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Recenzja

Piotr Machnikowski, Swoboda umów wed³ug art. 3531 KC.
Konstrukcja Prawna. Monografie Prawnicze,

Warszawa 2005, s. 377
Ksi¹¿ka opisuje jedn¹ z g³ównych zasad prawa cywilnego � swobodê

kontraktow¹, jak¹ od dawna interesuje siê judykatura, doktryna prawa
i praktyka jego stosowania.

Swoboda kszta³towania tre�ci stosunków zobowi¹zaniowych w dro-
dze umów to zagadnienie ciekawe, fascynuj¹ce, wrêcz intryguj¹ce cy-
wilistów, maj¹ce swoje wyra�ne odniesienie do realiów gospodarki ryn-
kowej. Trudno bowiem odpowiednio korzystaæ z dobrodziejstw tego
systemu gospodarczego nie maj¹c tak atrakcyjnego instrumentu praw-
nego, jakim jest swoboda umów w obrocie prawnym. Nie sposób sobie
wyobraziæ elastycznej wymiany dóbr i us³ug bez odpowiedniej podstawy
prawnej, za pomoc¹ której strony mog¹ zawieraæ i ustalaæ tre�æ stosun-
ków zobowi¹zaniowych wedle okre�lonych regu³ cywilnoprawnych. By
jednak to czyni³y zgodnie z intencj¹ ustawodawcy, winny znaæ istotê art.
3531 k.c. Oczywi�cie trudno wymagaæ od stron g³êbokiej analizy jury-
dycznej tre�ci tego przepisu, niemniej jednak od prawników, bêd¹cych
� jak mo¿na przypuszczaæ � czytelnikami tej ksi¹¿ki, mo¿na wymagaæ,
by zapoznali siê chocia¿by z tymi elementami stosunku zobowi¹zaniowe-
go, które mog¹ kszta³towaæ umownie same strony a tak¿e liczyæ siê
z ograniczeniami, jakie s¹ zawarte w tre�ci art. 3531 k.c.
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Ksi¹¿ka jest typem monografii prawniczej, ma wiêc ambicje naukowe,
teoretycznoprawne, pobudzaj¹ce intelektualnie i rozwijaj¹c wyobra�niê
prawnicz¹. Jest adresowana do takiej grupy jurystów, którzy szukaj¹
pod³o¿a teoretycznego, lubi¹cych poznawaæ nowe obszary wiedzy praw-
niczej, oparte na solidnej literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie s¹do-
wym.

Struktura opracowania jest klarowna i przejrzysta: czê�æ merytoryczn¹
poprzedza wykaz skrótów, niezmiernie bogata literatura wskazuj¹ca, jak
solidnie i rzetelnie Autor przeprowadzi³ swoje rozwa¿ania, korzystaj¹c
przy tym z doktryny polskiej i niemieckiej.

Ksi¹¿ka podzielona jest na rozdzia³y g³ówne, bêd¹ce jednocze�nie
suwerennymi czê�ciami, sk³adaj¹cymi siê na spójn¹ merytoryczn¹ ca³o�æ
monografii.

Rozdzia³ I opisuje przedmiot i metodê pracy. Znajduje siê w nim m.in.
zarysowanie problematyki swobody umów, jej pojêcie, a tak¿e podsta-
wowe za³o¿enie teoretyczne pracy, które � zdaniem Autora � daje siê
przeanalizowaæ na tle norm postêpowania ludzi, zachowañ adresatów
w okre�lony sposób, czyli norm kompetencyjnych, oraz sytuacji norma-
tywnych, rozumianych jako ogó³ norm nakazanych albo nienakazanych,
zakazanych, a tak¿e dozwolonych i fakultatywnych.

