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Wybrane problemy regulacji czynnoœci prawnych
w nowym kodeksie cywilnym1
I. Uwagi wstêpne
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego prowadzi intensywne prace
nad przysz³ym kszta³tem polskiego kodeksu cywilnego. Prace te prowadzone s¹ w takiej formule, która zak³ada jako cel stworzenie projektu
nowego kodeksu cywilnego. Nie stanowi to, moim zdaniem, przes¹dzenia
dyskusji o tym, czy dotychczasowy kodeks powinien zostaæ zast¹piony
nowym, ale i brak konsensu w tej kwestii nie jest przeszkod¹ do tego,
by takie prace prowadziæ. Dopiero zapoznanie siê z efektem prowadzonych dzia³añ pozwoli podj¹æ œwiadom¹ decyzjê, czy zachowujemy w mocy
kodeks z 1964 r., czy te¿ zastêpujemy go aktem nowym. Nikt nie
kwestionuje bowiem wysokiej jakoœci i znacznej przydatnoœci praktycznej
obecnego kodeksu, a w swoich pracach Komisja przestrzega g³ównego
za³o¿enia, ¿e nowe uregulowania maj¹ stanowiæ kontynuacjê dotychczasowej linii rozwoju polskiego prawa cywilnego, musz¹ bazowaæ na
znakomitych tradycjach tej dyscypliny prawa w naszym kraju i nie powinny
lekkomyœlnie przekreœlaæ wartoœciowego dorobku polskiej myœli prawniczej minionego wieku.

1
Referat wyg³oszony na konferencji naukowej „Nowy kodeks cywilny – lifting czy
rewolucja?” zorganizowanej w Warszawie w dniach 30.11 – 1.12.2007 r. przez Stowarzyszenie Notariuszy RP.
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Mo¿e zatem zdarzyæ siê tak, ¿e wyniki prac Komisji wyka¿¹, i¿ wskazane
s¹ jedynie stosunkowo niewielkie zmiany w materii kodeksowej, nadaj¹ce
siê do wprowadzenia drog¹ kolejnej, choæ obszernej, nowelizacji aktu
obecnie obowi¹zuj¹cego. Mo¿e te¿ zdarzyæ siê tak, ¿e mimo wysi³ków
wszystkich zaanga¿owanych w tê sprawê osób utworzony projekt nie
bêdzie sta³ na tak wysokim poziomie merytorycznym i techniczno-legislacyjnym, jaki pozwoli³by mu konkurowaæ z kodeksem z 1964 r. Mo¿e
jednak byæ i tak, ¿e w wyniku prac Komisji powstanie projekt aktu
prawnego znacz¹co odmiennego od kodeksu z 1964 r. i stanowi¹cego
dla niego realn¹ alternatywê. ¯adnego z tych mo¿liwych efektów pracy
Komisji nie mo¿na dziœ wykluczyæ, ale te¿ ¿adnego nie wolno, moim
zdaniem, traktowaæ jako pewny i nieuchronny. Ponadto, nawet gdyby
praca Komisji Kodyfikacyjnej mia³a pozostaæ bez jakiegokolwiek efektu
normatywnego, to i tak nie pójdzie na marne, poniewa¿ towarzysz¹cy
jej namys³ i dyskusja nad kszta³tem polskiego prawa cywilnego maj¹
wartoœæ same w sobie.
Wychodz¹c z tego w³aœnie za³o¿enia, chcia³bym przedstawiæ poni¿ej
kilka tez na temat niektórych zagadnieñ regulacji czynnoœci prawnych
w nowym lub zmienionym kodeksie cywilnym. Po czêœci s¹ one inspirowane tocz¹cymi siê obecnie pracami Zespo³u Problemowego Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powo³anego do opracowania przepisów
kodeksu cywilnego dotycz¹cych czynnoœci prawnych2, nie stanowi¹ jednak
stanowiska tego Zespo³u (ani tym bardziej Komisji Kodyfikacyjnej), ale
s¹ wy³¹cznie wyrazem pogl¹dów autora.

II. Tradycje i inspiracje
Obecnie obowi¹zuj¹ca regulacja czynnoœci prawnych w ksiêdze I k.c.
ma swoje korzenie przede wszystkim w przepisach kodeksu zobowi¹zañ
z 1933 r.3 Po II wojnie œwiatowej przepisy kodeksu zobowi¹zañ dotycz¹ce czynnoœci prawnych zosta³y uzupe³nione dekretem z dnia 12 listo2
Zespo³em tym kieruje Przewodnicz¹cy KKPC prof. Zbigniew Radwañski, a w jego
sk³ad wchodz¹ prof. J. Go³aczyñski, prof. M. Romanowski (cz³onkowie KKPC) oraz prof.
W. Kocot, dr hab. P. Machnikowski, dr K. Górska, dr E. Rott-Pietrzyk, dr M. Krajewski,
dr D. Szostek i dr R. Trzaskowski.
3
Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z 27 paŸdziernika 1933 r. – Kodeks zobowi¹zañ
(Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.).
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pada 1946 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego4. Kolejnym etapem
rozwoju prawa cywilnego by³o zast¹pienie wymienionego dekretu ustaw¹
z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego5. Akt ten
obowi¹zywa³ do dnia wejœcia w ¿ycie kodeksu cywilnego. Z dniem 1
stycznia 1965 r., na podstawie art. III przepisów wprowadzaj¹cych kodeks
cywilny6, zarówno przepisy ogólne prawa cywilnego, jak i kodeks zobowi¹zañ zosta³y uchylone. Nastêpnie zmiana ustroju spo³eczno-gospodarczego po 1989 r. spowodowa³a doœæ powa¿ne reformy tej czêœci
prawa cywilnego. Regulacja czynnoœci prawnych by³a zmieniana kilkakrotnie, najwiêksze znaczenie mia³y nowelizacje z dnia: 28 lipca 1990 r.7,
23 sierpnia 1996 r.8 oraz 14 lutego 2003 r.9
Porównanie treœci wymienionych powy¿ej aktów prawnych pozwala
bez trudu zauwa¿yæ ci¹g³oœæ w podstawowych przynajmniej aspektach
regulacji problematyki czynnoœci prawnych. Kolejne akty normatywne,
w tym kodeks cywilny z 1964 r., nie przekreœli³y tego, co stanowi³o o sile
i wartoœci kodeksu zobowi¹zañ, a co polega³o na wziêciu pod rozwagê
dorobku prawnego wiod¹cych systemów zachodnioeuropejskich (niemieckiego, austriackiego, francuskiego i szwajcarskiego) oraz wybraniu
tych rozwi¹zañ, które najlepiej sprawdzi³y siê w praktyce i najlepiej by³y
dostosowane do specyfiki polskiego ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego.
Ten rodowód kodeksu cywilnego pozwala uznaæ, ¿e by³a to kodyfikacja
uwzglêdniaj¹ca g³ówne nurty rozwoju prawa prywatnego w Europie
w pierwszej po³owie XX wieku. Z kolei przebieg prac nad nowelizacjami
dokonywanymi po 1989 r. wykazuje, ¿e ich autorzy tak¿e uwzglêdniali
aktualne osi¹gniêcia legislacyjne pañstw zachodnioeuropejskich oraz
podstawowe akty prawa miêdzynarodowego (zw³aszcza konwencjê wiedeñsk¹ o umowach miêdzynarodowej sprzeda¿y towarów) i dokumenty
nienormatywne (takie jak Zasady Europejskiego Prawa Umów czy Zasady
UNIDROIT) w tej dziedzinie.
4

Dz.U. Nr 67, poz. 369 ze zm.
Dz.U. Nr 34, poz. 311.
6
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 94).
7
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321).
8
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 114, poz. 542).
9
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 49, poz. 408).
5
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Nie mo¿na zatem twierdziæ, ¿e polskie przepisy o czynnoœciach prawnych, choæ zawarte w akcie normatywnym z 1964 r., s¹ oderwane od
g³ównych nurtów rozwoju prawa prywatnego w Europie czy te¿ nienowoczesne. Nie oznacza to jednak, ¿e nale¿y zamkn¹æ siê na jakiekolwiek
inspiracje zewnêtrzne. Na obecnym etapie kszta³towania regulacji czynnoœci prawnych nowym Ÿród³em inspiracji, które nale¿y braæ pod uwagê,
jest przede wszystkim dorobek prawny Unii Europejskiej (podsumowany
w Principles of the Existing EC Private Law10) oraz projekt Common
Frame of Reference. Nie trzeba jednak dodawaæ, ¿e obydwa Ÿród³a musz¹
byæ wykorzystywane krytycznie, raczej jako zas³uguj¹ce na rozwa¿enie
propozycje co do pewnych kierunków rozwi¹zañ ni¿ jako gotowe do
wykorzystania wzorce legislacyjne.

