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Przedmowa

W książce „Swoboda czynności prawnych’’ przedstawiono swobodę czynno
ści prawnych, to jest swobodę umów i jednostronnych czynności prawnych. 
Omówiono ją w poszczególnych działach prawa cywilnego (prawie zobowiązań 
— części ogólnej, prawie rzeczowym, prawie spadkowym, prawie rodzinnym). 
Dano ogólny zarys swobody czynności prawnych (umów, jednostronnych) 
w przeszłości, teraźniejszości, w przyszłości. Przedstawiono teoretyczną i nor
matywną koncepcję swobody jednostronnych czynności prawnych, której autor 
jest zwolennikiem (na tle kodeksu cywilnego), przeciwstawiając się w zasadzie po
wszechnie przyjętemu poglądowi o braku takiej swobody. Jest to nowość w nauce. 

Przystępując do pracy nad rozprawą doktorską pt., Dziedziczenie testamen
towe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne" uznałem za stosowne poprze
dzić ją— osadzić dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych na tle swo
body testowania, które ją ogranicza, a tej zakotwiczenie w swobodzie czynności 
prawnych w ogóle, co doprowadziło mnie do stworzenia tej pracy w postaci 
trzech części: 1) Swoboda czynności prawnych, 2) Swoboda testowania, 3) Dzie
dziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne i odkrycia mi 
istoty prawa: istotą prawa Chrystusowego jest wolność. Stąd powstało pytanie: 
Czy wiesz, jakie znaczenie ma ta praca? Ostatecznie prace te zostały zwieńczo
ne rozprawą doktorską pt. „Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych 
przez osoby fizyczne”, Kraków 1982, która objęła wspomniana część trzecią 3- 
częściowego dzieła (w rękopisie). Książka pt. „Swoboda czynności prawnych” 
obejmuje część pierwszą wspomnianego dzieła (rękopisu). Równolegle z tą książ
ką ukazała się druga książka pt.. Swoboda testowania”, która obejmuje część 
drugą wspomnianego dzieła (rękopisu). Paralelnie z tą pierwszą i drugą książką 
ukazała się trzecia książka pt.. Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych 
przez osoby fizyczne", która stanowi część trzecią wspomnianego dzieła (ręko
pisu). W ten sposób rękopis pierwotny został wydany w całości, w postaci trzech 
odrębnych książek. Dzieła te mają charakter samoistny (samodzielny), tak, że 
można je swobodnie czytać niezależnie od siebie, ale pozostają one w związku, 
dlatego zachęcam Czytelników do przeczytania tych trzech książek, najlepiej 
w tej kolejności, jak powiedziałem, rękopisu (1, 2, 3). W ten sposób doszliśmy 
do genezy tej książki. 

Literatura do tej książki „Swoboda czynności prawnych” jest w przypisach 
do niej. Uzupełniający wykaz bibliograficzny za lata 1982-2002 jest w książce 
. Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne”, gdzie 
jest zamieszczona zbiorcza bibliografia uzupełniająca do książki,. Swoboda czyn
ności prawnych" i. fiwoboda testowania" oraz „Dziedziczenie testamentowe 
gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne” za lata 1982-2002 oraz pełna biblio
grafia do książki Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez oso
by fizyczne" i wybrana bibliografia do książki „Swoboda testowania” (za cały 
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okres czasu, to jest przed 1982 r. i po nim). Takie ujęcie rzeczy wynikło ze wzglę
dów wydawniczych i technicznych. 

Swobodę czynności prawnych napisano na tle ustawodawstwa do 1980 r. Ma 
ona charakter teoretyczny i zawsze zachowa swą aktualność. Małe zmiany w k. c. 
zaznaczone w drodze krótkich wzmianek aktualizacyjnych (odmienną czcionką 
— kursywą). 

Niniejsza książka omawia istotne zagadnienia z tzw. czystej cywilistyki, z teo
rii prawa cywilnego. Zachowają one zawsze aktualność, przez wieki. 

Autor urodził się 8 września 1951 r. we wsi Mszana Górna w rodzinie chłop
skiej. Przedmiotem jego zainteresowań jest prawo rolne i cywilne oraz prawo- 
znawstwo, w szczególności prawo spadkowe — testament, dziedziczenie testa
mentowe i ustawowe gospodarstw rolnych oraz przekazywanie gospodarstw 
rolnych w zamian za emeryturę lub rentę. Z tego przede wszystkim zakresu opu
blikował 100 prac naukowych (są one w sposób niepełny wymienione w biblio
grafii). Ważniejsze publikacje autora: „Testament w polskim prctwie cywilnym — 
zagadnienia ogólne, Kraków 1991, wyd. 1, UJ, Bielsko-Biała 1999, wydanie II, 
Studio „STO”; „Testament—zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie 
cywilnym”, Kraków — Poznań 1993, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”; „ Wzo
ry testamentów z komentarzem”, Bielsko-Biała 1994, wydanie I, Wydawnictwo 
„STO”, Bielsko-Biała 1998, wydanie II, Studio „STO”, wydanie III, Bielsko- 
Biała 2000, Studio „STO”; „Umowa z następcą', Bielsko-Biała 1996, Wydaw
nictwo „STO”; Kodeks cywilny ze skorowidzem rzeczowym teoretyczno-norma- 
tywnym opracowanym przez M. Niedośpiała, Bielsko-Biała 1999, Studio „STO”; 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze skorowidzem rzeczowym teoretyczno-normatyw- 
nym opracowanym przez M. Niedośpiała, Bielsko-Biała 1999, Studio „STO”. Są 
to odrębne książki od obecnie publikowanej. 

Praca ma charakter naukowy, ale jest do czytania dla wszystkich — dla praw
ników (zwłaszcza naukowców, notariuszy, adwokatów, sędziów-cywilistów, 
prawników-cywilistów, prawników-agrarystów, radców prawnych, aplikantów), 
naukowców, ekonomistów, socjologów, historyków, studentów, osób zawiera
jących umowy, wszystkich Czytelników bez przygotowania prawniczego. 

Dziękuję bardzo Wydawnictwu Studio „STO” w Bielsku-Białej za wydanie 
tej książki, w szczególności Państwu Krzysztofowi i Dorocie Zbijowskim, Panu 
Dariuszowi Michasiów, Pani Joannie Ciombor, Panu Robertowi Kupisz, i innym 
Pracownikom Wydawnictwa. 

Kraków, 26 lipca 2002 r. 
Michał Niedośpiał
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Autonomia woli stron w rozwoju historycznym

§ 1. RZYMSKIE PRAWO PRYWATNE

W literaturze, rozpatrując zagadnienie autonomii woli stron, analizę rozpo
czyna się zwykle od okresu rewolucji francuskiej. W ramach swobody czynno
ści prawnych szczególną uwagę poświęca się wolności umów. Należy jednak 
przyjąć, że ta ostatnia, która legła u podstaw zasady autonomii woli, ma swe źró
dło już w prawie rzymskim. Wolność umów ukształtowała się w zalążku w tym 
właśnie okresie. Wprawdzie sama umowa pojawiła się już w życiu społeczeństw, 
które nie znały jeszcze państwa i prawa1, niemniej jednak wydaje się, że zasadę 
swobody umów należy wiązać z chwilą powstania organizacji państwowej oraz 
prawa, które udziela zorganizowanej sankcji zawieranym umowom. Niewątpli
wie umowy sprzed powstania państwa także były obwarowane swoistą sankcją 
na wypadek ich niewykonania, niemniej jednak celowe jest rozpatrywanie ca
łego zagadnienia dopiero w ramach państwa i norm prawnych, które w nim obo
wiązywały. Tym bardziej, że zmienił się charakter samej umowy. Dlatego teza, 
że swoboda umów' istniała w mniejszym lub większym zakresie od czasów, kiedy 
ludzkość zaczęła się nimi posługiwać2, nie wydaje się słuszna. Tak się składa, 
że europejski system prawny pozostaje pod przemożnym wpływem prawa rzym
skiego, przeto od niego należy rozpocząć analizę zagadnienia. Skoro zasada swo
body umów w zalążku istniała już w prawie rzymskim, należy poświęcić jej tro
chę więcej szczegółowych uwag. Przez umowę (pactum) rozumiano zgodne 
oświadczenia woli dwóch lub więcej osób co do tego samego przedmiotu3. Sama 
umowa w' prawie rzymskim była niezaskarżalna. Było to tzw. pactum nudom. 
Jedne z nich uznało prawo cywilne za zaskarżalne (contractos), inne dopiero 

'■ Z. Radwański, Teoria umów. Warszawa 1977, s. 7. Ciekawe rozważania co do prawa umownego 
ludów pierwotnych snuje St. Estreiclier, Początki prawa umownego, Kraków 1901, s. 25 i nast. 
(wraz z. dalszą literaturą, tam zestawioną). Jak stwierdza autor, w okresie tym istniała już insty
tucja umowy, przy czym jej charakter znacznie odbiegał od ujęć obecnie przyjętych. Jedynym ty
pem umowy był tzw. kontrakt zbratania, zawierany pomiędzy poszczególnymi grupami (rodami, 
plemionami) w celu wymiany produktów, którymi dana gnipa nie dysponowała lub posiadała je, 
lecz w niewy starczającej ilości. Wykonanie umowy było chronione sankcją odwetu ze strony całej 
grupy lub jej naczelnika. Dopiero w toku rozwoju organizacji państwowej w miejsce jednego kon
traktu zbratania pojawiają się najpierw' pojedyncze, a potem coraz liczniejsze typy umów, jak 
sprzedaż, zamiana, darowizna itd. Kontrakt zawierany jest już pomiędzy jednostkami, a nie między 
poszczególnymi grupami. Wykonanie umów opiera się najpierw na sankcji typu etycznego, po
tem udziela jej państwo. Krótkie wywody co do prawa ludów pierwotnych zawiera również cy
towana monografia Z. Radwańskiego, Teoria umów, s. 7 i nast. 

L S. Buczkowski, Zasada wolności umów w obrocie uspołecznionym, PiP 1961, z. 3. s. 432. 
1 W. Osuchowski, Zarys rzymskiego prawa pry watnego. Warszawa 1971, s. 396. 



z biegiem czasu otrzymały ochronę prawa pretorskiego (pacta praetoria) i ce
sarskiego (pacta legitima). Pacta praetoria i pacta legitima obejmowano łącz
ną nazwą: pacta vestita. Dzisiejszemu ustawodawstwu nie jest znany podział na 
contractus i pacta. Odpowiednikiem umowy, w dzisiejszych tego słowa znacze
niu, był niewątpliwie rzymski kontrakt, chroniony na podstawie actionis oraz 
pactutn — zaskarżalne. Dopiero bowiem w późniejszym okresie pewne pacta, 
które przecież były niezaskarżalne, uzyskały ochronę prawną na podstawie pra
wa pretorskiego i ustawodawstwa cesarskiego (pacta vestita), i to przy pomocy 
innych środków niż actio. Nie wydaje się słuszne, aby odpowiedników dzisiej
szych umów dopatrywać się tylko w kontraktach i pactis vistitis, czyli w umo
wach zaskarżalnych (kontrakty — w trybie szczególnym, pacta vestita —w try
bie szczególnym). Należy przyjąć, że także pacta nuda rodziły zobowiązania, 
lecz były one niezaskarżalne4. Do istoty jednak umowy nie należy zaskarżalność. 
ważne jest tylko, czy rodzi ona prawa i obowiązki, czyli, czy z oświadczeń stron 
powstają skutki prawne. Zaskarżalność jest cechą procesową, a nie — material- 
noprawną. Widać to wyraźnie, na przykład, w stosowaniu przepisów o nienale
żytym świadczeniu, potrąceniu, odnowieniu, aczkolwiek konkretne ustawodaw
stwa mogą wyłączyć lub ograniczyć znaczenie zobowiązań naturalnych5, np. 
przez wyłączenie lub ograniczenie możliwości zgłoszenia, takich zobowiązań, 
do potrącenia. Umowy mogą być niezaskarżalne: od samego początku, tj. od 
chwili ich zawarcia (np. art. 413 § 1 k. c. ) lub — po tym okresie (np. art. 117 § 2 
zd. 2 k. c. ). Kontraktami nazywano umowy, których zaskarżalność opierała się 
na przyczynie uznanej przez prawo cywilne (ius civile). Każdy zatem kontrakt 
był umową, ale nie każda umowa była kontraktem. Podstawę zaś zaskarżalno- 
ści stanowiły: verba — uroczyste słowa, litterae — pismo, res — wręczenie rze
czy i consensus — porozumienie. Stosownie do tego rozróżniano 4 typy kontrak
tów, które dochodziły do skutku w następujący sposób: a) werbalne — przez 
wypowiedzenie uroczystych słów, b) literalne — przez dokonanie czynności w 
określonej formie pisemnej, c) realne — przez wręczenie rzeczy, d) konsensu- 
alne — przez samo porozumienie stron6. Kontrakty konsensualne stanowiły na 
tle poprzednich zupełny wyjątek i były historycznie najmłodsze. Z biegiem upły
wu czasu, w' miarę rozwoju stosunków społeczno-ekonomicznych, istniejący sys
tem kontraktów okazał się niewystarczający. Pojawiły się tzw. kontrakty realne 
nienazwane (contractus reales innominati), w których wcześniejsze (efektywne).  

4- Odm. K. Kolańczyk, Prawo rzymskie. Warszawa 1976, s. 414 (nudapactio obligatonem non ¡xi- 
rit, set paiit exceptioneiri). 

’• Co do prawa rzymskiego por. K. Kolańczyk, tamże, s. 414, 139 i nasL—dopuszczalność ekscep- 
cji (zarzutu obrony własnego prawa płynącego z umowy niezaskarżalnej); s. 424 — niedopusz
czalność przy dobrowolnym spełnieniu świadczenia z umowy niezaskarżalnej condictio indebi
ti: s. 457—dopuszczalnośćnowacji (/roi otówu. sj zobowiązań naturalnyclt; s. 460—dopuszczalność 
potrącenia (compensationiś). W związku z tym por. m. in. uwagi dotyczące pacti de non petendo 
(s. 459). 

W. Osuchowski, tamże, s. 396 i nasL
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realne spełnienie świadczenia przez jedną ze stron stanowiło podstawę do po
wstania zaskarżalnego zobowiązania. Z kolei uległ rozszerzeniu krąg kontrak
tów konsensualnych w ten sposób, że udzielono — na podstawie prawa pretor- 
skiego, a następnie ustawodawstwa cesarskiego — ochrony prawnej niektórym 
nieformalnym umowom (tzw', pactis vestitis). Pacta preatoria —były nieformal
nymi umowami uznanymi i chronionymi według prawa pretorskiego. Zaś pac
ta legitima — to umowy, które uzyskały ochronę prawną dopiero w okresie do
minatu, w' oparciu o indywidualne decyzje cesarzy. 7 W końcowym okresie 
rozwoju prawa rzymskiego, reasumując powyższe wywody, obok kontraktów, 
rozszerzonych o kategorię kontraktów' realnych nienazwanych, istniał system 
paktów (pactorum vestitorum), chronionych na podstawie prawa pretorskiego 
i ustawodawstwa cesarskiego, który to zespół paktów przyczynił się do rozluź
nienia systemu kontraktowego. Istotna różnica pozostała tylko między kontrak
tami a tzw. pactis nudis, których zakres kurczył się (były to zobowiązania nie- 
zaskarżalne). Zaś różnica między kontraktami a tzw. pactis vestitis zacierała się 
stopniowo, zwłaszcza w praw'ie wulgarnym i justyniańskim utrzymywała się tyl
ko tradycyjnie odrębna nomenklatura, ale skutki praktyczne tych czynności były 
podobne8. W okresie prawa klasycznego i następnym główne operacje gospodar
cze odbywały się w ramach odformalizowanych czynności prawnych, takich jak 
np. kontrakty realne, konsensualne i pacta. 

’■ K. Kolańczyk, tamże, s. 418. 
"■ K. Kolańczyk. tamże, s. 419. 

7. powyższej analizy wynika zatem, że prawu rzymskiemu znane były pew
ne typowe, prawnie uznane i chronione czynności prawne, w ramach których roz
wijał się obrót gospodarczy. Krąg tych czynności, w miarę rozwoju stosunków 
społeczno-ekonomicznych, ulegał rozszerzeniu, najpierw przez rozszerzenie sys
temu kontraktów realnych w postaci kontraktów realnych nienazwanych, następ
nie poprzez rozszerzenie systemu kontraktów konsensualnych, dzięki udziele
niu ochrony prawnej przez pretora, a następnie cesarza niektórym umowom nie 
rodzącym zaskarżalnych zobowiązań (pactis niulis); były to tzw. pacta vestita. 
Jeśli zważyć jeszcze na fakt, że każde pactum mogło być podniesione do rangi 
kontraktu, przez złożenie oświadczeń w trybie stypulacji, to niewątpliwie krąg 
stosunków' zobowiązaniowych uległ znacznemu poszerzeniu. RówTiież obowiąz
ki stron z kontraktów realnych i konsensualnych można było ująć w formę sto
sowanych przyrzeczeń stypulacyjnych (np. obowiązki z umowy sprzedaży). Po
jęcie „umowy typowej” nie pokrywa się zawsze ze współczesnym rozumieniem 
tego terminu, przykładowo, zobowiązanie ze stypulacji mogło mieć treść w za
sadzie dowolną (a zatem — o charakterze generalnym; nadto była to czynność 
jednostronnie zobowiązująca). Nie istniała zatem na tle prawa rzymskiego zasada, 
że strony w drodze umowy mogą powołać do życia dowolny stosunek zobowią
zaniowy, także taki, który nie został uregulowany przepisami, byle tylko jego 
treść nie sprzeciwiała się prawu oraz dobrym obyczajom. Na sformułowanie tej 
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reguły trzeba będzie jeszcze długo czekać, aż do czasów nowożytnych. Niemniej 
jednak zważywszy na fakt, że w końcowym okresie rozwoju prawa rzymskiego 
krąg typowych czynności prawnych był bardzo szeroki, a nadto, że każde zobo
wiązanie można było zaciągnąć w drodze stypulacji, prawo rzymskie w swym 
końcowym rozwoju, znacznie zbliżyło się do nowoczesnej zasady, że strony 
mogą powołać do życia dowolny stosunek zobowiązaniowy. 

Za przejaw swobody umów uważa się uprawnienie stron do dokonywania 
czynności prawnych w dowolnej formie. Od tego ustawodawca przewiduje pew
ne wyjątki, wprowadzając wymóg określonej formy. Jak ta sprawa przedstawiała 
się w prawie rzymskim, wymaga to krótkiej analizy. Według dawnego prawa cy
wilnego skuteczność czynności prawnych była uzależniona od zachowania okre
ślonej formy. Ten formalizm ulegał jednak stopniowemu rozluźnieniu. Spośród 
wyżej wymienionych czynności, kontrakty werbalne i literalne były ściśle for- 
malistyczne, zaś nie było określonych wymogów co do formy w przypadku kon
traktów realnych i konsensualnych. Po rozszerzeniu systemu kontraktowego na 
kontrakty realne nienazwane oraz pacta vestita zasięg nieformalnych czynności 
prawnych uległ znacznemu zwiększeniu; w okresie prawa klasycznego i później
szym najważniejsze operacje gospodarcze odbywały się już w ramach nieformal
nych czynności prawnych9 IO *. W tych przypadkach, w których nie było określonych 
wymagań co do formy, wola osób dokonujących czynności mogła być wyrażo
na przez każde zachowanie tych osób, byleby tylko ujawniało ono ich wolę 
w sposób dostateczny. Jeśli przyjąć, że rzymskie kontrakty i pacta vestita stano
wiły praktycznie odpowiedniki dzisiejszych umów (zaskarżalnych), to można 
stwierdzić, iż na tle prawa rzymskiego, w jego końcowym rozwoju, obowiązy
wała zasada dowolnej formy, poza wyjątkami wynikającymi z ustawy. Tym sa
mym prawo rzymskie wyzwoliło się, w końcowym stadium swej ewolucji, od 
zbytniego formalizmu z początkowego okresu. 

’ K. Kolańczyk, tamże, s. 212. 
IO- J. Zielonacki, Pandeha, czyli wykład prawa prywamegp rzymskiego, Kraków 1863. cz. II, s. 388. 
"■ K. Kolańczyk. tamże, s. 360 przyp. 55. 

Strony miały w zasadzie swobodę co do tego, czy zawrzeć umowę oraz ja
kiego dobrać sobie kontrahenta. 

Jednostronne czynności prawne z reguły nie mogły być źródłem stosunków 
obligacyjnych. Zobowiązania płynęły z kontraktów (<?. r contractu), jak gdyby 
z kontraktów (quasi ex contractu), z przestępstw prawa prywatnego (ex delicto), 
jak gdyby z przestępstw' prawa prywatnego (quasi ex delicto). Tylko niektóre jed
nostronne czynności rodziły stosunki zobowiązaniowe, były to następujące przy
rzeczenia: a) na rzecz — Kościoła i fundacji dobroczynnej (votum), państwa, 
gminy, b) posagu (pollicitatio dotis)'0. Można ich było dochodzić tylko w postę
powaniu nadzwyczajnym (cognito extra ordinem), które zostało utworzone do
piero w okresie dominatu". 
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Treść czynności prawnej nie mogła być sprzeczna z prawem ani też — z do
brymi obyczajami (contra bonos mores). Za sprzeczne z obyczajami uważano na 
przykład umowy dziedziczenia. Strony, zawierając umowę, musiały zawsze okre
ślić jej elementy przedmiotowo istotne. (Poza tym wyróżniano naturalia i acci- 
dentalia negotii'2). 

Jak wynika z powyższego przeglądu, w miarę rozwoju prawa rzymskiego, 
stopniowo kształtowały się elementy nowoczesnej zasady swobody umów: wol
ność stron w zakresie tego, czy oraz z kim zawrzeć umowę, w zasadzie — poza 
poważnymi wyjątkami — sw'oboda co do formy, a nadto w znacznym stopniu 
wolność co do treści. Ze względu na poważne rozszerzenie zakresu zaskarżal- 
nych umów oraz fakt, że każdemu pacto można było nadać postać kontraktu, 
przez zawarcie umowy w formie stypulacji, znacznie zbliżyło się rzymskie pra
wo piywatne do zasady, że strony władne są powołać do życia dowolny stosu
nek zobowiązaniowy, także taki, który nie został uregulowany przepisami, lecz 
niestety zasady tej nie wprowadzono. W tym systemie prawnym istniały zatem 
tylko umowy typowe (nazwane), strony nie mogły powołać do życia tzw. umów 
mieszanych czy nienazwanych. 

Prawa rzeczowe dzielono na własność (dominum proprietas) oraz prawa na 
rzeczy cudzej (iura in re aliena). Do tych ostatnich zaliczano: służebności (se- 
rvitutes), prawo wieczystej dzierżawy (emfyteusis), zastaw (pignus, hypotheca). 
Sposobem nabycia praw rzeczowych były min. czynności prawne. Jak należy 
przyjąć, strony nie były władne, w drodze umowy, powołać do życia nowego 
prawa rzeczowego, którego treść same by zakreśliły. 

W prawie rzymskim nie było majątkowych umów małżeńskich w rozumie
niu art. 47 k. r. i op. W zależności od tego, czy było to małżeństwo sine manu (gdy 
żona zachowywała swą dotychczasową przynależność rodzinną i nie podlegała 
władzy męża) czy też cum manu (gdy żona wchodziła jako agnatka męża pod 
jego władzę) obowiązywał system w pierwszym przypadku, zupełnej rozdziel
ności majątkowej, w drugim —faktyczny rodzaj zupełnej wspólności majątko
wej. Darowizny między małżonkami były nieważne, od tego istniały dopiero 
nieliczne wyjątki. Dużą rolę odgrywał posag żony. Formą jego ustanowienia poza 
dote datione, tj. rzeczywistym wręczeniem przedmiotów posagowych mężowi 
i przeniesieniu ich własności (np. w drodze mancypacji in iure cessio i tradycji)12 13, 
była dotis dictio, tj. jednostronne przyrzeczenie lub dotispromissio, będące umo
wą zawieraną w formie ogólnie dostępnej stypulacji. Natomiast w prawie pokla- 
sycznym miejsce powyższych czynności zajęło nieformalne przyrzeczenie po
sagu (pollicitatio dotis), zaś uprzednio wspomniane czynności wyszły z użycia14. 
W prawie rzeczowym oraz rodzinnym obowiązywała zatem zasada nunieri clausi 
dopuszczalnych praw rzeczowych. 

12 W. Osuchowski, lamże, s. 265. 
11 W. Osuchowski, lamże, s. 286. 
14 Co do form ustanowienia posagu por. bliżej K. Kolańczyk. tamże, s. 239. 
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§ 2. OD ŚREDNIOWIECZA DO KOŃCA XVIII WIEKU

Dalsze rozważania mogłyby biec w ten sposób, że przedstawiono by analizę 
poszczególnych systemów prawa, które następowały po okresie rzymskim, roz
patrując te systemy kolejno. Taka metoda nie wydaje się jednak właściwa, nad
to w pracy idzie o danie tylko pewnego rysu historycznego w zakresie kształto
wania się swobody umów15. Dlatego po przedstawieniu systemu rzymskiego, 
w którym ukształtowała się w zalążku swoboda umów, przedstawione zostaną 
te punkty graniczne w rozwoju prawa i doktryny, które wpłynęły na ukształto
wanie się nowoczesnej zasady swobody umów. 

”• Co do prawa średniowiecznego por. dla przykładu St. Estreicher, taniże, s. 65 i nasi (wraz z dalszą 
literaturą tam zestawioną). 

I6- A. Ohanowicz, Wolność umów w przyszłym polskim kodeksie cywilnym. RPEiS 1926, s. CLX1X. 
17 „Toutes les convenliones, soit qu elles aient point de nom. ont toujours leurs effet, elles obligent 

à ce qui est comenu". A dalej — „// n ’est pas nécessaire d ’expliquer ici la différence qu on
faisant dans le droit romain entre les contracts qui osaient un nom et ceux qui n on avaient un 
nom et ceux qui n on avaient point, les subtilités qui ne sont point de notre usage embarrasse
raient inutilement” (Homal, lois civiles, ks. 1, tyt. 5. scct. 1, no 7). 

IK Rozwój prawa prywatnego na zachodzie Eiwojn — oprać, wydane nakładem Towarzystwa Biblio
teki Słuchaczów Prawa UJ. Kraków 1928, s. 26; St. Estreicher, tamże, s. 7 i 107. 

Jak stwierdzono prawo rzymskie nie przyjęło reguły, że każda umowa jest 
źródłem zobowiązań, lecz do tej reguły bardzo się zbliżyło. Trzeba było kilku
nastu wieków, aby taka zasada została przyjęta. Zanim jednak sformułowały ją 
nowożytne kodeksy prawa cywilnego, jej ujecie doktrynalne, zostało wypraco
wane znacznie wcześniej. „Średniowieczne prawo kanoniczne na długo przed 
prawem cywilnym przełamało tradycje rzymskie odnośnie do zobowiązań i wy
stąpiło otwarcie z tezą, że wszelkie przyrzeczenie, nawet nieformalne (nudunt 
pac tum), rodzi zaskarżalne zobowiązanie”16. Od sformułowania tej zasady przez 
kanonistów (XI, XII w. ) upłynęło znów kilka wieków, gdy Grotius w XVI w., 
wychodząc z założeń prawa natury, stwierdził, że, ̂ otus consensus obligat". Uza
sadnienie tej reguły, w obu wspomnianych wyżej przypadkach, było etyczne. Po
dobny pogląd w' okresie już rewolucji francuskiej wypowie Domat17. Natomiast 
„Deklaracja prawa człowieka i obywatela”, wychodząc z koncepcji wolnościowych, 
znacznie wpłynęła na kodeksowe sformułowanie zasady, że każda umowa rodzi 
zobowiązanie. Art. 4, wspomnianego aktu, stwierdza:  liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui". Zaś kodeks cywilny francuski 
z 1804 r. stwierdzi w swym art. 1134, że umowy prawnie zawarte stają się pra
wem dla tych, którzy je zawarli. 

Nowe prądy kształtowały się też z wolna w zakresie swobody co do formy 
czynności. W średniowieczu czynności prawne miały charakter raczej sforma
lizowany, dochodziły do skutku tylko przy zachowaniu określonej formy18 *. W XVI 
w. umowy formalne zanikają, kształtują się umowy konsensualne, zwolnione od 
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rygorystycznych wymogów w zakresie formy19. Także Grocjusz (XVI w. ) gło
si, że wiąże każda umowa, bez względu na formę, w której została dokonana taka 
czynność. 

Rozwój prawa.... s. 26. 
Por. Z. Radwański, Teoria..., s. 9 i nast. (wraz z cytowaną tam literaturą). 

21 N. Countaros, le rôle <Ze la volonté dans l'acte juridique, t. I, Paris 1931, s. 46. 
22- Z. Radwański, tamże, s. 10. 
L' M. Waline, L’individualisme et le droit. Pans 1949, s. 206. 
24- Por. także H. Capilant, Wstęp do nauki prawa cywilnego (w tłumaczeniu St. Tylboia). Warszawa 

— Kraków 1938, s. 32 i nasi. 

W średniowieczu nie wykształciła się jeszcze instytucja umowy małżeńskiej 
w ujęciu naszego k. r. op. W zakresie stosunków majątkowych między małżon
kami obowiązuje system rozdzielności majątkowej, w miastach zaś z wolna 
kształtuje się system wspólności majątkowej. Dopiero kodeksy nowożytne przyj
mują swobodę małżonków co do kształtowania stosunków majątkowych w dro
dze umowy małżeńskiej. 

§3. XIX i xx w. 

W końcu XV1I1 i na początku XIX wieku pojawiają się wielkie kodyfikacje 
nowożytne (np. kodeks cywilny francuski z 1804 r. ). Były one syntezą prawa 
rzymskiego i średniowiecznego, chociaż co do zrębów oparły się one na prawie 
rzymskim. W swych koncepcjach filozoficznych opracowania te wychodziły z za
łożeń szkoły prawa natury, prawa słusznego, stojącego ponad prawem pozytywnym

Nowoczesna zasada wolności umów czy ujmując rzecz szerzej: autonomii 
woli, ukształtowała się w XIX w. Pod wpływem wspomnianego wyżej nurtu pra
wa natury, ukształtowała się cywilistyczna teoria autonomii woli20 21. Autonomicz- 
ność woli indywidualnej miała się przejawiać w tym, że sama wola indywidual
na miała moc kreacyjną (kształtującą) w zakresie stosunków prawnych31. 
Natomiast prawo pozytywne miało rolę wtórną, jego funkcja sprowadzała się do 
ochrony praw ukształtowanych przez wolę jednostki22. Konsekwentnie do tego 
ujmowano przepisy prawa jako wyraz milczącej woli stron. Stąd też traktowa
no na przykład przepisy o dziedziczeniu ustawowym jako domniemany testament 
spadkodawcy23. Teoria ta dominowała we Francji w XIX wieku24. 

W opozycji do prawnonaturalnej koncepcji autonomii woli pozostawały dwie 
szkoły: historyczna, z Savignym na czele, oraz pozytywizm prawniczy (II poł. 
XIX w. ); przyjmowały one wtórną rolę woli indywidualnej w kształtowaniu sto
sunków prawnych. Decydujące znaczenie według nich mają przepisy prawa, któ
re stanowią jedyne uzasadnienie mocy wiążącej umów. Z podobnych założeń 
wyjdzie normatywizm. Jak kodyfikacje z początku XIX wieku były pod wpły
wem koncepcji prawa natury, tak k. c. n, (k. XIX w. ) był wytworem pozytywizmu 
prawniczego. 
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Zasada prawna autonomii woli ukształtowana na początku XIX wieku rodziła 
się w określonych warunkach społeczno-ekonomicznych. W sferze ekonomiki 
był to okres wolnej konkurencji, w sferze założeń doktrynalnych dominowały 
koncepcje tzw. państwa nocnego stróża, w myśl tych założeń państwo miało peł
nić funkcje ochronne, jak najmniej ingerując w życie społeczne. W rozważaniach 
filozoficznych, jak wspomniano, dominowała koncepcja filozofii prawa natury, 
zaś w sferze życia społecznego jednostka ze swym szeroko rozumianym prawem 
do wolności była w centrum uwagi. Nic więc dziwnego, że w tym okresie istniał 
korzystny układ stosunków społecznych, ekonomicznych, kulturalnych —w któ
rych zrealizowała się normatywna konstrukcja autonomii woli. 

Redaktorzy francuskiego kodeksu cywilnego wypisali na swym dziele for
mułkę (którą później opuszczono, uznając ją za oczywistą): „Istnieje prawo po
wszechne, niezmienne, źródło wszelkich ustaw pozytywnych (... )”. Było nim pra
wo natury. Jest rzeczą charakterystyczną, że w okresie późniejszym, gdy w sferze 
ekonomiki dominowały koncepcje interwencjonizmu państwowego zakres au
tonomii woli uległ ograniczeniu. Podobnie w państwach socjalistycznych, któ
re przejęły szereg funkcji ekonomicznych, dawniej należących do indywidual
nych producentów, kraje te stały się organizatorem życia gospodarczego, zakres 
autonomii woli uległ dalszemu zawężeniu. Nie należy z tego wyciągać wniosku, 
jakoby zmiany powyższe były jedynymi czynnikami, które wpłynęły na takie, 
a nie inne ukształtowanie zasady autonomii woli, niemniej wywarły one poważny 
wpływ na jej prawne ujęcie i zakres. Od strony ekonomicznej wyznacznikiem za
kresu autonomii woli (zwłaszcza swobody umów) jest — z reguły — działanie 
prawa popytu i podaży jako przejawu działania prawa wartości-. Tam, gdzie obo
wiązywało ono w sposób pełny i nieograniczony, w sferze prawnej miało od
zwierciedlenie w szeroko ujętej swobodzie umów z nielicznymi jej ogranicze
niami. Tam, gdzie ono zanikało lub doznawało ograniczeń, znajdowało to 
z reguły oddźwięk w prawnym zawężeniu wolności umów (np. brak jej zupeł
nie we wspólnocie pierwotnej). 

Również tzw. koncepcja państwa nocnego stróża sprzyjała szerokiemu uję
ciu zakresu autonomii woli-6. Państwo w zasadzie nie ingerowało w stosunki 
umowne stron, pozostawiając podmiotom szeroki zakres swobody. W miarę 
zmiany stosunków społeczno-ekonomicznych, gdy zakres ingerencji państwa 
w różne przejawy życia społecznego wzrastał, tym samym w sferze prawnej czę
sto łączyło się to z ograniczeniem autonomii stron. (O typach tych ograniczeń bę
dzie mowa w związku z kwestią zawężenia swobody umów na przełomie XIX 
i XX wieku oraz w XX w. ). Natomiast w państwach socjalistycznych zakres 
funkcji państwa jest niezmiernie szeroki w porównaniu z koncepcją tzw. państwa 
nocnego stróża. Pociąga to za sobą określoną reglamentację prawną, często przy
bierającą postać ograniczeń swobody kontraktowej. Niewątpliwie nie wynika to 
w sposób konieczny tylko ze wzmożonych funkcji organizatorskich państwa. * *

M. Weber. Rechlssoziologie. Neuwied 1960. s. 127 i nast. 
“■ Por. S. Buczkowski, tamże, s. 433 oraz A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, War

szawa 1969. s. 284. 
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Autonomię woli należy ujmować jako przejaw wolności człowieka w pewnej 
sferze jego życia. 27 Stwierdzenie to jest zasadne bez względu na to, jak ująć samą 
istotę wolności, czy powiedzieć, że wolność jest prawem, czy też, jak chcą niektó
rzy. że jest ona pewną funkcją społeczną28. Należy określić wolność jako prawo 
(uprawnienie), w tym przypadku, do wolności cywilnej, ij. swobody kształtowa
nia swej sfery prawnej w drodze aktów woli. Człowiek ma uprawnienie do swo
bodnego rozwijania swej działalności fizycznej, umysłowej i moralnej. Tak jak 
ma prawo, np. do zrzeszania się czy wolności sumienia i wyznania, tak ma pra
wo również do wolności cywilnej. Traktowano to, dotychczas, jako sformuło
wanie doktrynalne, mające uzasadnienie moralne i które to założenia ustawodaw
ca musi recypować. Celowe będzie pokazanie ich realizacji w ustawodawstwach 
minionych. Art. 4 „Deklaracji praw człowieka” głosił: „Wolność polega na mocy 
czynienia wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu”. Wykonywanie praw przez każ
dego człowieka miało napotykać tylko takie granice, jakie są niezbędne do za
pewnienia innym członkom społeczności korzystania z takich samych praw. Art. 5, 
wspomnianego aktu, głosił: „Ustaw'a władna jest zakazać tylko takich czynów, 
które są szkodliwe dla społeczności”. Pod wpływem takiej deklaracji ustawodaw
ca francuski w art. art. 6 i 1134 k. c. sformułował zasadę autonomii woli indywi
dualnej. Czas zatem najwyższy, aby zająć się nonnatywną realizacją zasady au
tonomii woli, tak jak zwykło dotychczas czynić się to w doktrynie. 

27- Por. S. Buczkowski, Zasada.... s. 432; E. Drozd, Dziedziczenie testamentowe gospodarstwa rol
nego przez osoby mające kwalifikacje do jego prowadzenia, NP 1968, z. 6, s. 948; L. Duguit, 
Kierunki rozwoju..., s. 49, H. Kramer, J. Wiszniewski, Prawo cywilne i handlowe państw kapi
talistycznych (przewodnik metodyczny}, Warszawa 1956, s. 19. 
L. Duguit, tamże, s. 48. 

Co było krokiem milowym w kształtowaniu się zasady autonomii w'oli w XIX 
wieku; na pewno nie sama koncepcja umowy czy rozlicznych jej typów. Otóż było 
nim sformułowanie zasady, że strony w drodze umowy mogą powołać do życia 
dowolny stosunek zobowiązaniowy (nazwany, nienazwany, mieszany). A zatem 
to co było postulowane od kilku wieków (XI w. ) przybrało wreszcie kształt za
sady prawnej. Jak zwykł to czynić kodeks cywilny francuski, przybrała ona po
stać określonego przepisu, art. 1007 stanowił:, fe contrats, soit qu’ils une de
nomination propre, soit qu ’ils n ’en aient pas, sont soumis à de règles générales, 
qui sont l'objet du présent titre”. Wynika ona również z § 859 k. c. a., § 305 k. c. n. 
Zasługą niewątpliwie tego okresu jest zatem prawne, po raz pierwszy w histo
rii, sformułowanie zasady swobody umów. Znalazła ona wyraz w art. 1134 ust. 
1 k. c. ff.: „Conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les on 
faites”. Jego uzupełnieniem był art. 6, który zakreślał granice treści umów. K. c. n, 
z k. XIX w. już nie formułuje samej zasady, choć niewątpliwie tkwi ona u pod
staw systemu zobowiązaniowego (por. zwłaszcza §§ 134, 138, 305 k. c. n). Po
dobnie było w k. c. a. Choć zatem niektóre kodyfikacje wyraźnie jej nie statuują, 
to jednak ją przyjmują, opierając na niej regulację ustawową. Najpełniej zasada 
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swobody umów zostanie wyrażona w art. 55 polskiego kodeksu zobowiązań: 
,. Strony, zawierające umowę, mogą stosunek swój ułożyć według swego uzna
nia. byleby treść i cel umowy nie sprzeciwiały się porządkowi publicznemu, 
ustawie ani dobrym obyczajom”. Kontrahenci mieli pełną swobodę w kształto
waniu treści umowy. Kodeksy zakreślały tylko pewne ogólne ramy: zakaz 
sprzeczności treści umowy z prawem, zasadami porządku publicznego i dobry
mi obyczajami (por. np. art. 55 k. z., § 879 k. c. a., art. 6 k. c. fr., § 134, 138 ust. 1 
k. c. n., art. 19 ust. 2, 20 szwajc. k. z., art. 1528. 15291. X cz. 1 Zwodu Praw). Kon
sekwentnie do tego przepisy prawa zobowiązań były ujmowane jako dyspozy- 
tywne. Ograniczenia zaś w postaci postanowień bezwzględnie obowiązujących 
były nieliczne, zawsze stanowiły wyjątek od reguły. 

Strony miały także pełną autonomię woli w zakresie formy czynności praw
nej. Wola podmiotów dokonujących czynności mogła być wyrażona przez każ
de zachowanie się tych podmiotów, które ujawniało ich wolę w sposób dosta
teczny. Od tego dopiero ustawodawca wprowadzał pewne wyjątki, nakazując 
zachowanie określonej formy, z reguły podyktowane to było zabezpieczeniem 
obrotu Zasada swobody co do formy (por. np. § 863 w zw. z § 883 k. c. a., § 125 
k. c. n. ) stała się normą obowiązującą na tle wszystkich ustawodawstw europej
skich; powszechność tę należy uznać za ważne wydarzenie w historii kształto
wania się wolności umów. 

Strony umowy miały już tradycyjnie swobodę wyboru kontrahenta. Natomiast 
pewne nowe zjawiska pojawiły się na odcinku wolności zawierania umów. Pod 
k. XIX w., a zwłaszcza w XX dla niektórych typów umów o charakterze maso
wym (przewóz kolejowy; dostarczanie energii elektrycznej, gazu, wody; usługi 
pocztowe itp. ) został wprowadzony tzw. przymus zawierania umów29. Ciążył on 
na jednostkach korzystających z prawnego lub faktycznego monopolu świadcze
nia usług w zakresie użyteczności publicznej (tzw. service piihliqiiey. było to 
pewne rtovtun na tle rozwoju autonomii woli. Obowiązek kontraktowy, który 
wyrósł na przełomie XIX i XX w., był koniecznością wynikającą z określone
go rozwoju stosunków społeczno-ekonomicznych. Wielkie kodyfikacje cywil
ne, jak k. c. a., k. c. fr., k. c. n, czy nawet nasz kodeks zobowiązań z 1933 r. nie za
wierały w tej materii żadnych postanowień. Obowiązek ten wynikał bądź z ustaw 
szczególnych, bądź był wyprowadzony w drodze wykładni prawa Zjawisko to 
związane z umowami masowymi nie jest obce również ustawodawstwom państw 
socjalistycznych. Sama jednak koncepcja obowiązku zawierania umów, innych 
niż masowe, jest właściwa raczej dla układu socjalistycznego. Żadne wielkie ko
dyfikacje państw kapitalistycznych XIX czy XX w. nie wprowadziły, na wzór 

”■ Por. np.: L. Duguit. tamże, s. 97; S. Grzybowski. System prawa cywilnego. t. I (Część ogólna). 
Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk 1974, s. 470; L. A. Łunc, Prawo cywilne i han
dlowe państw kapitalistycznych. Warszawa 1953. cz. V, s. 9 i nast. 
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np. naszego k. c. (art. 397^404), obowiązku zawierania umów. Dotyczy to zarów
no sytuacji, gdy decyzja administracyjna zastępuje umowę, powołując stosunek 
zobowiązaniowy, jak i innej, w której na stronę (strony) zostaje nałożony jedy
nie obowiązek dokonania czynności (czynność dwustronna wymaga zgodnych 
oświadczeń woli stron). Umowa jest (ogólnym) źródłem zobowiązań. Nie jest 
nim jednostronna czynność prawna, chyba że ustawa stanowi inaczej30. 

