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zmniejszenia szkody oraz adekwatnego związku przyczy-
nowego przy powstaniu szkody, zapewniając pewność sy-
tuacji prawnej tak poszkodowanego, jak i ubezpieczyciela, 
której znaczenie trudno przecenić2.

Odpowiedzialność odszkodowawcza 
w ogólności
Artykuł  361 §  2  KC statuuje zasadę pełnego odszko-
dowania, która jest w polskim systemie prawnym pryn-
cypium systemowym. Według tego przepisu naprawie-
nie szkody inkluduje poniesione przez poszkodowanego 
straty oraz korzyści, które mógłby on osiągnąć, gdyby mu 
szkody nie wyrządzono3. Dominujące w  orzecznictwie 
SN pojęcie szkody jako uszczerbku majątkowego obej-
muje różnicę między obecnym stanem majątku danego 
podmiotu a stanem, jaki zaistniałby, gdyby nie zdarzenie 
wywołujące szkodę. Strata rzeczywista obejmuje, moim 
zdaniem, także niezaspokojone, lecz wymagalne zobowią-
zania poszkodowanego na rzecz osoby trzeciej4.

Szkoda relewantna
Najem pojazdu zastępczego jest elementem szkody rele-
wantnej5. Samo ustalenie, że na rynku były oferty sprze-
daży podobnych pojazdów jak uszkodzony nie decyduje 
jeszcze o tym, że poszkodowany mógł nabyć taki pojazd, 
a tym samym, iż najem pojazdu zastępczego był nieuza-
sadniony. Szczególnie, gdy wypłacone przez ubezpieczy-
ciela świadczenia, wbrew zasadzie pełnego odszkodowa-
nia, nie pozwalają na nabycie takich pojazdów. Oczywiste 
jest, że podmiot mający lepszą sytuację ekonomiczną 
płaci niższy czynsz niż ten, który ma gorszą, bo wyższy 
czynsz musi pokryć ryzyko wynajmującego, że najemca 
okaże się niewypłacalny. Podmiot zamożny, będący w ko-
rzystnej sytuacji ekonomicznej, ma większe pole do nego-
cjacji niż taki, który znajduje się w sytuacji przymusowej. 

2  Zamiast wielu: K.P.  Sokołowski, Die  Buchgrundschuld in  Deu-
tschland und in  Polen, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszaw-
skiego” Nr 3/2006, s. 110; idem, Anmerkung zum Beschluss des Bay-
erischen LSG vom 10. März 2014  – L 16 AS 157/14 B ER, „Neue 
Zeitschrift für Sozialrecht” Nr  3/2015, s.  119; idem, E-Mail-Werbung 
als Spamming, Wettbewerb in  Recht und Praxis 2008, s.  898 i  901; 
idem, Die Abtretbarkeit der Sicherungsgrundschuld nach der Neurege-
lung durch das Risikobegrenzungsgesetz, Juristische Rundschau 2009, 
s. 311; idem, Zasiedzenie lokalu i budynku warszawskiego, „Przegląd Są-
dowy” Nr 2/2011, s. 21; idem, Nabycie nieruchomości przez Skarb Pań-
stwa na podstawie art. 713 Kodeksu Napoleona, Rej. Nr 4/2016, s. 103; 
idem, Die gemischte Schenkung, Eine dogmatische und rechtsverglei-
chende Analyse, München 2013, s. 44.
3  M.  Kaliński [w:]  System Prawa Prywatnego. T.  6. Prawo zobowią-
zań – część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2009, s. 20.
4  Kwestia ta jest jednak dyskusyjna, inne zdanie: M. Kaliński, Szkoda 
na mieniu i  jej naprawienie, Warszawa 2008, s. 275–277. Według nie-
go powstanie długu stanowi szkodę jedynie przy obciążeniach prawami 
rzeczowymi.
5  Uchwała SN z  22.11.2013  r., III  CZP 76/13, Legalis; orzecze-
nie SN z  8.9.2004  r., IV  CK 672/03, Legalis; wyrok SO w  Gdań-
sku z  9.11.2009  r., XII  Ga 374/09, niepubl.; wyrok SR w  Gdy-
ni z  21.9.2009  r., VI  GC 1755/07, niepubl.; wyrok SR w  Gdyni 
z 26.11.2008 r., VI GC 82/08, niepubl.; wyrok SR dla Warszawy-Śród-
mieścia w Warszawie z 17.8.2007 r., I C 1049/07, niepubl.; wyrok SO 
w Warszawie z 30.8.2010 r., XXIII Ga 466/10, niepubl.; wyrok SR dla 
m.st. Warszawy w Warszawie z 26.3.2010 r., XVI GC 1523/09, niepubl.