III. Zakres i struktura regulacji ogólnej czynnoœci prawnych
1. Zakres regulacji
Podstawowym za³o¿eniem co do struktury kodeksu jest zachowanie
w nim wyodrêbnionej ogólnej regulacji czynnoœci prawnych, obejmuj¹cej
wszystkie rodzaje tych czynnoœci. Unormowanie ogólne mia³oby zatem
za swój przedmiot czynnoœci prawne, a nie umowy, jak to jest w niektórych systemach europejskich oraz w aktach niewi¹¿¹cych typu Zasad
Europejskiego Prawa Umów albo CFR. Ponadto by³oby to uregulowanie
czynnoœci prawnych nale¿¹cych do wszelkich dziedzin prawa prywatnego, a nie tylko regulacja czynnoœci zobowi¹zaniowych, któr¹ do czynnoœci nale¿¹cych do innych dziedzin tego prawa nale¿a³oby stosowaæ
odpowiednio.
Przy przyjêciu takiego za³o¿enia powinno siê, jak s¹dzê, zachowaæ
wyodrêbnion¹ grupê przepisów ogólnych o zobowi¹zaniach (obecny tytu³
I ksiêgi III k.c.), a byæ mo¿e tak¿e odrêbn¹ ogóln¹ regulacjê umów
obligacyjnych (obecny tytu³ III ksiêgi III). Ponownego przemyœlenia wymaga³by jednak podzia³ materii kodeksowej pomiêdzy czêœæ ogóln¹ i prawo
obligacyjne. Przepisy te dotycz¹ bowiem rodzajowo tej samej problematyki, ró¿ni je jedynie zakres zastosowania: przepisy ksiêgi I odnosz¹ siê
do wszystkich dziedzin prawa prywatnego, przepisy ksiêgi III – wy³¹cz10
Zob. Research Group on the Existing EC Private Law, Principles of the Existing
EC Contract Law (Acquis Principles), Contract I, München 2007.
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nie do prawa zobowi¹zañ. Ewentualne zmiany powinny byæ wprowadzane tylko wówczas, gdy bêd¹ s³u¿yæ lepszej realizacji przyjêtej zasady
podzia³u. W mojej ocenie nie ma obecnie przepisów ksiêgi I, których
zastosowanie ogranicza³oby siê do umów zobowi¹zaniowych. Nale¿y
natomiast rozwa¿yæ, czy czêœæ przepisów prawa obligacyjnego odnosz¹cych siê do czynnoœci prawnych nie ma (lub nie powinna mieæ) znaczenia
wykraczaj¹cego poza sferê zobowi¹zañ. Moim zdaniem dyskusji wymagaj¹ cztery zagadnienia:
1) Umiejscowienie przepisu statuuj¹cego zasadê swobody umów
Wyra¿enie swobody umów w odrêbnym przepisie prawa stanowi
tradycjê polskiego prawodawstwa i nie ma powodu, by od tej tradycji
odstêpowaæ. Obecnie przepis ten (art. 3531) zamieszczony jest w tytule
I ksiêgi III k.c., nazwanym „Przepisami ogólnymi”. Tytu³ ten reguluje
rozmaite generalne zagadnienia stosunków zobowi¹zaniowych – podaje
zarys definicji zobowi¹zania (art. 353) i okreœla ogólnie podstawowe
obowi¹zki stron lub ustanawia instytucje odnosz¹ce siê do ró¿nych typów
stosunków zobowi¹zaniowych powstaj¹cych z ró¿nych Ÿróde³. Na rozwa¿enie zas³uguje jednak przeniesienie przepisu o swobodzie umów do
ksiêgi I, do przepisów ogólnych o czynnoœciach prawnych, gdzie móg³by
zaj¹æ jedno z pierwszych miejsc. Za zmian¹ tak¹ przemawiaj¹ raczej wzglêdy
ideowe ni¿ techniczne. Mo¿na twierdziæ, ¿e z uwagi na znaczenie swobody umów w gospodarce rynkowej oraz rolê przepisu, który j¹ wyra¿a,
powinien on, jako podstawowa deklaracja ideowa ustawodawcy, znaleŸæ
siê na wstêpie przepisów o czynnoœciach prawnych. Zamieszczenie przepisu
o swobodzie umów wœród przepisów ogólnych o czynnoœciach prawnych mo¿e ponadto dawaæ silniejsz¹ podstawê do (wyra¿anego ju¿ dziœ
czêsto pogl¹du), ¿e swoboda kszta³towania treœci stosunku prawnego
odnosi siê nie tylko do stosunków zobowi¹zaniowych, ale tak¿e do innych
stosunków prawa prywatnego, które maj¹ charakter relacji dwustronnie
zindywidualizowanych (stosunków prawnych typu wzglêdnego), przede
wszystkim relacji dwustronnych w ramach stosunków praw rzeczowych
na rzeczach cudzych. To zagadnienie nie jest jednak proste, poniewa¿ nie
wszystkie stosunki tego rodzaju objête s¹ swobod¹ kszta³towania ich
treœci, a ponadto, nawet gdy swoboda ta istnieje, jest swobod¹ kszta³towania treœci stosunku prawnego w ramach ustawowo wyznaczonego
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typu, a nie (jak w prawie zobowi¹zañ) swobod¹ tworzenia stosunków
nietypowych.
Prezentowane rozwi¹zanie ma jednak tak¿e wady, bêd¹ce skutkiem
obowi¹zywania w polskiej praktyce dyrektyw wyk³adni jêzykowej, tzw.
systematycznej (opartej na umiejscowieniu przepisu w uk³adzie tekstu
ustawy). Istnienie tych dyrektyw powoduje, ¿e ka¿da decyzja o umiejscowieniu przepisu w strukturze aktu prawnego mo¿e mieæ wp³yw na
treœæ wyra¿onej w nim normy. Zamieszczenie przepisu o swobodzie umów
wœród przepisów ogólnych o czynnoœciach prawnych sk³ania³oby, jak
wspomina³em, do wnioskowania, ¿e swoboda kszta³towania treœci stosunku prawnego odnosi siê nie tylko do stosunków zobowi¹zaniowych.
Interpretacja dopatruj¹ca siê swobody kszta³towania wszelkich stosunków prawa prywatnego by³aby b³êdna, mo¿na jej jednak unikn¹æ odpowiednim zastrze¿eniem w treœci przepisu, ograniczaj¹cym swobodê stron
do relacji prawnych zachodz¹cych pomiêdzy nimi samymi. Jednak nawet
wówczas przepis pozwala³by na interpretacjê, w myœl której swoboda
kszta³towania odnosi siê do wszystkich stosunków typu wzglêdnego
(maj¹cych charakter relacji dwustronnych), co tak¿e by³oby dyskusyjne.
O ile coraz powszechniej akceptowany jest pogl¹d o swobodzie kszta³towania relacji dwustronnych w ramach stosunków praw rzeczowych
na rzeczach cudzych, to nie mo¿na tego raczej powiedzieæ o stosunkach
prawa rodzinnego czy zwi¹zanych z dziedziczeniem. Nie wydaje siê, by
to ryzyko da³o siê ³atwo zminimalizowaæ za pomoc¹ okreœlonego sformu³owania przepisu. Istnienie ograniczeñ swobody w tych dziedzinach
nale¿a³oby wówczas uzasadniaæ bezwzglêdnie wi¹¿¹cym charakterem norm
reguluj¹cych te stosunki b¹dŸ sprzecznoœci¹ umów maj¹cych je kszta³towaæ z wartoœciami pozaprawnymi (przywo³ywanymi przez odpowiedni¹ klauzulê generaln¹ w przepisie ograniczaj¹cym dopuszczaln¹ treœæ
czynnoœci prawnej). Podobnie zreszt¹ zamieszczenie przepisu o swobodzie umów wœród „ogólnych przepisów o zobowi¹zaniach umownych”
sk³ania³oby do wniosku, ¿e swoboda kszta³towania treœci zobowi¹zania
odnosi siê wy³¹cznie do zobowi¹zañ umownych (powstaj¹cych przez
zawarcie umowy), a by³by to, moim zdaniem, wniosek niepoprawny.
W drodze umowy zmieniaj¹cej lub rozwi¹zuj¹cej strony mog¹ modyfikowaæ treœæ czy znosiæ tak¿e zobowi¹zania powstaj¹ce w inny sposób.
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Ta w¹tpliwoœæ interpretacyjna musia³aby zostaæ uchylona przez odpowiednie sformu³owanie przepisu.
2) Umiejscowienie regulacji wzorców umownych
Na rozwa¿enie zas³uguje propozycja przeniesienia do przepisów ogólnych o czynnoœciach prawnych regulacji wzorców umownych. Trzeba
bowiem zauwa¿yæ, ¿e ich stosowanie nie musi byæ ograniczone tylko
do umów zobowi¹zaniowych, poniewa¿ wzorce umowne mog¹ byæ (i s¹)
u¿ywane tak¿e przy zawieraniu np. umów z zakresu prawa w³asnoœci
intelektualnej (zw³aszcza prawa autorskiego), a tak¿e niektórych umów
prawa rzeczowego, np. ustanowienia zastawu czy przew³aszczenia na
zabezpieczenie. Ewentualna zmiana umiejscowienia przepisów nie powinna natomiast obj¹æ regulacji niedozwolonych postanowieñ umownych,
które odnosz¹ siê raczej tylko do stosunków zobowi¹zaniowych.
3) Charakter prawny i miejsce uregulowania wyzysku
To zagadnienie mo¿e tu zostaæ tylko zasygnalizowane. Byæ mo¿e
ustawodawca powinien zdecydowaæ siê na zmianê kwalifikacji prawnej
wyzysku i przywrócenie mu przymiotu wady oœwiadczenia woli, wzorem
kodeksu zobowi¹zañ i niektórych ustawodawstw obcych (podobn¹ kwalifikacjê przyjêto w Zasadach Europejskiego Prawa Umów i projekcie
CFR, które nie pos³uguj¹ siê jednak terminem „wady oœwiadczenia woli”).
W takim wypadku uzasadnione by³oby umieszczenie odpowiedniego
przepisu wœród postanowieñ o wadach oœwiadczeñ woli zawartych
w ksiêdze I k.c.
4) Lokacja przepisów o umowie przedwstêpnej
Dalszym zagadnieniem jest umiejscowienie przepisów o umowie
przedwstêpnej oraz ewentualnych innych przepisów o zobowi¹zaniach
zwi¹zanych z dokonywaniem czynnoœci prawnych (umowie ramowej,
opcji). Tu mog¹ œcieraæ siê argumenty teoretyczne i praktyczne. Umowa
przedwstêpna mo¿e byæ traktowana jako umowa zobowi¹zuj¹ca do
zawarcia w zasadzie jakiejkolwiek (nie tylko zobowi¹zaniowej) innej umowy.
Z tego punktu widzenia jest to umowa zobowi¹zuj¹ca o charakterystycznym œwiadczeniu polegaj¹cym na zawarciu umowy (z³o¿eniu oœwiadczenia woli i, ewentualnie, dokonaniu innych czynnoœci potrzebnych do zawarcia
umowy). Taka kwalifikacja przemawia przeciwko umieszczeniu jej wœród
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przepisów ogólnych o umowach zobowi¹zaniowych, a sytuuje j¹, jako
zobowi¹zuj¹c¹ umowê nazwan¹, wœród innych umów czêœci szczegó³owej prawa zobowi¹zañ. Nie nale¿y jednak, moim zdaniem, tym argumentom konstrukcyjnym przyznawaæ decyduj¹cej wagi, bardziej istotne
wydaj¹ siê bowiem wzglêdy czysto praktyczne. Znaczenie umowy przedwstêpnej w procesie zawierania umowy docelowej (choæ nie jest ona
w sensie œcis³ym trybem zawarcia umowy, w praktyce gospodarczej jest
traktowana jako element procedury kontraktowania) oraz zwi¹zane z ni¹
szczególne regu³y odpowiedzialnoœci o charakterze przedkontraktowym
przemawiaj¹ za umieszczeniem przepisów j¹ reguluj¹cych w czêœci ogólnej
kodeksu, wœród przepisów o czynnoœciach prawnych.
2. Struktura przepisów ksiêgi I k.c. o czynnoœciach prawnych;
definicje
Moim zdaniem nale¿y zasadniczo utrzymaæ dotychczasow¹ strukturê
tytu³u poœwiêconego czynnoœciom prawnym (przepisy ogólne, zawarcie
umowy, forma czynnoœci prawnych, wady oœwiadczeñ woli, warunek).
Dodatkowy dzia³ powinny stanowiæ przepisy o wzorcach umownych,
natomiast przepisy o umowie przedwstêpnej, opcji itd. mog³yby byæ
w³¹czone do dzia³u „Zawarcie umowy”, ewentualnie wyodrêbnione w nim
w postaci osobnego rozdzia³u.
Osobnym zagadnieniem, zwi¹zanym jednak z kwesti¹ redakcji nowych przepisów, jest problem definicji podstawowych pojêæ. S¹dzê, ¿e
przygotowuj¹c nowy lub zmieniony kodeks cywilny, zw³aszcza w odniesieniu do czynnoœci prawnych, nale¿y k³aœæ wiêkszy nacisk na zrozumia³oœæ przepisów dla przeciêtnego uczestnika obrotu gospodarczego.
Wymaga tego rola kodeksu jako podstawowego regulatora tego obrotu.
Prawd¹ jest, ¿e brak definicji pojêæ zasadniczych nie stanowi przeszkody
w stosowaniu kodeksu przez prawników, ich obecnoœæ zwiêkszy³aby
jednak jasnoœæ kodeksu, wa¿n¹ z punktu widzenia osób niemaj¹cych
wykszta³cenia prawniczego. St¹d, podkreœlana w Zielonej Ksiêdze, potrzeba okreœlenia g³ównych typów czynnoœci prawnych (umowy, czynnoœci jednostronne, uchwa³y). Nale¿y tego dokonaæ, o ile tylko jest to
mo¿liwe, bez przenoszenia do kodeksu definicji doktrynalnych, odwo³uj¹cych siê do innych pojêæ wymagaj¹cych zdefiniowania, a wiêc niezwiêkszaj¹cych stopnia zrozumia³oœci kodeksu.
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Nie wydaje mi siê mo¿liwe sformu³owanie definicji czynnoœci prawnej,
która by³aby poprawna, jednoznaczna, syntetyczna, a przy tym wnosi³a
coœ nowego w stosunku do dotychczasowych uregulowañ (wszak rdzeñ
tego pojêcia – wywo³ywanie wyra¿onego w treœci czynnoœci skutku
prawnego – zawarty jest ju¿ w obecnym art. 56 k.c.). Badania porównawcze wskazuj¹, ¿e pojêcie czynnoœci prawnej, je¿eli jest znane w danym
systemie, rzadko jest przedmiotem definicji ustawowej. Definicja zawarta
w projekcie CFR („Czynnoœci¹ prawn¹ jest ka¿de oœwiadczenie, porozumienie lub deklaracja intencji, czy to wyraŸne, czy wnioskowane z zachowania, które wywo³uje lub ma na celu wywo³anie skutku prawnego.
Mo¿e ona byæ jednostronna, dwustronna lub wielostronna.”) wydaje mi
siê raczej potwierdzeniem tezy o niemo¿noœci dobrego zdefiniowania tego
pojêcia w tekœcie prawnym.
Wartoœciowym elementem nowej regulacji mo¿e natomiast byæ definicja umowy. Mo¿na j¹ sformu³owaæ na dwa sposoby: w postaci klasycznej (np.: „umow¹ jest czynnoœæ prawna z³o¿ona ze zgodnych oœwiadczeñ woli dwóch lub wiêcej stron, która tworzy, zmienia lub znosi stosunek
cywilnoprawny albo wywo³uje inny skutek prawny”) lub poœrednio, np.
w przepisach o zawarciu umowy (np.: „umowa zostaje zawarta, gdy dwie
lub wiêcej stron wyra¿¹ wolê stworzenia, zmiany lub zniesienia stosunku
prawnego albo wywo³ania innego skutku prawnego i osi¹gn¹ co do tego
wystarczaj¹ce porozumienie”). Drugi z tych sposobów wydaje siê bardziej wskazany w sytuacji, gdyby przepisy nie zawiera³y definicji czynnoœci prawnej. Do tego pojêcia odwo³uje siê bowiem pierwsza definicja
i trudno by³oby go unikn¹æ, pos³uguj¹c siê formu³¹ klasyczn¹ definicji,
gdzie „czynnoœæ prawna” stanowi genus proximum, a udzia³ dwóch lub
wiêcej stron i zgodnoœæ oœwiadczeñ woli to differentia specifica.
Definicja czynnoœci prawnej jednostronnej w postaci klasycznej wydaje
siê jeszcze trudniejsza do sformu³owania ni¿ definicja umowy. Bardziej
obiecuj¹ce jest inne podejœcie, polegaj¹ce na wprowadzeniu pojêcia czynnoœci jednostronnej w przepisie, który rozstrzyga³by o dopuszczalnoœci
czynnoœci prawnych tego rodzaju (o czym bêdzie mowa ni¿ej).
Za wskazane nale¿y uznaæ zdefiniowanie uchwa³y jako trzeciej (obok
umowy i czynnoœci jednostronnej) kategorii czynnoœci prawnych. Sformu³owanie definicji klasycznej nie wydaje siê potrzebne, niezbêdne jest
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natomiast wyra¿enie – choæ niekoniecznie wprost – podstawowych regu³
dotycz¹cych uchwa³:
– s¹ one podejmowane przez te organy czy zespo³y ludzkie, które maj¹
do tego kompetencjê wynikaj¹c¹ z ustawy, statutu osoby prawnej czy
umowy reguluj¹cej dzia³anie jakiejœ jednostki organizacyjnej b¹dŸ grupy
podmiotów (np. wspólników spó³ki cywilnej);
– s¹ one podejmowane przez g³osowanie;
– w zasadzie do podjêcia uchwa³y nie jest wymagana jednomyœlnoœæ
g³osuj¹cych;
– konieczne quorum i wiêkszoœæ g³osów okreœla akt reguluj¹cy podejmowanie danego rodzaju uchwa³.
Definicja czynnoœci rozporz¹dzaj¹cej, która by³aby przydatna m.in. do
u³atwienia wyk³adni przepisów o ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci
prawnych, warunku, w³asnoœci, wspó³w³asnoœci (obecne art. 17, 92,
140, 169, 198, 199 k.c.), mo¿e zostaæ wprowadzona przez nieznaczn¹
zmianê obecnego art. 57 k.c. (przy u¿yciu metody „definicji nawiasowej”). Zmiana ta podkreœla³aby, ¿e wymienione tam w §1 „przeniesienie,
obci¹¿enie, zmiana lub zniesienie prawa” to w³aœnie „rozporz¹dzenia”,
o których mówi siê w § 2. Je¿eli jednak nowa regulacja ma byæ rzeczywistym postêpem w stosunku do dotychczasowej, nale¿y sprecyzowaæ
termin „obci¹¿enie prawa”, bo na tym tle powstaj¹ pewne w¹tpliwoœci
(np. dotycz¹ce zakwalifikowania umowy najmu jako czynnoœci obci¹¿aj¹cej, a przez to rozporz¹dzaj¹cej). Definicja ta powinna zatem rozstrzygaæ, czy obci¹¿eniem (czynnoœci¹ obci¹¿aj¹c¹) jest tylko ustanowienie
na danym prawie prawa rzeczowego, czy te¿ ka¿da taka czynnoœæ
uprawnionego, która przyznaje innej osobie prawo skuteczne wobec
nabywców prawa obci¹¿anego. Moim zdaniem wskazane jest takie
sprecyzowanie terminu „obci¹¿enie prawa” (rozumianego jako czynnoœæ
o skutkach obci¹¿aj¹cych), by jednoznacznie wskazywa³ on, ¿e obci¹¿enie polega wy³¹cznie na ustanowieniu prawa rzeczowego, a nie na innej
czynnoœci uprawnionego, która przyznaje innej osobie prawo skuteczne
wobec nabywców prawa obci¹¿anego (np. najem). W¹skie ujêcie czynnoœci obci¹¿aj¹cych (a przez to i czynnoœci rozporz¹dzaj¹cych) odpowiada dotychczasowemu u¿yciu tego s³owa w prawie cywilnym. Przepisy obecnego kodeksu cywilnego pos³uguj¹ siê bowiem terminem
„obci¹¿enie” w odniesieniu do czynnoœci prawnej:
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– albo w kontekœcie wskazuj¹cym wyraŸnie na to, ¿e chodzi o ustanowienie prawa rzeczowego (art. 249, 252, 285 i inne) czy prawa, do
którego stosuje siê przepisy o prawach rzeczowych (art. 910 k.c.),
– albo w celu ograniczenia czyjejœ kompetencji do dokonywania
czynnoœci prawnych (art. 1093 k.c.) – w tym przypadku wzglêdy funkcjonalne przemawiaj¹ za uznaniem, ¿e chodzi wy³¹cznie o ustanowienie
prawa rzeczowego.
Inn¹ kwesti¹, nieobjêt¹ proponowan¹ regulacj¹, jest natomiast to, ¿e
s³owo „obci¹¿enie” pojawia siê tak¿e w odniesieniu do prawa podmiotowego (przepisy stanowi¹ce, ¿e rzecz czy prawo jest obci¹¿one prawem
osoby trzeciej, np. w art. 170, art. 241, art. 556 § 2, art. 5751 k.c.). Tej
kwestii nie nale¿y rozstrzygaæ w przepisach o czynnoœciach prawnych,
w poszczególnych przypadkach mo¿e bowiem byæ wskazane przyjêcie
szerszego znaczenia tego terminu (np. dla potrzeb rêkojmi za wady prawne
w³aœciwe mo¿e byæ uznanie najmu za istniej¹ce obci¹¿enie rzeczy).
Rozwa¿enia wymaga tak¿e wprowadzenie jaœniejszej ni¿ dot¹d definicji
oœwiadczenia woli, a przede wszystkim rozdzielenie w przepisach definicji
oœwiadczenia woli od wyra¿enia zasady swobody formy oœwiadczenia.
Definicja oœwiadczenia woli podkreœla³aby wówczas reguluj¹cy charakter
tego zachowania, natomiast przepisy o formie stwierdza³yby jasno, ¿e
oœwiadczeniem woli mo¿e byæ ka¿de zachowanie siê osoby.

