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Zakaz potr¹cenia ex iure tertii

I. Istota wzajemnoœci

Zakaz potr¹cenia ex iure tertii jest wyrazem jednej z najwa¿niejszych
przes³anek potr¹cenia wyra¿onej w artykule 498 k.c.1, zgodnie z któr¹
potr¹cenia mog¹ dokonaæ tylko osoby, które pozostaj¹ wzglêdem siebie
d³u¿nikami i wierzycielami. Wskazan¹ wzajemnoœæ roszczeñ nale¿y trak-
towaæ jako punkt wyjœcia dla konstrukcji potr¹cenia, bez niej niemo¿liwe
by³oby bowiem zarachowanie jednej wierzytelnoœci na poczet drugiej2.

A contrario, zakaz ex iure tertii oznacza wiêc, ¿e nie mo¿na potr¹ciæ
wierzytelnoœci, która s³u¿y innej osobie ni¿ potr¹caj¹cy, ani takiej, która
s³u¿y potr¹caj¹cemu wzglêdem innej osoby ni¿ jego wierzyciel3.

Zakaz taki obowi¹zuje zarówno w przypadku potr¹cenia ustawowego,
jak i kompensaty umownej4. Taki pogl¹d nie przeczy stanowisku doktryny
wskazuj¹cemu, ¿e do kompensat umownych przepisów art. 498-505 k.c.
nie stosuje siê5. Niew¹tpliwie bowiem nawet w przypadku kompensat
umownych, aby w ogóle mo¿na by³o mówiæ o potr¹ceniu, przes³anka

1 Kodeks cywilny z dnia 26 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2 Zob. M. P y z i a k - S z a f n i c k a, Potr¹cenie w prawie cywilnym, Kraków 2002,

s. 57.
3 Tam¿e, s. 59.
4 Zob. J. L a c h o w s k i, Kompensata umowna a potr¹cenie ustawowe, PPH 2000,

nr 9, s. 42.
5 Zob. orzeczenie SN z 3 czerwca 1965 r., I CR 471/64 (OSN 1966, nr 4, poz. 57);

orzeczenie SN z 17 grudnia 1998 r., II CKN 849/98 (OSN 1999, nr 7-8, poz. 128).
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wzajemnoœci musi byæ spe³niona niezale¿nie od innych przes³anek, któ-
rych obecnoœæ jest fakultatywna6.

Dla spe³nienia przes³anki wzajemnoœci, wierzytelnoœci nie musz¹ wynikaæ
z tego samego tytu³u ani te¿ nie musz¹ byæ ze sob¹ w jakikolwiek sposób
powi¹zane. Co wiêcej, co do zasady niedopuszczalne jest potr¹cenie
wierzytelnoœci wynikaj¹cych z tej samej umowy wzajemnej, kolidowa-
³oby to bowiem z istot¹ zawartego stosunku zobowi¹zaniowego7, zwal-
nia³oby bowiem strony z obowi¹zku spe³nienia œwiadczenia g³ównego tej
umowy.

Nie ma natomiast przeszkód do potr¹cenia roszczeñ ubocznych,
wynikaj¹cych z tej samej umowy wzajemnej czy te¿ roszczenia g³ównego
z roszczeniem ubocznym, np. ceny sprzeda¿y rzeczy z wierzytelnoœci¹
o obni¿enie ceny, wynikaj¹c¹ z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne8. W tych
przypadkach nie ma bowiem ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e wierzytelnoœci obu
stron s¹ wierzytelnoœciami wzajemnymi, skoro wynikaj¹ z tego samego
stosunku prawnego.

Z uwagi jednak na to, ¿e, jak zosta³o wy¿ej wspomniane, wierzytel-
noœci przedstawione do potr¹cenia nie musz¹ wynikaæ z tego samego
tytu³u, w praktyce, ze wzglêdu na pewne szczególne okolicznoœci, mog¹
pojawiæ siê w¹tpliwoœci co do tego, czy w konkretnym przypadku nie
dosz³o do z³amania zakazu potr¹cenia ex iure tertii.

Przedmiotowe opracowanie ma wiêc na celu wskazanie najbardziej
popularnych sytuacji prawnych, w których powstaj¹ uzasadnione w¹t-
pliwoœci co do tego, czy w danym stosunku mamy do czynienia z przes³ank¹
wzajemnoœci wierzytelnoœci.

6 Por. orzeczenie SN z 15 grudnia 1995 r., I CRN 149/94 (OSP 1996, nr 4, poz. 84).
Odmiennie natomiast wyrok SA w Katowicach z 28 paŸdziernika 2004 r., I ACa 375/04
(OSA 2005, nr 1, poz. 1), który stanowi, ¿e w przypadku szeroko wykszta³conych w prak-
tyce obrotu gospodarczego „porozumieñ kompensacyjnych” przes³anka posiadania przez
strony porozumienia przymiotu d³u¿nika i wierzyciela w tym przypadku nie znajduje
zastosowania.

7 T. W i œ n i e w s k i, [w:] G. B i e n i e k, H. C i e p ³ a, S. D m o w s k i, J. G u d o w s k i,
K. K o ³ a k o w s k i, M. S y c h o w i c z, T. W i œ n i e w s k i, Cz. ¯ u ³ a w s k a Komentarz
do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia: Zobowi¹zania, t. I, Warszawa 2005, (wydanie VI
zmienione), s. 668.