M Do analogicznego wniosku dochodzi Ł. A. Łunc. Praw cywilne i handlowe państw kapitalistycz
nych, Warszawa 1953. cz. V, s. 7. 
Por. np.: § 1233-1237 k. c. a., art. 191 k. c. Król. Pol.. § 1432-1555 k. c. n. 
Por. np.: W. Czachórski, Praw zobowiązań wzarysie. Warszawa 1970, s. 490 i nasL; L. Dugu- 
it, tamże, s. 104 i nast.; S. Grzybowski, tamże, s. 470; Ł. A. Łunc, tamże, s. 9 i nast.; J. Okolski, 
Wola stron w kształtowaniu treści umowy w obrocie uspołecznionym ( Wybrane zagadnienia na 
tle orzecznictwa arbitrażowego), PUG 1979, z. 8 — 9, s. 251 (wraz z dalszą literaturą zestawio
ną w przyp. 3 na s. 251 ); D. N. Pritt. O interesie publicznym w angielskim prawie o zobowiąza
niach, PiP 1949, z. 2, s. 62 i nast.; G. Renard, Le droit la justice et la volonté, Paris 1924, s. 246; 
G. Ripert, La régime démocratique et le droit civil moderne, Paris 1948, s. 173 i nast.; R. Sava
tier, ¿es métamorphosés économique et sociales du droit civil d'aujoiud hui, Paris 1959, t. 11, s. 
22; A. Stelmachowski, tamże, s. 88. 89, 284 i nast.,; A. Wolter, tamże, s. 15 i 243. 

W zakresie prawa spadkowego oprócz ustawy, która już tradycyjnie jest pod
stawą powołania do spadku, istnieje testament, również od dawna znany usta- 
wodawstwom. Pojawiła się nowa forma powołania do spadku, a to umowa dzie
dziczenia (por. np. § 1249-1254 k. c. a., § 2274 2302 k. c. n. ). Nie zna jej jednak 
szereg kodeksów (np. k. z. — art. 58, k. c. fr., Zwód Praw). Nie było jej w kodek
sie cywilnym francuskim, niemniej podobny skutek można było osiągnąć w dro
dze innej czynności, a to darowizny majątku przyszłego w umowie przedślub
nej (art. 1082). Także umowa o zrzeczenie się dziedziczenia pewnym 
ustawodawstwem była znana (np. k. c. a. — § 551, k. c. n. — § 2346-2352), innym 
zaś nie (np. k. c. fr. ). Bardziej szczegółowe omówienie autonomii woli w prawie 
spadkowym nastąpi w drogiej części pracy. 

W zakresie prawa rodzinnego w miejsce ustawowego ustroju majątkowego 
małżonkowie mogą sprawy majątkowe uregulować w postaci umowy małżeń
skiej. Instytucja ta znana jest wszystkim kodeksom nowożytnym31. Przejmą ją 
również ustawodawstwa socjalistyczne (por. np. art. 47-51 k. r. op. ). 

Począwszy od przełomu w. XIX i XX w zakresie autonomii woli stron poja
wiają się pewne ograniczenia, zwłaszcza na odcinku swobody umów, wymaga 
to bliższej analizy32. W dziedzinie ekonomicznej jest to okres powstania wielkich 
organizacji przemysłowych i handlowych, połączony jednocześnie ze wzrasta
jącą ingerencją państwa w sferę stosunków ekonomicznych, czyli przechodze
niem do koncepcji interwencjonizmu gospodarczego. Prawne ograniczenia au
tonomii woli szły w kilku kierunkach. Po pierwsze, dla pewnych typów umów 
masowych zostaje wprowadzony przymus ich zawierania. Po drugie, wzrasta 
ilość przepisów bezwzględnie obowiązujących. Szczególnie zaznaczyło się to na 
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odcinku stosunku pracy oraz najmu lokali. Niezależnie od ograniczeń prawnych 
pojawiają się pewne zjawiska faktyczne, które, co należy podkreślić, nie stano
wiły prawnego ograniczenia swobody umów’. Na tle stosunków prawnych ma
sowych (przewóz, dostawa energii, usługi pocztowe itp. ) pojawia się konstruk
cja umów przez przystąpienie (adhezyjnych33); strona na rzecz której świadczenie 
powinno być spełnione ma faktycznie wolność tylko co do tego, czy dokonać 
czynności, nie ma zaś osoba taka swobody co do wyboru kontrahenta (z reguły 
faktyczny monopol) ani co do treści umowy, ustalanej generalnie w postaci wzo
rów, regulaminów czy ogólnych warunków umów. Powyższe „akty” były zja
wiskiem pozaprawnym, nie regulowanym przez kodeksy (np. k. c. a., k. c. ff., 
k. c. n. ), ustawy. Niektóre tylko ustawodawstwa, jak np. polski k. z. wykształco
ne w praktyce instytucje wzorów umów, regulaminów ujęły w postaci określo
nej regulacji normatywnej (art. 71, 72 k. z. ). Wzory umów wymagały zatwierdze
nia przez władzę państwową lub samorządową (art. 72 k. z. ). Niemniej akty te — 
w państwach kapitalistycznych — nie mają charakteru normatywnego; nie sa 
przepisami prawa. Podstawą ich obowiązywania jest wola stron. Fakt ich regu
lacji przez niektóre ustawodawstwa, np. polski k. z., nie zmienia ich charakteru. 
Ustawy te nie nadają im charakteru normatywnego, pozostają one aktami pry
watnymi, a tylko ich wydawanie zostaje poddane pewnym ograniczeniom (np. 
wymóg zezwolenia organu państwowego); w ten sposób zmierzano do ochrony 
konsumenta przed nadużyciami jednostek korzystających z faktycznego mono
polu. Znamienną ewolucję regulaminy, wzory umów i ogólne warunki umów 
przejdą w państwach socjalistycznych, gdzie staną się instytucjami szeroko re
gulowanymi przez prawo. Mimo tych ograniczeń zasada swobody umów pozo
stała zasadą przewodnią zobowiązań (w' XIX, XX w. ). 

11 Sam termin umowy adhezyjnej (przystąpienia) wprowadził R. Sal lei lies. De la déclaration 
de la volonté, Paris 1901, s. 229. Por. także G. Berlioz, Lecontrat d'adhésion. Paris 1973. (Co 
do gospodarki państw socjalistycznych por. np. Droit Hongrois—Droit Comparé, Budapest 1970, 
s. 129 i nast. 

W zakresie kształtowania się autonomii woli w państwach socjalistycznych 
pojawiają się pewne nowe zjawiska. 

Niewątpliwie niektóre jej ograniczenia wynikają stąd, że gospodarka tych 
krajów jest planowa. Czy sam jednak plan stanowi ograniczenie autonomii woli 
stron; otóż należy tutaj pewne kwestie wyprecyzować, gdyż pojawiło się tutaj 
sporo nieporozumień. Analizę trzeba rozpocząć od zastanowienia się nad cha
rakterem prawnym planu gospodarczego. Obecnie plany nie są uchwalane w for
mie ustaw czy rozporządzeń, wtedy byłyby przepisami prawa. Narodowe plany 
społeczno-gospodarcze na okresy kilkuletnie uchwala Sejm w formie uchwały 
(art. 24 ust. 1 Konst. ), roczne — Rada Ministrów w formie uchwały (art. 41 pkt 
3 Konst. ), zaś terenowe plany społeczno-gospodarcze uchwalają rady narodowe 
(art. 49 ust. 2 Konst. ). Oprócz tych planów na szczeblu przedsiębiorstw (jedno
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stek), bezpośrednio prowadzących działalność gospodarczą, istnieją ich własne 
plany (realizacyjne). W konkluzji należy stwierdzić34, że plany nie są przepisa
mi prawa (art. XVI p. w. k. c. ). Wynika to w szczególności z treści tych aktów, spo
sobu ich wydawania oraz adresatów do których są kierowane. 

M W nauce prawa administracyjnego charakter prawny planu jest dyskusyjny, por. np. J. Starościak, 
System prawa atlministracy/nego. l- I, Wrocław — W'arszawa — Kraków—Gdańsk 1977, s. 125 
i nast. 

Dalsza analiza zostanie poświęcona planom produkcyjnym, a zatem tym, któ
re stanowią bezpośrednią podstawę realizacji wytyczonych zadań gospodarczych. 
Należy rozpocząć od stwierdzenia, że plany nie mają charakteru prawnego, w tym 
sensie, że nie stanowią obowiązującej normy prawnej, że nie są przepisem pra
wa w rozumieniu art. XVI p. w. k. c. Plany wytyczają tylko ilościowe i jakościo
we ramy, w których muszą pomieścić się zawierane umowy gospodarcze, stwa
rzają akty te granice dla przedmiotu, ale nie dla treści umów. Plany nie stanowią 
prawnego ograniczenia swobody umów. Może ono wynikać z konstrukcji spe
cjalnej zdolności prawnej osób prawnych, z przepisów regulujących treści umo
wy (np. wysokość ekwiwalentu pieniężnego za świadczone usługi), z przepisów 
o obowiązku zawarcia umowy, o ograniczeniu wyboru kontrahenta itd. Jest to 
jednak sprawa innego rodzaju, ograniczenia nie wynikają tu z planu, choć nie
wątpliwie z planowaniem gospodarczym pozostają w ścisłym związku. Plan nie 
stanowi prawnego ograniczenia swobody umów, dlatego że obowiązek zawar
cia umowy nie wynika z niego, lecz z obowiązujących przepisów prawnych. 
W związku z tym nie będzie można wystąpić z powództwem (wnioskiem arbi
trażowym) o ustalenie obowiązku zawarcia umowy, powołując się tylko na to, 
że obowiązek taki wynika z planu gospodarczego. Następnie zawarcie umowy 
w sposób sprzeczny z aktualnymi zadaniami (wyznaczonymi przez plan) nie po
woduje jej nieważności, jeśli tylko dokonana czynność mieści się w granicach 
zdolności prawnej takiej osoby (art. 36 k. c. ). Umowy pozaplanowe z punktu 
widzenia prawa cywilnego są ważne, mogą natomiast powodować określone 
sankcje administracyjne, finansowe (np. umowa nie zostanie sfinansowana), ale 
jest to kwestia, która z punktu widzenia normatywnej swobody umów nie ma 
znaczenia. Podmioty prawa muszą zawierać umowy, aby wykonać plan gospo
darczy. Poprzez zawierane czynności następuje konkretyzacja planu, umowy 
stanowią ostatni etap kształtowania (specyfikacji) zadań planowych. Wprawdzie 
teoretycznie można powiedzieć, że plany mogą być wykonane przy pomocy in
nych instrumentów' prawnych (np. systemem nakazowym — decyzji administra
cyjnych, co historia notowała), lecz w aktualnym układzie metod zarządzania 
gospodarką byłoby to nierealne, przynajmniej co do zasady, a nadto — nieuza
sadnione. Na j. g. u. ciąży faktyczny obowiązek zawierania umów planowych. 
Wprawdzie sam plan nie determinuje treści umów', lecz wyznacza przecież ich 
przedmiot. W tym sensie stanowi on faktyczne ograniczenie swobody umów. 
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J. g. u. nie może bowiem zawierać dowolnych umów, nawet jeśli mieszczą się one 
w granicach zdolności prawnej (art. 36 k. c. ) takiej jednostki; j. g. u. powinna do
konywać tylko takich czynności, które zmierzają do realizacji wyznaczonych 
zadań planowych. Parafrazując to, choćby j. g. u. mogła zawierać umowy o do
stawę stołów, krzeseł, ławek, okuć okiennych — bo wszystkie mieszczą się w ra
mach jej zdolności prawnej — to jednak, jeśli w planie na dany okres podmiot 
taki ma przewidziane dostawy tylko okuć okiennych, to nie może faktycznie 
(a nie prawnie) zawierać umów o dostawę pozostałych, wyżej wymienionych, 
asortymentów. Reasumując: Plan nie stanowi prawnego ograniczenia swobody 
umów, lecz tylko faktyczne, zwłaszcza na odcinku obowiązku zawierania umów 
planowych oraz ich przedmiotu; sprzeczność umów z planem nie oznacza ich nie
ważności, umowy pozaplanowe są ważne. 

W literaturze przedmiotu spotyka się poglądy, że plan stanowi ograniczenie 
(prawne) swobody umów, od strony podmiotowej. Pozostaje to w związku z kon
strukcją specjalnej zdolności prawnej osób prawnych (art. 36 k. c. ). Z poglądem 
tym można by się zgodzić pod jednym warunkiem, że przyjmie się, iż akty pla
nowania wyznaczają zakres zadań osoby prawnej (art. 36 zd 2 k. c. ). Fakt ten nie 
jest bezsporny. Przeważająca interpretacja art. 36 zd. 2 k. c zakłada, że akty te nie 
wyznaczają zakresu zdolności prawnej, bo ten określany jest (w szczególności) 
przez akty erekcyjne, mające cechę trwałości35. Przyłączając się do tego stano
wiska należy zatem stwierdzić, że plany również od strony podmiotowej, a nie 
tylko przedmiotowej, nie stanowią prawnego ograniczenia swobody umów. 

S. Buczkowski, Kodeks cywilny — komentarz, t. I. Warszawa 1972, s. 115: J. Wiszniewski, Spe
cjalna zdolność prawna osób prawnvch. Studia Prawnicze 1970, z. 26-27, s. 326 i nasi. 

5, 1 Co do swobody umów w obrocie uspołecznionym por. min.: S. Buczkowski. Z. K. Nowakow
ski. Prawo obrotu uspolecznionegp, Warszawa 1971, s. 117 i nasL; W'. Czachórski, tamże, s. 10, 
18. 189 i nasL; A. Ohanowicz, Zobowiązania —zarys wykładu według kodeksu cywilnego. Część 
ogólna. Warszawa — Poznań 1965, s. 120-122, 127 i nast.; J. Okolski, tamże, s. 251 i nast.; L. 
Stępniak, Zagadnienia swobody umów i odpowiedzialności w obrocie uspołecznionym. Studia 
Prawnicze 1980, z. 1 —2 (63 —64). s. 157 i nast.; S. Szer, Prawocywilne— część ogólna. 
Warszawa 1967, s. 373 i nast.; J. Topiński, Prawo gospodarki uspołecznionej w zarysie, Warszawa 
1966, s. 121 i nasi.; J. Wiszniewski, Zarys prawa cywilnego. Warszawa 1969. s. 142 i nast.; St. 
Włodyka, Porozumienia gospodarcze. Warszawa 1978. Z nowszych opracowań — Mała ency
klopedia prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 724. 

37- Por. dla przykładu art. 200 węgierskiego k. c.: „Strony mogą swobodnie ustalać treść umowy. Za 
obopólną zgodą mogą one uchylić przepisy prawne dotyczące umów, jeżeli uchylenie to nie jest 
zakazane przez regułę prawa". 

W państwach socjalistycznych obowiązuje nadal zasada swobody umów, acz
kolwiek doznaje ona szeregu ograniczeń36. Analiza szczegółowa będzie prowa
dzona na wybranym systemie prawa, w tym przypadku — polskiego. Niektóre 
ustawodawstwa proklamują wyraźnie zasadę wolności umów37. Największy za
kres ich ograniczeń istnieje w ramach obrotu uspołecznionego, między j. g. u. Sto
sunkowo mniejsze ograniczenia są miedzy jednostkami uspołecznionymi a oso
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bami fizycznymi, zaś najmniejsze — w obrocie powszechnym, między osobami 
fizycznymi. 

Zjawiskiem szczególnie charakterystycznym dla gospodarki socjalistycznej 
jest daleko idące ograniczenie wolności umów na odcinku swobody ich zawie
rania. Generalnie rzecz ujmując, o wiele częstsze są tu przypadki przymusu kon
traktowego niż w państwach kapitalistycznych. Co więcej, w pewnych sytuacjach 
decyzja administracyjna zastępuje umowę, bezpośrednio powołując do życia sto
sunek zobowiązaniowy'; zjawisko to jest charakterystyczne tylko dla ekonomi
ki socjalistycznej. Przymus kontraktowy dotyczy' głównie obrotu uspołecznio
nego (por. np. art. 397-404 k. c., art. 159, 160 ust. 3, 166 k. c RFSRR). Znaczenie 
aktu administracyjnego może być m. in. dwojakie. Po pierwsze, może on nakła
dać na oznaczoną jednostkę gospodarki uspołecznionej obowiązek zawarcia z in
ną osobą określonej umowy. Sam zatem stosunek prawny powstanie dopiero 
w drodze porozumienia stron. Obowiązek ten może być nałożony na jedna, czy 
rzadziej, na obie strony przyszłej umowy. Na wypadek odmowy zawarcia dwu
stronnej czynności przewidziany jest specjalny tryb postępowania, zmierzający 
do spowodowania zawarcia umowy i ustalenia jej treści (tzw. spór przedumow- 
ny, por. art. 398—401 k. c. ). Przykładami takich decyzji na tle prawa polskiego są: 
uzgodnienie dostaw (art. 2 dekretu z dnia 16 V 1956 r. o umowach dostawy 
między jednostkami gospodarki uspołecznionej —Dz. U. nr 16, poz. 87 z póżn. 
zm. ), przydział towaru podlegającego rozdzielnictwu itd. 38. Po drugie, akt admi
nistracyjny może bezpośrednio, wprost (samoistnie) powoływać, zmieniać lub 
rozwiązywać stosunek zobowiązaniowy; tym samym zbędne jest zawieranie 
umowy. Przykładem takich unormowań jest decyzja o przyznaniu lokalu, zastę
pująca umowę najmu (art. 9, 20 ustawy z dn. 10 IV 1974 r. — prawo lokalowe, 
Dz. U. nr 14, poz. 84). Akty administracyjne mogą rodzić obowiązek zawarcia 
umowy lub wprost kształtować stan prawny, tylko w przypadkach wyraźnie okre
ślonych w ustawie, i przy realizacji tam wskazanych przesłanek (por. art. 397 
404 k. c. ). Nie są one bowiem ogólnym źródłem zobowiązań. Niepomiernie szer
szy jest zakres przepisów zezwalających na wydawanie decyzji rodzących tylko 
obowiązek zawarcia umowy, niż postanowień uprawniających do bezpośrednie
go kształtowania stosunku zobowiązaniowego. Niemniej w rozwoju historycz
nym kształtowało się to różnie. W początkowym okresie akty administracyjne 
były główną podstawą zawiązywania stosunków zobowiązaniowych. Umowa od
grywała rolę drugorzędną. Tak było w latach 1949-1955. Obowiązywała wte
dy ustawa z dn. 19IV 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycz
nej (Dz. U. nr 21, poz. 180). Istniały wówczas przypadki umów, w których była 

"• Por. §8 —14 uchw. nr 192 RM z 3 VIII 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy 
między jednostkami gospodarki uspołecznionej ( Mon. Pol. z 1973 r., nr 36, poz. 218), gdzie przy
kładowo wymieniono akty, z których taki obowiązek płynie. Bliżej sytuację obowiązku zawarcia 
umowy analizuje m. in. A. Stelmachowski, Wstęp..., s. 143 i nast. 
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wyłączona zupełnie swoboda, określone były: strony, obow iązek zawarcia, for
ma i treść umowy39. Czynności prawne przestały odgrywać rolę organizującą 
w procesie produkcji. Dopiero dekret z 16 V 1956 r. o umowach dostawy mię- 
dzyj. g. u. (Dz. U. nr 16, poz. 87) wprowadził zasadę, obecnie realizowaną, że — 
poza pewnymi wyjątkami — wszelkie świadczenia między j. g. u. powinny być 
realizowane na podstawie umowy, a nie aktu administracyjnego. 

”• Por. A. Stelmachowski, tamże, s. 95. 
4(1 Art. 24 dekretu z dn. 24 XI1 1952 r. o przewozie przesyłek i osób kolejami (Dz. U. nr 4, poz. 7); art. 

24 ustawy z. dn. 2 XII 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. nr 72, poz. 357); 
§2 ust I. § 8 rozp. Ministra Komunikacji z 24 III 1960r. wsprawieregulaminuzarobkowegoprze- 
wozu i spedycji w ciężarowym transporcie drogowym (Dz U. nr 31, poz. 174); art. 2 usl 1 pki I
i art. 69 ustawy z dn. 31 VI 1962 r. Prawo lotnicze (Dz. U. nr 32, poz. 153); zarz. Przewodniczące
go Komitetu Drobnej Wytwórczości z 12 XI 1968 r. w sprawie ogólnych warunków umów o świad
czenie niektórych usług na rzecz ludności przez j. g. u. (Mon. Pol. nr 50. poz. 350); § 2 i § 3 regula
minu zarobkowego przewozu osób i bagażu oraz najmu pojazdów w osobowym transporcie 
drogowym (Dz. U. z 1962 r., nr 56, poz. 282); zarządzenie Ministra Komunikacji z dn. 7IV 1971 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie przez stacje obsługi j. g. u. usług motoryzacyj
nych na rzecz ludności (Mon. Pol. nr 27, poz. 172). Niektóre z przepisów określają wyraźnie przy
padki. kiedy j. g. u. może nie zawrzeć umowy, por. art 69 prawa lotniczego, § 3 zarz. Przewodniczą
cego Komitetu Drobnej Wytwórczości z 12 XI 1968 r. w sprawie ogólnych warunków umów... Co 
do stosunków tylko między j. g. u. por. §§10— 11, 13 uchw. RMzdn. 3 VIII 1973 r. (Mon. Pol. nr 
36, poz. 218). W zakresie analizy wymienionych przepisów por. W. Pyzioł, Obowúpek exlegeza
warcia omowy w uspołecznionym obrocie towarowym (zagadnienia wybrane}. PUG 1979, z. 1. 
s. 1 i nast. (cz. I) oraz PUG 1979. z. 2, s. 29 i nast (cz. II). 

Nadto należy wyróżnić akty administracyjne upoważniające. Nie stanowią 
one ograniczenia autonomii woli na odcinku zawierania umów'. Żadna ze stron 
nie jest z tego powodu zobowiązana do dokonania czynności. Nałożony na jed
ną ze stron obowiązek zawarcia umowy płynie z innego zdarzenia prawnego 
(ustawy lub aktu administracyjnego). Niemniej przepisy takie ograniczają swo
bodę umów, dlatego że możność zawarcia umowy (zaopatrzenia się w określo
ne produkty) dają tylko osobom legitymującym się takim zezwoleniem (upoważ
nieniem) lub przyznają im pierwszeństwo w dokonaniu takich czynności. Jest to 
zatem podmiotowe ograniczenie wolności umów. 

Zatrzymując się pokrótce na systemie prawa polskiego, powstaje kwestia, czy 
j. g. u. jest obowiązana zawrzeć umowę, mimo że nie ma wyraźnego przepisu, któ
ry nakładałby na nią taki obowiązek ex lege ani też nie ma podstaw do wydania 
decyzji administracyjnej, z której ewentualnie mógłby taki obowiązek płynąć. Na 
tle naszego systemu są przepisy, z których ex lege wynika dla pewnych jedno
stek — z reguły świadczących usługi masowe — obowiązek zawarcia umowy** 1. 
Natomiast, czy j. g. u. ma obowiązek dokonać czynności, mimo że nie ma do tego 
wyraźnej podstawy prawnej (art. 397 k. c. lub wyraźny przepis nakładający taki 
obowiązek z mocy ustawy). Rozróżnić należy tutaj dwie grupy stosunków, mię
dzy j. g. u. oraz między j. g. u. a osobami fizycznymi. W pierwszej grupie stosun
ków z wolna ukształtował się pogląd, że j. g. u., która nie ma wprawdzie formal- 
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negó obowiązku zawarcia umowy, lecz bez uzasadnionych powodów uchyla się 
od tego i przez to naraża oferenta na straty lub poważne trudności przy realiza
cji zadań planowych —jest zobowiązana do zawarcia umowy; podstawą praw
ną wystąpienia na drogę arbitrażową z roszczeniem o zawarcie umowy i ustale
nie jej treści jest art. 386 k. c. 41 Jeżeli chodzi o stosunki prawne między j. g. u. 
a osobami fizycznymi, to jak wskazano, istnieje szereg przepisów, które nakła
dają taki obowiązek. W doktrynie naszej panuje zgodność poglądów co do tego, 
że na j. g. u. ciąży nadto tzw. ogólny obowiązek zawarcia umowy, choć nie jest 
on przewidziany w wyraźnym przepisie. Pewna rozbieżność jest tylko co do 
zakresu tego obowiązku. W szczególności twierdzi się, że w stosunkach między 
j. g. u. a osobami fizycznymi, ciąży na j. g. u., z racji przeważnie prawnego lub 
faktycznego monopolu, obowiązek zawarcia umowy z każdym oferentem, jeśli 
tylko wykonanie tego obowiązku leży w granicach możliwości obciążonego42. 

Tak S. Buczkowski, Z. K. Nowakowski, tamże, s. 121. Analogicznie wcześniej GKA w orz. z dn. 
22 IX 1969 r. BO 7626/69 —OSPiKA 1970, z. 6, poz. 130. Por. także Z. Radwański, tamże, s. 
176; A. Rembieliński, Elementy swobody kontraktowej w stosunkach obrotu uspołecznionego. 
Studia Prawno-Ekonomiczne 1975, t. XIV, s. 41; J. Trojanek, Obowiązek współdziałania jedno
stek gospodarki uspołecznionej przy zawieraniu i wykonywaniu umów. Warszawa 1971, s. 113 
i nast. Co do obowiązku zawarcia umowy por. nadto: E. Gniewek, S. Prutis, Glosa do orz. GKA 
z 28 XII 1970 r. BO 2522/70, OSPiKA 1972. z. 12, poz. 221; S. Herman, Jeszcze na temat rosz
czeń jednostek gospodarki uspołecznionej o zawarcie umowy, NP 1970, z. 3, s. 374 i nast.; J. Sal
ski, Podstawa prawna roszczeń o zawarcie umowy i ustalenie treści umowy w krajowym obro
cie uspołeczniomm, PUG 1967, z. 10. s. 322 i nasL; J. Trojanek, Roszczenie..., s. 567 i nast.; tenże. 
Glosa do orz. GKA z 22 IX 1969 r. BO 7626, 69, OSPiKA 1970, z 6 poz. 130. 

Stanowisko co do istnienia takiego ogólnego obowiązku znalazło potwierdzenie w § 9 ogól
nych warunków umów sprzedaży i dostawy między j. g. u. (uchw. nr 192 RM z dn. 3 VIII 1973 r. 
— Mon. Pol. z 1973 r., nr 36, poz. 218). Zgodnie z § 9 zawarcie umowy i ustalenie jej treści w dro
dze orzeczenia państwowej komisji arbitrażowej może nastąpić również wtedy, gdy wykonanie 
umowy przez sprzedawcę nie zobowiązanego do jej zawarcia jest możliwe bez naruszenia obo
wiązujących przepisów i zobowiązań zaciągniętych już względem innych jednostek, a odmowa 
jej zawarcia narusza zasadę współdziałania j. g. u., przy tej ocenie uwzględnia się także obowiąz
ki wynikające z narodowych planów gospodarczych, ekonomiczność produkcj i i obrotu oraz dba
łość o zabezpieczenie gospodarki narodowej przed stratami (art. 386 k. c., § 9 pkt 1 uchw. RM). 
Powyższy akt dotyczy bezpośrednio tylko umów sprzedaży i dostawy. Kolejnym potwierdzeniem 
stanowiska o istnieniu takiego ogólnego obowiązku jest art. 4 ust. 1 ustawy zdn. 23 X 1975 r. 
o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym (Dz. U. nr 34, poz. 183). Z przepisu tego wynika ge
neralna kompetencja arbitrażu do rozpoznawania spraw o zawarcie, zmianę lub rozwiązanie 
umowy, jeżeli. jedna ze stron odmawia zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy, a od
mowa może narazić gospodarkę narodową na stratę” (art. 4 ust 1 pkt 1). 
A. Ohanow icz, J. Górski. Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970, s. 16. Szerzej ten obowią
zek ujmują (nieco odmiennie go uzasadniając): F. Błahuta, Kodeks cywilny — komentarz, t. U, 

Reasumując można stwierdzić, że w ramach gospodarki socjalistycznej przy
mus kontraktowy ma zakres dalej idący niż w ekonomice kapitalistycznej. Po
jawia się bowiem akt administracyjny jako zdarzenie rodzące obowiązek zawar
cia umowy, w przypadkach ustawą określonych. Dotyczy to zwłaszcza obrotu 
uspołecznionego. Nadto w doktrynie i orzecznictwie wypracowano, dla sytuacji 
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ściśle określonych, tzw. ogólny obowiązek zawierania umów między j. g. u. oraz 
j. g. u. a osobami fizycznymi, znacznie rozszerzył on ramy przymusu kontrakto
wego. Ten ogólny obowiązek zawierania umów nie był obcy także gospodarce 
kapitalistycznej, lecz zakres jego tam był węższy. Bardzo często istnieją też prze
pisy, które wprost zobowiązują oznaczone podmioty do zawarcia umowy. Jed
nocześnie, co było zupełnie obce dla dotychczasowych systemów prawnych 
(państw kapitalistycznych), akt administracyjny władny jest (w dość licznych 
przypadkach) bezpośrednio ukształtować stosunek zobowiązaniowy. Wyłączo
na jest tu zatem zupełnie swoboda stron odnośnie do wszystkich jej elementów 
(forma, treść, podmioty, zawarcie umowy; źródło praw i obowiązków). Stosu
nek prawny powstaje w drodze jednostronnego aktu (podmiotu trzeciego, stro
ny). System zawiązywania stosunków zobowiązaniowych w' drodze aktów ad
ministracyjnych był typowy dla początkowego rozwoju państw socjalistycznych, 
w okresie późniejszym jego znaczenie uległo ograniczeniu. 

Powyższe uwagi dotyczyły tzw. przymusu kontraktowego („bezpośrednie
go”, „pośredniego”), odpowiednio odnoszą się one także do innych stosunków 
prawnych niż zobowiązaniowe. 

Cechą specyficzną systemów prawnych państw socjalistycznych są ograni
czenia podmiotowe, odnośnie do osób, z którymi można zawrzeć umowę. Do
tyczy to zwłaszcza styku sfery uspołecznionej z nieuspołecznioną; por. dla przy
kładu ustawę z dn. 28 XII 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz 
jednostek państwowych (Dz. U. nr 3, poz. 7), która daje pierwszeństwo jednost
kom uspołecznionym w realizacji zamówień instytucji państwowych. Zamówie
nia mogą być skierowane do osób fizycznych dopiero wtedy, gdy oferty nie 
można ulokować w jednostce uspołecznionej; przy lokacie zamówienia obowią
zuje szczególny tryb postępowania. Natomiast z faktu, że pewne typy umów (np. 
o roboty budowlane — art. 647-658 k. c., umowa dostawy — art. 605-612 k. c. ) 
mogą być zawierane tylko między j. g. u., nie należy wyprowadzać wniosku, że

Warszawa 1972, s. 917; W. Braś, Obowiązek przewozu w transporcie publicznym. Warszawa 1973, 
s. 415; W. Górski, Umowa przewozu. Warszawa 1972, s. 87; J. Trojanek, Roszczenie jednostki 
gospodarki uspołecznionej o zawarcie umowy, NP 1969, z. 4, s. 568 i nasi, oraz tenże, Obowią
zek.... s. 114 i nast Panuje w zasadzie zgoda co do tego, że obowiązek ten ma charakter administra- 
cyjnosłużbowy. Jego naruszenie może uzasadniać jedynie deliktową odpowiedzialność odszkodo
wawczą w granicach ujemnego interesu umowy (cuipa in contrahendo)—tak m. in. W. Braś. tamże, 
s. 433; S. Buczkowski, Kodeks cywilny — komentarz, t. II, s. 944; J. Goliński, Jeszcze o ogólnych 
warunkach umów o świadczenie usług na rzecz ludności, PUG 1969, z. 7, s. 245; W. Górski, tamże, 
s. 85; J. Pacho. Niektóre zagadnienia ogólnych warunków umów o świadczenie usług motoryza
cyjnych, PUG 1971, z. 8 — 9, s. 268, A. Stefaniuk, Ogólne wariatki umów o świadczenie niektó
rych usług na rzecz ludności przez j. g. u., PUG 1969, z. 4, s. 128. Nieliczne tylko osoby dopatrują 
się tu obowiązku cywilnoprawnego, z którego płynie roszczenie o zawarcie umowy, mogące być 
realizowane poprzez powództwo sądowe, jego podstawą, jak z reguły przyjmuje się, jest art 64 k. c. 
(por. F. Błahuta, tamże, s. 932, Z. Radwański, tamże, s. 181). Należy przyjąć, żc jest to obowiązek 
cywilnoprawny. 
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mamy tutaj do czynienia z ograniczeniem wolności umów. Czynności takie są 
bowiem dozwolone, także między innymi podmiotami, z tym że będą to umowy 
nienazwane. 

W zakresie treści czynności prawnych swoboda umów doznaje szeregu ogra
niczeń, charakterystycznych dla państw socjalistycznych. 

Po pierwsze, przejawia się to na odcinku szerokiego stosowania ogólnych 
warunków umów, wzorów umów, regulaminów. Wymaga to jednak kilku uwag. 
Niewątpliwie cechą specyficzną jest to, że stają się one „zjawiskiem prawnym”, 
regulowanym z reguły przez ustawodawstwa kodeksowe, które zakreślają ramy 
i granice wydawania tych aktów; por. np. art 384—385 k. c, § 46 k. c. NRD. Kodek
sy państw kapitalistycznych pozostawiają tę sprawę jakby praktyce, a tylko niektó
re z nich poddają je kontroli organu państwowego (np. art. 71, 72 k. z. ). Inny jest 
charakter wzorców umownych. W państwach kapitalistycznych nie miały one cha
rakteru normatywnego, były aktami prywatnymi (nieraz tylko poddanymi określo
nej kontroli państwowej). Ogólne warunki umów' i wzory umów stały się—w kra
jach socjalistycznych — aktami normatywnymi. Na tle k. c. należy uznać je za 
przepisy prawa (art. XVI p. w. lcc. ). Oczywiście ze swobody umów wynika, że na 
tle naszego systemu prawa stronom (stronie) wolno opracować wzorce umow
ne (warunki umów, wzory umów, regulaminy), które będą miały charakter nie- 
normatywny. Podstawą ich obowiązywania będzie wola stron. Treść zawartych 
umów — na podstawie takich wzorców — będzie poddawana kontroli m. in. 
poprzez art. 58 k. c. Byłyby to zatem akty prywatne. Regulaminy na tle k. c. (art. 385 
k. c. ) nie są przepisami prawa. Podstawą ich obowiązywania jest przepis ustawy, a nie 
wola stron. Regulamin kształtuje zatem treść stosunku prawnego, ale nie treść umo
wy (art. 56 k. c. ). Akt taki (art. 385 k. c. ) może być wolą stron wyłączony, tak samo 
strony mogą uregulować treść czynności odmiennie od niego. Działa on podobnie 
jak dyspozytywne — warunki umów czy wzory umów. Regulamin nie stanowi za
tem —odmiennie niż bezwzględnie obowiązujące wzory umów i warunki umów — 
prawnego ograniczenia swobody umów, lecz tylko — faktyczne. Można rozwa
żyć, czy podstawą jego obowiązywania nie jest wola stron; kształtowałby on 
zatem treść umowy, a nie tylko stosunku prawnego z niej wynikającego. Warunki 
umów, wzory umów stanowią prawne ograniczenie swobody umów tylko wtedy, gdy 
mają charakter bezwzględnie obowiązujący. W odmiennym przypadku stanowią 
tylko jej faktyczne ograniczenie. W państwach kapitalistycznych podstawą ich 
obowiązywania jest wola stron. Nie mają one charakteru normatywnego. Ich 
wydawanie poddane jest często kontroli państwowej. Natomiast w gospodarce 
socjalistycznej są one (warunki, wzory umów) przepisami prawa, często mają
cymi charakter bezwzględnie obowiązujący, a nawet gdy są dyspozytywne, to 
wiążą strony, chyba że te w całości lub w części je wyłączą. Jeśli strony, przy
kładowo, zawierają umowę sprzedaży, regulując tylko elementy przedmiotowo 
istotne, to ogólne warunki umów mają zastosowanie przed przepisami kodeksu 
cywilnego. Wydawane na tle prawa polskiego ogólne warunki umów i wzory 

19



umów (art. 384 § 1 k. c. ) mają charakter dyspozytywny, chyba że co innego wy
nika z nich samych. Nie mogą być one sprzeczne z bezwzględnie obowiązują
cymi przepisami kodeksu cywilnego, chyba że te stanowią inaczej (np. art. 807 
k. c. ); por. także art. 2 k. c. Niezależnie od tego, ze stały się one „zjawiskiem praw
nym”, iż często mają charakter kogensowy, zakres i częstotliwość ich stosowa
nia są szersze niż w państwach kapitalistycznych43. 

Co do wzorców umownych por. E. Łętowska. Wzorce umowne, Wrocław — Warszawa—Kraków 
— Gdańsk 1975 (wraz z literaturą tam zestawioną); J. Okolski, Wola stron..., s. 251 i nast.; S. 
Włodyka, Porozumienia... 

“ l ak GKA: orz., z 2 VI 1969 r„ PUG 1970, z. 1. poz. 764; orz. z 14 VII 1969 r.. OSPiKA 1970, z. 1. 
poz. 17; orz. z 19 VII 1971 r.. PUG 1972, z. 3. poz. 920. 
Por. zwłaszcza ustawę z 1 VIII 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecz
nionej (Dz. U. nr 44, poz. 215). 

*■ Por. art 10 ust 1 i art 11 dekretu zdn. 26 X 1950r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. 
z 1960 r., nr 18, poz. 111). Orzecznictwo tę zasadę, wyrażoną przecież tylko co do przedsiębiorstw 
państwowych, rozszerzyło na środki trwałe wszelkich jednostek państwowych — orz. SN z. 25 
111 1958 r„ OSN 1960. poz. 9; orz. SN z 29 X 1960 r.. OSPiKA 1962, poz. 118, z krytyczną glo
są A. Ohanowicza. 

47- Tak A. Stelmachowski, tamże, s. 94 i nast Odm. Z. Radwański, tamże, s. 114. 

Po drugie, treść czynności prawnej w niektórych stosunkach poddawana jest 
kontroli z punktu widzenia pewnych zasad, nie znanych systemom państw ka
pitalistycznych. Otóż w obrocie uspołecznionym bada się jej treść nie tylko pod 
względem jej zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego( art. 58 
k. c. ), lecz także — z zasadami wynikającymi z narodowych planów gospodar
czych, ekonomiczności produkcji i obrotu, zabezpieczenia gospodarki narodo
wej przed stratami (art. 386 k. c. ). Czynność oceniona negatywnie w' świetle tych 
ostatnich reguł jest nieważna (art 58 kc. )44. Na odcinku treści czynności prawnej sze
roko w porównaniu z ustawodawstwem państw kapitalistycznych rozbudowana jest 
reglamentacja na odcinku cen, opłat, należności za świadczone usługi. 

Po trzecie, istnieją pewne ograniczenia w zakresie dobom form rozliczeń pie
niężnych, dotyczy to zwłaszcza jednostek gospodarki uspołecznionej45. 

Po czwarte, środki trwałe należące do państwowych jednostek organizacyj
nych poddane są szczególnej regulacji prawnej. Zbywanie lub obciążanie tych 
przedmiotów na rzecz jednostek nieuspołecznionych jest z reguły wyłączone46. 
Analizowane ograniczenie ma charakter mieszany (przedmiotowo-podmiotowy). 
Niektóre zaś dobra są w ogóle wyłączone z obrotu; niewątpliwie zjawisko to było 
znane także ustawodawstwom państw kapitalistycznych, niemniej jego zakres 
w krajach socjalistycznych znacznie się poszerzył. 

Należy podkreślić, że nie ma żadnych podstaw do wysuwania tezy, jakoby 
w ramach obrotu uspołecznionego nie były dopuszczalne umowy nienazwane. 
Nie wydaje się uzasadnione stanowisko, że są dopuszczalne tylko te umowy nie
nazwane, które nie pociągają za sobą konsekwencji finansowych47. Strony, w gra
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nicach swej zdolności prawnej, są władne powołać stosunek zobowiązaniowy 
o dowolnej treści48. 

“■ Potwierdza to orzecznictwo arbitrażowe. Por. orz. GKAzdn. 19 VII 1971 r. B04700/71. PUG 1972. 
z. 3. s. 111; orz. GKA BO 2522 70, OSPiKA 1972, z. 12, poz. 221; orz. GKA z 24 IV 1972 r. BO 
13335/71, PUG 1972, z. 12, s. 1. II. 

W doktrynie nieraz przyjmuje się, że w obrocie uspołecznionym istnieje wymóg formy pisemnej, jako 
formy ogólnej. l ak m. in. S. Buczkowski, Z. K. Nowakowski, tamże, s. 147. Jednak należy przyjąć, 
że także w tych stosunkach obowiązuje zasada wyrażona w art. 60 k. c. 

Podmioty mogą dokonać czynności prawnej w dowolnej formie, chyba że 
ustawa stanowi inaczej49; por. np. art. 60 k. c., § 66 k. c. NRD, art. 42 k. c. RFSRR. 
W tym zatem zakresie nie notuje się większych, charakteiystycznych zmian. 

Systemom praw rodzinnych państw socjalistycznych odnośnie do stosunków 
majątkowych między małżonkami, oprócz reżymu ustawowego, znana jest in
stytucja małżeńskich umów majątkowych (por. np.: art. 47-51 k. r. op., § 14 k. r. 
NRD, art. 27 k. r. rum. ). 

W zakresie prawa spadkowego podstawą powołania do spadku jest ustawa 
lub testament. Systemom państw socjalistycznych nie jest z reguły znana umo
wa dziedziczenia. Niektóre spośród nich przewidują umowę o zrzeczenie się 
dziedziczenia (por. np. art. 1048-1050 k. c., art. 603-605 k. c. weg. ). 

W poprzednich wywodach przedstawiono kształtowanie się autonomii woli 
w rozwoju historycznym. Zwrócono uwagę na jej stopniowe powstawanie oraz 
ograniczenia jakim ona podlegała. Powyższe rozważania będą miały jeszcze jed
no znaczenie. Na podstawie ich można bowiem skonstruować model teoretycz
ny autonomii woli. Analiza zostanie ograniczona do swobody umów, jako zasad
niczego przejawu autonomii woli. Pozwoli to na stwierdzenie w jakim stopniu 
poszczególne systemy prawne realizowały swobodę czynności prawnych. Wol
ność umów w zalążku ukształtowała się w końcowym okresie rozwoju prawa 
rzymskiego. Od tego czasu powolnie, najpierw w doktrynie, potem w poszcze
gólnych ustawodawstwach, formowały się poszczególne elementy nowoczesnej 
zasady umów. Ukształtowała się ona w swych zasadniczych zrębach na przeło
mie XVIII i XIX w. W ostatnich latach XIX w. doznaje ona pewnych ograniczeń. 
Z kolei w państwach socjalistycznych wolność umów podlega zawężeniu, 
zwłaszcza w obrocie uspołecznionym. Mimo tych licznych ograniczeń, pozostaje 
ona nadal podstawową zasadą ustawodawstw współczesnych. 

Teoretycznie można sobie wyobrazić model, w którym strony mają pełną 
swobodę kontraktową Podmioty prawa cywilnego same decydują o zawarciu 
umowy, o ukształtowaniu jej treści, wyborze kontrahenta oraz formie dokonanej 
czynności. Zwłaszcza jej treść nie byłaby ograniczona przez żadne przepisy. 