IV. Dopuszczalnoœæ dokonywania czynnoœci prawnych jednostronnych
Zagadnienie to, sygnalizowane w Zielonej Ksiêdze, jest z³o¿one. Przede
wszystkim nale¿y odró¿niæ czynnoœci prawne wywo³uj¹ce skutki maj¹tkowe (rozporz¹dzaj¹ce i zobowi¹zuj¹ce, w tym wywo³uj¹ce skutki
w postaci ukszta³towania stosunku prawnego) od czynnoœci czysto upowa¿niaj¹cych. Czêœæ nieporozumieñ w tej dziedzinie bierze siê st¹d, ¿e
jako argumenty za otwartym katalogiem czynnoœci jednostronnych przedstawia siê twierdzenia odnosz¹ce siê do upowa¿nieñ, a wiêc czynnoœci
niewywo³uj¹cych zmian w sferze maj¹tkowej ¿adnego podmiotu (samego
dokonuj¹cego czynnoœci ani innych osób). Tymczasem opór przeciwko
szerszemu dopuszczeniu czynnoœci jednostronnych wi¹¿e siê z obaw¹
przed mo¿liwoœci¹ wp³ywania jednostronn¹ decyzj¹ na cudz¹ sytuacjê
maj¹tkow¹ (czemu, w mojej ocenie, sprzeciwia siê art. 31 Konstytucji
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RP). Dlatego po pierwsze, problem swobody dokonywania czynnoœci
jednostronnych dotyczy czynnoœci rozporz¹dzaj¹cych i zobowi¹zuj¹cych
oraz dokonywanych na podstawie praw podmiotowych czy uprawnieñ
kszta³tuj¹cych. Po drugie, musi on zostaæ rozstrzygniêty z poszanowaniem zasady wolnoœci i autonomii jednostki.
Mo¿liwe s¹ tu, moim zdaniem, dwa rozwi¹zania:
1. Generalne dopuszczenie nietypowych czynnoœci jednostronnych,
po³¹czone ze sprecyzowaniem warunków, jakie musz¹ one spe³niaæ oraz
zapewnieniem ochrony osobom trzecim przed niechcianymi przysporzeniami. T¹ drog¹ poszed³, w odniesieniu do czynnoœci zobowi¹zuj¹cych,
projekt CFR, stanowi¹c, ¿e wa¿ne przyrzeczenie jednostronne (zobowi¹zanie siê) jest wi¹¿¹ce dla osoby, która je z³o¿y³a, je¿eli zosta³o ono z³o¿one
z zamiarem prawnego zwi¹zania siê bez koniecznoœci jego przyjêcia przez
inn¹ osobê. Jednostronna czynnoœæ prawna musi jednak spe³niaæ okreœlone wymagania (zamiar wywo³ania skutku prawnego, okreœlonoœæ
czynnoœci, z³o¿enie oœwiadczenia adresatowi lub publicznie), a przede
wszystkim, je¿eli przyznaje ona prawo lub korzyœæ osobie, do której jest
adresowana, osoba ta mo¿e je odrzuciæ przez niezw³oczne z³o¿enie
oœwiadczenia osobie dokonuj¹cej czynnoœci.
2. Generalne wy³¹czenie skutecznoœci czynnoœci jednostronnych, o ile
nie maj¹ one podstawy w ustawie lub wczeœniejszej umowie stron, pomiêdzy
którymi maj¹ wywo³ywaæ efekt.
Moim zdaniem, w systemie polskim to drugie rozwi¹zanie jest w³aœciwe. Przemawiaj¹ za tym nastêpuj¹ce argumenty:
– dopóki system ten przewiduje obowi¹zek wspó³dzia³ania wierzyciela
z d³u¿nikiem, w tym obowi¹zek przyjêcia œwiadczenia, oraz instytucjê
zw³oki wierzyciela powoduj¹cej jego odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹,
a tak¿e mo¿liwoœæ z³o¿enia przedmiotu œwiadczenia do depozytu s¹dowego na koszt wierzyciela (obecnie art. 354 § 2 i 486 oraz art. 470 k.c.),
nawet uzyskanie przymiotu strony uprawnionej w zobowi¹zaniu ma istotne
znaczenie dla sytuacji maj¹tkowej podmiotu;
– mo¿liwoœæ odrzucenia korzyœci przez oœwiadczenie niezw³ocznie
z³o¿one osobie dokonuj¹cej czynnoœci prawnej jednostronnej nie zabezpiecza, moim zdaniem, dostatecznie interesów innych podmiotów, poniewa¿ bez wystarczaj¹cego uzasadnienia obci¹¿a je obowi¹zkiem przejawienia aktywnoœci w celu ochrony swojej sfery maj¹tkowej;
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– czêœæ podawanych na uzasadnienie rozwi¹zania przyjêtego w CFR
przyk³adów maj¹cych potwierdziæ przydatnoœæ konstrukcji czynnoœci
prawnych jednostronnych odnosi siê do takich czynnoœci, które s¹ z mocy ustawy dopuszczalne w prawie polskim (np. przyrzeczenie publiczne)
– inne przyk³ady dotycz¹ czynnoœci, które mo¿na co najmniej równie
dobrze uwa¿aæ za umowy (a zatem interes beneficjenta chroniony jest
przez wymóg z³o¿enia przez niego oœwiadczenia woli)
– w tych przypadkach, w których obci¹¿enie beneficjenta obowi¹zkiem aktywnoœci jest uzasadnione, mo¿na stosowaæ znane prawu polskiemu konstrukcje milcz¹cego przyjêcia oferty lub te¿ przyjêcia jej przez
czynnoœci dorozumiane.
Z tych wzglêdów uwa¿am, ¿e je¿eli zagadnienie dopuszczalnoœci czynnoœci prawnych jednostronnych ma byæ ustawowo rozstrzygniête, to
powinno to byæ rozstrzygniêcie negatywne. Jak ju¿ wyjaœniano, problem
swobody dokonywania tych czynnoœci dotyczy czynnoœci rozporz¹dzaj¹cych i zobowi¹zuj¹cych oraz dokonywanych na podstawie praw podmiotowych czy uprawnieñ kszta³tuj¹cych. Nie ma natomiast przeszkód
dla dopuszczenia swobodnego dokonywania czynnoœci prawnych upowa¿niaj¹cych. Z tego wzglêdu proponowane wy³¹czenie swobody dokonywania czynnoœci prawnych jednostronnych musi byæ tak zakreœlone,
by oddziela³o sferê czynnoœci objêtych zamkniêtym katalogiem od sfery
dopuszczalnych czynnoœci upowa¿niaj¹cych, jednak bez definiowania tych
ostatnich, co by³oby trudne do wykonania. W³aœciwym sformu³owaniem
wydaje siê odniesienie do „czynnoœci, które maj¹ powodowaæ zmiany
w prawach podmiotowych”. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e do dokonywania jednostronnej czynnoœci prawnej upowa¿niaæ mo¿e nie tylko ustawa,
ale tak¿e wczeœniejsza umowa stron, jednak¿e w tym ostatnim wypadku
skutki czynnoœci ograniczone s¹ do stron tej umowy.

