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Konstrukcja datio in solutum w praktyce notarialnej
Umowa o œwiadczenie w miejsce wype³nienia (datio in solutum) od
lat znajduje zastosowanie w praktyce notarialnej. Konstrukcja uregulowana w art. 453 k.c. jest niezwykle przydatnym instrumentem pozwalaj¹cym na zaspokojenie wierzyciela, w sytuacji gdy spe³nienie œwiadczenia
pierwotnego z jakichœ wzglêdów nie mo¿e byæ zrealizowane. Umocowana
w ogólnej zasadzie swobody umów regulacja art. 453 k.c. pozwala
w praktyce unikn¹æ wielu sporów, umo¿liwiaj¹c stronom zgodne zakoñczenie sprawy, bez potrzeby wstêpowania na drogê s¹dow¹. Tym niemniej zdarza siê w praktyce notarialnej, ¿e konstrukcja datio in solutum
zostaje wykorzystywana w sposób nie zawsze zgodny z przepisami. Niew³aœciwa budowa aktu notarialnego mo¿e prowadziæ do zawarcia umowy
pozornej lub sprzecznej z prawem. Poni¿sze rozwa¿ania nie wyczerpuj¹,
rzecz jasna, ca³oœci problematyki konstrukcji datio in solutum, stanowi¹
jedynie omówienie niektórych problemów najczêœciej pojawiaj¹cych siê
w praktyce notarialnej1.

1. Zobowi¹zanie pierwotne
Zgodnie z art. 453 zd. 1 k.c., je¿eli d³u¿nik w celu zwolnienia siê
z zobowi¹zania spe³nia za zgod¹ wierzyciela inne œwiadczenie, zobowi¹zanie wygasa. Umowa datio in solutum mo¿e byæ zawarta wy³¹cznie

1
Szerzej na temat natury prawnej datio in solutum zob. P. D r a p a ³ a, Œwiadczenie
w miejsce wykonania (datio in solutum), Pañstwo i Prawo 2003, z. 12, s. 28 i nast.
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w celu zwolnienia siê z zobowi¹zania, a punktem wyjœcia do jej budowania
jest istnienie zobowi¹zania. Je¿eli zatem nie istnieje wa¿ne zobowi¹zanie
pierwotne, umowa datio in solutum bêdzie niewa¿na. W doktrynie umowa
taka kwalifikowana jest jako czynnoœæ kauzalna, przy czym przyczyna
prawna przybiera postaæ causa solvendi 2.
Przepis art. 453 k.c. nie zawiera ¿adnych ograniczeñ co do Ÿród³a
zobowi¹zania pierwotnego. W praktyce zobowi¹zanie to wynika najczêœciej z umowy, ale mo¿e wynikaæ równie¿ z jednostronnej czynnoœci
prawnej, bezpodstawnego wzbogacenia czy te¿ czynu niedozwolonego.
W praktyce notarialnej Ÿród³o zobowi¹zania pierwotnego ma o tyle znaczenie, ¿e w wypadku zobowi¹zañ wynikaj¹cych ze Ÿróde³ pozaumownych najczêœciej brak jest dokumentów stwierdzaj¹cych istnienie i treœæ
zobowi¹zania pierwotnego. Nie stanowi to co prawda przeszkody do zawarcia umowy datio in solutum, lecz jest pewnym utrudnieniem w konstruowaniu aktu notarialnego. Pomocnym instrumentem mo¿e byæ w takim przypadku konstrukcja umownego uznania d³ugu (tzw. uznanie
w³aœciwe), a wiêc umowa miêdzy d³u¿nikiem a wierzycielem, ustalaj¹ca
co do zasady i zakresu istnienie stosunku prawnego3. Nie ma ¿adnych
przeszkód, by uznanie d³ugu i umowa o œwiadczenie w miejsce wykonania objête zosta³y jednym aktem notarialnym.
Pomimo ¿e przepis art. 453 k.c. nie zawiera ¿adnych ograniczeñ co
do Ÿród³a zobowi¹zania pierwotnego, nie mo¿na wysnuwaæ wniosku, ¿e
umowa o œwiadczenie w miejsce wykonania mo¿e prowadziæ do wygaœniêcia wszelkich zobowi¹zañ. Konstrukcja ta jako wyj¹tek od zasady
realnego wykonania zobowi¹zania (art. 354 § 1 k.c.) nie mo¿e prowadziæ
do naruszenia czy obejœcia przepisów ustawy4.
Zobowi¹zanie pierwotne mo¿e byæ zobowi¹zaniem niezupe³nym (naturalnym), a wiêc takim, w którym wierzycielowi nie przys³uguje prawo
zaskar¿enia. Na gruncie kodeksu cywilnego przyk³adem zobowi¹zania
2

Zob. P. D r a p a ³ a, Œwiadczenie w miejsce wykonania..., s. 35.
Por. S. R u d n i c k i, [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga Pierwsza: Czêœæ
ogólna, Warszawa 2002, s. 279; szerzej na temat konstrukcji uznania oraz rozró¿nienia
uznania w³aœciwego i niew³aœciwego por. M. P y z i a k - S z a f n i c k a, Uznanie d³ugu,
Warszawa 1996, s. 120 i nast.
4
P. D r a p a ³ a, Œwiadczenie w miejsce wykonania..., s. 30, wskazuje na niedopuszczalnoœæ tzw. podmiany aportów na gruncie prawa spó³ek.
3
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niezupe³nego mo¿e byæ zobowi¹zanie, w którym roszczenie wierzyciela
uleg³o przedawnieniu, ale nie wygas³o (art. 411 pkt 3 k.c.) albo zobowi¹zanie, które wynika z gry lub zak³adu z wy³¹czeniem jednak gier b¹dŸ
zak³adów zakazanych, nierzetelnych czy prowadzonych na podstawie
zezwolenia w³aœciwego organu pañstwowego (art. 413 k.c.). Z punktu
widzenia art. 80 § 2 i 3 pr. o not.5 istotnym jest jednak, by d³u¿nik o tym
wiedzia³, a co za tym idzie, zasadnym jest zamieszczenie w akcie notarialnym stosownego oœwiadczenia stron odnoœnie do tego faktu.