Z kolei inne rozwiązanie, przeciwstawne do uprzedniego: wolność umów jest 
w zupełności wyłączona. Strony nie mają swobody wyboru kontrahenta. Są one 
zobowiązane do zawierania umów. Obowiązek taki może płynąć z ustawy lub 
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aktu administracyjnego. Treść czynności jest wyznaczona bezwzględnie obowią
zującymi przepisami prawa. Można powołać do życia tylko umowy, przewidzia
ne ustawą (zasada nwneri clausi czynności prawnych). Umowy nienazwane lub 
mieszane są niedozwolone. W ramach umów' nazwanych strony miałyby co naj
wyżej swobodę co do tego, czyje zawrzeć, lecz ich treść byłaby limitowana bez
względnie obowiązującymi przepisami prawa (ustawa, ogólne warunki umów czy 
inne akty normatywne). Idąc o krok dalej, będąc konsekwentnym w formułowa
niu tego modelu, można sobie wyobrazić, że strony nie mają nawet swobody co 
do wyboru czynności prawnej określonego typu. Przepis ustawy (osoba trzecia) 
wskazuje bowiem, jaką umowę powinny strony zawrzeć. Także forma czynno
ści określona jest przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Można wy
obrazić sobie również model, w którym umowa zostanie w ogóle wyłączona ze 
źródeł zobowiązań. Stosunki obligacyjne powstawałyby z aktów administracyj
nych (orzeczeń sądowych) lub wprost z ustawy. Oznaczałoby to zupełne wyłą
czenie swobody umów. W poprzednio analizowanym systemie strony przynaj
mniej zawierały umowę, tutaj nawet tej czynności nie dokonują. 

Należy wyróżnić trzecie rozwiązanie, poza dwoma wskazanymi modelami, 
ma ono szereg wariantów. Przykładowo, strony miałyby wolność kontraktową 
(model pierwszy), lecz byłaby ona wyłączona na pewnym odcinku. Tak na przy
kład wyłączona byłaby swoboda co do formy. Istniałaby zatem wolność umów, 
lecz z wyłączeniem niektórych jej elementów. Niewątpliwie zachodziłyby tu 
pewne sytuacje, ocenne, w których należałoby się zastanowić, czy w ogóle ist
nieje tu wolność umów (w szerokim tego słowa znaczeniu). Jeśli przykładowo 
wyłączyć swobodę tylko na odcinku formy czynności, to ewentualnie można 
jeszcze twierdzić, że mimo to wolność umów istnieje, choć doznaje ograniczeń. 
Analogicznie może byłoby w przypadku wyłączenia swobody co do tego: z kim 
zawrzeć umowę oraz czyją w ogóle zawrzeć. Gdyby jednak strony zupełnie mia
ły wyłączoną swobodę na odcinku treści czynności, a zwłaszcza obowiązywała 
zasadammeri clausi dozwolonych umów, które byłyby regulowane przepisami 
bezwzględnie obowiązującymi, to należałoby przyjąć, że nie ma wolności umów. 
W istocie jednak we wszystkich analizowanych tu sytuacjach nie byłoby swo
body umów na poszczególnych jej odcinkach (strony, forma, treść, zawarcie 
umowy). Model taki w praktyce z reguły nigdy nie był realizowany. Najczęściej 
wolność umów była zawężana w zakresie poszczególnych jej elementów, ograni
czenia miały charakter częściowy, a nie — zupełny. Stąd często powstawało zagad
nienie, czy przy danym stopniu ograniczeń można mówić o niej, czy już nie. 

Wszystkie te trzy modele (zupełnej swobody umów, jej braku lub ogranicze
nia) były realizowane w praktyce ustawodawczej. Z tym jednak, że dwa pierw
sze, raczej wyjątkowo. 

Model absolutnej wolności umów nie był realizowany w żadnym systemie 
prawnym. Aczkolwiek pewne z nich zbliżały się do niego w sposób znaczny. 
Dotyczy to ustawodawstw z przełomu XVIII i XIX w. Zawsze istniały pewne 
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ograniczenia umów, dotyczyło to zwłaszcza treści i formy czynności prawnej. 
W zakresie treści umów z reguły obowiązywała ogólna klauzula ich niesprzecz
ności z prawem, dobrymi obyczajami. Aczkolwiek nieraz tej klauzuli nie uwa
żano za ograniczenie swobody umów, lecz za jej gwarancję. W tym okresie za
kres przepisów bezwzględnie obowiązujących był niewielki. Najdalej od modelu 
pierwszego były systemy prawne starożytnego Rzymu i średniowiecza, gdzie 
zresztą, jak stwierdzono, nie wykształciła się zasada wolności umów we wszyst
kich swych zrębach. Znacznie odbiegły od tego modelu systemy prawne państw 
współczesnych. 

Żaden system prawny nie realizował w całości modelu drugiego (braku wol
ności umów), aczkolwiek były nieraz krótkie okresy, w których to rozwiązanie 
było realizowane. Tak na przykład w prawie rzymskim z okresu XII tablic ob
rót cywilnoprawny zamknięty był w enumeratywnie wyliczonych, formalnych 
czynnościach prawnych, z góry ustawą unormowanych. Ale nawet i tu strony 
miały swobodę co do tego, czy oraz z kim zawrzeć umowę, a nadto — wolność 
wyboru typu umowy. Jak wspomniano, także w obrocie uspołecznionym w okre
sie obowiązywania ustawy z 19IV 1950 r. o umowach planowych, istniały umo
wy, w których był określony obowiązek ich zawarcia, kontrahenci, forma oraz 
treść czynności. W niektórych zaś sytuacjach akt administracyjny był wyłączną 
podstawą zawiązywania stosunków zobowiązaniowych. Model ten nie był jed
nak — w takim zakresie — typowy dla całego ówczesnego systemu prawnego, 
nie obejmował bowiem obrotu nieuspołecznionego. 

W ustawodawstwach, w których obowiązywała swoboda umów, z reguły 
przeważał model trzeci, czyli jej istnienia z pewnymi jednak ograniczeniami. Ich 
zakres był różny, i co jest charakterystyczne — wzrastał z biegiem upływu lat, 
zwłaszcza od k. XIX w. Zasięg ograniczeń autonomii woli jest większy w sys
temach prawnych państw socjalistycznych niż kapitalistycznych. Szczególnego 
ograniczenia doznaje ona w obrocie uspołecznionym, niemniej i tu ona nadał istnieje. 

Należy spojrzeć teraz na realizację swobody umów w zakresie poszczegól
nych jej elementów (np. formy, treści). Na wstępie trzeba zastanowić się nad tym, 
na jakich odcinkach doznawała ona, na przestrzeni dziejów, najmniejszych ogra
niczeń. Otóż wydaje się, że w zakresie wyboru kontrahenta. Rzadko ustawodaw
stwa ingerowały w' tym punkcie, pewne typowe ograniczenia pojawiają się wła
ściwie dopiero w państwach socjalistycznych. Dotyczy to głównie stosunków' 
między jednostkami uspołecznionymi a osobami fizycznymi. Niemniej również 
i w tych krajach obowiązuje swoboda doboru kontrahenta, niemniej doznaje ona 
pewnych ograniczeń. 

Stosunkowo najmniejszych ograniczeń doznawała wolność umów na odcinku 
zawierania umów. Zawężenia swobody stron były tutaj nieliczne, i zawsze mia
ły postać wyjątku od reguły. Ponadto ograniczenia pojawiły się tu stosunkowo 
późno. Kwestia tzw. przymusu kontraktowego powstała dopiero w k. XIX w..  
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w okresie silnego rozwoju wielkich organizacji przemysłowych i handlowych 
oraz wzrastającej interwencji ekonomicznej państwa50. Zagadnienie to nabrało 
szczególnego znaczenia w XX w. W państwach socjalistycznych, w stosunkach 
między jednostkami uspołecznionymi, zakres przymusu kontraktowego uległ roz
szerzeniu. 

50 Por. H. Kol 1 mar, Das Problem der staatlichen lenkung und Beeinflussung des rechlsgeschäftli- 
chen Verkehrs, Tübingen 1961, s. 20 i nast. 

Ograniczenia swobody umów występowały od dawna, nawet w okresie naj
większego rozkwitu autonomii woli (np. p. XIX w. ). Ich zakres, od wspomnia
nego okresu, rozszerzył się, lecz nie jest to zjawisko, które byłoby tak charakte
rystyczne, jak np. rozwój przymusu kontraktowego. 

Stosunkowo najliczniejszych i najwcześniejszych ograniczeń doznawała wolność 
umów na odcinku treści czynności. Niewielkie ograniczenia w tym punkcie istniały 
w okresie, gdy swoboda umów została sformułowana, tj. na początku XIX w. W koń
cowych latach XIX w. i w XX w. doznaje ona szeregu ograniczeń. 

Można się zastanowiać nad tym, w jakim kierunku będzie się rozwijać wol
ność umów w ciągu najbliższych lat (wieków). Obserwując bowiem jej rozwój 
na przestrzeni minionych wieków stwierdzono, że początkowo jej nie było, 
z wolna dopiero kształtowały się poszczególne jej elementy, aby na początku XIX 
w. została ona w pełni sformułowana. Od końca XIX w. doznawała ona licznych 
ograniczeń, które nasiliły się zwłaszcza w XX w. W jakim kierunku zmierza? 
Czy nie zaniknie? Otóż wydaje się, że nie. Niewątpliwie, co starano się wyka
zać uprzednio, rozwój tej zasady jest determinowany przez określone czynniki 
społeczno-ekonomiczne. Jest ona immanentnie związana z gospodarką towaro- 
wo-pieniężną. Determinuje ją nadto szereg innych czynników. Można powie
dzieć, że pewne jej ograniczenia, które istnieją w okresie dzisiejszym, znikną. Jak 
należy wnosić, dość szeroki zakres przymusu kontraktowego między jednostkami 
uspołecznionymi w państwach socjalistycznych, w miarę dalszego rozwoju eko
nomicznego tych krajów, będzie zanikał. Kierunek ten zresztą potwierdza histo
ria. Zakres tego obowiązku był niepomiernie szeroki w początkowym okresie 
rozwoju tych państw, potem z wolna ulegał ograniczeniu. Nic natomiast nie 
wydaje się wskazywać na to, aby zanikł tzw. ogólny obowiązek kontraktowy, wy
nikający z monopolu świadczenia niektórych usług, chyba że zmieni się struk
tura organizacyjna jednostek produkcyjnych oraz świadczących usługi. Dotych
czasowa praktyka nie potwierdza jednak tego. Trend zapoczątkowany pod koniec 
XIX w. trwa. Zdaje się o tym świadczyć — również na gruncie państw socjalistycz
nych — koncepcja tzw. wielkich organizacji przemysłowych (gospodarczych). 

Nie należy także spodziewać się dalszych ograniczeń na odcinku swobody 
doboru kontrahenta oraz formy umów. W zakresie treści czynności prawnych 
obecna zasada, że strony mogą powołać do życia dowolny stosunek obligacyj
ny, pozostanie. Przepisy prawa zobowiązań nadal będą mieć z reguły charakter 
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względnie obowiązujący. Można jednak spodziewać się dalszych uregulowań na 
odcinku treści czynności prawnych (np. now'e czynności) —powńnna wzmóc się 
ochrona konsumenta, przy utrzymującej się tendencji powstawania wielkich or
ganizacji przemysłowych i handlowych, dotyczy to zwłaszcza strony prawno- 
-ekonomicznej umów. W dalszym niewątpliwie kierunku będzie ewoluowało 
tzw. prawo formularzowe. Należy spodziewać się, że nowe, wielkie kodyfika
cje państw zachodnich przyniosą nowe zjawiska, zwłaszcza na odcinku „prawa 
fomtularzowego”, świadczy o tym praktyka ustawodawcza niektórych później
szych kodyfikacji (np. art. 71, 72 k. z. ) oraz pragmatyka legislacyjna państw so
cjalistycznych (np. art. 384—385 k. c. ). Sam rozwój „prawa formularzowego”, jak 
się wydaje, nie będzie stanowił w zasadzie prawnego ograniczenia swobody 
umów; nie można jednak wyłączyć, że na tym tle pow'staną pewne nowe zjawi
ska, stanowiące faktyczne ograniczenie swobody umów. 

Zasada wolności umów funkcjonuje w' konkretnym układzie społeczno-eko
nomicznym. Rozwiązania prawne ją realizujące muszą być głęboko ludzkie. Jest 
to nakaz bezwzględny, przed którym muszą ustąpić wszelkie ograniczenia. 

Przy czytaniu tej pracy należy mieć na uwadze zmiany wstanie normatyw
nym w Polsce. 



Rozdział II. 

Pojęcie autonomii woli w polskim prawie cywilnym. — Swoboda 
umów

J 1. DEFINICJA AUTONOMII WOLI

Termin „autonomia” jest pojęciem potocznym. W nauce prawa nie ma on tyl
ko jednego znaczenia. Cywiliści mówią o tzw. autonomii woli, administratywi- 
ści o tzw. autonomii administracyjnej —polegającej na uprawnieniu ludności do 
ustanawiania organów administracyjnych niepaństwowych, konstytucjonaliści 
o tzw. autonomii prawodawczej, tj. kompetencji do wydawania przepisów praw
nych. Mówi się również o autonomii gospodarczej czy politycznej. Przedmiotem 
dalszej analizy będzie koncepcja tzw. autonomii woli. Z góry należy zastrzec, że 
nie jest to pojęcie prawne, nie operują nim bowiem żadne przepisy, lecz jest to 
pojęcie prawnicze, gdyż jest używane przez prawników. Z góry należy również 
zastrzec, że nie idzie tu o autonomię w sensie: uprawnienia pewnych osób lub 
korporacji (związków) do tworzenia wewnętrznego prawa51. Jest to zagadnienie 
bardzo ważne, lecz odrębne. Kwestia autonomii woli występuje nie tylko w me
rytorycznym prawie wewnętrznym, lecz również w prawie prywatnym między
narodowym oraz międzynarodowym prawie handlowym. Analiza zostanie ogra
niczona do prawa wewnętrznego, gdyż występowanie autonomii woli w prawie 
prywatnym międzynarodowym oraz w prawie międzynarodowym handlowym 
jest zagadnieniem samoistnym, zwłaszcza dotyczy to form w jakich się ona prze
jawia52. Wymagałoby to odrębnego opracowania, z uwzględnieniem specyfiki 
tych działów53. Niewątpliwie pewne rozwiązania, wypracowane na tle prawa me
rytorycznego wewnętrznego, będzie można wykorzystać w pewnym zakresie — 
w pozostałych, wymienionych wyżej działach prawa. W przedmiocie prawnona- 
turalnej koncepcji autonomii woli por. uwagi zamieszczone uprzednio (s. 7, 8). 

51 Odm. F. K. Savigny, System des heutigen romischen Rechls, t. I, Berlin 1840, s. 12. Koncepcja 
autonomicznego międzynarodowego prawa handlowego, w powyższym ujęciu, jest szczególnie 
żywa w międzynarodowym prawie handlowym. Por. w tej sprawie J. Jakubowski, Umowasprze
daży w handlu międzynarodowym. Warszawa 1966, s. 13 i nast (wraz z cytowaną tam literaturą). 
Należy zgodzić się z poglądem J. Skąpskiego. Autonomia woli w prawie międzynarodowym pry
watnym w zakresie zobowiązań z umów, Kraków 1964, s. 21, że co najwyżej można mówić ogólnie 
o pojęciu autonomii woli, rozumiejąc przez nią nadane stronom przez prawo pozytywne upraw
nienie do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej. Tak ujęte pojęcie byłoby wspólne 
dla prawa wewnętrznego i prawa prywatnego międzynarodowego. Poza tym terminy te są zupełnie 
samoistne i nie należy ich utożsamiać. Inne są w związku z. tym zwłaszcza przejawy tej zasady 
w prywatnym prawic międzynarodowym, a inne w prawie merytorycznym. 
W sprawie autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym por. pracę J. Skąpskiego oraz 
zestawioną tam literaturę. Co do międzynarodowego prawa handlowego por. opracowanie 
J. Jakubowskiego, wyżej cytowane (przyp. 51). wraz z zestawioną tam literaturą. 
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Obecnie nadąje się temu terminowi (w doktrynie) przeważnie sens pozytywi
styczny, rozumiejąc przez nią (autonomię woli) pewien normatywnie kwalifiko
wany stan. Zagadnienie jej rozpatruje się w ramach pewnego porządku prawnego, 
na podstawie którego i w granicach którego podmiot prawa ma uprawnienie do 
samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej. Tak też przeważnie ujmują 
to zagadnienie spotykane definicje autonomii woli. 

Najczęściej przez autonomię woli rozumie się stan, w którym podmiot pra
wa (osoba fizyczna, prawna), na podstawie i w granicach prawa przedmiotowego, 
może własną mocą kształtować swoje stosunki prawne, zwłaszcza poprzez czyn
ności prawne54. Spośród tej grupy na uwagę zasługują niektóre stanowiska55. Nie 
ograniczają one autonomii woli do czynności prawnych, lecz utożsamiają ją 
z działaniami zgodnymi z prawem. 

Nieraz natomiast w literaturze spotyka się ujęcie zawężające pojęcie autono
mii woli do swobody umów. Autorzy zatem te pojęcia utożsamiają, są to według 
nich określenia tożsame, zamienne5*’. 

Jest też stanowisko pośrednie, które pojęcie autonomii woli zawęża do czyn
ności prawnych, wyłączając z niego inne działania prawne57. Autorzy przyjmu
jący to rozwiązanie ograniczają zatem jej zakres tylko do czynności prawnych, 
nie podają jednak bliższego uzasadnienia. Otóż należałoby przyjąć to stanowi
sko, uzasadniając je tylko. 

W związku z tym definicja autonomii woli brzmiałaby w sposób następują
cy: jest to sytuacja prawna, w której podmiot prawa (z reguły osoba fizyczna lub 
prawna), na podstawie i w granicach prawa przedmiotowego, może przez czyn
ności prawne kształtować swoją sytuację prawną (swoje stosunki cywilnopraw
ne). Na autonomię woli składa się swoboda dokonania lub niedokonania pewnej

M Por. np.: A. Manigk, Die Privatautonomie im Aufbau der Rechtquellen, Berlin 1935, s. 54, a tak
że S. Grzybowski, System.... s. 47; K. Larenz, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts. 
München 1977, s. 36, 27; A. I1iur, Der Allgemeine Teil des bürgerlichen Rechts, Berlin 1957, t. 
I, s. 25 i 143 oraz t. II, cz. 2, s. 1; A. Wolter, Prawo cywilne — zarys części ogólnej, Warszawa 
1977, s. 15. 

Co do autonomii woli por. m. in.: F. Bydliński, Privatautonomie und objektive Grundlagen 
des verpflichtenden Rechtsgeschäfts, Wien — New York 1967; W. Flume, Rechtsgeschäft und 
Privatautonomie, in: Festschrift zum hundertjährigen Bestehens des Deutschen Juiistentages, t. 1, 
Karlsruhe 1960, s. 135 i nast.; K. Larenz, tamże, s. 27, 36, 114, 348, 482; H. Page, Traité élémentaire 
de droit civil belge, L II, Bruxelles 1964, s. 436 i nasL (wraz z literaturą tam zestawioną). 

”• S. Grzybowski, j. w. 
“• W Flume (Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, t. 11 — Das Rechtsgeschäft, Berlin — He

idelberg — New York 1965, s. 12) używa pojęcia: autonomia prywatna (Privaiautonomie) na 
oznaczenie swobody umów w ujęciu szerokim — tj. na oznaczenie tego, czy i z kim zawrzeć 
umow ę, jakiej treści i w jakiej formie. Pojęcia: swobody umów, autonomii woli utożsamiają na 
tle prawa polskiego: A. Rembieliński, tamże, s. 29; S. Szer, tamże, s. 80, 307. 

57 Por. np.: L. Duguit, Kierunki..., s. 31, 49; R. Longchamps de Berier, Wstęp do nauki prawa cy
wilnego. Lublin 1922, s. 5. W tym kierunku J. Skąpski, tamże, przyp. 7 na s. 21. Szereg autorów 
nie precyzuje w tym względzie swego stanowiska.  
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czynności prawnej, wolność co do ukształtowania treści takiej czynności oraz 
wyboru jej formy, a nadto uprawnienie do wyboru kontrahenta (adresata oświad
czenia woli). 

Należałoby podać uzasadnienie ograniczenia autonomii woli tylko do czyn
ności prawnych. Weżmy stanowisko przeciwstawne, pierwsze, odnoszące jej 
zakres nie tylko do czynności prawnych, lecz również do innych działań zgod
nych z prawem, przez które rozumie się „(... ) dozwolone działania, które wywo
łują określone skutki prawne niezależnie od tego, czy istniała wola wywołania 
takich właśnie lub nawet jakichkolwiek skutków prawnych. Od woli zależy więc 
tylko to, czy zdarzenie stanowiące czyn w ogóle nastąpi. Nie zależy już jednak 
od woli, czy i jakie skutki prawne nastąpią"58. Zdarzenia te nie tworzą jednorod
nej kategorii, w ich ramach można wyróżnić: czyny połączone z przejawem woli, 
zawiadomienia, czyny gospodarczo-kulturalne (np. znalezienie rzeczy), dozwo
lone wyrządzenie szkody, czyny stanowiące przejawy uczuć itp. 

Po pierwsze, za ograniczeniem autonomii woli do czynności prawnych prze
mawia fakt bardzo utylitarny: czystość analizy prawnej. Czynność prawna jest 
niewątpliwie pewną kategorią homogeniczną, zwartą jednorodną. Rozszerzenie 
autonomii woli także na inne działania zgodne z prawem daje nam pojęcie bar
dzo niejednorodne, w ramach tej samej grupy mamy zdarzenia o bardzo różnym 
charakterze (np. czyny gospodarczo-kulturalne i czynności prawne). Nadto w' obu 
przypadkach (czynności prawnych — działań prawnych) inaczej rysuje się kwe
stia przesłanek ich ważności (skuteczności), w szczególności dotyczy to zdolno
ści do dokonywania tych aktów (zdolność do czynności prawnych, zdolność do 
działań prawnych), wad oświadczeń woli (i ich analogicznego stosowania do in
nych działań prawnych), kwestii formy oraz zastępstwa w ich dokonywaniu itd. 
Przesłanki ważności (skuteczności) oświadczeń woli mogą być tylko per ana
logiom stosowane do innych działań prawnych, co więcej, oceny prawne muszą 
tu być zrelatywizowane do poszczególnych grup tych ostatnich aktów, czy na
wet, do konkretnych sytuacji. W ramach innych działań prawnych nie ma jed
nolitych zasad co do przesłanek ich ważności (skuteczności), a samo pojęcie 
ważności, skuteczności nie zawsze jest tutaj odpowiednim wyrażeniem. 

Po drugie, za ograniczeniem autonomii do czynności prawnych przemawia 
argument czysto celowościowy: skoro do niej zaliczono działania zgodne z pra
wem, nie będące czynnościami prawnymi, to czemu nie włączyć do niej działań 
niezgodnych z prawem. W obydwu przecież przypadkach skutek prawny, pod
jętych działań (a więc zachowań świadomych), jest ten sam: powstanie pewnej 
nowej sytuacji prawnej. Różnica sprowadza się tylko do tego, że w pierwszym 
przypadku działania te są dozwolone, w drugim — niedozwolone prawnie. Pod
noszony tu tok rozumowania będzie jednak raczej pozorny, zważywszy na fakt, 
że w autonomii woli idzie o akty podjęte na podstawie i w granicach prawa, 

’*• S. Grzybowski, tamże, s. 199 i nasL 
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a więc czyny prawnie chronione. Czyny niezgodne z prawem niewątpliwie nie 
są objęte autonomią woli. 

Po trzecie, wśród innych działań prawnych (niż czynności prawne) są zacho
wania nie będące przejawem woli (zawiadomienia, działania faktyczne)59. 

Po czwarte, samo słowo „autonomia” zdaje się zakładać akty, poprzez któ
re, podmiot działający kształtuje swoją sferę prawną. Idzie tu zatem o sytuacje, 
w których podmiot taki ma wpływ na to, czy podjęte zachowanie wywrze skut
ki prawne. Natomiast przy czynach zgodnych z prawem, nie będących czynno
ściami prawnymi, od woli podmiotu działającego nie zależy to, czy i jakie skut
ki prawne przedsięwziętego zachowania nastąpią. Skutki są bowiem określone 
przepisami prawa. Od woli podmiotu zależy tylko to, czy podjąć pewne działa
nie. zaś skutki takiego zachowania następują niezależnie od woli podmiotu dzia
łającego, a nawet wbrew jego woli. Ta „autonomiczność” zakłada zatem ogra
niczenie autonomii woli do aktów, w których podmiot dokonujący ich ma wpływ 
na to: czy i jakie skutki prawne wywrze złożone przez niego oświadczenie, czyli 
zawężenie jej do czynności prawnych. Ta „autonomiczność” wymienionych 
działań — czynności prawnych, jest zatem szczególnie kwalifikowana, sprowa
dza się nie tylko do tego, czy w ogóle złożyć oświadczenie woli, ale także do tego, 
jakie skutki prawne ma ono wywrzeć. Natomiast w innych działaniach zgodnych 
z prawem ta autonomiczność sprowadza się tylko do tego, czy działanie takie 
przedsięwziąć czy nie, zaś jego skutki prawne są już wyłączone spod woli pod
miotu działającego, następują bowiem ex lege, niezależnie od woli stron. Faktu 
tego nie zamienia okoliczność, że również czynności prawne wywołują skutki 
nie tylko określone w oświadczeniu woli, lecz także wynikające z ustawy, zasad 
współżycia społecznego oraz ustalonych zwyczajów (art. 56 k. c. ). Koniecznym 
składnikiem czynności prawnej jest zawsze oświadczenie woli. Za włączeniem 
innych działań prawnych (niż czynności prawne) do zakresu autonomii woli 
mógłby przemawiać fakt, że poprzez te działania podmiot pośrednio kształtuje 
swoją sytuację prawną. Pogląd ten miałby niewątpliwie zastosowanie przy dzia
łaniach połączonych z przejawem woli. 

Po piąte, czynności prawne są ogólną podstawą zobowiązań, w tym sensie, 
że przy ich pomocy osoby mogą powołać do życia dowolny stosunek zobowią
zaniowy, jeśli nic innego nie wynika z wyraźnego przepisu prawa lub jego ogól
nych zasad. Dotyczy to niewątpliwie umów, a także jednostronnych czynności 
prawnych, jeśli przyjąć tezę, że istnieje swoboda czynności prawnych. Natomiast 
inne działania prawne są źródłem zobowiązań tylko wtedy, gdy ustawa tak sta
nowi. Ta cecha powszechności w powoływaniu stosunków zobowiązaniowych 
jest kolejnym argumentem, uzasadniającym ograniczenie autonomii woli do 
czynności prawnych. Faktu tego nie zmienia okoliczność, że w niektórych dzia
łach prawa cywilnego obowiązuje zasada numeri clausi dopuszczalnych umów. 
” l ak w istocie: S. Grzybowski, j. w. oraz A. Wolter, tamże, s. 108. 
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W konkluzji, z autonomii woli należy wyłączyć działania bezprawne (czy
ny bezprawne) oraz działania zgodne z prawem, lecz nie będące czynnościami 
prawnymi. Trzeba z niej również wyłączyć czynności zmierzające do wywoła
nia skutków cywilnoprawnych, lecz nie będące czynnościami prawnymi (tj. akty 
administracyjne oraz orzeczenia sądowe i arbitrażowe). Nie są to bowiem czyn
ności podmiotów prawa cywilnego, lecz organów państwowych. Natomiast au
tonomia woli odnosi się do aktów osób fizycznych i prawnych. 

Autonomii woli nie można utożsamiać ze swobodą umów, byłoby to nadmier
ne ograniczenie autonomii. Nie byłoby to również zgodne z brzmieniem (zna
czeniem) słowa: autonomia woli, nic nie upoważnia do takiego zawężenia. Jawi 
się szersze zagadnienie, relacji dwóch pojęć: autonomia woli, swoboda umów. 
W ujęciu wspomnianych autorów te dwa pojęcia są tożsame. Stanowisko takie 
nie wydaje się zasadne. 

Po pierwsze, czemu do autonomii woli nie włączyć swobody testowania. 
Po drugie, można twierdzić, że obowiązuje swoboda czynności prawnych, 

a nie tylko swoboda umów. 
Po trzecie, dozwolonych czynności prawa rodzinnego, rzeczowego, spadko

wego nie sposób nie uznać za przejaw autonomii woli, choć w tych działach nie 
przyjmuje się swobody umów. To samo odnosi się do jednostronnych czynno
ści prawnych. Zakres autonomii woli (swobody umów) jest zatem w tych przy
padkach tylko niepomiernie zawężony. Nadto, jak wspomniano, szereg autorów 
rozszerza autonomię woli także na inne działania niż czynności prawne. Nato
miast wśród innych działań prawnych obowiązuje zasada numeri clausi. W kon
kluzji należy stwierdzić, że swoboda umów jest tylko przejawem autonomii woli, 
i to nie jedynym. 

Relacja między autonomią woli a swobodą czynności prawnych wymaga wła
ściwego naświetlenia. Autonomia woli, czyli zagadnienie zakresu swobody czyn
ności prawnych, bo tak należy ująć tę kwestię. Autonomia woli może mieć sze
roki zakres, i wtedy mówi się o swobodzie umów w prawie zobowiązań czy 
swobodzie testowania w prawie spadkowym lub jej zakres może być zwężony, 
i wtedy stwierdza się, że autonomia woli, tj. zakres swobody czynności praw
nych, ulega ograniczeniu. Twierdzenie—że wtedy istnieje autonomia woli, lecz 
nie ma swobody czynności prawnych — nie jest słuszne, bo jest to tylko kwe
stia zakresu swobody czynności prawnych. Nie wydaje się również właściwe 
ograniczenie pojęcia autonomii woli tylko do sytuacji: czy strony mogą doko
nać czynności, z kim, w jakiej formie oraz treści, zaś ujęcie węższe (wolność co 
do treści) zastrzec dla pojęcia: swobody umów (czynności prawnych). Podob
nie jak swoboda czynności prawnych może mieć ujęcie szersze lub węższe, tak 
samo autonomia woli może mieć ujęcie szersze i węższe (czy, z kim, forma, treść 
— treść)., Autonomia woli” to po prostu „swoboda woli”. Zakres tej swobody 
oraz płaszczyzny w których można ją rozpatrywać (czy, z kim, forma, treść czyn
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ności) są te same w obu przypadkach. A zatem pojęcia: autonomia woli — swo
boda czynności prawnych są tożsame. Pytanie o zakres autonomii woli jest py
taniem o zakres swobody czynności prawnych. W prawie rzeczowym, rodzinnym 
swoboda ta jest prawie wyłączona, czyli zakres autonomii woli jest niepomier
nie wąski. 

§ 2. OKREŚLENIE SWOBODY UMÓW

Najważniejszym przejawem autonomii woli jest swoboda umów. Przegląda
jąc szereg definicji określających to ostatnie pojęcie, można stwierdzić, że ter
min ten ma dwa ujęcia: węższe i szersze. W ujęciu węższym swoboda umów 
oznacza wolność kształtowania treści umowy (Gestaltiuigsfreiheitf0. W ujęciu 
szerokim — według stanowiska przeważającego — oznacza ona nie tylko wol
ność kształtowania treści, zawiązywanego stosunku prawnego, ale także swobodę 
co do tego, czy i z kim zawrzeć umowę oraz w jakiej formie01. Niektórzy doda
ją do tej ostatniej definicji jeszcze pewne inne elementy (np. swobodę zmiany 
lub rozwiązania umowy), nie wydaje się to jednak konieczne. Jest to przecież 
przejaw swobody bądź co do treści, bądź co do istnienia stosunku prawnego. 
Niektórzy autorzy z ujęcia szerszego wyłączając element formy* 62. Stwierdza się, 
że wprowadzenie określonej formy nie oznacza ograniczenia swobody umów 
(w znaczeniu prawnym)63. Z poglądem tym nie można się chyba zgodzić. Czę
sto nie ma różnicy między niezachowaniem określonych wymogów co do for
my oraz co do treści czynności, zwłaszcza jeśli jest to forma ad solemnitutem. 
Wolność stron zostaje w ewidentny sposób ograniczona, nie mogą one złożyć 
oświadczenia w dowolnej formie, lecz tylko ściśle określonej, co więcej, z jej nie
zachowaniem połączone są pewne ujemne skutki prawne, nieraz nieważność 
dokonanej czynności prawnej. 

“• Tak np.: L. Domański, Instytucje kodeksu zobowiązań—część ogólna, z. 1, Warszawa 1936, s. 25; 
W. Flume, tamże, s. 12; R. Longchamps de Berier, Zobowiązania. Poznań 1948, s. 154; tenże, 
Zasada wolności umów w projektach polskiego prawa o zobowiązaniach, Lwów 1930, s. 2; S. 
Szer, tamże, s. 307; art. 200 k. c. węg.; art. 55 k. z. W tym samym kierunku: J. Górski. Przygotowa
nie umowy w świetle kodeksu zobowiązań, Poznań 1938, s. 35; J. Jodłowski, W sprawie mocy 
obowiązującej art. 55 k. z., NP 1961, z. 1, s. 79. 

*'• G. Bochmer, Einführung in das bürgerliche Recht, Tübingen 1965, s. 269 i nast.; S. Buczkow
ski, Zasada..., s. 436; W. Czachórski, Prawo zobowiązań... s. 189 i nast.; S. Grzybowski, tam
że, s. 47; J. Jodłowski, j. w.: K. Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, t. 1 (Allgemeiner Teil), 
München 1979. s. 39 i nast.; A. Rembieliński, tamże, s. 29; A. Stelmachowski, Wstęp..., s. 83. 

62 Tak Z. Radwański, tamże, s. 103. Por. także: W. Czachórski, Zobowiązania —zarys wykładu. 
Warszawa 1976, s. 114 — autorzy ci nie wymieniają Formy jako elementu definicyjnego swobo
dy umów. 

63 Z. Radwański, j. w. 
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Na określenie swobody umów, autonomii woli używa się nieraz pojęć, że są 
to uprawnienia stron64 czy prawa podmiotowe65. Posługiwanie się pojęciem prawa 
podmiotowego, w powyższym przypadku, nie wydaje się właściwe. Z reguły 
konstrukcję prawa podmiotowego łączy się z istnieniem stosunku prawnego. 
Natomiast w przypadku autonomii woli (czy swobody umów) nie ma żadnego 
stosunku prawnego, ten dopiero ma powstać wskutek zawarcia określonej umo
wy. Nadto, gdyby przyjąć, że jest to prawo bezwzględne, to ten kto przyjmuje, 
iż można je powoływać do życia tylko wtedy, gdy ustawa wyraźnie tak stano
wi, nie miałby w ogóle podstaw do skonstruowania takiego prawa (brak bowiem 
przepisu prawnego). Poza tym prawo podmiotowe ma (w zasadzie) określoną 
ochronę prawną, nie można natomiast wskazać na czym miałaby ona polegać przy 
autonomii woli. Ochronie podlegają tu prawa, które powstają w wyniku doko
nanych czynności prawnych, ale jest to kwestia innego rodzaju. Nie można by 
też bliżej określić sfery postępowania w określony sposób, cechy konstytutyw
nej każdego prawa podmiotowego. 

64 J. Skąpski, tamże, s. 21. Z. Radwański przyjmuje konstrukcję normy kompetencyjnej (tamże, s. 34- 
36, 98, 257). Wprowadzenie tego ostatniego pojęcia w prawie cywilnym nie wydaje się chyba za
sadne, z tych względów tu nie będzie ono analizowane. 

“■ J. Górski, tamże, s. 36 (autor przyjmuje, żejest to prawo bezwzględne). L. Duguit, tamże, s. 49 i nast., 
stwierdza, że autonomia woli jest prawem skutecznego wyrażania woli (, /e pouvoir de vouloir 
juridiquement”}. 

64 Nie w znaczeniu nadanym temu pojęciu w prawie spadkowym. Nie należy też utożsamiać jej z eks-
pcktaty wą prawa podmiotowego. 

Nie wydaje się też celowe używanie pojęcia uprawnienia na określenie ana
lizowanej sytuacji. Termin ten łączy się bowiem ze stosunkiem prawnym, który 
dopiero ma powstać w wyniku dokonanej czynności. 

Omawianego zagadnienia nie trzeba ujmować w kategoriach prawa podmio
towego czy uprawnienia. Można by ewentualnie mówić o „uprawnieniu”, lecz 
nie w sensie techniczno-prawnym. Po prostu należy używać pojęcia „wolność”, 
„swoboda” na oznaczenie powyższej sytuacji. Podmiot ma swobodę podjęcia lub 
niepodjęcia pewnych działań, ukształtowania w określony sposób treści czynno
ści itd. W pewnych sytuacjach swoboda ta jest wyłączona lub ograniczona. 
Można powiedzieć, że podmiot jest w pewnej sytuacji prawnej66, upoważniającej go 
do pewnych działań, prawnie indyferentnych, które może, lecz nie musi podjąć. 

§ 3. PODSTAWY PRAWNE SWOBODY CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Z kolei należy zastanowić się nad tym, jakie są podstawy prawne autonomii 
woli w polskim prawie cywilnym. Analizę wypada rozpocząć od swobody umów. 
Nie ma przepisu, który statuowałby wolność umów wprost, jak to czynił art. 55 
k. z. Zawiera taki przepis kodeks morski:, jjL zastrzeżeniem wyjątków w ustawie 
przewidzianych strony mogą w umowie ułożyć swój stosunek według swego 
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uznania” (art. 2). Pozostaje do rozważenia, czy mimo braku przepisu nie można 
swobody umów wyprowadzić w drodze wykładni obowiązujących przepisów 
prawa. Obecny art. 353' k. c. stanowi, co następuje: „Strony zawierające umo
wę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub 
cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego". 

Na wstępie należy odrzucić tezę, że podstawę taką stanowią art. 2, 189 k. p. c., 
a może nawet art. 1 k. c. 67. Z tych przepisów pragnie się wyciągnąć wniosek, że 
nakazują one„rozstrzyganie wszelkich spraw cywilnych niezależnie od tego, czy 
rozstrzygany przypadek został, czy nie został unormowany odrębnymi przepi
sami”68. Na marginesie należy wspomnieć, że zasadę generalnego obowiązku roz
strzygania wszelkich spraw cywilnych niektóre ustawodawstwa wyrażają wprost 
(np. art. 4 k. c. n., art. 1 k. c. szwajc. ). Z faktu tego jednak nie można wyciągać 
wniosku, że obowiązuje zasada swobody umów. Obojętnie, czy dany system 
przyjmuje zasadę swobody umów czy ją odrzuca, sąd ma obowiązek rozstrzy
gnięcia każdej sprawy cywilnej. Inna będzie tylko treść zapadłych rozstrzygnięć 
sądowych. Jeśli przykładowo sąd stwierdzi, że strony zawarły nienazwaną umo
wę, a obowiązuje wolność umów, to rozstrzygnie stosownie do treści zaw'artej 
czynności. Jeżeli zaś stwierdzi, że umowa taka jest niedopuszczalna, bo nie ma 
wolności umów, to po prostu oddali powództwo, bo strony nie powołały do ży
cia ważnego stosunku prawnego. 

‘’•Odm. J. Nowacki. Wolność umów a uzasadnienie analogii, PiP 1966, z. 11. przyp. 6 na s. 742. 
“•J. w. 

Z. Radwański, Teoria..., s. 110. 

Nie należy też przyjąć poglądu, że podstawę wolności umów stanowi art. 56 
k. c. Niekiedy w literaturze stwierdza się, że „art. 56 k. c. w sposób jednoznacz
ny i pozytywny statuuje generalną kompetencję w zakresie treści czynności praw
nych. Stanowi on przecież, że: czynność prawna wywołuje (... ) skutki w niej 
wyrażone”69. Ze stwierdzeniem, że czynność prawna wywiera skutki prawne 
w niej wyrażone, należy się zgodzić. Rzecz jednak w tym, że granice jej treści 
są zakreślone przez art. 58 k. c. i strony mogą dokonać tylko takiej czynności, któ
rej treść nie jest sprzeczna z ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Pod
stawą prawną swobody umów jest art. 58 k. c., a nie art. 56 k. c. Przepis art. 56 
lcc. jest podstawą tylko tego, że każda czynność prawna wywołuje skutki prawne, 
a zatem powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego, chyba że co innego 
wynika z wyraźnego przepisu prawa lub zasad obowiązujących w pewnym dziale 
prawa, a wyprowadzonych w drodze wykładni. Z art. 56 k. c. wypływa zatem 
wniosek, że każda umowa, także nienazwana oraz każda jednostronna czynność 
rodzi stosunek prawny, chyba że co innego wynika z ustawy. Na tym przeto od
cinku przepis ten będzie podstawą swobody umów i jednostronnych czynności 
prawnych. Z tego zatem względu analizowany pogląd zasługuje na uwagę. 
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Powszechnie przyjmuje się, że art. 58 k. c. stanowi podstawę wolności umów. 
Przepis ten wyrażają w sposób negatywny, a nie pozytywny, w sposób pośred
ni, a nie bezpośredni. Odmiennie czynił to art. 55 k. z. Z art. 58 k. c. w drodze 
wnioskowania a contrario wyprowadza się zasadę, że strony mogą treść umo
wy (czynności prawnej) ukształtować dowolnie, byleby tylko treść czynności nie 
sprzeciwiała się przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego ani nie zmie
rzała do obejścia ustawy70. Jednocześnie z reguły zastrzega się, że jak każde 
wnioskowanie a contrario, może być ono stosowane z wielką ostrożnością i przy 
uwzględnieniu całokształtu przepisów prawnych obowiązujących w poszczegól
nych działach prawa cywilnego (np. w prawie rzeczowym obowiązuje, wypro
wadzona w drodze wykładni, zasada numeri clausi podmiotowych praw rzeczo
wych). Podobnie na tle k. c. n. w drodze wnioskowania a contrario (z §§ 134 
i 138) należy wprowadzić swobodę umów. Z przytoczonym tokiem rozumowa
nia wypada się zgodzić, z jednym zastrzeżeniem. Art. 58 k. c. może być podsta
wą swobody umów tylko co do ich treści. Swoboda co do formy, wyboru kon
trahenta i samej decyzji o zawarciu umowy nie wypływa z art. 58 k. c. Wyjątek 
od tego można by uczynić tylko na rzecz wyboru kontrahenta. Także z art. 58 
k. c. nie wynika, że umowa jest generalnym źródłem zobowiązań. Na tle kodek
su cywilnego należy bowiem odróżnić przepisy, które dotyczą treści czynności 
prawnych (art. 58 k. c. ) od przepisów, które regulują źródła zobowiązań (czy sto
sunków cywilnoprawnych). Art. 58 k. c. nie dotyczy tej ostatniej kwestii. Jest ona 
przedmiotem regulacji art. 56 k. c. Wynika z niego, że czynność prawna wywo
łuje skutki prawne w niej określone, tzn. zmierzające do powstania, zmiany lub 
ustania stosunku prawnego. A skutek taki ustawa wiąże generalnie ze wszystkimi 
czynnościami prawnymi, chyba że co innego wynika ze szczególnego przepisu 
prawa lub ogólnych zasad obowiązujących w poszczególnych działach prawa 
cywilnego. Powstanie stosunku zobowiązaniowego należy wiązać ze wszystki
mi czynnościami prawnymi, nie tylko umowami. Pierwotne kodeksy z p. XIX w. 
zawierały tylko przepisy dotyczące umów, brak było specjalnych postanowień 
dotyczących czynności prawnych w ogóle. Ich konstrukcja prawna wykształci 
się znacznie później, w ostatnich dziesięcioleciach XIX w., a zostanie recypowa- 
na przez k. c. n., który po raz pierwszy zawiera przepisy ogólne dotyczące nie tylko 
umów, lecz wszelkich czynności prawnych. Nie było w nim przepisu na wzór art. 
56 k. c. Przepis o podobnej treści zna np. polski kodeks zobowiązań (art. 60). 
Przepis ten dotyczył tylko umów. Na uwagę zasługuje zatem koncepcja wiąza
nia skutków prawnych z wszelkimi czynnościami prawnymi (art. 56 Lc. ). Wbrew 
pozorom funkcja tego przepisu nie sprowadza się tylko do tego, że podkreśla on,  

™- WCzachótski, Prawo zobawicpań... ( 1970). s. 195; S. Grzybowski, tamże, s. 509; J. Nowacki, tamże, 
s. 743; A. Rembieliński, tamże, s. 30; A. Stelmachowski, tamże, s. 93; A. Wolter, tamże, s. 290. 
Analogicznie na tle art. 41 p. o. p. c. J. Gwiazdomorski, Czy art. 55k. z. obowiązuje'’, NP 1960, z. 11, 
s. 1484 i nasi. 
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iż czynność prawna oprócz skutków w niej wyrażonych, wywołuje także skutki 
prawne wynikające z ustawy, z zasad współżycia społecznego oraz z ustalonych 
zwyczajów. Jego funkcja sprowadza się do tego, że czynność prawna przede 
wszystkim wywołuje skutki prawne wyrażone w niej samej. To zaś, że strony 
oprócz umów i jednostronnych czynności prawnych nazwanych mogą dokony
wać czynności nienazwanych wynika z art. 58 k. c. Skoro art. 56 k. c.. z uwzględ
nieniem ogólnych zasad prawa, jest podstawą ogólną stosunków zobowiązanio
wych, nie przesądza to jeszcze kwestii treści takich stosunków, może być ona 
kształtowana w granicach zakreślonych przez art. 58 k. c. Pewien typ czynności 
prawnej musi być w ogóle dopuszczalny, bo w przeciwnym razie, i treść jej by
łaby niedopuszczalna. Tak na przykład nie są dopuszczalne według art. 58 k. c. 
umowy, które miałyby powoływać do życia prawa rzeczowe, nie znane ustawie. 
Tak samo z ogólnych zasad prawa wynika, że pewne typy jednostronnych czyn
ności prawnych są w ogóle niedopuszczalne. Fakt zatem, że umowa, jednostronna 
czynność prawna są źródłami zobowiązań, z pewnymi zastrzeżeniami przy tych 
ostatnich, wynika z art. 56 lcc. Natomiast jakiej treści ma to być umowa (czynność 
prawna) wynika z art 58 kc.. który zezwala na dowolne kształtowanie ich treści, tj. 
czynności prawnych dokonanych nas podstawie art. 56 kc. Przy tej konwencji ję
zykowej art 1047 kc. stanowiłby przepis szczególny do art. 56 kc., a nie art 58 kc. 

