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I. Uwagi wstępne

Mówiąc tu o „źródłach prawa”, mamy na względzie podstawowe znacze-
nie tego terminu. W tym sensie źródłami prawa są fakty uznawane w danym 
systemie prawnym za fakty prawotwórcze. Ich wytworem są generalne 
(kierowane do pewnej klasy adresatów z uwagi na jakąś ich wspólną cechę) 
i abstrakcyjne (ustanawiające pewne wzory zachowań) normy prawne, wska-
zujące, kto, w jakich okolicznościach, jak ma postąpić.

O tym, jakie fakty społeczne uznawane są za fakty prawotwórcze, decydu-
je konstytucja i uzupełniająca ją doktryna prawnicza. Poprzednio obowiązujące 
w RP przepisy konstytucyjne w sposób niepełny i nie całkiem jasny rozstrzyga-
ły te kwestie, pozostawiając znaczne pole dla doktryny prawnej, która jednak 
nie we wszystkich sprawach reprezentowała jednolite poglądy. Sprawiało to, że 
normatywna koncepcja źródeł polskiego systemu prawnego była w znacz-
nej mierze niepewna („rozchwiana”). Przepisy nowej Konstytucji poprawiają 
ten niezadowalający stan prawny (art. 87).

Zgodnie z zakresem tematycznym tego podręcznika, przedmiotem dalszego 
wykładu będą jedynie zagadnienia źródeł prawa cywilnego, i to odnoszące się 
do wszystkich stosunków cywilnoprawnych. Pominięto w związku z tym swo-
istą dla prawa zobowiązaniowego problematykę wzorców umownych (ogólne 
warunki umów, regulaminy). Natomiast kolejno rozważono tu:
1) prawo stanowione,
2) zwyczaje i prawo zwyczajowe,
3) rolę orzecznictwa i
4) rolę nauki.

II. Prawo stanowione

Konstytucja RP wprowadziła katalog źródeł prawa stanowionego, wśród 
których rozróżnia:
1) akty prawne powszechnie obowiązujące,
2) akty wewnętrznie obowiązujące (art. 87, 93).

Te ostatnie nie są źródłami prawa cywilnego, ponieważ obowiązują tylko 
jednostki organizacyjne wobec ich organów zwierzchnich, które wydały akty 
wewnętrzne (uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów 
i ministrów; art. 93).

Natomiast powszechnie obowiązujące akty normatywne mogą regulować 
stosunki cywilnoprawne, uzyskując wówczas walor źródła prawa cywilnego. 

Konstytucja wyraźnie wymienia następujące rodzaje aktów prawa po-
wszechnie obowiązującego (art. 87):
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1) Konstytucję1,
2) ustawę,
3) ratyfi kowane umowy międzynarodowe2,
4) rozporządzenia,
5) akty prawa miejscowego.

Wszystkie te akty tworzą hierarchicznie skonstruowany system źródeł po-
wszechnie obowiązujących aktów prawa stanowionego.

Ponadto od 1.5.2004 r., tj. od dnia wejścia w życie Traktatu o przystąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej3, prawo unijne stało się częścią obowiązujące-
go w Polsce porządku prawnego – obok prawa krajowego i klasycznego prawa 
międzynarodowego.

III. Zwyczaje i prawo zwyczajowe

1. Zwyczaje

Zgodnie z panującym poglądem, przez zwyczaje rozumie się powszechnie 
stosowaną w danym okresie, w danym środowisku i w danych stosunkach spo-
łecznych praktykę określonego postępowania.

Są to więc pewne fakty społeczne, które – jeżeli nie są notoryjnie znane – 
ustala się w drodze normalnego postępowania dowodowego, w szczególności 
przez zeznania świadków lub opinie biegłych (art. 227 i n. KPC). Często są one 
spisywane przez organizacje profesjonalne (np. pewne zwyczaje handlowe), co 
ułatwia ustalenie ich treści.

Same przez się zwyczaje nie mają doniosłości normatywnej; nie są więc 
faktami prawotwórczymi w zakresie prawa cywilnego. Natomiast pośrednio 
uzyskują doniosłość prawną przez to, że w wielu przypadkach przepisy praw-
ne odsyłają do nich, wskazując w ten sposób sądowi bardziej szczegółowe – 
od wyznaczonych w ogólnych normach prawnych – podstawy do orzekania 
w sprawach cywilnych. Dzięki temu system prawa cywilnego staje się bardziej 
elastyczny i podatny na dokonujące się zmiany w praktyce społecznej.

1 Por. bliżej A. Mączyński, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, PiP 2000, 
z. 5; M. Kępiński, R. Szczepaniak, O bezpośrednim stosowaniu art. 77 ust. 1 Konstytucji, 
PiP 2000, z. 3; B. Nita, Bezpośrednie stosowanie konstytucji a rola sądów w ochronie konsty-
tucyjności prawa, PiP 2002, z. 9, s. 36 i n.

2 Jednak zgodnie z art. 91 Konstytucji, umowa międzynarodowa ratyfi kowana za uprzed-
nią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się 
pogodzić z umową (ust. 2). Natomiast jeżeli wynika to z ratyfi kowanej przez Rzeczpospoli-
tą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione 
jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami (ust. 3).

3 Traktat akcesyjny ogłoszony w Dz.U. Nr 90, poz. 864.
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Liczne przepisy KC, o podstawowej zresztą doniosłości, powołują się na 
zwyczaje „ustalone” (art. 56, 65, 69, 354) lub „przyjęte” (art. 384, 788, 801 § 2, 
art. 922 § 3, art. 994 § 1). Niektóre z nich jednak pomijają tego rodzaju bliższe 
określenia, natomiast opatrują je przymiotnikiem „miejscowe” (art. 287, 298, 
908 § 1). Mimo tych różnic redakcyjnych należy zająć stanowisko podyktowa-
ne interpretacją funkcjonalną, że doniosłość prawną mają tylko zwyczaje usta-
lone w danych stosunkach i ewentualnie w odniesieniu do określonych bliżej 
w przepisie prawnym kręgu osób lub na wskazanym obszarze.