8 Tak M. P y z i a k - S z a f n i c k a, Potr¹cenie..., s. 59.
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II. Zakaz potr¹cenia wierzytelnoœci wspólnika z wierzytelnoœci¹
spó³ki

Pierwsza z sytuacji dotyczy przypadku, w którym okreœlona osoba
pozostaje wierzycielem osobistym wspólnika spó³ki jawnej i zarazem
d³u¿nikiem tej spó³ki jawnej.

Regulacja zakazu potr¹cenia wierzytelnoœci wspólnika z wierzytelno-
œci¹ spó³ki uregulowana zosta³a ju¿ w kodeksie handlowym. Zgodnie z art.
90 k.h.9, w czasie trwania spó³ki wspólnik nie mo¿e swojemu wierzy-
cielowi osobistemu przedstawiaæ do potr¹cenia wierzytelnoœci spó³ki.

W przypadku jednak, gdy okreœlona osoba jest wierzycielem spó³ki
jawnej i zarazem d³u¿nikiem osobistym jednego ze wspólników spó³ki
jawnej, to wierzytelnoœci takie uznawane s¹ za wzajemne i jako takie mog¹
zostaæ potr¹cone i to zarówno ze strony tej osoby bêd¹cej wierzycielem,
jak i wspólnika spó³ki jawnej, z zastrze¿eniem jednak, ¿e ziœci³ siê warunek
subsydiarnej odpowiedzialnoœci wspólników10.

Odpowiednikiem art. 90 k.h., jest obecna regulacja art. 36 k.s.h.11

Zgodnie ze wskazanym przepisem, wspólnik spó³ki jawnej nie mo¿e przed-
stawiæ do potr¹cenia wierzytelnoœci spó³ki swojemu wierzycielowi oso-
bistemu (art. 36 § 1 k.s.h.), natomiast d³u¿nik spó³ki nie mo¿e przedstawiæ
do potr¹cenia spó³ce wierzytelnoœci, która mu przys³uguje wzglêdem
jednego ze wspólników spó³ki (art. 36 § 2 k.s.h.). Podstawê takich zakazów
stanowi wniosek, i¿ mimo braku osobowoœci prawnej, spó³ka jawna,
w œwietle art. 8 k.s.h., jest odrêbnym podmiotem praw i obowi¹zków
w stosunku do praw i obowi¹zków jej wspólników. Zatem nie mo¿na
w takiej sytuacji mówiæ o wzajemnoœci takich wierzytelnoœci.

Oœwiadczenie o potr¹ceniu nie mog³oby byæ z³o¿one nawet w przy-
padku zgody pozosta³ych wspólników, przepis ten ma bowiem na celu
ochronê interesu spó³ki i jej wierzycieli12.

9 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 paŸdziernika 1993Tr.
(Dz.U. Nr 82, poz. 600 ze zm.).

10 K. Z a w a d a, [w:] Kodeks cywilny, Komentarz, t. I, Warszawa 2005, s. 92 i nast.
11 Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

1037 ze zm.).
12 S. S o ³ t y s i ñ s k i, [w:] S. S o ³ t y s i ñ s k i, A. S z a j k o w s k i, A. S z u m a ñ s k i,

J. S z w a j a, Kodeks spó³ek handlowych, t. I, Komentarz do artyku³ów 1-150, Warszawa
2001, s. 295. Odmiennie natomiast wskazywa³ zacytowany tu M. Allerhand, który do-
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Odrêbny wniosek dotyczy natomiast sytuacji, w której okreœlona osoba
jest wierzycielem spó³ki jawnej i zarazem d³u¿nikiem osobistym jednego
z jej wspólników. Konkluzja taka wynika z subsydiarnej odpowiedzialnoœci
wspólników spó³ki jawnej wobec tej osoby. W œwietle art. 31 § 1 k.s.h.,
je¿eli ziœci³ siê warunek takiej subsydiarnej odpowiedzialnoœci w postaci
bezskutecznoœci egzekucji z maj¹tku spó³ki, to wierzyciel spó³ki mo¿e
przedstawiæ tê wierzytelnoœæ do potr¹cenia z wierzytelnoœci¹, jaka przy-
s³uguje wspólnikowi wzglêdem niego. Równie¿ odwrotnie, wspólnik w celu
uchronienia siê od odpowiedzialnoœci osobistej mo¿e przedstawiæ do
potr¹cenia wierzycielowi spó³ki swoj¹ wierzytelnoœæ, która mu przys³u-
guje wzglêdem wierzyciela spó³ki13.

Wspólnik pozwany z tytu³u odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania spó³ki
mo¿e równie¿ przedstawiæ zarzuty przys³uguj¹ce spó³ce wobec wierzy-
ciela. Je¿eli skorzystanie z takiego zarzutu wymaga z³o¿enia stosownego
oœwiadczenia woli przez spó³kê (w tym np. oœwiadczenia o potr¹ceniu),
to wspólnik mo¿e odmówiæ zaspokojenia wierzyciela, dopóki spó³ka nie
z³o¿y takiego oœwiadczenia. Wierzyciel winien natomiast wyznaczyæ spó³ce
dwutygodniowy termin na z³o¿enie takiego oœwiadczenia, w przeciwnym
razie jego powództwo winno zostaæ oddalone jako przedwczesne. Je¿eli
dwutygodniowy termin na z³o¿enie oœwiadczenia up³ynie bezskutecznie,
to wówczas pozwany wspólnik mo¿e samodzielnie z³o¿yæ stosowne
oœwiadczenie i jeœli zostanie ono przez s¹d uwzglêdnione, to powództwo
przeciwko niemu zostanie oddalone.