Niewątpliwie obowiązywanie zasady swobody umów wynika również z ca
łokształtu unormow'ań ks. III k. c. („Zobowiązania”). Zwłaszcza zaś z taktu, że 
kodeks ujmuje te przepisy z reguły jako dyspozytywne. 

Art. 58 k. c. daje podstawę do wnioskowania a contrario. Niewątpliwie wy
maga to ustalenia, że zakres sfery „zakazanej” został wyczerpująco określony 
w tym przepisie. W odmiennej sytuacji nie można by się uciec do arg. a contra
rio. Wydaje się, że zakres art. 58 jest ostry. Sferę „zakazaną” będą stanowić bo
wiem nie tylko wyraźne dyspozycje ustawowe, idące w tym kierunku, lecz tak
że normy wyprowadzone w drodze wykładni obowiązującego zespołu przepisów 
prawnych. W drodze takiej wykładni należy wyprowadzić zasadę numeri clau- 
si praw rzeczowych. Dlatego ewentualne zastrzeżenia co do dopuszczalności sto
sowania argumenti a contrario z art. 58 k. c. nie wydają się zasadne. 

Wolność stron w zakresie fonny czynności wynika z art. 60 k. c. 
Swoboda stron na odcinku: czy i z kim zawrzeć umowę wynika z całokształtu 

unormowań prawa cywilnego. Kodeks traktuje na przykład sytuacje przymusu 
kontraktowego (er lege, ex octu) jako wyjątkowe. Jest to potwierdzeniem zasa
dy, że obowiązuje swoboda co do zawierania umów. Podobnie jest w przypad
ku doboru kontrahenta. Taką zasadę można wyprowadzić także w drodze wnio
skowania a inaiori ad minus: jeśli strona ma swobodę co do treści i formy 
umowy, to tym bardziej mają co do tego, czy oraz z kim dokonać takich czyn
ności. Można posłużyć się także wykładnią instrumentalną: jeśli podmiot ma mieć 
wolność co do tego, jak ukształtować treść określonej czynności prawnej, to 
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powinien mieć również swobodę co do tego, czy w ogóle dokonać czynności. 
Wolność wyboru kontrahenta można wyprowadzić także z art. 58 k. c., uznając 
ją za element treści czynności prawnej, co nie powinno budzić wątpliwości. Przy 
takim założeniu — przytoczone uprzednio argumenty co do swobody wybom 
kontrahenta — miałyby znaczenie pomocnicze. 

Jak z powyższych rozważań wynika, podstawy prawne swobody umów nie 
sąjednolite, lecz wynikają z całego szeregu wymienionych przepisów prawnych 
lub z całokształtu uregulowań ustawowych. 

Z kolei należy ustalić podstawy prawne swobody czynności prawnych, w tym 
jednostronnych, gdyż umowy zostały omówione. Co do swobody w zakresie for
my (art. 60 k. c. ), wolności ich dokonywania oraz wyboru adresata oświadcze
nia należy odesłać do uwag poprzednich. Niemniej rzecz wymaga bliższej ana
lizy. Art. 58 k. c. jest podstawą swobody — nie tylko umów, lecz wszelkich 
czynności prawnych, odmienna teza byłaby sprzeczna z brzmieniem tego arty
kułu. Kwestiązaś innego rodzaju jest, czy jednostronne oświadczenie woli może 
być źródłem zobowiązań (ogólnym), czy tylko w przypadkach w ustawie prze
widzianych. Jeśli przyjąć drugą tezę, to tylko w ramach nazwanych jednostron
nych czynności prawnych strony miałyby swobodę w kształtowaniu ich treści, 
stosownie do art. 58 k. c. Niektóre kodeksy, jak polski k. z., statuują tylko zasa
dę swobody umów, a nie ma analogicznych postanowień co do jednostronnych 
czynności prawnych. Niewątpliwie art. 55 k. z. nie dawał podstawy do wniosko
wania a contrario, tym bardziej, że przepis nie miał postaci implikacji wzajem
nej lub intensywnej, a tylko wtedy jest to dozwolone. Nadto, co wyżej podkre
ślono, art. 55 k. z. dotyczył tylko treści umów, a nie źródeł zobowiązań (por. także 
§§ 134, 135-305 k. c. n. ). Pozostawało kwestią otwartą, na ile przepis ten w dro
dze analogii można było stosować do jednostronnych czynności prawnych, i na
leży stwierdzić, że było to możliwe, zwłaszcza że art. 55 k. z. nie dotyczył źró
deł zobowiązań, lecz treści tych stosunków. W systemie prawnym, który zawiera 
wyraźny przepis statuujący swobodę umów (np. art. 55 k. z. ), pozostaje zatem do 
rozważenia analogiczne stosowanie tego przepisu do jednostronnych czynności 
prawnych. Nawet gdyby uznać go za przepis wyjątkowy, to i wtedy nie jest 
wyłączone stosowanie analogii. Ten zabieg interpretacyjny dopuszcza się nie
kiedy także przy przepisach wyjątkowych. Art. 58 § 1, 2 k. c. wyraża implikację 
wzajemną (zawsze i tylko jeżeli p to q). Jego właściwa treść jest następująca: Jeśli 
treść czynności prawnej jest sprzeczna z ustawą (lub zasadami współżycia spo
łecznego lub zmierza do obejścia ustawy), to czynność prawna jest nieważna (z 
powodu treści). Daje to podstawę do wnioskowania a contrario'. jeżeli treść czyn
ności prawnej jest zgodna z ustawą (... ), to czynność jest ważna. 

Natomiast art. 58 k. c. nie określa sankcji nieważności czynności prawnej tak
że dla innych przypadków niż sprzeczność treści czynności z ustawą. Gdyby tak 
było, to przepis ten wyrażałby implikację zwykłą (zawsze jeżeli p to q) i nie da
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wałby podstawy do wnioskowania a contrario. Zrekonstruowana wówczas na 
podstawie art. 58 § 1 zd. 1 k. c. norma prawna brzmiałaby: Jeżeli treść czynno
ści prawnej jest sprzeczna z ustawą (... ), to czynność jest nieważna (implikacja 
zwykła). Byłaby to implikacja zwykła, niemożliwe jest bowiem, aby treść czyn
ności prawnej była sprzeczna z ustawą a czynność była ważna. Możliwe jest, że 
będzie ona nieważna, choć jej treść będzie zgodna z ustawą (np. brak zdolności 
prawnej lub zdolności do czynności prawnych, niektóre wady oświadczeń woli 
itd. ). Logice znane są jednak zasady przekształcania implikacji zwykłej w impli
kację intensywną, poprzez zmianę poprzednika i następnika. Gdyby to uczynić, 
norma art. 58 k. c. brzmiałaby następująco: Jeżeli czynność prawna jest nieważ
na, to treść jej jest sprzeczna z ustawą. Byłaby to implikacja intensywna (niemoż
liwe jest bowiem, aby czynność prawna była ważna, gdy treść jej jest sprzeczna 
z ustawą). Implikacja tego typu daje już podstawę do wnioskowania a contra
rio: Jeżeli czynność prawna jest ważna, to treść jej jest zgodna z ustawą. Skoro 
bowiem czynność jest ważna, to treść jej musi być zgodna z ustawą. 

Zachodzi zatem ścisła korelacja między ważnością czynności a zgodnością tre
ści czynności z ustawą. A zatem — idąc innym torem — wyprowadzono by wnio
sek taki jak na wstępie: art. 58 k. c. daje podstawę do wnioskowania o ważności czyn
ności prawnej tylko na odcinku treści czynności. Potwierdza to zasadność wniosku

Art. 58 nie dotyczy źródeł zobowiązań (stosunków prawnych), lecz treści 
dopuszczalnych czynności prawnych, a więc tych, które w świetle prawa rodzą 
ważne stosunki zobowiązaniowe. Czy umowa, jednostronna czynność prawna 
rodzi zobowiązanie, którego treść jest oceniana na podstawie art. 58 k. c., nie wy
nika to z tego przepisu, lecz z art. 56 k. c, a nadto z ogólnych zasad prawa. Nie 
inaczej jest w kodeksach nowożytnych, wyraźnie odróżniających problematykę 
źródeł zobowiązań od ich treści. Tak na przykład z § 305 k. c. n. dotyczącego źró
deł zobowiązań wynika, że jeżeli ustawa inaczej nie stanowi, to do ustanowie
nia zobowiązania przez czynność prawną potrzebna jest umowa między uczest
nikami. Natomiast §§ 134, 138 k. c. n. zakreślają treść czynności, od strony 
negatywnej, jak art. 58 k. c. Podobne rozróżnienie jest w k. c. a. (§ 859-§ 879). 
Analogicznie art. 1 k. z. dotyczył źródeł zobowiązań, zaś art. 55 k. z. — treści umów. 
Rozróżnienie to było znane także kodeksowi Napoleona, a wynikało z całokształtu 
jego unormowania. Dlatego też z art. 58 k. c. — na odcinku treści czynności praw
nej — wynika, że istnieje tu zupełna swoboda co do umów, jak i jednostronnych 
czynności prawnych — czyli wolność w kształtowaniu treści dopuszczalnych 
czynności prawnych, a więc tych, które prowadzą do powstania, zmiany lub usta
nia stosunku cywilnoprawnego. Nie ma zatem żadnych argumentów za tym, że 
art. 58 k. c. ma być podstawą swobody co do treści umów, lecz nie jednostron
nych czynności prawnych, bo wniosek taki byłby sprzeczny z wykładnią art. 58 
k. c. («rg. a contrario). Jeżeli przyjąć, że nie tylko umowa, lecz także jednostronna 
czynność prawna jest ogólnym źródłem zobowiązań, to art. 58 k. c. byłby pod
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stawą swobody czynności prawnych (nazwanych, nienazwanych; jednostron
nych. umów). Gdyby przyjąć, że jednostronna czynność prawna jest źródłem zo
bowiązań, jeśli tak wyraźny przepis stanowi, to na odcinku jednostronnych czyn
ności prawnych art. 58 k. c. będzie podstawą swobody tylko co do nazwanych 
jednostronnych czynności prawnych. Podstawą prawną swobody czynności 
prawnych jest zatem art. 56 i 58 k. c. 

Niekiedy swobodę czynności prawnych uzasadnia się w inny sposób. Powyż
sze rozumowanie zdaje się przebiegać w następujący sposób: Skoro dopuszczalna 
jest swoboda co do treści czynności prawnych, to tym bardziej musi być dopusz
czalna sama czynność prawna; założenie konieczne, wstępne samej swobody. Nie 
można bowiem mówić o wolności kształtowania treści umów, jeżeli sama umo
wa jest niedozwolona. Ze swobody co do treści w drodze wnioskowania a ma- 
iori ad minus wyprowadza się zasadę, że czynność prawna jest generalnym źró
dłem zobowiązań. Na ten podwójny tok rozumowania, prowadzący do 
sformułowania wszelkich czynności prawnych (umów, jednostronnych), należy 
zwrócić uwagę. O ile pierwsza część rozumowania nie budzi wątpliwości, bo jest 
oparta na wnioskowaniu a contrario, to druga je nasuwa. Czy z faktu, że istnie
je swoboda treści jednostronnych czynności prawnych, można wyciągać wnio
sek, że są one generalnym źródłem zobowiązań. Wydaje się, że nie. Założenie 
jest właśnie odwrotne. To swoboda treści czynności prawnych dotyczy tylko tych 
spośród nich, które są prawnie dopuszczalne, które rodzą stosunek zobowiąza
niowy. W konkluzji należałoby stwierdzić, że art. 56 k. c. uznaje oświadczenie 
woli za generalne źródło stosunków cywilnoprawnych, chyba że ustawa stanowi ina
czej. Treść — dopuszczalnych w świetle art. 56 k. c. — czynności prawnych może 
być dowolna, byle nie była sprzeczna z art. 58 § 1, 2 k. c. Swoboda czynności 
prawnych — we właściwym znaczeniu — istnieje w prawie zobowiązań. 

Termin „zasada prawna” nie jest jednoznaczny71. Należy określić jego zna
czenie przy autonomii woli (swobodzie umów). Trzeba zastanowić się, czy cho
dzi o ujęcie normatywne czy doktrynalne tej zasady. W ujęciu pierwszym, na tle 
danego systemu prawa zastanawiamy się, czy ona obowiązuje. Może ona przy
brać postać konkretnego przepisu ją statuującego, co występuje jednak rzadko, 
lub normy prawnej, zrekonstruowanej na tle danego systemu. W ten ostatni sposób 
wyprowadza się swobodę umów w polskim prawne cywilnym. W ujęciu doktrynal
nym, zasada autonomii woli, swobody umów ma znaczenie opisowe. Chodzi tu o pe
wien model teoretyczny, który ewentualnie (w mniejszym lub większym stop
niu) jest realizowany przez ustawodawcę. W tym sensie operowano tym pojęciem, 
przedstawiając kształtowanie się autonomii woli w rozwoju historycznym. Mię
dzy ujęciem normatywnym i doktrynalnym zasady autonomii woli istnieje ści

”• Por. S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe. War
szawa 1974, s. 5 i nast
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sły związek. W szczególności model teoretyczny buduje się na podstawie jej 
normatywnych przejawów. Konstrukcja doktrynalna autonomii woli jest ważna 
w toku prac legislacyjnych. 

Zrekonstruowanie na tle prawa polskiego normy statuującej autonomię woli 
ma znaczenie praktyczne. Po pierwsze, jest dyrektywą interpretacyjną, która 
brzmi: przepisy prawne, w przypadkach wątpliwych, powinny być interpretowa
ne zgodnie z zasadą autonomii woli. Po drugie, płynie z niej postulat legislacyj
ny: ustawodawca wydając przepisy prawne powinien ją respektować, a zatem nie 
wprowadzać postanowień, które by ją wyłączały lub ograniczały. Wszelkie od
stępstwa od tego wymagają szczegółowego uzasadnienia normatywnego. Po trze
cie, zasada ta wyznacza również sferę dozwolonego postępowania. 

Nie wydaje się celowe, aby zrezygnować z pojęcia „zasady”, a ograniczyć się 
do badania tego co jest „dozwolone” czy „zakazane”. Poza tym, że traci się w ten 
sposób możliwość wyprowadzenia odpowiednich dyrektyw interpretacyjnych 
czy legislacyjnych, traci się jednak coś więcej. Zawsze bowiem zastanawiając 
się na przykład, czy konkretna umowa jest dopuszczalna czy nie, należy rozstrzy
gnąć — w braku wyraźnego przepisu — czy jest ona zgodna z zasadami istnie
jącymi w danej gałęzi prawa Znowu zatem nawiązuje się do zasady, jeśli ta — 
zrekonstruowana w drodze wykładni — zezwala na daną czynność, to jest ona 
ważna jeśli nie, to jest nieważna. Zasada swobody umów składa się w istocie 
z kilku norm, które odpowiadają na pytanie: czy, z kim, w jakiej formie i treści 
dokonać czynności. Badając, czy coś jest dozwolone, czy zakazane sięga się do 
sformułowanej zasady swobody umów. Nie można zatem rozstrzygnąć, czy coś 
jest dozwolone czy zakazane, jeśli nie zrekonstruuje się (w sensie pozytywnym 
lub negatywnym) zasady autonomii woli. 
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Rozdział I

Swoboda jednostronnych czynności prawnych

§ 1. JEDNOSTRONNA CZYNNOŚĆ: PRAWNA JAKO ŹRÓDŁO ZOBOWIĄZAŃ

Najbliższe rozważania będą poświęcone uzasadnieniu tezy, że rozwój prawa 
cywilnego zmierza w kierunku uznania jednostronnego oświadczenia woli za 
ogólne źródło zobowiązań. Polski kodeks cywilny zasadę tę wyraźnie zaakcep
tował (art. 56), zamykając tym samym pewną ewolucję prawa cywilnego na tym 
odcinku. Myśl, że jednostronne oświadczenie woli może być źródłem zobowią
zań z wolna torowała sobie drogę. Pokrótce zostanie przedstawiona ta ewolucja. 
Rozważania będą ograniczone do prawa zobowiązań, gdyż tylko w tym dziale 
w pełni istnieje zasada swobody umów (czynności prawnych). 

W prawie rzymskim jednostronna czynność prawna tylko wyjątkowo była 
źródłem zobowiązań. Dotyczyło to mianowicie przyrzeczenia świadczenia na 
rzecz Kościoła (votum), gminy lub państwa oraz przyrzeczenia posagu. W po
zostałych przypadkach nie odnosiło ono skutku prawnego. Natomiast podstawo
wym źródłem zobowiązań była umowa. Istniejące zapatrywanie na jednostron
ne czynności prawne, jako źródło zobowiązań, nie uległo zmianie w ciągu 
długich następnych wieków. Kodyfikacje z początku XIX w. pozostają pod prze
możnym wpływem prawa rzymskiego, dotyczy to również problematyki źródeł 
stosunków obligacyjnych. Systematyka zwłaszcza francuskiego kodeksu cywil
nego, w tym zakresie, może być dobitnym tego przykładem. Jest również rzeczą 
charakterystyczną, że k. c. a, i k. c. fr. nie zawierały przepisów poświęconych jed
nostronnym oświadczeniom woli, czy oświadczeniom woli w ogólności. Dopiero 
pod wpływem doktryny prawa na gruncie niemieckim, z k. XIX w. k. c. n, za
mieszcza ogólne przepisy poświęcone oświadczeniom woli. Na podobnych za
łożeniach konstrukcyjnych oprze się polski k. z. z 1933 r. (por. także nowelę do 
k. c. a, z 1916 r., dotyczącą przyrzeczenia publicznego). Trzeba było zatem kil
kunastu wieków na wykształcenie się samej konstrukcji prawnej jednostronnych 
czynności. Niewiele zaś od k. XIX w. upłynęło czasu, aby polski kodeks cywil
ny z 1964 r. stworzył podstawy prawne do dalszego rozwoju koncepcji jedno
stronnych czynności prawnych. 

Kodeks cywilny francuski reguluje tylko zobowiązania umowne. O zobowią
zaniach płynących z jednostronnych czynności prawnych w ogóle nie wspomi
na. Nie zawiera również przepisów poświęconych oświadczeniom w ogólności. 
Konsekwentnie do tego autorzy wymieniając źródła stosunków zobowiązanio
wych z reguły pomijają jednostronne czynności prawne72. Natomiast autorzy.  

Por. M. Planiol, O zobowiązaniach (w tłumaczeniu A. Kramsztyka i M. Przedborskiego, pod red. 
J. Namitkiewicza), Warszawa 1928, s. 326 i nasi.: J. Carbonier, Droit civil, t. 4 (Les obligations}. 
Paris 1976, s. 21. por. jednak s. 22 i nast. (co do omówienia źródeł zobowiązań w literaturze fran
cuskiej por. s. 24 i nasL). 
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którzy wpośród źródeł stosunków zobowiązaniowych wyliczają jednostronne 
czynności, zaraz zastrzegają, że są one źródłami stosunków zobowiązaniowych 
tylko wyjątkowo71 (jeśli przepis szczególny tak stanowi). Dlatego też nawet przy 
ocenie instytucji przyrzeczenia publicznego, wykształconej w praktyce, najczę
ściej ucieka się do teorii umownej. Niektórzy jednak autorzy przyjmują tutaj teo
rię policytacyjną (A. Colin, H. Capitant — por. przy. 73). 

7' H. Capitant, Ustęp..., s. 299; A. Colin. H. Capitant, Cows élémentaire de droit civil français, Pa
ris 1921. s. 272; L. Duguit, tamże, s. 98. 

74 Por. E. Till, Prawo prywatne austriackie, t. III (O stosunkach zobowiązaniowych), Lwów 1895, 
przyp. 7 s. 199. Co do zestawienia autorów i prac opowiadających się za wyjątkową dopuszczal
nością pewnych wykształconych w praktyce jednostronnych czynności prawnych, mimo braku 
w tym kierunku wyraźnego przepisu, por. przyp. 8 na s. 200 i nast. (tamże). 

75 Przytacza ten szczegół Ii. l iii, tamże, przyp. 2 s. 195. 

W k. c. a, brak przepisu prawnego o mocy wiążącej jednostronnych czynno
ści prawnych. Ustawa w § 859 wymieniając źródła zobowiązań pomija jedno
stronne czynności prawne. Wymienia natomiast m. in. umowę. W zakresie tu ana
lizowanym, co do obrotu inter vivos (analogicznie w k. c. fr. ), ustawa nie zawiera 
również przepisów, które regulowałyby pewne typy jednostronnych czynności 
prawnych. Dopiero nowelą z 1916 r. wprowadzono przepisy o przyrzeczeniu pu
blicznym (§§ 860, 860a, 860b). Jest rzeczą charakteiystyczną, że jeszcze przed 
wprowadzeniem tych przepisów, niektórzy autorzy przyjmowali dopuszczalność 
tej instytucji (przyjmując teorię policytacyjną)* * 74. Pewien szczegół z prac nad 
k. c. a, zasługuje na uwagę. Otóż wniosek jednego z trybunałów apelacyjnych 
(gómoaustriackiego) idący w kierunku uznania mocy wiążącej pewnych jedno
stronnych przyrzeczeń, a to — na cel pobożny, na korzyść państwa, gminy, zo
stał odrzucony, zaś referent uzasadniając stanowisko takie powołał się na zasa
dę fiscus utitur iure privatorum i na przepisy o ofercie75. Reasumując należy 
stwierdzić, że w systemie k. c. a, jednostronna czynność prawna może być źródłem 
zobowiązania tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. 

K. c. n, wprowadzając wykształcone w doktrynie pojęcie oświadczenia woli 
i zamieszczając przepisy ogólne ich dotyczące, w sposób wyraźny stwierdza, że 
jednostronna czynność prawna jest źródłem zobowiązań tylko wtedy, gdy wy
raźny przepis tak stanowi (§ 305). Jednocześnie kodeks zawiera szczegółową re
gulację określonych nazwanych jednostronnych czynności prawnych (przyrze
czenie publiczne — § 657-661, przekaz (przyjęcie przekazu) — § 783-792, zapis 
długu na okaziciela — § 793-808). W k. c. n, jest zatem kilka cech charaktery
stycznych, pojawia się tu konstrukcja oświadczenia woli w ogólności, istnieje re
gulacja pewnych wykształconych typów jednostronnych czynności prawnych 
oraz jest przepis, który stwierdza, że są one źródłem zobowiązań, gdy przepis 
szczególny tak stanowi. 

Jeśli chodzi o k. z., to podstawowe znaczenie mają tu dwa przepisy: „Zobo
wiązania powstają z oświadczeń woli oraz z czynów i innych zdarzeń, z który
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mi ustawa łączy powstanie zobowiązania” (art. 1)—„Urnowy zobowiązują nie tyl
ko do tego, co w nich jest wyrażone, lecz także do wszelkich następstw wyni
kających z ustawy, zwyczaju lub słuszności” (art. 60). Ze względu na pewne zna
czenie niniejszych uwag dla analizy k. c. należy poświęcić im trochę więcej 
miejsca. W literaturze bez zastrzeżeń przyjmowano pogląd, że w k. z. jednostron
na czynność prawna rodzi zobowiązanie tylko wtedy, gdy wyraźny przepis tak 
stanowi76. Były nimi przepisy o przyrzeczeniu publicznym (art. 104 i nast. k. z. ), 
o przyjęciu przekazu (art. 614 i nast. ), o wystawieniu dokumentu na okaziciela 
(art. 225). Tezę taką co do mocy jednostronnych czynności wyprowadzano z wy
kładni art. 60 k. z. Skoro ustawa analogicznego przepisu (do art. 60 k. z. ) nie za
wierała przy jednostronnych czynnościach prawnych, to nie były one, jak umo
wy. ogólnym źródłem zobowiązań. Z poglądem tym wypada się zgodzić, ale 
wniosek odmienny nie był wyłączony. Art. 1 k. z. wszak przecież wyraźnie stwier
dzał, że zobowiązania powitają z oświadczeń woli, zaś z jego wykładni, zwłasz
cza ze spójnika „oraz”, wynikałoby, że klauzula:, 7. którymi ustawa wiąże po
wstanie zobowiązania” odnosi się do czynów' nie będących oświadczeniami woli 
i innych zdarzeń prawnych77. Gdyby ta klauzula dotyczyła również ośw iadczeń 
woli, to aby art. 1 k. z. był precyzyjny, to ustawa powinna zawierać sformułowa
nie: „(... ) i innych czynów i zdarzeń (... ), z którymi ustawa (... )”; dlatego, że 
oświadczenia woli są niewątpliwie kategorią czynów. Przy takiej interpretacji 
oświadczenie woli, z mocy art. 1, byłoby ogólną podstawą zobowiązań, zaś funk
cja art. 60 — zamieszczonego w' przepisach o umowach — sprowadzałaby się 
do czego innego, do określenia skutków jakie wynikają z zawartej umowy. Nadto 
z istoty oświadczenia woli, które zmierza do wywołania skutków prawnych, powi
nien taki wniosek wynikać. Nawet po przyjęciu tezy, że art. 1 kz. nie jest ogólną 
podstawą zobowiązań z oświadczeń woli, można by ewentualnie art. 60 w drodze 
analogii zastosować do jednostronnych czynności prawnych, to samo dotyczy
łoby art. 55 k. z. Ta analogia byłaby jednak wątpliwa, gdyby przyjąć prezentowaną 
wyżej wykładnię art. 1 i 60 kz. oraz założenie, że przepisy części szczegółowej kz. 
są konsekwentne w realizacji tezy, że jednostronna czynność prawna jest źródłem 
zobowiązań wtedy, gdy to wyraźnie wynika z ustawy. Świadczyłyby o tym sformu
łowania: „obowiązany jest do świadczenia” — art. 225, 614, 104 § 1. Niemniej do 
nich nie należałoby przywiązywać nadmiernej wagi. Jedno jest pewne, ustawa 
nie chciała zamykać rozwiązania tego typu, że każda jednostronna czynność 
prawna jest źródłem zobowiązań. Wniosek jednak odmienny, sformułowany na 

7Ł J. Górski. Wstęp do nauki prawa cywilnego, Poznań 1949, s. 67; J. Korzonek, J. Rosenbliith, Ko
deks zobowiązań—komentarz, 1. 1, Kraków 1936. s. 3; R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, 
s. 16; tenże, Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań. Warszawa 1934. s. 84 (uw. do art. 60). 

”• W podobnym kierunku na tle uwag do art. 1 proj. Icz. zmierzał R. Longchamps de Berier, lecz od
miennie rozwiązywał tę kwestię w dalszej analizie przy art. 60 proj. k. z.. por. R. Longchamps de 
Berier. Uzasadnienie..., s. 5 i 6 (uw. do art. 1) oraz s. 84 (uw. do art. 60), a nadto uwagi tegoż au
tora — Zobowiąuinia, s. 16. 
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wstępie i zgodny z powszechną wykładnią k. z. w tym punkcie, wydaje się bar
dziej zasadny, aczkolwiek ostatnio tu sprecyzowany jest teoretycznie możliwy. 

Na uwagę zasługuje kodeks cywilny włoski, który zawiera wyraźne posta
nowienie co do mocy wiążącej jednostronnych czynności prawnych. Nie są one 
źródłem zobowiązali, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 1987). 

Natomiast z art. 158 w zw. z art. 4 k. c. RFSRR wynika, jak należy sądzić, że 
czynność prawna, nie tylko zatem umowa, jest generalnym źródłem zobowiązań78. 

™- W dostępnej literaturze nie znaleziono ani zaprzeczenia, ani potwierdzenia tej tezy. 
”■ S. Buczkowski, M. Pożniak-N icdzielska, Prawo cywilne, cz. 1. 11 (Zobowiązania, umowy w gospo

darce uspołecznionej], Lublin 1967, s. 6; W. Czachórski. Prawo zobowiązań..., s. 170; A. Ohano- 
wicz, J. Górski, Zaiys prawa zobowiązań, Warszawa 1970, s. 79; A. Szpunar, System prawa cy
wilnego, t. III, cz. 2 (Prawo zobowiązań —część szczegółowa}. Wrocław — Warszawa — 
Kraków — Gdańsk 1976, s. 1082-1083. Analogicznie na tle k. z. A. Wolter, Czyart. 55k. z. obo
wiązuje'!, NP 1960. z. 10, s. 1337. Autor wniosek taki wyprowadza! z art. 1 i 55 k. z.; należy jed
nak przyjąć, że podstawą takiego wniosku mogły być ew. art. art. 1 i 60 k. z. Natomiast J. Gwiaz- 
domorski. Czy art. 55 k. z. obowiązuje? (NP 1961, z. 11. s. 1483) wniosek taki wyprowadzał 
z ogólnych zasad prawa, które nie muszą być w' ustawie wyrażone; natomiast takiej podstawy 
prawnej autor nic upatrywał w art. art. 1 i 55 k. z. 

“ Wniosek taki płynie m. in. z orz. SN z dn. 28 IV 1969 r. U Cr 72'69 — OSIŁKA 1970, z. 3, poz. 63 
(wydanego jednak na tle art. 104 k. z. ); SN przyjmuje tylko alternatywę: publiczne przyrzeczenie na
grody konkursowej albo umowa, przy rozstrzyganiu kwestii tzw. konkursu zamkniętego. 

1, 1 W Czachórski, tamże, s. 700 i nast.; K. Gandor. Sprzedaż na raty, problemy organizacyjne i praw
ne, Warszawa 1966, s. 74 przyp. 21. Natomiast konsekwentny jest w swym stanowisku A. Oha- 
nowicz, autor uznaje przekaz za czynność niedopuszczalną — A. Ohanowicz, J. Górski, tamże, 
s.  531. A. Szpunar (tamże, s. 1095) przy konkursie zamkniętym przyjmuje, jak należy przyjąć, 
konstrukcję nienazwanej jednostronnej czynności prawnej. 

”• Por. w lej sprawie: S. Grzybowski, Przekazanie świadczenia jako czynność prawna nienazwana 
a zasada swobody czynności prawnych, PiP 1967, z. 3, s. 411 przyp. 28, s. 412; tenże, System..., 
t.  1, s. 467 i nast.; tenże, System..., t. III, cz. 2, s. 741; tenże. Glosa do orz. SN zdn. 28 IV 1969 r. 
II Cr 72/69 — OSPiKA 1970, z. 3. poz. 63. 

Na tle k. c. zgodnie przyjmuje się, że jednostronna czynność prawna tylko wy
jątkowo może być źródłem zobowiązań, a to wtedy, gdy tak wyraźnie stanowi 
przepis prawa. 79 Orzecznictwo Sądu Najwyższego wyraźnie nie wypowiedzia
ło się w tej kwestii. Należy jednak sądzić, że skłania się ono ku powyższej te
zie. 80 To rozważne stanowisko SN, który nie chce zamykać drogi do odmiennych 
rozwiązań, na odcinku, który przecież może być kontrowersyjny, zasługuje na uwagę. 

Niektórzy jednak autorzy akceptując tezę, że jednostronne czynności praw
ne, które nie zostały uregulowane przez ustawę, są niedopuszczalne, na tle ana
lizy konkretnych stanów faktycznych odstępują od tej tezy, przyjmując dopusz
czalność pewnych jednostronnych czynności prawnych. Czyli akceptują samą 
zasadę, od niej wyjątkowo dopuszczają nieraz odstępstwa. Przykładowo niektó
rzy autorzy opowiadają się za dopuszczalnością instytucji przekazu oraz powsta
jącego na jego tle zobowiązania (z przyjęcia przekazu). 81

Na tle powyższych wywodów na uwagę zasługuje odosobnione stanowisko 
w doktrynie82; wymaga ono bliższego przedstawienia, z uwagi na swą oryginal
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ność w naszej literaturze. Koncepcja ta podlegała pewnej ewolucji, której nie 
sposób nie przedstawić. Początkowo przyjmowano swobodę czynności praw
nych, jak należy sądzić, w ujęciu szerokim*’, na odcinku jednostronnych czyn
ności prawnych zawężano ją do jednostronnych czynności upoważniających**. 
Przyznawano bowiem, że gdyby zgłosić koncepcję swobody zobowiązujących 
lub rozporządzających jednostronnych czynności prawnych, to trafnie można by 
przeciwko temu zgłaszać zastrzeżenia85. Wkrótce potem zakres dopuszczalnych 
czynności rozszerzono, opowiadając się za dopuszczalnością nienazwanych jed
nostronnych czynności prawnych, ale przyznano, że „nie każde takie oświadcze
nie wywoła zamierzone skutki prawne, a więc np. nie doprowadzi do zobowią
zania osoby nie składającej oświadczenia woli ani do rozporządzenia’*6. Wyraźnie 
wyłączono zatem dopuszczalność jednostronnych czynności rozporządzających. Nie 
zajęto stanowiska co do tego, czy jednostronna czynność prawna jest ogólnym źró
dłem zobowiązań, czy też nie. Ze sformułowania „w zakresie zaś stosunków obli
gacyjnych umowy stanowią główne i niemal wyłączne źródło tych stosunków, 
i to stosunków o najdonioślejszym dla obrotu cywilnego znaczeniu’*7, można by 
wnosić, że nie uznano jednostronnych czynności prawnych za ogólne źródło zo
bowiązań. Wniosek taki nie wydaje się zasadny. Jak potem zostanie to stwier
dzone, stanowisko to przyjmuje, że umowa i jednostronna czynność prawna wza
jemnie się wyłączająjako źródła zobowiązań88. Jak należy sądzić, stanowisko to 
jest zdania, że jednostronne czynności prawne są ogólnym źródłem zobowiązań, 
ale tylko tych, które nie wyczerpują znamion umów nazwanych. 

Reasumując zatem, przyjmuje się tu swobodę jednostronnych czynności 
prawnych upoważniających i zobowiązujących, w tym ostatnim przypadku z po
wyższym ograniczeniem, wynikającym z rozstrzygnięcia relacji: umowa—jed
nostronna czynność prawna. Co do jednostronnych czynności prawnych rozpo
rządzających stanowisko to w następnych opracowaniach (System prawa 
cywilnego..., 1. 1, III, cz. 2) o nich nie wspomina. Należy sądzić, że akceptuje się 
swe poprzednie stanowisko o ich niedopuszczalności. Tym bardziej, że przykła
dowo przeniesienie prawa własności (art. 155 k. c. ) czy przelew wierzytelności 
(art. 510 k. c. ) następuje w formie umowy, a skoro pogląd ten przyjmuje tezę 
o wyłączaniu umowy i jednostronnej czynności prawnej jako źródeł stosunków 
prawnych, to zapewne wyklucza dopuszczalność wywołania analogicznych 
(tych) skutków poprzez jednostronną czynność prawną. 

Wyżej stwierdzono, że istnienie swobody czynności prawnych, a w każdym 
razie jej zakres, zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia, czy jednostronna czyn-

Tenże, Przekazanie świadczenia..., s. 415. 
**• Tamże, przyp. 28 s. 412. 

J. w. 
Tenże, Glosa do orz, SN cyt. w przyp. 82. 
J. w. 

“J. w. (s. 130).  
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ność prawna (analogicznie jak umowa) jest ogólnym źródłem zobowiązań czy 
też nie. Jeśli przyjąć drugą tezę — że potrzebny jest do tego wyraźny przepis 
prawa — to problematyka swobody jednostronnych czynności prawnych była
by ograniczona do pewnych nielicznych typów tych czynności znanych prawu 
zobowiązań. Należy zatem zatrzymać się nad kwestią źródeł stosunków zobo
wiązaniowych. Niewątpliwie mogą być nimi tylko te zdarzenia, z którymi usta
wa wiąże taki skutek. Pogląd ten nie może budzić wątpliwości. Natomiast nale
ży przyjąć, że skutek taki wypływa z ustawy nie tylko wtedy, gdy ta wyraźnie 
tak stanowi, lecz także wtedy, gdy na podstawie wykładni pewnego zespołu prze
pisów prawnych można wyciągnąć wniosek, że pewne zdarzenie wywołuje po
wyższy skutek prawny. Rozróżnienie to ma niebagatelne znaczenie przy anali
zie, czy jednostronna czynność prawna jest źródłem zobowiązań. Sytuacja jest 
prosta w ustawodawstwach, które wyraźnie wyłączają możliwość powstania zo
bowiązań z tych czynności, poza przypadkami przewidzianymi ustawą. Tak jest 
na przykład w k. c. n. (§ 305), kc. wł. (art. 1987). Nie nasuwa wątpliwości także 
inna sytuacja, gdy wyraźny przepis wymienia je jako źródło zobowiązań w ogóle, 
a nie tylko w określonej sytuacji (art. 158, 4 k. c. RFSRR). Analogiczna norma 
jest na tle prawa polskiego. Nie jest wprawdzie wyraźnie powiedziane, że czyn
ności jednostronne są źródłem zobowiązań, ale to wynika z art. 56 k. c. Czynność 
prawna wywołuje skutki prawne w niej wyrażone, a zatem polegające na powsta
niu, zmianie lub ustaniu stosunku prawnego. Przy czym nie chodzi tu tylko o sto
sunki zobowiązaniowe, ale także o stosunki wynikające z prawa rzeczowego, ro
dzinnego, spadkowego. Z faktu, że zasada swobody umów obowiązuje tylko 
w zakresie zobowiązań, a wyłączona jest w innych działach prawa cywilnego, na
leży wyciągnąć wniosek, że analogicznie — tylko w prawie zobowiązań — bę
dzie pełna swoboda jednostronnych czynności prawnych. Jest to już jednak kwe
stia wykładni art. 58 k. c. w zw. z przepisami zamieszczonymi w poszczególnych 
działach prawa cywilnego. Dalsza analiza zostanie ograniczona tylko do prawa 
zobowiązań. Art. 56 k. c. na tym odcinku ma następujące znaczenie: czynność 
prawna (jednostronna, dwustronna) wywołuje skutek prawny w postaci powsta
nia, zmiany lub ustania stosunku obligacyjnego; zobowiązuje ona strony do tego, 
co zostało w niej wyrażone. Jest ona zatem ogólną podstawą zobowiązań. Na
tomiast kwestia treści powstałego stosunku obligacyjnego podlega już ocenie 
w świetle art. 58 k. c. Przyjmuje się, że umowa jest ogólnym źródłem zobowią
zali. Nie podaję się jednak podstawy prawnej takiego twierdzenia. Można powie
dzieć, że przytacza się je niejako tradycyjnie. Otóż podstawą prawną jest art. 56 
k. c. Jak niegdyś art. 60 k. z. stanowił, że umowa zobowiązuje nie tylko do tego, 
co zostało w niej wyrażone, lecz także do wszelkich następstw wynikających 
z ustawy, zwyczaju lub słuszności, tak obecnie art. 56 k. c. stanowi, że — na od
cinku zobowiązań — czynność prawna (w tym umowa) zobowiązuje nie tylko 
do tego, co zostało w niej wyrażone, lecz również do tego, co wynika z ustawy.  
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z zasad współżycia społecznego lub z ustalonych zwyczajów. Art. 56 k. c. jest 
podstawą uznania zarówno umowy, jak i jednostronnej czynności prawnej za 
ogólne źródło zobowiązań. Wniosek taki uzasadnia również wykładnia genetycz
na. Z chwilą wprowadzenia art. 41 p. o. p. c (odpowiednika obecnego art. 56 k. c. ) 
został uchylony art. 60 k. z., gdyż art. 41 przejął jego funkcję. Natomiast art. 58 
k. c. zakreśla granice treści tych generalnie dopuszczalnych czynności prawnych. 
Wykładnia art. 56 nie daje żadnych podstaw do uznania za ogólne źródło zobo
wiązań tylko umowy. Normy tej treści należałoby ewentualnie poszukać w wy
kładni innych przepisów prawnych. Otóż nie dają one podstaw do wyciągnięcia 
takiej normy, przeczącej wnioskowi wprowadzonemu z art. 56 k. c. W szczegól
ności argument taki nie płynie z wnioskowania a contrario z art. 919 k. c., nie ma 
bowiem do tego podstaw logicznych. Norma zrekonstruowana na podstawie art. 
919 k. c. ma postać implikacji zwykłej (zawsze jeżeli p to q), co nie pozwala na 
wnioskowanie a contrario. Nie można w szczególności powiedzieć, że przyrze
czenie spełnia świadczenia nie mające charakteru publicznego jest niedozwolo
ne. Z faktu, że ustawa reguluje pewne typy nazwanych jednostronnych czynno
ści prawnych (przyrzeczenie publiczne, zobowiązania z wekslu, z czeku) nie 
można wyciągać wniosku, w drodze argumenti a contrario, że inne typy czyn
ności są niedopuszczalne. Tak samo jak z faktu, że ustawa reguluje pewne typy 
umów nazwanych, nie można w drodze wnioskowania a contrario, wyprowadzać 
wniosku, że inne typy umów (nienazwanych) są niedozwolone. Nikt takiego 
wniosku nie wprowadzał co do umów nazwanych, i słusznie, czemu go wycią
gać na odcinku nienazwanych jednostronnych czynności prawnych. 