Przesłanką konieczną stosowania przez sąd zwyczajów nie jest ich znajo-
mość przez osoby, których sprawę sąd rozstrzyga. Wystarczy, że osoby te nale-
żą do grupy społecznej (zawodowej, regionalnej), w której określony zwyczaj 
jest upowszechniony. Odmienny pogląd reprezentowany był w dawniej-
szej doktrynie prawa cywilnego. Opierał się on na subiektywno-indywiduali-
stycznej koncepcji czynności prawnych (umów), która wszelkie konsekwencje 
prawne uzasadniała realnie przeżywanymi aktami świadomości i woli człowie-
ka. Współcześnie jednak na wartości zyskuje element zaufania w regulacji sto-
sunków społecznych, a w tym i cywilnoprawnych1.

W związku z tym przyjmuje się założenie, że każdy uczestnik stosunku cy-
wilnoprawnego zna zwyczaje społeczności, do której należy. W konsekwencji 
powinien się liczyć z następstwami prawnymi na tej podstawie określonymi, je-
żeli jego kontrahent działał w zaufaniu do nich.

Za respektowaniem zwyczajów w porządku prawnym przemawia także 
wzgląd racjonalny. Ustalona praktyka pozwala bowiem sądzić, że określony 
sposób postępowania ludzi okazuje się użyteczny społecznie.

Wszystko to jednak nie wystarczy jeszcze, aby zwyczaje mogły pełnić jaką-
kolwiek rolę o doniosłości prawnej. Jeżeli mają one wskazywać, jak powinien 
postąpić uczestnik stosunku cywilnoprawnego w określonej sytuacji, to należy 
ponadto poddać je same ocenie wartościującej, a więc zbadać, czy są to „do-
bre” zwyczaje, niepozostające w sprzeczności z ogólnie akceptowanymi zasa-
dami moralnymi. Tylko bowiem takie zwyczaje mogą pełnić w Rzeczypospoli-
tej Polskiej rolę normatywną – bez obawy naruszenia spójności aksjologicznej 
systemu prawnego. Z tego względu powinno się je zawsze rozpatrywać łącznie 
z zasadami współżycia społecznego, które właśnie wskazują moralne kryteria 
ocenne.

Ponadto postulat zachowania spójności systemu prawnego wymaga, aby or-
gan orzekający w żadnym razie nie kierował się ustalonymi zwyczajami nie-

1 Por. P. Machnikowski, Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy, 
Wrocław 2010, s. 20 i n.
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zgodnymi z bezwzględnie wiążącymi normami prawnymi, które w sposób 
kategoryczny zakazują kreowania stosunków prawnych – z różnych względów 
– niepożądanych w społeczności państwowej1.

Przykład: Gdyby upowszechnił się zwyczaj dawania „łapówek” funkcjonariuszom pań-
stwowym stosownych do wartości załatwionej sprawy lub rangi urzędnika, to żaden organ 
powołany do rozstrzygania sprawy nie mógłby takiego zwyczaju uwzględnić w swoim orze-
czeniu.

2. Prawo zwyczajowe

W odróżnieniu od zwyczaju, przez prawo zwyczajowe rozumie się normę 
prawną. Faktem prawotwórczym jest w takim przypadku praktyka stałego sto-
sowania przez organy państwowe określonej reguły postępowania2.

Ta cecha wyraźniej charakteryzuje prawo zwyczajowe niż tradycyjna kon-
cepcja odwołująca się do społecznego przekonania o jego obowiązywaniu (tzw. 
opinio necessitatis).

Normy prawa zwyczajowego odróżnić należy od zwyczajów prawnych, 
tzn. od pewnej praktyki dokonywania czynności prawnych, co może mieć do-
niosłość tylko w procesie ich interpretacji (ustalanie ich sensu).

Żadne przepisy prawa stanowionego nie regulują kwestii dopuszczalności 
prawa zwyczajowego w polskim systemie prawnym. Doktryna polskiego pra-
wa cywilnego trafnie przyjmuje, że dla uznania prawa zwyczajowego przepisy 
takie nie są konieczne3.

Praktyka w rzeczywistości dostarczała przykładów kształtowania się norm 
prawa zwyczajowego w okresie, gdy nie obowiązywały żadne ogólne normy 
prawa stanowionego w tym względzie.

Przykład: Ustalenie się zasady, że Kościół katolicki i partie polityczne mają osobowość 
prawną, zanim jeszcze wydane zostały odpowiednie ustawy przyznające tym organizacjom 
podmiotowość prawną.

Konstytucja RP w rozdziale o źródłach prawa wymienia tylko prawo stano-
wione (art. 87–94). W związku z tym pojawia się pytanie, czy w polskim syste-
mie prawnym dopuszczalne jest kształtowanie się prawa zwyczajowego.

W literaturze kwestionuje się jednak pogląd, jakoby Konstytucja RP two-
rzyła zamknięty katalog źródeł prawa. W każdym razie koncepcja taka nie od-

1 Por. wyr. SN z 4.2.1965 r. (II CR 536/64, OSN 1965, Nr 12, poz. 215).
2 Tak trafnie A. Stelmachowski, Zarys teorii, s. 312 i n. 
3 Por. tamże, Zarys teorii, s. 312–313; tak samo Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk, Prawo, 

s. 68–69 i S. Grzybowski, [w:] System Pr. Cyw., t. 1, s. 60, aczkolwiek autorzy ci wskazują na 
drugorzędną doniosłość tego źródła praw.
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nosi się do norm prawa niestanowionego, jakim jest prawo zwyczajowe. Do-
puszczalne jest więc jego kształtowanie się, jednak powstaje ono obok (preter), 
a nie przeciwko (contra) prawu stanowionemu1.

