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OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór urzędowy, 

Seria A
PiP – Państwo i Prawo
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
Pr. Bank. – Prawo Bankowe
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
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PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Organy orzekające

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny





WStęp

Niniejszy podręcznik stanowi zwięzłe przedstawienie problematyki 
prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego w pytaniach i odpowie-
dziach. Nietypowa forma opracowania spowodowała, że konieczne 
było ograniczenie tej tematyki jedynie do najważniejszych zagad-
nień, które zostały podzielone na trzy części. W opracowaniu pomi-
nięto problematykę umów handlowych, które są omawiane w  toku 
wykładu z zakresu prawa handlowego.

Książka skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i ad-
ministracji, ale także do aplikantów oraz praktyków. Może stanowić 
wstęp do rozpoczęcia nauki prawa zobowiązań oraz prawa spadko-
wego, a  także istotną pomoc w  powtórzeniu i  usystematyzowaniu 
posiadanych już wiadomości.

Pytania zostały w  większości tak skonstruowane, aby uniknąć po-
wtórzeń przy formułowaniu odpowiedzi. Czytelnik powinien mieć 
na względzie, że –  udzielając odpowiedzi na konkretne pytanie 
–  niejednokrotnie wskazane jest korzystanie z  informacji znajdują-
cych się w odpowiedziach na inne pytania. Ponadto, aby odpowiedź 
była pełniejsza, powinien uwzględnić podane przykłady oraz przy-
wołane orzecznictwo. Należy jednak pamiętać, że przyjęta forma 
opracowania spowodowała konieczność ograniczenia liczby powoła-
nych orzeczeń tylko do najważniejszych.

Na końcu podręcznika znajduje się zestawienie literatury wyko-
rzystanej przy jego przygotowaniu. Nie  jest to jednak wykaz zu-
pełny. Wymieniono jedynie niektóre pozycje zalecane studentom.  
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Przy omówieniu poszczególnych zagadnień odwołano się tylko do 
opracowań o  charakterze ogólnym, do których powinien sięgnąć 
Czytelnik, aby uzupełnić swoją wiedzę we wskazanym zakresie.

Czwarte wydanie podręcznika uwzględnia ostatnie zmiany, jakie 
nastąpiły w  prawie cywilnym, w  tym w  szczególności w  regulacji 
poświęconej ochronie praw konsumentów. Publikację uzupełniono 
także o najnowsze orzeczenia dotyczące omawianej problematyki.

Mamy nadzieję, że książka okaże się pomocnym źródłem przy nauce 
prawa zobowiązań i prawa spadkowego oraz będzie stanowiła wstęp 
do dalszych, pogłębionych studiów.

Podręcznik uwzględnia stan prawny na 1 grudnia 2015 roku.

dr hab. Jerzy Ciszewski, prof. UG 
dr Anna Stępień-Sporek



część OgólnA





Rozdział I

Ogólne WiAdOmOści 
O prAWie zObOWiązAń

1. miejsce zobowiązań w prawie cywilnym 
i źródła prawa zobowiązań

1
D czym charakteryzuje się prawo zobowiązań jako dział 

prawa cywilnego?

Prawo zobowiązań jest jednym z działów prawa cywilnego, stano-
wiącego gałąź prawa prywatnego. W konsekwencji charakterystycz-
na dla tego działu jest cywilnoprawna metoda regulacji oparta na 
formalnej równorzędności stron1. Zobowiązania regulują stosunki 
majątkowe o charakterze względnym, a zatem są prawami podmio-
towymi skutecznymi wobec konkretnych podmiotów.

Prawo zobowiązań reguluje wymianę dóbr i usług, czyli obrót mająt-
kowy między podmiotami prawa cywilnego. Chroni także podmioty 
prawa cywilnego przed uszczerbkiem w ich majątku.