Także stylizacja tekstów prawnych, regulujących pewne typy jednostronnych 
czynności prawnych, z których płyną zobowiązania, nie daje podstaw do wycią
gnięcia wniosku, aby tylko w tych sytuacjach były one dopuszczalne. Na przy
kład z art. 919 k. c. nie można wyprowadzić wniosku, że przyrzeczenia obowią
zany jest dotrzymać tylko ten, kto je uczynił publicznie. 

Następnie, jeśli ustawa zawęża źródła zobowiązań, które płyną z pewnych 
zdarzeń, to wyraźnie to czyni. Na przykład co do aktu administracyjnego, jako 
źródła zobowiązań, kodeks postanawia w art. 403, 404, że akt taki wywołuje po
wstanie, zmianę lub ustanie stosunku zobowiązaniowego, gdy wyraźny przepis 
tak stanowi. Nie ma natomiast takiego zawężenia w przypadku zobowiązań wy
nikający z czynności prawnych. 

Co więcej, autonomia woli stron podlega ograniczeniu, jeśli ustawa wyłącza 
pewne źródła zobowiązań. Gdyby jednostronnych czynności prawnych nie uznać 
za ogólne źródło zobowiązań, oznaczałoby to zatem ograniczenie autonomii woli. 
Nie ma w tym kierunku wyraźnego przepisu, przeto wszelkie wątpliwości inter
pretacyjne powinny być tłumaczone na jej korzyść, również na odcinku źródeł 
zobowiązań. Nawet gdyby była zatem wątpliwość, czy są dopuszczalne niena
zwane jednostronne czynności prawne, to należałoby ją rozstrzygnąć na korzyść 
zasady autonomii woli stron. 
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Nadto fakt, że czynność prawna (jednostronna, dwustronna) jest ogólnym 
źródłem zobowiązań wynika z jej istoty. Wszak określa się czynność jako stan 
faktyczny, w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli, zmie
rzające do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego, 
z którym to stanem faktycznym ustawa wiąże skutki prawne nie tylko wyrażo
ne w oświadczeniu woli, lecz także oświadczeniem nie objęte, a wynikające 
z ustawy, z zasad współżycia społecznego oraz z ustalonych zwyczajów89. Pod
miot zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego, w ana
lizowanej sytuacji — zobowiązaniowego, chce zatem wywołać określony sku
tek prawny. Natomiast art. 56 k. c. podmiotowi udziela takiej mocy prawnej. 

"■ A. Wolter, tamże, s. 244. 

Ponadto uznanie jednostronnej czynności prawnej za ogólne źródło zobowią
zań ma swe uzasadnienie moralne. Z punktu widzenia bowiem tych zasad każ
de przyrzeczenie świadczenia powinno być dotrzymane, a prawo powinno te za
sady respektować, zapewniając ich realizację. Na tym odcinku czyni to właśnie 
art. 56 k. c. Z tego płynie jeszcze jeden wniosek. Wykładnię przepisów prawnych, 
w przypadkach wątpliwych, powinno się rozstrzygać zgodnie z tymi zasadami. 
Nawet gdyby była wątpliwość co do uznania jednostronnej czynności za ogólne źró
dło zobowiązań, to powinno się ją rozstrzygnąć zgodnie ze wskazaną zasadą moralną. 
Podobnie trzeba było kilkunastu wieków, aby ustawodawca dopiero w w. XIX 
usankcjonował od strony prawnej zasadę — wypracowaną w moralistyce — że 
każda umowa, także nienazwana, wiąże. K, c. usankcjonowałby zatem tylko za
sadę moralną że jednostronne przyrzeczenie świadczenia wiąże. 

Uzasadnienia dla dopuszczalności swobody jednostronnych czynności prawnych 
można by poszukiwać w analogii z przepisów o umowach, gdzie obowiązuje swo
boda umów. W świetle tego co powiedziano nie zachodzi taka konieczność. 

Za dopuszczalnością pewnych nienazwanych jednostronnych czynności 
prawnych może przemawiać argument z prawa spadkowego. Otóż, jeśli dopusz
czalny jest zapis — którego treść w zasadzie może być dowolna (art. 968 § 1, 353 
k. c. ) — to również powinno być dopuszczalne jednostronne przyrzeczenie speł
nienia świadczenia (czynność ínter vivos). Pewnego argumentu jaki tkwi w tym, 
nie sposób pominąć. 

Nadto, jeśli ustawa chce wyłączyć oświadczenie woli ze źródeł pewnych sto
sunków prawnych, wyraźnie to czyni (por. np. art. 1047 k. c. ). Umowę o spadek 
po osobie żyjącej — w świetle definicji oświadczenia woli — należy uznać za 
czynność nie wywołującą skutków prawnych (za czynność, która nie istnieje). 
Art. 1047 k. c. jest przepisem szczególnym do art. 56 k. c. Nie ma tu zatem w ogóle 
oświadczenia woli (prawo nie użycza jednostce mocy kształtowania stosunków 
prawnych). Gdyby to odrzucić, a tak chyba czyni ustawą należałoby uznać, że 
strony złożyły oświadczenia woli (art. 56 k. c. ), a zatem czynność jest istnieją
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ca, a tylko nieważna, gdyż treść czynności jest sprzeczna z ustawą. Przy takim uję
ciu art. 1047 k. c. stanowiłby przepis szczególny do art. 58 kc. (a nie art. 56 k. c. ). 

Reasumując należy stwierdzić, że na tle prawa polskiego nie ma wyraźnego 
przepisu wyłączającego jednostronne czynności prawne ze źródeł zobowiązań. 
Normy tej treści nie można również wyprowadzić w drodze wykładni obowią
zującego zespołu przepisów prawnych. 

Z kolei należy rozpatrzyć argumenty, które mogłyby przemawiać za wyłącze
niem swobody jednostronnych czynności prawnych. 

Można twierdzić, że ilekroć ustawodawca dopuszcza te czynności, tylekroć 
wymaga zachowania pewnych szczególnych okoliczności, w których czynności 
te są dopuszczalne [„publiczność” — przy przyrzeczeniu publicznym, wymóg 
dokumentu (papieru wartościowego) — przy wekslu, czeku czy zapisie długu na 
okaziciela]. Wola zatem osoby dokonującej takich czynności musi być wyrażo
na w sposób szczególny, nie budzący wątpliwości. 

Otóż—w przypadku jednostronnych czynności prawnych — nie zawsze tak 
jest, wystarczy wskazać na czynności upoważniające (np. pełnomocnictwo, prze
kaz). gdzie ustawodawca — poza pewnymi wyjątkami — nie wprowadza takich 
ograniczeń. Również w zakresie jednostronnych czynności zobowiązujących nie 
jest tak, jakby to wynikało z poprzedniej argumentacji. Wystarczy wskazać na 
zobowiązanie płynące z przyjęcia przekazu przez przekazanego, którego oświad
czenie woli może być złożone w sposób dowolny (art. 60 k. c. ). por. jednak art. 
75 k. c. Wymóg złożenia oświadczenia woli w sposób szczególnie sformalizowa
ny (weksel, czek) podyktowany jest przede wszystkim innymi względami niż te, 
aby tylko w takich okolicznościach miało powstawać zobowiązanie, tj. wtedy, 
gdy zaciągający zobowiązanie w sposób dostateczny wyraził swą wolę w tym 
kierunku. Takie ukształtowanie sposobu powstawania zobowiązań wynika m. in. 
z potrzeb obrotu, wiązanie zaś — w tych sytuacjach — konstrukcji powstających 
zobowiązań z umową, nie miałoby uzasadnienia prawnego, m. in. z uwagi na to, 
że są to papiery obiegowe. Tak samo należy sądzić, że „publiczność” składane
go przyrzeczenia (art. 919 k. c. ). to wymóg podyktowany nie tym, aby tylko w tej 
sytuacji miało powstawać zobowiązanie, lecz tym, że jawi się tu szereg kwestii 
szczegółowych (np. co do odwołalności, równoczesnego wykonania czynności 
przez kilka osób), co wymaga rozwiązania, nie powstają one natomiast przy przy
rzeczeniu skierowanym do określonego adresata, w tym ostatnim przypadku nie 
zachodziła zatem konieczność szczegółowej regulacji ustawowej. Co więcej, sty
lizacja tych tekstów, jak już podkreślano, nie zakłada, aby tylko w tych sytuacjach 
miało powstawać zobowiązanie z jednostronnej czynności prawnej. 

Kontynuacją tezy — co do braku swobody jednostronnych czynności praw
nych — mógłby być argument, że przy umowach nieodpłatnych ustawodawca 
z reguły wymaga zachowania szczególnej formy (art. 890 § 1 k. c. ), aby osoby 
zawierające umowę w sposób szczególny, rozważny wyraziły swą wolę. Otóż po 
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pierwsze, z reguły tak nie jest (por. nieodpłatne zlecenie, nieodpłatną umowę 
przechowania, pożyczkę nieoprocentowaną, użyczenie). A jeśli nawet tak jest, 
to najczęściej wykonanie przyrzeczonego świadczenia zastępuje wymóg zacho
wania szczególnej formy, zob. art. 890 § 1 zd. 2 k. c. Po drugie, zobowiązania pły
nące z czynności jednostronnych mogą być nieodpłatne, jak i odpłatne. Nadto 
poprzez analogię niektóre przepisy o umowach nieodpłatnych można by stoso
wać do czynności prawnych jednostronnych. Z funkcji zaś jaką pełni forma czyn
ności nie można wyciągać argumentów przeciwko dopuszczalności samych jed
nostronnych czynności prawnych. 

Kontynuacją powyższego argumentu mógłby być ten, że przyjęcie tezy, iż 
każda jednostronna czynność prawna rodzi zobowiązanie, prowadzi do lekko
myślnego zaciągania zobowiązań. Zresztą tezy uprzednie w istocie do tego zmie
rzały. Ta „szczególność” w jakiej ma się przejawiać wola osoby zaciągającej 
zobowiązanie, ma zabezpieczać podmioty prawa cywilnego przed lekkomyślnym 
zaciąganiem zobowiązań. Otóż i ten argument nie ma uzasadnienia prawnego. 
Jeśli przyrzeczenie jest oświadczeniem woli, to podmiot przecież świadomie dąży 
do zaciągnięcia zobowiązania, i nie ma potrzeby stawiać mu tu przeszkód, czy 
twierdzić, że osoba taka lekkomyślnie zaciąga zobowiązanie. Podobna sytuacja 
jest zresztą przy ofercie. Oferent jest związany złożoną ofertą i musi liczyć się 
z tym, że z chwilą jej przyjęcia powstaną oznaczone skutki prawne. Czemu za
tem przy ofercie nie mówić o lekkomyślności, a mówić przy jednostronnym przy
rzeczeniu. Jeśli zaś wola podmiotu przyrzekającego nie była skierowana na wy
wołanie zobowiązania, to po prostu nie jest to oświadczenie woli, gdyż nie 
zmierza do wywołania skutku prawnego, i nie powstaje też zobowiązanie. Zresztą 
względy humanitarne domagają się dotrzymania jednostronnego przyrzeczenia, 
a ewentualna niefrasobliwość przyrzekającego nie zasługuje na ochronę praw
ną, i jak wspomniano, niefrasobliwość ta może mieć również miejsce przy za
wieraniu umów. 

Przytoczono kontrargumenty przeciwko swobodzie jednostronnych czynno
ści prawnych, nie są zatem przekonujące, także w zestawieniu z podanymi 
uprzednio argumentami za jej dopuszczalnością. 

Przedstawiono dwa typy rozwiązań, w obu był wyraźny przepis prawny albo 
wyłączający jednostronną czynność prawną ze źródeł zobowiązań, albo do nich 
ją zaliczający. Do drogiej grupy należy art. 56 k. c. Jeśli w danym systemie nie 
ma przepisów wyżej określonych, to sprawa jest otwarta. Pozostaje wtedy do roz
ważenia kwestia analogii, zwłaszcza z przepisów o umowach. Musi to być jed
nak badane na tle konkretnego ustawodawstwa. 
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§ 2. KATALOG JEDNOSTRONNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Przechodząc do bliższego sprecyzowania zakresu dopuszczalnych jedno
stronnych czynności prawnych należy stwierdzić, że jest on bardzo szeroki. Skoro 
zasada swobody umów istnieje w pełnym zakresie tylko w dziedzinie zobowią
zań, to analogicznie jest w przypadku jednostronnych czynności prawnych. Na
tomiast w zasadzie jest wyłączona w prawie rzeczowym i rodzinnym. Swoboda 
jednostronnych czynności prawnych istnieje w prawie spadkowym w postaci 
swobody testowania, czyli występuje tu sytuacja odwrotna niż przy swobodzie 
umów (art. 1047 k. c. ). Jeśli przyjąć podział czynności prawnych na zobowiązu
jące, rozporządzające i upoważniające, to swoboda jednostronnych czynności 
prawnych, w powyższym zakresie, dotyczy wszystkich tych kategorii. Z natury 
rzeczy swoboda jednostronnych czynności prawnych będzie ograniczona zasa
dami wynikającymi z ogólnych reguł prawa. Wspomniane czynności nie mogą 
nakładać obowiązków na inne osoby (m. in. argument z art. 391 k. c., ary. a ma- 
iori ad minus). Należy bliżej przedstawić katalog tych czynności. 

Wśród jednostronnych czynności prawnych upoważniających ustawa szeroko 
reguluje pełnomocnictwo. Pozostaje zatem do rozważenia jakie inne, spośród 
nich, są dopuszczalne. Nade wszystko idzie tu o przekaz (regulowany np. art. 
613-620 k. z. )90. Na tle prawa polskiego, zgodnie z zasadą swobody jednostron
nych czynności prawnych, należy uznać go za dopuszczalny, tym bardziej, że 
oparte są na nim instytucje regulowane przepisami prawa, a to weksel ciągnio
ny, czek i akredytywa. Przekaz to jednostronna czynność prawna przez którą 
przekazujący upoważnia odbiorcę przekazu do przyjęcia, zaś przekazanego do 
spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego (por. dla przykładu art. 613 
k. z. ). Potrzeba konstruowania jeszcze innych jednostronnych czynności upoważ
niających nie wydaje się konieczna, aczkolwiek ich dopuszczalności nie można 
zaprzeczyć. Obecnie k. c. zna przekaz oraz czynność jednostronną zobowiązującą 
— przyjęcie przekazu—por. art. 9211-5 k. c. 

Zajego dopuszczalnością na tle k. c. opowiedzieli się: W. Czachórski. Prawo zotrowiepań... (1970), 
s 700 i nasL; K. Gandor, tamże, przyp. 21 s. 74; S. Grzybowski, Przekazanie..., s. 408. 

”• Za dopuszczalnością tej instytucji wypowiedział się S. Grzybowski. System.... 1. 111, cz. 2, s. 999. 
91 Zajego dopuszczalnością— S. Grzybowski, tamże, s. 744; W. Czachórski, tamże, s. 701. 
”• Tak też. S. Grzybowski, (Hasa... 

Spośród nazwanych zobowiązujących jednostronnych czynności prawnych 
należy wymienić: weksel, czek oraz przyrzeczenie publiczne (art. 919-921 k. c. ). 
Tylko ta ostatnia instytucja regulowana jest przez kodeks cywilny. Spośród czyn
ności nienazwanych, o takim charakterze, należy wskazać: zapis długu91, przy
jęcie przekazu92 [por. jednak wyżej], przyrzeczenie nagrody w ramach tzw. kon
kursu zamkniętego93. Zapis długu na okaziciela (por. np. § 793-808 k. c. n., art. 
225-230 k. z. ) jest związany z instytucją papierów wartościowych. Jeśli ktoś
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wystawił dokument, w którym zobowiązał się spełnić świadczenie na żądanie 
okaziciela, obowiązany jest do świadczenia ze zwrotem wymaganego dokumentu 
(por. np. art. 225 k. z., § 793 k. c. n. ). Dokument ten posiadał cechy papieru war
tościowego. Na tle obecnie obowiązującego ustawodawstwa należy uznać, że do
kument ma cechy papieru wartościowego tylko wtedy, gdy wyraźny przepis tak 
stanowi. W związku z tym nie można konstruować zapisu długu na okaziciela, 
nadając dokumentowi cechy papieru wartościowego. Można jednak rozważyć, 
czy analogiczne zobowiązanie nie jest możliwe.,, Zapis długu” byłby wtedy moż
liwy, należałoby tylko uznać, że jest to zobowiązanie warunkowe (przedstawie
nie dłużnikowi dokumentu wystawionego przez niego). Tzw. konkurs zamknięty 
nie jest przyrzeczeniem nagrody konkursowej, ze względu na brak cechy „pu
bliczności” złożonego oświadczenia. Należy przyjąć, że jest to nienazwana jed
nostronna czynność prawna, do której w drodze analogii można stosować prze
pisy o przyrzeczeniu publicznym. Wszystkie nienazwane jednostronne czynności 
prawne, które są źródłem zobowiązań można by sprowadzić do dwóch typów: 
1) przyrzekający zobowiązuje się do spełnienia pewnego świadczenia w zamian za 
dokonanie oznaczonej czynności (działanie, zaniechanie); 2) podmiot zobowiązuje 
się spełnić określone świadczenie, bez powyższego zastrzeżenia. W drogim przypad
ku przyrzeczenie może być złożone publicznie lub niepublicznie. Podobnie 
w pierwszej sytuacji, jeżeli jednak zostało ono uczynione publicznie, to z reguły 
będzie mieć postać nazwanej czynności prawnej — przyrzeczenia publicznego. 

Na tle ustawodawstwa polskiego — mogłoby się wydawać — obowiązuje 
zasada, że nikt nie może nabywać praw i obowiązków' z czynności prawnej, je
żeli nie jest jej uczestnikiem. Tak sformułowana reguła dopuszczałaby dopiero 
wyjątki (np. testament, przyrzeczenie publiczne, umowa na rzecz osoby trzeciej), 
w' których osoba nie będąca stroną czynności prawnej nabywa prawa a nieraz 
nawet obowiązki. W przypadku jednostronnych czynności równałoby się to ich 
zakazowi, poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie. Rzecz w tym, że takiej 
zasady nie sposób wyprowadzić. Jest niewątpliwe, że w drodze czynności praw
nej nie można nakładać obowiązków na osoby w niej nie uczestniczące. Niedo
puszczalne są zatem jednostronne czynności prawne nakładające obowiązki na 
osoby trzecie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Należy rozważyć, czy podmiot 
prawa nie może nabywać praw (podmiotowych) z czynności prawnej, której nie 
był uczestnikiem. Otóż, tak nie jest, w szczególności na podstawie testamentu czy 
umowy na rzecz osoby trzeciej istnieje możliwość nabywania praw przez oso
by nie będące stronami czynności. Wspomniana na końcu instytucja w zasadzie 
może być dodana do każdej umowy (nazwanej, nienazwanej), nie tylko obligacyj
nej, lecz także rzeczowej, rozporządzającej (art. 393 stosowany per analogiam). 
W przypadku czynności zobowiązującej do rozporządzenia, skutek rozporządza
jący, przy umowie na rzecz osoby trzeciej, wprost realizuje się w majątku tej oso
by, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postano
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wiły (arg. z art. 155, 234, 237, 245, 510, 1052 k. c. )94. Z postanowienia umownego 
płynie prawo dla osoby trzeciej, czemu ma ono nie wynikać z jednostronnego 
oświadczenia woli. Nadto ustawodawstwo przewiduje szereg sytuacji, w których 
czynność prawna wpływa na sytuację prawną osób trzecich nie uczestniczących 
w czynności95, np. art. 246, 356, 919 k. c. 

** A. Kubas, Umowa na rzecz osoby trzeciej. Warszawa — Kraków 1976, s. 60 i nasL
”■ Co do ich zestawienia por. A. Kubas, tamże, s. 62 i nast

Sytuacje powyższe są tak liczne, że nie sposób wnioskować a contrario, że 
poza nimi nie można poprzez czynność prawną kształtować sfery prawnej osób 
nie uczestniczących w czynności. Wspomniane przypadki są bowiem wyrazem 
ogólnej zasady prawa, że czynność prawna nie może na osoby trzecie nakładać 
obowiązków, mogą jednak z niej dla tych osób wynikać korzystne skutki praw
ne, inaczej mówiąc: osoby te mogą być z tej czynności uprawnione, lecz nie zo
bowiązane. Natomiast z ogólnych zasad prawa (m. in. z uprawnienia do odrzu
cenia korzyści z testamentu lub umowy na rzecz osoby trzeciej) wynika, że osoby 
nie będące uczestnikami czynności mogą nabyte prawa odrzucić. Fakt, że wol
no im tych praw nie wykonywać lub zrzec się ich nie ulega wątpliwości, obo
wiązują w tym zakresie zasady dotyczące poszczególnych praw podmiotowych. 
Jednak skutki zrzeczenia się i odrzucenia nie są te same. Prawo odrzucone uważa 
się za nie nabyte, i to z mocą wsteczną, ex tunc, tj. od chwili dokonania czynno
ści prawnej tworzącej uprawnienie dla osoby trzeciej. Uprawnienie do odrzuce
nia ma charakter prawa kształtującego, związanego z nabytym prawem podmio
towym. Jeśli to ostatnie jest niezbywalne lub niedziedziczne. również to 
uprawnienie ma taki sam charakter. Dopuszczalność jednostronnych czynności 
prawnych upoważniających, które przecież nie rodzą ani praw, ani obowiązków 
u osób trzecich — nie sprzeciwia się w ogóle tej zasadzie — i nie może budzić 
wątpliwości fakt, że są one dozwolone, chyba żeby uznać, że upoważnienie ro
dzi szczególne prawo podmiotowe. 

Przy jednostronnych czynnościach prawnych zobowiązujących (I) do świad
czenia, ale bez zastrzeżenia „wzajemności” (czyli świadczenia w zamian za okre
ślone zachowanie) osoba trzecia staje się bezpośrednio uprawniona, lecz naby
te prawo może odrzucić. Dopóki je nie odrzuci, nabywa je w sposób 
niedefinitywny. Z chwilą oświadczenia, że przyjmuje korzyść, nabycie staje się 
definitywne (nie można nabytego prawa odrzucić). Nabycie prawa następuje tu 
pod warunkiem prawnym (sub conditione iuris), że podmiot nie odrzuci korzy
ści majątkowej (sytuacja podobna do warunku rozwiązującego). W analizowa
nej sytuacji oświadczenie woli składane jest względem oznaczonego adresata 
(osoba wierzyciela musi być sprecyzowana). 

Przy jednostronnym zobowiązaniu się do spełnienia świadczenia w zamian 
za wykonanie oznaczonej czynności (II), odrzucenie lub przyjęcie korzyści jest 
bezprzedmiotowe. Można je nabyć (stać się wierzycielem, szerzej: uprawnionym),  
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dopiero po wykonaniu oznaczonej czynności lub „odrzucić” przez niewykona
nie oznaczonej czynności. Wykonanie oznaczonej czynności jest w zasadzie rów
noznaczne z przyjęciem nabytego w ten sposób prawa. W zasadzie, bo jeśli ktoś 
wykonał oznaczoną czynność, nie wiedząc, że nabywa w ten sposób prawo (a jest 
to możliwe, zwłaszcza przy oświadczeniu nie skierowanym do oznaczonego ad
resata), to należy przyjąć, że nabytą korzyść może zawsze odrzucić. 

W przypadku II nabycie prawa następuje pod warunkiem prawnym (sub con- 
ditione iuris), że osoba taka wykona oznaczoną czynność. Sytuacja zatem jest 
tu podobna do warunku zawieszającego. W przypadku I podmiot nabywał pra
wo wprost, mógł je tylko utracić (przez odrzucenie). W sytuacji II nabycie pra
wa uzależnione jest od dokonania czynności. Nie wydaje się celowe — choć teo
retycznie jest możliwe — konstruowanie przed wykonaniem czynności (sytuacja 
II) prawa „warunkowego” lub ekspektatywy na rzecz podmiotu, który ma czyn
ność wykonać. Zresztą przy przyrzeczeniu skierowanym do nieoznaczonej oso
by (I, II), z natury rzeczy konstruowanie takiego prawa byłoby wyłączone (brak 
zindywidualizowanego podmiotu, a z chwilą gdy ten zostanie skonkretyzowany, 
czynność zostaje wykonana, a prawo stanowczo nabyte, nie ma zatem potrzeby 
konstruowania jakiegoś szczególnego prawa podmiotowego). 

Uwagi powyższe — co do czynności zobowiązujących — dotyczą odpowied
nio jednostronnych czynności prawnych rozporządzających, tym bardziej, że 
często u podstaw rozporządzenia będzie tkwić zobowiązanie. 

W sytuacji, gdy przyrzekający zobowiązuje się do spełnienia świadczenia, bez 
„wzajemnego ekwiwalentu” (I), z reguły są to oświadczenia skierowane do ozna
czonej osoby. Możliwe jest jednak, że w sytuacji I przyrzekający poda tylko spo
sób oznaczenia przyszłego wierzyciela, nie będzie to zatem oświadczenie skie
rowane do oznaczonej osoby, np. wierzycielem ma być osoba, która pierwsza 
złoży oświadczenie o przyjęciu przyrzeczonego świadczenia. 

Gdyby przyjąć jednak pogląd, że jednostronna czynność prawna jest źródłem 
stosunków zobowiązaniowych, jeśli ustawa tak stanowi, to wydaje się, że ana
logicznie jak przy zasadzie nwneri clausi praw rzeczowych można mówić o węż
szym i szerszym ujęciu tej zasady. W pierwszym przypadku potrzebny byłby 
wyraźny przepis prawa, w drugim —wystarczy, że w drodze wykładni obowią
zującego zespołu przepisów można wyciągnąć wniosek, że pewne jednostron
ne czynności prawne są źródłem zobowiązań. W oparciu o tę szerszą zasadę moż
na uzasadnić tezę, że tzw. konkurs zamknięty jest nienazwaną, jednostronną 
czynnością prawną. 

W tekście przyjęto inną tezę: jednostronna czynność prawna jest generalnym 
źródłem zobowiązań, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej lub z natury 
pewnego stosunku wynika co innego. 

Wystawienie automatu — przy koncepcji swobody jednostronnych czynno
ści prawnych — można traktować jako zobowiązanie płynące z jednostronnej 
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czynności prawnej, w której wystawiający takie urządzenie zobowiązuje się prze
nieść prawo własności rzeczy na każdego, kto uiści określoną cenę, przez wrzu
cenie monety. Byłoby to zobowiązanie warunkowe, limitowane zapasem towa
rów, jakimi dysponuje automat. Można także powstanie zobowiązania wyjaśnić 
przy pomocy teorii umownej. 

§ 3. CECHY JEDNOSTRONNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Należy zatrzymać się pokrótce nad cechami jednostronnych czynności praw
nych zobowiązujących. 

Przyrzeczenie, z którego płynie zobowiązanie do świadczenia może mieć 
dwojaką postać. Pierwsza sytuacja: podmiot przyrzeka spełnić świadczenie w za
mian za wykonanie oznaczonej czynności (działanie, zaniechanie). W tym przy
padku powstaje zobowiązanie „warunkowe” (pod warunkiem zawieszającym, że 
„kontrahent” wykona oznaczoną czynność). Nie jest to warunek w sensie tech
niczno-prawnym, gdyż nie jest to zdarzenie zewnętrzne w odniesieniu do zawią
zywanego stosunku prawnego. Tkwi ono wewnątrz danego stosunku prawnego, 
stanowiąc element jego treści. Postanowienia objęte treścią danego stosunku 
prawnego nie są zaś warunkiem. W tym przypadku—powyższe zastrzeżenie — 
byłoby postanowieniem objętym elementami przedmiotowo istotnymi takiej 
czynności. (Inną rzeczą jest, że warunek stanowi element treści czynności praw
nej). Byłaby to sytuacja zbliżona do tzw. warunku prawnego, i w znacznym stop
niu przypomina sytuację istniejącą przy warunku zawieszającym. Można przy
jąć, że jest to tzw. warunek prawny. Wykonanie oznaczonej czynności nie jest 
spełnieniem świadczenia, lecz dopełnieniem „warunku”. Do jego dopełnienia nie 
jest podmiot obowiązany, lecz pozostawione jest to swobodnemu uznaniu pod
miotu. Przy powyższym przyrzeczeniu, nie skierowanym do oznaczonego adre
sata, z. chwilą wykonania oznaczonej czynności, następuje indywidualizacja pod
miotu uprawnionego, i jednocześnie staje się on wierzycielem (uprawnionym). 
Jeżeli przyrzeczenie było skierowane względem oznaczonego adresata, można 
powiedzieć, w zależności od przyjętego stanowiska w kwestii ogólnej, co do sta
nowiska prawnego osoby uprawnionej przy warunku zawieszającym, że — ana
logicznie w tym przypadku — na rzecz uprawnionego powstaje: albo 1) tzw. 
prawo warunkowe, tzn. w tym przypadku warunkowa wierzytelność; albo 2) ekspek- 
tatywa przyszłego prawa (wierzytelności) — odrębna od samej wierzytelności, któ
rą nabywa się dopiero po wykonaniu czynności; albo 3) osoba taka dopóki nie wy
kona oznaczonej czynności, nie nabywa żadnego prawa (osoba ta znajduje się 
tylko w pewnej sytuacji prawnej). Wykonanie oznaczonej czynności przez tę 
osobę jest zdarzeniem, od którego zależy skuteczność dokonanej czynności praw
nej (złożonego przyrzeczenia). Uzależnienie powstania skutków prawnych zło
żonego przyrzeczenia od wykonania oznaczonej czynności jest elementem tre
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ści czynności prawnej; samo zaś wykonanie oznaczonej czynności nie stanowi 
elementu stanu faktycznego czynności prawnej (przyrzeczenia), ta bowiem jest 
dokonana z chwilą złożenia stosownego oświadczenia (przyrzeczenia). Niemniej 
wytworzona sytuacja prawna jest bardzo zbliżona do sytuacji z warunku zawie
szającego, co uzasadnia stosowanie per analogiom przepisów o warunku zawie
szającym. W zależności od przyjętego stanowiska, dla objaśnienia sytuacji wa
runkowo uprawnionego, takie samo stanowisko należałoby przyjąć w tym 
przypadku. Tam, gdzie z chwilą wykonania czynności następuje dopiero indy
widualizacja wierzyciela, zagadnienie owej sytuacji przejściowej w ogóle nie po
wstaje; od razu bowiem powstaje skuteczne (pełne) prawo podmiotowe. 

Sytuacja druga: przyrzeczenie świadczenia, bez zastrzeżenia wykonania w za
mian oznaczonej czynności; podmiot z takiej czynności staje się bezpośrednio 
uprawniony. Jeśli przyrzeczenie było skierowane do oznaczonej osoby, to nie 
nasuwa to większych wątpliwości. Jeżeli zaś było ono skierowane do nieozna
czonej osoby, staje się ona wierzycielem (uprawnionym) dopiero z chwilą jej in
dywidualizacji, stosownie do sposobu podanego przez przyrzekającego. Nie moż
na się zobowiązać do świadczenia nie oznaczywszy przynajmniej sposobu 
konkretyzacji osoby wierzyciela. Nieraz, a jest to kwestia wykładni oświadcze
nia przyrzekającego, wierzycielem ma być ten, kto pierwszy przyjmie przyrze
czoną korzyść. W sytuacji drugiej nabycie przez osobę prawa (wierzytelności) 
następuje pod warunkiem rozwiązującym, że nie odrzuci ona nabytej korzyści. 
Jest to w istocie warunek prawny, niemniej sytuacja jest tu podobna do warun
ku rozwiązującego. Jest to warunek prawny, bo normą prawną (wyprowadzoną 
w drodze analogii iuris) jest, że każda osoba może odrzucić korzyść uzyskaną 
bez swego udziału. Uzasadnia to stosowanie w drodze analogii przepisów o wa
runku rozwiązującym do zaistniałej sytuacji. Pozycję prawną uprawnionego moż
na wyjaśnić w analogiczny sposób jak przy warunku rozwiązującym. 

Przyrzeczone świadczenie oraz czynność, która ewentualnie ma być w zamian 
wykonana, mogą mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy. Kto by przyjął, 
że przedmiotem świadczenia jest tylko zachowanie o charakterze majątkowym, 
ten musiałby przyjąć, że przyrzeczone świadczenie lub „wzajemna” czynność też 
muszą być majątkowe, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, np. przy 
przyrzeczeniu publicznym — art. 919 § 1 k. c. Ze swobody czynności prawnych 
wynika jednak dopuszczalność zobowiązań o charakterze niemajątkowym. 

Rozróżnia się umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące, w zależ
ności od tego, czy tylko jedna strona jest dłużnikiem, a druga wierzycielem, czy 
też każda ze stron jest dłużnikiem i wierzycielem, względnie, czy z umowy wynika 
obowiązek spełnienia świadczenia tylko dla jednej czy dla obu stron; z tym, że 
przez obowiązek rozumie się z reguły obowiązek istotny (główny)96. Należy przy
jąć, że podział ten dotyczy zobowiązań w ogólności. W przypadku zobowiązań 
*'■ A. Klein, Elementy zobowiepaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964, s. 101. 
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z jednostronnych czynności prawnych mają one (czynności prawne) zawsze cha
rakter jednostronnie zobowiązujący97. 1 to nawet wtedy, gdy przyrzekający zo
bowiązuje się spełnić pewne świadczenie w zamian za wykonanie oznaczonej 
czynności „wzajemnej”. Zobowiązanie do świadczenia jest „warunkowe”—pod 
warunkiem spełnienia czynności „wzajemnej” (warunek zawieszający). Wyko
nanie czynności przez tę osobę nie jest bowiem dopełnieniem zobowiązania, czyli 
świadczeniem, lecz tylko spełnieniem „warunku”, od którego uzależnione jest 
nabycie prawa do świadczenia dłużnika. Osoba taka nie jest do niczego zobo
wiązana, po jej stronie nie powstaje żadne zobowiązanie. Skoro nie są to zobo
wiązania dwustronnie zobowiązujące, to nigdy nie mogą być wzajemne. Nie
mniej jednak, pewnych odległych cech „wzajemności” można by się dopatrzyć 
we wskazanych zobowiązaniach (przyrzeczenie świadczenia w zamian za doko
nanie oznaczonej czynności). Pozwalałoby to ewentualnie nieraz sięgnąć w dro
dze analogii do pewnych przepisów o umowach wzajemnych, czy jeszcze wcze
śniej do przepisów o zbliżonych umowach nazwanych. Należy jednak podkreślić, 
że nie są to zobowiązania wzajemne98. 

’7 Odm. A. Klein, według autora czynność prawna jednostronna—zależnie od swej treści—może 
byćjednostronnielubdwustronniezobowiązująca(tamże, s. 104, 110). 

”• Odm. A. Klein, tamże, s. 110. W'edług autora zobowiązanie z przyrzeczenia publicznego, zależnie 
od sw ej treści, może być wzajemne lub nie wzajemne. Nawiasem mówiąc, tak samo autor rozwią
zuje sprawę odpłatności —nieodpłatności jednostronnych czynności prawnych (s. 90 i nast. ). 

W przypadku jednostronnych czynności prawnych upoważniających osoba 
względem której złożono takie oświadczenie (np. odbiorca przekazu) nie ma 
obowiązku zawiadomienia, czy chce, czy nie chce skorzystać z tego uprawnie
nia, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu. Analogicznie przekazany w ra
mach przekazu nie ma obowiązku działania, gdyż obowiązek taki nie płynie 
z upoważnienia, a może ewentualnie wynikać z innego stosunku prawnego lub 
z przepisu ustawy. Rozwiązania takie wynikają z analizy przepisów o pełnomoc
nictwie (czynności upoważniającej). 

Treść zobowiązania osoby składającej przyrzeczenie może być różna. 
W szczególności przyrzekający może zobowiązać się do rozporządzenia. Na tle 
polskiego prawa cywilnego należy przyjąć zasadę, że czynność prawa (jednostron
na, umowa) zobowiązująca do rozporządzenia wywiera zarazem (jednocześnie) sku
tek rzeczowy (rozporządzający), chyba że przepis szczególny lub czynność praw
na (umowa, zastrzeżenie w czynności jednostronnej) stanowią inaczej (arg. z art. 
155, 234, 237, 245 § 1, 510 § 1, 1052 § 1 k. c. ). Jeżeli przyrzekający (lub usta
wa) wyłącza skutek rzeczowy (rozporządzający), to celem wykonania istnieją
cego zobowiązania trzeba dokonać odrębnej, jednostronnej czynności prawnej, 
czysto rzeczowej (rozporządzającej); oczywiście zobowiązanie może być wyko
nane także w inny sposób, a to przez zawarcie umowy czysto rzeczowej (rozpo
rządzającej), arg. a maiori ad minus. Skoro zobowiązanie płynące z jednostronnej 
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czynności prawnej ma charakter „warunkowy” (warunek zawieszający lub roz
wiązujący), to jeżeli ustawa zakazuje dodania warunku przy skutku rozporządza
jącym (np. art. 157 § 1 k. c. ), odnosi się to również do jednostronnej czynności 
prawnej rozporządzającej. Dlatego w przyrzeczeniu, którego treścią jest zobo
wiązanie się do przeniesienia prawa własności nieruchomości^, nigdy czynność 
zobowiązująca nie wywoływałaby skutku rzeczowego, do tego potrzebna była
by odrębna, bezwarunkowa czynność prawna (jednostronna lub umowa), prze
nosząca prawo własności. W tym ujęciu termin: „przeniesienie prawa własno
ści” oznaczałby nie tylko przejście prawa własności na podstawie umowy, lecz 
także jednostronnej czynności prawnej. 

Czynność, od której uzależniono skuteczność złożonego przyrzeczenia (I), 
może być czynnością czysto faktyczną lub prawną (zobowiązującą, rozporządza
jącą, zobowiązująco-rozporządzającą; jednostronną, dwustronną). Charakter tej 
czynności określa w przyrzeczeniu składający je. Gdy jest to czynność prawna 
— w' braku odmiennego określenia jej charakteru w przyrzeczeniu — będzie to 
czynność jednostronna, rozporządzająca (arg. z art. 921 § 3 zd. 1 k. c. ). U pod
staw takiego rozporządzenia nie tkwiłoby zobowiązanie (osoba trzecia nie jest 
bowiem zobowiązana do rozporządzenia). W przypadku przyrzeczenia, z którego 
wynikają skutki obligacyjno-rzeczowe, osoba, która wykona „wzajemną czynność” 
uzyskuje bezwarunkowe prawo. Do chwili wykonania oznaczonej czynności, jeśli 
osoba taka była już zindywidualizowana — miała tylko „prawo warunkowe”, 
jeśli przyjąć koncepcję tzw. praw warunkowych, natomiast przyrzekający — 
prawo do „świadczenia wzajemnego”, uzyskuje dopiero z chwilą wykonania wła
snego świadczenia (arg. z art. 921 § 3 zd. 2 k. c. ). Dla przykładu, w przypadku 
zobowiązania się przyrzekającego do przeniesienia prawa własności w zamian 
za przeniesienie na niego prawa własności, przyrzekający nabywa prawo wzajem
ne dopiero z chwilą wykonania własnego zobowiązania, tj. przeniesienia prawa 
własności (jeśli wyłączono skutek rzeczowy), i —jak należy przyjąć — po wyda
niu rzeczy. To wzajemne przeniesienie prawa własności może nastąpić w drodze 
umowy, ale ona nie jest potrzebna, wystarczy jednostronna czynność rozporzą
dzająca drugiej „strony” — przenosząca prawo własności na przyrzekającego. 
Przeniesienie własności na przyrzekającego będzie czynnością realną, w tym zna
czeniu, że będzie uzależnione od spełnienia świadczenia przez przyrzekającego. 
Takie rozwiązanie zabezpiecza interesy osób trzecich (tj. uprawnionych z przy
rzeczenia publicznego). Gdyby go nie przyjąć, w tych przypadkach, gdzie treść 
„wzajemnej” czynności zmierza do wywołania skutku rzeczowego (rozporządza
jącego), w majątku przyrzekającego realizowałby się skutek rzeczowy (rozpo-

"• Dotyczyłoby to zarówno sytuacji zobowiązania do przeniesienia prawa własności nieruchomości 
w zamian za wykonanie oznaczonej czynności („wantnek zawieszający”), jak i bez tego końcowe
go zastrzeżenia („warunek rozwiązujący”, conditio iuris —re nabywca nie odrzuci uzyskanej ko 
rzyści).  
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rządzający), mimo że świadczenie przyrzekającego może nie zostało spełnione 
(np. wyłączył on skutek rzeczowy — wynikający z przyrzeczenia — w czynności 
zobowiązującej do rozporządzenia). Przed tymi „nadużyciami” ze strony przy
rzekającego względem osób trzecich chroni zasada, że jeżeli „wzajemna” czyn
ność polega na dokonaniu czynności rozporządzającej, to jest ona realna (jej 
skuteczność zależy od spełnienia świadczenia przez przyrzekającego). Jest to 
zasada bezwzględnie obowiązująca względem przyrzekającego, nie ma zaś prze
szkód, aby strony w drodze umowy, we wzajemnych stosunkach (generalnie lub 
konkretnie), ją wyłączyły. Mogą zatem strony uniezależnić skutek rzeczowy (roz
porządzający) od wykonania świadczenia przez przyrzekającego. Mogą również 
określić inną chwilę nastąpienia skutku rzeczowego (rozporządzającego), niż 
chwila wykonania świadczenia przez przyrzekającego. Fakt, że czynność rozpo
rządzająca osoby trzeciej ma charakter realny, nie zmienia tego, że czynność 
oznaczona w przyrzeczeniu (np. przeniesienie własności na przyrzekającego) jest 
wykonana z chwilą złożenia jednostronnego oświadczenia woli przez „osobę 
trzecią” (czy zawarcia umowy) — które zmierzają do rozporządzenia prawem. 

Uwagi poprzednie co do czynności rozporządzającej osoby trzeciej dotyczą 
także czynności zobowiązującej, jeśli do niej sprowadza się treść „wzajemnej” 
czynności. 

Przy zobowiązaniu do rozporządzenia w zamian za wykonanie oznaczonej 
czynności, osoba trzecia nie nabywa prawa podmiotowego, dopóki nie wykona 
oznaczonej czynności. Z chwila złożenia przyrzeczenia, jeśli osoba ta jest ozna
czona, nabywa tylko „prawo warunkowe”, oczywiście, jeżeli tę koncepcję przy
jąć dla wyjaśnienia powstałej sytuacji prawnej. Podmiot ten nabywa prawo pod
miotowe (np. prawo własności) dopiero z chwila wykonania oznaczonej przez 
przyrzekającego czynności. Ten paralelizm zachowany jest także w odwrotnej 
relacji. Przyrzekający nabywa prawo podmiotowe, np. prawo własności, dopie
ro z chwilą spełnienia swego własnego świadczenia. Po wykonaniu oznaczonej 
czynności przez „osobę trzecią”, a przed spełnieniem świadczenia przez przyrze
kającego —ale oczywiście już po spełnieniu własnego przyrzeczenia — na rzecz 
przyrzekającego powstaje: albo 1) tzw. prawo warunkowe („warunek zawiesza
jący” — conditio iuris, że wykona własne świadczenie), albo 2) ekspektatywa 
prawa podmiotowego, np. własności rzeczy ruchomej, albo 3) nie powstaje ja
kieś szczególne prawo, a tylko pozostaje on w określonej sytuacji prawnej. Jak 
kto chce, tak może przyjąć, najbardziej adekwatna wydaje się koncepcja tzw. 
praw warunkowych. 