IV. Rola orzecznictwa

Z demokratycznym państwem wiąże się koncepcja trójpodziału władz, któ-
ra nie pozwala na przejmowanie przez sądy roli prawotwórczej.

Nie będąc samodzielnym źródłem prawa, orzecznictwo przez swoją działal-
ność interpretacyjną, a zwłaszcza inferencyjną (wnioskowanie z norm o nor-
mach) oraz przez uznawanie zwyczajów może wpływać na ustalanie (konkrety-
zację) treści norm prawnych. Na tej podstawie opierają się poglądy akceptujące 
w pewnym zakresie prawotwórczą rolę judykatury2.

Ta pomocnicza działalność sądów jest jednak immanentnie wpleciona w od-
różnianą w naszym systemie prawnym procedurę stosowania prawa.

Na nieostrość tych pojęć zwraca w szczególności uwagę Z. Ziembiński, Tworzenie a sta-
nowienie i stosowanie prawa, RPEiS 1993, z. 4, s. 43 i n.

V. Rola nauki

Poglądy uczonych nie stanowią źródła prawa cywilnego w polskim sys-
temie prawnym – podobnie zresztą jak i we współczesnych zachodnich syste-
mach prawnych.

Natomiast często inspirują one działalność legislacyjną – w szczególno-
ści poprzez formułowane w pracach naukowych postulaty de lege ferenda (dla 
ustawodawcy).

Uczeni wpływają na stanowienie norm prawnych, także przez swój osobi-
sty udział w przygotowywaniu aktów normatywnych – zwłaszcza w pracach 
komisji kodyfi kacyjnych powoływanych dla przygotowania ważniejszych pro-
jektów, w odniesieniu do których może być ustanowiona szczególna procedura 
legislacyjna.

Są to jednakże tylko oddziaływania pośrednie, aczkolwiek o podstawowej 
niekiedy doniosłości, jak dowodzą tego rezultaty prac dotychczasowych komi-

1 Por. S. Wronkowska, O źródłach prawa, s. 117 i n.; M. Safjan, Refl eksje o roli zwyczaju, 
s. 86 i n.; tenże, [w:] System Pr. Pr., t. 1, rozdz. IV, Nb. 61; A. Stelmachowski, Zarys, s. 294 
i n.; R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 
w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2008 oraz recenzja tej pra-
cy A. Gomułowicza, RPEiS 2008, z. 4, s. 225 i n.

2 Por. A. Stelmachowski, Zarys teorii, s. 295 i n.; E. Łętowska, Podstawy, s. 54–55.
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Nb. 76

sji kodyfi kacyjnych powołanych do unifi kacji i kodyfi kacji polskiego prawa cy-
wilnego1.

§ 4. Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa 
cywilnego

Literatura: T. Bukowski, Klauzule generalne w prawie cywilnym. O konieczności stwo-
rzenia katalogu zasad współżycia społecznego, MoP 2008, Nr 24; K. Doliwa, Dobra wiara ja-
ko wyrażenie języka prawnego, MoP 2008, Nr 6; S. Grzybowski, [w:] System Pr. Cyw., t. 1, 
§ 13–15; L. Leszczyński, Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986; tenże, Stoso-
wanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001; K. Mularski, Wykonanie zastępcze – 
ius cogens czy ius dispositivum?, MoP 2006, Nr 14; M. Pilich, Zasady współżycia społecznego, 
dobre obyczaje czy dobra wiara? Dylematy nowelizacji klauzul generalnych prawa cywilne-
go w perspektywie europejskiej, SP 2006, Nr 4; M. Piotrowski, Normy prawne imperatywne 
i dyspozytywne, Warszawa–Poznań 1990; R. Piszko, Prawo a normy pozaprawne. Typy relacji, 
Szczecin 2000; Z. Radwański, Czy klauzula generalna społeczno-gospodarczego przeznacze-
nia prawa powinna określać treść prawa własności?, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Sędziego 
Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005; Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi de lege ferenda 
o klauzulach generalnych w prawie prywatnym, PL 2001, Nr 2; ciż, [w:] System Pr. Pr., t. 1, 
rozdz. VII; E. Rott-Pietrzyk, Klauzule generalna rozsądku w kodeksie cywilnym, KPP 2005, 
z. 3; M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym, PiP 1990, z. 11; A. Stelmachowski, 
Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998; M. Wilejczyk, Zagadnienia etyczne części ogól-
nej prawa cywilnego, Warszawa 2014; Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk, Prawo; K. Wójcik, Teore-
tyczna konstrukcja klauzuli generalnej, SPE 1991, Nr 44; S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys 
teorii prawa, Poznań 1997; Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warsza-
wa 1980; Z. Ziembiński, M. Zieliński, Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa 1992; 
A. Żurawik, Klauzula generalna „dobrych obyczajów” – ujęcie teoretyczne, RPEiS 2009, z. 1.

I. Uwagi ogólne

1. Struktura normy prawnej

Rozważania nad strukturą normy prawnej należą do ogólnej teorii prawa. 
Dla niniejszego wykładu wystarczy przypomnieć, że w członie normy nazwa-
nym hipotezą (także poprzednikiem) wskazany jest adresat oraz okoliczności 
jej zastosowania, a w członie zwanym dyspozycją (także następnikiem) okre-
ślony jest normatywny skutek prawny, a zwłaszcza nakazane zachowanie się 
adresata normy.