Dla przypomnienia warto dodaæ, ¿e swoboda umów, zwana jest te¿
niekiedy wolno�ci¹ umów � jak do tej pory � nie mia³a jednolitej definicji
prawnej, co wywo³ywa³o w doktrynie i judykaturze rozliczne dyskusje
i polemiki teoretycznoprawne. W my�l powszechnego pogl¹du (s. 6)
obejmuje ona:

1) swobodê podmiotów zawieraj¹cych umowê co do tego, czy chc¹
one zawi¹zaæ stosunek zobowi¹zaniowy:

2) swobodê wyboru kontrahenta:
3) swobodê ukszta³towania tre�ci umowy, a przez to i tre�ci stosunku

zobowi¹zaniowego;
4) uwolnienie stron od formalizmu prawnego (swobodê wyboru formy

zawieranej umowy).
Rola swobody umów w prawie prywatnym ma niebagatelne znacze-

nie, istnieje jednak wy³¹cznie w prawie zobowi¹zañ, na co wskazuje Autor
(s. 11) przypominaj¹c jednocze�nie, ¿e istnienie swobody kszta³towania
tre�ci stosunku zobowi¹zaniowego upraszcza obrót, nie wymaga grun-
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townej jej znajomo�ci od podmiotów, choæ rodzi pewne komplikacje dla
organów stosuj¹cych prawo. Ma zatem wiele powa¿nych walorów
praktycznych, jakie zachêcaj¹ strony do korzystania z zasady swobody
umów.

Co wiêcej, swoboda umów jest ukszta³towana wed³ug wzorca kom-
petencji generalnej, który jest � zdaniem Autora � standardem europej-
skiego prawa prywatnego, co czyni j¹ szczególnie atrakcyjnym instru-
mentem prawa cywilnego znanym w doktrynie i praktyce obcych
systemów prawa cywilnego.

Rozdzia³ II zajmuje siê pojêciem i struktur¹ stosunku zobowi¹zanio-
wego. Ma charakter porz¹dkuj¹cy znane terminy cywilnoprawne, jakimi
operuje doktryna prawa cywilnego. W ramach tej czê�ci pracy znajduje
siê przypomnienie pojêcia zobowi¹zania i zarys jego struktury, podmioty
zobowi¹zania, a zw³aszcza pozycja wierzyciela i d³u¿nika, stron zobowi¹-
zania, wielostronnych stosunków zobowi¹zaniowych, zobowi¹zañ z udzia-
³em osób trzecich, wielopodmiotowe zobowi¹zania wzajemne, wielo�æ
wierzycieli lub d³u¿ników, osób uczestnicz¹cych w wykonaniu zobowi¹-
zania, oznaczenie podmiotów w zobowi¹zaniu, zobowi¹zañ realnych.

Kolejna grupa pojêæ odnosi siê do uprawnieñ i obowi¹zków stron
i obejmuje: roszczenia, kompetencje procesowe zwi¹zane z roszczeniem,
d³ug i podstawowe obowi¹zki d³u¿nika, wierzytelno�æ i podstawowe
uprawnienia (roszczenia) wierzyciela, roszczenia wierzyciela o �wiadcze-
nia uboczne i dodatkowe oraz odpowiadaj¹ce im obowi¹zki d³u¿nika,
obowi¹zki d³u¿nika i roszczenia wierzyciela zwi¹zane ze spe³nieniem
�wiadczenia, obowi¹zek wspó³dzia³ania wierzycieli z d³u¿nikiem, inne
obowi¹zki wierzyciela i roszczenia d³u¿nika, uprawnienia kszta³tuj¹ce,
uprawnienie do ¿¹dania ukszta³towania zobowi¹zania przez s¹d, pojêcie
zarzutu, kompetencje do przenoszenia uprawnieñ i obowi¹zków, upraw-
nienia bezwzglêdne w stosunkach zobowi¹zaniowych, a na tle odpowie-
dzialno�ci d³u¿nika: d³ug i odpowiedzialno�æ, ograniczenia odpowiedzial-
no�ci, zobowi¹zania niezupe³ne. Autor zajmuje siê te¿ z³o¿ono�ci¹
i zmienno�ci¹ tre�ci zobowi¹zania oraz zwi¹zkami umów i stosunków
zobowi¹zaniowych.

