasadach ogólnych. Natomiast kodeksy niemiecki i austriacki 

wprowadzały termin dziesięcioletni. Został on jednak uznany przez Komisję Kodyfikacyjną 

za zbyt długi
1092

. Z kodeksów tych zaczerpnięto także treść art. 293 § 2 k.z.
1093

 

 Pięcioletni termin był przewidziany w art. 208 projektu Tilla. Ze szczególnego 

terminu przedawnienia zrezygnował L. Domański. Termin pięcioletni został przywrócony w 

art. 312 projektu z 1932 r. W przypadku darowizn został on wydłużony do dziesięciu lat. 

Wprowadzono także możliwość notarialnego zawiadomienia osoby trzeciej przez wierzyciela 

o zamiarze zaskarżenia czynności dłużnika, zdziałanej z jego szkodą. Wówczas terminy te 

liczone były od daty zawiadomienia. W art. 293 projektu z 1933 r. nadano omawianemu 

przepisowi ostateczną treść, ujednolicając termin dochodzenia prawa wierzyciela oraz 

wprowadzając możliwość zawiadomienia osoby trzeciej także za pośrednictwem komornika. 

 

7.2. Podsumowanie 

 

Skarga pauliańska w kodeksie zobowiązań zawdzięcza swój kształt głównie 

rozwiązaniom znanym z ustaw obowiązujących w zaborze niemieckim i austriackim
1094

. 

Najistotniejszą modyfikacją było ograniczenie jej do czynności prawnych, a z drugiej strony 

zliberalizowanie jej przesłanek poprzez uznanie, że wystarczająca była świadomość 

pokrzywdzenia wierzyciela przez dłużnika oraz brak wymogu wymagalności wierzytelności. 

Także zasada względnego skutku skargi pauliańskiej wywodziła się przede wszystkim z 

prawa niemieckiego i austriackiego. W porównaniu do obcych kodeksów skrócono natomiast 

znacznie termin do wytoczenia powództwa. Interesujący jest jednak fakt, że pomimo oparcia 

się na wzorach germańskich, w kodeksie zobowiązań posłużono się terminologią zaczerpniętą 

z sytemu romańskiego („zaskarżenie”, a nie „zaczepienie” czynności dłużnika)
1095

. 
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 Uzasadnienie…, s. 474. 
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 Tamże; F. Zoll. Prawo cywilne b. dzielnicy…, s. 221. 
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 Podobny wniosek został sformułowany we współczesnej literaturze (A. Fermus-Bobowiec, op.cit, s. 125). 
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 J. Fiema, op.cit., s. 111. 
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Zakończenie 

 

Kodeks zobowiązań nie był wprost wzorowany na żadnym z kodeksów 

obowiązujących na ziemiach polskich. Podstawą dla kodeksu zobowiązań nie stał się również 

kodeks szwajcarski ani, pomimo zgłoszonej w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej propozycji, 

projekt francusko-włoski. Twórcy polskiego kodeksu konsekwentnie trzymali się przyjętej już 

na początku prac zasady, że powinien on być własnym, oryginalnym dziełem polskiej myśli 

prawniczej. 

Korzystanie z dorobku innych systemów prawnych powodowało jednak, że większość 

przepisów kodeksu zobowiązań wykazywała dające się zauważyć podobieństwo z jednym z 

obcych kodeksów lub ich projektów.  

Wpływ kodeksu Napoleona na ostateczny tekst kodeksu zobowiązań można dostrzec 

w przypadku około trzydziestu artykułów
1096

. Pomimo tego stopień uwzględnienia wzorców 

romańskich uznawano za zbyt mały. Nie wszystkie bowiem propozycje L. Domańskiego 

zawarte w kontrprojekcie, a oparte na rozwiązaniach francuskich, znalazły uznanie członków 

Komisji Kodyfikacyjnej. Odnotować należy głos J. Konica, syna H. Konica, który niedługo 

po wejściu kodeksu zobowiązań w życie stwierdził, że „najwięcej kłopotu z nimi ma prawnik 

wyszkolony na prawie francuskiem. Nowe prawa w znacznym stopniu oparły się m.in. na 

prawodawstwach państw centralnych, przez co przejęliśmy dobrowolnie część dorobku 

kulturalnego tych właśnie państw, przed których wpływem broniliśmy się w okresie niewoli. 

