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Wprowadzenie
Przedstawicielstwo, jako instytucja prawna służąca przede wszystkim
umożliwieniu bądź rozszerzeniu uczestnictwa podmiotów w obrocie
prawnym, jest jedną z najpowszechniej wykorzystywanych w praktyce
konstrukcji prawa cywilnego. Jego odmianami są przedstawicielstwo
ustawowe oraz pełnomocnictwo, w tym – prokura, znajdujące wspólną
regulację ogólną w kodeksie cywilnym w przepisach ogólnych o przedstawicielstwie (art. 95–97 k.c.). Ponadto normowane są one rozłącznie:
pełnomocnictwo i prokura – w kodeksie cywilnym, w wyodrębnionych
rozdziałach działu VI tytułu IV księgi pierwszej, a przedstawicielstwo
ustawowe – rozsiane jest w różnych aktach prawnych, dzięki zastosowaniu kryterium łączenia regulacji przedstawicielstwa ustawowego z instytucjami, wobec których pełni ono funkcję służebną. Poza tym występuje wiele przepisów szczególnych wprowadzających na tyle istotne
modyfikacje względem ogólnego modelu pełnomocnictwa, że można
mówić o wyodrębnieniu szczególnych jego odmian, czego przykładem
jest pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa bądź pełnomocnictwo do
złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Niektóre ze
szczegółowych unormowań dotyczących zastępstwa, z uwagi na to, że
kreują zastępstwo do dokonania czynności faktycznej, a nie prawnej,
stają się przyczyną wątpliwości, czy mamy w nich do czynienia z pełnomocnictwem, czy z rodzajowo inną konstrukcją, która jest tylko do
pełnomocnictwa podobna. Przykładem jest pełnomocnictwo pocztowe,
które, pomimo swej sugestywnej nazwy, trudno byłoby zakwalifikować
jako pełnomocnictwo, przynajmniej w jego ścisłym znaczeniu.
11
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Z uwagi na zazębianie się interesów mocodawcy, pełnomocnika i osób
trzecich instytucja pełnomocnictwa rodzi wiele problemów praktycznych, które stały się przedmiotem licznych wypowiedzi w doktrynie
i orzecznictwie. Unormowania dotyczące przedstawicielstwa nasuwają bowiem rozmaite wersje interpretacyjne nawet w sprawach tak
fundamentalnych jak na przykład sposób udzielenia umocowania czy
jego adresat, i daleko jeszcze do ukształtowania się w tym względzie
communis opinio. Wielość teoretycznych wątpliwości, które wobec konieczności powszechnego stosowania tychże przepisów przekładają się
na konkretne problemy praktyki prawniczej, stwarza potrzebę opracowania publikacji porządkującej tę materię, rozstrzygającej wiele z przedstawionych kwestii, a zarazem stwarzającej podręczny materiał, pomocny w pracy prawnika.
Niniejsza publikacja przyjęła formę komentarza problemowego. Stawia
sobie za cel dokonanie wykładni materialnoprawnych unormowań
dotyczących pełnomocnictwa, połączonej z szerokim omówieniem
dotychczasowego dorobku w tym przedmiocie. Z uwagi na rosnące
znaczenie obrotu międzynarodowego w płaszczyźnie stosunków prywatnoprawnych, opracowanie wzbogacono nadto o problematykę kolizyjnoprawną. Wkład autorów komentarza, będących pracownikami
naukowymi, sprawia, że publikacja ukierunkowana jest nie tylko na
zaspokojenie praktycznych potrzeb odbiorcy stosującego prawo; zmierza ona bowiem do szczegółowej analizy interpretowanych przepisów,
poruszającej również głębsze jej warstwy teoretyczne, w tym zagadnienia dotąd niedostrzeżone – i w tym zakresie nosi znamiona publikacji
o charakterze monograficznym.
Rozległość problematyki przedstawicielstwa skłoniła do ograniczenia
zakresu opracowania do jednego jej wycinka – pełnomocnictwa w jego
warstwie prawnomaterialnej. Dodatkowo, dążąc do szerokiego ujęcia
tych zagadnień, przedstawiono unormowania szczególne dotyczące
pełnomocnictwa oraz uzupełniająco, z uwagi na dużą doniosłość praktyczną i brak w tej materii szerszych opracowań doktrynalnych, przepisy o pełnomocnictwie pocztowym. Tego rodzaju ujęcie stanowi na
polskim rynku wydawniczym nowość, problematyka pełnomocnictwa
12
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nie była bowiem dotąd przedmiotem odrębnego opracowania o charakterze komentarza. Klarowna systematyka komentarza, wyróżniająca
w oddzielnych punktach poszczególne zagadnienia, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom praktyków, poszukujących szybkiej i jasnej odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Publikacja jest adresowana również do
przedstawicieli nauki prawa, zadbano bowiem, by wnioski praktyczne
znalazły ugruntowanie w teoretycznej konstrukcji omawianych instytucji prawnych.
Gdańsk, 1 grudnia 2019 r.
Małgorzata Balwicka-Szczyrba
Marcin Glicz
Anna Sylwestrzak