Koszty najmu pojazdu 
zastępczego jako szkoda

▶ dr Krzysztof Piotr Sokołowski, LL.M.1

▶ Artykuł dotyczy wybranych aspektów naprawienia 
szkody w postaci czynszu najmu pojazdu zastępczego, 
szczególnie z OC sprawcy. Jest on najczęściej elemen-
tem szkody relewantnej i  pozostaje w  adekwatnym 
związku przyczynowym ze zdarzeniem wywołującym 
szkodę, którym zwykle jest kolizja drogowa. Poszko-
dowany może żądać pokrycia tych kosztów, nawet jeśli 
nie prowadzi działalności gospodarczej. Ubezpieczy-
ciel nie powinien zasadniczo ingerować w wysokość 
czynszu najmu. Najem auta zastępczego za  wyższy 
niż średni rynkowy czynsz najmu nie jest per se przy-
czynieniem się poszkodowanego do powstania szko-
dy. Dla udowodnienia poniesienia szkody w postaci 
kosztów najmu pojazdu zastępczego wystarczy dowód 
na zawarcie umowy najmu i przedłożenie faktury VAT, 
nie trzeba przeprowadzać dowodu na jej zapłacenie.

Wprowadzenie
W niniejszym opracowaniu omówiono wybrane proble-
my związane z pokrywalnością z odszkodowania, szcze-
gólnie z OC sprawcy wypadku, kosztów najmu pojazdu 
zastępczego. Zajmę się kwestią tego, czy są one elemen-
tem szkody relewantnej na pojeździe, oraz czy znajdują 
się one w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarze-
niem wywołującym szkodę. Kolejnym problemem będzie 
to, czy zasadność poniesienia przez poszkodowanego ta-
kich, a nie innych kosztów najmu pojazdu zastępczego, na-
leży oceniać z czysto obiektywnego, abstrakcyjnego punk-
tu widzenia człowieka wszystkowiedzącego, działającego 
zgodnie z pryncypiami ekonomii i oceniającego ex ante, 
czy dane działanie jest uzasadnione z  punktu widzenia 
gospodarczego, czy też trzeba oceniać zasadność wydat-
ku ex  post.  Następnie postaram się rozstrzygnąć, kiedy 
powstaje uszczerbek w majątku poszkodowanego w po-
staci kosztów najmu pojazdu zastępczego  – czy z  mo-
mentem powstania wymagalnej wierzytelności o czynsz 
najmu, co zwykle związane jest z upływem terminu płat-
ności wystawionej faktury VAT, czy też dopiero w chwi-
li jej zapłaty. Kolejnym zagadnieniem będzie, jak należy 
udowodnić wydatki na samochód zastępczy i kogo tu ob-
ciąża onus probandi. Wszystkie powyższe kwestie są szcze-
gólnie istotne, gdy poszkodowany prowadzi działalność 
gospodarczą i mają fundamentalną wagę dla bezpieczeń-
stwa prawnego i konstytucyjnie chronionych wartości, ta-
kich jak pewność prawa (art. 2 Konstytucji RP), w szcze-
gólności w obrocie gospodarczym i ubezpieczeniowym. 
Ustawodawca jest konstytucyjnie zobowiązany chronić 
go, jasno precyzując, jaki jest zakres obowiązku odszko-
dowawczego w kontekście obowiązku poszkodowanego 