V. Klauzule generalne w regulacji czynnoœci prawnych
Zagadnienie katalogu klauzul generalnych w kodeksie cywilnym ma
charakter ogólny i podstawowy, jednak szczególnego znaczenia nabiera
w odniesieniu do czynnoœci prawnych. Chodzi tu o klauzule generalne
okreœlaj¹ce skutki czynnoœci prawnej, ograniczaj¹ce jej dopuszczaln¹ treœæ
i kszta³tuj¹ce regu³y wyk³adni oœwiadczeñ woli. Na uwagê zas³uguje pro-
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pozycja11 wprowadzenia w tej dziedzinie w¹skiego katalogu klauzul generalnych i stosowania ich w zale¿noœci od tego, jaka funkcja ma byæ
w danym przypadku przez klauzulê generaln¹ spe³niana. Klauzulami
u¿ywanymi w nowej regulacji by³yby:
1) „dobre obyczaje” oraz „s³usznoœæ” – dwie klauzule oznaczaj¹ce
oceny i normy moralne; maj¹ one w zasadzie ten sam desygnat, by³yby
jednak u¿ywane obie (ka¿da w odpowiednim dla niej kontekœcie) ze
wzglêdów jêzykowych;
2) „wzglêdy rozs¹dku i s³usznoœci” – jako jedna klauzula generalna,
³¹cz¹ca w sobie elementy oceny moralnej i kryteria racjonalne;
3) „rozs¹dek” (w ujêciach „wzglêdy rozs¹dku”, „rozs¹dna osoba”,
„rozs¹dny termin”) jako klauzula o charakterze obiektywnym.
Mo¿na wyró¿niæ trzy zasadnicze funkcje spe³niane przez klauzule
generalne:
a) funkcjê interpretacyjn¹ – czynniki, do których klauzula odsy³a,
maj¹ znaczenie przy interpretacji okreœlonych zachowañ; tê funkcjê
w przepisach o czynnoœciach prawnych (zw³aszcza w przepisach reguluj¹cych wyk³adniê oœwiadczeñ woli) spe³nia³aby klauzula „wzglêdów
rozs¹dku i s³usznoœci”, a niekiedy klauzula „rozs¹dku” (zw³aszcza w zwrotach „rozs¹dna osoba”);
b) funkcjê uzupe³niaj¹c¹ – czynniki objête odes³aniem wyznaczaj¹,
obok oœwiadczeñ woli i przepisów prawa, skutki prawne okreœlonych
zachowañ; tê funkcjê w przepisach o czynnoœciach prawnych równie¿
mog³aby spe³niaæ klauzula „wzglêdów rozs¹dku i s³usznoœci” (zw³aszcza
w przepisie odpowiadaj¹cym dotychczasowemu art. 56 k.c.), a w niektórych przypadkach tak¿e samodzielnie wystêpuj¹cy „rozs¹dek” (np.
okres zwi¹zania ofert¹, w braku oznaczenia w niej samej terminu, móg³by
byæ wyznaczony jako „rozs¹dny czas”)
c) funkcjê koryguj¹c¹ – czynniki, do których klauzula odsy³a, ograniczaj¹ swobodê stron w kszta³towaniu skutków ich czynnoœci prawnych; tê funkcjê spe³nia³aby klauzula „dobrych obyczajów” (np. w przepisie odpowiadaj¹cym dotychczasowemu art. 58 § 2 k.c.).