Rozdzia³ III koncentruje siê na swobodzie umów jako kompetencji
generalnej. Jest on szczególnie interesuj¹cy ze wzglêdu na tytu³ pracy.
Przedmiotem analizy teoretycznoprawnej jest umowa jako narzêdzie



180

Recenzja

tworzenia, znoszenia i kszta³towania tre�ci zobowi¹zania. Jednak ju¿ we
wprowadzeniu (s. 125) Autor zastrzega, ¿e interesuje go to, co okre�la
siê w literaturze mianem reguluj¹cego (normatywnego) charakteru o�wiad-
czenia woli (i czynno�ci prawnej). Jak podkre�la z punktu widzenia tej
monografii, najistotniejsz¹ cech¹ o�wiadczeñ woli i czynno�ci prawnych,
w tym umów, jest to, ¿e reguluj¹ one sytuacjê prawn¹ podmiotów, których
dotycz¹. Podstawowe znaczenie ma tu art. 56 k.c., który szczegó³owo
� w dalszych czê�ciach tego rozdzia³u � poddany zostaje analizie teore-
tycznojurydycznej, na szerokim tle przepisów kodeksu cywilnego.

Druga grupa problemów odnosi siê do tre�ci normy kompetencyjnej
przyznaj¹cej swobodê umów (s. 136 i nast.). W centrum uwagi Autora
znajduje siê art. 3531 k.c., który uwa¿any jest za normê przyznaj¹c¹
swobodê umów w sposób rozcz³onkowany (syntaktycznie). Oznacza to,
¿e poszczególne elementy normy prawnej zawarte s¹ w ró¿nych prze-
pisach prawa cywilnego a ich wyczerpuj¹ce sformu³owanie wymaga
zaawansowanych zabiegów interpretacyjnych (s. 138). Trudno nie zgo-
dziæ siê z opini¹ Autora, ¿e jest to zabieg trudny, wymagaj¹cy wielkiej
cierpliwo�ci badawczej i dociekliwo�ci naukowej, która cechuje mono-
grafiê.

Przej�cie przez tê czê�æ opracowania nie jest zadaniem ³atwym dla
Czytelnika. Na drodze stoj¹ pojêcia z pogranicza prawa cywilnego, logiki
prawniczej, nauki teorii prawa. Jest to wiêc swoista d¿ungla terminolo-
giczna, opisuj¹ca np. co oznacza: przedmiot i sposób wykonywania kom-
petencji, adresat normy kompetencyjnej, zakres kompetencji, wolno�æ
z jej korzystania itp.

Rozdzia³ IV monografii jest kontynuacj¹ rozwa¿añ zwi¹zanych z kom-
petencj¹ i zajmuje siê jej zakresem, a zw³aszcza kszta³towaniem stosunku
zobowi¹zania jako przedmiotu kompetencji stron. Mnie szczególnie za-
interesowa³y granice swobody umów, gdy¿ s¹ one w swoisty sposób
limitowane przez wymienione w art. 3531 k.c. sk³adniki wytyczaj¹ce zakres
kompetencji stron. Nale¿¹ do nich: w³a�ciwo�æ (natura) stosunku, ustawa
i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego. Ka¿dy z nich móg³by stanowiæ kanwê
do napisania odrêbnej monografii. Szczególnie wdziêcznym wydaj¹ siê
zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, na temat których istnieje u nas bogata
literatura i orzecznictwo s¹dowe. Zanim jednak Autor odniesie siê szcze-
gó³owo do czynników wyznaczaj¹cych granice swobody umów, poddaje
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rozwa¿aniom tre�æ i cel stosunku prawnego, dostrzegaj¹c istotne ró¿nice
miêdzy tymi pojêciami (s. 176 i nast.).