2. Œwiadczenie pierwotne
Rodzaj œwiadczenia pierwotnego w zasadzie nie ma znaczenia dla umowy
datio in solutum. Mo¿e to byæ œwiadczenie jednorazowe, okresowe lub
ci¹g³e, œwiadczenie podzielne albo niepodzielne, a tak¿e œwiadczenie oznaczone co do to¿samoœci b¹dŸ tylko co do gatunku. Istotnym jest jedynie
to, aby by³o œwiadczeniem innym od œwiadczenia substytucyjnego. Ró¿nica
miêdzy tymi œwiadczeniami omówiona zostanie w toku dalszych rozwa¿añ.
Nale¿y tak¿e uznaæ, ¿e wymagalnoœæ œwiadczenia pierwotnego nie jest
warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. D³u¿nik, choæ nie musi
jeszcze spe³niæ œwiadczenia, mo¿e byæ zainteresowany w uwolnieniu siê
od obowi¹zku spe³nienia go w przysz³oœci, a wiêc w wygaœniêciu zobowi¹zania „na przysz³oœæ”.
Omówienia wymaga równie¿ kwestia niemo¿liwoœci œwiadczenia
pierwotnego. W wypadku obiektywnej przyczyny, zgodnie z art. 387 § 1
k.c., umowa jest niewa¿na, a zatem wykluczone jest zawarcie umowy
datio in solutum. W takim przypadku notariusz obowi¹zany jest odmówiæ
dokonania czynnoœci na podstawie art. 81 pr. o not. Je¿eli natomiast
œwiadczenie sta³o siê niemo¿liwe skutkiem okolicznoœci, za które d³u¿nik
odpowiedzialnoœci nie ponosi, zgodnie z art. 475 § 1 k.c. zobowi¹zanie
wygasa, nie ma zatem podstaw do zawarcia umowy datio in solutum.
W sytuacji nastêpczej niemo¿liwoœci œwiadczenia w zobowi¹zaniach
wzajemnych problem jest bardziej z³o¿ony. Je¿eli œwiadczenie sta³o siê
niemo¿liwe wskutek okolicznoœci, za które ponosi odpowiedzialnoœæ strona
5
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 369 ze zm.).
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zobowi¹zana, druga strona mo¿e – stosownie do art. 493 k.c. – albo ¿¹daæ
naprawienia szkody wynik³ej ze zobowi¹zania, albo od umowy odst¹piæ.
W takim przypadku w miejsce œwiadczenia odszkodowawczego mo¿liwe
jest zawarcie umowy o œwiadczenie w miejsce wykonania. Je¿eli natomiast œwiadczenie sta³o siê niemo¿liwe wskutek okolicznoœci, za które
¿adna ze stron odpowiedzialnoœci nie ponosi – zgodnie z art. 495 k.c.
– strona, która mia³a to œwiadczenie spe³niæ, nie mo¿e ¿¹daæ swiadczenia
wzajemnego, a w wypadku gdy je ju¿ otrzyma³a, obowi¹zana jest do
zwrotu wed³ug przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Zasadniczym
skutkiem nastêpczej niezawinionej niemo¿liwoœci œwiadczenia jest wygaœniêcie zobowi¹zania, dlatego te¿ w tym ostatnim przypadku umowa
o œwiadczenie w miejsce wykonania mo¿e byæ zawarta jedynie w celu
spowodowania wygaœniêcia powsta³ego obowi¹zku zwrotu (wg przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu) otrzymanego œwiadczenia wzajemnego.

3. Umowa datio in solutum
Umowa datio in solutum jest umow¹, do której maj¹ zastosowanie
ogólne przes³anki wa¿noœci umów6. Notariusz dokumentuj¹cy tego rodzaju umowê powinien dokonaæ oceny zamiaru stron, maj¹c na uwadze
zw³aszcza przepis art. 58 § 1 i 2 k.c. Pogl¹d ten znalaz³ potwierdzenie
w tezie wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 20 marca 2003 roku: „Do
œwiadczenia w miejsce wykonania maj¹ zastosowanie ogólne przes³anki
wa¿noœci czynnoœci prawnych. Umowa co do œwiadczenia w miejsce
wykonania mo¿e wiêc byæ w konkretnych okolicznoœciach niewa¿na,
m.in. z powodu sprzecznoœci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego lub
dlatego, ¿e mia³a na celu obejœcie ustawy.”7.
Umowa datio in solutum jest umow¹ zawieran¹ przez strony zobowi¹zania pierwotnego. W wypadku gdy w zobowi¹zaniu pierwotnym
wystêpowa³a solidarnoœæ d³u¿ników lub wierzycieli, powstaje pytanie, czy
umowa datio in solutum mo¿e byæ zawarta miêdzy jednym z d³u¿ników
a wierzycielem b¹dŸ te¿ miêdzy d³u¿nikiem a jednym z wierzycieli.
6
K. G a n d o r, [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Warszawa-Wroc³aw 1981,
s. 852.
7
III CKN 804/00 za: LEX nr 78896.