Przy jednostronnych czynnościach prawnych zobowiązujących, jeśli oświad
czenie woli było skierowane do określonego adresata, to zobowiązanie powsta
je z chwilą dojścia oświadczenia do adresata w taki sposób, że mógł się z nim 
zapoznać (art. 61 zd. 1 k. c. ). 

Z kolei należy przedstawić swobodę odwołania jednostronnych oświadczeń 
woli, które są źródłem zobowiązań. Przy przyrzeczeniu świadczenia w zamian 
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za wykonanie oznaczonej czynności należy wyróżnić dwie sytuacje: 1) gdy nie 
było ono skierowane do oznaczonego adresata; 2) gdy było ono skierowana do 
oznaczonego adresata. 

Ad 1) Przyrzekający może odwołać (zmienić) zwoje przyrzeczenie, chyba że 
już ktoś wcześniej wykonał wspomnianą czynność (arg. z art. 919 § 2 zd. 3 k. c. ) 
lub przyrzekający zastrzegł w przyrzeczeniu, że jest ono nieodwołalne lub wy
znaczył w nim termin do wykonania czynności „wzajemnej”. Oświadczenie woli 
nie skierowane do oznaczonego adresata może być odwołalne w każdej chwili, 
chyba że przepis szczególny lub składający oświadczenie wyłącza (ogranicza) 
taką możliwość. Nie wolno jednak złożonego oświadczenia odwołać, jeżeli po
wstały z niego dla osoby trzeciej skutki prawne, np. wykonała ona czynność 
i uzyskała skuteczną wierzytelność o spełnienie świadczenia. Samo oświadczenie 
o przyjęciu przyrzeczonego świadczenia lub przystąpienie do wykonania czynności 
nie stanowią przeszkody do odwołania. Uprzednie wywody są zgodne z tym, że są 
odw'ołalne następujące czynności: testament (art. 946, 947 k. c. ), przyrzeczenie 
publiczne (art. 919 § 2 k. c. ), zastrzeżenie korzyści na rzecz osoby trzeciej (art. 
393 § 2 lec. ), bezterminowe zobowiązanie umowne o charakterze ciągłym, któ
re można wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych lub umownych. 

Ad 2) Zgodnie z art. 61 zd. 2 k. c., odwołanie (zmiana) czynności byłyby nie
możliwe, chyba że przyrzekający zastrzegł sobie prawo odwołania (zmiany). 
Wydaje się jednak, że w sytuacji drugiej należy przyjąć takie samo rozwiązanie 
jak w sytuacji pierwszej. Argumenty przytoczone w punkcie pierwszym mają tu 
zatem odpowiednie zastosowanie; w braku bowiem wyznaczenia terminu do 
wykonania czynności „wzajemnej” stan związania przeciągałby się w nieskoń
czoność, z kolei zaś wspomniane odwołanie (zmiana) nie narusza praw osoby, 
która miała wykonać czynność wzajemną, wszak osoba ta nabywa skuteczne pra
wo względem przyrzekającego dopiero z chwilą wykonania czynności. W przy
padku, gdy wyznaczono termin, podobnie jak w sytuacji pierwszej, przyrzecze
nie jest nieodwołalne, chyba że przyrzekający zastrzegł sobie prawo odwołania 
(zmiany) przyrzeczenia, przed wykonaniem czynności „wzajemnej”. 

W przypadku zobowiązań, w których spełnienie świadczenia nie zostało uza
leżnione od spełnienia „świadczenia wzajemnego” należy również wyróżnić dwie 
sytuacje: czy 1) było ono skierowane do nieoznaczonego adresata, czy II) do 
oznaczonej osoby. W sytuacji (I) stosuje się odpowiednio zasady podane w punk
cie poprzednim (1), czyli do chwili sprecyzowania osoby wierzyciela w zasadzie 
można odwołać (zmienić) przyrzeczenie. W sytuacji drugiej (II) dla osoby upraw
nionej powstają wprost skutki prawne, staje się ona wierzycielem. Przyjęcie 
możliwości odwołania byłoby sprzeczne z art. 61 zd. 2 k. c., a nadto narusza za
sadę praw nabytych. Wniosek odmienny mógłby mieć uzasadnienie tylko w ana
logii z art. 393 § 2 k. c., wówczas do chwali złożenia oświadczenia przez upraw
nionego, że chce z uprawnień skorzystać, istniałaby możliwość odwołania 

59



(zmiany) złożonego przyrzeczenia świadczenia. Niemniej art. 393 k. c. nie jest 
wyjątkiem od art. 61 k. c., w związku z tym możliwość analogii z art. 393 k. c. mu- 
siałaby budzić wątpliwości. 

Wywody powyższe dotyczyły ustania lub zmiany stosunku zobowiązaniowe
go powstałego z jednostronnej czynności prawnej. Jeśli istnieje stosunek zobo
wiązaniowy, powstały w drodze innego zdarzenia prawnego niż jednostronna 
czynność prawna, to zmiana lub ustanie stosunku nie może nastąpić poprzez jed
nostronną czynność prawną, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (co do 
zobowiązań z jednostronnej czynności prawnej por. wyżej). 

Jednostronne czynności prawne upoważniające z reguły są odwołalne (arg. 
z art. 101 § 1 k. c. ). Przechodząc do przekazu, jako typu takiej czynności, nale
ży stwierdzić, że przekazujący może zawsze złożone oświadczenie woli odwo
łać, chyba że przekazany złożył odbiorcy oświadczenie o przyjęciu przekazu. By
łaby to zatem — przy przekazie — norma wyprowadzona w drodze analogii, 
stanowiąca odstępstwo od reguły art. 61 zd. 2 k. c. Nadto można przyjąć, że skutek 
taki jest uzasadniony w świetle art. 56 k. c. (zasady zwyczajowe). Obecnie k. c. 
na tle przekazu postanawia, że „Przekazujący może przekaz odwołać, dopóki 
przekazany nie przyjął go albo nie spełnił świadczenia ” (art. 92 P). Jednostron
ne czynności prawne nie są odwołalne, jeżeli na ich podstawie powstały skutki 
prawne w sferze innych osób, chyba że przepis szczególny lub zastrzeżenie za
warte w takiej czynności stanowią inaczej (jeżeli zastrzeżenie jest ważne, w gra
nicach swobody czynności prawnych). W związku z tym, przykładowo, odwo
łanie pełnomocnictwa jest niedopuszczalne, gdy na podstawie pełnomocnictwa 
dokonano już czynności prawnej. 

Zespół przepisów prawnych mających zastosowanie do jednostronnych czyn
ności prawnych przedstawia się w sposób następujący. Przede wszystkim bietze 
się pod uwagę, czy dana czynność w świetle prawa jest w ogóle dopuszczalna. 
Po ustaleniu tego bada się treść złożonego oświadczenia woli. W kwestiach, które 
nie zostały uregulowane złożonym oświadczeniem woli, w pierwszym rzędzie 
stosuje się szczególne przepisy, jeśli są takie, dotyczące jednostronnych czyn
ności prawnych. W braku takich przepisów, należy zastanowić się, do jakiego 
typu nazwanych jednostronnych czynności prawnych jest dana czynność najbar
dziej zbliżona i w drodze analogii te przepisy stosować. Jeśli konkretna czynność 
jednostronna jest zbliżona do pewnego typu umowy nazwanej, to w drodze ana
logii można stosować przepisy o takiej umowie nazwanej. To samo dotyczy prze
pisów części ogólnej prawa zobowiązań i kodeksu cywilnego, regulujących umo
wy w ogólności (analogia). Niektóre postanowienia części ogólnej zobowiązań, 
a to dotyczące stosunków zobowiązaniowych w ogólności oraz części ogólnej 
k. c. — zwłaszcza przepisy dotyczące czynności prawnych — stosuje się wprost. 

Uwagi powyższe dotyczą odpowiednich innych jednostronnych czynności 
prawnych niż zobowiązujące. 
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i 4. UMOWA A JEDNOSTRONNA CZYNNOŚĆ PRAWNA

Przedmiotem analizy będą jednostronne czynności prawne, rodzące zobowią
zania. Każdą nazwaną czynność tego typu można w zasadzie zastąpić konstrukcją 
umowy. W zobowiązaniach z jednostronnych czynności prawnych, w których 
przyrzekający zobowiązuje się spełnić świadczenie w zamian za dokonanie ozna
czonej czynności („świadczenia”), można jego oświadczenie potraktować jako 
ofertę (skierowaną do oznaczonej lub nieoznaczonej osoby), zaś wykonanie tej 
czynności byłoby dorozumianym jej przyjęciem. Przy zobowiązaniach, w któ
rych przyrzekający przyrzeka spełnić świadczenie, bez zastrzeżenia „wzajemne
go świadczenia”, przyrzeczenie byłoby ofertą, zaś oświadczenie o skorzystaniu 
z przyrzeczenia, byłoby jej przyjęciem. Dowodem tego jest fakt, że na tle przy
rzeczenia publicznego czy wystawienia dokumentu na okaziciela obok teorii kre
acyjnej spotyka się nieraz ich teorie umowne. 

Swoboda czynności prawnych zakłada, że podmiot ma prawo wyboru co do 
sposobu zawiązania zobowiązania—poprzez umowę czy jednostronną czynność 
prawną. Wolność w zakresie wyboru źródeł zaciąganego zobowiązania jest prze
jawem swobody czynności prawnych. Potrzebny jest dopiero wyraźny przepis, 
który by tę zasadę wyłączał; nie ma go na tle obowiązującego ustawodawstwa; 
również wykładnia obowiązującego zespołu przepisów prawnych nie prowadzi 
do takiego wniosku. Oczywiście przyjęta teza jest konsekwencją zasady, że każda 
jednostronna czynność prawna, a nie tylko umowa, rodzi zobowiązanie. Nawet 
jednak autorzy, którzy akceptują to ostatnie stwierdzenie, odrzucają możliwość 
wyboru między tymi źródłami, wychodząc z założenia, że umowa i jednostron
na czynność prawna są źródłami zobowiązań wzajemnie się wyłączającymi100. 
Tezę tę, jak należy wnosić, przyjmuje również zgodnie doktryna. 

S. Grzybowski. Glosa.... s. 127 i nasi. 

Należy podać argumenty uzasadniające tezę co do alternatywności źródeł zo
bowiązań. Jeśli ktoś, przykładowo, chce zbyć konkretną rzecz ruchomą w zamian 
za określoną cenę, to ma dwie drogi do wyboru: umowę albo jednostronną czyn
ność prawną. W pierwszej sytuacji osoba taka zawiera umowę sprzedaży, w dru
giej —przyrzeka przenieść prawo własności rzeczy w zamian za uiszczenie okre
ślonej sumy pieniężnej. W pierwszym przypadku, z chwilą zawarcia umowy, 
prawo własności przechodzi na kupującego (z zastrzeżeniem art. 155 § 1 k. c„ in 
fine). W drugim przypadku po stronie przyrzekającego powstaje tylko zobowią
zanie do przeniesienia prawa własności rzeczy, bez skutku rozporządzającego. 
Skutek ten zostanie wywołany z chwilą uiszczenia żądanej ceny przez nabyw
cę. Inny przykład. Jeśli dana osoba chce, aby uszyto jej garnitur, to może udać 
się do konkretnego krawca i zawrzeć umowę o dzieło. Może też. w drodze przy
rzeczenia, zobowiązać się do uiszczenia wynagrodzenia w zamian za uszycie jej 
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garnituru; z tym, że prawo własności uszytego garnituru nabywa bezpośrednio 
przyrzekający (arg. m. in. z art. 923 § 3 zd. 1, 2 k. c. ). Jak z tego wynika, strona 
ma prawo wyboru co do sposobu zaciągnięcia zobowiązania (umowa, jednostron
na czynność prawna), przy realizacji postawionego sobie celu. Natomiast jest 
rzeczą niewątpliwą, że danego konkretnego zdarzenia prawnego nie można oce
niać jednocześnie jako umowy i jednostronnej czynności prawnej. Tutaj panuje 
rozłączność ocen: albo to jest umowa, albo jednostronna czynność prawna. 

Za wyborem tych źródeł zobowiązań przemawiają także przepisy prawa spad
kowego. Tutaj powołanie do spadku może m. in. wynikać z testamentu (jako 
czynności jednostronnej) lub z umowy o dziedziczenie. Niektóre ustawodawstwa 
przewidują oba sposoby równolegle. Kodeks cywilny wyłącza ten zbieg (art. 
1047). Wprawdzie w powyższych sytuacjach nie występują źródła zobowiązań, 
ale ta alternatywność źródeł stosunków prawnych jest charakterystyczna. Bliż
szym przykładem byłoby powołanie się na umowę o zapis (lub darowiznę na 
wypadek śmierci) oraz zapis testamentowy, tam gdzie ustawodawca zezwala na 
obie instytucje. W prawie obligacyjnym (rzeczowym) taki zbieg należy uznać za 
dopuszczalny. Nie ma przepisu, który by go wyłączał. Odmiennie jest natomiast 
w prawie spadkowym, art. 1047 k. c. 

Nadto źródła zobowiązań mają często charakter alternatywny. Przykładowo, 
tam gdzie zobowiązania mogą powstać z decyzji administracyjnej, nie jest wy
łączone ich zawiązanie w drodze umowy. Są to źródła samoistne. Przy tezie, że 
jednostronne czynności prawne są generalnym źródłem zobowiązań, należy przy
jąć, że są to źródła od siebie niezależne, samoistne. Wybór zaś jednego z nich 
oznacza podporządkowanie się określonym zasadom, jakie z danym źródłem (np. 
umową) są związane. Przykładowo, sprzedaż, darowiznę, pożyczkę można do
konać zarówno w formie umowy, jak i jednostronnej czynności prawnej. 

Przy jednostronnych czynnościach prawnych wybór „kontrahenta” jest swo
bodny. Przyrzekającemu jest obojętne, kto czynność wykona, choć i tu może 
wybór wyłączyć przez zobowiązanie się względem oznaczonej osoby. Inaczej 
jest w przypadku umowy, tu podmiot ją zawierający z reguły wybiera swego kon
trahenta (odmiennie jest tylko przy ofercie ad incertam personam). Podmioto
wi zależy bowiem z reguły na tym, aby czynność wykonała określona osoba. 

Przy zobowiązaniu z jednostronnej czynności prawnej istnieje chęć zainte
resowania większej ilości osób, wjak najszybszym lub najlepszym wykonaniu 
oznaczonej czynności. Aspekt ten nie występuje przy umowach, chyba że są za
wierane w drodze oferty ad incertam personam. 

Nieraz przyjęcie konstrukcji jednostronnej czynności prawnej, a nie umowy, 
dla klasyfikacji konkretnych zdarzeń jest korzystniejsze, i bardziej poprawne 
z punktu widzenia analizy prawnej. Przykładowo, wykonanie czynności (od któ
rej uzależniono spełnienie przyrzeczonego świadczenia) mimo braku wiadomości 
o takim przyrzeczeniu (po stronie „kontrahenta”), wyłącza możliwość przyjęcia 
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konstrukcji oferty i jej przyjęcia, przez wykonanie oznaczonej czynności. Nie jest 
to bowiem dorozumiane oświadczenie woli, skoro — po stronie wykonującego 
czynność — brak świadomości, tj. zamiaru przyjęcia oferty i zawarcia tą drogą 
umowy. 

Powszechnie przyjmuje się, że źródłem zobowiązań jest sama umowa, a nie 
jednostronne oświadczenia woli, które na nią się składają. Zobowiązanie płynie 
zatem z umowy, a nie z poszczególnych jednostronnych oświadczeń woli na nią 
się składających. 

Niektórzy tylko chcą rozszczepić umowę na dwa akty (oświadczenia woli). 
Zobowiązanie wtedy powstaje nie z mocy umowy, lecz poszczególnych oświad
czeń woli na nią się składających101. W przyjętej w pracy konstrukcji jednostron
nego oświadczenia woli jako generalnego źródła zobowiązań, abstrahuje się od 
powyższego podziału. Jednostronna czynność prawna jest generalnym źródłem 
zobowiązań, niezależnym od umowy. Natomiast nawiązując do powyższego roz
różnienia, należy zaakceptować tezę wstępną, tradycyjną. 

W przyjętym ujęciu alternatywnym (umowa —jednostronna czynność praw
na) na tle konkretnych okoliczności należy oceniać, czy strona składająca jed
nostronne oświadczenie woli czyni ofertę czy przyrzeczenie. Niewątpliwie 
o przyrzeczeniu będzie mowa tylko wtedy, gdy wola osoby składającej je, była 
skierowana na zaciągnięcie samoistnego zobowiązania. Jeśli była to tylko pro
pozycja zawarcia umowy, jest to tylko oferta. Dokonując tej klasyfikacji, nale
ży przeprowadzić odpowiednią wykładnię, biorąc pod uwagę treść samego 
oświadczenia, okoliczności w jakich zostało ono złożone, uwzględniając jedno
cześnie zwyczaje oraz zasady współżycia społecznego (art. 65 k. c. ). Można 
mówić o domniemaniu na rzecz oferty, a nie przyrzeczenia. Nie byłoby to jed
nak domniemanie prawne, lecz co najwyżej faktyczne. Czy może inaczej, nale
żałoby stworzyć regułę interpretacyjną, że w razie wątpliwości poczytuje się 
jednostronne oświadczenie woli nie za przyrzeczenie, lecz za ofertę. Z ofertą 
bowiem nie są związane tak daleko idące skutki, jak z jednostronnym oświad
czeniem woli, wprost powołującym do życia oznaczony stosunek prawny. 

IOL Por. M. Planiol, tamże, s. 344(wrazzcytow'anąlam literaturą); Z. Radwański, Teoria... s. 65 i nasL 
(wraz z literaturą tam zestawioną). 
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Rozdział IV. 

Autonomia woli w części ogólnej prawa cywilnego

Ciekawe jest przedstawienie autonomii woli w poszczególnych działach pra
wa cywilnego, np. w prawie rzeczowym, spadkowym, rodzinnym, obligacyjnym. 
Brak w literaturze polskiej pozycji, które by syntetycznie przedstawiały te zagadnie
nia w poszczególnych działach. Niniejsze opracowanie ze względów tematycznych 
i objętościowych nie może tej kwestii poświęcić dużo uwagi. Ciekawe byłoby roz
ważenie zakresu swobody czynności prawnych w wyspecjalizowanych działach 
prawa, np. w prawie rolnym czy obrotu uspołecznionego (gospodarczym). 
W tych gałęziach prawa, podobnie jak w powyższych, rysuje się szereg zagad
nień szczegółowych, wymagających odrębnego opracowania. Przyjęty zostanie 
następujący tok postępowania. Spośród przepisów części ogólnej k. c. oraz w pra
wie rzeczowym, rodzinnym będą przedstawione bliżej —pewne wybrane insty
tucje oraz ogólna charakterystyka swobody czynności prawnych w tych działach. 
Ogólny rys autonomii woli w prawie obligacyjnym już przedstawiono. Co do 
prawa spadkowego, to poświęcono mu bliższą uwagę w części II pracy. Należy 
zacząć zatem od części ogólnej prawa cywilnego. 

Ukształtowanie szeregu instytucji części ogólnej prawa cywilnego ma pod
stawowe znaczenie dla konstrukcji swobody czynności prawnych. Przepisy czę
ści ogólnej można podzielić na trzy grupy, jeśli chodzi o ich znaczenie dla ana
lizy swobody czynności prawnych. 

Do pierwszej grupy należy zaliczyć przepisy, które z tego punktu widzenia 
są prawnie indyferentne, tzn. ukształtowanie ich w taki lub inny sposób nie wpły
wa bezpośrednio na swobodę czynności prawnych. Są nimi na przykład przepi
sy dotyczące mienia (art. 44—45 k. c. ), przedawnienia (art. 117 125 k. c), miejsca 
zamieszkania (art. 25-28). Niewątpliwie w pewnych sytuacjach można by do
patrywać się tu pewnego odległego ich wpływu na zakres swobody czynności 
prawnych, nie wydaje się jednak, aby przepisy te mogły być w tych kategoriach 
rozpatrywane. Przykładowo, przepisy o przedawnieniu nie wpływają bezpośred
nio na jej zakres, ich ukształtowanie w sposób taki lub inny, nie wpływa na to, 
czy strony mogą dokonać czynności, z kim, w jakiej treści oraz formie. Przepi
sy te żadnych ograniczeń nie wprowadzają, poddają tylko skutkom upływu czasu 
prawa, które m. in. mogą wynikać z dokonanych właśnie czynności. Sensowne 
zaś jest — ale jest to sprawa innego rodzaju — zastanawianie się, na ile strony 
mogą inaczej uregulować pewne kwestie z zakresu przedawnienia, np. odmien
nie określić jego skutki. (Oczywiście, z chwilą ich uregulowania przez strony, 
elementy te, stają się składnikiem treści zawartej czynności, por. art. 119. 58 k. c. ). 
Swoboda — w analizowanym zakresie — została wyłączona, ponieważ przepi
sy o przedawnieniu mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Z art. 119 k. c.  
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wynika zakaz skracania lub przedłużania terminów przedawnienia, a pośrednio 
—wprowadzanie odmiennych zasad co do przerwy i zawieszenia biegu przedaw
nienia. ( W związku z uwagą z nawiasu poprzedniego por. także art. 56 k. c. ). 

Do drugiej grupy należy zaliczyć przepisy, które pełnią funkcję gwarancyj
ną. Mają one zapewnić realizację swobody czynności prawnych. Są to zwłasz
cza przepisy o wadach oświadczeń woli (art. 82—88) oraz o zdolności do czyn
ności prawnych (art. 10-22 k. c. ), zmierzają one do tego, aby złożone 
oświadczenie odpowiadało rzeczywistej woli osoby je składającej (art. 82 i nast. ) 
oraz aby wola została wyrażona w sposób dostatecznie rozważny (art. 10 i nast. ). 

Do trzeciej grupy należy zaliczyć przepisy, które bezpośrednio wpływają na 
zakres swobody dokonywanych czynności. Autonomia woli może ulec ograni
czeniu od strony podmiotowej. Zależy to, od określonego ukształtowania przez 
dane ustawodawstwo zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych. 
W tym ostatnim przypadku, przepisy te pełnia dwojaką funkcję: gwarancyjną (o 
której wspomniano wyżej) oraz bezpośrednio wyznaczającą zakres swobody 
czynności prawnych. Autonomia woli stron może ulec ograniczeniu od strony 
podmiotowej, poprzez odpowiednie ukształtowanie przepisów o zdolności praw
nej. Autonomia woli byłaby realizowana w sposób najpełniejszy, jeżeli ustawo
dawstwo nie przewidywałoby żadnych ograniczeń na tym odcinku, istniałaby 
zatem pełna, nieograniczona zdolność prawna osób fizycznych i prawnych. Jeśli cho
dzi o osoby fizyczne, ograniczenia te są z reguły nieliczne, tak też jest w naszym 
ustawodawstwie. Jeśli chodzi o osoby prawne, to można przyjąć koncepcję ich 
nieograniczonej zdolności. Oczywiście, osoba taka nie mogłaby być podmiotem 
praw i obowiązków, związanych w sposób naturalny z właściwościami człowie
ka (np. praw i obowiązków z pokrewieństwa). Można też konstrukcję zdolności 
prawnej powiązać z zakresem zadań danej osoby prawnej lub też z zasadami sta
tutowymi takiej osoby. Stosownie do tego, zakres ograniczeń swobody czynno
ści prawnej, ulegałby zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od tego, któ
re z tych trzech ujęć ustawodawstwo przyjęło. K. C. przychylił się do konstrukcji 
pośredniej, przyjmując tzw. specjalną zdolność prawną osób prawnych (art. 36 
k. c. ). Jest to ograniczenie autonomii woli od strony podmiotowej, które jest ła
godzone przez art. 36 zd. 2 k. c., określający sankcję naruszenia przepisów na tym 
odcinku. Im większy będzie katalog okoliczności wyłączających zdolność prawną, 
tym większe z reguły będą ograniczenia autonomii woli stron. Wprowadzenie okre
ślonych ograniczeń w nabywaniu osobowości prawnej, a zatem możności uzy
skiwania zdolności prawnej, z reguły będzie oznaczało, ograniczenie podmioto
we autonomii woli stron. Obecnie art. 36 Icc. jest uchylony. Przepisy o zdolności 
do czynności prawnych z reguły, jak wspomniano, pełnią funkcję gwarancyjną, 
mają one zabezpieczyć prawidłowe podejmowanie aktów woli. Niemniej jednak 
nieraz mogą one stanowić ograniczenie autonomii woli stron. Gdyby na przykład 
ustawodawca podniósł granicę wieku, z którym uzyskuje się pełną zdolność do 
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czynności prawnych (do lat np. 30, 35), stanowiłoby to już ograniczenie podmioto
we swobody czynności prawnych, skoro ich dokonywać mogłyby dopiero osoby 
w tym wieku. Natomiast zakreślenie tej granicy na poziomie 16-21 lat, stosownie 
do konkretnych okoliczności, ma w przeważającej mierze charakter gwarancyjny, 
a nie — ograniczający, z punktu widzenia autonomii woli stron. Ujęcie zdolno
ści do czynności prawnych na tle polskiego prawa cywilnego ma w zasadzie clia- 
rakter gwarancyjny, a nie ograniczający swobodę czynności prawnych. 

W literaturze rozważa się, co jest przedmiotem ochrony prawnej: wewnętrzny 
akt woli czy też dopiero jego przejaw na zewnątrz. Stosownie do tego wyróżnia 
się teorię woli, która przyznaję rozstrzygające znaczenie, tzw. woli wewnętrz
nej oraz teorię oświadczenia, według której decydujące znaczenie należy przy
znać oświadczeniu woli, a zatem woli zewnętrznej. Niewątpliwie najpełniej au
tonomię woli realizuje tzw. teoria woli. Nowoczesne ustawodawstwa przyjmują 
jednak teorię oświadczenia, która w mniejszym stopniu realizuje zasadę pełnej 
autonomii woli stron. Tak też czyni kodeks cywilny. Od tej zasady są dopiero 
pewne wyjątki, prawnie relewantna jest wtedy wola wewnętrzna. Teoria oświad
czenia podyktowana jest bezpieczeństwem obrotu. Te dwie zasady (autonomii 
woli —bezpieczeństwa obrotu) pozostają ze sobą zawsze w sprzeczności. W nie
których czynnościach, w szczególności w przypadku testamentu, ustawa przy
wiązuje wagę przede wszystkim do aktu woli (art. 945 § 1, 948 k. c. ), ale też nie 
ma tu potrzeby ochrony bezpieczeństwa obrotu. Reasumując, teoria woli w spo
sób bardziej adekwatny pozwala na realizację autonomii woli stron niż teoria 
oświadczenia. W dużej części przypadków nie ma to jednak znaczenia praktycz
nego, gdyż akt woli z reguły jest zgodny z jego przejawem. W sytuacji jednak, 
gdy zachodzi tu sprzeczność, należy ją rozstrzygnąć, jeśli przepis szczególny nie 
stanowi inaczej, na korzyść tego co zostało oświadczone. Dla określenia skut
ków prawnych, wynikających z dokonanej czynności prawnej, decydujące zna
czenie ma zatem nie rzeczywista wola stron, lecz jej przejaw na zewnątrz. 

Na zakres autonomii woli ma wpływ to, jakimi sankcjami, w przypadku wa
dliwej czynności prawnej, ustawodawca operuje. Jeśli przyjąć ich podział na nie
ważność bezwzględną, względną, bezskuteczność zawieszoną oraz względną, to 
jedno nie ulega wątpliwości, gdy idzie o stwierdzenia o charakterze generalnym. 
Operowanie sankcją nieważności bezwzględnej ogranicza swobodę czynności 
prawnych wz stopniu niepomiernie większym, niż stosowanie pozostałych sank
cji. Najmniejsze ograniczenie z punktu widzenia autonomii woli wynika, jak na
leży przyjąć, z bezskuteczności względnej. Ze swobody czynności prawnych wy
nika, że ustawodawca powinien przewidywać jak najłagodniejsze sankcje 
w przypadku wadliwej czynności, chyba że szczególne względy przemawiają za 
odmiennym rozwiązaniem. Byłaby to szczególna dyrektywa legislacyjna, wyni
kająca z zasady autonomii woli. 
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Art. 6 k. c. stanowi: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która 
z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Należy rozważyć, czy strony mogą od
miennie w drodze umowy rozłożyć ciężar dowodu, niż to wynika z art. 6 k. c. 
Trzeba podać argumenty, które mogłyby przemawiać przeciwko takiej swobo
dzie. Po pierwsze, można twierdzić, że jest to przepis o charakterze procesowym, 
a skoro swoboda czynności prawnych nie dotyczy kwestii procesowych, to jest 
wyłączona na tle art. 6 k. c. Po drugie, można twierdzić, że jest to przepis bez
względnie obowiązujący, a tym samym wyłączający swobodę umów. Do tego 
stwierdzenia należy się przyłączyć. Gdyby zaś uznać dopuszczalność takich 
umów, to ich ważność podlegałaby ocenie z punktu widzenia zasad współżycia 
społecznego (art. 58 § 2 k. c. ). 

W zakresie formy czynności prawnych istnieje swoboda stron (art. 76 k. c. ), 
lecz ta swoboda woli doznaje pewnych ograniczeń. Po pierwsze, należy przyjąć, 
że jeśli ustawa przewiduje wymóg określonej formy, to przepisy, które to czynią mają 
z reguły charakter bezwzględnie obowiązujący. Wynika to stąd, że strony z reguły 
nie mają wówczas swobody co do formy. Jeśli ustawa przewiduje wymóg określo
nej formy pod rygorem nieważności, to strony nie mogą na swój użytek wyłą
czyć tej formy lub wprawdzie ją zachować, lecz zastrzec dla niej inny skutek 
(forma adprobationem lub ad eventum). Jeśli ustawa przewiduje formę dla ce
lów dowodowych, stronom zawsze wolno umówić się, że będzie to forma ad 
solemnitatem (arg. a maiori ad minus). Nie wolno zaś w takiej sytuacji, zastrzec 
im, że będzie to forma tylko ad eventum. Czy wolno im zastrzec pewną formę 
równocześnie dla celów dowodowych i dla wywołania oznaczonych skutków 
prawnych, o tym później. Analogicznie, jeśli ustawa zastrzega wymóg pewnej 
formy dla wywołania określonych skutków prawnych, stronom wolno zastrzec, 
że będzie to forma ad solemnitatem. Kodeks w art. 76 nie stanowi, czy strony nogą 
zastrzec formę adeventum. Należy przyjąć, że takie uprawnienie przysługuje im. 
Forma taka może wynikać zarówno z umowy, jak i z ustawy. Nie ma żadnych 
podstaw do zawężania w tym zakresie swobody umów. Strony nie mogą zastrzec 
pewnej formy jednocześnie pod rygorem nieważności i dla celów dowodowych 
(lub dla wywołania określonych skutków prawnych). Rygor nieważności pochła
nia bowiem te skutki, które wiążą się z niezachowaniem pozostałych form. Na
leży przyjąć, że strony mogą zastrzec wymóg pewnej formy jednocześnie dla 
celów dowodowych oraz dla wywołania oznaczonych skutków prawnych. Skutki 
niezachowania tych form nie wykluczają się bowiem wzajemnie. Jeśli oferent 
zastrzegł dla przyjęcia oferty określoną formę, to per analogiom należy stoso
wać art. 76 k. c. Złożenie zatem przez oblata oświadczenia o przyjęciu oferty 
w innej formie nie oznacza, że czynność jest niezawarta"12. O skutkach niezacho- 101 

101 Odm. B. Gawlik, Procedura zawierania umowy na tle ogólnychptzepLsów prawa cywilnego (art. 
66-72 k. c. ), Kraków 1977. s. 84; E. Drozd, Forma czynności prawmch zastrzeżona wolą stron. 
ZN UJ 1973, z. 1, s. 55. 
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wania formy przez oblata decyduje wola oferenta. Jeśli oferent zastrzegł dla 
oświadczenia oblata formę pisemną zwykłą, nie określając jej skutków, poczy
tuje się w razie wątpliwości, że była ona zastrzeżona wyłącznie dla celów dowo
dowych (art. 76 zd. 2 k. c. ). Umowa jest zatem zawarta, a tylko są ograniczenia 
dowodowe — po stronie oblata — co do faktu złożenia przez niego oświadcze
nia o przyjęciu oferty, a więc co do zawarcia przez oblata umowy. Ogranicze
nia dowodowe (art.. 74 k. c. ) nie dotyczą oferenta, może on fakt złożenia przez 
oblata oświadczenia oraz okoliczność dokonania czynności prawnej (zawarcia 
umowy) dowodzić wszelkimi środkami dowodowymi. 

W tym przypadku nie można mówić o formie umowy, lecz tylko o formie 
przyjęcia oferty. Jeżeli oferent zastrzegł, że przyjęcie oferty powinno być doko
nane w formie szczególnej innej niż pisemna zwykła, czynność ta dochodzi do 
skutku, tylko przy zachowaniu zastrzeżonej formy (art. 76 zd. 1 k. c. ). Należy 
przyjąć, że umowa zostaje tu zawarta, lecz jest nieważna. Konsens stron obej
muje bowiem tylko to, co jest objęte treścią umowy (czynności prawnej)103, a nie 
obejmuje zgodności ich oświadczeń w sensie formalnym (sposób, czas złożenia 
oświadczenia woli); forma zaś nie jest elementem jej treści. Argument, że zastrze
żenie w ofercie co do formy oświadczenia oblata jest również elementem treści 
oferty i wymaga bezwarunkowego przyjęcia, bo w przeciwnym wypadku umo
wa nie zostaje zawarta, nie ma zatem uzasadnienia. Odmiennie mogłoby być tyl
ko wtedy, gdy oferent wyraźnie w ofercie zastrzegł, że niezachowanie przez ob
lata określonej formy (pisemnej zwykłej, innej szczególnej) jest równoznaczne 
z niezawarciem umowy. Ale takie zastrzeżenie w istocie oznacza, że umowa zo
staje zawarta, ale z powodu niezachowania formy przez oblata jest nieważna. 
Widać to szczególnie tam. gdzie oferent wyznacza oblatowi formę pisemną zwy
kłą, i często nie zamierza w ogóle wiązać z tym sankcji niezawarcia umowy. 

, lu- Odm. B. Gawlik, tamże, s. 67, 93; J. Preussncr-Zamorska, Z problematyki konstytutywnych ele
mentów czynności prawnej (uwagi na tle zawarcia umowy ubezpieczenia}. Sl Cywil. 1979. i. XXX. 
s. 35. 

Wydaje się, że sensowne jest mówienie o „swobodzie umów" w okresie kon
traktowania (zawierania umów). Można by to nazwać „swobodą kontraktowa
nia” („swobodą w okresie zawierania umów”). Jej zakres będzie wynikał w du
żej części z odpowiedniego zastosowania reguł rządzących swobodą umów 
w ogólności( 1). Pewne jednak zagadnienia będą specyficzne tylko dla tego okre- 
su(2). W pierwszej sytuacji, w szczególności, z przepisów może wynikać obo
wiązek złożenia oferty lub jej przyjęcia. Niekiedy wynika z nich także ograni
czenie co do kręgu osób, do których można skierować ofertę. Nie ma natomiast 
obowiązku prawnego przystąpienia do rokowań, mimo że na stronie lub na stronach 
ciąży obowiązek zawarcia umowy. Strona, która chce doprowadzić do zawarcia umo
wy musi złożyć ofertę, dopiero zaś w razie odmowy ze strony zobowiązanej może 
wystąpić o zawarcie umowy (arg. z art. 398, 64 k. c). Do treści oferty stosuje się 
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zasady ogólne, w tym art. 58 ko., a zatem nie może być ona sprzeczna z ustawą lub 
zasadami współżycia społecznego. 1 wreszcie oferta powinna być złożona w takiej 
formie, jaka jest wymagana dla samej umowy, natomiast zaproszenie do roko
wań (art. 71 k. c. ) może być złożone w dowolnej formie, nawet wtedy, gdy dla sa
mej umowy wymagana jest forma szczególna. Zaproszenie nie jest bowiem w ogó
le oświadczeniem woli, ani też nie zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy. 

W sytuacji drugiej, występują w okresie zawierania umów, również pewne 
zagadnienia szczególne, specyficzne tylko dla tego okresu. Strony mają wybór 
co do sposobu zawarcia umowy (oferta i jej przyjęcie czy też rokowania). Zgod
nie ze swobodą kontraktowania, wyliczenie w ustawie sposobów zawarcia umo
wy nie jest wyczerpujące. Wolność składającego ofertę podlega ograniczeniu 
w ten sposób, że nie może on cofnąć ani zmienić swego oświadczenia przed 
upływem pewnego okresu, oznaczonego w ustawie, przez który jest nim bez
względnie związany. W systemie pełnej swobody osoba taka mogłaby cofnąć lub 
zmienić treść złożonej oferty zasadniczo, w każdej chwili, aż do momentu zaak
ceptowania jej przez oblata. 

Czynności prawne dzieli się na konsensualne (które dochodzą do skutku 
z chwilą złożenia przez stronę lub strony oświadczenia woli) i realne (które do 
dokonania czynności oprócz tego wymagają wydania rzeczy). Czynność praw
na jest realna, jeśli wyraźny przepis tak stanowi104. Jak należy sądzić, realność 
pewnej czynności prawnej nienazwanej może wynikać ze zwyczaju (art. 56 k. c. ). 
Strony mają swobodę w kształtowaniu czynności jako konsensualnych lub real
nych, lecz kwestię tę nieraz rozstrzyga się odmiennie105. Stronom wolno zamie
niać czynności konsensualne na realne i odwrotnie. Wynika to z zasady swobo
dy czynności prawnych, która zakłada również wolność co do tego, z jaką chwilą 
czynność prawna danego danego typu dochodzi do skutku (por. nadto art. art. 155 
§ 1, 237, 245 § 1 k. c. — które zakładają taką swobodę co do skutków rzeczo
wych). Wolno zatem stronom, przykładowo, umowie pożyczki nadać cechy re
alności czy też zawrzeć konsensualną umowę o przechowanie. 

1M lak w istocie A. Wolter, Prawo cywilne.... s. 251. a także W. Czachórski, taniże, s. 185. 
S. Grzybowski, System.... 1. 111, cz. 2, s. 707. 

W przypadku odrzucenia tej zasady należałoby przyjąć, że przy czynnościach 
realnych stronom wolno zawrzeć analogiczną czynność konsensualną z tym, że 
byłaby to już czynność nienazwana, do której w drodze analogii można by sto
sować pewne przepisy odpowiedniej czynności realnej. Ewentualnie można by 
wtedy taką czynność skwalifikować jako umowę przedwstępną do odpowiedniej 
czynności realnej. Tak samo, jeśli ustawa przewiduje pewną czynność konsen
sualną, stroną wolno jej nadać cechy realności z tym, że byłaby to już czynność 
prawna nienazwana, do której w drodze analogii należałoby stosować przepisy 
o czynności konsensualnej. Ocena tej umowy w postaci umowy przedwstępnej, 
w tej sytuacji odpada. 
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W każdym razie przeciwnicy tej tezy musieliby uznać, że strony mają swo
bodę kształtowania czynności jako realnej lub konsensualnej w przypadku nie
nazwanych czynności prawnych. Nie można bowiem zasady konsensualności 
uważać za normę bezwzględnie obowiązującą co do wszystkich czynności praw
nych (nazwanych, nienazwanych). Oczywiście czynności nienazwane, w braku 
w tym względzie zastrzeżeń umowy, byłyby konsensualne, a przy koncepcji 
przyjętej, jeszcze z tym zastrzeżeniem, że co innego nie wynika ze zwyczaju. 

Swoboda czynności prawnych jest normą przede wszystkim prawa majątko
wego. W zakresie stosunków niemajątkowych doznaje ona daleko idących ogra
niczeń. Po pierwsze, wynika to z tego, że często przepisy regulujące te stosunki 
mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Po drugie, istniejące w ramach tych 
stosunków prawa mają często charakter praw bezwzględnych (np. prawa osobi
ste, niektóre prawa rodzinne). Z uwagi na to strony z reguły nie mogą kształto
wać dowolnie ich treści, najczęściej też prawa te są wyłączone spod dyspozycji 
stron, w szczególności są wyłączone — w zasadzie — czynności rozporządza
jące co do tych praw. W zakresie prawa obligacyjnego świadczenie w ramach po
wstałego stosunku zobowiązaniowego może mieć charakter niemajątkowy. W ra
mach tych stosunków stosuje się ogólne zasady dotyczące swobody umów, 
z ograniczeniami, o których wspomniano wyżej. Swoboda umów co do praw nie
majątkowych jest w zasadzie wyłączona w prawie rodzinnym i spadkowym (por. 
tylko polecenie niemajątkowe, art. 982 k. c. ). W prawie rzeczowym występują 
prawa majątkowe, a zatem problematyka ta jest bezpizedmiotowa. 

Z analizy doktryny można wyciągnąć nie budzący wątpliwości wniosek, że 
swoboda umów dotyczy tylko czynności prawnych o charakterze majątkowym 
i tylko tych, z których płyną prawa względne106. Nie dotyczy ona, jak wskaza
no, praw bezwzględnych107. 

"“Tak wyraźnie W. Czachórski, Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cy
wilnym, Warszawa 1952, s. 187 i 189. 

"I7- Co do praw rzeczowych por. J. Wasilkowski, Prawa rzeczowe ograniczone — zasady ogólne, 
Przegląd Notarialny 1947, z. 2-3, s. 177 przyp. 3. 

, WL Por. np. A. Wolter, tamże, s. 260. 

Przyjmuje się, że czynność prawna jest abstrakcyjna tylko wtedy, gdy wyraźny 
przepis tak stanowi (zasada numeri clausi czynności abstrakcyjnych)108. Nieraz jest 
to wyraźny przepis (np. art. 1. 101 pr. wekslowego, art. 1 pr. czekowego), częściej 
jednak abstrakcyjność pewnych czynności wyprowadza się w drodze wykładni, 
z charakteru zarzutów, jakie można podnosić w ramach danego stosunku praw
nego (por. np. art. 524 § 2 k. c. ). W związku z tym można twierdzić, że abstrak
cyjność czynności prawnej może wynikać nie tylko z wyraźnego przepisu pra
wa, ale także może być wyprowadzona w drodze wykładni obowiązującego 
zespołu przepisów prawnych. Pozwoliłoby to min. na przyjęcie tezy, że zobowią
zanie przekazanego wobec odbiorcy przekazu jest zobowiązaniem abstrakcyjnym,  
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a nie kauzalnym, jak to powszechnie się przyjmuje. Zobowiązania płynące z we
kslu oraz czeku są abstrakcyjne, wątpliwości mogą być co do zobowiązania „prze
kazanego” w ramach instytucji akredytywy*119. Jeśli jednak przyjąć jego abstrak- 
cyjność, to z faktu, że weksel ciągniony oraz akredytywa są oparte na przekazie, 
można wyciągnąć wniosek, że takie zobowiązanie przekazanego — w ramach 
instytucji przekazu —jest abstrakcyjne, mimo braku wyraźnego przepisu. Zo
bowiązania w ramach wymienionych instytucji są bowiem abstrakcyjne. Co zaś 
do zapisu długu na okaziciela, to jeśli nie ma podstaw do wiązania w jego ra
mach zobowiązania z papierami wartościowymi, to również nie ma potrzeby do
szukiwania się tutaj zobowiązania abstrakcyjnego. Jest ono kauzalne, zgodnie 
z generalną zasadą kauzalności czynności prawnych. 