Jedyne niezaborcze prawodawstwo, jakie u nas obowiązywało, mianowicie prawo francuskie, 

które znakomicie odgradzało nas od wpływów naszych zaborców, było w nieznacznej mierze 

naśladowane przez naszego prawodawcę”
1097

. Podobne refleksje na temat roli kodeksu 

Napoleona wyrażał R. Longchamps de Berier
1098

. Okoliczność, że kodeks Napoleona nie był 

w tej sytuacji faworyzowany w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej dowodzi, że jej członkowie 

nie kierowali się względami politycznymi i sentymentalnymi, lecz dokonywali wyboru co do 

kształtu przepisów kierując się wyłącznie przekonaniem co do ich użyteczności. 
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 Art. 5, 6, 11, 14, 17 § 1, 20 § 2, 26, 27, 28, 46, 51, 60, 88, 91, 92, 102 § 2, 110,134,148, 159, 177-181, 184, 

201, 204, 205, 208, 286 k.z. 
1097

 J. Konic, op.cit., s. 1. 
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 R. Longchamps de Berier, Kodeks…, s. 142-147. 
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Choć ślady kodeksu austriackiego można odnaleźć w około pięćdziesięciu przepisach 

kodeksu zobowiązań
1099

, to żaden z członków Komisji Kodyfikacyjnej, poza E. Tillem, nie 

wskazał wprost kodeksu austriackiego jako źródła inspiracji dla polskiego kodeksu. Podobne 

poglądy są reprezentowane we współczesnej literaturze. Wpływ kodeksu austriackiego nie 

zawsze jest łatwo dostrzegalny, na co wpływa jego odmienna systematyka, nieco archaiczny 

język i redakcja przepisów. Prawo austriackie nie było też dla kodeksu zobowiązań 

dostarczycielem tak fundamentalnych koncepcji prawniczych jak prawo niemieckie (np. 

oświadczenie woli) czy francuskie (np. art. 134 k.z.). Jednak kiedy porównujemy konkretne 

przepisy, pojawia się duża ilość analogii, która uprawnia do stwierdzenia, że pomimo braku 

szczególnych wyrazów uznania dla kodeksu austriackiego, jego poszczególne przepisy 

wielokrotnie były wzorem dla odpowiednich przepisów polskiego kodeksu. Duża ilość 

podobieństw pomiędzy kodeksem austriackim i polskim nie powinna być zaskoczeniem. 

Uwzględnić bowiem należy fakt, że obaj główni referenci projektów, tzn. E. Till i 

R. Longchamps de Berier, wywodzili się z zaboru austriackiego. Kodeks z 1811 r. był dla 

nich prawem rodzimym, które znali najlepiej. Naturalnym wydaje się zatem, że kodeks 

austriacki stanowił punkt wyjścia przy tworzeniu poszczególnych przepisów kodeksu 

zobowiązań. 

Przepisy T. X cz. 1 Zwodu Praw nie odegrały większej roli w toku prac 

kodyfikacyjnych. Wprawdzie można wskazać przepisy kodeksu zobowiązań, które zawierały 

podobne regulacje jak odpowiednie przepisy kodeksu rosyjskiego (np. umowa przedwstępna), 

ale nigdy kodeks zobowiązań nie opierał się wtedy tylko na prawie rosyjskim. W każdym z 

tych przypadków przepisy kodeksu zobowiązań i T. X cz. 1 Zwodu Praw były podobne do 

przynajmniej jednego z pozostałych kodeksów. Natomiast w około dziesięciu przypadkach 

przepisy kodeksu zobowiązań były oparte na projekcie rosyjskim z 1913 r.
1100

 Był on ważną 

inspiracją dla L. Domańskiego, który pod poszczególnymi przepisami kontrprojektu 

umieszczał odwołania do projektu rosyjskiego. Odwołania takie znalazły się także w 

późniejszych „Instytucjach”. Natomiast R. Longchamps de Berier w uzasadnieniu zawarł 

dwadzieścia jeden odwołań do projektu rosyjskiego
1101

. Poza wspomnianymi dziesięcioma 

przypadkami, przepisy projektu rosyjskiego były podobne także do przepisów innych 

kodeksów zaborczych.  