58

Konstrukcja datio in solutum w praktyce notarialnej

Przy solidarnoœci biernej, zgodnie z art. 366 § 1 in fine k.c., zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z d³u¿ników zwalnia pozosta³ych. Przez zaspokojenie wierzyciela nale¿y rozumieæ nie tylko spe³nienie
œwiadczenia zgodnie z treœci¹ zobowi¹zania pierwotnego, lecz tak¿e
spe³nienie œwiadczenia substytucyjnego w ramach datio in solutum8, dlatego
te¿ co do zasady dopuszczalne jest zawarcie umowy datio in solutum
miêdzy jednym z d³u¿ników solidarnych a wierzycielem. Nale¿y jednak
mieæ na uwadze przepis art. 371 k.c., zgodnie z którym dzia³ania i zaniechania jednego z d³u¿ników solidarnych nie mog¹ szkodziæ wspó³d³u¿nikom. Ewentualne pogorszenie sytuacji wspó³d³u¿ników nale¿y oceniaæ
nie tylko w uk³adzie wierzyciel – d³u¿nicy, ale tak¿e w uk³adzie miêdzy
samymi wspó³d³u¿nikami, na przyk³ad w zakresie roszczeñ regresowych
miêdzy nimi. Stosownie do art. 80 § 2 pr. o not., przy dokonywaniu
czynnoœci notarialnych notariusz jest obowi¹zany czuwaæ nad nale¿ytym
zabezpieczeniem praw i s³usznych interesów stron oraz innych osób, dla
których czynnoœæ ta mo¿e powodowaæ skutki prawne. Inn¹ osob¹
w rozumieniu tego przepisu jest z pewnoœci¹ wspó³d³u¿nik i obowi¹zkiem
notariusza bêdzie uczynienie w akcie notarialnym stosownej wzmianki
odnoœnie do poinformowania stron o skutkach prawnych dokonywanej
przez nich czynnoœci.
Odmiennie natomiast nale¿y oceniæ tê kwestiê przy solidarnoœci czynnej. Artyku³ 367 § 1 in fine k.c. stanowi, ¿e przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli d³ug wygasa wzglêdem wszystkich. Na gruncie
tego przepisu zaspokojenie wierzyciela nale¿y rozumieæ œciœlej i œwiadczenie substytucyjne, spe³nione w ramach datio in solutum, nie wywrze
skutku z art. 367 § 1 in fine k.c.9 A zatem w takim przypadku, gdy celem
stron jest spowodowanie wygaœniêcia w ca³oœci zobowi¹zania pierwotnego, umowa o œwiadczenie w miejsce wype³nienia winna byæ zawarta
pomiêdzy d³u¿nikiem a wszystkimi wierzycielami solidarnymi.
Umowa datio in solutum mo¿e obejmowaæ œwiadczenie na rzecz osoby
trzeciej (pactum in favorem tertii), nie ma bowiem ¿adnych przeszkód,
by konstrukcja wynikaj¹ca z art. 393 k.c. modyfikowa³a podstawowy

8

Tak W. C z a c h ó r s k i, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 1994, s. 95.
Tak K. Z a w a d a, [w:] K. P i e t r z y k o w s k i, Kodeks cywilny. Komentarz art. 367,
Nb 5, Warszawa 2002.
9
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stosunek umowy o œwiadczenie w miejsce wykonania. Bardziej skomplikowan¹ jest kwestia, czy umowa datio in solutum mo¿e byæ zawarta
jako umowa oparta na art. 391 k.c., tj. jako umowa o œwiadczenie przez
osobê trzeci¹. Pomimo, ¿e literalna wyk³adnia art. 453 k.c. (verba legis:
„je¿eli d³u¿nik [...] spe³nia za zgod¹ wierzyciela inne œwiadczenie”) zdaje
siê prowadziæ do odpowiedzi negatywnej, to nale¿y uznaæ za dopuszczaln¹ zawart¹ miêdzy d³u¿nikiem a wierzycielem umowê o œwiadczenie
w miejsce wykonania, stanowi¹c¹, ¿e œwiadczenie substytucyjne spe³ni
osoba trzecia10. Dopuszczalnoœæ takiego rozwi¹zania nale¿y oprzeæ na
za³o¿eniu, ¿e art. 391 k.c. reguluje wariant konstrukcyjny w dziedzinie
techniki prawa zobowi¹zañ, który mo¿e byæ wykorzystany do modyfikowania ró¿nych stosunków zobowi¹zaniowych11. Uzasadnienia pogl¹du
o niedopuszczalnoœci zawarcia umowy datio in solutum w oparciu o konstrukcjê z art. 391 k.c. opieraj¹ siê na z³o¿onoœci skutków tak zawartej
umowy. Artyku³ 391 k.c. stanowi bowiem podstawê odpowiedzialnoœci
za szkodê poniesion¹ przez drug¹ stronê przez to, ¿e osoba trzecia œwiadczenia nie spe³ni³a. Jednoczeœnie przewiduje mo¿liwoœæ uwolnienia siê od
obowi¹zku naprawienia szkody poprzez spe³nienie przyrzeczonego œwiadczenia (chyba ¿e sprzeciwia siê to umowie lub w³aœciwoœci œwiadczenia),
co oznacza skorzystanie przez d³u¿nika z upowa¿nienia przemiennego.
Niedopuszczalna jest natomiast zawarta z powo³aniem siê na przepis
art. 356 § 2 k.c. umowa pomiêdzy osob¹ trzeci¹ a wierzycielem bez
wiedzy d³u¿nika, na podstawie której w miejsce wymagalnego œwiadczenia pieniê¿nego (bêd¹cego œwiadczeniem pierwotnym) osoba trzecia spe³nia
inne œwiadczenie w celu zwolnienia d³u¿nika z pierwotnego zobowi¹zania.
Umowa taka jest niewa¿na z mocy art. 58 § 1 k.c. jako sprzeczna z przepisem
art. 518 § 1 pkt 3 k.c.
Dokumentuj¹c umowê o œwiadczenie w miejsce wykonania, notariusz
musi mieæ na uwadze przepis art. 75 u.k.w.h.12, zgodnie z którym zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomoœci nastêpuje wed³ug
przepisów o s¹dowym postêpowaniu egzekucyjnym, chyba ¿e z nieru10