Natomiast pozostaje kwestią sporną, czy tzw. sankcja, która określa, w ja-
ki sposób powinny zareagować organy państwowe w razie niezastosowania się 

1 Por. szerzej Z. Radwański, Rola prawników w tworzeniu prawa, PiP 1994, z. 3, s. 3 i n.
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adresata do dyspozycji normy, stanowi trzeci człon normy czy też objęta jest 
treścią odrębnej normy (sankcjonującej) funkcjonalnie tylko sprzężonej z nor-
mą podstawową.

Przekonująco tej ostatniej koncepcji broni zwłaszcza Z. Ziembiński, Problemy podstawo-
we, s. 159 i n.

Bez względu na to, jak się wspomniany problem rozstrzygnie, należy pod-
kreślić, że w prawie cywilnym sankcja pełni swoistą rolę. Ma ona przede 
wszystkim na celu doprowadzić do zaspokojenia interesu podmiotu stosun-
ku cywilnoprawnego, natomiast funkcje represyjne lub wychowawcze sank-
cji cywilnoprawnych są albo jej refl eksem ubocznym, albo są podporządkowa-
ne realizacji celu zasadniczego i nie stanowią jakiegoś istotnego jej elementu. 
W związku z tym formy reakcji organu państwowego – sądu oraz organów 
 egzekucyjnych – na niezastosowanie się adresata do nakazanego zachowania 
się przybierają bardzo różnorodną i przeważnie swoistą postać. W szczególno-
ści więc przymus fi zyczny lub grzywny są środkami ostatecznymi i stosowany-
mi w zupełnie wyjątkowych sytuacjach.

Dominuje sankcja polegająca na przymusowym uzyskaniu z majątku dłuż-
nika określonych przedmiotów lub wartości pieniężnych. Poza tym jednak, 
w wielu przypadkach, reakcja organów państwowych ogranicza się tylko do 
ustalenia istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego, ważności albo nieważ-
ności czynności prawnej, przekształcenia treści stosunku prawnego, a nawet 
tylko uznania prawidłowości dokonanego świadczenia i w konsekwencji odmo-
wy żądania jego zwrotu (przy tzw. zobowiązaniach naturalnych). Sankcje te są 
przy tym przeważnie stosowane tylko z inicjatywy i w sposób bliżej określony 
przez samego zainteresowanego (uprawnionego).

2. Norma a przepis prawny

Powszechnie odróżnia się już dzisiaj normy prawne od przepisów praw-
nych. Przez przepisy prawne rozumie się samodzielne jednostki redakcyjne, 
zawarte w aktach normatywnych (artykuły, paragrafy, a nawet poszczególne 
zdania). Dla zrekonstruowania pełnej normy prawnej z reguły korzystać trze-
ba z wielu przepisów poddanych jeszcze odpowiedniej wykładni. Jeden prze-
pis z kolei może zawierać elementy konieczne do zrekonstruowania nie jednej, 
lecz wielu norm prawnych1.

1 Por. bliżej M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010, 
s. 13 i n.; Z. Ziembiński, Problemy podstawowe, s. 149 i n.; Z. Ziembiński, M. Zieliński, Dy-
rektywy, s. 104 i n.; w opozycji J. Nowacki, Przepis prawny a norma prawna, Katowice 1988.
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Tradycyjne identyfi kowanie normy prawnej z przepisem prawnym łatwo 
może doprowadzić do nieuwzględniania jego kontekstu systemowego, a w kon-
sekwencji do odtwarzania normy prawnej wyłącznie na podstawie wyizolowa-
nego przepisu prawnego. Byłby to powrót do skrajnego pozytywizmu panują-
cego w doktrynie prawniczej na początku XIX w.

II. Ważniejsze rodzaje norm prawa cywilnego

1. Normy bezwzględnie i względnie wiążące oraz semiimperatywne

Kryterium odróżniającym te normy nie jest rodzaj ich obowiązywania, lecz 
sposób, w jaki prawodawca określa okoliczności ich zastosowania, a w konse-
kwencji charakter ich mocy wiążącej. Z tego względu wskazane byłoby zastą-
pić mylące określenie „obowiązujące” (przyjęte z tradycji prawniczej) innym 
przymiotnikiem ściślej wskazującym na podstawę ich wyróżnienia. W związku 
z tym wydaje się, że właściwiej byłoby mówić o normach bezwzględnie albo 
względnie wiążących.

1. Normy bezwzględnie wiążące (zwane także: imperatywnymi, katego-
rycznymi, bezwzględnie stosowalnymi lub określane jako ius cogens) znamio-
nuje to, że ich zastosowanie nie może być wyłączone lub ograniczone wo-
lą (decyzją) stron, jak również odmiennym zwyczajem. Na tę cechę wyraźnie 
wskazują niekiedy przepisy prawne.

Przykład: Artykuł 119 KC: „Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani prze-
dłużane przez czynność prawną”; art. 437 KC: „Nie można wyłączyć ani ograniczyć z gó-
ry odpowiedzialności określonej w dwóch artykułach poprzedzających”; art. 855 § 2 KC: 
„Przedsiębiorca składowy jest obowiązany do dokonywania odpowiednich czynności konser-
wacyjnych. Przeciwne postanowienie umowy jest nieważne”.