                                                           
1099

 Art. 1, 18, 21, 23 § 2, 29, 34-37, 49, 53, 54, 61, 63 – 67, 74, 81, 95, 104, 106, 115, 118, 119, 150, 153-157, 

160, 161, 179 pkt. 2, 182, 188, 193, 216, 237, 241-243, 248, 250, 252, 253, 263-266, 283 § 4 k.z. 
1100

 Art. 12, 68, 86 – 89, 130 § 2, 161, 167, 206 § 2, 217, 222 § 3, 238, 262 k.z. 
1101

 Odwołania te znajdują się na stronach 15, 74, 86, 94, 118, 171, 172 (trzykrotnie), 184, 205, 238, 247, 287, 

315, 321, 324, 342, 347, 411, 415 uzasadnienia do kodeksu zobowiązań.  
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Podobieństwa do kodeksu niemieckiego można dostrzec w około pięćdziesięciu 

przypadkach
1102

. Ilość tych analogii upoważnia do stwierdzenia, że przepisy obowiązujące w 

zaborze pruskim były ważną, jeśli nie główną, inspiracją dla Komisji Kodyfikacyjnej. Wpływ 

prawa niemieckiego na kodeks zobowiązań dodatkowo wyrażał się poprzez przyjęcie 

pewnych rozwiązań z kodeksu austriackiego (wprowadzonych nowelą z 1916 r.) oraz z 

kodeksu szwajcarskiego, które były zmodyfikowanymi regulacjami niemieckimi. 

W odróżnieniu od kodeksu niemieckiego zrezygnowano jednak z szeregu zapisów uznanych 

za zbyt kazuistyczne. Wiele instytucji zostało ujętych w zdecydowanie bardziej zwięzłej 

formie (np. jeden art. 59 k.z., dotyczący określenia świadczenia przez osobę trzecią, zamiast 

pięciu paragrafów w kodeksie niemieckim). Istotny wpływ kodeksu niemieckiego zaznaczył 

się zwłaszcza w przyjętej w kodeksie zobowiązań koncepcji oświadczenia woli.  

Dążenie do ogólności nie poszło jednak tak daleko jak w przypadku kodeksu 

szwajcarskiego, którego około czterdzieści przepisów stało się inspiracją dla regulacji 

kodeksu zobowiązań
1103

. Ilość tych analogii pozwala stwierdzić, że kodeks szwajcarski 

wywarł znaczący, ale nie najsilniejszy, wpływ na polski kodeks. Wiele przepisów kodeksu 

szwajcarskiego wykazywało przy tym podobieństwo z kodeksem niemieckim. Rozróżnienie, 

czy w danym przypadku można mówić o wpływie kodeksu niemieckiego, czy też 

szwajcarskiego nie zawsze jest łatwe, gdyż wpływy obu kodeksów wzajemnie się przenikały. 

Przepisy kodeksu szwajcarskiego były często syntetyczną wersją przepisów kodeksu 

niemieckiego.  

Twórcy polskiego kodeksu nie dążyli jednak do nadania jego przepisom takiej 

zwięzłości jak w kodeksie szwajcarskim. Pomimo pewnej atrakcyjności szwajcarskiej 

koncepcji powstaje pytanie, czy idea ta mogła być przeniesiona na grunt polski. W prawie 

szwajcarskim brak ustawowej regulacji wielu elementów stosunków prawnych był 

uzupełniany, na podstawie art. 1 ust. 2 i 3 kodeksu cywilnego szwajcarskiego, poprzez nakaz 

zastosowania przez sędziego prawa zwyczajowego, a w jego braku, własnych reguł 

uwzględniających poglądy doktryny i orzecznictwa. W Polsce, ze względu na istniejące 

pomiędzy poszczególnymi dzielnicami różnice, mogłoby to spowodować pojawienie się 

dużych rozbieżności przy interpretacji tych samych instytucji prawnych. 
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 Art. 15, 16 § 3, 21, 23, 31, 33, 34, 35, 43, 44, 47 § 1, 48, 57, 59, 63, 64, 67, 76, 80, 90, 97 § 1, 100, 101, 104, 

106, 109, 112, 123 – 125, 138, 142, 143, 146, 161, 163, 165 § 2, 167, 209, 211 § i 2, 218 – 221, 231 - 233 , 240, 