Tak P. D r a p a ³ a, Œwiadczenie w miejsce wykonania..., s. 32.
Por. W. C z a c h ó r s k i, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu..., s. 124; W. P o p i o ³ e k,
[w:] K. P i e t r z y k o w s k i, KC Komentarz art. 391, Nb 3...
12
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361
ze zm.).
11
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chomoœci d³u¿nika jest prowadzona egzekucja przez administracyjny organ
egzekucyjny. Cytowany przepis zmieniony zosta³ przez art. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o zmianie ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw13. W poprzednim
brzmieniu artyku³ ten obejmowa³ zdanie drugie o treœci: „Umowa przeciwna jest niewa¿na.”. Usuniêcie tego zdania nie oznacza dopuszczalnoœci
zawierania przez strony umów, na mocy których zast¹pi¹ postêpowanie
egzekucyjne innym sposobem realizacji hipoteki. Nadal s¹dowe postêpowanie egzekucyjne pozostaje jedynym dopuszczalnym sposobem zaspokojenia wierzyciela hipotecznego z nieruchomoœci14. A zatem niewa¿ne
z mocy art. 58 § 1 k.c. bêd¹ umowy datio in solutum, na podstawie
których d³u¿nik przenosi na wierzyciela hipotecznego w³asnoœæ nieruchomoœci obci¹¿onej hipotek¹ w celu wygaszenia zobowi¹zania, które ta
hipoteka zabezpiecza³a. Dopuszczalne jest natomiast zawarcie umowy
o œwiadczenie w miejsce wykonania w celu wygaszenia zobowi¹zania
zabezpieczonego hipotek¹, je¿eli zaspokojenie wierzyciela nie nastêpuje
z obci¹¿onej nieruchomoœci. W takim przypadku wraz ze spe³nieniem
œwiadczenia zastêpczego zobowi¹zanie wygaœnie, a tym samym, zgodnie
z zasad¹ akcesoryjnoœci, wygaœnie hipoteka.
Choæ poza szczególnymi przypadkami okreœlonymi ustaw¹15 nie
obowi¹zuje generalna regu³a zobowi¹zuj¹ca do wyra¿ania w treœci czynnoœci ich podstawy prawnej, to nale¿y jednak uznaæ za konieczne przy
konstruowaniu umowy datio in solutum sprecyzowanie w ka¿dym przypadku w treœci aktu notarialnego zobowi¹zania pierwotnego. Przemawiaj¹
za tym przede wszystkim wzglêdy celowoœciowe, albowiem z aktu
notarialnego w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci powinno wynikaæ, jakie
zobowi¹zanie wygaœnie po spe³nieniu œwiadczenia. Zgodnie z art. 92 § 1
pkt 5 pr. o not., okreœlenie zobowi¹zania pierwotnego powinno wynikaæ
z oœwiadczenia stron, dotycz¹cego istnienia pierwotnego stosunku zobowi¹zaniowego oraz jego treœci, z powo³aniem siê na w razie potrzeby na