13

14

Rozdział I

Przedstawicielstwo
Art. 95 k.c. [Istota przedstawicielstwa]

§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.
§ 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach
umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

I. Istota przedstawicielstwa
1. Szeroko rozumiane zastępstwo oznacza działanie w płaszczyźnie cudzego interesu, polegające na działaniu na cudzy rachunek i w cudzym interesie (zastępstwo sensu largo), które obejmuje przedstawicielstwo (czyli
zastępstwo bezpośrednie), zastępstwo pośrednie, a także dokonywanie
za inne osoby czynności faktycznych (zastępstwo faktyczne)1. Niekiedy
1

O przeglądzie stanowisk dotyczących zastępstwa zob. P. Widerski, Pełnomocnictwo w prawie polskim, Warszawa 2018, s. 29–30. O konstrukcji prawnej zastępstwa – A. Burzak, Zastępstwo w prawie cywilnym, Sopot 1995 (praca doktorska niepublikowana); A. Jedliński,
M. Jedlińska, Pojęcie zastępstwa w prawie cywilnym materialnym (artykuł dyskusyjny), Rejent 2018/1, s. 39–63. Przeciwko tworzeniu nadrzędnej kategorii zastępstwa dla przedstawicielstwa i zastępstwa pośredniego – S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Część
ogólna, Ossolineum 1974, s. 611–612.

Anna Sylwestrzak
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przedstawicielstwo wraz z zastępstwem pośrednim obejmuje się łączną
nazwą zastępstwa we właściwym tego słowa znaczeniu, w odróżnieniu
od innych przypadków działania za inną osobę, które nie polegają na
dokonywaniu czynności prawnej2. Odnośnie do istoty przedstawicielstwa ukształtowały się w dziewiętnastowiecznej doktrynie niemieckiej
trzy teorie. Według najstarszej koncepcji, tzw. teorii reprezentowanego,
zwanej również teorią fikcji albo teorią podmiotu interesu, znajdującej
korzenie w prawie rzymskim, której najwybitniejszym zwolennikiem
był Friedrich Carl von Savigny, oświadczenie woli składa reprezentowany, a rola przedstawiciela polega na przeniesieniu i wyrażeniu woli
reprezentowanego. Fikcja, na której ta konstrukcja się opiera, oznacza
fingowanie, że oświadczenie woli składa reprezentowany, a nie przedstawiciel. Koncepcja ta zaciera granicę między pełnomocnikiem a posłańcem. Kolejna teoria, której zwolennikami byli Rudolf von Ihering
i Bernhard Windscheid, tzw. teoria reprezentacji, zwana również teorią
reprezentacyjną, zakłada, że to przedstawiciel składa oświadczenie woli
w imieniu reprezentowanego, a skutki jego działania powstają w sferze
prawnej reprezentowanego; skutki działania zostają zatem oderwane od
podmiotu działającego. Natomiast tzw. teoria pośrednia bądź pośrednicząca (zwolennicy: Ludwig Mitteis i A. Lenel) głosi, że przy dokonywaniu czynności prawnej przedstawiciel i reprezentowany działają łącznie,
a więc żaden z nich nie działa samodzielnie, a czynność jest wynikiem
ich współdziałania. Swym aktem woli przedstawiciel pośredniczy między reprezentowanym a osobą trzecią3. Konstrukcja przedstawicielstwa
w prawie polskim została oparta na teorii reprezentacji, a jej wyrazem
jest treść art. 95 § 2 k.c., zgodnie z którym czynność prawna dokonana
przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki
bezpośrednio dla reprezentowanego.
2. Przedstawicielstwo w swej istocie jest instytucją niezależną od źródła,
obejmuje bowiem przedstawicielstwo ustawowe oraz pełnomocnictwo,
dla których stanowi kategorię nadrzędną. Przedstawicielstwo ustawowe
2