256 § 2, 278, 279, 280 k.z. 
1103

 Art. 38, 41 – 43, 50 § 1, 55, 56, 61, 65, 71, 72, 73 § 1, 86 § 1, 94, 98, 101, 126, 127, 134, 137 § 2, 141, 158, 

162 § 2, 164, 166, 168, 169, 174, 175, 191, 192, 215, 231, 235, 236, 274, 276, 277. 
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Przestrzegano natomiast zasad tworzenia przepisów zastosowanych w kodeksie 

szwajcarskim, sformułowanych przez E. Hubera. Więcej niż jedno zdanie w jednym 

paragrafie, ale jednocześnie nie więcej niż dwa, znajdziemy tylko w dziesięciu artykułach 

kodeksu zobowiązań
1104

. Natomiast więcej niż trzy paragrafy można odnaleźć w dziewięciu 

artykułach
1105

. 

Wpływ projektu francusko-włoskiego można dostrzec w ponad dwudziestu przepisach 

kodeksu z 1933 r.
1106

 Wpływ ten nie był zatem duży. W decydowanej większości dotyczył 

tylko warstwy językowej, a nie kształtu danej instytucji. Nie mogło być inaczej w sytuacji, 

gdy twórcy kodeksu zobowiązań skłaniali się generalnie ku systemowi germańskiemu, a nie 

romańskiemu, z którego wywodził się projekt francusko-włoski. Znamienne jest, że te 

przypadki, w których można dostrzec wpływ projektu francusko-włoskiego (np. umowa 

przedwstępna, zadatek), dotyczą instytucji zaadaptowanych z systemów germańskich, 

odmiennych od rozwiązań przyjętych w kodeksie Napoleona. 

Kodeks zobowiązań nie był jednak bynajmniej kompilacją instytucji prawnych 

zapożyczonych z innych kodeksów. Porównanie przepisów obcych kodeksów z przepisami 

kodeksu zobowiązań oraz prześledzenie zmian jakim podlegały one na kolejnych etapach prac 

kodyfikacyjnych dowodzą, że poszczególne przepisy kodeksu zobowiązań były z reguły 

kształtowane z uwzględnieniem różnych tradycji prawnych. Jeżeli nawet konkretna instytucja 

wykazuje wyraźne podobieństwo do jednego z obcych kodeksów, to nie ograniczało to 

członków Komisji w jej modelowaniu poprzez dodanie elementów zapożyczonych z innych 

systemów. W innych przypadkach dana instytucja kodeksu zobowiązań mogła stanowić 

swoistą hybrydę rozwiązań pochodzących z różnych kodeksów. Przykładem jest wyzysk, 

którego przesłanki zastosowania były wzorowane na kodeksie niemieckim i austriackim, 

konsekwencje w postaci nie tylko unicestwienia czynności, ale i alternatywnej możliwości 

modyfikacji świadczenia, na projekcie francusko-włoskim, zaś idea zastąpienia sankcji 

nieważności możliwością uchylenia się od skutków oświadczenia woli wywodziła się z 

kodeksu szwajcarskiego. Innym przykładem jest umowa przedwstępna, przy której 

połączono, zaczerpnięty z kodeksu austriackiego, wymóg określenia istotnych postanowień 

umowy przyrzeczonej oraz terminu jej zawarcia, z opartymi na projekcie francusko-włoskim 

rodzajami i przesłankami roszczeń z umowy przedwstępnej. Podobnie w przypadku opisanej 
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 Art. 49, 53, 64, 65, 83, 106, 119, 224, 280, 293 k.z. 
1105

 Art. 62, 101, 104, 183, 190, 211, 220, 283, 288 k.z. 
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 Art. 19, 25, 39, 40, 47 § 2, 49, 60, 62, 74, 91, 108, 136, 150, 200, 203, 211 § 3, 212 § 1, 214, 249, 256 § 1, 

260, 261 k.z.  
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w art. 150 k.z. odpowiedzialności z tytułu wylania, spadnięcia i wyrzucenia rzeczy z 

pomieszczenia, sam pomysł ustawowej regulacji oparty był na regulacjach austriackich,  

uzupełnionych o okoliczności ekskulpacyjne zapożyczone z projektu francusko-włoskiego. 