13

Dz.U. Nr 125, poz. 1368, ustawa wesz³a w ¿ycie z dniem 30 listopada 2001 r.
Tak S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece. Komentarz, wyd. 3,
Warszawa 2004, s. 224.
15
Jak art. 158 k.c. wprowadzaj¹cy regu³ê kauzalnoœci formalnej przy przeniesieniu
w³asnoœci nieruchomoœci.
14
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okazane przy akcie dokumenty. W praktyce dokumentem takim najczêœciej bêdzie umowa, z której wynika treœæ zobowi¹zania pierwotnego,
choæ oczywiœcie niewykluczone jest, by zobowi¹zanie pierwotne wynika³o z umowy ustnej b¹dŸ te¿ z pozaumownych tytu³ów, jak na przyk³ad
delikt, bezpodstawne wzbogacenie, zapis testamentowy. Kodeks cywilny
nie zawiera bowiem ¿adnych ograniczeñ co do rodzaju pierwotnego stosunku
zobowi¹zaniowego, mog¹ to byæ wiêc wszelkiego rodzaju zobowi¹zania
o charakterze cywilnoprawnym16. Jednak¿e w praktyce notarialnej problemem mo¿e byæ w takim przypadku ustalenie istnienia i treœci takiego
stosunku zobowi¹zaniowego wobec braku dokumentów stwierdzaj¹cych
jego treœæ. Szczególn¹ rol¹ notariusza jest w takim przypadku zamieszczenie w akcie notarialnym odpowiednich oœwiadczeñ stron, stwierdzaj¹cych treœæ ³¹cz¹cego ich stosunku prawnego.
Osobnym problemem jest natomiast kwestia, czy notariusz mo¿e
poprzestaæ jedynie na oœwiadczeniach stron, bez przed³o¿enia jakichkolwiek dokumentów uprawdopodobniaj¹cych te oœwiadczenia. Co do zasady nale¿y udzieliæ na to pytanie odpowiedzi twierdz¹cej, jakkolwiek
notariusz obowi¹zany jest czuwaæ, aby strony w sposób oczywisty nie
zmierza³y do formalnego udokumentowania pozornej przyczyny dokonania czynnoœci rozporz¹dzaj¹cej, jak¹ jest na przyk³ad przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci, w celu ukrycia innej w³aœciwej czynnoœci. Dotyka
to szerszego problemu wa¿noœci czynnoœci ukrytej i skutków wywo³ywanych przez czynnoœæ pozorn¹17. Ocena rzetelnoœci sk³adanych w tym
wypadku przez strony oœwiadczeñ zale¿y w zasadzie jedynie od wnikliwoœci oraz doœwiadczenia ¿yciowego i zawodowego notariusza.

4. Œwiadczenie zastêpcze i wymóg jego spe³nienia
Podobnie jak przy œwiadczeniu pierwotnym, rodzaj œwiadczenia zastêpczego w zasadzie nie ma znaczenia dla umowy datio in solutum.
16