1  Autor jest adwokatem w  Warszawie, kancelaria Legal Advising; 
ORCID: 0000-0002-4790-1469. 
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wym ze zdarzeniem wywołującym szkodę i  jego koszta 
powinny być pokryte przez ubezpieczyciela.
Reasumując, najem pojazdu zastępczego jest w  ade-
kwatnym związku przyczynowym z kolizją powodu-
jącą szkodę na pojeździe i to niezależnie, czy poszko-
dowany prowadzi działalność gospodarczą. Tak samo 
w adekwatnym powiązaniu przyczynowym z narusze-
niem są koszty weryfikacji wysokości szkody. Wszyst-
kie one powinny być zapłacone z OC sprawcy przez 
ubezpieczyciela.

Przyczynienie się poszkodowanego
Jednym z czynników wpływających na rozmiar odszko-
dowania jest przyczynienie się poszkodowanego do po-
wstania lub zwiększenia szkody. Pytanie, czy może nim 
by najęcie pojazdu zastępczego za taki, a nie inny czynsz.
Nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach zasada 
minimalizacji kosztów (rozmiaru szkody) przez poszko-
dowanego w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych. Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć 
odszkodowanie lub nawet odmówić uznania roszczenia 
tylko, gdy na podstawie art. 826 § 3 KC oraz art. 17 usta-
wy z  22.5.2003  r. o  ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i  Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych8 wyka-
że, że poszkodowany wskutek winy umyślnej lub rażące-
go niedbalstwa doprowadził do powiększenia rozmiarów 
szkody. Przepisy te mają charakter bezwzględnie obowią-
zujący. Udowodnienie tych okoliczności obciąża ubezpie-
czyciela. 
Najem pojazdu zastępczego za czynsz wyższy od rynko-
wego nie jest więc automatycznie przyczynieniem się po-
szkodowanego do zwiększenia szkody. Znaczy to, że wy-
datek na najem pojazdu zastępczego powinien być, co do 
zasady, naprawiony w ramach OC przez ubezpieczyciela.

Czynsz rynkowy
Nierzadko ubezpieczyciel stara się, aby sąd podważył ryn-
kowość czynszu najmu pojazdu zastępczego i  odmówił 
orzeczenia jego refundacji z OC z powołaniem się na to, 
jakoby czynsz najmu odbiegać miał od czynszu rynkowe-
go. Powstaje zatem pytanie, co to jest czynsz rynkowy. 
Po pierwsze, należy zastanowić się, czy w prawie cywil-
nym strony są władne same decydować, jaką wartość przy-
dadzą swym świadczeniom niepieniężnym przez ustalenie 
na  nie odpowiedniej ceny (wartość świadczeń pienięż-
nych jest zawsze obiektywna, ustalona zasadą nominali-
zmu i kursem waluty), czy też wartość ta jest im sztywno 
przypisana przez rynek (średnia, obiektywna cena ryn-
kowa). Za drugą tezą przemawia w szczególności bezpie-
czeństwo i jasność sytuacji prawnej, mająca niebagatelne 
znaczenie prawne, która zawsze powinna być uwzględnio-

8  T. jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2277 ze zm.

Wynajmujący jest zatem w stanie narzucić słabszemu eko-
nomicznie swoje warunki, w tym nierzadko swe koszty 
refakturowanych rat leasingowych. Jest to także element 
odpłaty za oddanie samochodu do korzystania, tak więc 
nie można tego zakwestionować z uzasadnieniem, jakoby 
nie była to szkoda relewantna. Zatem nie można czynić 
poszkodowanemu zarzutu, że czynsz najmu jest wyższy 
niż koszty leasingu podobnego pojazdu.
Co do zasady, gdyby wynajęcie pojazdu zastępczego nie 
było koniecznym, a raczej najlepszym, z ekonomicznego 
punktu widzenia poszkodowanego, rozwiązaniem, nigdy 
by się na to nie zdecydował. Ubezpieczyciel nie może in-
gerować w to, jak poszkodowany prowadzi swoje sprawy 
i arbitralnie decydować, czy poniesiony przezeń wydatek 
był potrzebny, czy nie.
Najem samochodu zastępczego na warunkach podykto-
wanych przez wynajmującego jest zazwyczaj jedyną do-
stępną dla poszkodowanego opcją dla uniknięcia większej 
szkody w postaci lucri cessantis. Jest wtedy uzasadniony 
gospodarczo. Trudno uznać, aby przedsiębiorca działał 
gospodarczo nieracjonalnie, zwłaszcza że ryzykował za-
łożenie własnych pieniędzy na najem najpierw – bez gwa-
rancji, że ubezpieczyciel mu je zwróci.