, w Por. S. Grzybowski, System..., t. III, cz. 2, s. 755 przyp. 8. 
110 Por. np. W. Czachórski, Czynności.... s. 191; S. Grzybowski, System.... 1. 1, s. 502; A. Wolter, Pra

wo cywilne, s. 260. 
, IL W. Czachórski, tamże, s. 190. 
"2 Tak również W. Czachórski, tamże, s. 191. 
1, 1 A Wolter, tamże, s. 260; S. Grzybowski, System..., s. 503 —autorzy wyprowadzają tę zasadę z pla

nowości gospodarki. 

Należy następnie określić zakres autonomii woli stron w kształtowaniu czyn
ności prawnych jako kauzalnych lub abstrakcyjnych. Jeśli chodzi o czynności 
prawne nazwane, to z tego punktu widzenia, można podzielić je na czynności 
z konieczności kauzalne (np. sprzedaż) i z konieczności abstrakcyjne (weksel, 
czek) — tzn. wolą stron nie mogące być odmiennie ukształtowane oraz na dys
pozytywnie kauzalne i dyspozytywnie abstrakcyjne — tzn. dopuszczające od
mienne ich ukształtowanie wolą stron. Za nieistnieniem czynności dyspozytywnie 
kauzalnych wypowiedziała się zgodnie doktryna* 110. 

Jeśli zaś chodzi o czynności prawne nienazwane, to uważa się je, zgodnie 
z generalną klauzulą kauzalności, za czynności materialnie kauzalne, lecz formal
nie oderwane111. 

W naszym prawie istnieją czynności dyspozytywnie oderwane, wynika to ze 
swobody umów112. 

Należałoby przyjąć, że istnieją także czynności dyspozytywnie kauzalne (np. 
art. 156, 1052 kc. ). Po pierwsze, jeśli dopuścić istnienie czynności dyspozytywnie 
oderwanych, to czemu nie dopuścić odwrotnej relacji, czynności dyspozytywnie 
kauzalnych, które zatem mogą być kształtowane jako abstrakcyjne wolą stron. 
Po drugie, czynności abstrakcyjne ułatwiają obrót cywilnoprawny, a skoro tak 
to jest to istotny argument za autonomią woli stron w tym zakresie. Ułatwienie 
obrotu gospodarczego należy odnieść nie tylko do gospodarki kapitalistycznej, 
lecz także — socjalistycznej. Po trzecie, wypada zaakceptować generalną klauzulę 
kauzalności na tle naszego prawa z tym, że nie należy wyprowadzać jej z planowo
ści gospodarki socjalistycznej113, lecz w drodze uogólnienia pewnych przepisów, 
w których znalazła ona wyraz (np. art. 156, 510, 1052 k. c. ), wyprowadzić zasa
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dę powyższej treści. Jest to, na pierwszy rzut oka, zasada względnie obowiązu
jąca (z oczywistym ograniczeniem co do zakresu odmiennej woli przy czynno
ściach z konieczności abstrakcyjnych lub z konieczności kauzalnych). 

Należy porównać niniejsze uzasadnienie generalnej zasady kauzalności czyn
ności prawnych, z tym jakie spotyka się w doktrynie. Pisze się: „Zwolennicy tego 
poglądu, słusznie dopatrują się uzasadnienia dla generalnej zasady kauzalności 
w planowym charakterze gospodarki narodowej. Kauzalność czynności praw
nych, zwłaszcza umów', jest jednym ze skutecznych i wzażnych środków kontroli, 
czy dokonane przez j. g. u. czynności prawne są zgodne z obowiązującymi ich za
daniami planowymi, czy mieszczą się w ramach ich specjalnej zdolności praw
nej”1 l4. Jak można sądzić, z tego ma płynąć uzasadnienie prawne generalnej klau
zuli kauzalności oraz zakaz odmiennej woli stron w tym zakresie. Nie jest to 
zatem tylko uzasadnienie społeczno-gospodarcze. 115

, N- A. Wolter, tamże, s. 260. Analogicznie S. Grzybowski, tamże, s. 501 oraz Sowietskoje grażdan- 
skojeprawo, pod red. D. Gienikina, Moskwa 1950, t. 1. s. 28. 

"*■ W tym zaś kierunku, jak można sądzić. W. Czachórski. tamże, przyp. 2 s. 174. 

Po pierwsze, uzasadnienie prawne generalnej zasady kauzalności nie płynie 
z planowości gospodarki socjalistycznej, lecz z wykładni obowiązujących prze
pisów prawa (por. wyżej). 

Po drugie, nawet gdyby tak było, to co stałoby na przeszkodzie dopuszczal
ności kształtowania pewnych czynności kauzalnych jako abstrakcyjnych, gdy ich 
stronami nie są j. g. u. Gdzież ów zakaz odmiennej dyspozycji stron. Rzecz jed
nak jest głębszego rodzaju, a sprowadza się do oceny funkcji planu gospodar
czego. Jest kwestią do zbadania, na ile pewne poglądy ukształtowane na tle prze
pisów i pragmatyki z lat 1950-1956, zostały niejako siłą inercji przejęte w tym 
względzie na tle obecnego ustawodawstwa, bez zdania sobie sprawy z odmien
nego charakteru planu i jego relacji do umów w tamtym okresie oraz w chwili 
obecnej, a nadto na ile pewne poglądy usiłuje się uzasadnić odwołując się do 
pewnych zasad ogólnych (w tym wypadku — planowości) bez zastanowienia się, 
czy z nich rzeczywiście coś płynie. 

Kauzalność ma zdaniem tych autorów służyć do kontroli, czy umowy są zgod
ne z zasadami planowymi jednostek oraz czy czynności te mieszczą się w gra
nicach zdolności prawnej tych jednostek. Po pierwsze, prawie powszechnie 
przyjmuje się, że zadania planowe nie wyznaczają zakresu zdolności prawnej 
osób prawnych (art 36 k. c. ). Po drugie, kauzalność ma służyć do kontroli zgodno
ści dokonywanych czynności z zadaniami planowymi. Otóż, jak wspomniano, pla
ny produkcyjne nie są przepisami prawnymi (art. XVI p. w. k. c. ). sprzeczność czyn
ności z planem nie oznacza zatem jej nieważności, z tego powodu. A zatem, czy 
dana umowa jest zgodna z planem czy nie, to i tak pozostaje bez wpływu na 
ważność czynności prawnej. Nawet jeśli czynność prawna jest nieplanowa 
(sprzeczna z zasadami planowymi), to przecież, jeśli są zachowane wszystkie 
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przesłanki jej ważności, to jest ona ważna. W jaki niby sposób kauzalność ma 
wpływać na ustalenie, że czynność prawna jest zgodna z zadaniami planowymi. 
A co dalej idzie, w jaki niby sposób zasada planowości ma uzasadniać niedopusz
czalność swobody umów co do kształtowania czynności jako abstrakcyjnych lub 
kauzalnych, tam gdzie to jest możliwe, tj. poza czynnościami z konieczności 
kauzalnymi lub z konieczności abstrakcyjnymi. Autorom tym można by przyznać 
rację, że kauzalność ma wpływ na badanie zgodności czynności prawnej z za
daniami planowymi (a zatem byłby to również pewien argument przeciwko swo
bodzie umów w tym zakresie), gdyby przyjąć, że sprzeczność umowy z zadania
mi planowymi oznacza nieważność takiej czynności. Ale rzecz w tym, że plan 
nie ma de lege lata takiego znaczenia. A zatem kauzalność czynności nie jest 
wcale środkiem kontroli prawnej ich zgodności z zadaniami planowymi tych jed
nostek, a tym samym z niej, tj. zasady planowości, nie może wypływać generalna 
klauzula kauzalności, wypływa ona z czego innego (por. wyżej), a co za tym 
idzie, planowość naszej gospodarki nie stanowi żadnej przeszkody w kształtowaniu 
przez strony czynności materialnie kauzalnych jako abstrakcyjnych (oczywiście z wy
łączeniem wspomnianej grupy czynności z konieczności kauzalnych). 

Tę zgodność zasady kauzalności z gospodarką planową można co najwyżej 
ująć w ten sposób, że kauzalność jest bardziej z nią zgodna niż abstrakcyjność. 
Kauzalność pozwala bowiem uchwycić podstawę prawną (causam) dokonane
go przysporzenia, causa musi być z reguły objęta treścią czynności prawnej. 
W przypadku czynności abstrakcyjnych w ogóle nie musi być causa ujawniona, 
a nawet gdy jest, to i tak nie ma ona wpływu na ważność czynności prawnej. Ale jest 
to jednak obserwacja, stwierdzenie czysto faktyczne, z którego nie można wyprowa
dzać wniosku prawnego, że obowiązuje generalna klauzula kauzalności. 

Zasadę tę można jednak —jak wspomniano — wyprowadzić w drodze ana
logii iuris, a nadto — z zasad współżycia społecznego. Byłaby to jednolita pod
stawa prawna dla obrotu uspołecznionego i nie uspołecznionego. Należy rozwa
żyć, czy uznać tę zasadę za bezwzględnie obowiązującą, czy też nie. Poprzednio 
przytoczono argumenty, które by przemawiały za dyspozytywnym charakterem 
tej zasady [poza czynnościami z konieczności kauzalnymi (abstrakcyjnymi)]. 
Niemniej z zasad współżycia społecznego wynika, że generalną klauzulę kauzal
ności należy uznać za bezwzględnie obowiązującą (art. 58 k. c. ). 

Pewne czynności zwykło się uważać za czynności z konieczności kauzalne, 
tj. wyłączające ukształtowanie ich jako abstrakcyjnych wolą stron (np. sprzedaż). 
W przeciwnym bowiem wypadku (gdyby uznać taką autonomię stron), strony nie 
dokonywałyby w ogóle czynności prawnej danego typu, np. sprzedaży. Pogląd 
ten nie jest jednak zasadny, także sprzedaż można teoretycznie ukształtować jako 
czynność abstrakcyjną (tj. uniezależniając ważność zobowiązania sprzedawcy od 
ważności zobowiązania kupującego i odwrotnie; to uniezależnienie mogłoby mieć 
charakter tylko jednostronny lub dwustronny, jak w podanym przykładzie). Stro
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ny mimo takiego zastrzeżenia, dokonywałyby czynności danego typu (tu: sprze
daży). 

To samo należałoby powiedzieć o czynnościach z konieczności abstrakcyj
nych116. 

'"“■Odm. W. Czachórski. tamże, s. 191 oraz przyp. 2 s. 191. 
Por. m. in. K. Przybyłowski, Oausula rebus sic stantibus, EPPP, Warszawa 1931, 1. 1, s. 125 i nasi, 
oraz J. Skąpski, Wpływ zmiany stosunków na zobowiązania (Klauzula rebus sic stantibus), w: 
Studia z prawa zobowiązuj. Warszawa 1980, s. 301 i nasi., wraz z dalszą literaturą tam zestawio
ną. Por. także K. Larenz, Lehrbuch..., s. 265 i nast. (wraz z literaturą tam zestawioną); G. Ripert, 
lu règle morale dans les obligations civiles, Paris 1925. 

11, 1 W. Czachórski, Prawo zobowiązuj... ( 1970). s. 385; S. Grzybowski, System.... 1. 111. cz. 2, s. 249. 
Za dopuszczalnością klauzuli w obrocie uspołecznionym wypowiedział się H. Dawidowicz, Kilka 
uwag w związku z wejściem w życie kodeksu cywilnego, PUG 1965. z. 2, s. 38 oraz A. Stclnra- 
chowski. Wstęp..., s. 268. Uznaje jej dopuszczalność J. Skąpski, j. w. 

W świetle tego, co powiedziano uprzednio (bezwzględny charakter general
nej klauzuli kauzalności), powyższe uwagi mają charakter czysto teoretyczny. 

Przedstawione wyżej uwagi co do nazwanych czynności prawnych mają od
powiednie zastosowanie do nienazwanych czynności prawnych. 

Czynność prawna może powoływać, zmieniać lub znosić stosunek prawny, 
jak też ustalać istnienie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku cywilnoprawnego 
(czynność prawna ustalająca). 

Wyznaczając zakres swobody czynności prawnych nie można pominąć za
gadnienia, czy strony mogą uzależnić skuteczność dokonywanej czynności praw
nej od zmiany stosunków, która zaszła w okresie trwania stosunku prawnego (po 
jego powstaniu). Wchodzi się zatem na teren klauzuli rebus sic stantibus"1. 
Chcąc prawidłowo wyznaczyć zakres autonomii woli stron w tym zakresie, na
leży zastanowić się nad zakresem obowiązania powyższej klauzuli w polskim 
prawie cywilnym. 

Istota klauzuli rebus sic stantibus (oznaczanej dalej skrótem: r. s. s. ) sprowa
dza się do tego, że każdy stosunek prawny (nie tylko zobowiązaniowy) może ulec 
zmianie lub wygaśnięciu, jeżeli po jego powstaniu zaszła zmiana stosunków. 
Zatrzymując się nad kodeksem cywilnym, należy najpierw uzasadnić, że zasa
da ta obowiązuje w prawie cywilnym (prawie zobowiązań). Kwestia zmiany sto
sunków i wpływu tego na istniejące stosunki prawne jest zagadnieniem nie tyl
ko prawa cywilnego, lecz również innych gałęzi prawa materialnego, a nawet 
procesowego (m. in. wpływ zmiany stosunków na skuteczność wydanych orze
czeń sądowych czy administracyjnych). Są to jednak zagadnienia samoistne. 

Na wstępie należy zatrzymać się nad kwestią obowiązania klauzuli r. s. s. 
w prawie zobowiązań. Idzie zatem o wpływ zmiany stosunków (między powsta
niem zobowiązania a jego wykonaniem) na treść zobowiązania i sam fakt jego 
istnienia (klauzula rebus sic stantibus,. zobowiązaniowa”). Na tle prawa polskie
go często przyjmuje się, że zasada ta nie obowiązuje1 ls. 
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W części zobowiązaniowej kodeksu cywilnego jest szereg przepisów wyra
żających wpływ zmiany stosunków na treść i istnienie powstałego zobowiąza
nia, w szczególności są to art. art. 458, 490, 509-526, 542, 553, 612, 613 § 3, 622, 
685, 628 § 3, 629-632, 685, 687, 667 § 2. 700, 716, 721, 737, 746, 838, 869, 874. 
896-897, 907 § 2, 913. Trzeba zatem rozważyć, czy klauzula r. s. s. obowiązuje 
czy też nie. Po pierwsze, można by twierdzić, że wymienione przepisy są jej po
twierdzeniem. Wnioskowanie takie bynajmniej nie jest obce polskiej doktrynie119 
Rozumowaniu temu nie można odmówić pewnych racji. Zakres zastosowania 
tych „wyjątkowych” przepisów ulega znacznie rozszerzeniu z uwagi na fakt, że 
niektóre przepisy k. c. odsyłają do nich (np. do art. 542 k. c. — art. 612, 613 § 3, 
628 § 3). Nadto wymienione przepisy można nieraz w drodze analogii stosować 
do innych typów umów nazwanych. W ten sposób zakres zastosowania tych prze
pisów ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza tym należy zważyć na fakt, że dla 
pewnych umów nieraz klauzula rebus sic stantibus jest zbędna, z uwagi na to, 
że podlegają one natychmiastowemu wykonaniu (urto octu) lub każda ze stron 
może je wypowiedzieć, a zatem w razie zmiany stosunków doprowadzić do uni
cestwienia stosunku prawnego. W końcowym przypadku nie zawrze klauzula 
traciłaby swą aktualność. Powyższe rozważania mogłyby zatem prowadzić do 
wniosku, że w drodze wykładni tych licznych przepisów (wyjątkowych), wypro
wadzono by zasadę klauzuli r. s. s. na tle umów nazwanych, a co zatem idzie także 
na tle umów nienazwanych. Trzeba jednak w tym punkcie wyróżnić klauzulę 
r. s. s. w ujęciu węższym (właściwym, techniczno-prawnym) i szerszym. W dru
gim przypadku oznaczałaby ona, że w zasadzie każda zmiana stosunków oddzia- 
ływuje na istniejący stosunek zobowiązaniowy (prawny); natomiast w pierwszym 
przypadku — nie każda zmiana, a tylko kwalifikowana, rzecz sprowadza się do 
określenia tych cech kwalifikujących, z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, 
że idzie tu o zmiany i ich skutki, określone np. w art. 269 k. z. Rzecz charakterystycz
na, kodeks zobowiązań oprócz art. 269 statuującego klauzulę rebus sic stantibus 
zawierał szereg przepisów wyrażających wpływ zmiany stosunków na istnieją
ce zobowiązanie (w nawiasie podano ich odpowiedniki w k. c. ) — art. art. 18 § 1 
(art. 376 §2), 201 (458), 216 § 1 (490 § 1), 364 (896), 365 (897), 432 (721), 490 
(632), 502 (737), 525 (838), 605 (913), 411 (700), 427 § 2 (716). Wymienione 
przepisy k. z. nie były wyrazem klauzuli r. s. s., w jej ścisłym, właściwym tego 
słowa znaczeniu. Analogicznie należy sądzić, że wymienione ich odpowiedniki 
w k. c. nie są wyrazem klauzuli r. s. s. w ścisłym tego słowa znaczeniu, są one po
dyktowane różnymi względami i zbyt różnorodnie ukształtowane —co do zmian,  
1 Na przykład często dziedziczność posiadania wyprowadza się z art. 176 § 2 k. c. J. Gwiazdomorski 

z art. 995, 1042 § 2 k_c. wyciąga wniosek, że w dziale spadku obowiązują zasady szacunku rzeczy 
nie według wartości z chwili działu, lecz otwarcia spadku (Prawo spadkowe,  1972, s. 226
przyp. 28). Następnie tzw. ogólny obowiązek kontraktowy (zawarcia umowy) wyprowadza się z szere
gu szczególnych przepisów, które taki obowiązek statuują, a nie uważa się ich za wyjątek od reguły, że 
takiego obowiązku nic tna (por. s. 16 i nast. oraz, przyp. 40). 
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które mają znaczenie prawne oraz ich skutków prawnych — aby mogły stano
wić podstawę do pewnego uogólnienia. Generalnie rzecz biorąc przesłanki ich 
stosowania są znacznie złagodzone w porównaniu z techniczno-prawną klauzulą 
r. s. s. Przepisy te nie stanowią też przeszkody w konstruowaniu takiej zasady. 
Należy sformułować tezę, która w sposób pełny oddałaby klauzulę r. s. s. Odmienna 
jest podstawa prawna klauzuli r. s. s. w obrocie uspołecznionym oraz w pozostałych 
stosunkach. W pierwszej sytuacji jest nią art. 386 w zw. z art. 56 k. c. Przy takim 
założeniu, jednostka gospodarki uspołecznionej miałaby roszczenie o zmianę lub 
rozwiązanie zobowiązania, jeżeli w wyniku zmiany stosunków jego realizacja 
stała się gospodarczo niecelowa lub narażałaby gospodarkę narodową na straty 
(por. nadto art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o p. a. g. oraz §§ 10 i 11 o. w. s. i o. w. d. ). 
W braku zgody drugiej strony na zmianę lub rozwiązanie umowy strona mogłaby 
wystąpić do komisji arbitrażowej o zmianę lub rozwiązanie umowy (art. 404 kc. )

Podstawą prawną zaś klauzuli w pozostałych stosunkach byłby art. 56 k. c. 
Czynność prawna wywołuje skutki nie tylko w niej wyrażone, lecz także te, które 
wynikają ze zwyczajów lub zasad współżycia społecznego. Nie można stwier
dzić, aby istniał zwyczaj, z którego można by wyprowadzić obowiązywanie klau
zuli. Natomiast jej istnienie ma uzasadnienie w zasadach współżycia społecznego. 
W każdej zatem czynności rodzącej zobowiązanie tkwi klauzula r. s. s., chyba że 
strony wyraźnie wyłączyły lub zmodyfikowały jej obowiązywanie (co podlega
łoby jednak badaniu w świetle art. 58 § 2 k. c. ). Idzie teraz o bliższe sprecyzo
wanie tej klauzuli. Z przepisów prawa zobowiązali zawierających postanowie
nia wyrażające wpływ zmiany stosunków na zobowiązania nie można wnosić, 
w drodze wnioskowania a contrario, źe klauzula ta jest wyłączona. Można by po
wiedzieć, że każda zmiana stosunków uprawnia do zmiany lub rozwiązania ist
niejącego zobowiązania, jeśli podyktowane jest to względami słuszności. Pogląd 
taki wart jest zanotowania (por. art. 56, 354, 5 k. c. ). Tak jak liczne przepisy k. c. 
wyrażające wpływ zmiany stosunków na zobowiązania nie stanowiły przeszkody 
w konstruowaniu klauzuli r. s. s.. tak samo i tutaj byłoby. Nadto jest podstawa jednolita 
dla wszystkich stosunków zobowiązaniowych, bez względu na ich podmioty. 

Klauzula rebus sic stautibus — tak jak się ją dotychczas konstruowało w dok
trynie — oscylowała między niemożliwością świadczenia a zwykłą zmianą stosun
ków. Jak stwierdzono, analizując k. z., nie każda zmiana stosunków była wyrazem 
tej klauzuli, lecz tylko pewna, szczególna. Opierając się zatem na wykładni genetycz
nej (k. z. ) treść klauzuli r. s. s. określono by w sposób następujący: jeżeli wskutek 
nadzwyczajnych wypadków wykonanie zobowiązania byłoby połączone z nad
miernymi trudnościami lub groziło jednej ze stron rażącą stratą— czego strony 
nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, zobowiązanie ulega zmianie lub 
wygaśnięciu. Przesłanki i skutki klauzuli podlegają ocenie w świetle zasad współ
życia społecznego. W chwili dokonania czynności prawnej, treść stosunku zo
bowiązaniowego obejmuje tylko klauzulę r. s. s. Szczegółowe określenie skutków
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prawnych (szczegółowa ich precyzja), stosownie do zaszłej zmiany stosunków, 
nastąpi dopiero później (tj. po dokonaniu czynności prawnej). Zmiana treści zo
bowiązania lub jego wygaśnięcie następowałoby ex lege — a nie ex actu (rosz
czenie o zmianę lub rozwiązanie umowy, art. 64 k. c. ). Wydane orzeczenie sądo
we byłoby deklaratoryjne (ustalające), por. art. 189 k. p. c. Klauzula mogłaby być 
podniesiona także w drodze zarzutu procesowego. Fakt ten można by ustalić 
również w innym postępowaniu, np. w procesie o świadczenie (w uzasadnieniu 
orzeczenia). Treść każdego stosunku zobowiązaniowego obejmowałaby klauzulę 
r. s. s. (art. 56 k. c., zasady współżycia społecznego), chyba że strony ją zmodyfi
kowały lub wyłączyły (co podlegałoby jednak badaniu w świetle m. in. art. 58 § 2 
k. c. ). (Art. 56 k. c. odnosi się także do innych źródeł stosunków zobowiązanio
wych niż czynność prawna — analogia). Strony mogą odmiennie określić prze
słanki klauzuli r. s. s. (np. złagodzić je) lub inaczej ująć jej skutki prawne (np. 
postanowić, że zmiana nie będzie następować ex lege, lecz na rzecz strony po
wstanie tylko roszczenie o zmianę, rozwiązanie umowy). Byłaby to nie ustawo
wa (art. 56 k. c., zasady współżycia społecznego), lecz umowna (art. 56 k. c., 
oświadczenia woli stron) klauzula rebus sic stantibus. Takie stanowisko należy 
przyjąć, nawet gdyby odrzucić dopuszczalność ustawowej klauzuli r. s. s. 120. 

Stronom oczywiście wolno po powstaniu zobowiązania, a przed jego wykona
niem, zmienić treść stosunku zobowiązaniowego (lub rozwiązać go), np. z powodu 
zmiany stosunków. Wynika to ze swobody umów, i nie ma nic wspólnego z klau
zulą r. s. s. Umowna klauzula r. s. s. nie jest ani warunkiem (art. 89 k. c. ), ani tzw. 
warunkiem prawnym (conditiones iuris), lecz samoistnym elementem treści sto
sunku zobowiązaniowego. To samo dotyczy ustawowej klauzuli rebus sic stan
tibus. Tezę — co do dopuszczalności klauzuli — uzasadnia również argument 
natury historycznej. Począwszy od XII w., z niewielkimi wyjątkami, przyjmo
wano obowiązanie tej klauzuli. W zasadzie nigdy nie było wyraźnego przepisu 
ją statuującego, a mimo to w drodze określonych zabiegów interpretacyjnych, z róż
nym uzasadnieniem i różnie wyznaczając jej zakres przyjmowano — najczęściej — 
jej obowiązywanie. Tak też było na tle kc. a., k. c. fr., k. c. n. — które analogicznie jak 
k. c. zawierały tylko pewne szczegółowe postanowienia wyrażające zasadę wpły
wu stosunków na treść i istnienie zobowiązania. Rzecz w tym, a dotyczy to 
zwłaszcza kodyfikacji nowożytnych, że uciekano się do tej wykładni w okresach 
zjawisk kryzysowych, w okresach zaś stabilności gospodarczej sporadyczne 
przypadki z tego zakresu starano się rozwiązywać w drodze innych środków 
prawnych (interpretacyjnych). Należy nadto podkreślić, że że zasada klauzuli 
rebus sic stantibus jest podyktowana względami moralnymi, co dodatkowo uza
sadnia konieczność jej przyjęcia. W przypadku bdrzucenia klauzuli r. s. s. wpływ 
zmiany stosunków na wykonanie zobowiązań byłby rozstrg^any głównie porzez 

l2U- Odm. P. Bubieńska, Wpływ zmiany stosunków na umowy dostawy i sprzedaży między jednost
kami gos/xxiarki uspołecznionej. Studia Prawnicze 1972, z. 32, s. 117. 
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art. 5 k. c. Z wywodów tych wynika, że podstawą klauzuli nie jest ani art. 5 k. c. 
(nie kształtuje on bowiem treści stosunku prawnego), ani art. 475 k. c. (o niemoż
liwości świadczenia, jest ono tu możliwe do spełnienia, a tylko połączone jest to 
z nadmiernymi trudnościami), ani też art. 354 i 65 k. c. (które raczej nie w spo
sób samodzielny, a precyzujący w stosunku do art. 56 k. c. uzasadniają również 
taki wniosek). Art. 354 k. c. nie dotyczy treści zobowiązania —jej dotyczy art. 
56 k. c. — lecz tylko wykonania zobowiązania o określonej treści. 

Można rozważyć, czy skonstruowanej dla osób fizycznych klauzuli r. s. s. nie 
zastosować także do j. g. u. Pogląd ten jest teoretycznie możliwy. 

Na wstępie stwierdzono, że klauzula r. s. s. dotyczy wpływu zmiany stosun
ków na treść i istnienie każdego stosunku cywilnoprawnego, nie tylko zobowią
zaniowego. Należy zatrzymać się nad stosunkami rzeczowymi. W prawie rzeczo
wym są pewne klauzule, analogicznie jak w prawie zobowiązań, w których jest 
ona wyrażona (np. art. 172. 210, 231, 269, 290-295, 323 § 1 zd. 2 k. c. ). Nale
żałoby przyjąć, że zmiana sytuacji po powstaniu stosunku rzeczowego (nieza
leżnie od tego, co jest jego źródłem) — z wyjątkiem przypadków wskazanych 
w ustawie — nie ma wpływu na treść i istnienie tego stosunku. W pewnych 
wypadkach zmiana działa ex lege (np. zasiedzenie), w innych — ex actii (np. art. 
231. 290—295 k. c. )

Można jednak rozważyć tezę odmienną, czy na terenie prawa rzeczowego nie 
obowiązuje klauzula r. s. s. Tym bardziej, że u podstaw stosunków rzeczowych 
często tkwi zobowiązanie, a na tle stosunków zobowiązaniowych klauzula ta 
obowiązuje. Przy takim postawieniu sprawy należałoby rozważyć, czy zmiana 
stosunków działa ex lege czy też ex actu (np. wygaśnięcie stosunku rzeczowe
go, choćby użytkowania, następuje ex lege, czy tylko powstaje roszczenie o je
go rozwiązanie). Podobnie jak na tle zobowiązań należałoby przyjąć, że zmiana 
wywiera skutki ex lege, a nie, że rodzi ona tylko roszczenie o zmianę treści lub 
rozwiązanie stosunku rzeczowego. Zmiana treści nie może prowadzić do utwo
rzenia nowego prawa rzeczowego. Podstawą prawną klauzuli r. s. s. byłby art. 56 
k. c. (analogicznie jak wprawie zobowiązań). Do tego ostatniego stwierdzenia, 
o dopuszczalności klauzuli r. s. s. w prawie rzeczowym, należy się przychylić. 
Wspomniane przepisy prawa rzeczowego, określające skutki prawne zaszłej 
zmiany stosunków, podobnie jak w prawie zobowiązań, nie byłby wyrazem klau
zuli r. s. s., ani nie stanowiłyby przeszkody w jej budowaniu na terenie prawa rze
czowego. Można jednak twierdzić, że w tych sytuacjach, w istocie mamy do czy
nienia ze zobowiązaniową klauzulą r. s. s. 

Klauzula rebus sic stantibus dotyczy także tzw. zobowiązań realnych. Teza ta jest 
zasadna, jeśli przyjmie się klauzulę r. s. s. na tle stosunków zobowiązaniowych. 

Przy okazji należy stwierdzić, że treść każdego stosunku cywilnoprawnego, 
w tym rzeczowego — bez względu na źródło jego powstania — jest wyznaczo
na m. in. przez zasady współżycia społecznego (art. 56 k. c. wprost dotyczy sto
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sunku prawnego, którego źródłem jest czynność prawna, a per analogiam doty
czy także stosunków cywilnoprawnych, których źródłem nie jest czynność praw
na, lecz inne zdarzenie prawne). 

W kodeksie rodzinnym jest szereg przepisów regulujących wpływ zmiany 
stosunków na istniejące stosunki prawne rodzinne (m. in. art. 47-51, 52, 56, 106, 
109, 125, 138, 169). Unormowanie to jest tak szerokie, że obejmuje w zasadzie 
wszelkie możliwe zmiany stosunków. Dla przykładu, władza rodzicielska, mał
żeństwo, przysposobienie, stosunki majątkowe między małżonkami, alimenty 
mogą ulec zmianie, wskutek zmienionej sytuacji, przy realizacji tylko przesłanek usta
wą zakreślonych. Tak, że nie ma potrzeby statuowania samej ogólnej zasady klau
zuli r. s. s., jako że szereg szczegółowych przepisów realizuje wpływ zmiany sto
sunków na istniejące rodzinne stosunki prawne. Poza wymienionymi przepisami, 
odmiennie niż w prawie zobowiązań, zmiana stosunków nie ma wpływu na treść 
i istnienie stosunków' prawnych rodzinnych. Nadto, nieraz w prawie rodzinnym, 
występuje zwykła „klauzula” zobowiązaniowa (np. art. 138 k. r. op. ). 

W przypadku czynności mortis causa, zmiana stosunków ani pośrednio (orze
czenie), ani bezpośrednio (e. r lege) — poza sytuacjami wskazanymi w ustawie 
(np. art. 928-930 k. c. ) — nie ma wpływu na treść i istnienie stosunku prawa spad
kowego. Jest to zbędne, zwłaszcza z uwagi na fakt, że spadkodawca może testa
ment odwołać lub zmienić, stosownie do zmiany stosunków, po sporządzeniu te
stamentu (art. 946, 947 k. c. ). Nadto w prawie spadkowym nieraz wystąpi 
zobowiązaniowa klauzula rebus sic stantibus, np. przy zapisie. 

Kodeks cywilny obecnie zna klauzulę rebus sic stantibus —por. art. 357' k. c. 
Przepis ten stanowi, co następuje:,, Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany sto
sunków spełnienie świadczenia byłoby poduczone z nadmiernymi trudnościami 
albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy 
zawarciu umowy, sąd może po rozpatrzeniu interesów stron, zgodnie z zasada
mi współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość 
świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd 
może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami okre
ślonymi H’ zdaniu poprzedzającym ”. 

Poza tym por. art. 358' j 3 k. c. 
Zasady współżycia społecznego są samoistnym źródłem roszczeń cywilno

prawnych. W szczególności uprawniony może domagać się zaspokojenia jego 
niezbędnych niematerialnych i materialnych potrzeb, przysługujących mu jako 
człowiekowi. W szczególności ma prawo do nauki, pracy, utrzymania, opieki, 
mieszkania, a zwłaszcza — spośród uprawnień niematerialnych — prawo do 
swobodnego rozwoju działalności intelektualnej (moralnej). Podmiot zobowią
zany ustalany jest stosownie do okoliczności (nieraz konkretna osoba, nieraz 
pewna zbiorowość — ściślej: zespół osób). Najczęstszym podmiotem zobowią
zanym będzie Państwo (z reguły w sposób samoistny, nieraz subsydiamie).  

79



Wniosek taki płynie z całokształtu ustawodawstwa cywilnego (społecznego), 
zwłaszcza z art. art. 5, 23. 24, 140, 233, 411 pkt2, 902, 415 k. c. (działanie może 
polegać także na zaniechaniu, a czyn jest bezprawny także wtedy, gdy jest 
sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, na szkodę składa się także htcrum 
cessanś). Jest to zatem norma prawna tkwiąca swymi korzeniami w zasadach 
współżycia społecznego. Zakres uprawnień i obowiązków będzie ustalany sto
sownie do zasad współżycia społecznego, przedmiotem zaspokojenia będą za
tem nie tylko potrzeby elementarne, lecz także te, które są uzasadnione w ramach 
istniejącego standardu życiowego. Min. prawo to chroni ubogich. Uprawnienia 
powyższe należy uznać za roszczenia wypływające z ogólnego prawa podmio
towego: cywilnego prawa człowieka, prawa do życia w godnych warunkach. Ma 
ono charakter mieszany (niemajątkowo-majątkowy). Jest to prawo bezwzględ
ne. Podlega ono ochronie w drodze sądowej. Jest ono niezbywalne, ani nie pod
lega ograniczeniom. Ma ono charakter samoistny (actio generalis), niezależny 
od poszczególnych środków cywilnoprawnych. Można rozważyć, czy nie jest to 
prawo naturalne (niezaskarżalne, lecz rodzące określone uprawnienia). Należy 
jednak przyjąć, że jest to prawo zaskarżalne. Prawo to miałoby za sobą także 
sankcję moralną. 

Za bezwzględnie zaskarżalne należy uznać m. in. uprawnienie każdej osoby 
fizycznej do ukształtowania stosunku pracy, zgodnie z jej upodobaniem, a nad
to zgodnie z jej nabytym wykształceniem. Jest to istotny składnik wolności czło
wieka. Podmiotem zobowiązanym, z uwagi na wyłączność środków material
nych, jest z reguły Państwo (Skarb Państwa, państwowe osoby prawne). Jest to 
wyprowadzony z wykładni całego systemu prawa wniosek, będący normą praw
ną, i moralną, jest to obowiązek prawny (art. 64 k. c. ), o sankcjach prawnych i mo
ralnych, mający charakter wieczny. Powoływanie się — celem uzasadnienia 
powyższego obowiązku — na tzw. ogólny obowiązek kontraktowy, ciążący na 
jednostkach korzystających z monopolu (faktycznego, prawnego) jest już zatem 
zbędne. 

Nie są to tylko postulaty doktrynalne czy legislacyjne —jak można by są
dzić — lecz są to obowiązujące normy prawne, wyprowadzone m. in. z prawa, 
któremu na imię: wolność. 

Dobra osobiste, czyli normy etyczne (prawne, art. 23, 24 k. c. ) wskazywały
by raczej na zasadę pacia sunt serranda. Wykonywanie praw nie może być 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Z dóbr osobistych wynikają m. in. 
następujące zasady: pokora, godność; godność, honor. Treść i wykonywanie każ
dego prawa podmiotowego są określone m. in. przez zasady etyczne. 
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Rozdział, V. 

Zakres swobody czynności prawnych w prawie rzeczowym

Stwierdzono, że w prawie zobowiązań istnieje swoboda czynności prawnych. 
Z kolei należy zanalizować tę kwestię w prawie rzeczowym, rozpoczynając od 
ujęcia węższego swobody czynności prawnych. W prawie obligacyjnym strony 
mogły powołać do życia dowolny stosunek zobowiązaniowy i treść jego ułożyć 
według swego uznania. Odmiennie jest w prawie rzeczowym. Tutaj swoboda 
czynności (co do treści) nie istnieje, w tym sensie, że strony w drodze umowy 
mogą powołać do życia tylko te prawa rzeczowe, które przewiduje ustawa, zaś 
swoboda co do kształtowania ich treści jest wr zasadzie wyłączona (por. jednak 
art. 233, 253 § 1, 285 § 1 k. c. ). Strony nie mogą zatem powołać do życia niena
zwanego prawa rzeczowego, zaś treść nazwanego stosunku rzeczowego —jaki 
strony mogą ukształtować —jest regulowana z reguły bezwzględnie obowiązu
jącymi przepisami, które zatem wyłączają swobodę stron co do dowolnego 
kształtowania treści prawa rzeczowego. Ograniczenie zatem swobody czynno
ści jest daleko idące. Przetransponowanie tego rozwiązania na grunt prawa zo
bowiązań oznaczałoby, że strony mogą powołać do życia tylko nazwane stosunki 
obligacyjne, w ramach których nie miałyby z reguły swobody — wspomniane 
podmioty — w kształtowaniu treści tych stosunków, byłaby ona regulowana bez
względnie obowiązującymi przepisami prawa. System ten od dawna w prawie obli
gacyjnym zarzucono, a był znany w pierwotnym okresie rozwoju prawa rzymskie
go. Należy podać uzasadnienie tak daleko idącego ograniczenia swobody na 
odcinku treści w prawie rzeczowym, zgodnie z poglądami doktryny. Nie wpro
wadza tego ograniczenia przecież art. 58 k. c. Można by sądzić, że wynika ono 
z art. 244 k. c., który wyraża zasadę numeri clausi praw rzeczowych, treść z ko
lei tych praw jest regulowana —jak wynika z wykładni prawa rzeczowego — 
z reguły przy pomocy przepisów bezwzględnie obowiązujących. Ograniczenie 
jednak swobody czynności prawnych, na tym odcinku, płynie przede wszystkim 
z charakteru praw rzeczowych, które mają charakter bezwzględnych praw. Strony 
w drodze czynności prawnej — w braku szczególnego przepisu w tym kierunku — 
nie mogą nakładać obowiązków na osoby trzecie, nie uczestniczące w tej czyn
ności. Przyznanie stronom w prawie rzeczowym takiej swobody oznaczałoby nadanie 
im tego uprawnienia. Ograniczenia w zakresie swobody czynności płyną również 
z tego, że przepisy prawa rzeczowego mają z reguły charakter bezwzględnie obo
wiązujący. Przy czym co jest rzeczą charakterystyczną — w tych wyjątkowych 
sytuacjach, w których strony mają wpływ na treść powoływanego stosunku rze
czowego — mogą one ją tylko ograniczyć, przez wyłączenie określonych upraw
nień (art. 233, 253 § 1. 285 § 1 k. c. ), nigdy zaś — rozszerzyć, w porównaniu 
z treścią tegoż prawa rzeczowego zakreśloną w ustawie. Nieraz próbuje się uza
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sadnić tzw. zamknięty katalog praw rzeczowych pewnymi zasadami organizacyjny
mi, które są potrzebne z uwagi na bezwzględny charakter tych praw, a ustalenie tych 
reguł nie leży w mocy stron zawierających umowę (dokonujących czynności 
prawnych)121. „Dotyczy to przede wszystkim zasad określających wpływ egze
kucji na prawa rzeczowe, zasad związanych z urządzeniami mającymi na celu za
pewnienie tzw. Jawności” prawom rzeczowym (zwłaszcza zasad dotyczących 
instytucji tzw. ksiąg wieczystych), jak również zasad dotyczących nabycia i utraty 
tych praw”122. Argumentu tego nie należy przeceniać, wszystkie jawiące się tu 
problemy można by rozwiązać także przy przyjęciu zasady swobody czynności 
rzeczowych, co najwyżej argument ten może mieć zatem znaczenie posiłkowe. 

111 J. Ignalowicz. Prawo rzeczowe. Warszawa 1976, s. 32; J. Wasilkowski. Własność i inne prawa 
rzeczowe. PiP 1950, z. 4, s. 856. 

I22J. Wasilkowski, j. w. 

Także zmiana treści powołanego przez strony prawa rzeczowego (nazwane
go), jest w zasadzie wyłączona, zgodnie z tym, że strony mogą kształtować ich 
treść w bardzo niewielkim stopniu. To uprawnienie do zmiany treści prawa musi 
mieścić się w granicach zakreślonych ustawą, która pozostawia tu niewielki luz 
(swobodę). Można na przykład ograniczyć użytkowanie przez wyłączenie ozna
czonych pożytków (art. 253 § 1 k. c. ), zmienić służebność przechodu na służeb
ność przejazdu itp. 

Wspomniany zakaz powoływania nowych praw rzeczowych w drodze umo
wy oraz odmiennego kształtowania ich treści, niż czyni to ustawa, można odnieść 
także do innych majątkowych praw bezwzględnych. Uzasadnienie tego zakazu 
będzie analogiczne, jak w tym przypadku. 

Podobnie jak w prawie zobowiązań także w prawie rzeczowym należy się zasta
nowić, czy istnieje swoboda czynności prawnych, w jej ujęciu szerokim. Jak wspo
mniano, na odcinku treści czynności rzeczowych jest ona w zasadzie wyłączona

Mimo to wszelkie wątpliwości interpretacyjne — na odcinku czynności rze
czowych — należy tłumaczyć na korzyść swobody czynności prawnych, doty
czy to także wolności w zakresie treści czynności. Wynika to z tego, że przepi
sy prawa rzeczowego ograniczają autonomię woli stron, która jest podstawową 
zasadą całego prawa cywilnego. Przyjęta zasada interpretacyjna nie budzi wąt
pliwości w sytuacjach, gdy interes osób trzecich, nie uczestniczących w czynno
ści prawnej, nie zostaje przez to naruszony (czyli tam gdzie nie działa to na ich 
niekorzyść). W sytuacjach odmiennych, przyjęcie powyższej zasady interpreta
cyjnej, może być dyskusyjne. Wtedy należałoby — na odcinku treści czynności 
rzeczowych — sformułować regułę interpretacyjną, że wszelkie wątpliwości 
w tym zakresie należy tłumaczyć na rzecz braku swobody stron na tym odcin
ku. Natomiast wątpliwości interpretacyjne co do tego, czy, z kim i w jakiej for
mie dokonać czynności rzeczowej należałoby tłumaczyć na korzyść swobody 
stron w tym zakresie. 
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Na odcinku czynności prawa rzeczowego istnieje swoboda co do tego, czy 
oraz z kim ich dokonać. Od tego istnieją nieliczne wyjątki. Pewne ograniczenia 
— w tym zakresie — płyną z zasad ogólnych. Zasadą jest w prawie polskim, że 
umowa zobowiązująca do rozporządzenia wywołuje jednocześnie skutek rozpo
rządzający (w prawie rzeczowym jednocześnie zatem skutek rzeczowy). Wszel
kie zatem ograniczenia, jakie w prawie obligacyjnym istnieją co do tego, i czy 
z kim dokonać czynności, a dotyczące umów obligacyjnych tym samym — po
średnio — dotyczą skutków rzeczowych, związanych z tymi czynnościami. Ale 
te ograniczenia płyną z ogólnych zasad konstrukcyjnych, nie są one tu przedmio
tem analizy. Podmiot prawa rzeczowego ma swobodę co do tego: na rzecz kogo 
przenieść swoje prawo zbywalne. Właściciel może wybrać podmiot na rzecz które
go chce ustanowić prawo rzeczowe ograniczone. Od tego dopiero ustawodawstwa 
przewiduje nieliczne wyjątki, tak np. przy wieczystym użytkowaniu istnieje ograni
czenie co do kręgu osób na rzecz których można je ustanowić (arL 232 § 1 k. c. ). 