Często obok siebie znalazły się rozwiązania pochodzące zarówno z systemu germańskiego, 

jak i romańskiego, np. idea umieszczenia obok siebie przepisów o przelewie i przejęciu długu 

wywodziła się z kodeksu niemieckiego i szwajcarskiego, ale dodane do nich przepisy o 

subrogacji umownej i ustawowej były wcześniej kompleksowo opracowane w kodeksie 

Napoleona i projekcie francusko-włoskim. Podobnie przepisy o formie czynności prawnej 

oparte były na kodeksie niemieckim, ale dodane do nich przepisy o skutku ad probationem 

zostały zaczerpnięte z kodeksu Napoleona. 

W tej sytuacji udzielenie odpowiedzi na pytanie, który z obcych systemów prawnych 

wywarł przeważający wpływ na kodeks zobowiązań nie jest zadaniem łatwym. Niemal 

bowiem przy każdej instytucji prawnej krzyżowały się rozwiązania pochodzące z różnych 

systemów prawnych. Przedstawione wyliczenia przepisów w których dostrzec można 

wyraźne rysy jednego z obcych kodeksów prowadzi do wniosku, że wpływy ich były 

ilościowo porównywalne, za wyjątkiem prawa rosyjskiego, które ze względu na swój 

anachroniczny charakter nie mogło być wzorem dla twórców polskiego kodeksu. 

Uwzględniając jednak liczbę zapożyczeń oraz pośrednie oddziaływanie także poprzez prawo 

austriackie i szwajcarskie należy dojść do wniosku, że główną inspiracją dla twórców 

kodeksu zobowiązań było prawo niemieckie. Dodatkowo, ponieważ większość z 

uwzględnionych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej obcych wzorców reprezentowała system 

germański (kodeks austriacki, niemiecki i w znacznym stopniu szwajcarski), to suma ich 

wpływów zdecydowała też, że kodeks zobowiązań w przeważającym zakresie opierał się na 

wzorach germańskich. O ile jednak wpływ prawa niemieckiego i szwajcarskiego nie był do 

tej pory kwestionowany, to pewnym zaskoczeniem może być stwierdzenie, że ważną 

inspiracją był też kodeks austriacki. 

Wpływy germańskie były szczególnie widoczne w projekcie Tilla. Choć autor 

projektu nie zamykał się w kręgu kodeksu austriackiego, niemieckiego i szwajcarskiego, 

odwołując się także niekiedy do kodeksu francuskiego, to jego projekt wykazywał bardzo 

silne wpływy tradycji germańskiej. Spotkało się to z oporem części członków Komisji 

Kodyfikacyjnej i niezadowoleniem prawników pochodzących z ziem centralnych. Efektem tej 

krytyki był kontrprojekt Domańskiego, w którym w szerokim zakresie skorzystano z 

rozwiązań romańskich. Na późniejszych etapach prac kodyfikacyjnych powrócono jednak do 



335 

 

wielu rozwiązań zaczerpniętych z prawa niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego, 

znanych z projektu Tilla. Pomimo że prof. Till nie uczestniczył już w decydującej fazie prac 

nad kodeksem zobowiązań, to stworzony przez niego projekt, wspólnie z kontrprojektem 

Domańskiego, stanowił nadal podstawę do tworzenia ostatecznego tekstu kodeksu.   

Spośród członków Komisji Kodyfikacyjnej, którzy pracowali nad prawem 

zobowiązań, zwolennikami oparcia kodeksu na rozwiązaniach pochodzących z systemów 

germańskich byli z pewnością E. Till i R. Longchamps de Berier. Obaj byli jednak otwarci na 

rozwiązania zaczerpnięte z innych kodeksów. Jak się wydaje, na przeciwnym biegunie można 

umieścić I. Łyskowskiego, który reprezentował zwolenników systemu romańskiego, w 

szczególności projektu francusko-włoskiego. Pośrodku znajdował się L. Domański, którego 

kontrprojekt, choć silnie odwoływał się do tradycji romańskiej, to jednak uwzględniał też 

rozwiązania zastosowane w innych kodeksach. Najbardziej enigmatyczną postacią 

Podkomisji prawa o zobowiązaniach pozostaje H. Konic. W jego przypadku można 

domniemywać, że wysoko cenił kodeks Napoleona. Nie można jednak zapominać, że swoich 

publikacjach poświęcał dużo uwagi prawu szwajcarskiemu, co sugeruje, iż doceniał 

zastosowane tam rozwiązania. Takie rozłożenie poglądów członków Podkomisji nie tłumaczy 

silnego przechylenia się kodeksu z 1933 r. w stronę systemu germańskiego, gdyż zwolennicy 

systemu germańskiego nie mieli w niej większości.  