Na tle wskazanej regulacji uchwa³¹ z dnia 3 lutego 2006 r.14 S¹d
Najwy¿szy postanowi³, i¿ wspólnik spó³ki jawnej po przekszta³ceniu jej
w spó³kê z o.o. nie mo¿e potr¹ciæ wierzytelnoœci przys³uguj¹cej spó³ce
przekszta³conej od chwili wpisania jej do rejestru. W uzasadnieniu S¹d
Najwy¿szy wskaza³, ¿e regulacja art. 553 k.s.h. pozwala przyj¹æ kon-
tynuacjê podmiotu przekszta³conego, a nie jego sukcesjê. Zatem w wypadku
kontynuacji nie ma poprzednika i nastêpcy prawnego, ale istnieje ta sama
spó³ka w zmienionej formie prawnej. W rezultacie wierzytelnoœæ powoda
powsta³a wobec spó³ki jawnej nadawa³a siê do potr¹cenia z wierzytel-

puszcza³ do potr¹cenia wierzytelnoœci spó³ki, gdy godz¹ siê na to osoby powo³ane do
reprezentowania spó³ki.

13 Tam¿e.
14 Uchwa³a SN z 3 lutego 2006 r., I CK 361/05 (OSNC 2006, nr 11, poz. 189).
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noœci¹ przekszta³conej spó³ki z o.o. z punktu widzenia przes³anki to¿sa-
moœci osób.

Natomiast wspólnik wykreœlonej z rejestru s¹dowego spó³ki jawnej
jako d³u¿nik solidarny nie mo¿e przedstawiæ do potr¹cenia wierzytelnoœci
przys³uguj¹cej wspó³d³u¿nikowi solidarnemu, tj. spó³ce z o.o. ̄ aden przepis
nie zawiera bowiem unormowania daj¹cego uprawnienie wspólnikom
wykreœlonej z rejestru s¹dowego spó³ki jawnej do podnoszenia w procesie
zarzutów opartych na prawie spó³ki z o.o., tj. spó³ki przekszta³conej.

Przepis art. 54 k.s.h. stanowi regulacjê zbli¿on¹ do art. 108 k.h.
i ogranicza zakaz potr¹cenia wierzytelnoœci wspólnika spó³ki z wierzy-
telnoœci¹ spó³ki, przys³uguj¹cej spó³ce wobec wspólnika z tytu³u wyrz¹-
dzenia szkody. Przepis ten nie precyzuje, o jak¹ wierzytelnoœæ wspólnika
mo¿e chodziæ. W zakresie wierzytelnoœci spó³ki stanowi natomiast jedynie
ogólnie, i¿ musi ona pochodziæ z tytu³u wyrz¹dzenia przez wspólnika
szkody spó³ce. Szkoda spó³ki mo¿e wynikaæ np. z naruszenia zakazu
konkurencji czy te¿ z tytu³u nienale¿ytego prowadzenia spraw spó³ki.

Przepis ten nale¿y jednak uznaæ za lex specialis w stosunku do art.
498 k.c., wy³¹cza on bowiem mo¿liwoœæ potr¹cenia niezale¿nie od spe³-
nienia przes³anek okreœlonych w tym przepisie. Nie ma bowiem w¹tpli-
woœci, ¿e w przedmiotowej sytuacji przes³anka wzajemnoœci jest spe³-
niona. W konkretnym przypadku mo¿liwe by³oby równie¿ spe³nienie
pozosta³ych przes³anek, bez których niemo¿liwe jest skuteczne dokonanie
potr¹cenia.

Niemniej jednak nale¿y podkreœliæ, ¿e przepis art. 54 § 2 k.s.h. jest
przepisem dyspozytywnym, nie ma wiêc przeszkód, aby w drodze umowy
spó³ki wy³¹czyæ jego zastosowanie, podobnie jak i mo¿liwe jest dokonanie
potr¹cenia wierzytelnoœci w drodze kompensaty umownej pomiêdzy spó³k¹
a wspólnikiem15.

Nie mo¿na natomiast, moim zdaniem, zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e
przepis art. 54 § 2 k.s.h. reguluje jedynie zakaz potr¹cenia wierzytelnoœci
wspólnika wynikaj¹cych z ró¿nych stosunków prawnych, zatem a con-
trario wspólnik mo¿e potr¹ciæ szkody, jakie przysporzy³ spó³ce z korzyœci

15 Tak M. R o d z y n k i e w i c z, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa
2005, s. 1104.
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wynikaj¹cych z prowadzenia tej samej sprawy16. Niew¹tpliwie taka wy-
k³adnia nie jest zgodna z literalnym brzmieniem obecnego art. 54 § 2 k.s.h.

W œwietle regulacji kodeksowej nie jest równie¿ wykluczone potr¹cenie
wierzytelnoœci wspólnika z inn¹ wierzytelnoœci¹ spó³ki. Wspólnik mo¿e
wiêc dokonaæ potr¹cenia wierzytelnoœci o wyp³atê udzia³u w zyskach z
wierzytelnoœci¹ spó³ki o zap³atê przez wspólnika odsetek od po¿yczki udzielonej
wspólnikowi przez spó³kê17. Wspólnik mo¿e tak¿e dokonaæ uzupe³nienia
wniesionego do spó³ki wk³adu do umówionej wysokoœci (je¿eli jest pieniê¿-
ny) poprzez dokonanie potr¹cenia z roszczeniem o wyp³atê zysku.

Przepis art. 123 k.s.h. przewiduje zaliczenie z mocy ustawy zysku
przypadaj¹cego komandytariuszowi za dany rok obrotowy na uzupe³nie-
nie jego wk³adu rzeczywiœcie wniesionego do wartoœci umówionego udzia³u.
W literaturze prezentowany jest jednoznacznie pogl¹d, ¿e jest to przepis
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy18, potr¹cenie jest wiêc dokonywane niezale¿-
nie od sk³adania jakichkolwiek oœwiadczeñ przez spó³kê.