Częściej jednak kwalifi kacji tej można dokonać dopiero w drodze wykładni 
funkcjonalnej. Powinna ona wskazywać, że ochrona pewnych doniosłych war-
tości społecznych lub interesów stron albo osób trzecich wymaga ograniczenia 
swobody kontraktowej, w następstwie czego niedopuszczalne byłoby uregulo-
wanie stosunku prawnego przez strony w sposób odbiegający od wyznaczo-
nego w przepisie prawnym. Formułowany jest także pogląd, że bezwzględnie 
wiążący charakter normy można przyjąć dopiero wówczas, gdyby uznanie jej 
względnie wiążącego charakteru burzyło szczególnie istotne założenia o pra-
wodawcy, zwłaszcza zaś założenie o jego racjonalności aksjologicznej1.

1 Tak zwłaszcza K. Mularski, Wykonanie, s. 758 i n.

79 

80 



Nb. 81–82 

40 Rozdział II. Źródła prawa cywilnego

Przykład: Sąd Najwyższy w orz. z 18.9.1979 r. (IV CR 296/79, OSN 1980, Nr 7–8, 
poz. 141) uznał imperatywny charakter norm prawa spółdzielczego regulujących tryb przyj-
mowania i usuwania członków, powołując się na zasadę demokracji wewnątrzspółdzielczej 
i ochronę interesów członków. Natomiast w wyr. z 20.3.2014 r. (II CSK 290/13, OSNC 2015, 
Nr 4, poz. 43) SN uznał, że jeżeli treść normy wyraża intencję ochrony porządku publicznego 
lub odzwierciedla istotny cel społeczno-gospodarczy, to może wskazywać na jej bezwzględ-
nie wiążący charakter.

2. Normy względnie wiążące (zwane również: względnie stosowalny-
mi lub dyspozytywnymi, uzupełniającymi, co stanowi tłumaczenie łacińskich 
określeń: ius dispositivum, ius suppletivum) są normami prawnymi obowią-
zującymi, tak samo jak normy bezwzględnie wiążące. Jednakże w odróżnie-
niu od tych ostatnich znajdują zastosowanie tylko wtedy, gdy same strony nie 
uregulowały konsekwencji prawnych w sposób odmienny od dyspozycji 
zawartej w takiej normie. Prawodawca ustanawia więc w tym przypadku do-
datkową przesłankę zastosowania normy, jaką jest zastrzeżenie, że strony nie 
uregulowały wiążącego ich stosunku prawnego inaczej, niż określa to norma 
prawna, albo nie wyłączyły jej zastosowania, nie dokonując zarazem regulacji 
o odmiennej treści. Na taki charakter normy niekiedy wyraźnie wskazują od-
powiednie zwroty zawarte w przepisach prawnych. Czasem wskazują one na 
pierwszeństwo zastosowania nie tylko oświadczeń woli (czynności prawnych), 
ale i zwyczajów.

Por. następujące charakterystyczne zwroty ustawy: „w braku odmiennego 
zastrzeżenia umownego albo zwyczaju” (art. 394 § 1 KC); „w braku odmiennej 
umowy” (art. 642 § 1 KC); „chyba że umowa uzależnia” (art. 726 KC).

Przeważnie jednak charakter prawny normy można określić dopiero na pod-
stawie wykładni funkcjonalnej. Należy przy tym mieć na uwadze, że główna 
funkcja tych norm polega na uzupełnieniu treści stosunku prawnego w zakre-
sie nieuregulowanym przez strony.

3. Pośrednią kategorię stanowią normy semiimperatywne (zwane też nor-
mami semidyspozytywnymi, jednokierunkowo działającymi normami dyspo-
zytywnymi, jednostronnie bezwzględnie obowiązującymi). Chodzi tu o normy, 
które wyznaczają minimalny zakres ochrony interesów jednej strony i dlate-
go zastosowanie takich norm może być uchylone lub ograniczone przez stro-
ny tylko wtedy, gdy postanowienia umowy są korzystniejsze dla strony objętej 
ochroną normatywną.

Charakter taki z reguły mają normy ustalające maksymalny lub minimal-
ny zakres świadczeń jednej ze stron (ceny, czynsze), najdłuższy albo najkrót-
szy termin wypowiadania stosunku prawnego, minimalnego standardu rzeczy 
lub usług.
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Przykład: Artykuł 7 PrKonsum: „Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu 
w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy 
są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy”.; art. 593 § 1 KC: „Prawo odkupu 
może być zastrzeżone na czas nie przenoszący lat pięciu”; art. 23 ust. 4 OchrLokU: „Stawka 
czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowią-
zującego w gminnym zasobie mieszkaniowym”.

Także charakter normy semiimperatywnej niekoniecznie musi być wyraźnie 
wskazany w przepisie prawnym. Można go również ustalić na podstawie wy-
kładni funkcjonalnej. W systemie społecznej gospodarki rynkowej szczególną 
ku temu przesłankę stanowi postulat ochrony interesów konsumentów – jako 
strony typowo słabszej.

2. Normy kompetencyjne

W prawie cywilnym doniosła rola przypada tzw. normom kompetencyj-
nym. Dla zrozumienia ich sensu należy najpierw wyjaśnić pojęcie czynności 
konwencjonalnych, z którymi normy kompetencyjne są powiązane.

Najogólniej rzecz ujmując, przez czynność konwencjonalną rozumie się ta-
kie zachowanie człowieka, któremu pewne reguły (tzw. reguły sensu) przypisu-
ją jakieś swoiste znaczenie. Stąd właśnie bierze się nazwa „konwencjonalne”, 
ponieważ chodzi tu o znaczenie nakazane w pewien sztuczny sposób regułami 
sensu. Tak więc np. reguły gry w piłkę nożną lub w szachy dokładnie określają, 
z jakimi ruchami i w jakich okolicznościach należy wiązać znaczenie „strzele-
nia bramki” lub „posunięcia pionkiem na szachownicy” itp. Otóż także prawo 
cywilne zawiera wiele tego rodzaju reguł sensu, które np. z określonymi dzia-
łaniami człowieka wiążą takie swoiste znaczenia, jak „zawarcie umowy” albo 
„sporządzenie testamentu”.