Ustawa w zasadzie nie wprowadza obowiązku dokonania czynności rzeczo
wej. Nieliczne od tego wyjątki idą w kilku kierunkach. Nieraz istnieje „obowią
zek” dokonania określonej czynności prawnej. Płynie on nieraz z ustawy (art. 145 
§ 1, 231 § 1 k. c. ). nieraz z aktu o charakterze indywidualnym (np. z decyzji or
ganu administracyjnego określającej warunki i przedmiot wieczystego użytko
wania). Przypadki pierwsze są częstsze. Obowiązki te mają z reguły charakter 
jednostronny. „Sankcje” niedopełnienia tych obowiązków są różne, wymagają 
zawsze indywidualnego rozpatrzenia, na tle konkretnych przepisów. Podmiot pra
wa rzeczowego powinien mieć swobodę co do tego, czy dokonać określonej 
czynności prawnej, a w szczególności, czy obciążyć swoją rzecz prawem rzeczo
wym ograniczonym. Niektóre przepisy prawa rzeczowego wprowadzają nieraz 
obowiązek dokonania takiej czynności, zabezpieczając jego realizację przez 
ewentualne wydanie stosownego orzeczenia organu państwowego (np. art. 231 
k. c. ). Orzeczenie zastępuje tu oświadczenie woli. Nieraz jednak akt organu pań
stwowego stanowi samoistne źródło stosunku rzeczowego (np. decyzja o prze
kazaniu, ustanowienie służebności w drodze decyzji administracyjnej). Nieraz 
pewne stosunki w prawie rzeczowym powstają ex lege, np. poprzez zasiedzenie, 
hipoteka ustawowa. Oczywiście obowiązek dokonania czynności rzeczowej 
może wynikać z zawartej uprzednio czynności obligacyjnej, ale jest to sprawa 
innego rodzaju. 

Swoboda umów, podobnie jak w prawie zobowiązań, dotyczy także tzw. zo
bowiązań realnych, skoro są to stosunki zobowiązaniowe. Niemniej doznaje ona 
tu pewnych dalszych ograniczeń (np. co do podmiotów czynności), które wyni
kają z natury tych stosunków. 

W zakresie formy czynności rzeczowych sw oboda stron jest wprawdzie w' poważ
nym zakresie ograniczona (art. 158, 237, 245 § 2 k. c. ). lecz nie jest wyłączona. 
Często ustawa nie przewiduje wymogu zachowania określonej formy. Przenie
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sienie prawa własności rzeczy ruchomych oraz przeniesienie, zrzeczenie się, 
zmiana treści lub pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych nie wymaga 
zachowania określonej formy. Ograniczenia co do wyliczonych wyżej czynno
ści mogą płynąć z zasad ogólnych (por. zwłaszcza art. 75 k. c. ) lub szczególnych 
(por. art. 114 i 205 § 1 pr. rzecz, w związku z art. 20 pr. o ks. wiecz. ). W zakre
sie formy czynności rzeczowych swoboda stron doznaje ograniczeń dalej idących 
niż w prawie obligacyjnym (przy czynnościach obligacyjnych). 

Na tle prawa polskiego rozróżnia się czynności zobowiązujące i rozporządza
jące. Przedmiotem analizy będą czynności rozporządzające. Zagadnienie to o tyle 
jest nieaktualne, że na tle k. c. czynność zobowiązująca do rozporządzenia z re
guły wywołuje skutek rozporządzający (por. art. art. 155, 234, 237, 245, 510, 
1052 k. c. ). Niewątpliwie są pewne czynności prawne o charakterze wyłącznie 
zobowiązującym (np. użyczenie) albo wyłącznie rozporządzającym (np. porzu
cenie rzeczy ruchomej, art. 180 k. c. ). Natomiast z reguły, jak wyżej wspomnia
no. czynność zobowiązująca do przeniesienia własności (czy szerzej: do rozpo
rządzenia określonym prawem) jednocześnie wywołuje skutek rzeczowy (szerzej: 
rozporządzający). Można przyjąć, że jest to jedna czynność prawna o podwójnych 
skutkach —zobowiązujących i rzeczowych (rozporządzających). Oba skutki ob
jęte są wolą stron (art. 60 k. c. ). Do oceny skutków obligacyjnych stosować na
leży przepisy prawa obligacyjnego, do oceny skutków rzeczowych (rozporządza
jących) przepisy właściwej gałęzi prawa, np. do przeniesienia prawa własności 
— prawa rzeczowego. Ponadto do czynności takiej stosuje się wprost przepisy 
części ogólnej kodeksu cywilnego. Poza tym do oceny skutków rozporządzają
cych nieraz będzie można w drodze analogii stosować przepisy części zobowią
zaniowej (ogólnej, szczególnej) kodeksu cywilnego. Zresztą to rozróżnienie w za
kresie przepisów, które z nich regulują skutki rzeczowe, a które obligacyjne nie 
zawsze jest ostre, nieraz występują tu przemieszczenia, np. pewne skutki rzeczo
we regulują przepisy obligacyjne (por. np. art. 548 k. c. ). 

Dopiero na podstawie szczególnego przepisu ustawy lub woli stron czynność 
zobowiązująca do przeniesienia własności (czy szerzej: do rozporządzenia pew
nym prawem) wywrze skutki tylko obligacyjne. Wtedy strony do wywarcia skut
ków rozporządzających muszą zawrzeć dodatkową czynność, czysto rzeczową 
(rozporządzającą). Z mocy tej dopiero czynności następują skutki rozporządza
jące. Zespół przepisów prawnych, który ma w tym przypadku zastosowanie, jest 
analogiczny, jak przy skutkach rzeczowych (rozporządzających) czynności zo- 
bowiązująco-rozporządzającej. Pozostaje jednak do rozważenia, czy na tych 
wspomnianych wyżej dwóch kategoriach czynności rozporządzających, tj. (I) 
czynności rozporządzających podjętych celem wykonania zobowiązania płyną
cego z czynności zobowiązującej lub z innego zdarzenia prawnego oraz (II) czyn
ności rozporządzających, z natury rzeczy mających taki charakter, u podstaw 
których nie tkwi zatem zobowiązanie (np. porzucenie rzeczy ruchomej) — wy
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czerpuje się katalog czynności rozporządzających. Co nie oznacza, że w drugim 
przypadku (II), u podstaw rozporządzenia nie może tkwić nieraz zobowiązanie 
(np. zrzeczenie się prawa rzeczowego ograniczonego dokonane celem zwolnie
nia się z zawartej uprzednio umowy zobowiązującej do zrzeczenia). Rzecz 
w tym. że czynności te nie zakładają uprzedniego zobowiązania (jak czynności 
z grupy I). Jeżeli tak byłoby, jak wyżej stwierdzono, to krąg czynności rozpo
rządzających byłby znacznie ograniczony, a w każdym razie do wywołania skut
ków rzeczowych (rozporządzających) bardzo często potrzebna byłaby odpowied
nia czynność obligacyjna, tkwiąca u ich podstaw (zawsze w grupie I, ściślej: 
zakłada się tu istnienie uprzedniego zobowiązania; nieraz w grupie II). Należy 
rozważyć, czy strony mogą czynności zobowiązującej do rozporządzenia nadać 
charakter czynności rozporządzającej. Oczywiście byłaby to już inna czynność 
prawna. Przykładowo, czy strony mogą umowie sprzedaży, darowizny (czynno
ściom obligacyjnym) nadać charakter rozporządzający. W związku z tym, przy
kładowo, umowa sprzedaży polegałaby na przeniesieniu prawa własności w za
mian za cenę. U podstaw takiej czynności nie tkwiłoby zatem zobowiązanie. 
Inaczej rzecz ujmując, czy strony mogą doprowadzić do skutków rozporządza
jących wprost (przez zawarcie stosownej czynności rozporządzającej), nie zacią
gając uprzednio zobowiązania (byłyby to czynności rozporządzające grupy III). 
Jednocześnie trzeba by założyć, że takiego zobowiązania nie należałoby fingo- 
wać (jako skutku powstającego ex lege). Niejako zostaje odwrócona sytuacja 
z art. 155 § 1 k. c. i powstaje zagadnienie, czy strony mogą dokonać czynności 
rzeczowej z pominięciem elementu obligacyjnego. Niejako zostaje odwrócona, 
bo strony w tym przypadku ani nie wyłączają zobowiązania do rozporządzenia, 
ani też go nie zaciągają. Dokonują innej czynności prawnej (czysto rzeczowej, 
rozporządzającej). Stronom wolno zawrzeć czynność zobowiązującą z wyłącze
niem skutku rzeczowego (por. jednak art. 117 § 1 k. c. ). Można twierdzić, że 
dokonywanie czynności rozporządzających grupy III jest niedopuszczalne. 
Wydaje się jednak, że nie ma potrzeby zbytniego zawężania autonomii woli stron 
na tym odcinku. Stronom wolno zatem dokonać czynności rozporządzającej bez 
jednoczesnego zobowiązywania się do rozporządzenia Oczywiście z takiej czynności 
rozporządzającej musiałyby płynąć pewne obowiązki dla stron, wyznaczające min. 
ich odpowiedzialność (np. za wady fizyczne i prawne, wyrządzenie szkody). Do wza
jemnych praw i obowiązków stron takiej umowy, należałoby stosować m. in. per 
analogiom przepisy części ogólnej zobowiązań oraz części szczegółowej, doty
czące umowy obligacyjnej najbardziej do takiej umowy zbliżonej, np. przepisy 
o sprzedaży, darowiźnie. W związku z tym, przykładowo, własność mogłaby 
przejść zarówno w drodze takiej umowy rzeczowej (grupy III —np. „sprzeda
ży”, „darowizny”), jak i w drodze zwykłej umowy zobowiązująco-rozporządza- 
jącej (np. sprzedaży, darowizny), jak też poprzez umowę rzeczową, ale zawartą 
w wykonaniu uprzednio istniejącego zobowiązania (art. 156 k. c. ), gr. I. Oczy
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wiście analogicznie jak umowa obligacyjno-rzeczowa lub rzeczowa, ale podję
ta w celu wykonania istniejącego zobowiązania (I), tak samo i umowa czysto rze
czowa, zawarta jednak nie w celu wykonania uprzednio ¡śmiejącego zobowiąza
nia (III), nie mogłaby przenieść prawa własności rzeczy oznaczonych co do 
gatunku lub rzeczy przyszłych. Do przejścia własności, w tych przypadkach, by
łoby potrzebne przeniesienie posiadania (arg. z art. 155 § 2 k. c. ). Tak samo, je
śli do wywołania skutku rzeczowego potrzebny jest nieraz wpis konstytutywny 
do księgi wieczystej, to analogiczny wymóg istniałby w analizowanej sytuacji 
(czystej umowy rzeczowej, zawartej bez uprzedniego zobowiązania). Aby stro
ny dokonały takiej czynności, to z wykładni umowy musi wynikać, że chciały 
one taki charakter jej nadać. Na tle prawa polskiego należy bowiem przyjąć do
mniemanie prawne, że taka czynność rozporządzająca zawiera jednocześnie 
w sobie także zobowiązanie [czyli że jest to czynność o skutkach zobowiązują- 
co-rozporządzających, a nie tylko rzeczowych (rozporządzających)]. Oczywiście 
takie domniemanie nie dotyczy czynności rozporządzających, u podstaw których 
nie tkwi zobowiązanie (czynności grupy II). Przyjęcie takiej tezy nie oznacza, 
że przeniesienie prawa własności, czy ujmując rzecz szerzej: rozporządzenie 
w drodze takich czynności (III) mają charakter abstrakcyjny. Zgodnie z generalną 
klauzulą kauzalności czynności prawnych na tle prawa polskiego, należałoby 
przyjąć, że czynności te mają charakter kauzalny. 

Oczywiście wymagałoby to odpowiedniego spojrzenia na te czynności z te
go punktu widzenia. W szczególności nie dotyczyłoby przeniesienia prawa wła
sności nieruchomości ograniczenie z art. 158 zd. 2 k. c. (wymienienie zobowią
zania), gdyż byłoby to bezprzedmiotowe, skoro czynność taka nie była podjęta 
w celu wykonania (określonego) zobowiązania. Nigdy przy tych czynnościach 
nie występuje causa solvertdi, dlatego że zawarcie umowy rozporządzającej nie 
następuje w wykonaniu zobowiązania do rozporządzenia (np. zobowiązania do 
przeniesienia prawa własności). W zależności od sytuacji byłaby to causa obli pan
eli (np. przy,. sprzedaży”) lub causa donandi (np. przy „darowiźnie”). Natomiast gdy
by strony dokonywały czynności rozporządzającej, ale w wykonaniu uprzednio 
¡śmiejącego zobowiązania (I), to ważność tego rozporządzenia byłaby zależna 
od ważności zobowiązania będącego jego podstawą (por. art. 156, 510 § 2, 1052 
§ 2 k. c. ). Choć i tu nie można by wyłączyć tezy, że przepisy te mają charakter 
dyspozytywny, zatem stronom wolno byłoby zastrzec, że podjęta przez nie czyn
ność czysto rozporządzająca w celu wykonania ¡śmiejącego uprzednio zobowią
zania, ma charakter abstrakcyjny, w tym sensie, że jej ważność jest niezależna od 
ważności zobowiązania. Konsekwentnie do tego, analogiczne uprawnienie co do 
kształtowania czynności jako abstrakcyjnych, należałoby przyznać stronom, przy 
zawieraniu umów obligacyjnych, które mają wywrzeć podwójne skutki (obliga- 
cyjno-rzeczowe). To uprawnienie dotyczyłoby tylko skutków rzeczowych (roz
porządzających) umowy, w tym sensie, że one następowałyby niezależnie od 

86



ważności samego zobowiązania, które tkwi u ich podstaw. Ta ostatnia kwestia 
jest jeszcze bardziej kontrowersyjna niż poprzednia, niemniej stronom należa
łoby przyznać takie uprawnienie. Klauzulę co do abstrakcyjności czynności roz
porządzającej, która ma być podjęta w wykonaniu zobowiązania płynącego 
z czynności obligacyjnej, strony mogłyby zamieścić już w samej umowie obli
gacyjnej, w umowie rzeczowej lub w odrębnej umowie. 

Przeciwko dopuszczalności czynności prawnych grupy III (rozporządzają
cych) można by powołać argument, że naruszałyby one zasadę kauzalności. Nie 
jest to argument przekonujący. Podział bowiem na czynności zobowiązujące — 
rozporządzające, kauzalne —abstrakcyjne, choć pozostający (z reguły) ze sobą 
w związku, jest oparty na innych kryteriach. Uznanie dopuszczalności czynno
ści grupy III nie oznacza też, że są one abstrakcyjne, są one kauzalne, tylko że 
występuje inny typ causae (nie causa solrendi, lecz causa donaudi lub acąuiren- 
di). Nadto nie jest spełniona hipoteza art. 156 k. c. (i jego odpowiedników — art. 
510 § 2, 1052 § 2 k. c. ). Przepisy te zakładają, że strony zawierają umowę roz
porządzającą w wykonaniu zobowiązania. Natomiast w tym przypadku strony nie 
zawierają umowy rozporządzającej w celu wykonania zobowiązania, nie zacią
gały go w ogóle, ani ono nie istnieje. Nie można też twierdzić, że strony w isto
cie zawierają umowę rozporządzającą, wyłączając zobowiązanie (tj. uniezależ
niają ważność umowy rozporządzającej od istnienia zobowiązania do 
rozporządzenia). Gdyby tak jednak przyjąć, to czynności rozporządzające gru
py III byłyby wyłączone, jako naruszające zasadę kauzalności (wymóg istnienia 
podstawy prawnej: zobowiązania do rozporządzenia). A skoro zasada kauzalno
ści jest bezwzględnie obowiązująca, to czynności rozporządzające (grupy III) by
łyby wyłączone (nieważne). Ale i przy takim postawieniu sprawy, nie można by 
jeszcze wyłączyć dopuszczalności takich czynności. Należałoby tylko przyjąć, 
że wymóg istnienia ważnego zobowiązania (art. 156, 510 § 2, 1052 § 2 k. c. ) dla 
skutecznego rozporządzenia jest zasadą względnie obowiązującą (przepisy te są 
dyspozytywne). Wspomniane przepisy obowiązywałyby o tyle, o ile strony ina
czej nie postanowiły. Strony mogły zatem uniezależnić ważność umowy rozpo
rządzającej od istnienia ważnego zobowiązania do rozporządzenia (zawierając 
min. czynności grupy III). Z wymienionych przepisów nie wynika, aby były one 
bezwzględnie obowiązujące. Należałoby przyjąć, że są one dyspozytywne, co 
pozwalałoby na pełniejszą realizację autonomii woli stron. W konsekwencji jak
by na sprawę nie patrzeć, należałoby—przy takim postawieniu sprawy—uznać 
dopuszczalność czynności rozporządzających grupy III (por. jednak s. 73 i nast. ). 

Teraz kilka uwag co do innych kwestii. Strony umowy zobowiązująco-roz- 
porządzjącej nie mogą skutku rozporządzającego osiągnąć poprzez czystą umowę 
obligacyjną, tzn. wyłączając skutek rozporządzający umowy zobowiązująco-roz- 
porządzającej, jak również — zawarcie późniejszej, odrębnej umowy rozporzą
dzającej. Skutku rozporządzającego nie mogą też strony zastąpić przeniesieniem 
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posiadania czy wpisem do księgi wieczystej. Nieraz w tych ostatnich zachowa
niach można by się dopatrzyć nadto dorozumianej umowy rzeczowej, nie zawsze 
jednak byłoby to możliwe, zwłaszcza przy nieruchomościach. Wpis do księgi 
wieczystej miałby podwójny charakter: czynności procesowej, a nadto czynno
ści prawnej rozporządzającej (dwustronnej — przy zgodnym wniosku, jedno
stronnej — gdy tylko jedna strona składa wniosek). Ale skoro strony — w ana
lizowanej sytuacji —wyraźnie wyłączają skutek rozporządzający czynności 
zobowiązująco-rozporządzającej lub zawarcie odrębnej umowy rozporządzają
cej, to w przeniesieniu posiadania czy wpisie do księgi wieczystej nie można do
patrywać się dorozumianej czynności rozporządzającej. Nadto dyskusyjne jest, 
czy wpis do księgi wieczystej może być traktowany jako jednostronna czynność 
rozporządzająca. 

Strony zawierając umowę zobow'iązująco-rozporządzającą, mogą powstanie 
zarówno skutków obligacyjnych, jak i rozporządzających lub tylko skutków roz
porządzających uzależnić od przeniesienia posiadania lub wpisu do księgi wie
czystej (alternatywa zwykła). Jeśli strony tylko skutki obligacyjne uzależniły od 
wymienionych aktów (np. wpisu przy nieruchomościach), to do wywołania skut
ków rozporządzających potrzebna jest druga, odrębna czynność prawna, czysto 
rozporządzająca. Wyżej przedstawiono realność czynności zobowiązująco-roz
porządzającej z woli stron, a nie z mocy ustawy (por. art. 155 § 2 k. c., gdzie do 
wywołania skutku rzeczowego, ale nie obligacyjnego, wymagane jest przenie
sienie posiadania). Uwagi co do realności odpowiednio dotyczą także umów' roz
porządzających zawieranych celem wykonania zobowiązania do rozporządzenia, 
jak również czystych czynności rozporządzających (grupy III). Należy pominąć 
jako oczywisty fakt, że nie przy wszystkich czynnościach będzie aktualne prze
niesienie posiadania czy wpis do księgi wieczystej (szeregu praw nie rejestruje 
się w księgach wieczystych). 

W powyższych rozważaniach wyznaczano zakres swobody umów w prawie 
rzeczowym. Należy rozważyć, jaką rolę spełniają jednostronne czynności prawne 
w tym dziale prawa. Jedno stwierdzenie nie ulega wątpliwości, zakres ich swo
body nie może być szerszy niż swobody umów (arg. a maiori ad minus). Wszyst
kie omówione czynności rzeczowe w zasadzie mogą być dokonane w formie 
umowy, ale także i odpowiednio ujętej konstrukcji jednostronnej czynności praw
nej. Skoro przyjęto swobodę czynności zobowiązujących, a te, jeśli zobowiązują 
do rozporządzenia, na tle prawa polskiego wywołująjednocześnie skutki rozpo
rządzające (chyba że ustawa lub czynność stanowią inaczej ), to nie ma żadnych 
przeszkód, aby czynności rozporządzające (np. przeniesienie prawa własności) 
ukształtować w formie jednostronnych czynności prawnych. Byłoby się niekon
sekwentnym, gdyby chciało się przyjmować swobodę jednostronnych czynno
ści prawnych zobowiązujących, a wykluczać tę swobodę przy czynnościach 
prawnych rozporządzających, z uwagi przecież na podwójne skutki czynności 
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zobowiązujących do rozporządzenia. Jeśli została zawarta umowa zobowiązu
jąca do rozporządzenia określonym prawem, która wywołała skutki tylko obli
gacyjne, to skutki rzeczowe (rozporządzające) będzie można osiągnąć w drodze 
umowy czysto rozporządzającej lub odpowiednio ujętej jednostronnej czynno
ści prawnej. 

W prawie rzeczowym nieraz (podobnie jak w prawie zobowiązań) z charak
teru danej czynności wynika, że można jej dokonać tylko w formie umowy, a nie 
jednostronnej czynności prawnej (np. zniesienia współwłasności). Tak samo jak 
pewnych czynności z natury rzeczy można dokonać tylko w formie jednostron
nej czynności, a nie umowy. 

Uwagi poczynione uprzednio, co do umów rozporządzających, mają odpo
wiednie zastosowanie do jednostronnych czynności rozporządzających. 

Na zakończenie kilka refleksji natury ogólnej co do jednostronnych czynności 
prawnych. Należy rozważyć, czy przyjęcie swobody jednostronnych czynności 
prawnych, zwłaszcza rozporządzających nie narusza sfery prawnej jednostki. Na 
pewno nie narusza jej w sensie negatywnym: jednostronną czynnością prawną 
— w braku przepisu — nie można nakładać obowiązków na osoby trzecie; oso
by takie mogą być z tych czynności tylko uprawnione. Można by twierdzić, że 
w ten sposób jednak „wdziera się’’ w sferę prawną jednostki mimo braku zgody 
tej osoby. Jednostka może bowiem nie być zainteresowana w nabywaniu okre
ślonych praw bez swej woli. Nadto zmusza się podmiot do odrzucania nabytych 
korzyści. Są to argumenty ważkie. Wymagałyby one realizacji, co można by 
osiągnąć przez przyjęcie tezy, że osoba trzecia nabywa prawa z jednostronnej 
czynności prawnej pod „warunkiem zawieszającym”: że wykona „wzajemną” 
czynność (co przyjmowano dotychczas w tekście) oraz—przy czynnościach „nie 
wzajemnych” (nieodpłatne przysporzenia) — że złoży oświadczenie (w formie 
dowolnej) o przyjęciu korzyści („warunek zawieszający”, conditio iuris), a za
tem odmiennie niż przyjmowano dotychczas w tekście („warunek rozwiązują
cy”, conditio iuris). W tym ostatnim przypadku (przysporzeń nieodpłatnych”) 
nastąpiłoby znaczne zbliżenie do systemu umownego, niemniej stosunek praw
ny powstawałby z jednostronnego oświadczenia woli, a nie z umowy. Byłoby to 
dość szczególne rozwiązanie na tle systemu prawa polskiego (np. korzyść z te
stamentu, z umowy na rzecz osoby trzeciej można odrzucić — warunek praw
ny, „warunek rozwiązujący”, a nie„zawieszający”). Względy humanitarne prze
mawiałyby jednak za przyjęciem postulowanego tu zmodyfikowanego 
rozwiązania, i do niego w ostateczności należy się skłonić. Jak wspomniano, 
czynności prawa rzeczowego i obligacyjnego mogą być dokonywane bądź w dro
dze umowy, bądź jednostronnej czynności prawnej, chyba że z właściwości da
nej czynności co innego wynika (np. zniesienie współwłasności), czy szerzej, po
prawniej: chyba że ustawa stanowi inaczej lub strony inaczej postanowiły. 
Zmienione rozwiązanie, powyższe, dotyczy także osoby trzeciej (art. 393 k. c. ). 
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Rozdział VI, 

Swoboda czynności prawnych w prawie zobowiązań — odesłanie

Por. odpowiednie uwagi na s. 1-77. 

Rozdział VII. 

Zakres swobody czynności prawnych w prawie rodzinnym

Przestawiając zakres autonomii woli stron w polskim prawie rodzinnym, ana
lizę należy ograniczyć do zasadniczych zagadnień, nie wchodząc w analizę szcze
gółowych kwestii, gdyż każda z nich wymagałaby odrębnego opracowania. Zo
staną przedstawione poszczególne elementy wyznaczające zakres swobody 
czynności prawnych — wolność dokonania czynności i wyboru kontrahenta oraz 
forma i treść czynności. 

Strony w zasadzie nie mają obowiązku dokonania określonej czynności ro
dzinnej, np. zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej. Nieraz można by tylko 
mówić o pośrednim „obowiązku” dokonania pewnych czynności, np. zawarcia 
umowy alimentacyjnej czy dokonania uznania dziecka. „Sankcją” pośrednią nie- 
dokonania tych czynności jest wniesienie stosownych powództw sądowych (np. 
powództwa o ustalenie ojcostwa czy powództwa alimentacyjnego). Niemniej nie 
można jednak przyjmować nawet tego pośredniego obowiązku, gdyż wyżej wy
mienione powództwa są aktami samoistnymi, zaś z wymienionymi czynnościa
mi prawnymi (uznanie dziecka, umowa alimentacyjna) pozostają tylko w takim 
związku, że dokonanie tych czynności, wyłącza możliwość skutecznego wnie
sienia stosownych powództw sądowych. 

Prawo rodzinne nie zawiera także norm, które ograniczałyby swobodę dobom 
kontrahenta, w przypadku czynności prawnorodzinnych. Z faktu, że pewne czyn
ności. wyżej wspomniane, czy nawet ich większość mogą być dokonywane tyl
ko między określonymi osobami (np. majątkowa umowa małżeńska tylko mię
dzy małżonkami lub umowa alimentacyjna tylko między osobą zobowiązaną 
i uprawnioną do alimentów) nie należy wyciągać wniosku, że na tym odcinku 
przepisy rodzinne wprowadzają pewne ograniczenia. Do istoty bowiem większo
ści tych czynności należy to, że mogą być one dokonywane tylko między oso
bami ściśle oznaczonymi, a ta oznaczoność płynie z pokrewieństwa, małżeństwa, 
powinowactwa. Wynika to zresztą z samej nazwy „czynność rodzinna”. 

Czynności prawa rodzinnego są w znacznym stopniu sformalizowane (por. 
np. art. 1, 47 § 1, 79 k. r. op., a nadto art. 75 k. c. ). Zakłada się tu. że wymóg zło
żenia oświadczenia woli przed określonym organem jest elementem formy czyn
ności prawnej. Sformalizowanie czynności prawnorodzinnych jest dalej idące niż 
w prawie rzeczowym. 
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Przedstawiając swobodę stron w zakresie treści zawieranych czynności, na
leży zanalizować ją w poszczególnych stosunkach rodzinnych, aby potem — na 
tym tle — przedstawić pewne uwagi o charakterze ogólnym. 

Zawarcie małżeństwa jest szczególną czynnością rodzinną, której dokonanie 
pozostawione jest woli stron. Prawa i obowiązki wynikające z powstałego w ten 
sposób stosunku małżeństwa są regulowane przepisami bezwzględnie obowią
zującymi (art. 23-30 k. r. op. ), pozostawiającymi stronom niewielki zakres auto
nomii co do odmiennego kształtowania wspomnianych praw i obowiązków (np. 
art. 25, pośrednio art. 30 § 2). Wszelkie zatem umowy stron, zmierzające do od
miennego ukształtowania tych praw i obowiązków, byłyby nieważne (art. 58 § 1, 
2 k. c. ). Majątkowe stosunki małżeńskie zostaną omówione odrębnie. Ustanie sto
sunku małżeństwa, odmiennie niż jego powstanie, jest wyłączone spod dyspo
zycji stron. Małżeństwo może ustać, poza sposobem naturalnym (zgon), tylko 
w drodze wydania odpowiednich orzeczeń sądowych, a to wyroku unieważnia
jącego małżeństwo lub rozwodowego. Rozwiązanie małżeństwa wolą stron jest 
niedopuszczalne. Małżonkowie nie tylko nie mają wpływu na jego ustanie, ale 
także na określenie podstaw, które decydują o unieważnieniu małżeństwa lub roz
wodzie, te są bowiem enumeratywnie wyliczone w ustawie, a wola stron w to
ku postępowania procesowego ma znaczenie marginalne (art. 56 § 3, 57 k. r. op. ). 
Por. nadto art. 59 k. r. op. Dopuszczalna jest ugoda sądowa o podział majątku 
wspólnego. Stosunkowo szeroki zakres autonomii pozostawiono małżonkom 
przy kształtowaniu ich wzajemnych stosunków majątkowych w formie majątko
wych umów małżeńskich. Wprowadzono w tym zakresie tylko nieliczne ogra
niczenia (art. 49-50 k. r. op. ). Małżonkowie mogą odmiennie uregulować zarząd 
majątkiem wspólnym, niż to czyni ustawa. Czynności te są skuteczne względem 
osób trzecich, jeżeli wiedziały one o treści tych umów (arg. z art. 47 § 2 kr. op. 
oraz art. 221 k. c. ). Przepisy dotyczące zarządu nie mają charakteru bezwzględ
nie obowiązującego. Związek małżeński nie stanowi przeszkody w dokonywa
niu między małżonkami innych czynności prawnych niż majątkowe umowy 
małżeńskie; ważność tych innych czynności podlega ocenie według zasad ogól
nych, stosownie do natury tych czynności (np. według prawa obligacyjnego lub 
rzeczowego). Należy przyjąć, że majątkowe umowy małżeńskie mają charakter 
czysto rozporządzający, u ich podstaw nie tkwi zobowiązanie. 

Sposoby ustalania ojcostwa są enumeratywnie wyliczone. Stronom nie można 
w drodze czynności prawnej wprowadzać innych sposobów lub modyfikować 
istniejące (dotyczy to także skutków ustalenia ojcostwa). Również ustanowienie, 
ustanie oraz skutki przysposobienia są regulowane bezwzględnie obowiązujący
mi przepisami, wyłączającymi autonomię woli stron w tym zakresie; wola stron 
ma tu znaczenie marginalne (art. 122 § 2, 3, 124 § 1, 3 k. r. op. ). 

Przepisy regulujące stosunki między rodzicami a dziećmi mają z reguły cha
rakter bezwzględnie obowiązujący, dotyczy to zarówno praw, jak i obowiązków 
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związanych z władzą rodzicielską. Wszelkie umowy zmierzające do ich zbycia, 
obciążenia lub zniesienia są nieważne. Nie mogą również rodzice odmiennie niż 
to czyni ustawa określić zasad wykonywania władzy rodzicielskiej. 

Swoboda kontraktowa w przypadku alimentów jest w zasadzie wyłączona, 
głównie z tego powodu, że przepisy regulujące alimenty mają z reguły charak
ter iuris cogentis. Nie jest również dopuszczalne zbycie, obciążenie lub zniesie
nie w drodze umowy prawa do alimentów. Osoby, które nie są zobowiązane 
względem siebie do alimentacji mogą zawrzeć umowę o dostarczanie środków' 
utrzymania, będzie to zwykła umowa obligacyjna (nienazwana), do której w dro
dze analogii będzie można stosować pewne przepisy kodeksu rodzinnego o alimen
tach. Osoba uprawniona z takiej umowy nie korzystałaby ze szczególnych upraw
nień, jakie ustawodawstwo przewiduje dla roszczeń alimentacyjnych. Strony 
zawierające właściwą umowę alimentacyjną mogą zakres świadczeń alimentacyj
nych rozszerzyć, w porównaniu z ustawą, zaś nigdy — zawęzić. 

Zatrzymując się nad zespołem przepisów prawnych, które mają zastosowa
nie do czynności prawnorodzinnych, należy stwierdzić, że oprócz przepisów ko
deksu rodzinnego i opiekuńczego będą miały tu zastosowanie przepisy części 
ogólnej kodeksu cywilnego. Nieraz per analogiom będzie można stosować nie
które przepisy prawa obligacyjnego czy rzeczowego, nieraz stosuje się je wprost 
(np. do alimentów — przepisy o zobowiązaniach w ogólności). 

W prawie rodzinnym obowiązuje numerus clausus czynności prawnych 
o skutkach prawnorodzinnych. Jeśli ustawa przewiduje możliwość dokonania 
określonej czynności rodzinnej w formie umowy, to — odmiennie niż w prawie 
zobowiązań (rzeczowym) — nie można jej w zasadzie dokonać w formie jedno
stronnej czynności prawnej. Wynika to z natury tych czynności, np. zawarcia 
małżeństwa, majątkowej umowy małżeńskiej czy podziału majątkowego wspól
nego. Źródła stosunków rodzinnych są enumeratywnie w ustawie wyliczone. 
Wątpliwość może istnieć tylko co do umowy alimentacyjnej (zresztą do umowy 
takiej stosuje się przepisy prawa zobowiązań, rzeczowego). W prawie rzeczo
wym i zobowiązań przyjęto możliwość wyboru między umową a jednostronną 
czynnością prawną. Jeśli małżonek wybrałby jednostronną czynność prawną (ob
ligacyjną, rzeczową), a nie umowę, a dotyczyłaby ona majątku wspólnego i prze
kraczała zakres zwykłego zarządu, oraz była dokonana bez zgody drugiego mał
żonka, to byłaby nieważna (art. 37 § 3 k. r. op. ). Natomiast gdyby małżonek 
wybrał umowę (obligacyjną, rzeczową), to byłaby ona ważna, lecz niezupełna 
(art. 37 § 1, 2 k. r. op. ). 

Po tej krótkiej charakterystyce poszczególnych stosunków rodzinnych nale
ży dokonać ogólnej charakterystyki swobody stron co do treści czynności praw
nych. Wolność w tym zakresie jest w zasadzie wyłączona, z pewnymi nieliczny
mi wyjątkami, dotyczy to zwłaszcza majątkowego ustroju małżeńskiego, gdzie 
ten zakres swobody jest szerszy. Te ograniczenia płyną przede wszystkim stąd.  
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że treść stosunków rodzinnych jest regulowana z reguły przy pomocy przepisów 
bezwzględnie obowiązujących. Nadto z faktu, że są to nieraz prawa bezwzględne 
lub wprawdzie względne, lecz niemajątkowe. Co więcej, prawa rodzinne mająt
kowe, z reguły — ze względu na swój charakter — tj. ścisłe związanie z osobą 
uprawnioną, są wyłączone najczęściej spod dyspozycji stron (przeniesienia, ob
ciążenia, zniesienia; nie można także z reguły zrzec się ich). Na tym polega m. in. 
odrębność w zakresie autonomii woli w prawdę rodzinnym i rzeczowym; wpraw
dzie swoboda co do treści była z reguły tam wyłączona, ale w zasadzie nie było 
ograniczeń co do zbycia, obciążenia, zniesienia czy zrzeczenia się praw rzeczo
wych. Również znaczenie czynności prawnej jako źródła kształtowania (powsta
nia, zmiany, ustania) stosunków rodzinnych jest bardzo znikome. Większość tych 
stosunków jest kształtowana w drodze innych zdarzeń prawnych niż czynność 
prawna. Najczęściej są to orzeczenia organów' państwowych (np. unieważnienie 
małżeństwą rozwód, opieką kuratela, przysposobienie, postanowienia sądu co 
do władzy rodzicielskiej itd. ). Nieraz stosunki rodzinne powstają ex lege, a pra
wo łączy taki skutek z określonymi faktami naturalnymi (np. z urodzeniem — 
powstanie pokrewieństwa, władzy rodzicielskiej, ze zgonem — ustanie małżeń
stwa). Natomiast czynność prawna miała większe znaczenie w kształtowaniu sto
sunków w prawie rzeczowym. Te były kształtowane (powstawały, ulegały zmia
nie lub rozwiązaniu) najczęściej przez czynności prawne. Wprawdzie i tam były 
możliwe konstytutywne orzeczenia organów państwowych, niemniej często 
miały one charakter substytucyjny w stosunku do czynności prawnej (np. art. 231, 
145 k. c. ). Niekiedy tylko stosunki rzeczowe powstawały (wygasały) ex lege. 

Generalnie rzecz biorąc zakres swobody stron w prawie rodzinnym jest 
znacznie ograniczony w porównaniu z prawem rzeczowym. Dotyczy to zarów
no swobody umów w ujęciu węższym, jak i szerszym. Na tle stosunków rodzin
nych występuje szereg czynności prawnych, które trzeba skwalifikować według 
zasad ogólnych —jako zwykłe czynności rzeczowe czyli obligacyjne, pozosta
jące tylko w związku faktycznym z danym stosunkiem rodzinnym. 
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SKOROWIDZ RZECZOWY

[— Podane liczby oznaczają strony książki; dotyczą one zarówno tekstu merytorycznego, jak i w przy
pisach. 

— Zamieszczono wyłącznie istotne strony (ułożone zazwyczaj według tytułów poszczególnych czę
ści, rozdziałów i paragrafów książki)]. 

A
Autonomia woli zob. Pojęcie autonomii woli 
w polskim prawie cywilnym. — Swoboda umów. 
Swoboda czynności prawnych. Swoboda jedno
stronnych czynności prawnych. Swoboda umów 
Autonomia woli stron w części ogólnej prawa 
cywilnego 64 i n.; zob. też Swoboda czynności 
prawnych, 
Autonomia woli stron w rozwoju historycznym 
1 i n. 
— od średniowiecza do końca XVIII w. 6 i n. 
— rzymskie prawo prywatne 1 i n. 
— XIX i XX w. 7 i n. 
— zob. też Swoboda czynności prawnych

c
Część ogólna prawa cyw ilnego zob. Autonomia 
woli stmn m ■ części ogólnej prawa cyw ilnego, Swo
boda czynności prawnych. Swoboda jednostron
nych czynności prawnych

D
Definicja autonomii woli 26 i n.; zob. też Poję
cie autonomii woli w polskim prawie cywilnym — 
Swoboda umów, Swoboda czynności prawnych

J
Jednostronne czynności prawne zob. Swoboda 
czynności prawnych, Swoboda jednostronnych 
czynności prawnych

O
Określenie swobody umów 31 i n.; zob. też Po
jęcie autonomii woli w polskim prawie cywilnym. 
— Swoboda umów. Swoboda czynności prawnych

P
Podstawy prawne swobody czynności prawnych 
32 i n.; zob. też Pojęcie autonomii woli w polskim 
prawie cywilnym. — Swoboda umów, Swoboda 
czynności prawnych. Swoboda jednostronnych 
czynności prawnych

Pojęcie autonomii woli w polskim prawie cy
wilnym. — Swoboda umów 26 i n. 

— definicja autonomii woli 26 i n. 
—określenie swobody umów 31 i n. 
— podstawy prawne swobody czynności praw

nych 32 i n. 
— zob. też. Swoboda czynności prawrych 

Prawo rodzinne zob. Zakres swobody czynności 
prawnych w prawie rodzinnym
Prawo rzeczowe zob. Zakres swobody czynności 
prawnych w prawie rzeczowym
Prawo zobowiązań zob. Zakres swobody czyn
ności prawnych w prawie zobowiązań (odesłanie), 
Swoboda czynności prawnych, Swoboda jedno
stronnych czynności prawnych

R
Rzymskie prawo prywatne lin.; zob. Autono
mia woli stron w rozwoju historycznym

s
Swoboda czynności prawnych 1 i n. 

— autonomia woli. stron w części ogólnej prawa 
cywilnego 64 i n. 

— autonomia woli stron w rozwgiu historycz
nym 1 i n. 

------- od średniowiecza do końca XVIII w. 6 i n. 
------- rzymskie prawo prywatne I i n. 
------- XIX i XX w; 7 i n. 
— pgjęcie autonomii woli. —Swoboda umów 

26 i n. 
------- definicja autonomii woli 26 i n. 
------- określenie swobody umów 31 i n. 
--------podstawy prawne swobody czynności 

prawnych 32 i n. 
— swoboda czynności prawnych w prawic zn- 

bowiązańtodeshiniel 90 zob. Autonomia woli 
stron w rozwoju historycznym, Pojęcie auto
nomii woli w polskim prawie cywilnym. — 
Swoboda umów, Swoboda jednostronnych 
czynności prawnych, Swoboda umów

—swobodajednostronnych czynności prawnych 
40 i n. 
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-------cechy jednostronnych czynności prawnych 
54 i n. 

------- jednostronna czynność prawna jako źró
dło zobowiązań 40 i n. 

------- katalog jednostronnych czynności praw 
nych 50 i n. 

------- umowa a jednostronna czynność prawna 
61 i n. 

— zakres swohody czynności prawnych w pra
wie rodzinnym 90 i n. 

— zakres swohody czynności prawnych w pra
wie rzeczowym klin. 

Swoboda czynności prawnych w prawie zobo
wiązań (odesłanie) 90 zob. Autonomia woli stron 
w rozwoju historycznym, Pojęcie autonomii woli 
tv polskim prawie cywilnym — Swoboda umów. 
Swoboda czynności prawnych. Swoboda jedno
stronnych czy nności prawnych
Swoboda jednostronnych czynności prawnych 
40 i n. 

—cechy jednostronnych czynności prawnych 54 
i n. 

— jednostronna czynność prawna jako źródło 
zobowiązań 40 i n. 

— katalog jednostronnych czynności prawnych 
50 i n. 

—umowa a jednostronna czynność prawna 61 i n. 
— zob. też Swoboda czynności prawny ch

Swoboda umów. —Pojęcie autonomii woli w pol
ski m prawie cywilnym 26 i n. 

— definicja autonomii woli 26 i n. 
— określenie swobody umów 31 i n. 
— podstawy prawne swobody czynności praw

nych 32 i n. 
— zob. też Swoboda czynności prawnych

ś
Średniowiecze 6 i n.; zob. też Autonomia woli 
stron w rozwoju historycznym

Z
Zakres swobody czynności prawnych w prawie 
rodzinnym 90 i n.; zob. też Swoboda czynności 
prawnych
Zakres swobody czynności prawnych w prawic 
rzeczowym 81 i n.; zob. leż Swobodo czynności 
prawnych

W
Wiek dziewiętnasty i dwudziesty 7 i n.; zob. też 
Autonomia woli stron w rozwoju historycznym
Wiek osiemnasty 6 i n.; zob. też Autonomia woli 
stron w mzyeoju historycznym

Z, 
Zakres swobody czynności prawnych w prawie 
rodzinnym 90 i n. zob. też Swoboda czynności 
prawnych
Zakres swobody czynności prawnych w prawie 
rzeczowym 81 i n. zob. też Swoboda czynności 
prawnych
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