P. D r a p a ³ a, Œwiadczenie w miejsce wykonania..., s. 30.
Problematyka ta sta³a siê tematem wielu wa¿nych opracowañ i doczeka³a siê doœæ
bogatego orzecznictwa, jednak¿e jako niemieszcz¹c¹ siê w zasadniczym temacie niniejszego opracowania pomijam szersze jej omówienie. Z punktu widzenia praktyki notarialnej warto w tym miejscu wskazaæ na wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 12.10.2001 r. V CKN
631/00 (OSNIC 2002, nr 7-8, poz. 91) wraz z krytyczn¹ glos¹ A. Bieranowskiego oraz
aprobuj¹c¹ glos¹ M. Watrakiewicza, Rejent 2002, nr 11, s. 188-205.
17
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Zarówno w doktrynie, jak i judykaturze za dopuszczalny uznano tak¿e
przelew wierzytelnoœci w miejsce wykonania (cessio in solutum)18. Jak
ju¿ wczeœniej zaznaczono, istotnym jest, aby œwiadczenie pierwotne by³o
œwiadczeniem innym od œwiadczenia substytucyjnego. Przepisy nie okreœlaj¹
¿adnych minimalnych warunków, których spe³nienie pozwoli³oby uznaæ
œwiadczenie za inne. Obowi¹zuj¹ca zasada swobody umów (art. 3531
k.c.) pozwala stronom przekszta³caæ warunki wczeœniej zawartej umowy,
w tym tak¿e poprzez modyfikowanie œwiadczenia. W praktyce mog¹
rodziæ siê w¹tpliwoœci, czy strony jedynie zmieniaj¹ wczeœniej zawart¹
umowê przez zmianê warunków spe³nienia œwiadczenia, czy te¿ zawieraj¹
umowê o spe³nienie œwiadczenia w celu zwolnienia siê z zobowi¹zania.
Z pewnoœci¹ zmiana tylko miejsca, czasu lub sposobu œwiadczenia b¹dŸ
œwiadczeñ ubocznych nie pozwala przyj¹æ, ¿e mamy do czynienia ze
œwiadczeniem innym19, dlatego notariusz dokumentuj¹cy umowê datio in
solutum powinien w akcie notarialnym w sposób precyzyjny wyraziæ
wolê stron co do wygaszenia pierwotnego zobowi¹zania, a tak¿e okreœliæ
œciœle œwiadczenie pierwotne i zastêpcze, by nie pozostawiaæ w¹tpliwoœci
co do ró¿nicy miêdzy nimi. Oczywistym jest, ¿e je¿eli œwiadczenie nie
ró¿ni siê od œwiadczenia pierwotnego, to nie jest mo¿liwym zawarcie
umowy o œwiadczenie w miejsce wykonania. W takim przypadku mo¿emy
mieæ ewentualnie do czynienia z odnowieniem, ze zmian¹ podstawy prawnej œwiadczenia, a wiêc z sytuacj¹, gdy w celu umorzenia zobowi¹zania
d³u¿nik podejmuje siê za zgod¹ wierzyciela spe³niæ to samo œwiadczenie,
lecz z innej podstawy prawnej (art. 506 § 1 k.c.).
Warunkiem koniecznym do wygaœniêcia zobowi¹zania jest rzeczywiste spe³nienie œwiadczenia zastêpczego20. Je¿eli œwiadczenie polega na dare
lub facere, okreœlenie momentu spe³nienia œwiadczenia najczêœciej nie budzi
w¹tpliwoœci, je¿eli natomiast œwiadczenie polega na non facere lub pati
trudno jest okreœliæ moment spe³nienia œwiadczenia, a tym samym moment
wygaœniêcia pierwotnego zobowi¹zania. Naturalnie, je¿eli pierwotne zo18
P. D r a p a ³ a, Œwiadczenie w miejsce wykonania..., s. 31 oraz wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 17.04.2002 r. IV CKN 985/00, OSP 2003, nr 7-8, poz. 97.
19
Por. wyrok SN z dnia 12.03.2002 r. IV CKN 862/00 za: LEX nr 55122, dotycz¹cy
analogicznej kwestii na gruncie art. 506 k.c.
20
K. G a n d o r, [w:] System prawa cywilnego..., s. 852; W. C z a c h ó r s k i, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu..., s. 255.
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bowi¹zanie by³o zobowi¹zaniem dwustronnie zobowi¹zuj¹cym, oprócz
spe³nienia œwiadczenia zastêpczego, wynikaj¹cego z umowy datio in
solutum, koniecznym jest spe³nienie œwiadczenia wzajemnego, wynikaj¹cego z pierwotnego zobowi¹zania.
W praktyce notarialnej najczêœciej nowym œwiadczeniem jest przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci (prawa u¿ytkowania wieczystego, spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu) w miejsce pierwotnego œwiadczenia pieniê¿nego. W przypadku przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci
œwiadczenie zostaje spe³nione, je¿eli strony zawieraj¹ umowê przenosz¹c¹
w³asnoœæ, natomiast samo wydanie nieruchomoœci w posiadanie stronie
nabywaj¹cej nie odgrywa ¿adnej roli dla bytu samej umowy. Wydanie
mo¿e nast¹piæ w terminie póŸniejszym, a nawet mo¿e w ogóle nie byæ
przewidziane w dokumentowanym akcie notarialnym. W szczególnoœci
mo¿e mieæ to miejsce, gdy dotychczasowy w³aœciciel (d³u¿nik) w dalszym ci¹gu bêdzie korzysta³ z nieruchomoœci na podstawie innego tytu³u
prawnego, np. jako najemca czy dzier¿awca. Dopuszczalne jest równie¿
ustanowienie przez nabywcê (wierzyciela) s³u¿ebnoœci mieszkania lub
prawa u¿ytkowania na rzecz zbywaj¹cego nieruchomoœæ d³u¿nika, co
czêstokroæ stanowi dla niego wyrównanie ekonomiczne, gdy wartoœæ
nieruchomoœci przewy¿sza wartoœæ pierwotnego œwiadczenia. Nie ma
bowiem wymogu pe³nej ekwiwalentnoœci œwiadczenia pierwotnego i zastêpczego. Wierzyciel mo¿e wyraziæ zgodê na spe³nienie œwiadczenia
o ni¿szej wartoœci, chocia¿by ze wzglêdu na przewidywan¹ nieskutecznoœæ egzekucji œwiadczenia pierwotnego b¹dŸ odleg³y czas skutecznego
jego wyegzekwowania. Z drugiej zaœ strony, wol¹ d³u¿nika mo¿e byæ
spe³nienie œwiadczenia o wy¿szej wartoœci, które mimo wszystko bêdzie
dla niego mniej uci¹¿liwe ni¿ spe³nienie œwiadczenia pierwotnego.
Przy ró¿nicy wartoœci miêdzy œwiadczeniem pierwotnym a œwiadczeniem zastêpczym nie ma obowi¹zku finansowego wyrównania, co nie
znaczy, ¿e strony nie mog¹ siê tak umówiæ. Decyduj¹ce znaczenie ma
tutaj wola stron, przy czym zamiarem ich musi byæ wygaszenie pierwotnego zobowi¹zania. Spe³nienie przez d³u¿nika œwiadczenia zastêpczego
w wy¿szej wartoœci ni¿ œwiadczenie pierwotne (na przyk³ad przeniesienie
prawa w³asnoœci nieruchomoœci o wy¿szej wartoœci ni¿ pierwotne
œwiadczenie pieniê¿ne) mo¿e (choæ nie musi) byæ po³¹czone ze œwiadczeniem pieniê¿nym ze strony wierzyciela na rzecz d³u¿nika, maj¹cym
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na celu wyrównanie wartoœci œwiadczeñ. Istotnym jest, by zawierana
umowa datio in solutum nie stanowi³a czynnoœci pozornej, maj¹cej na
celu ukrycie umowy sprzeda¿y.
Przy ocenie wartoœci œwiadczenia pierwotnego i œwiadczenia zastêpczego nie mo¿na pomin¹æ elementu subiektywnej oceny wartoœci œwiadczenia przez strony konkretnego stosunku prawnego. To, co dla jednego
podmiotu bêdzie mia³o znaczn¹ wartoœæ, dla innego mo¿e byæ bezwartoœciowe. Klasycznym przyk³adem mo¿e tu byæ wartoœæ w¹skiego pasa
ziemi, który ma znikom¹ wartoœæ rynkow¹, jednak¿e dla w³aœciciela gruntu
przyleg³ego ma znaczn¹, gdy¿ poprzez poszerzenie swej dzia³ki uzyska
na przyk³ad prawo zabudowy gruntu, a tym samym znacznie wzroœnie
wartoœæ ca³ej jego dzia³ki.
Ocena wartoœci œwiadczenia pierwotnego i œwiadczenia zastêpczego
ma w praktyce notarialnej istotne znaczenie. WyraŸna ró¿nica pomiêdzy
ich wartoœci¹ mo¿e wskazywaæ, ¿e wol¹ stron jest w istocie darowizna,
co skutkuje w sferze prawa podatkowego. Istotnym dla notariusza jako
instytucji obowi¹zanej bêdzie tak¿e zakwalifikowanie takiej czynnoœci przez
pryzmat przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub
nieujawnionych Ÿróde³21.
Pewne w¹tpliwoœci co do przes³anki spe³nienia nowego œwiadczenia
mog¹ siê rodziæ w przypadku, gdy jego przedmiotem bêdzie przeniesienie
prawa u¿ytkowania wieczystego w zwi¹zku z art. 27 u.g.n.22, stanowi¹cym, ¿e przeniesienie prawa u¿ytkowania wieczystego w drodze umowy
wymaga wpisu w ksiêdze wieczystej. W sytuacji gdy nabywaj¹cy wierzyciel nie zostanie wpisany do ksiêgi wieczystej (np. s¹d oddali wniosek),
zobowi¹zanie pierwotne nie wygaœnie, a d³u¿nik nadal bêdzie u¿ytkownikiem wieczystym gruntu.
Analogicznie, gdy przedmiotem œwiadczenia bêdzie spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu, dla którego prowadzona jest ksiêga wieczysta, to w zwi¹zku z art. 2451 k.c. (ustanawiaj¹cym zasadê, ¿e do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego ujawnionego w ksiêdze wieczystej
potrzebny jest wpis do tej ksiêgi), je¿eli wierzyciel nie zostanie wpisany
21