W modelowym ujęciu tylko działania dokonane przez określone osoby 
i w okolicznościach wskazanych w regułach sensu przybierają swoiste znacze-
nie konwencjonalne – są ważne, liczą się w stosunkach prawnych. Natomiast 
nie można mówić o „ważnej” albo „nieważnej” czynności jedynie psychofi -
zycznej; bezsensem byłoby więc zastanawiać się, np. nad tym, czy ktoś „waż-
nie” wbił gwóźdź w ścianę.

Owo założenie jest jednakże często w różny sposób modyfi kowane przez 
reguły sensu. Mogą więc one np. wskazywać, że niedopełnienie pewnych prze-
słanek nie prowadzi do uznania całkowitej „nieważności” (nieuznawanie danej 
czynności za czynność konwencjonalną, doniosłą na obszarze prawa cywilne-
go) albo np. mogą przewidywać późniejsze uzupełnienie pewnych elementów, 
czy dokonanie jakichś szczególnych działań, które dopiero prowadziłyby do 
uznania nie całkiem prawidłowo dokonanej czynności konwencjonalnej za 
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Nb. 85

„ważną”. Kwestie te zostaną bliżej rozważone w rozdziale poświęconym czyn-
nościom prawnym.

Otóż owe reguły sensu, nadające pewnym zachowaniom określonych 
osób swoiste znaczenie, nakazują tylko rozumieć te zachowania we wskaza-
nym znaczeniu – i nic więcej. Natomiast regułami tymi nie jest objęta kwestia, 
czy ktoś ma obowiązek dokonania określonej czynności konwencjonalnej. Tak 
więc, np. reguły prawa cywilnego określające sposób ważnego zawarcia umo-
wy lub sporządzenia testamentu nie rozstrzygają kwestii, czy ktoś ma obowią-
zek takich czynności dokonać; na ich podstawie można tylko orzec, czy taka 
czynność konwencjonalna została ważnie dokonana.

Jednakże prawo cywilne nie formułuje reguł działań konwencjonalnych 
dla czystej igraszki intelektualnej lub aby utrudnić studentom prawa złożenie 
 egzaminu. Czynności te stanowią tzw. hipotezę normy prawnej, z którą zwią-
zany jest jej drugi człon, tzw. dyspozycja, określająca, kto i jak, w razie doko-
nania czynności konwencjonalnej, powinien się zachować – jakie więc spoczy-
wają na nim obowiązki. Obowiązki te mogą ciążyć na podmiocie dokonującym 
czynności konwencjonalnej lub na innej osobie.

Przykład: Jeżeli ktoś dokona czynności konwencjonalnej, jaką jest złożenie przyrze-
czenia publicznego, iż wynagrodzi znalazcę jego manuskryptu, obowiązek świadczenia bę-
dzie ciążył na nim; obowiązki dla innych osób mogą wynikać ze sporządzenia testamentu lub 
wspólnie podjętych zobowiązań umownych.

Właśnie takie normy, które nakładają na kogoś obowiązek reagowania na 
dokonanie czynności konwencjonalnej, nazywamy normami kompetencyj-
nymi. One przyznają kompetencję (upoważniają) określonemu podmiotowi do 
dokonania czynności konwencjonalnej z tym skutkiem, że powstają dla kogoś 
jakieś obowiązki. Ich realizacja zapewniona jest z kolei sankcjami przewidzia-
nymi w prawie cywilnym lub w procedurze cywilnej. Natomiast poza zakresem 
regulacji normą kompetencyjną pozostaje kwestia, czy podmiot dokona czyn-
ności konwencjonalnej wywołującej obowiązek reagowania na nią. Obowią-
zek dokonania takiej czynności konwencjonalnej (np. zawarcia umowy) może 
oczywiście być nałożony, ale na podstawie innej już normy.

W przeciwieństwie do norm merytorycznych, bezpośrednio zakazujących 
lub nakazujących określoną czynność, reguły sensu nie ograniczają niczyjej 
wolności. One jedynie wskazują, jak należy się zachować, aby osiągnąć za-
mierzone cele. Z tego względu nie wydaje się, aby można było kwestionować 
ich obowiązywanie lub postulować ich uchylenie z powołaniem się na zasadę 
wolności – w szczególności na konstytucyjnie zawarowaną swobodę działal-
ności gospodarczej. Natomiast zasady takie mogą odnosić się do ewentualnych 
norm, które by nakazywały albo zakazywały dokonywać określonych czynno-
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ści konwencjonalnych sformułowanych w systemie prawnym (np. zawierania 
umów)1.

3. Metanormy

Na uwagę zasługuje jeszcze kategoria tzw. metanorm, które odnoszą się do 
norm pierwszego stopnia, bezpośrednio regulujących zachowanie człowieka.

1. W szczególności chodzi tu o normy dotyczące sposobu konstruowa-
nia systemu prawnego, a więc normy, które nakazują uznawać pewne fakty 
za prawotwórcze (np. uchwalanie ustaw, wydawanie rozporządzeń, uznawanie 
prawa zwyczajowego). Do tej kategorii należy zaliczyć normy określające po-
czątek i koniec obowiązywania norm merytorycznych (I stopnia).

2. Reguły interpretacyjne – formułowane w przepisach prawnych lub 
przez doktrynę prawniczą – to z kolei dyrektywy, które określają, w jaki spo-
sób przepisy prawne mają być przekładane na odpowiadające im co do znacze-
nia normy prawne – a więc wypowiedzi dostatecznie jednoznacznie nakazujące 
określonym adresatom w określonych okolicznościach zachować się w określo-
ny sposób.