1 Szerzej na temat cywilnoprawnej metody regulacji zob. np. J. Ciszewski, A. Stę-
pień, Prawo cywilne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2007, s. 20–21.
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2
D Jakie cechy odróżniają prawo zobowiązań od innych 

działów prawa cywilnego?

Zobowiązania mają pewne charakterystyczne cechy, które pozwala-
ją odróżnić ten dział prawa cywilnego od innych jego działów.

Prawo zobowiązań różni się od części ogólnej tym, że ta ostatnia 
zawiera normy właściwe dla wszystkich działów prawa cywilnego. 
Część ogólna zawiera podstawowe zasady, które odnoszą się do 
wszystkich działów i  dotyczą np.  czynności prawnych, nadużycia 
prawa podmiotowego, przedstawicielstwa czy terminów przedaw-
nienia.

Prawo zobowiązań reguluje stosunki o charakterze względnym, co 
odróżnia je od prawa rzeczowego, w którym podstawowe znaczenie 
mają normy wyznaczające bezwzględne prawa podmiotowe. Prawo 
rzeczowe reguluje społeczne formy korzystania z rzeczy, a prawo zo-
bowiązań normuje społeczne formy korzystania ze wszystkich dóbr 
i usług o wartości majątkowej2.

W  prawie zobowiązań duże znaczenie odgrywają normy względ-
nie wiążące, które praktycznie nie występują w prawie spadkowym. 
Prawo zobowiązań dotyczy stosunków odnoszących się do wymiany 
dóbr i usług między żyjącymi (inter vivos). Z kolei prawo spadkowe 
odnosi się do przejścia praw majątkowych na wypadek śmierci (mor-
tis causa), przy czym dotyczy zarówno przejścia praw o charakterze 
względnym, jak i bezwzględnym.

Prawo zobowiązań służy przede wszystkim celom majątkowym, 
które w prawie rodzinnym ustąpiły miejsca celom niemajątkowym. 
W prawie zobowiązań nie jest istotna więź rodzinna między strona-
mi stosunków. Dodatkowo w  prawie rodzinnym występują pewne 

2 Zob. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowią-
zania. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 23.
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elementy podporządkowania np.  między dziećmi i  rodzicami czy 
pupilem a  opiekunem, natomiast w  prawie zobowiązań występuje 
formalna równość uczestników stosunków.

3
D Jakie źródła prawa zobowiązań można wymienić?

Mówiąc o  źródłach prawa zobowiązań, należy odwołać się do 
art.  87  Konstytucji  RP, w  którym wymieniono źródła powszech-
nie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Są  to przede 
wszystkim Konstytucja, a  następnie ustawy, ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego.

Wśród ustaw podstawowe znaczenie ma ustawa z  dnia 23  kwietnia 
1964  r. –  Kodeks cywilny3. Z  wcześniejszych regulacji na szczegól-
ną uwagę zasługują zwłaszcza rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z  dnia 27  października 1933  r. –  Kodeks zobowiązań4 
oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 
1934 r. – Kodeks handlowy5, które weszły w życie dnia 1 lipca 1934 r.

Wśród obowiązujących ustaw należy wymienić m.in. ustawy: z dnia 
28  kwietnia 1936  r. –  Prawo wekslowe6; z  dnia 28  kwietnia 1936  r. 
– Prawo czekowe7; z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o  zmianie Kodeksu cywil-
nego8; z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski9; z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze10; z dnia 4  lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych11.

3 Tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.
4 Dz. U. Nr 82, poz. 598 z późn. zm.
5 Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.
6 Dz. U. Nr 37, poz. 282 z późn. zm.
7 Dz. U. Nr 37, poz. 283 z późn. zm.
8 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.
9 Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 758 z późn. zm.

10 Tekst jedn.: Dz. U.  z 2015  r. poz. 233 z późn.  zm. Z dniem 1  stycznia 2016  r. 
zmiana tytułu na Prawo upadłościowe zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 233 z późn. zm.).

11 Tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.
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