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W polskiej literaturze prawniczej wci¹¿ stosunkowo niewiele miejsca po-

�wiêca siê analizie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
miêdzynarodowej sprzeda¿y towarów, sporz¹dzonej w Wiedniu 11.4.1980 r.
(Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286; dalej jako: konwencja wiedeñska, KMST). Wy-
daje siê to do�æ krótkowzroczne. Polska jest stron¹ tego niezwykle wa¿nego
aktu prawnego1 ju¿ od dziesiêciu lat, tymczasem rozmiary komentarzy i opra-
cowañ z tego zakresu (jak i orzecznictwa s¹dowego2) na tle pañstw zachod-
nich wygl¹daj¹ skromnie. Dlatego te¿ przygotowuj¹c niniejsz¹ publikacjê,
postawi³em sobie za zadanie nie tylko zapoznanie szerokich �rodowisk praw-
niczych z dorobkiem nauki i orzecznictwa na temat klauzuli zasad dobrej
wiary w �wietle konwencji � której znaczenie na tle innych przepisów jest
absolutnie pierwszorzêdne � lecz tak¿e wykazanie, i¿ studia nad ca³¹ kon-
wencj¹ wiedeñsk¹ mog¹ polsk¹ doktrynê prawa cywilnego i handlowego
niezwykle wzbogaciæ, stanowi¹c pretekst do u¿ytecznych praktycznie badañ
prawnoporównawczych. S¹ one potrzebne w sytuacji, w której nasz kraj
przestaje powoli odgrywaæ rolê �prawniczego za�cianka�3 i uczestniczy w pra-
cach nad ujednolicaniem prawa prywatnego w ramach Unii Europejskiej,
natomiast sama konwencja jest (a przynajmniej powinna byæ) stosowana
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1 Jest to pierwszy, tak powszechnie przyjêty akt miêdzynarodowej legislacji, zawie-
raj¹cych normy prawa ujednoliconego i reguluj¹cy fundamentaln¹ dla miêdzynarodo-
wego obrotu gospodarczego problematykê kontraktów sprzeda¿y. Do koñca 2004 r.
do konwencji przyst¹pi³y 64 pañstwa. Stale aktualizowana lista znajduje siê na stronie:
http://www.uncitral.org/english/status/status-e.htm.

2 W dotychczasowym orzecznictwie polskim mo¿na odnotowaæ zaledwie jedno orze-
czenie SN, w którym w ogóle zastosowano przepisy konwencji (wyrok z 22.10.2004 r.,
II CK 114/04, niepubl.). Nie ma ono jednak istotnego zwi¹zku z rozwa¿anymi proble-
mami.

3 W literaturze dotycz¹cej konwencji wiedeñskiej powszechnie podkre�la siê ko-
nieczno�æ wziêcia pod uwagê przez s¹d stosuj¹cy przepisy konwencji dorobku miê-
dzynarodowej jurysprudencji. Dobr¹ ilustracj¹ tego, jak s¹dy powinny podchodziæ do
rozstrzygania sporów w handlu miêdzynarodowym podlegaj¹cych konwencji wiedeñ-
skiej, mo¿e stanowiæ jeden z wyroków w³oskich z 2000 r., w którego uzasadnieniu
powo³ano siê na kilkadziesi¹t orzeczeñ, z czego jedynie 4 zosta³y wydane przez s¹dy
w³oskie, natomiast 35 pochodzi³o z innych pañstw konwencyjnych (m.in. z Niemiec, USA
oraz Francji). Ponadto w sprawie przytoczono kilka wyroków arbitra¿owych MIH.
Omówienie: F. Ferrari, Internationales Kaufrecht einheitlich ausgelegt. Anmerkungen
anläßlich eines italienischen Urteils (Trib. Vivegano, 12.7.2000), IHR 2001, Nr 2, s. 56 i n.



przez polskie s¹dy powszechne do rozstrzygania coraz czêstszych sporów
miêdzy przedsiêbiorstwami polskimi a zagranicznymi.

Pojêcie �dobrej wiary�, zawarte w tytule ksi¹¿ki, powinno byæ w³a�ciwie
rozumiane. W u¿ytym tutaj znaczeniu nie ma ono bowiem charakteru su-
biektywnego � innymi s³owy, nie chodzi o charakteryzuj¹c¹ podmiot sto-
sunku cywilnoprawnego kwalifikacjê stanu psychicznego, który polega na
usprawiedliwionej nie�wiadomo�ci istnienia lub nieistnienia okre�lonego
tytu³u prawnego1. Natomiast moje szczególne zainteresowanie budzi dobra
wiara w znaczeniu obiektywnym, któr¹ powszechnie uto¿samia siê z pew-
nymi standardami prawnymi etycznego postêpowania oraz z ocen¹ tre�ci do-
konanej czynno�ci prawnej w sposób elastyczny i bliski zwyczajom przyjê-
tym w obrocie2.