Centraln¹ czê�ci¹ pracy s¹ kolejne rozdzia³y: V, VI i VII koncentruj¹ce
siê na punktach granicznych swobody umów. I tak rozdzia³ V odnosi
siê do wyznaczenia granic kompetencji przez ustawê w rozumieniu art.
3531 k.c. W przekonaniu Autora s³owu �ustawa� przepis kodeksu cywil-
nego nadaje szerokie znaczenie, nieograniczone tylko do �róde³ prawa
nazwanych w Konstytucji �ustawami�. Ustawa we wspomnianym arty-
kule (choæ nie tylko) oznacza wszelkie �ród³a powszechnie obowi¹zu-
j¹cego prawa w Polsce, wszystkie one mog¹ bowiem wp³ywaæ na tre�æ
stosunków cywilnoprawnych (s. 183). Ustawami nie s¹ w znaczeniu
kodeksu cywilnego akty wewnêtrzne organów administracji, ogólne
warunki umów, statuty czy umowy okre�laj¹ce zasady funkcjonowania
osób prawnych, a tak¿e czynno�ci prawne (uchwa³y) organów osób praw-
nych (s. 185). Kolejne ograniczenia kompetencyjne wynikaj¹ z przepisów
o niedozwolonych postanowieniach umownych, przepisów dotycz¹cych
umów o �wiadczenie niemo¿liwe, regulacji umów maj¹cych cechy wyzysku
oraz innych przepisów jak np. art. 359 § 2, art. 483 § 1 i art. 583 k.c.
Istotny wp³yw na okre�lenie granic kompetencyjnych swobody umów
wynikaj¹cych z ustawy maj¹ bezwzglêdnie wi¹¿¹ce oraz semiimperatyw-
ne uregulowanie tre�ci stosunku prawnego w ustawie (s. 219 i nast.)

Rozdzia³ VI pracy omawia zasady wspó³¿ycia spo³ecznego jako
wyznaczniki granic kompetencji wyra¿onych w art. 3531 k.c. Jest to jeden
z rodzajów klauzul generalnych, jaki spotykamy w naszym prawie cy-
wilnym. Aby jednak dobrze rozpoznaæ teren, Autor dokonuje wstêpnych
ustaleñ semantycznych zwrotu �zasady wspó³¿ycia spo³ecznego� (s. 252).
Warto siê z nimi zapoznaæ, by rozumieæ jêzykowy sens tego pojêcia.
O �zasadach wspó³¿ycia spo³ecznego� mówi wiele przepisów kodeksu
cywilnego (s. 253) i do nich nawi¹zuje P. Machnikowski, u�wiadamiaj¹c
� przy tym, jaki jest wyraz normatywny tych zasad.

Szczególnie interesuj¹ce s¹ rozwa¿ania odnosz¹ce siê do zasad wspó³-
¿ycia spo³ecznego w ujêciu rodzaju norm spo³ecznych, takich jak normy
religijne (s. 259), obyczaj (s. 261), regu³y moralne (s. 265 i nast.). Te
ostatnie s¹ rozwijane w ramach charakterystyki ocen i norm moralnych,
opartych na ogólnych zagadnieniach ocen, wypowiedziach oceniaj¹cych
i normach aksjologicznych (s. 269 i nast.). Ciekawe s¹ te¿ uwagi od-
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nosz¹ce siê do cech oceny i normy moralnej a tak¿e moralno�ci jako
zjawiska spo³ecznego. Dla ilustracji poruszanych kwestii Autor podaje
przyk³ady norm moralnych, formu³uje pojêcie warto�ci, a tak¿e podsta-
wowe warto�ci i chroni¹ce je normy moralne. Kwintesencj¹ tego roz-
dzia³u jest odniesienie siê do stosowania kryterium zasad wspó³¿ycia spo-
³ecznego w art. 3531 k.c. ukazane na tle sprzeczno�ci z tymi regu³ami,
ustaleñ tre�ci norm moralnych przez sêdziów oraz uzasadniania rozstrzy-
gniêæ opartych na zasadach wspó³¿ycia spo³ecznego.

Rozdzia³ VII zajmuje siê wyznaczeniem granic kompetencji przez
w³a�ciwo�æ (naturê) stosunku (s. 313 i nast.).