11
Wyra¿ona w przygotowanym dla Komisji Kodyfikacyjnej opracowaniu dr Ewy
Rott-Pietrzyk.
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VI. Wyk³adnia oœwiadczeñ woli
Dotychczasowa regulacja wyk³adni oœwiadczeñ woli, zawarta w art.
65 k.c. jest niewystarczaj¹ca, niespójna i stwarza pewne trudnoœci
w stosowaniu. Trudnoœci te nie polegaj¹ jednak na niemo¿noœci dokonania
poprawnej interpretacji zachowania podmiotu prawa cywilnego, ale raczej
na tym, ¿e przepis nie stanowi wystarczaj¹cej pomocy dla osoby staraj¹cej
siê uzasadniæ podjêt¹ przez siebie decyzjê interpretacyjn¹. Zawarte w nim
wskazówki (dyrektywy wyk³adni) s¹ bowiem nieusystematyzowane i niekompletne. Dlatego nale¿y rozwa¿yæ rozbudowanie katalogu dyrektyw
wyk³adni oœwiadczeñ woli12.
G³ównymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na wyk³adniê czynnoœci prawnych by³yby okolicznoœci, w których czynnoœæ zosta³a dokonana, oraz
wzglêdy rozs¹dku i s³usznoœci. Rozwiniêcie ustawowego katalogu regu³
wyk³adni mog³oby natomiast przebiegaæ w dwóch kierunkach.
Po pierwsze, mo¿na rozdzieliæ dyrektywy wyk³adni oœwiadczeñ woli
(„pojedynczych”) oraz dyrektywy wyk³adni zawartych umów. W przypadku oœwiadczeñ woli sk³adanych oznaczonej osobie szczególn¹ rolê
odgrywa³aby regu³a nakazuj¹ca przyj¹æ takie rozumienie oœwiadczenia,
jakie przyjê³aby rozs¹dna osoba znajduj¹ca siê w sytuacji adresata oœwiadczenia. W przypadku umów g³ówn¹ dyrektyw¹ by³by nakaz uwzglêdniania wspólnego zamiaru stron, a w jego braku – poszukiwania rozumienia przyjmowanego przez rozs¹dn¹ osobê bêd¹c¹ w sytuacji strony
umowy. Interpretuj¹c umowê, nale¿a³oby tak¿e uwzglêdniaæ jej cel, braæ
pod uwagê istniej¹ce zwyczaje oraz zachowania stron przed i po jej
zawarciu.
Po drugie, regu³y ogólne wyk³adni mo¿na uzupe³niæ kilkoma dyrektywami szczegó³owymi, takimi jak:
– regu³a wyk³adni contra proferentem, mówi¹ca, ¿e w razie w¹tpliwoœci co do znaczenia postanowieñ umowy, które nie by³y indywidualnie
uzgadniane, przyjmuje siê znaczenie mniej korzystne dla strony, która je
przygotowa³a;

12
Odpowiedni projekt zosta³ przygotowany dla Komisji Kodyfikacyjnej przez dr Ewê
Rott-Pietrzyk i na nim oparte s¹ poni¿sze uwagi.
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– regu³a mówi¹ca, ¿e w razie sprzecznoœci miêdzy postanowieniami
uzgodnionymi indywidualnie a postanowieniami nieuzgodnionymi w ten
sposób rozstrzygaj¹ce znaczenie maj¹ postanowienia indywidualnie uzgodnione;
– regu³a nakazuj¹ca interpretacjê poszczególnych postanowieñ umowy
z uwzglêdnieniem ca³ej jej treœci;
– regu³a favor contractus, nakazuj¹ca przyjmowaæ tak¹ interpretacjê,
która pozwoli utrzymaæ czynnoœæ prawn¹ w mocy (uznaæ j¹ za wa¿n¹).

