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Wprowadzenie

Charakterystycznym zjawiskiem współczesnych czasów jest pojawia‐
nie się normatywnej regulacji nowych typów umów nazwanych, określa‐
jących prawa i obowiązki stron, a jednocześnie pozostawiających określo‐
ne pole manewru stronom kontraktującym. Jest to tendencja wyraźnie wi‐
doczna, w szczególności w stosunkach profesjonalnych lub półprofesjo‐
nalnych. Wraz z rozwojem stosunków kredytowych poszukuje się nowych
form zabezpieczenia, odpowiadających wymogom gospodarki rynkowej
oraz potrzebom stron stosunku zobowiązaniowego, w szczególności
w obrocie profesjonalnym. W konsekwencji wzrasta również znaczenie
umownego przystąpienia do długu. Umowa o kumulatywne przystąpie‐
nie do długu wykształca się w praktyce w celu zaspokojenia pewnych zin‐
dywidualizowanych lub nowych potrzeb uwzględniających sytuację gos‐
podarczą. Funkcjonuje obecnie w oparciu o zasadę wolności (swobody)
umów jako de lege lata nienazwana figura prawna. Ustawodawca unormo‐
wał bowiem jedynie zmianę dłużnika w drodze przejścia zobowiązania na
inną osobę, czyli tzw. zwalniającego przejęcia długu.

Kumulatywne przystąpienie do długu jest zabezpieczeniem wierzy‐
telności często stosowanym w obrocie profesjonalnym, gdzie co najmniej
jedną ze stron jest podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością za‐
robkowo. Chodzi głównie o banki i inne instytucje finansowe udzielające
kredytów i pożyczek. Podstawę udzielenia zabezpieczenia stanowi zasad‐
niczo umowa kredytu czy pożyczki. W praktyce samo ustanowienie za‐
bezpieczenia uzależnione jest od żądania wierzyciela, gdyż z reguły jest
ono ustanawiane przed udzieleniem kredytu czy pożyczki (art. 69 ust. 2
pkt 6 i art. 70 ust. 2 pr. bank.). Stronom pozostawia się pewnego rodzaju
swobodę co do wyboru formy zabezpieczenia. Niemniej zabezpieczenie
może być ustanowione później, tj. po udzieleniu pożyczki czy kredytu,
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Wprowadzenie

zwłaszcza wobec zagrożenia terminowej spłaty kredytu z uwagi na zły
stan majątkowy kredytobiorcy (por. art. 93 pr. bank.).

Formy zabezpieczenia wierzytelności (należności) stosowane w prak‐
tyce działalności bankowej są zróżnicowane, m.in. ze względu na kredy‐
towany podmiot. Truizmem jest stwierdzenie, że inne formy zabezpieczeń
stosowane są w stosunku do osób fizycznych, inne zaś wobec osób praw‐
nych. Rozpowszechniony jest pogląd, iż kredytowanie osób fizycznych jest
mniej ryzykowne, gdyż cechuje je duża spłacalność, znaczne rozdrobnie‐
nie i wysoka dochodowość. Kredytowanie przedsiębiorców, zwłaszcza
działających jako osoby prawne, niesie natomiast ze sobą ryzyko związane
z wysokimi sumami udzielonych kredytów, często długoterminowymi
i niepewnymi efektami ekonomicznymi zamierzonych inwestycji. Usta‐
nowienie zabezpieczenia w tym ostatnim przypadku poprzedzone jest
szczegółową weryfikacją sytuacji gospodarczej i finansowej podmiotu za‐
bezpieczającego wierzytelność, w tym ustaleniem, czy istnieją powiązania
gospodarcze lub organizacyjne z kredytobiorcą.

Podstawowe znaczenie w przypadku umowy pożyczki czy kredytu ma
ustalenie możliwości wywiązania się dłużnika z zobowiązania (zdolność
kredytowa) oraz pewności i wiarygodności oferowanego zabezpieczenia.
Weryfikacja sytuacji gospodarczej podmiotu dającego zabezpieczenie jest
niewątpliwym uprawnieniem banku, jakkolwiek żaden przepis ustawy
nie nakłada na bank obowiązku zbadania zdolności kredytowej przystę‐
pującego do długu czy poręczyciela. Warto wskazać, że przystąpienie do
długu może być zabezpieczeniem stosowanym nie tylko na wypadek nie‐
wypłacalności dłużnika (jak np. poręczenie stosowane wyłącznie „na wy‐
padek” niewypłacalności), ale również wówczas, gdy stan niewypłacal‐
ności nastąpił. Okoliczność ta pozwala na uniknięcie niekorzystnych kon‐
sekwencji, jakie wiążą się ze stanem niewypłacalności dłużnika, w szcze‐
gólności w związku z upadłością czy, w odniesieniu do jednostek
organizacyjnych, likwidacją dłużnika. Umowa o kumulatywne przystą‐
pienie do długu może być zatem stosowana nie tylko przed zaciągnięciem
zobowiązania przez dłużnika głównego, ale również później, bez względu
na sytuację majątkową dłużnika.