W tym w³a�nie znaczeniu klauzula ta pojawia siê w art. 7 ust. 1 konwencji
wiedeñskiej, który jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych jej przepisów.
Trzeba postawiæ pytanie, czy klauzula zasad dobrej wiary bezpo�rednio na-
k³ada na strony miêdzynarodowych stosunków kontraktowych, poddanych
przepisom KMST, jakiekolwiek wymagania, czyli innymi s³owy, czy u¿ycie
sformu³owania o �d¹¿eniu do poszanowania dobrej wiary w handlu miêdzy-
narodowym� ma znaczenie wykraczaj¹ce poza rolê dyrektywy interpretacji
konwencji, wynikaj¹c¹ z brzmienia przepisu.

W tej kwestii istniej¹ powa¿ne rozbie¿no�ci zarówno w doktrynie, jak
i orzecznictwie poszczególnych pañstw-stron konwencji, które wci¹¿ pozo-
staj¹ pod silnym wp³ywem pogl¹dów charakterystycznych dla krajowych
porz¹dków prawnych. Próba ich rozstrzygniêcia jest jednak konieczna, gdy¿
kontrowersyjna formu³a �zasad dobrej wiary w handlu miêdzynarodowym�
jako dyrektywy interpretacji przepisów konwencji3 zosta³a wykorzystana
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1 Na ten temat w literaturze polskiej m.in. K. Przyby³owski, Dobra wiara w polskim
prawie cywilnym (ogólne uwagi o pojêciu), SC 1970, t. XV, s. 3�30. W takim znaczeniu
rozumie siê zw³aszcza �dobr¹ wiarê posiadacza rzeczy�, np. zgodnie z art. 169, 170, 172
i 174 KC lub art. 550, 2265, 2268 i 2269 fr. k.c. W prawie niemieckim na okre�lenie do-
brej wiary subiektywnej przyjmuje siê nawet odrêbny termin �guter Glauben� (zob.
m.in. § 926 ust. 2 BGB) � w odró¿nieniu od obiektywnej dobrej wiary, okre�lanej mia-
nem �Treu und Glauben�.

2 Rozró¿nienie pomiêdzy �obiektywn¹� i �subiektywn¹� dobr¹ wiar¹ zdaje siê kwe-
stionowaæ P. van Ommeslaghe, Rapport général, [w:] La bonne foi: Journées louisia-
naises. Travaux de l�Association Henri Capitant des amis de la culture juridique fran-
çaise, red. Y. Loussouarn, Paris 1992, s. 26, szczególnie w przyp. 3, którego zdaniem
kryje siê w tym niebezpieczeñstwo pominiêcia analizy psychologicznych motywów
dzia³ania stron, jako rzekomo nieistotnej przy zastosowaniu obiektywnej dobrej wia-
ry, kiedy to ocenie poddaje siê jedynie zewnêtrzne zachowanie kontrahenta. Autor
ten proponuje zatem, aby zamiast o obiektywnej dobrej wierze, mówiæ raczej o �do-
brej wierze � normie zachowania� (bonne foi norme de comportement).

3 �Przy interpretacji niniejszej konwencji nale¿y uwzglêdniaæ jej miêdzyna-
rodowy charakter oraz potrzebê d¹¿enia do jej jednolitego stosowania i poszanowa-
nia dobrej wiary w handlu miêdzynarodowym� (podkr. M. P.).



jeszcze kilkakrotnie, m.in. w konwencji nowojorskiej NZ z 9.12.1998 r. o miêdzy-
narodowych wekslach trasowanych i w³asnych (art. 4)1 oraz tekstach kon-
wencji przygotowanych przez UNIDROIT: konwencji genewskiej z 17.2.1983 r.
o przedstawicielstwie w umowach miêdzynarodowej sprzeda¿y towarów,
konwencji ottawskiej z 28.5.1988 r. o miêdzynarodowym leasingu finanso-
wym (w obu przypadkach jest to tak samo brzmi¹cy art. 6 ust. 1), a tak¿e
w konwencji ottawskiej z 28.5.1988 r. o miêdzynarodowym faktoringu2. Z te-
go wzglêdu poczynione tutaj spostrze¿enia co do znaczenia, jakie mo¿na
przypisaæ zasadom dobrej wiary na gruncie KMST, mo¿na odpowiednio za-
stosowaæ równie¿ do analizy innych konwencji, stanowi¹cych zrêby jednoli-
tego prawa prywatnego.