Zakaz potr¹cenia ex iure tertii wywieœæ nale¿y a contrario z treœci
art. 14 § 4 k.s.h. Wskazany przepis w zdaniu pierwszym generalnie wpro-
wadza zakaz potr¹cenia wierzytelnoœci wspólnika i akcjonariusza wobec
spó³ki kapita³owej z wierzytelnoœci¹ spó³ki wzglêdem wspólnika z tytu³u
nale¿nej wp³aty na poczet udzia³ów lub akcji. Zdanie drugie ³agodzi ten
zakaz, dopuszczaj¹c mo¿liwoœæ potr¹cenia umownego. Niemniej jednak
równie¿ i w tej sytuacji, jakkolwiek inne przes³anki potr¹cenia wskazane
w art. 498 k.c. niekoniecznie musz¹ byæ spe³nione, wzajemnoœæ roszczeñ
nawet w przypadku kompensaty umownej musi byæ zachowana. Wie-
rzytelnoœæ spó³ki, jak wynika z brzmienia artyku³u, mo¿e wynikaæ jedynie
z jednego tytu³u. Kodeks nie precyzuje natomiast Ÿród³a powstania wie-
rzytelnoœci wspólnika lub akcjonariusza. Wystarczy wiêc, ¿e bêdzie to
wierzytelnoœæ wzglêdem spó³ki. Niew¹tpliwie jednak obydwie wierzytel-
noœci musz¹ mieæ charakter pieniê¿ny, skoro mowa jest o „wp³acie na
poczet udzia³ów lub akcji.”

16 S. S o ³ t y s i ñ s k i, [w:] S. S o ³ t y s i ñ s k i, A. S z a j k o w s k i, A. S z u m a ñ s k i,
J. S z w a j a, Kodeks spó³ek handlowych ..., s. 333.

17 Tak M. R o d z y n k i e w i c z, Kodeks..., s. 1104.
18 Zob. J. S z w a j a, [w:] S. S o ³ t y s i ñ s k i, A. S z a j k o w s k i, A. S z u m a ñ s k i,

J. S z w a j a, Kodeks spó³ek handlowych..., t. I, s. 614; H. U r b a ñ c z y k, [w:] J.A. S t r z ê p -
k a, Kodeks 2003, s. 262 i A. W i t o s z, [w:] J. A .S t r z ê p k a, Kodeks 2001, s. 210.
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Obecny kodeks cywilny nie reguluje natomiast zagadnienia potr¹cenia
pomiêdzy wierzycielami osobistymi wspólników spó³ki cywilnej, a zara-
zem d³u¿nikami spó³ki cywilnej. Przed wejœciem w ¿ycie kodeksu cy-
wilnego zagadnienie to regulowa³ art. 569 k.z., który zakazywa³ doko-
nywania potr¹cenia wierzytelnoœci wierzyciela osobistego wspólnika spó³ki
cywilnej z wierzytelnoœci spó³ki, a z drugiej strony niedopuszczalne by³o
potr¹cenie dokonane przez wspólnika d³u¿nika wierzytelnoœci spó³ki z wie-
rzytelnoœci¹ tej osoby19. Zakaz taki wydaje siê byæ równie¿ aktualny na
gruncie obecnej regulacji spó³ki cywilnej. Niezale¿nie bowiem od tego,
¿e spó³ka cywilna nie posiada osobowoœci prawnej ani te¿ nie jest nawet
u³omn¹ osob¹ prawn¹, maj¹tek spó³ki jest odrêbny od maj¹tku osobistego
ka¿dego ze wspólników i ma charakter wspólnoœci ³¹cznej. Oznacza to
wiêc, ¿e potr¹cenie pomiêdzy wierzytelnoœci¹ wierzyciela osobistego
wspólnika spó³ki a wierzytelnoœci¹ spó³ki nie spe³nia³oby przes³anki
wzajemnoœci. D³u¿nikiem we wskazanym stosunku pozostaje bowiem
wspólnik spó³ki, a nie sama spó³ka.

W takim duchu wypowiedzia³ siê równie¿ S¹d Apelacyjny w Warsza-
wie w wyroku z dnia 13 kwietnia 2000 r.20, staj¹c na stanowisku, ¿e
przedstawienie wierzytelnoœci spó³ki do potr¹cenia przez jej wspólników
nie oznacza, i¿ traci ona charakter wierzytelnoœci spó³ki. Wierzytelnoœæ
tak¹ traktuje siê bowiem tak, jakby przys³ugiwa³a tylko jednemu podmio-
towi, a nie wielu podmiotom w osobach wspólników.

Co wiêcej, zgodnie z art. 863 k.c., wspólnik spó³ki cywilnej nie mo¿e
rozporz¹dzaæ udzia³em we wspólnym maj¹tku wspólników ani udzia³em
w poszczególnych sk³adnikach tego maj¹tku.

Odmiennego rozstrzygniêcia wymaga natomiast sytuacja, w której
okreœlona osoba jest wierzycielem spó³ki cywilnej, a zarazem d³u¿nikiem
osobistym jednego ze wspólników tej spó³ki. Z uwagi na treœæ art. 864 k.c.,
wskazane wierzytelnoœci nale¿y uznaæ za nadaj¹ce siê do potr¹cenia21. Skoro
bowiem ka¿dy ze wspólników odpowiada za zobowi¹zania spó³ki solidarnie,
to przes³anka wzajemnoœci roszczeñ jest w takiej sytuacji spe³niona.