Kolejną tendencją, obok wykształcania się nowych form zabezpiecze‐
nia wierzytelności, jest wzmocnienie pozycji podmiotu udzielającego za‐
bezpieczenia, a jednocześnie rozwój instytucji zmierzających do ochrony
słabszej strony stosunku umownego, jaką jest konsument.
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Wprowadzenie

Wszystkie te argumenty zostały wzięte pod uwagę przy analizie za‐
gadnienia umowy o kumulatywne przystąpienie do długu przedstawio‐
nego w niniejszym opracowaniu, w tym elementów umowy, dopuszczal‐
ności przystąpienia do długu ze względu na przedmiot świadczenia, cha‐
rakterystyki odpowiedzialności dłużników i wierzyciela. Istotne znaczenie
dla weryfikacji prezentowanych tez miały również rozwiązania funkcjo‐
nujące w innych systemach prawnych.

Założenia co do treści zdeterminowały układ pracy. Rozdział pierwszy
ma przybliżyć rozwój instytucji osobistych zabezpieczeń wierzytelności
od czasów starożytnych – ze szczególnym uwzględnieniem przystąpienia
do długu. W rozdziale drugim przedstawione zostały argumenty prze‐
mawiające za tym, że umowa o kumulatywne przystąpienie do długu na‐
leży do umów gwarancyjnych sensu largo o funkcji zabezpieczającej. W po‐
wołanym rozdziale zawarta została szczegółowa analiza rodzajów dłu‐
gów, jakie mogą być przedmiotem przystąpienia. Co do zasady na pod‐
stawie umowy można przystąpić do każdego długu, o ile nie jest to
sprzeczne z ustawą, zastrzeżeniem umownym albo właściwością zobo‐
wiązania (per analogiam do art. 509 k.c.). Od powołanej zasady istnieją jed‐
nak wyjątki, które wynikają przede wszystkim z rodzaju długu. W roz‐
dziale trzecim znajdują się rozważania prawne wskazujące na to, że umo‐
wa o kumulatywne przystąpienie do długu wymaga zaangażowania
wszystkich podmiotów tego stosunku, gdyż wiąże się ze zmianą strony
biernej stosunku zobowiązaniowego. W rozdziale tym pojawiają się przy‐
kłady zawarcia umowy przystąpienia do długu między przystępującym
do długu a wierzycielem funkcjonujące w obszarze prawa bankowego,
a mianowicie potwierdzenie poręczenia i potwierdzenie gwarancji. Roz‐
dział czwarty pracy poświęcony został charakterowi odpowiedzialności
dłużników w ramach umowy o przystąpienie do długu. Umowa ta kreuje
solidarną, nieakcesoryjną i pierwszorzędną odpowiedzialność dłużnika
łącznego, której zakres odpowiada zakresowi odpowiedzialności dłużnika
pierwotnego. Poczynione wyżej ustalenia są podbudową dla kolejnego,
piątego rozdziału pracy, w którym omówiona została wzajemna pozycja
podmiotów stosunku zobowiązaniowego, w szczególności w zakresie
przysługujących im zarzutów. W rozdziale siódmym zostały omówione
wzajemne relacje pomiędzy przystąpieniem do długu a poręczeniem. Roz‐
dział siódmy dotyczy ważnych kwestii z zakresu ustawowego przystą‐
pienia do długu. Warto też podkreślić, iż kumulatywne przystąpienie do
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długu nie tylko funkcjonuje w oparciu o wolę stron, ale również wynika
z przepisu ustawy, jak np. w razie przystąpienia nabywcy przedsiębior‐
stwa czy gospodarstwa rolnego do długu zbywcy związanego z prowa‐
dzeniem tego przedsiębiorstwa (art. 554 k.c.). Jest to najpopularniejsza na‐
zwa obok innych określeń, takich jak: niezwalniające przejęcie długu, łącz‐
ne przejęcie długu czy po prostu przystąpienie do długu. Pojęcia te w opra‐
cowaniu są stosowane naprzemiennie. W powołanym rozdziale ukazano
także cechy odróżniające ustawowe i umowne przystąpienie do długu.
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Rozdział I
Zabezpieczenie wierzytelności w historii prawa –