Wyra�ne odwo³anie siê do zasad dobrej wiary zawarto jedynie we wspo-
mnianym ju¿ art. 7 ust. 1 KMST, którego wyja�nienie jest podstawowym celem
pracy. Nie oznacza to jednak, ¿e moje rozwa¿ania ogranicz¹ siê wy³¹cznie do
tego przepisu. Dobra wiara, zw³aszcza w przekonaniu prawników kontynen-
talnej (europejskiej) rodziny prawa, ma bardzo ró¿norodne znaczenie i prze-
jawia siê na wielu etapach zawierania i wykonania kontraktu. W celu ustalenia
tre�ci pojêcia �zasad dobrej wiary� w �wietle przepisów konwencji wiedeñ-
skiej, analizy wymaga ca³okszta³t jej przepisów, m.in. dotycz¹cych wyk³adni
o�wiadczeñ woli, wiedzy i zachowania stron (art. 8 KMST), a tak¿e ich
zwi¹zania zwyczajami handlowymi, których znajomo�æ mo¿na przypisaæ stro-
nom zgodnie z art. 9 KMST. Trzeba tak¿e okre�liæ charakter relacji, jakie za-
chodz¹ pomiêdzy pojêciem dobrej wiary a licznymi przepisami czê�ci szcze-
gó³owej omawianej konwencji.

W strukturze pracy wyodrêbniono sze�æ rozdzia³ów. W rozdziale I przed-
stawiona zosta³a geneza zasad dobrej wiary. Pocz¹tki tego pojêcia siêgaj¹ kul-
tury antycznej, a zw³aszcza prawa rzymskiego, w którym zwrot �bona fides�
odegra³ wyj¹tkowo donios³¹ rolê, prowadz¹c do zupe³nego przeobra¿enia
�starego prawa� (ius civile, ius strictum). �Powództwa dobrej wiary� (actio-
nes bonae fidei) stworzy³ nie organ prawodawczy, lecz pretor � urzêdnik de-
cyduj¹cy o udzieleniu stronom ochrony prawnej oraz wyznaczaj¹cy i instru-
uj¹cy sêdziów prowadz¹cych drugi etap procesu (apud iudicem). W niektó-
rych typach kontraktów (np. emptio-venditio � sprzeda¿y, locatio-conductio
� najmu) dodanie formu³y �ex fide bona� oportet� (�w dobrej wierze� wi-
nien�) umo¿liwia³o szereg innowacji (m.in. potr¹cenie wierzytelno�ci), przy-
gotowuj¹c grunt do rozwoju nowoczesnego prawa i procesu cywilnego. Ela-
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1 Tekst angielski na stronie: http://www.uncitral.org/english/texts/payments/bills
&notes.htm.

2 We wszystkich tych konwencjach odno�ny przepis brzmi nastêpuj¹co: �In the inter-
pretation of this Convention, regard is to be had to its object and purpose as set forth
in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity
in its application and the observance of good faith in international trade�; pe³ne teksty
angielskie dostêpne m.in. na stronie: http://www.unidroit.org/english/conventions.



styczno�æ stosowania prawa, wynikaj¹ca z nieokre�lono�ci pojêcia dobrej
wiary, sta³a siê atrakcyjna tak¿e w �redniowieczu, kiedy rodzi³o siê uniwersal-
ne prawo kupieckie (lex mercatoria). Po inkorporacji tego ostatniego do
krajowych porz¹dków prawnych (co mia³o miejsce w XVII�XIX w.) klauzula
dobrej wiary sta³a siê, zw³aszcza w Europie kontynentalnej, jednym z funda-
mentalnych pojêæ prawnych.

Tre�æ klauzuli dobrej wiary analizujê metod¹ porównawcz¹ w rozdzia-
le II. Dotyczy on nie tylko zestawieniu podobieñstw i ró¿nic pomiêdzy syste-
mami zaliczanymi do rodziny prawa kontynentalnego1 (civil law). Uwzglêd-
nione zosta³o równie¿ nale¿¹ce do krêgu common law prawo angielskie (od-
rzucaj¹ce a limine wszelkie odwo³ywanie siê do dobrej wiary) i amerykañskie
(gdzie dobra wiara znalaz³a poczesne miejsce w systemie prawa handlowe-
go), a tak¿e systemy prawne spoza krêgu pañstw kultury zachodniej, jak
w szczególno�ci prawo pañstw muzu³mañskich. Na tej podstawie trzeba
rozstrzygn¹æ, czy dobra wiara rzeczywi�cie stanowi zbiór warto�ci i zasad
wspólnych wszystkim prawom wspó³czesnego �wiata.