VII. Czynniki kszta³tuj¹ce skutki czynnoœci prawnych
Zagadnienie czynników wyznaczaj¹cych, obok oœwiadczeñ woli stron,
skutki dokonywanej przez nie czynnoœci prawnej jest obecnie unormowane w art. 56 k.c. i regulacja ta nie budzi powa¿niejszych zastrze¿eñ.
Na rozwa¿enie zas³uguj¹ tu nastêpuj¹ce drobne zmiany.
Po pierwsze, katalog wymienionych w przepisie czynników wp³ywaj¹cych na prawa i obowi¹zki stron nie obejmuje wzorców umownych.
Nie przes¹dzaj¹c z góry tej kwestii, uwa¿am, ¿e nale¿y przemyœleæ, czy
ten stan jest w³aœciwy. Skoro w myœl panuj¹cego obecnie pogl¹du wzorce
umowne nie maj¹ charakteru normatywnego ani nie s¹ elementem umowy,
ale zewnêtrznym w stosunku do niej, kwalifikowanym oœwiadczeniem
woli, to byæ mo¿e zasadne by³oby w³¹czenie „wi¹¿¹cego strony wzorca
umowy” do grona czynników wp³ywaj¹cych na skutki prawne dokonywanej czynnoœci.
Po drugie, w ramach jednolitej polityki stosowania klauzul generalnych
nale¿a³oby zast¹piæ obecn¹ w art. 56 k.c. klauzulê „zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego” odpowiedni¹ klauzul¹ spe³niaj¹c¹ funkcjê uzupe³niaj¹c¹
(w œwietle tego, co powiedziano powy¿ej, by³yby to „wzglêdy rozs¹dku
i s³usznoœci”).
Po trzecie wreszcie, zamiast „ustalonych zwyczajów” przepis powinien mówiæ po prostu o „zwyczajach”. Terminologia obecnego kodeksu
cywilnego jest zró¿nicowana („ustalone zwyczaje”, „miejscowe zwyczaje”, „zwyczaje”) i niekonsekwentna, wymaga zatem zmiany. Moim zdaniem „ustalenie” jest definicyjn¹ cech¹ zwyczaju, nie ma zwyczajów
„nieustalonych”. Wobec tego nale¿y w przepisach ró¿nicowaæ zwyczaje
tylko ze wzglêdu na zakres ich rozpowszechnienia, a wiêc mówiæ o „zwy-
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czaju” (tak w omawianym przepisie) lub o „zwyczaju miejscowym” (tak
np. w niektórych przepisach prawa rzeczowego).
Nie uwa¿am natomiast za wskazane wprowadzenia w tym miejscu
dodatkowego czynnika kszta³tuj¹cego treœæ stosunku prawnego w postaci oœwiadczeñ przedkontraktowych jednej ze stron. Propozycje takie
pojawiaj¹ siê w projektach europejskich (Zasady Europejskiego Prawa
Umów, CFR, Zasady Acquis), ale raczej nie w systemach prawnych
rzeczywiœcie obowi¹zuj¹cych. S¹ one w zasadzie oparte na dwóch Ÿród³ach
– dyrektywie nr 99/44 w sprawie niektórych aspektów sprzeda¿y towarów konsumpcyjnych i zwi¹zanych z tym gwarancji oraz dyrektywie nr
90/314 w sprawie zorganizowanych podró¿y, wakacji i wycieczek.
Instytucja ta powinna zatem byæ unormowana w przepisach odnosz¹cych
siê do danych typów umów, ewentualnie w czêœci ogólnej prawa zobowi¹zañ, wœród regu³ rz¹dz¹cych wykonywaniem zobowi¹zañ. Rozszerzanie jej zastosowania na obszar ca³ego prawa prywatnego (a taka by³aby
konsekwencja umieszczenia odpowiedniej regu³y w ksiêdze I k.c.) nie
znajduje wystarczaj¹cego uzasadnienia. W tych indywidualnych przypadkach, gdy niew¹tpliwe jest, ¿e oœwiadczenie jednej ze stron ma zwi¹zek
z zawieran¹ umow¹ i wp³ynê³o na decyzjê kontrahenta, mo¿na znaleŸæ
s³uszne rozwi¹zanie w drodze wyk³adni oœwiadczenia woli.

VIII. Swoboda umów i podstawy niewa¿noœci czynnoœci prawnej
Kwesti¹ o charakterze g³ównie technicznym, redakcyjnym jest sformu³owanie przepisu wyra¿aj¹cego swobodê umów. Rozwi¹zanie przyjête
w art. 3531 k.c., który deklaruje swobodê kszta³towania treœci stosunku
prawnego w granicach wyznaczonych przez w³aœciwoœæ (naturê) stosunku, ustawê i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, ma dwie wady. Po
pierwsze, nie k³adzie wystarczaj¹cego nacisku na swobodê umów jako
zasadê, nadmiernie eksponuje natomiast jej ograniczenia. Po drugie,
wyliczenie w przepisie o swobodzie umów jej ograniczeñ rodzi problem
uzgodnienia tego przepisu z odrêbnym przepisem okreœlaj¹cym podstawy
niewa¿noœci czynnoœci prawnej, zw³aszcza w sytuacji, gdy treœæ tych
przepisów (obecnie art. 3531 i art. 58 k.c.) nie w pe³ni sobie odpowiada.
St¹d zasadne wydaje siê wyra¿enie w przepisie o swobodzie umów samej
jedynie tej zasady. Granice dopuszczalnego kszta³towania treœci czynnoœci
prawnej okreœla³by wówczas przepis o niewa¿noœci czynnoœci prawnej.

146

Wybrane problemy regulacji czynnoœci prawnych...

Istotnym problemem merytorycznym jest natomiast wyznaczenie
czynników ograniczaj¹cych swobodê kszta³towania treœci czynnoœci prawnej i stanowi¹cych podstawê do uznania czynnoœci za niewa¿n¹. Za wskazane uwa¿am ograniczenie katalogu tych czynników do dwóch tylko:
norm prawnych i ocen (norm) moralnych nazwanych odpowiedni¹ klauzul¹ generaln¹ (najlepiej klauzul¹ „dobrych obyczajów”). Alternatywne
rozwi¹zania to pozostawienie istniej¹cego dziœ kryterium „w³aœciwoœci
(natury) stosunku” oraz dodanie kolejnego ograniczenia w postaci „porz¹dku publicznego”.
Jestem przekonany, ¿e w³aœciwoœæ stosunku prawnego nie stanowi
ani czytelnego, ani aksjologicznie uzasadnionego ograniczenia swobody
kontraktowej. Niejasnoœæ tego pojêcia stwarza zagro¿enie dla pewnoœci
obrotu, a wszystkie dobre funkcje, jakie mog³oby ono ewentualnie spe³niaæ, mog¹ byæ te¿ pe³nione przez pozosta³e ograniczenia (ustawê i dobre
obyczaje).
Nie wydaje mi siê tak¿e w³aœciwe w dniu dzisiejszym powracanie do
(zawartego w art. 55 k.z.) kryterium porz¹dku publicznego. Ju¿ przedwojenna doktryna polska interpretowa³a ten przepis rozmaicie, ró¿nie to
pojêcie jest te¿ rozumiane w innych systemach, które siê nim pos³uguj¹
(francuskim, szwajcarskim). G³ówny nurt doktryny polskiej rozumia³
porz¹dek publiczny jako normy prawa publicznego wyznaczaj¹ce podstawowe zasady ustroju politycznego, gospodarczego i spo³ecznego. S¹dzê,
¿e umowy sprzeczne z tak rozumianym porz¹dkiem publicznym mo¿na
jednoznacznie zakwalifikowaæ jako umowy sprzeczne z ustaw¹, przy
przyjêciu szerokiego rozumienia ustawy jako wszelkich norm wyra¿onych wprost w powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisach prawa b¹dŸ
obowi¹zuj¹cych jako konsekwencje takich norm wprost wyra¿onych.
Niebezpieczna dla samej swobody umów by³aby natomiast mo¿liwoœæ
innej interpretacji tego pojêcia, uznaj¹cej porz¹dek publiczny za coœ
w rodzaju klauzuli generalnej, pozwalaj¹cej organowi stosuj¹cemu prawo
dokonywaæ w ka¿dym przypadku oceny zamierzonych przez strony
skutków prawnych co do zgodnoœci z wartoœciami i celami za³o¿onymi
przez pañstwo na danym etapie jego rozwoju, niemaj¹cymi postaci norm
prawnych. W istocie by³aby to kontrola umów ze wzglêdu na wartoœci
i cele przypisywane tylko pañstwu, a bior¹c pod uwagê to, jak ogromn¹
rolê w kszta³towaniu polityki pañstwowej odgrywaj¹ stosunkowo ma³o
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liczebne partie polityczne, w skrajnym przypadku mog³aby to byæ kontrola
umów ze wzglêdu na ich zgodnoœæ z zapatrywaniami politycznymi czy
spo³ecznymi nielicznych grup.