Wszystkie projekty stworzone przez członków Komisji Kodyfikacyjnej łączyło 

natomiast dążenie do syntetyczności i uniknięcia zbędnej kazuistyki. Pod tym względem 

wzorem pozostawał kodeks Napoleona, który, pomimo że znacznie starszy, cechował się 

mniejszym stopniem kazuistyki niż kodeks niemiecki. Kodeks zobowiązań nie był jednak 

przy tym tak zwięzły jak kodeks szwajcarski. 

Porównanie końcowego projektu Komisji Kodyfikacyjnej z 1933 r. z treścią kodeksu 

zobowiązań, który wszedł w życie w 1934 r. dowodzi, że nie jest do końca prawdziwy 

rozpowszechniony pogląd o nieingerowaniu w II Rzeczpospolitej władzy wykonawczej w 

proces tworzenia prawa przez Komisję Kodyfikacyjną. Już bowiem poza Komisją, na etapie 

prac w Ministerstwie Sprawiedliwości, dokonano szeregu istotnych zmian. Przyczyna ich 

wprowadzenia nie jest do końca znana. Możliwe, że było to skutkiem przypadku. Były to 

jednak zmiany ściśle merytoryczne, niepodyktowane względami ideologicznymi i 

niepodważające autorytetu Komisji. 

Obserwacja procesu tworzenia kodeksu zobowiązań skłania do refleksji na temat 

zasad tworzenia prawa. Twórcy kodeksu nie dążyli za wszelką cenę do tworzenia zupełnie 
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nowych, oryginalnych rozwiązań. Kodeks zobowiązań jest raczej przykładem takiego aktu 

prawnego, którego budowa polegała na subtelnym modelowaniu już istniejących instytucji 

prawnych. Takie podejście było częściowo uzasadnione stanem prawnym obowiązującym na 

ziemiach polskich. W sytuacji, gdy pomiędzy poszczególnymi dzielnicami istniały duże 

różnice, narzucanie im zupełnie nowych konstrukcji prawnych mogło okazać się zbyt dużym 

wyzwaniem. Zamiast tego, można było w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejące, 

wspólne niektórym przynajmniej dzielnicom, instytucje, wybierając, tam gdzie nie było 

możliwości kompromisu, najlepsze rozwiązania. Niekiedy jednak sięgano po koncepcje 

będące w opozycji do wszystkich prawodawstw zaborczych, np. prymat odszkodowania w 

pieniądzu. 

Wybór konkretnych rozwiązań nie służył także przecinaniu sporów doktrynalnych, co 

niejednokrotnie podkreślał w „Uzasadnieniu” R. Longchamps de Berier, np. przy problemie 

abstrakcyjności czynności prawnych.  

Twórcy kodeksu potrafili jednak w sposób twórczy wprowadzać do kodeksu nowe, 

pionierskie idee. Świadczy o tym nowoczesne ujęcie od strony pozytywnej zasady swobody 

umów, określenie zasad odpowiedzialności za ruch przedsiębiorstwa czy też wprowadzenie 

klauzuli rebus sic stantibus. Oryginalny charakter miało także rozróżnienie przy 

odpowiedzialności deliktowej odpowiedzialności za czynności powierzone oraz wykonywane 

przed podwładnego. Dostrzeżono też potrzebę przeniesienia przepisów o regulaminach do 

części ogólnej kodeksu. 

Generalnie zachowawcze działanie Komisji Kodyfikacyjnej nie deprecjonuje 

bynajmniej pracy twórców kodeksu. Stosunkowo krótki okres obowiązywania kodeksu nie 

jest dowodem jego słabości. Zastąpienie go kodeksem cywilnym z 1964 r. podyktowane było 

względami ideologicznymi. Porównanie przepisów kodeksów z 1933 i 1964 r. prowadzi do 

wniosku, że obowiązujący kodeks cywilny jest w przeważającym stopniu oparty na kodeksie 

zobowiązań. Wiele przepisów jest niemal identycznych pod względem językowym. 

Przekonuje to o trafności rozwiązań wybranych przez członków Komisji Kodyfikacyjnej.  
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