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Wstęp

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia należy do klasycznych instytu-

cji prawa cywilnego. Jest to figura prawna, u podstaw której leżą ważkie racje 

aksjologiczne, humanitarne i społeczne motywujące ustawodawców do przy-

znania ochrony prawnej podmiotowi, który z własnej inicjatywy podejmuje 

działanie w celu ochrony interesu innej osoby lub przysporzenia jej szeroko 

rozumianej korzyści. Negotiorum gestio sytuowane tradycyjnie w kategorii 

pozaumownych stosunków zobowiązaniowych w interesujący sposób łączy 

w sobie elementy reżimu kontraktowego i deliktowego. Do podjęcia jurydycz-

nej analizy tej instytucji prawnej skłania przede wszystkim jej złożona struk-

tura konstrukcyjna, a także funkcjonalne powiązanie ze sferą aksjologiczną 

i postawami altruistycznymi w życiu społecznym. Trudno też oprzeć się wra-

żeniu, iż negotiorum gestio od dłuższego czasu pozostaje (wypadałoby dodać 

– niezasłużenie) poza głównym obszarem zainteresowania polskiej doktryny 

i judykatury. Stanowi to dodatkowy impuls dla podjęcia eksploracji dogma-

tycznych, zwłaszcza iż od wydania ostatniego opracowania monograficznego 

na ten temat (dotyczącego ujęcia tej instytucji w Kodeksie zobowiązań)1 mi-

nęło prawie pięćdziesiąt lat. 

Celem pracy jest dogmatyczna analiza konstrukcji prawnej prowadzenia 

cudzych spraw bez zlecenia w ujęciu Kodeksu cywilnego (art. 752–757 KC). 

Tak określony cel badawczy determinował zarazem zakres monografii. Praca 

obejmuje rozważania dotyczące przesłanek negotiorum gestio, struktury pod-

miotowej, powstania, treści oraz wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego pro-

wadzenia cudzych spraw bez zlecenia (tzw. właściwego negotiorum gestio), 

odpowiedzialności stron tego stosunku prawnego, problematyki zbiegu rosz-

czeń z tytułu negotiorum gestio z innymi roszczeniami jak również nieuregu-

lowanej w naszym kodeksie konstrukcji tzw. niewłaściwego prowadzenia cu-

dzych spraw bez zlecenia. Aby w możliwie szerokim zakresie zaprezentować 

egzemplifikacje formułowanych tez natury dogmatycznej, w oddzielnym roz-

dziale (X) przedstawiono analizę dopuszczalności zastosowania negotiorum 

gestio w wybranych sytuacjach faktycznych, a także problematykę stosowa-

nia przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia przez odesłanie. 

Przyjęty cel badawczy zadecydował o pozostawieniu poza zakresem niniejszej 

pracy przypadków negotiorum gestio dostrzegalnych w poszczególnych dzia-

łach prawa prywatnego (np. prawie autorskim, prawie konsumenckim, prawie 

1 W. Ludwiczak, Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, Warszawa 1960. 
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papierów wartościowych), jak również problematyki prowadzenia cudzych 

spraw bez zlecenia w prawie prywatnym międzynarodowym2, w tym w szcze-

gólności regulacji zawartej w Rozporządzeniu (WE) Nr 864/2007 z 11.7.2007 r. 

dotyczącym prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)3. 

Wiele z tych zagadnień mogłoby stanowić przedmiot odrębnego opracowa-

nia monograficznego. 

Praca obejmuje analizę konstrukcji prawnej negotiorum gestio w prawie 

polskim, przy czym obok typowych metod badań cywilistycznych w pokaź-

nym zakresie wykorzystano również metodę prawnoporównawczą. Jako punkt 

odniesienia przyjęto regulacje prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia (oraz 

dorobek judykatury i doktryny) w wybranych ustawodawstwach Europy kon-

tynentalnej oraz w pewnym zakresie także figury prawne występujące w syste-

mach common law, które pełnią funkcję zbliżoną do negotiorum gestio w sy-

stemach civil law. Poszukiwanie analogii pomiędzy jurydycznym kształtem, 

naturą prawną i funkcjami negotiorum gestio w prawie polskim i ustawodaw-

stwach kontynentalnej Europy było uzasadnione wspólnym rodowodem bada-

nej instytucji prawnej sięgającym prawa rzymskiego. Interesującym i ważnym 

punktem odniesienia stały się także istniejące już projekty unifikacji przepi-

sów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia w ramach Unii Europejskiej. 