Adekwatny związek przyczynowy
Należy rozważyć, czy najem pojazdu zastępczego jest 
w  adekwatnym związku przyczynowym ze  zdarzeniem 
wywołującym szkodę. Zgodnie z utrwaloną linią orzecz-
niczą, której przykładem jest wyrok SN z 18.3.2003 r.6: 
„za normalne następstwo zniszczenia pojazdu służącego 
poszkodowanemu do prowadzenia działalności gospodar-
czej należy uznać konieczność czasowego wynajęcia po-
jazdu zastępczego w celu kontynuowania tej działalności 
w okresie, gdy szkoda nie została jeszcze naprawiona”. Po-
twierdzają to kolejne wyroki7. 
Podobnie w adekwatnym związku przyczynowym ze zda-
rzeniem wywołującym szkodę są koszty weryfikacji wy-
sokości szkody. Nie sposób kwestionować, że bezpo-
średnim, a przy tym normalnym następstwem kolizji jest 
wszczęcie i  przeprowadzenie przez ubezpieczyciela po-
stępowania mającego na  celu weryfikację zgłoszonych 
roszczeń. Dlatego też elementem szkody relewantnej są 
również koszty czynności sprawdzających, w tym działań 
podejmowanych przez poszkodowanego na  polecenie 
ubezpieczyciela. Z uwagi na fakt, że sporządzenie rzetel-
nej kalkulacji naprawy jest możliwe dopiero po uprzedniej 
dokładnej diagnostyce pojazdu, którą z kolei można prze-
prowadzić jedynie w warunkach serwisowych, konieczne 
jest nierzadko przetransportowanie pojazdu do serwisu, 
co również pozostaje w adekwatnym związku przyczyno-

6  IV CKN 1916/00, Legalis.
7  Wyrok SN z 8.9.2004 r., IV CK 672/03, zob. przyp. 5, a także orzecze-
nia przywołane w uzasadnieniu uchwały SN (7) z 17.11.2011 r., III CZP 
5/11, Legalis; wyrok SR w  Gdyni z  21.9.2009  r., VI  GC 1755/07, 
zob.  przyp.  5, podobnie wyrok SR w  Gdyni z  26.11.2008  r., VI  GC 
82/08, zob. przyp. 5; wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warsza-
wie z 17.8.2007 r., I C 1049/07, zob. przyp. 5; wyrok SR dla m.st. War-
szawy w Warszawie z 26.3.2010 r., XVI GC 1523/09, zob. przyp. 5; wy-
rok SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 21.10.2009 r., I C-upr 
144/09/09, niepubl. 
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orzecznictwo15. Wbrew zdaniu części literatury16 nawet 
ochrona wierzyciela w  razie niewypłacalności dłużnika 
nie może przemawiać za  zastosowaniem przeciw oso-
bie trzeciej kryterium obiektywnej wartości rzeczy. Go-
dziłoby to w bezpieczeństwo obrotu i byłoby rażąco nie-
sprawiedliwe17. Skoro strony mogą same określić wartość 
swych świadczeń i kwestię ich ekwiwalencji, tzn., że wy-
sokość czynszu najmu auta zastępczego nie podlega kon-
troli sądowej18, ponieważ jeśli strony umówiły go na ryn-
ku, realnie, a nie pozornie, i sine animo donandi, to jest to 
czynsz rynkowy.
Czynsz najmu jest zdecydowanie rynkowy, gdy zostaje 
ustalony na podstawie kryteriów obiektywnych – np. sy-
tuacji finansowej poszkodowanego, jego braku zdolno-
ści kredytowej i nagłej potrzeby znalezienia pojazdu za-
stępczego, podczas gdy nie jest wiadome na pewno, czy 
szkoda zostanie rozliczona jako szkoda całkowita, a ubez-
pieczyciel z oporami realizuje swe obowiązki, np. wypła-
cając odszkodowanie częściami i z opóźnieniem. Od po-
szkodowanego nie można wymagać, aby przewidywał, jak 
zakończy się spór z ubezpieczycielem, i ex ante dostoso-
wał swe działanie do wyniku, który można poznać tylko 
ex post. Czynsz taki stanowi więc obiektywny czynsz ryn-
kowy, nawet jeśli odbiega od średnich czynszów rynko-
wych. 