19 S. G r z y b o w s k i, System prawa cywilnego, t. II, cz. 2, s. 814.
20 Wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2000 r., I ACa 1433/

99, Prawo Gospodarcze 2001, nr 5, poz. 64.
21 K. Z a w a d a, [w:] Kodeks..., s. 1010.
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Równie¿ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 8 czerwca 1999 r. stwier-
dzi³, ¿e we wskazanej wy¿ej sytuacji mamy do czynienia z wzajemnoœci¹
wierzytelnoœci. Je¿eli bowiem pozwany ma wierzytelnoœæ do spó³ki
cywilnej, której wspólnikiem jest powód, to wówczas zachodzi wzajem-
noœæ wierzytelnoœci. Skoro bowiem wierzyciel spó³ki cywilnej mo¿e ¿¹daæ
œwiadczenia od jednego tylko wspólnika, to nie ma tak¿e przeszkód, ¿eby
potr¹ci³ swoj¹ wierzytelnoœæ z wierzytelnoœci przys³uguj¹cej od niego
temu wspólnikowi22.

III. Dopuszczalnoœæ potr¹cenia z maj¹tku wspólnego ma³¿onków

W stosunkach maj¹tkowych ma³¿eñskich zagadnienie wzajemnoœci
pojawia siê w sytuacji, gdy osoba trzecia pozostaje wierzycielem jednego
z ma³¿onków, których stosunki maj¹tkowe podlegaj¹ wspólnoœci usta-
wowej, i zarazem d³u¿nikiem wierzytelnoœci nale¿¹cej do maj¹tku wspól-
nego ma³¿onków. Brzmienie art. 41 § 1 k.r.o. wskazuje, ¿e potr¹cenie
w takim przypadku z maj¹tku wspólnego jest dopuszczalne. Aczkolwiek
nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuñczego dokonana ustaw¹ z dnia
17 czerwca 2004 r. – o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy23

stanowi, i¿ potr¹cenie takie bêdzie mo¿liwe tylko wówczas, gdy drugi
z ma³¿onków wyrazi³ zgodê na zaci¹gniêcie zobowi¹zania.

Je¿eli natomiast zobowi¹zanie zaci¹gniête zosta³o bez zgody drugiego
ma³¿onka, to w takim przypadku nie mo¿emy mówiæ o wzajemnoœci
wierzytelnoœci. Wierzyciel jednego z ma³¿onków bêdzie wiêc móg³ siê
zaspokoiæ jedynie z maj¹tku osobistego d³u¿nika, z wynagrodzenia za
pracê lub z dochodów uzyskanych przez d³u¿nika z innej dzia³alnoœci
zarobkowej, jak równie¿ z korzyœci uzyskanych z jego praw, a je¿eli
wierzytelnoœæ powsta³a w zwi¹zku z prowadzeniem przedsiêbiorstwa,
tak¿e z przedmiotów maj¹tkowych wchodz¹cych w sk³ad jego przed-
siêbiorstwa.

22 Wyrok SN z dnia 8 czerwca 1999 r., II CKN 380/98 (OSNC 2000, nr 1, poz. 9).
23 Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1691.



101

Zakaz potr¹cenia ex iure tertii

IV. Zasada wzajemnoœci w stosunkach ze Skarbem Pañstwa

W praktyce dosyæ czêsto pojawia siê zagadnienie wzajemnoœci wie-
rzytelnoœci w przypadku, gdy okreœlona osoba pozostaje wierzycielem
Skarbu Pañstwa (lub gminy) i zarazem jego d³u¿nikiem.

W polskich przepisach brak regulacji, która jednoznacznie zabrania³aby
przyjêcia koncepcji wzajemnoœci takich wierzytelnoœci, a tym samym
mo¿liwoœci dokonania potr¹cenia. Aczkolwiek niektóre ustawodawstwa
obce wyraŸnie stanowi¹, ¿e wierzytelnoœci pañstwa, gminy lub innego
zwi¹zku terytorialnego mog¹ byæ potr¹cane tylko z wierzytelnoœci p³atnej
z tej samej kasy, w której ma byæ regulowana nale¿noœæ pañstwa, gminy
lub innego zwi¹zku terytorialnego (§ 396 k.c., § 1441 k.c. austriackiego)24.

Takie rozwi¹zanie zosta³o równie¿ przyjête w art. 17 c ust. 1 ustawy
z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych
Skarbowi Pañstwa25. Wskazany przepis stanowi, ¿e potr¹cenie z wierzy-
telnoœci Skarbu Pañstwa przys³uguj¹cej danemu podmiotowi reprezentu-
j¹cemu Skarb Pañstwa mo¿e byæ dokonane, z zastrze¿eniem ust. 2, je¿eli
potr¹cona wierzytelnoœæ wzajemna przys³uguje wobec tego samego
podmiotu reprezentuj¹cego Skarb Pañstwa.