zagadnienia ogólne

1. Zabezpieczenie wierzytelności w prawie antycznym
Umowy zawierane obok umów głównych, a mające na celu zabezpie‐

czenie praw stron stosunku zobowiązaniowego, znane były antycznemu
prawu greckiemu, grecko‐egipskiemu i babilońskiemu. W prawie greckim
odnajdujemy początki instytucji receptum argentariorum. W prawie grec‐
ko‐egipskim zwracają uwagę dodatkowe umowy zawierane przy tran‐
sakcji kupna, tj. prawo odstąpienia od umowy (pactum disciplicentiae) oraz
zastrzeżenie lepszej oferty (in idem addictio). Natomiast zabezpieczeniu
wierzytelności w prawie antycznym służyły zasadniczo poręka i zadatek1.

W prawie rzymskim podstawową gwarancją wykonania świadczenia
przez dłużnika była ochrona procesowa dająca możliwość poddania dłuż‐
nika egzekucji majątkowej. Ochrona ta z czasem okazała się niewystar‐
czająca, a wierzyciele poszukiwali dodatkowych sposobów umocnienia
swoich wierzytelności. Zabezpieczenie to mogło mieć charakter rzeczowy,
polegający na prawnej możności zaspokojenia swoich roszczeń na wypa‐
dek niewykonania długu przez dłużnika przez sprzedaż rzeczy należącej
do dłużnika czy też do innej osoby. Do sposobów tych zaliczyć można takie
instytucje, jak fiducia cum creditore contracta, zastaw ręczny (pignus), zastaw
umowny (hypotheca), stipulatio poenae oraz zadatek (arha). Zabezpieczenie
mogło mieć również charakter osobowy, polegający na stworzeniu odpo‐
wiedzialności osoby trzeciej, która oprócz dłużnika głównego odpowia‐

1 Zob. szerzej R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych, Warszawa 1955,
s. 175.
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dała za dług wobec wierzyciela. Do najważniejszych sposobów tego ro‐
dzaju umocnienia zaliczano: poręczenie (adpromissio) i zlecenie kredytowe
(mandatum pecuniae credendae). Warto przy tym zaznaczyć, że rzymskiemu
prawu kontraktowemu okresu klasycznego obca była nowoczesna kon‐
cepcja swobody umów. Prawo rzymskie przez wiele wieków stało na
gruncie zasady nominalizmu kontraktowego. Skutki prawne rodziły tylko
takie umowy, które mieściły się w którymś z typów umów nazwanych.
Odejście z czasem od zasady nominalizmu spowodowało, że udzielono
zaskarżalności niektórym postanowieniom nieformalnym. Od tego czasu
sposobem umocnienia zobowiązania w prawie pretorskim stały się: nie‐
formalne przyrzeczenie zapłaty cudzego długu (constituutum debiti alieni)
oraz gwarancja bankiera (receptum argentarii).

Odpowiedzialność za cudzy dług – zarówno osobista, jak i rzeczowa –
w rzymskiej terminologii prawniczej nosiła nazwę intercessio2. Intercesja
mogła mieć charakter kumulatywny (cumulativa), jeśli dłużnik występował
obok intercedenta (najczęściej w umowie poręczenia czy przyjęcia zobo‐
wiązania w charakterze dłużnika solidarnego), lub też charakter uwalnia‐
jący (privativa), jeżeli dłużnik został przez intercedenta zwolniony od od‐
powiedzialności. Odmianą tej ostatniej była intercesja milcząca (tacita),
czyli przyjęcie zobowiązania w cudzym interesie, występujące na ze‐
wnątrz jako zobowiązanie we własnym interesie (np. zaciągnięcie pożycz‐
ki w interesie osoby trzeciej, figurując jako dłużnik)3. Poniżej pokrótce zo‐
staną omówione podstawowe sposoby zabezpieczenia wierzytelności
w antycznym Rzymie.

Poręczenie było znane już w prawie antycznym babilońskim, greckim
i asyryjskim. Treścią zobowiązania poręczyciela było początkowo przy‐
rzeczenie, że dostawi on dłużnika, aby wierzyciel, którego wierzytelność
nie została zaspokojona, mógł dokonać na nim egzekucji personalnej4.