Leasing a najem
Nierzadko sądy uznają, że umowa najmu i leasingu są do 
siebie na tyle podobne, iż z ekonomicznego punktu wi-
dzenia zasadne jest zawarcie przez poszkodowanego kon-
traktu leasingu pojazdu zastępczego zamiast najmu, skoro 
czynsz najmu jest zwykle wyższy niż raty leasingowe. Ju-
dykatura pomija jednak konieczność posiadania zdolności 
kredytowej dla leasingu oraz fakt, iż leasing wiąże na dłu-
gi czas, zaś najem można zwykle wypowiedzieć z krótkim 
okresem wypowiedzenia. Jest to istotne szczególnie właś-
nie wtedy, gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszko-
dowania, a poszkodowany nie wie, jak długo będzie trwa-

Część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2002, s. 202–203, 
Nb 101.
15  Orzeczenie SN z 11.4.1946 r., C. III. 894/45, PiP Nr 7/1946, s. 115.
16  A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 
1980, s.  151; J.  Korzonek, I.  Rosenblüth, Kodeks zobowiązań. Komen-
tarz. T.  1, Kraków 1936, s.  770; R.  Longchamps de  Bérier, Zobowiąza-
nia, Lwów 1939, s. 434–436; A. Ohanowicz, Zobowiązania. Część ogól-
na, Poznań 1958, s. 150; F. Zoll, Zobowiązania w zarysie, Kraków 1948, 
s. 211.
17  K.P. Sokołowski, Rękojmia wiary…, op. cit., s. 77; S. Breyer, Przenie-
sienie własności nieruchomości, Warszawa 1966, s.  65; S.  Grzybow-
ski [w:] System prawa cywilnego. T. 1. Część ogólna, pod red. W. Cza-
chórskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s.  497; 
S.  Dmowski, S.  Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga  I. 
Część ogólna, Warszawa 2002, s. 143; A. Oleszko, Szczególne konstruk-
cje…, op. cit., s. 31; S. Rejman, Cena a wartość…, op. cit., s. 46; Z. Rad-
wański [w:] System… T. 2, pod red. Z. Radwańskiego, op.  cit., s. 202–
203, Nb  101; A.  Brzozowski [w:]  System Prawa Prywatnego. T.  5. 
Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Warsza-
wa 2006, s. 411, Nb 25; L. Stecki, Darowizna, Toruń 1998, s. 25 i 80–81; 
F.C. von Savigny, System des heutigen römischen Rechts. Band 4, Berlin 
1841, s. 58; G.F. Puchta, Cursus der Institutionen. Band 2, Leipzig 1871, 
s. 50.
18  Wyrok SO w Gdańsku z 22.1.2010 r., VI 849/09, niepubl.