Za takim samym rozwi¹zaniem, jeszcze przed wejœciem w ¿ycie
zacytowanej wy¿ej regulacji, opowiada³o siê równie¿ piœmiennictwo i ju-
dykatura. Zgodnie z utart¹ lini¹ orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, wy³¹-
czone jest potr¹cenie z wierzytelnoœci jednego zak³adu bud¿etowego
(stationes fisci) wierzytelnoœci jej d³u¿nika wzglêdem innego zak³adu
bud¿etowego26. W orzeczeniu z dnia 12 paŸdziernika 2000 r. SN stwier-
dzi³, ¿e „potr¹cenie wierzytelnoœci przys³uguj¹cej wobec pañstwowej osoby
prawnej innej ni¿ Skarb Pañstwa przez jej nabywcê w drodze przelewu
z zobowi¹zaniami podatkowymi nabywcy nie mieœci³o siê w hipotezie art.
28 ustawy z 19 grudnia 1980 r. o zobowi¹zaniach podatkowych27 ani tym
samym w hipotezie art. 498 k.c.28” W orzeczeniu z dnia 23 paŸdziernika

24 K. Z a w a d a, [w:] Kodeks..., s. 1010.
25 Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm.
26 Zob. orzeczenie SN z dnia 18 marca 1958 r., I CR 350/57 (OSPiKA 1959, nr 6,

poz. 1580; orzeczenie SN z dnia 7 maja 1952 r., C 798/52 (OSN 1953, nr 2, poz. 53).
27 Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 z póŸn. zm.
28 Zob. orzeczenie SN z dnia 12 paŸdziernika 2000 r., IV CKN 144/2000 (OSNC 2001,

nr 4, poz. 60).
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2003 r. SN wskaza³ natomiast, ¿e w przypadku potr¹cenia wierzytelnoœci
Skarbu Pañstwa z wierzytelnoœci¹ wobec Skarbu Pañstwa przes³anka
wzajemnoœci jest spe³niona tylko wówczas, gdy obie wierzytelnoœci
zwi¹zane s¹ z t¹ sam¹ pañstwow¹ jednostk¹ organizacyjn¹29.

Niemniej jednak pojawia³y siê równie¿ w tym zakresie g³osy przeciw-
ne, argumentuj¹ce, i¿ takie rozwi¹zanie zmusza kontrahenta Skarbu Pañ-
stwa do uwzglêdniania skomplikowanego uk³adu finansowo-organizacyj-
nego gospodarki pañstwowej30.

V.  Zakazy potr¹cenia pomiêdzy d³u¿nikami solidarnymi

Ustawodawstwa zachodnie expresis verbis przyjmuj¹ zasadê, ¿e ¿aden
z d³u¿ników solidarnych nie mo¿e przeciwstawiæ wspólnemu wierzycie-
lowi do potr¹cenia wierzytelnoœci przys³uguj¹cej wspó³d³u¿nikowi (art.
1294 ust. 3 k.c. francuskiego, § 422 ust. 2 k.c. niemieckiego)31.

W prawie polskim zakaz potr¹cenia nie zosta³ wyra¿ony w obowi¹-
zuj¹cych przepisach expresis verbis. O istnieniu takiego zakazu przes¹dza
natomiast art. 375 § 1 k.c. Zgodnie ze wskazanym przepisem: „D³u¿nik
solidarny mo¿e broniæ siê zarzutami, które przys³uguj¹ mu osobiœcie
wzglêdem wierzyciela, jak równie¿ tymi, które ze wzglêdu na sposób
powstania lub treœæ zobowi¹zania s¹ wspólne wszystkim d³u¿nikom.”
Oœwiadczenie o potr¹ceniu z wierzytelnoœci¹ d³u¿nika niew¹tpliwie za-
liczyæ nale¿y do grupy zarzutów osobistych, co wy³¹cza mo¿liwoœæ
skorzystania z niego przez innego wspó³d³u¿nika solidarnego. Z odmienn¹
sytuacj¹ mamy natomiast do czynienia, gdy wspó³d³u¿nik, któremu przy-
s³uguje zarzut potr¹cenia, z³o¿y stosowne oœwiadczenie. Wówczas wie-
rzytelnoœæ ulega umorzeniu do wysokoœci wierzytelnoœci przedstawionej
do potr¹cenia, co z kolei daje podstawê do powstania zarzutu wspólnego,
z którego mog¹ skorzystaæ pozostali d³u¿nicy solidarni32.

Brak równie¿ w polskim prawie regulacji potr¹cenia w przypadku
solidarnoœci miêdzy wierzycielami. Zgodnie z dawnym art. 261 k.z., d³u¿nik

29 Orzeczenie SN z 23 paŸdziernika 2003 r., V CK 387/02 (OSN 2004, nr 12, poz.
196).

30 Tak L. S t ê p n i a k, Potr¹cenie w systemie polskiego prawa cywilnego, Wroc³aw
1975, s. 43 i nast.

31 M. P y z i a k - S z a f n i c k a, Potr¹cenie..., s. 60.
32 Tam¿e.
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móg³ potr¹ciæ wobec jednego z wierzycieli solidarnych to, co mu by³
winien inny wierzyciel solidarny. W zwi¹zku z brakiem odpowiednika
wskazanego przepisu w prawie polskim, ugruntowa³y siê w literaturze
dwa przeciwstawne stanowiska co do mo¿liwoœci dokonania takiego
potr¹cenia. Czêœæ autorów stoi na stanowisku niedopuszczalnoœci takiego
potr¹cenia, inni zaœ uwa¿aj¹, ¿e dopuszczalnoœæ potr¹cenia wynika z samej
definicji solidarnoœci czynnej33. Drugie stanowisko zdaje siê byæ bardziej
zasadne w œwietle art. 367 § 2 k.c., d³u¿nik mo¿e bowiem spe³niæ
œwiadczenie wed³ug swego wyboru, do r¹k któregokolwiek z wierzycieli
solidarnych. Wystarczy wiêc, aby którykolwiek z wierzycieli solidarnych
sta³ siê d³u¿nikiem d³u¿nika solidarnego, a przes³anka wzajemnoœci rosz-
czeñ zostanie wówczas spe³niona. Dla dokonania potr¹cenia jest wiêc
potrzebne jedynie z³o¿enie oœwiadczenia o potr¹ceniu wierzycielowi
solidarnemu, który pozostaje jednoczeœnie d³u¿nikiem. Nale¿y jednak
zwróciæ uwagê, ¿e potr¹cenie takie nie bêdzie mo¿liwe, jeœli przed z³o-
¿eniem oœwiadczenia którykolwiek z wierzycieli (poza wierzycielem
solidarnym bêd¹cym jednoczeœnie d³u¿nikiem) wytoczy powództwo
przeciwko d³u¿nikowi. Wówczas bowiem d³u¿nik winien jest spe³niæ
œwiadczenie do r¹k tego wierzyciela.