3. Natomiast reguły inferencyjne – na ogół formułowane przez doktrynę 
prawniczą – to reguły wnioskowania z faktu obowiązywania w danym systemie 
jakiejś normy – o obowiązywaniu w tym systemie jakichś innych norm „wy-
nikających” w swoistym sensie z tej pierwszej lub znajdujących wspólne z nią 
uzasadnienie w pewnym ofi cjalnie przyjmowanym systemie ocen.

4. Wreszcie reguły kolizyjne określają sposób rozstrzygania kolizji między 
normami wzajemnie niezgodnymi, jeśli takie wyinterpretowano by, czy wywnio-
skowano z przyjętych faktów prawotwórczych (przepisów), a więc np. określa-
jące, które z niezgodnych między sobą norm należy uznać za uchylone2.

III. Ważniejsze rodzaje przepisów prawa cywilnego

1. Defi nicje legalne

Przestrzegając postulatu zwięzłości aktów prawnych, ustawodawca nie-
jednokrotnie posługuje się techniką tzw. defi nicji legalnych. Są to przepisy, 
które w sposób wiążący określają sens używanych w akcie prawnym słów lub 
zwrotów.

1 Por. bliżej Z. Ziembiński, M. Zieliński, Dyrektywy, s. 54 i n., s. 98; S. Czepita, Reguły 
konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996.

2 Por. bliżej Z. Ziembiński, M. Zieliński, Dyrektywy, s. 37–38, 127–129.
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Przykład: Zamiast w każdym przepisie, w którym występuje termin „pożytek” (art. 140, 
190, 207, 224, 252, 319, 693, 1029, 1042 KC), wyjaśniać, jakie ma on znaczenie, funkcję tę 
generalnie spełniają art. 53–54 KC. Często termin defi niowany podawany jest w nawiasie 
w przepisie zawierającym defi nicje (por. np. art. 60, 89 KC).

2. Przepisy odsyłające

Ten sam postulat zwięzłości aktów prawnych uzasadnia posługiwanie się 
przepisami odsyłającymi. Pojawiają się one w różnej postaci redakcyjnej.

Przykład: „Stosuje się” (art. 142 § 2), „stosuje się odpowiednio” (art. 92 § 2), „stosuje 
się ze zmianami” (art. 1019 § 1), a także w postaci tzw. fi kcji prawnych, które charakteryzu-
ją się tym, że przepis prawny nakazuje określone w nim okoliczności traktować jako równo-
ważne z okolicznościami wskazanymi w hipotezie innej normy, przez co dyspozycja owej 
innej normy odnosi się również do okoliczności wskazanych w przepisie zawierającym fi k-
cję (np. za część składową nieruchomości „uważa się” także prawa związane z własnością 
– art. 50 KC; przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym, „tak, jakby” był dzieckiem 
przysposabiającego – art. 936 KC).

Treść przepisów odsyłających zawiera ten sens, że przy ustalaniu treści nor-
my X zawsze należy uwzględnić także przepis, który ustanawia normę Y.

Przepisy odsyłające mogą organowi stosującemu prawo wyznaczyć różny 
luz decyzyjny przy korzystaniu z przepisu wskazanego. W szczególności ode-
słanie do „odpowiedniego” jego stosowania z góry daje sędziemu szeroki mar-
gines decyzyjny co do tego, jakie postanowienia lub w jakiej zmodyfi kowanej 
postaci należy uzupełniająco stosować. Nie wydaje się, aby taki sam sens mia-
ły przepisy nieopatrzone zastrzeżeniem „odpowiedni” (jak np. art. 906 KC). 
Nie znaczy to jednak, że w przypadku, gdy przepis zawiera proste tylko ode-
słanie, zawsze należy stosować przepisy powołane w odesłaniu jakoś „automa-
tycznie”. Chodzi jedynie o to, żeby w toku ustalania sensu normy nie pomijać 
różnic w stylizacji przepisów.

3. Klauzule generalne

Przepisy prawne nie zawsze w sposób ostry wskazują zakres zastosowania 
normy (hipotezę) lub zakres normowania (dyspozycję). Niekiedy przez użycie 
zwrotów niedookreślonych ustawodawca pozostawia w tej mierze pewien luz 
organowi stosującemu prawo.

Przykład: Oto przykłady takich zwrotów: „drobne, bieżące sprawy życia codziennego”, 
„rażące pokrzywdzenie” (art. 14 § 2 KC); „ważne powody” (art. 869 § 2 KC); „ustalone zwy-
czaje” (art. 65 § 1 KC); „należyta staranność” (art. 355 KC).

Wśród zwrotów niedookreślonych szczególną doniosłość mają klauzule ge-
neralne. 
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Nb. 94

Między klauzulami generalnymi a innymi zwrotami niedookreślonymi za-
chodzi zasadnicza różnica. Drugie z nich (np. „ważne przyczyny”) wprost 
oznaczają pewne fakty (tyle że w kłopotliwy sposób kwalifi kujący ich desygna-
ty), natomiast klauzule generalne odnoszą się do pewnych faktów pośrednio – 
albowiem oznaczają pewne cechy faktów, a nie same te fakty. 