na w procesie wykładni9, za pierwszą – autonomia woli 
stron, kamień węgielny prawa cywilnego10. 
Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że w istocie nie ist-
nieje coś takiego jak „czynsz rynkowy” czy też „wartość 
obiektywna rzeczy”. Jeśli strony ustalają w ramach umo-
wy pewną cenę/czynsz, to już w tym momencie powsta-
je dla tej rzeczy konkretna cena czy czynsz rynkowe, od-
biegające, nawet jeśli nieznacznie, to jednak, od średniej 
ceny czy czynszu na dane rzeczy w danym czasie. Dlate-
go też można mówić jedynie o średniej cenie czy czynszu 
na dane produkty czy usługi w danym momencie. Cena ta 
jest średnią arytmetyczną wszystkich cen na dany produkt 
w danej sekundzie, bez uwzględnienia cen wynikłych z ra-
batów, wyprzedaży, konieczności (np. groźba szybkiego 
popsucia się rzeczy), wyzysku, obniżonych animo donandi 
czy też cen pozornych. Cena ta cały czas zmienia się w cza-
sie przez nowe transakcje, podwyżki i obniżki cen jednost-
kowych, dlatego właśnie stanowi ona funkcję temporalną. 
Tym trudniej jest określić średnią cenę czy czynsz rynko-
wy dla rzeczy oznaczonych co do tożsamości, niezamien-
nych, jak np. auta używane (a takimi są zwykle pojazdy 
zastępcze)11. Każdy pojazd używany jest niepowtarzalny, 
nie ma dwóch takich samych, choćby były tej samej marki 
i w tym samym wieku.
Wszystko to skłania do konkluzji, że pojęcie „ceny obiek-
tywnej” (pretium commune) to w zasadzie pewna fik-
cja12. Ze względu na duże problemy teoretyczne i prak-
tyczne z ustaleniem ceny rynkowej oraz na konieczność 
poszanowania autonomii woli stron należy zatem uznać, 
że strony mogą same określić wartość swych świadczeń 
i  ich ekwiwalencję. Swoboda stron w  ustalaniu wyso-
kości odpłaty, wywodząca się jeszcze z prawa rzymskie-
go13, określana jest jako zasada subiektywnej ekwiwalen-
cji (principium aequivalentiae subiectivae) i powszechnie 
akceptuje ją doktryna, tak polska, jak i zagraniczna14, oraz 

9  Zamiast wielu: K.P.  Sokołowski, Die  Buchgrundschuld…, op.  cit., 
s. 110; idem, Anmerkung zum Beschluss…, op. cit., s. 119; idem, Zasie-
dzenie lokalu…, op. cit., s. 21; idem, Nabycie nieruchomości przez Skarb 
Państwa…, op. cit., s. 103; idem, Dobro osobiste w postaci herbu rodo-
wego w polskim prawie cywilnym, Rej. Nr 6/2014, s. 33; idem, Die ge-
mischte Schenkung…, op. cit., s. 44.
10  K.  Larenz, M.  Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. 
Aufl., München 2004, s. 2, Rn 2; A. Brzozowski, W.J. Kocot, E. Skowroń-
ska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2015, s. 46, Nb 55; 
Z.  Radwański, Prawo cywilne  – część ogólna, Warszawa 2003, s.  18, 
Nb  37; K.P.  Sokołowski, Rozważania nad czynnościami przysparzają-
cymi, odpłatnymi i  nieodpłatnymi, „Przegląd Sądowy” Nr  7–8/2009, 
s. 64.
11  K.P.  Sokołowski, Rażąca nieekwawiwalencja świadczeń a  ważność 
sprzedaży nieruchomości, Rej. Nr 2/2015, s. 87.
12  Ibidem, s. 90.
13  D. 24, 1, 31, 3: „Sine dubio licet a viro vel uxore minoris emere, si 
non sit animus donandi”.
14  K.P. Sokołowski, Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a ne-
gotium mixtum cum donatione w prawie polskim i niemieckim, „Prze-
gląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” Nr 3/2005, s. 77; idem, 
Rozważania nad czynnościami…, op. cit., s. 80; idem, Czynności praw-
ne mieszane, „Przegląd Sądowy” Nr 7–8/2010, s. 137 i n.; idem, Nego-
tium mixtum cum donatione a  rękojmia wiary publicznej ksiąg wie-
czystych, „Przegląd Sądowy” Nr 5/2010, s. 47; A. Oleszko, Szczególne 
konstrukcje umowy darowizny, Pal. Nr 10/1976, s. 31; S. Rejman, Cena 
a wartość umowy sprzedaży, „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości” 
Nr 5/1958, s. 46; Z. Radwański [w:] System Prawa Prywatnego. T. 2. 