3
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M. Pazdan [w:] System prawa prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2002, s. 455–456.
O koncepcjach przedstawicielstwa zob. J. Fabian, Pełnomocnictwo, Warszawa 1963, s. 30–
36; P. Widerski, Pełnomocnictwo..., s. 37–39 i przytoczona tam literatura źródłowa.

Anna Sylwestrzak
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oraz pełnomocnictwo, poza odmiennym źródłem, wykazują poza tym
wiele doniosłych różnic (zob. komentarz do art. 96 k.c.); w tym miejscu
będzie mowa tylko o ich cechach wspólnych, znajdujących zakotwiczenie we wspólnej kategorii przedstawicielstwa. Mianowicie, na podstawie art. 95 i 96 k.c. wyróżnia się charakteryzujące przedstawicielstwo
elementy, od których łącznego zaistnienia zależy skuteczność działania
przedstawiciela, która polega na dokonaniu czynności na rachunek reprezentowanego w tym sensie, że skutki prawne czynności powstają
w sferze prawnej reprezentowanego z chwilą jej dokonania:
1) istnienie umocowania po stronie przedstawiciela;
2) posiadanie przez przedstawiciela zdolności do reprezentowania;
3) dokonanie czynności prawnej przez przedstawiciela w granicach
umocowania;
4) czynność zostaje dokonana w imieniu innej osoby (reprezentowanego).
Należy zaznaczyć, że przedstawiciel, dokonując czynności prawnej,
składa własne, a nie cudze oświadczenie woli, zatem powinien znać
jego treść i znaczenie4. O umocowaniu – zob. komentarz do art. 96 k.c.;
o zdolności do reprezentowania – zob. komentarz do art. 100 k.c.; o granicach umocowania i konsekwencji ich przekroczenia – zob. komentarz
do art. 98 i 103–105 k.c.
Od działania w cudzym imieniu należy odróżnić działanie „pod cudzym imieniem”, które ma miejsce w przypadku podawania się osoby
dokonującej czynności za inną osobę. W takim przypadku przepisy
o przedstawicielstwie nie znajdują zastosowania5.
3. Funkcją instytucji przedstawicielstwa jest, po pierwsze, umożliwienie uczestnictwa w obrocie prawnym osobom doznającym ku temu
przeszkód prawnych, których zdolność do czynności prawnych jest
4

5

M. Piekarski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1972, s. 231.
O różnicy między oświadczeniem pełnomocnika a wypełnieniem dokumentu podpisanego in blanco zob. A. Jędrzejewska, Oświadczenia woli składane za pomocą komputera
(w świetle doświadczeń niemieckich), PiP 1992/11, s. 73.
A. Szpunar, Stanowisko prawne pełnomocnika, PN 1949/I, s. 73.
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Publikacja stanowi pierwszy na rynku wydawniczym kompleksowy komentarz do instytucji pełnomocnictwa. Obejmuje nie tylko ogólne unormowania materialnoprawne,
w tym dotyczące prokury, lecz także przepisy szczególne oraz uzupełniająco – z uwagi
na wysoką doniosłość praktyczną i brak szerszych opracowań doktrynalnych w tym
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Komentarz zawiera prezentację i analizę poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie w zakresie pełnomocnictwa. Klarowny język opracowania pozwoli zrozumieć
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