Przedmiotem rozwa¿añ w rozdziale III s¹ natomiast zwi¹zki, jakie za-
chodz¹ pomiêdzy klauzul¹ dobrej wiary w konwencji wiedeñskiej a dobr¹
wiar¹ jako jednym z fundamentalnych pojêæ prawa handlu miêdzynarodowe-
go. W ksi¹¿ce omawiam rolê, jak¹ dobra wiara pe³ni w miêdzynarodowym
prawie handlowym. Bêdzie ona analizowana metod¹ �kolejnych przybli¿eñ�
w odniesieniu do norm ró¿nego pochodzenia: zarówno zwyczajowych, jak
i stanowionych w sposób zorganizowany oraz celowy. Jej znaczenie w �wie-
tle konwencji wiedeñskiej ró¿ni siê od tego, które wynika zarówno z autono-
micznego prawa zwyczajowego (lex mercatoria), jak i z Zasad Miêdzyna-
rodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT. Nale¿y zatem zadaæ ogólne
pytanie: czy w ogóle istnieje uniwersalne pojêcie �dobra wiara w handlu miê-
dzynarodowym�, a je�li nie, to jaki jest sens jego wyró¿niania? Na to pytanie
staram siê odpowiedzieæ, porównuj¹c funkcje dobrej wiary wynikaj¹ce z miê-
dzynarodowego orzecznictwa s¹dowego i arbitra¿owego oraz siêgaj¹c do
pogl¹dów doktryny oraz materia³ów z prac przygotowawczych do konwen-
cji zawieraj¹cych normy z zakresu prawa sprzeda¿y miêdzynarodowej.

Rozdzia³ IV dotyczy wyk³adni i uzupe³nianiu przepisów konwencji wie-
deñskiej. Punktem wyj�cia s¹ rezultaty wyk³adni jêzykowej art. 7 ust. 1 KMST.
Przeprowadzona analiza odnosi siê nie tylko do problemu metod wyk³adni
prawa jednolitego i ich wp³ywu na tre�æ klauzuli dobrej wiary, lecz przede
wszystkim zostaje podjête zagadnienie rzeczywistego znaczenia dobrej wia-
ry jako zasady interpretacji przepisów KMST. Po ustaleniu wniosków w tym
zakresie, staram siê w sposób jednoznaczny ustaliæ, czy dobra wiara jest za-
sad¹ ogóln¹, na której opiera siê konwencja wiedeñska, oraz czy w zwi¹zku
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1 W publikacji s¹ zamiennie u¿ywane terminy: �kontynentalna� oraz �romañsko-
-germañska rodzina prawa�.



z tym istnieje mo¿liwo�æ tworzenia, w oparciu o tê zasadê, �prawa sêdziow-
skiego�, czyli wzglêdnie sta³ych, choæ niepisanych norm, które wyprowadza
siê z pojêcia dobrej wiary w wielu systemach prawa kontynentalnego.

W rozdziale V omawiam rolê zasad dobrej wiary w procesie wyk³adni i uzu-
pe³niania tre�ci kontraktów sprzeda¿y miêdzynarodowej. Stosuj¹c konse-
kwentnie przyjête wcze�niej za³o¿enia metodologiczne analizujê, jak¹ rolê
pe³ni omawiana klauzula w okre�laniu istnienia i tre�ci kontraktów sprzeda-
¿y, a z drugiej strony � czy na tej podstawie istnieje mo¿liwo�æ elastycznego
kszta³towania postanowieñ kontraktu, nawet w sposób zupe³nie nieprzewi-
dywany przez kontrahentów (co, zw³aszcza w doktrynie niemieckiej, bywa
okre�lane mianem �rozszerzaj¹cej wyk³adni umowy�).