VI. Skutki przelewu wierzytelnoœci dla zasady wzajemnoœci

Szczególnie donios³y problem, który pojawia siê na tle oceny wza-
jemnoœci roszczeñ, ma ocena skutków przelewu wierzytelnoœci dla dal-
szego trwania wzajemnoœci. Dopuszczalnoœæ potr¹cenia pomiêdzy do-
tychczasowym wierzycielem, który dokona³ zbycia swojej wierzytelnoœci,
a d³u¿nikiem – wierzycielem wzajemnym, uzale¿niona jest od czasu
powziêcia przez tego ostatniego informacji o dokonanym przelewie. Problem
ten sta³ siê przedmiotem orzeczenia S¹du Najwy¿szego34. Orzeczenie SN
zapad³o na tle sytuacji, w której to oœwiadczenie o potr¹ceniu z³o¿one
zosta³o po dokonanym przez powoda przelewie jego wierzytelnoœci na
osobê trzeci¹. S¹d Najwy¿szy stan¹³ na stanowisku, ¿e dla oceny sku-
tecznoœci z³o¿onego w takiej sytuacji przez pozwanego oœwiadczenia

33 Tam¿e..., s. 61.
34 Wyrok SN z dnia 29 listopada 2001 r. V CKN 1537/00 (OSNC 2002, nr 9, poz.

113).
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o potr¹ceniu zasadnicze znaczenie winny mieæ przepisy kodeksu cywil-
nego dotycz¹ce przelewu. I tak, zgodnie z art. 512 k.c., spe³nienie œwiad-
czenia do r¹k poprzedniego wierzyciela ma skutek wzglêdem nabywcy,
dopóki zbywca nie zawiadomi³ d³u¿nika o przelewie, o ile d³u¿nik w chwili
spe³nienia œwiadczenia o dokonanym przelewie nie wiedzia³. Przepis ten
znajduje odpowiednio zastosowanie równie¿ do innych czynnoœci praw-
nych miêdzy d³u¿nikiem a poprzednim wierzycielem, do których niew¹t-
pliwie nale¿y równie¿ zaliczyæ potr¹cenie. Dodatkowo dopuszczalnoœæ
potr¹cenia wzmacnia art. 513 k.c., zgodnie z którym d³u¿nikowi przys³uguj¹
przeciwko nabywcy wierzytelnoœci wszelkie zarzuty, które mia³ przeciwko
zbywcy w chwili powziêcia wiadomoœci o przelewie. Co wiêcej, d³u¿nik
mo¿e z przelanej wierzytelnoœci potr¹ciæ wierzytelnoœæ, która mu przys³u-
guje wzglêdem zbywcy, chocia¿by sta³a siê wymagalna dopiero po otrzy-
maniu przez d³u¿nika zawiadomienia o przelewie. Nie dotyczy to jednak
wypadku, gdy wierzytelnoœæ przys³uguj¹ca wzglêdem zbywcy sta³a siê
wymagalna póŸniej ni¿ wierzytelnoœæ bêd¹ca przedmiotem przelewu.

Przepis art. 513 k.c. chroni wiêc d³u¿nika w ten sposób, ¿e pozwala
mu na dokonanie potr¹cenia z cedowan¹ wierzytelnoœci¹ (de facto ju¿
niewzajemn¹) wszystkich wierzytelnoœci, które powsta³y na jego rzecz
w stosunku do cedenta do chwili uzyskania wiadomoœci o cesji i to nie
tylko wymagalnych, ale na podstawie art. 513 § 2 k.c. tak¿e wierzytel-
noœci, które staj¹ siê wymagalne nawet po otrzymaniu przez d³u¿nika
zawiadomienia o przelewie, aczkolwiek nie póŸniej ni¿ wierzytelnoœæ bêd¹ca
przedmiotem cesji. To ostatnie ograniczenie ma bowiem zapobiec po-
wstrzymywaniu siê przez d³u¿nika cedowanej wierzytelnoœci ze spe³nie-
niem œwiadczenia do chwili, gdy jego wierzytelnoœæ stanie siê wymagalna,
co umo¿liwi³oby mu przedstawienie jej do potr¹cenia35.

W tym samym duchu wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy w najnowszej
uchwale z dnia 27 lipca 2006 r. orzekaj¹c, i¿: „D³u¿nik nie mo¿e z przelanej
wierzytelnoœci potr¹ciæ wierzytelnoœci, która mu przys³uguje wzglêdem
zbywcy, je¿eli naby³ j¹ po powziêciu wiadomoœci o przelewie.”