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1216 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn.:
Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.).
22
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do ksiêgi wieczystej, zobowi¹zanie pierwotne nie wygaœnie, a d³u¿nikowi
nadal przys³ugiwaæ bêdzie prawo do lokalu.
Spe³nienie œwiadczenia zastêpczego skutkuje wygaœniêciem zobowi¹zania pierwotnego. Zatem w przypadku wad przedmiotu œwiadczenia
wierzyciel nie mo¿e domagaæ siê wykonania œwiadczenia pierwotnego.
Jednak¿e gdy przedmiot œwiadczenia ma wady, d³u¿nik obowi¹zany jest
do rêkojmi wed³ug przepisów o rêkojmi przy sprzeda¿y (art. 453 zd. 2
k.c.). Zgodnie z przepisem art. 560 § 1 k.c., je¿eli przedmiot œwiadczenia
zastêpczego ma wady, wierzyciel mo¿e od umowy odst¹piæ. W takim
przypadku nale¿y przyj¹æ, ¿e dochodzi do reaktywowania pierwotnego
zobowi¹zania23.
Implikuje to szczególne skutki dla zawartej w formie aktu notarialnego
umowy datio in solutum, zgodnie z któr¹ œwiadczeniem zastêpczym by³o
przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci. Dopuszczalnoœæ odst¹pienia
w ramach ustawowego uprawnienia od umowy, na podstawie której nast¹pi³o przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci, potwierdzona zosta³a
uchwa³¹ sk³adu siedmiu sêdziów SN z dnia 30 listopada 1994 r.24 W uzasadnieniu tej uchwa³y S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e odst¹pienie od umowy
przenosz¹cej w³asnoœæ nieruchomoœci nie powoduje automatycznego
przejœcia w³asnoœci z powrotem na zbywcê. Wynika st¹d koniecznoœæ
zawarcia umowy przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci z wierzyciela na
d³u¿nika.