Budowa tej czê�ci monografii jest podporz¹dkowana trosce o ukazanie
g³êbi teoretycznoprawnej tego istotnego pojêcia dla ca³o�ci pracy. Autor
siêga do pogl¹dów doktryny i orzecznictwa na ten temat, wskazuje na
genezê klauzuli w³a�ciwo�ci (natury) stosunku, interpretacje doktryny
oraz tez S¹du Najwy¿szego. Najwa¿niejsza jest jednak � w moim prze-
konaniu � czê�æ odnosz¹ca siê do relacji miêdzy natur¹ stosunku a za-
sadami wspó³¿ycia spo³ecznego (s. 328 i nast.). Jest to jednocze�nie
przegl¹d pogl¹dów doktryny uzupe³niony uwagami Autora i jego stano-
wiskiem w tej kwestii, co �wiadczy o twórczym Jego wk³adzie do my�li
prawniczej.

Pracê zamyka rozdzia³ VIII po�wiêcony skutkom przekraczania kom-
petencji. Warto bowiem zauwa¿yæ, ¿e art. 3531 k.c. nie wskazuje na
konsekwencje zwi¹zane ze skutkami dokonywania czynno�ci poza za-
kresem kompetencji (s. 353). W tej sytuacji stosuje siê przepisy kodeksu
(np. art. 58), które odnosz¹ siê do nastêpstw nieprawid³owo dokonywa-
nych czynno�ci prawnych. W dalszej czê�ci tego rozdzia³u Autor rozwija
w¹tek umów zobowi¹zaniowych jako czynno�ci konwencjonalnych
(s. 354 i nast.), powraca jednak do ustawowego okre�lenia skutków
przekroczenia zakresu kompetencji (s. 361 i nast.) opisuj¹c relacje miêdzy
art. 3531 k.c. a art. 58 k.c. Celem uzupe³nienia krótko omawia podsta-
wowe cechy niewa¿no�ci czynno�ci prawnej i czê�ciowej bezskutecz-
no�ci umowy, by przej�æ do zestawienia przepisów szczególnych okre-
�laj¹cych skutki przekroczenia granic swobody umów.

Ksi¹¿ka nie ma wyodrêbnionego zakoñczenia, co stanowi jej pewien
mankament, nie ma wiêc takiego podsumowania, w którym Autor by
zawar³ ogólniejsze wnioski de lege lata i de lege ferenda. Jest to wiêc
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dla Czytelnika pewien k³opot, gdy¿ musi pamiêtaæ o wcze�niejszych roz-
wa¿aniach Autora, jego stanowiskach w kwestiach merytorycznych, spo-
strze¿eniach krytycznych i Jego pogl¹dach wyra¿anych przy omawianiu
wielu kwestii zwi¹zanych z zasad¹ swobody umów.

Monografia nie jest prost¹ i ³atw¹ literatur¹, jest dzie³em naukowym
o ogromnym wk³adzie intelektualnym, porusza szereg ciekawych spraw
cywilnoprawnych, siêga do innych dziedzin prawa, ale tak¿e do nauk
etycznych. Napisana jest niekiedy trudnym jêzykiem prawniczym, choæ
zdarzaj¹ siê fragmenty mniej skomplikowane i niewymagaj¹ce wiêkszego
wysi³ku. Bez w¹tpienia jest to dzie³o wybitnego cywilisty, intelektualisty,
osoby o wielkiej wiedzy prawnej i wyrobieniu w pi�miennictwie nauko-
wym.

Monografiê P. Machnikowskiego warto poleciæ wyrobionemu Czy-
telnikowi, poszukuj¹cemu odpowiedzi w doktrynie na wa¿ne pytania,
czym jest swoboda umów wed³ug art. 3531 k.c., jak j¹ nale¿y rozumieæ,
t³umaczyæ, interpretowaæ, by zbadaæ jego g³êbiê i ustrzec siê licznych
niespodzianek, o których wspomina Autor.

Jerzy Jacyszyn