Niesporne jest, że klauzule generalne związane są z odesłaniami ustawo-
dawczymi, i to z odesłaniami do czegoś, co ma wymiar aksjologiczny (ocenny) 
– w szczególności do wartości lub ocen moralnych wskazanych w Konstytu-
cji RP lub aktach międzynarodowych (np. Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka). Niekiedy jednak pojmuje się klauzule generalne tak, że do ich defi ni-
cji nie włącza się tej cechy jako konstytutywnej, co w efekcie pociąga za sobą 
traktowanie jako klauzul generalnych zwrotów oznaczających np. zasady staty-
styki czy rachunkowości. Pozostawałoby to w niezgodności ze wskazaną wyżej 
cechą niedookreśloności, albowiem zasady statystyki czy rachunkowości nie są 
zwrotami niedookreślonymi. Zatem – nie wszelkie odesłania związane są z po-
służeniem się klauzulami generalnymi. 

Opierając się na tych spostrzeżeniach, należałoby sformułować następują-
cą defi nicję pojęcia klauzuli generalnej: klauzula generalna jest to zwrot niedo-
określony zawarty w przepisie prawnym oznaczający pewne wartości lub oce-
ny funkcjonujące w jakiejś grupie społecznej, do których odsyła ów przepis 
przez nakaz uwzględniania ich przy ustalaniu stanu faktycznego podpadającego 
pod daną normę1.

Do ocen, do jakich odsyłają klauzule generalne, należą nie tylko oceny mo-
ralne (np. zasady współżycia społecznego), ale także odesłania do mierników 
typu ekonomicznego (np. społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa) lub 
racjonalnego (np. rozsądku).

W Kodeksie cywilnym – za wzorem radzieckim – przyjęto dwie klauzule 
generalne o najważniejszym zakresie zastosowania, a mianowicie: 
1) zasady współżycia społecznego i
2) społeczno-gospodarcze przeznaczenia prawa.

Okoliczność, że klauzula generalna społeczno-gospodarczego przeznacze-
nia prawa niekiedy pojawia się samodzielnie w przepisach prawnych, a niekie-
dy łącznie z zasadami współżycia społecznego, zdecydowanie potwierdza, że 
jest to klauzula odrębna od zasad współżycia społecznego. Dlatego trudno po-
dzielić pogląd reprezentowany niekiedy w nauce i judykaturze, jakoby obie te 
klauzule generalne tworzyły jednolite kryterium oceny2.

1 Por. bliżej Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi, s. 11–16.
2 Tak np. S. Grzybowski, [w:] System Pr. Cyw., t. 1, s. 270; pogląd ten poddał wnikliwej 

krytyce T. Zieliński, Klauzule generalne w prawie pracy, s. 110.
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W nauce i judykaturze prawa cywilnego reprezentowany jest pogląd, że 
przez zasady współżycia społecznego należy rozumieć także normy obyczajo-
we1. Zakresy norm moralnych i obyczajowych nie są ostro zarysowane. No-
toryczne jest zjawisko ich krzyżowania się, co utrudnia dyskusję nad wspo-
mnianym zagadnieniem, ale zarazem pomniejsza jego doniosłość praktyczną. 
Niemniej powinno się wyjść z założenia, że normy moralne różnią się od norm 
obyczajowych innym uzasadnieniem: pierwszych przestrzega się dlatego, że 
znajdują aprobatę w przeżyciach oceniających osób (uzasadnienie aksjologicz-
ne, zachowanie odczuwane jako „dobre”), natomiast drugie stosuje się z nawy-
ku społecznego, a więc dlatego, że tradycja nakazuje w określony sposób się 
zachować2. Otóż należy sądzić, że sam nawyk społeczny nieuznany zarazem za 
„dobry” i godny pochwały, stanowi zbyt wątłe uzasadnienie dla regulacji sto-
sunków cywilnoprawnych. Owa szersza koncepcja zasad współżycia społecz-
nego mogłaby więc w pewnych przypadkach bezzasadnie utrudniać racjonal-
ny rozwój stosunków społecznych, wspierając niekiedy czysty tradycjonalizm.

Funkcja klauzul generalnych polega na nadaniu prawu większej elastyczno-
ści, z jednej strony uwzględniającej zmieniający się układ stosunków społecz-
nych, a z drugiej strony szczególne cechy stanu faktycznego, do którego należy 
zastosować abstrakcyjną normę prawną.

Dla realizacji tej funkcji, zasady współżycia społecznego muszą pozostać 
pojęciem nieostrym – niepoddającym się jakiejś kodyfi kacji lub weryfi kacji 
w postaci badań empirycznych. Natomiast przede wszystkim judykatura po-
winna zmierzać do pewnej konkretyzacji tego pojęcia. Zadanie to wykonują 
niezawiśli sędziowie, wydając orzeczenia w wyniku przewidzianej procedurą 
sądową dyskusji i wspierani przez naukę prawa. Uzasadniony jest postulat, aby 
sąd, powołując się na klauzulę generalną, jasno formułował zasadę, jaką miał 
na względzie. Ułatwiałoby to kontrolę judykatury, a ponadto pozwalało Sądo-
wi Najwyższemu instruktywnie oddziaływać na orzecznictwo sądów niższych 
instancji.

Ze względu na zmianę podstaw aksjologicznych ustroju Rzeczypospolitej 
Polskiej należy selektywnie korzystać z dorobku judykatury z czasów PRL. 
Natomiast nie miałaby dostatecznego uzasadnienia generalna w tym względzie 
postawa negatywna, ponieważ dorobek ten obejmuje także orzeczenia powołu-
jące się na nadal cenione w RP wartości lub normy moralne3.

1 Por. zwłaszcza A. Stelmachowski, Zarys teorii, s. 119.
2 Z. Ziembiński, M. Zieliński, Dyrektywy, s. 64.
3 Por. bliżej A. Łopatka, Z. Ziembiński, Próba systematyzacji zasad współżycia społeczne-

go wg orzecznictwa SN, PiP 1957, z. 4–5; A. Stelmachowski, Wstęp, s. 136 i n.
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