IX. Sankcje czynnoœci prawnej sprzecznej z ustaw¹ lub dobrymi
obyczajami13
Podstawowe pytanie, na które trzeba odpowiedzieæ, dotyczy tego, czy
nale¿y pozostaæ przy dotychczasowym mechanizmie sankcji, w którym
jest ona w pe³ni okreœlana przez ustawê. Obecnie bowiem wy³¹cznie
przepisy prawa rozstrzygaj¹ o tym, jakie s¹ nastêpstwa naruszenia prawa
lub dobrych obyczajów („zasad wspó³¿ycia spo³ecznego” w art. 58 § 2
k.c.). Sprzecznoœæ czynnoœci prawnej z prawem lub regu³ami moralnych
powoduje niewa¿noœæ czynnoœci prawnej (art. 58 § 1 i § 2 k.c.), jednak¿e
w przypadku, gdy czynnoœæ jest sprzeczna z prawem, sankcja niewa¿noœci mo¿e byæ przez przepis szczególny wy³¹czona na rzecz innej, równie¿
w tym przepisie okreœlonej, sankcji. Istniej¹ca obecnie regulacja pozornie
jest prosta w stosowaniu. W razie ustalenia sprzecznoœci czynnoœci prawnej
z ustaw¹ lub normami moralnymi (co jednak czêsto ³atwe wcale nie jest)
okreœlenie w³aœciwych nastêpstw tej sprzecznoœci nie powinno nastrêczaæ trudnoœci. Ju¿ wypowiedzi doktryny i praktyka pojawiaj¹ca siê na
tle art. 58 pokazuj¹ jednak, ¿e prostota tej regulacji wcale nie jest jej atutem.
Tak uproszczony mechanizm sankcjonowania wadliwoœci czynnoœci
prawnej, nakazuj¹cy uznaæ j¹ za niewa¿n¹ w ka¿dym wypadku naruszenia
norm prawnych lub moralnych, nie pozwala³by bowiem w wielu sytuacjach uwzglêdniæ celu, dla którego ustanowiona zosta³a dana norma, ani
uzasadnionych interesów strony, która nie przyczyni³a siê do niewa¿noœci
czynnoœci, a poniesie jej konsekwencje. St¹d zasadne wydaje siê pewne
uelastycznienie mechanizmu sankcjonowania naruszeñ prawa i dobrych
obyczajów.
Nie zas³uguje jednak na akceptacjê rozwi¹zanie zupe³nie przeciwne do
dziœ obowi¹zuj¹cego, mianowicie system tzw. sankcji sêdziowskiej,
w którym rozstrzygniêcie o wa¿noœci i skutkach czynnoœci prawnej na13
W rozwa¿aniach zawartych w tym fragmencie tekstu opieram siê na opracowaniu
dotycz¹cym sankcji czynnoœci prawnych, przygotowanym dla Komisji Kodyfikacyjnej
przez dr. R. Trzaskowskiego.
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ruszaj¹cej prawo czy normy moralne nale¿y do sêdziego. System ten
w du¿ym stopniu przyjêto w projekcie CFR, stanowi¹c, ¿e umowa jest
niewa¿na tylko w takim zakresie, w jakim narusza zasadê uznawan¹ za
podstawow¹ w systemach prawnych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, a niewa¿noœæ jest wymagana dla zapewnienia skutecznoœci tej
zasadzie. Je¿eli natomiast umowa narusza „tylko” bezwzglêdnie wi¹¿¹cy
przepis prawa, a przepis ten nie okreœla skutków naruszenia, o skutkach
tych rozstrzyga s¹d, który mo¿e uznaæ umowê za wa¿n¹, uniewa¿niæ
j¹ w ca³oœci lub czêœci, ze skutkiem wstecznym lub zmieniæ umowê albo
jej skutki. Wydaje siê, ¿e w obecnej sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwoœci i praktyki prawniczej tak daleko id¹ce uelastycznienie mechanizmu sankcji czynnoœci sprzecznych z prawem nie by³oby wskazane.
Znaczne obci¹¿enie s¹dów iloœci¹ prowadzonych spraw i wykonywanych
czynnoœci mog³oby spowodowaæ, ¿e sankcje by³yby wymierzane w sposób
mechaniczny, bez koniecznej indywidualizacji rozstrzygniêæ i dostosowania ich do okolicznoœci danego przypadku. Tak¿e z punktu widzenia
bezpieczeñstwa prawnego system ten pozostawia sporo do ¿yczenia,
trudno by³oby w nim bowiem stronom przewidzieæ skutki wadliwoœci
dokonywanej czynnoœci. Nie mo¿na tak¿e zapomnieæ o tym, ¿e CFR nie
jest aktem normatywnym w œcis³ym znaczeniu tego s³owa i nie jest obecnie
oraz prawdopodobnie nie bêdzie w przysz³oœci na wiêksz¹ skalê stosowany. Zaprojektowane w nim rozwi¹zanie, choæ teoretycznie atrakcyjne,
jest po prostu niesprawdzone.
Nale¿y zatem poszukiwaæ drogi poœredniej, regulacji uwzglêdniaj¹cej
ró¿ne postacie naruszenia prawa czy dobrych obyczajów przy dokonywaniu czynnoœci prawnej i pozwalaj¹cej dostosowaæ sankcjê do konkretnego naruszenia, ale jednoczeœnie wyznaczaj¹cej granice, w których organ
orzekaj¹cy powinien siê poruszaæ14.
Po pierwsze, zasadne jest rozró¿nienie czynnoœci, których treœæ lub
cel s¹ sprzeczne z ustaw¹ b¹dŸ dobrymi obyczajami oraz czynnoœci,
których treœæ ani cel nie naruszaj¹ tych norm, ale samo ich dokonanie
jest z jakichœ powodów zachowaniem sprzecznym z prawem. W przy-