W VI i ostatnim rozdziale pracy dobra wiara w handlu miêdzynarodowym
zosta³a poddana analizie od nieco innej strony � a mianowicie jako kryterium
oceny zachowania stron. Na uwagê zas³uguje tu kilka konkretnych zagad-
nieñ. Kwesti¹ wymagaj¹c¹ rozstrzygniêcia przede wszystkim jest to, czy z za-
sad dobrej wiary wynikaj¹ pewne obowi¹zki na etapie przedkontraktowym,
tzn. w toku negocjacji, przy sk³adaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy.
Donios³e znaczenie ma, dyskutowany w literaturze niemieckiej, problem od-
powiedzialno�ci strony za winê w kontraktowaniu (culpa in contrahendo),
któr¹ czê�æ doktryny usi³uje przenie�æ na grunt konwencji za po�rednictwem
dobrej wiary. Na etapie wykonania kontraktu pojawia siê szereg zagadnieñ,
zwi¹zanych ze stosowaniem szczególnych przepisów konwencji, w szczegól-
no�ci dotycz¹cych wykonywania przez strony przewidzianych w konwencji
uprawnieñ i korzystania ze �rodków prawnych oraz zwi¹zanego z tym zaka-
zu nadu¿ycia prawa. Miar¹ tego, jak strony powinny wykonywaæ prawa pod-
miotowe, jest w³a�nie dobra wiara w handlu miêdzynarodowym. Wreszcie
rozwa¿ona zostanie tak¿e kwestia ewentualnej modyfikacji lub rozwi¹zania
kontraktu w razie istotnej zmiany okoliczno�ci.

Czytelnikom nale¿y siê jeszcze krótkie wyja�nienie przyczyn, dla których
tak wiele miejsca po�wiêcam omówieniu historycznych i prawnoporów-
nawczych aspektów dobrej wiary. Po pierwsze uwa¿am, i¿ zasad dobrej wia-
ry w kontek�cie miêdzynarodowego prawa handlowego, które nie stanowi
jeszcze kompletnego systemu, nie sposób pojmowaæ w zupe³nym oderwaniu
od historii prawa oraz krajowych porz¹dków prawnych. Ró¿nice pomiêdzy
kulturami prawnymi wp³ywaj¹ tak¿e na znaczenie, jakie przywi¹zuje siê do
dobrej wiary w �rodowiskach gospodarczych i orzecznictwie. Wspó³czesne
miêdzynarodowe prawo handlowe istnieje wci¹¿ jeszcze zbyt krótko, aby
stworzyæ zwarty system, porównywalny z krajowymi porz¹dkami prawnymi,
pod których wp³ywem przez niemal 200 lat kszta³towa³o siê nie tylko prawo
prywatne jako takie, lecz tak¿e sposób my�lenia o nim i jego stosowania.

Po drugie zawa¿y³a na tym sygnalizowana ju¿ chêæ uzupe³nienia pewnej
luki. W polskim pi�miennictwie prawniczym jest bowiem wci¹¿ zbyt ma³o
u¿ytecznych praktycznie opracowañ na temat �norm drugiego rzêdu�, czyli

XIII

Wprowadzenie



dotycz¹cych tych norm, które s³u¿¹ �adiuvandi, supplendi vel corrigendi iu-
ris civilis gratia� i w pañstwach o ugruntowanych tradycjach prawnych wy-
znaczaj¹ ramy polityki prawa. Wydaje siê, ¿e pisanie o �dobrej wierze� bez
wyja�nienia, co wyra¿enie to mo¿e oznaczaæ, mija³oby siê z celem.

Nie sposób z³o¿yæ podziêkowania wszystkim osobom, które przyczyni³y
siê do powstania niniejszej publikacji. Na pierwszym miejscu nale¿¹ siê one
mojej ¯onie, która wykaza³a nadzwyczajn¹ wyrozumia³o�æ dla moich nauko-
wych pasji, a tak¿e promotorowi rozprawy doktorskiej, panu prof. dr. hab. Je-
rzemu Poczobutowi i jej recenzentom, panu prof. dr. hab. Wojciechowi
Popio³kowi i panu prof. dr. hab. Krzysztofowi Pietrzykowskiemu, za wielk¹
¿yczliwo�æ i cenne uwagi, które bardzo pomog³y mi w przygotowaniu dzie³a
do druku. Ponadto sk³adam szczególne wyrazy wdziêczno�ci pracownikom
Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken (Niemcy), a w szczególno�ci: panu
prof. dr. Michaelowi Martinkowi (redaktorowi jednego z niemieckich ko-
mentarzy do konwencji) oraz ca³emu zespo³owi doktorantów, pracowników
i wspó³pracowników Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego, Gospodarczego,
Miêdzynarodowego Prywatnego i Porównawczego, a tak¿e Panu prof. dr. Clau-
de Witzowi, dyrektorowi tamtejszego Francusko-Niemieckiego Centrum Praw-
niczego, za pomoc przy gromadzeniu materia³ów.

Warszawa, styczeñ 2006 r. Mateusz Pilich
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