W momencie gdy d³u¿nik dowiaduje siê o dokonanym przelewie, nie
jest mo¿liwe skuteczne z³o¿enie oœwiadczenia o potr¹ceniu, jeœli wierzy-
telnoœæ, która stanowi potr¹cenie, zosta³a przez niego nabyta ju¿ po uzyskaniu

35 J. M o j a k, [w:] Kodeks cywilny, Komentarz, t. I, Warszawa 1997, s. 1070.
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wiadomoœci o tym przelewie. Uchwa³a SN potwierdza zasadê przewi-
dzian¹ w art. 512 k.c., zakreœlaj¹c¹ granice ochrony dobrej wiary d³u¿-
nika, która koñczy siê b¹dŸ z momentem zawiadomienia go przez cedenta
o przelewie, b¹dŸ te¿ z chwil¹ dowiedzenia siê przez d³u¿nika o przelewie
z jakiegoœ innego Ÿród³a. Przepis ten znajduje zastosowanie nie tylko do
oceny skutków spe³nienia œwiadczenia, ale tak¿e do innych czynnoœci
prawnych dokonanych miêdzy d³u¿nikiem a poprzednim wierzycielem
(art. 512 zd. 2 k.c.).

Kodeks cywilny nie reguluje natomiast zagadnienia dobrej wiary d³u¿-
nika w wypadku przelewu wielokrotnego, co w dzisiejszym obrocie
gospodarczym zdarza siê dosyæ czêsto. Wydaje siê jednak, ¿e nie mo¿na
w takiej sytuacji odmówiæ równie¿ ochrony d³u¿nikowi per analogiam
na podstawie art. 512 k.c. W takim wypadku nale¿y przyj¹æ, i¿ dopóki
cedent nie zawiadomi d³u¿nika o przelewie, spe³nienie œwiadczenia na
rzecz drugiego, trzeciego (itd.) cesjonariusza jest skuteczne wobec pierw-
szego cesjonariusza, tj. rzeczywistego nabywcy, chyba ¿e w chwili spe³nienia
œwiadczenia rzekomemu cesjonariuszowi d³u¿nik wiedzia³ o pierwszym
przelewie36.

Specyficzna sytuacja mo¿e mieæ miejsce w przypadku zawarcia przez
d³u¿nika umowy o zwolnienie go z obowi¹zku œwiadczenia w rozumieniu
art. 392 k.c. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, osoba trzecia przez
zawarcie umowy z d³u¿nikiem mo¿e zwolniæ go od obowi¹zku œwiad-
czenia. Jest ona wówczas odpowiedzialna wzglêdem d³u¿nika za to, ¿e
wierzyciel nie bêdzie ¿¹da³ od niego spe³nienia œwiadczenia. Aczkolwiek
wydaje siê, i¿ zawarcie takiej umowy nie ma znaczenia dla dopuszczal-
noœci potr¹cenia wzajemnych wierzytelnoœci pomiêdzy d³u¿nikiem a wierzy-
cielem. Umowa o zwolnienie d³u¿nika z obowi¹zku œwiadczenia nie powo-
duje ¿adnych zmian w stosunku pomiêdzy d³u¿nikiem a wierzycielem, d³u¿nik
bowiem w dalszym ci¹gu pozostaje zobowi¹zany do œwiadczenia na rzecz
wierzyciela, uzyskuj¹c jednak jednoczeœnie roszczenie w stosunku do osoby
trzeciej zwolnienia go z obowi¹zku tego œwiadczenia37. Niemniej jednak,

36 Tam¿e, s. 1064.
37 T. W i œ n i e w s k i,  [w:] T. W i œ n i e w s k i, [w:] G. B i e n i e k, H. C i e p ³ a,

S. D m o w s k i, J. G u d o w s k i, K. K o ³ a k o w s k i, M. S y c h o w i c z, T. W i œ n i e w -
s k i, Cz. ¯ u ³ a w s k a, Komentarz..., LexPolonica.
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skoro w takiej trójosobowej konstrukcji relacja d³u¿nika i wierzyciela nie
zmieni³a siê, to równie¿ brak jest przeszkód do wy³¹czenia mo¿liwoœci
z³o¿enia oœwiadczenia o potr¹ceniu przez wierzyciela. W takiej sytuacji,
zak³adaj¹c, ¿e wszystkie pozosta³e przes³anki potr¹cenia zosta³y spe³nione,
nast¹pi skutek w postaci umorzenia obu wierzytelnoœci, do wysokoœci
wierzytelnoœci ni¿szej. W relacji d³u¿nika oraz osoby trzeciej nast¹pi
natomiast konkretyzacja odpowiedzialnoœci tej ostatniej. W literaturze
przyjmuje siê, ¿e odpowiedzialnoœæ ta ma charakter odpowiedzialnoœci
odszkodowawczej. Za szkodê natomiast uznaje siê to, co d³u¿nik straci³
i czego nie uzyska³ w nastêpstwie tego, ¿e nie zosta³ zwolniony ze swego
zobowi¹zania wobec wierzyciela38.

VII. Uwagi koñcowe

Zasada wzajemnoœci jest jedn¹ z podstawowych przes³anek dopusz-
czalnoœci zarówno potr¹cenia ustawowego, jak równie¿ kompensat
umownych.

Jak wskazuj¹ jednak zaprezentowane przyk³ady, w praktyce ustalenie
to¿samoœci pomiêdzy d³u¿nikami i wierzycielami mo¿e wywo³ywaæ nie-
kiedy wiele komplikacji. Dla skutecznego z³o¿enia oœwiadczenia o potr¹-
ceniu konieczne jest zatem ustalenie w pierwszej kolejnoœci, kto jest w danym
stosunku prawnym rzeczywistym wierzycielem wzajemnym. Oœwiad-
czenie z³o¿one osobie nieuprawnionej, niezale¿nie od tego, czy spe³nione
zosta³yby inne przes³anki potr¹cenia, w oparciu o art. 58 k.c. nale¿a³oby
uznaæ za niewa¿ne.

38 Tam¿e.