2 Warto zauważyć, że ograniczenie stosowania intercesji wprowadzono do prawa rzymskiego
w 42 r. n.e. na podstawie Senatus Consultum Velleianum. Ograniczenie to dotyczyło kobiet, które
z braku doświadczenia w zakresie zawierania umów pozbawiono możliwości występowania
w charakterze osoby odpowiedzialnej za cudzy dług – zwłaszcza dług swoich mężów. Wprawdzie
intercesja kobiet zasadniczo była ważna, jednak na mocy wspomnianej uchwały senatu kobieta
pozwana mogła skorzystać z zarzutu exceptio senatus consulti Velleiani. Zarzut ten był jednak nie‐
skuteczny, o ile kobieta otrzymała coś w zamian za intercesję lub jeśli wierzyciel był małoletni. Za
czasów Justyniana możliwość kontraktowania kobiet została wyłączona i wszelkie akty intercesji
kobiet były zasadniczo nieważne, za: K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2000, s. 448.

3 R. Taubenschlag, W. Kozubski, Historia i instytucje rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa
1947, s. 207.

4 Zob. szerzej R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne..., s. 176.
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W prawie rzymskim poręczenie (adpromissio) było umową między wie‐
rzycielem a osobą trzecią – poręczycielem (adpromissor), w której ten ostatni
zobowiązywał się spełnić świadczenie w sytuacji, gdyby go nie spełnił
dłużnik główny. Poręczyciel mógł przyjąć na siebie jedynie odpowiedzial‐
ność za szkodę (fideiussor indemnitatis). Poręczenie ustanawiano w drodze
stypulacji w trzech formach: sponsio, fideipromissio i fideiussio. Mogło ono
zabezpieczać długi powstałe z jakiegokolwiek tytułu5. Warunkiem istnie‐
nia zobowiązania poręczyciela było istnienie zobowiązania dłużnika. Bez
istnienia chociażby naturalnego zobowiązania głównego poręka nie mogła
powstać. Ponadto o zakresie zobowiązania poręczyciela decydował zakres
zobowiązania głównego. Poręczyciel odpowiadał za wszystko, czego moż‐
na się domagać od dłużnika głównego, w tym za odsetki z tytułu zwłoki.
Nieważna była poręka in duriorem causam, tzn. na więcej, niż wyniósł dług
główny.

Pierwotnie proces o należność od dłużnika i od poręczyciela można
było prowadzić tylko raz, dlatego wierzyciel musiał wybrać do procesu
i do egzekucji osobę najpewniejszą6. Cesarz Justynian zniósł to ogranicze‐
nie, określając, iż dopiero rzeczywiste zaspokojenie wierzyciela zwalnia
dłużnika i poręczycieli. Udzielił on również poręczycielowi przywileju
żądania, aby wierzyciel najpierw pozywał i szukał zaspokojenia w majątku
dłużnika głównego – tzw. beneficium excussionis sive ordinis. Wierzyciel
mógł żądać wykonania zobowiązania od poręczyciela, gdy dłużnik głów‐
ny był nieobecny lub niewypłacalny. Dopiero zatem w prawie klasycznym
poręczyciel stał się odpowiedzialny prawdziwie akcesoryjnie (ubocznie)
i subsydiarnie. Mógł on się jednak zrzec tego przywileju i utrzymać swoją
odpowiedzialność jako pierwszorzędną. Co ważne, w najdawniejszym
prawie rzymskim przyjmowano, iż dłużnik był winien, a poręczyciel był
odpowiedzialny. Dopiero kiedy przyjęto konstrukcję, iż zarówno dłużnik,
jak i poręczyciel są odpowiedzialni, ich odpowiedzialność stała się soli‐
darna.

Poręczycielowi przysługiwały te same zarzuty, co dłużnikowi głów‐
nemu. Zasada ta nie dotyczyła zarzutów o charakterze osobistym. W przy‐
padku uiszczenia cudzego długu przez poręczyciela przysługiwało mu
prawo regresu o zwrot zapłaconej sumy. Nadto poręczycielowi przysłu‐
giwało tzw. beneficium cedendarum actionum, czyli prawo domagania się od

5 R. Taubenschlag, W. Kozubski, Historia i instytucje..., s. 204.
6 K. Kolańczyk, Prawo..., s. 447.
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