5. Przedwstêpna umowa o œwiadczenie w miejsce wype³nienia
Stosownie do art. 389 k.c., umowa przedwstêpna (pactum de contahendo) jest umow¹, w której jedna ze stron lub obie zobowi¹zuj¹ siê
do zawarcia w przysz³oœci oznaczonej umowy, tzw. umowy przyrzeczonej. W literaturze by³o kwesti¹ sporn¹, czy umowa przedwstêpna mo¿e
dotyczyæ wszelkiego rodzaju umów definitywnych nale¿¹cych do zakresu prawa cywilnego, czy tylko umów o charakterze zobowi¹zuj¹cym lub
zobowi¹zuj¹co-rozporz¹dzaj¹cym. Z. Radwañski dopuszcza³ stosowanie
umowy przedwstêpnej do innych umów ni¿ zobowi¹zuj¹cych i zobowi¹23
T. W i œ n i e w s k i, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia, Warszawa 2001, s. 489; P. D r a p a ³ a, Œwiadczenie w miejsce wykonania..., s. 37.
24
Uchwa³a SN III CZP 130/94, OSNC 1995, nr 3, poz. 42.
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zuj¹co-rozporz¹dzaj¹cych tylko per analogiam25. Skoro art. 389 k.c. nie
zawiera ¿adnych ograniczeñ w tym wzglêdzie, opieraj¹c siê na generalnie
obowi¹zuj¹cej zasadzie swobody umów, nale¿y uznaæ, ¿e umowa przedwstêpna mo¿e dotyczyæ tak¿e umów rozporz¹dzaj¹cych26, a wœród nich
tak¿e umowy o œwiadczenie w miejsce wykonania.
W praktyce umowa przedwstêpna znajdzie zastosowanie, w sytuacji
gdy strony podjê³y ju¿ decyzjê o zawarciu umowy stanowczej, a zaistnia³y
obiektywne przyczyny uniemo¿liwiaj¹ce zawarcie umowy definitywnej
(np. koniecznoœæ uzyskania stosownych decyzji czy zezwoleñ)27.
Umowa przedwstêpna mo¿e byæ umow¹ jednostronnie zobowi¹zuj¹c¹
lub dwustronnie zobowi¹zuj¹c¹, w zale¿noœci od tego, czy tylko jedna
strona zobowi¹zuje siê do zawarcia umowy przyrzeczonej, czy te¿ zobowi¹zanie takie zaci¹gaj¹ obie strony. Rozró¿nienie to ma zasadniczy
wp³yw na uprawnienia stron, przy czym umowa przedwstêpna w formie
aktu notarialnego wywo³a skutek silniejszy w postaci mo¿noœci dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 k.c.). W pierwszym
przypadku tylko jednej stronie przys³uguje uprawnienie do ¿¹dania od
drugiej strony zawarcia umowy przyrzeczonej. W drugim przypadku
uprawnienie takie s³u¿y obu stronom28.
W praktyce notarialnej najczêœciej spotykane s¹ umowy przedwstêpne
o charakterze dwustronnie zobowi¹zuj¹cym, tym niemniej mo¿liwe jest
zawarcie jednostronnie zobowi¹zuj¹cej przedwstêpnej umowy o œwiadczenie w miejsce wykonania. Je¿eli stron¹ zobowi¹zan¹ bêdzie wy³¹cznie
d³u¿nik, wierzyciel bêdzie móg³ ¿¹daæ od niego wykonania zobowi¹zania
pierwotnego lub spe³nienia œwiadczenia pierwotnego. Doprowadzi to do
powstania po jego stronie upowa¿nienia przemiennego. Je¿eli natomiast
stron¹ zobowi¹zan¹ bêdzie wy³¹cznie wierzyciel, nie bêdzie on móg³
odmówiæ przyjêcia od d³u¿nika œwiadczenia zastêpczego, wskutek którego wygaœnie zobowi¹zanie pierwotne.
25
Z. R a d w a ñ s k i, [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Warszawa-Wroc³aw
1981, s. 411.
26
A. K o n d r a c k a, Pojêcie i charakter prawny umowy przedwstêpnej, Monitor Prawniczy 1999, nr 3, s. 12.
27
R. G i l e r, Datio in solutum, Nowy Przegl¹d Notarialny 2002, nr 1, s. 84.
28
Z. R a d w a ñ s k i, [w:] System prawa cywilnego..., s. 410.
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Zgodnie z art. 389 k.c., umowa przedwstêpna powinna okreœlaæ istotne
postanowienia umowy przyrzeczonej. Przedwstêpna umowa o œwiadczenie w miejsce wykonania powinna zatem okreœlaæ:
1) zobowi¹zanie pierwotne, od którego d³u¿nik chce siê zwolniæ, wraz
z okreœleniem œwiadczenia pierwotnego,
2) œwiadczenie zastêpcze.
Analogicznie jak przy zawieraniu umowy datio in solutum, tak i przy
zawieraniu umowy przedwstêpnej do niej punktem wyjœcia jest istnienie
wa¿nego zobowi¹zania pierwotnego. Zobowi¹zanie to musi powstaæ
wczeœniej. B³êdnym jest dokumentowanie w jednym akcie notarialnym
zobowi¹zania pierwotnego i przedwstêpnej umowy o œwiadczenie w miejsce
wykonania29. W rzeczywistoœci bowiem dochodzi tu najczêœciej do wykreowania zobowi¹zania przemiennego, a wiêc do sytuacji gdy d³u¿nik
jest zobowi¹zany w ten sposób, ¿e wykonanie mo¿e nast¹piæ przez spe³nienie
jednego z kilku œwiadczeñ (art. 365 § 1 k.c.). Wtórn¹ kwesti¹ jest to,
komu strony umowy przyznaj¹ uprawnienie do dokonania wyboru œwiadczenia czy te¿ poprzestan¹ na regule kodeksowej, wynikaj¹cej z przepisu
art. 365 k.c.
Sporz¹dzona w formie aktu notarialnego przedwstêpna umowa o œwiadczenie w miejsce wykonania wywo³a skutek silniejszy, okreœlony w art.
389 § 2 k.c. jako mo¿liwoœæ dochodzenia przez stronê uprawnion¹ zawarcia umowy przyrzeczonej. Roszczenie o zawarcie przyrzeczonej umowy
o œwiadczenie w miejsce wykonania (w której œwiadczeniem zastêpczym
jest przeniesienie prawa w³asnoœci nieruchomoœci wzglêdnie u¿ytkowania
wieczystego lub spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu) mo¿e
zostaæ ujawnione w dziale III ksiêgi wieczystej (prowadzonej dla tej
nieruchomoœci wzglêdnie u¿ytkowania wieczystego lub spó³dzielczego
w³asnoœciowego prawa do lokalu), zgodnie z art. 16 ust. 1 u.k.w.h., na
podstawie wniosku zawartego w oparciu z wol¹ stron w akcie notarialnym b¹dŸ te¿ z³o¿onego w s¹dzie przez stronê w terminie póŸniejszym.

29
Tak trafnie R. G i l e r, Datio in solutum..., s. 84, analizowany przez autora kazus
dotycz¹cy udokumentowania w akcie notarialnym umowy po¿yczki oraz przedwstêpnej
umowy przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci przez po¿yczkobiorcê na rzecz po¿yczkodawcy w miejsce zwrotu po¿yczki.
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