Chodzi tu w szczególności o przygotowany przez Study Group on a European 

Civil Code kompletny projekt unifikacyjny negotiorum gestio (Benevolent 

Intervention in Another’s Affairs, PEL Ben. Int.) opublikowany wraz z uzasad-

nieniem w 2006 r.4 Projekt ten został następnie w prawie niezmienionej formie 

2 Zob. M. Wandt, Die Geschäftsführung ohne Auftrag im Internationalen Privatrecht, 

Berlin 1989, s. 56 i n.; G. Habermann, Die Geschäftsführung ohne Auftrag im System des 

Internationalen Privatrechts, Mainz 1990, s. 23 i n.; K. U. Patrzek, Die vertragsakcesso-

rische Anknüpfung im Internationalen Privatrecht (dargestellt anhand des Deliktrechts, 

die Geschäftsführung ohne Auftrag, des Bereicherungsrechts und der culpa in contra-

hendo), München 1992, s. 37 i n.; B. v. Hoffmann, Das auf die Geschäftsführung ohne 

Auftrag anzuwendende Recht, w: Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen 

internationalen Privatrechts der außervertraglichen Schuldverhältnisse,Tübingen 1983, 

s. 80–96; B. v. Hoffmann, K. Thorn, Internationales Privatrecht, München 2005, s. 479 

i n.; F. Rose, Restitution and the conflict of Laws, Oxford 1995, s. 100 i n.; H. Chanteloup, 

Les quasi-contrats en droit international privé, Paris 1989, s. 89 i n. 
3 Zob. C. W. Fröhlich, The Private International Law of Non-Contractual Obligations 

According to the Rome-II Regulation A Comparative Study of the Choice of Law Rules in 

Tort Under European, English and German Law, Hamburg 2008, s. 23 i n.; J. Kropholler, 

Internationales Privatrecht, Tübingen 2006, s. 547 i n.; J. Pisuliński, Europejskie prawo 

cywilne, Warszawa 2009, s. 19 i n. 
4 Zob. Study Group on a European Civil Code (prepared by Ch. von Bar), Principles 

of European Law – Benevolent Intervention in Another’s Affairs (PEL Ben. Int.), Munich 

2006. Zob. też N. Jansen, Negotiorum gestio und Benevolent Intervention in Another’s 

Affairs: Principles of European Law?, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP) 

2007, Nr 3, s. 958 i n.; H. Sprau, Benevolent Intervention in Another’s Affairs: Some 

Remarks on the Draft Report presented by the Study Group on a European Civil Code, 

ERA – Forum 2006, Nr 2, s. 220 i n. 
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włączony do opublikowanego na początku 2008 r. (Akademickiego) Projektu 

Wspólnej Ramy Odniesienia (Draft of Common Frame of Reference, DCFR)5, 

będącego efektem wspólnych prac Grupy Studyjnej oraz Acquis Group.

Zamierzeniem Autora było wykorzystanie w możliwie szerokim zakresie 

dorobku polskiej judykatury. Przeprowadzone w ramach przygotowania ni-

niejszej pracy badania orzecznictwa Sądu Najwyższego (w tym także orzeczeń 

niepublikowanych) wskazują jednak na ograniczone wykorzystanie instytu-

cji prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. Charakterystyczna dla naszego 

orzecznictwa jest stosunkowo mała liczba judykatów dotyczących negotiorum 

gestio, brak orzeczeń, w których poddano by szczegółowej interpretacji po-

szczególne przesłanki negotiorum gestio a także orzeczeń, które ujmowałyby 

tę instytucję prawną od strony konstrukcyjnej lub porządkowały ją w ramach 

systematyki kodeksowej. Zauważalne jest przy tym, iż na tle stanów faktycz-

nych, w których mamy do czynienia z działaniem podmiotu w cudzej sferze 

interesów bez tytułu prawnego i które mogłyby być oceniane przy zastoso-

waniu kilku figur prawnych, judykatura zwykle chętniej rozstrzyga przeciw 

odwoływaniu się do negotiorum gestio. Jak można podejrzewać, wiąże się 

to z pewnego rodzaju „niechęcią” do instytucji prawnej o skomplikowanej 

strukturze i niełatwych do określenia skutkach prawnych. Odwrotne zjawisko 

zaobserwować można w orzecznictwie państw Unii Europejskiej (w szczegól-

ności Niemiec, Szwajcarii i Francji), gdzie negotiorum gestio jest szeroko sto-

sowane, a katalog przypadków wykorzystania tej konstrukcji ulega ciągłemu 

poszerzaniu. Jest to wynikiem dostrzegania w tamtejszej doktrynie i judyka-

turze potrzeby udzielenia ochrony prawnej oraz przyznania odpowiednich 

roszczeń osobom dobrowolnie podejmującym działanie w cudzej sprawie. 