14
W tym kierunku zmierza projekt wstêpny przygotowany dla Komisji Kodyfikacyjnej przez dr. Romana Trzaskowskiego, z którego zaczerpn¹³em przedstawione poni¿ej
propozycje.
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padku czynnoœci o niedozwolonej b¹dŸ niemoralnej treœci albo celu w³aœciw¹
sankcj¹ powinna byæ niewa¿noœæ, chyba ¿e naruszone normy przewiduj¹
inny skutek. Trzeba przy tym dostrzec, ¿e nie tylko naruszona ustawa
mo¿e przewidywaæ inny skutek wadliwoœci czynnoœci ni¿ jej niewa¿noœæ,
jak to dziœ podkreœla art. 58 § 1 k.c. (choæ mo¿na zmodyfikowaæ przepis,
zastrzegaj¹c wyraŸnie, ¿e wy³¹czenie niewa¿noœci na rzecz innej sankcji
mo¿e wynikaæ nie tylko z treœci ustawy, ale i z jej celu). Mo¿e siê bowiem
zdarzyæ i tak, ¿e treœæ b¹dŸ cel czynnoœci narusza normy moralne, ale
te same wzglêdy moralne wymagaj¹ jednoczeœnie, by czynnoœæ zachowa³a w jakimœ zakresie skutecznoœæ (g³ównie w tych przypadkach, gdy
niewa¿noœæ jest sankcj¹ zbyt dotkliw¹ i niekorzystn¹ dla tej strony czynnoœci, któr¹ naruszona norma moralna ma chroniæ). Badanie zgodnoœci
czynnoœci prawnej z dobrymi obyczajami przebiega³oby zatem dwuetapowo. W pierwszym stadium polega³oby na ustaleniu, czy treœæ lub cel
czynnoœci nie podlega negatywnej ocenie moralnej, a w drugim stadium
na ustaleniu, czy normy moralne wymagaj¹ a¿ uznania czynnoœci za
niewa¿n¹, czy te¿ tylko jakiegoœ innego ograniczenia jej skutków. Tymi
drogami, przez dopuszczenie wyj¹tków od niewa¿noœci ze wzglêdu na
cel ustawy lub ze wzglêdu na naruszone dobre obyczaje, w ograniczonym
zakresie wprowadzony zosta³by otwarty system sankcji, pozwalaj¹cy
s¹dowi dobieraæ skutki prawne wadliwoœci stosowanie do jej postaci.
W przypadku czynnoœci, której treœæ i cel nie naruszaj¹ prawa ani
dobrych obyczajów, ale dokonanie czynnoœci (ze wzglêdu na osoby dokonuj¹ce, sposób, czas, miejsce czy inne okolicznoœci jej dokonania itp.)
narusza prawo lub dobre obyczaje, sankcja niewa¿noœci nie powinna byæ
automatyczn¹ konsekwencj¹. Nale¿y raczej czynnoœæ tak¹ co do zasady
uznaæ za wa¿n¹, chyba ¿e treœæ lub cel naruszonych norm wymagaj¹
pozbawienia czy ograniczenia jej skutecznoœci. Szczegó³owej regulacji
wymagaj¹ jednak przypadki dokonywania czynnoœci bez uzyskania zezwolenia na jej dokonanie b¹dŸ zezwolenia czy uprawnieñ pozwalaj¹cych
prowadziæ dzia³alnoœæ, w ramach której zosta³a ona dokonana. W zasadzie
wymóg uzyskania zezwolenia odnosi siê do jednej ze stron czynnoœci
i jego naruszenie nie powinno wp³ywaæ negatywnie na sytuacjê drugiej
strony. Nale¿y jednak rozró¿niæ przypadki dzia³alnoœci wymagaj¹cej
zezwolenia b¹dŸ uprawnieñ zawodowych (gdzie rzeczywiœcie trudno od
kontrahenta oczekiwaæ tego, by poszukiwa³ informacji, czy druga strona
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prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami) i przypadki, w których na dokonanie konkretnej czynnoœci wymagane jest
zezwolenie (tu mo¿na od obu stron wymagaæ œwiadomoœci takiego
prawnego ograniczenia swobody kontraktowania). Nie nale¿y te¿ pomijaæ
faktu, ¿e prawne obowi¹zki uzyskiwania zezwoleñ mog¹ byæ ustanawiane
w ró¿nych celach – w pewnym uproszczeniu mog¹ one s³u¿yæ uzyskaniu
przez pañstwo jedynie kontroli nad tym, kto prowadzi dzia³alnoœæ w okreœlonej dziedzinie albo mog¹ zmierzaæ do tego, by bez zgody organu w³adzy
publicznej dzia³alnoœæ taka nie mog³a byæ skutecznie wykonywana. Bior¹c
to wszystko pod uwagê, mo¿na postulowaæ wprowadzenie takich regu³,
które w przypadku czynnoœci dokonanej bez zezwolenia wymaganego na
prowadzenie danej dzia³alnoœci albo ustawowo wymaganych uprawnieñ
zawodowych bêd¹ przyjmowa³y jako zasadê wa¿noœæ tej czynnoœci,
wykluczaj¹c jedynie s¹dowe dochodzenie œwiadczenia, którego spe³nienie
by³oby dzia³alnoœci¹ niedozwolon¹. Wyj¹tki od tej zasady (w postaci
niewa¿noœci czynnoœci) zachodzi³yby w przypadku, gdy tak stanowi ustawa
lub taki jest cel regulacji ustawowej, a tak¿e wówczas, gdy strony
dokonuj¹ce czynnoœci dzia³a³y w z³ej wierze. Natomiast w przypadku
czynnoœci, której dokonanie wymaga „jednorazowego” zezwolenia organu w³adzy publicznej na jej dokonanie, czynnoœæ taka dokonana bez
zezwolenia nie powinna wywo³ywaæ skutku. Zasadne wydaje siê jednak
wprowadzenie tu sankcji wzorowanej na bezskutecznoœci zawieszonej,
a zatem polegaj¹cej na mo¿liwoœci póŸniejszego „uzdrowienia” czynnoœci
przez uzyskanie wymaganego zezwolenia. Mo¿liwoœæ taka musia³aby byæ
po³¹czona z kompetencj¹ dla pozosta³ych stron czynnoœci do wyznaczenia terminu na uzyskanie zezwolenia, po którego bezskutecznym up³ywie
czynnoœæ sta³aby siê definitywnie niewa¿na.
Szerszego uregulowania wymaga zagadnienie niewa¿noœci czêœciowej
czynnoœci prawnej. Obecnie jest ono unormowane w art. 58 § 3 k.c.,
a przepis ten, pos³uguj¹cy siê pojêciem „postanowieñ dotkniêtych niewa¿noœci¹”, stwarza pewne w¹tpliwoœci interpretacyjne. Chodzi o kwestiê,
czy przepis pozwala tylko dzieliæ czynnoœæ prawn¹ na czêœci maj¹ce
postaæ postanowieñ o odrêbnej treœci, normuj¹cych poszczególne skutki
prawne czynnoœci (niewa¿noœæ czêœciowa polega³aby wówczas na niewa¿noœci niektórych tak rozumianych postanowieñ), czy te¿ mo¿na na
jego podstawie uznawaæ, ¿e pewne postanowienie czynnoœci prawnej
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(okreœlaj¹ce wysokoœæ œwiadczenia, termin itp.) jest w pewnym zakresie
skuteczne, powy¿ej zaœ wyznaczonej przez ustawê czy dobre obyczaje
granicy – niewa¿ne. Zagadnienie to zas³uguje na wyraŸne rozstrzygniêcie
w postaci przepisu umo¿liwiaj¹cego ograniczenie nadmiernego zakresu
postanowienia do zakresu dopuszczalnego.

X. Sk³adanie oœwiadczeñ woli
Obecne uregulowanie tej kwestii zawarte w art. 61 uwa¿am za poprawne i niewymagaj¹ce modyfikacji. W szczególnoœci nie nale¿y odstêpowaæ od przyjêtej w nim „zasady dorêczenia”. Nie nastrêcza ono tak¿e
trudnoœci w stosowaniu, orzecznictwo s¹dowe formu³uje na jego podstawie prawid³owe rozwi¹zania dla poszczególnych przypadków faktycznych. Teoretycznie jest mo¿liwe doprecyzowanie przepisu przez wyraŸne
rozstrzygniêcie kwestii szczegó³owych (dorêczenie oœwiadczenia nieobecnemu, niezapoznanie siê z oœwiadczeniem przez adresata, niemo¿liwoœæ
dorêczenia spowodowana dzia³aniem adresata czy osób, za które ponosi
on odpowiedzialnoœæ), nie wydaje siê to jednak konieczne, a nadmierna
kazuistyka w przepisach ogólnych nie by³aby wskazana. Do rozwa¿enia
nadaje siê tak¿e postulat usuniêcia istniej¹cej obecnie (w art. 61 § 2 k.c.)
szczególnej regulacji sk³adania oœwiadczeñ woli wyra¿onych w postaci
elektronicznej, wiele wskazuje bowiem na to, ¿e regulacja ta nie wnosi
niczego nowego w stosunku do ogólnej regu³y zawartej w § 1.
Poszukuj¹c rozs¹dnych uzupe³nieñ dla istniej¹cej regulacji mo¿na pokusiæ
siê o rozwi¹zanie kwestii w art. 61 wprost nierozstrzygniêtej, jak¹ jest
z³o¿enie oœwiadczenia woli osobie nieznanej z miejsca pobytu. Po pierwsze, nale¿y rozstrzygn¹æ, czy zasadne jest w ogóle umo¿liwienie sk³adania
oœwiadczeñ woli osobie, której adres jest nieznany. Moim zdaniem, wobec
istniej¹cego zjawiska bezdomnoœci, a tak¿e wobec zdarzaj¹cych siê przypadków „znikniêcia” osób, o których wiadomo na pewno, ¿e ¿yj¹, a tylko
s¹ niedostêpne dla swoich kontrahentów czy wierzycieli, kwestia mo¿e
wymagaæ regulacji. Potrzeba taka istnieje przede wszystkim w zwi¹zku
z koniecznoœci¹ sk³adania oœwiadczeñ woli zwi¹zanych z wczeœniej zawartymi umowami (oœwiadczeñ o odst¹pieniu od umowy, o wypowiedzeniu itp.). Projektowana regulacja powinna jednak spe³niaæ kilka warunków:
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1) stwarzaæ mo¿liwoœæ skutecznego z³o¿enia oœwiadczenia woli osobie „bez adresu”,
2) zabezpieczaæ przed nadu¿yciami, to znaczy umo¿liwiaæ takie zastêpcze z³o¿enie oœwiadczenia tylko wówczas, gdy z³o¿enie oœwiadczenia
jest konieczne, a ustalenie adresu jest rzeczywiœcie i obiektywnie nadmiernie utrudnione,
3) faktycznie umo¿liwiaæ osobie nieznanej z miejsca pobytu zapoznanie siê z treœci¹ oœwiadczenia.
Jeœli chodzi o sposób z³o¿enia oœwiadczenia woli, w grê wchodzi
koniecznoœæ zamieszczenia publicznego og³oszenia lub wys³anie oœwiadczenia na ostatni znany adres zamieszkania adresata oœwiadczenia. Pierwszy sposób w wiêkszym stopniu realizuje postulat umo¿liwienia adresatowi zapoznania siê z treœci¹ oœwiadczenia, ale niesie za sob¹ niedogodnoœæ
polegaj¹c¹ na koniecznoœci upublicznienia treœci oœwiadczenia, która mo¿e
wszak byæ poufna. Drugi sposób nie rodzi tego typu w¹tpliwoœci, ale
jego przyjêcie powoduje, ¿e szansa rzeczywistego zapoznania siê adresata
z treœci¹ oœwiadczenia jest iluzoryczna.
Mo¿liwe jest jednak tak¿e pozostawienie tego zagadnienia bez szczegó³owej regulacji i stosowanie w omawianych przypadkach rozszerzaj¹cej
interpretacji zasady ogólnej, w myœl której skierowanie pisma na ostatni
znany adres drugiej strony jest równoznaczne z tym, ¿e pismo „dosz³o
do niej w taki sposób, ¿e mog³a zapoznaæ siê z jego treœci¹”; interpretacja
ta graniczy jednak z fikcj¹.
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