Nie bez znaczenia są przy tym korzyści wynikające z zastosowania tej właśnie 

figury prawnej w porównaniu z innymi instytucjami prawnymi pozostającymi 

w ewentualnym zbiegu (np. bezpodstawnym wzbogaceniem). Pozostaje mieć 

nadzieję, iż niniejsza praca przyczyni się do przybliżenia konstrukcji praw-

nej i funkcji instytucji negotiorum gestio, co znajdzie odzwierciedlenie także 

w jej szerszym stosowaniu w naszej judykaturze. 

W pracy uwzględniono stan prawny oraz dorobek polskiego piśmienni-

ctwa i judykatury na dzień 1.3.2009 r. Dotyczy to również literatury i orzeczni-

ctwa obcego, w tym także projektów unifikacyjnych. Odnosząc się do kwestii 

ewentualnych zmian kodeksowej regulacji negotiorum gestio warto przypo-

5 Zob. Study Group on a European Civil Code oraz Acquis Group (edited by Ch. von 

Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke), Principles, Definitions and Model Rules of European 

Private Law – Draft Common Frame of Reference, Munich 2008. Zob. też R. Schulze, The 

Academic Draft of CFR and the EC Contract Law, w: Common Frame of Reference and 

Existing EC Contract Law, Munich 2008, s. 3 i n.; K. D. Kerameus, Comparative Law and 

Common Frame of Reference, w: Common Frame of Reference and Existing EC Contract 

Law, Munich 2008, s. 25 i n.; H. Schulte-Nölke, Contract Law or Law of Obligations? – The 

Draft Common Frame of Reference (DCFR) as a multifunction tool, w: Common Frame 

of Reference and Existing EC Contract Law, Munich 2008, s. 47 i n. 

Wstęp



XIV

Wstęp

mnieć, iż w opublikowanej tzw. Zielonej Księdze nie przedstawiono sugestii 

co do potrzeby tego rodzaju modyfikacji6. W ramach prac nad nowym Kodek-

sem cywilnym do chwili oddania pracy do druku nie został też przygotowany 

projekt zmiany przepisów o negotiorum gestio. 

Wprawdzie niniejsza monografia jest plonem indywidualnej pracy autora, 

niemniej u jej podstaw leżą wiedza i doświadczenie zebrane w ciągu minio-

nych lat pracy uniwersyteckiej. Słowa szczególnego podziękowania za wielolet-

nią opiekę naukową oraz nieustającą inspirację intelektualną kieruję do Pana 

Prof. dr hab. Mirosława Bączyka. Pragnę również podziękować całemu gro-

nu cywilistów Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu (w tym także 

profesorom emerytowanym) za okazywaną życzliwość oraz wsparcie nauko-

we i koleżeńskie. 

Mein besonderer Dank gilt außerdem dem Max-Planck-Institut für au-

sländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, das es mir mehr-

fach ermöglichte, in ihren Räumen rechtsvergleichende Forschungen dur-

chzuführen. Für ausgesprochen interessante Diskussionen und Anregungen 

bedanke ich mich insbesondere bei Herrn Professor Reinhard Zimmermann 

und bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern des Institutes7. 

Osobiste, a zarazem najważniejsze wyrazy podziękowania, kieruję do osób 

mi bliskich za ich poświęcenie i wyrozumiałość, bez których niniejsza praca 

z pewnością by nie powstała. 

Przemysław Drapała

Maj 2009 r. 

6 Zob. Zielona Księga, Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczpospolitej Pol-

skiej (red. Z. Radwański), Warszawa 2006. 
7 Auch bin ich Herrn Prof. Dr. Nils Jansen (Universität Münster) für das Zurver-

fügungstellen des Manuskripts seiner Kommentierung zur GoA (§§ 677–687 Abs. 1) 

noch vor der Herausgabe des dritten Bands des „Historisch – kritischen Kommentars 

zum BGB” sehr dankbar. 


