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Pięć mitów o normach dyspozytywnych w prawie umów 
 

Opozycja norma dyspozytywna – norma kogentna należy do kanonu myślenia o prawie 
prywatnym. Mimo, że sama konstrukcja dyspozytywności jest w ogólnym zarysie dość prosta 
i została stosunkowo dobrze opisana, myślenie o normach tego rodzaju nadal wydaje się 
(zwłaszcza w Europie kontynentalnej) opierać się na szeregu nieco upraszczających założeń. 
Tekst konfrontuje się z pięcioma z najważniejszych mitów tego rodzaju, które rodzą 
szczególnie poważne ryzyko uproszczeń w postrzeganiu tego mechanizmu z perspektywy 
teoretycznej i w praktyce. Zasadnicza część uwag skupi się na prawie umów – to bowiem na 
jego gruncie mechanizm dyspozytywności występuje w najbardziej rozwiniętej i typowej 
postaci. Wiele z wniosków opisanych w tekście można jednak odnosić także, mutatis 
mutandis, do innych działów prawa prywatnego. Do tytułowych mitów zaliczają się:  

(a) przekonanie o wyjątkowości norm dyspozytywnych jako instrumentu prawa umów 
(nie zaś jako o elemencie bardziej rozbudowanego zasobu instrumentów);  

(b) postrzeganie norm dyspozytywnych i kogentnych jako w pełni rozłącznych i 
przeciwstawnych sposobów kształtowania prawa umów;  

(c) założenie o „neutralności” regulacyjnej norm tego rodzaju w przeciwieństwie do norm 
imperatywnych (utożsamianych z regulacyjnym działaniem państwa w sferze obrotu);  

(d) traktowanie charakteru danej normy jako ustalonego z góry i na trwałe, z pominięciem 
wykładni i tkwiącego w niej potencjału adaptacyjnego; 

(e) założenie, że pojęcia norm dyspozytywnych i kogentnych mogą być stosowane 
uniwersalnie we wszystkich sferach prawa umów – także tam, gdzie specyfika danego 
działu prawa (np. w częściach unijnego prawa umów) lub regulacji danego sektora 
obrotu (np. na rynku cyfrowym) czynią tę kategorię nieprzydatną – lub przynajmniej 
wymagają spojrzenia na nią w bardziej sproblematyzowany sposób. 

Mierząc się z tymi mitami, tekst podejmuje próbę lepszego zrozumienia istoty i roli norm 
dyspozytywnych w materialnym prawie prywatnym, zarysowania punktów powiązania 
między nimi i zjawiskiem dyspozytywności w prawie procesowym oraz zakreślenia ogólnych 
perspektyw rozwoju tych norm w zmieniających się realiach obrotu i jego prawnej regulacji.  
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Wykładnia w prawie cywilnym materialnym 

Inspiracją i punktem wyjścia dla wypowiedzi dotyczącej wykładni prawa cywilnego 

materialnego jest stwierdzenie prof. Ewy Łętowskiej, podsumowujące jeden z dwóch zasadniczych 

kierunków rozumowania, przyjmowanego w praktyce wykładni i stosowania przepisów prawa 

cywilnego, tj.: Znam rozwiązanie lepsze, ale wybieram gorsze, bo ustawa mi nie pozwala na wybór 

rozwiązania lepszego. Zdanie to obrazuje sposób rozumowania prawniczego i podejścia do wykładni 

przepisów, prezentowanego w uzasadnieniach wielu orzeczeń sądowych. Uzasadnienia te mają 

wspólny mianownik, który sprowadza się do: przykładania zasadniczego znaczenia do tzw. wykładni 

literalnej (dosłownego brzmienia przepisu), argumentacji a contrario i „przerzucenia 

odpowiedzialności” w zakresie właściwego rozstrzygnięcia na ustawodawcę z jednoczesną sugestią 

potrzeby wprowadzenia zmian ustawowych, pozwalajacych na wydanie pożądanego rozstrzygnięcia, 

które de lege lata nie jest – zdaniem sądu możliwe.  

Przeciwny kierunek rozumowania prowadzi do wydaniu słusznego, „lepszego” rozwiązania 

przez przyjęcie metodologii wykładni i stosowania przepisów, w ramach której wykorzystuje się szersze 

instrumentarium, w szczególności wykładnię funkcjonalną i analogię legis (bez odesłania ustawowego). 

Ten kierunek podejścia do wykładni przepisów prawa cywilnego charakteryzuje się kilkoma cechami. 

Po pierwsze, wynik wykładni literalnej nie jest uznawany za wystarczający, czy decydujący. Po drugie, 

rozumowanie a contrario nie jest uznawane za silny argument i nie jest zasadniczo wykorzystywane. 

Po trzecie, w sytuacjach atypowych słusznego rozwiązania poszukuje się z wykorzystaniem wykładni 

celowościowej lub analogii legis. Stosujący prawo poszukuje słusznego, racjonalnego rozwiązania de 

lege lata i – znając rozwiązanie „lepsze” - stosuje je, nie „przerzucając odpowiedzialności” w tym 

zakresie na ustawodawcę. Stąd rozumowaniu temu nie towarzyszą jednocześnie uwagi de lege 

ferenda.  

Oba sposoby rozumowania i przyjmowanej przez sądy metodologii wykładni i stosowania 

prawa zostaną przedstawione na przykładzie orzeczeń dotyczących wybranych instytucji prawa 

cywilnego (tj. w szczególności działania rzekomego organu, tzw. prokury niewłaściwej, obecnie – po 

zmianach ustawowych już „właściwej).  

Zasadniczym celem wystąpienia (a następnie opracowania) jest próba udzielenia odpowiedzi 

na pytanie o pożądany kierunek w zakresie rozumowania prawniczego i metodologii wykładni i 

stosowania przepisów prawa prywatnego.     
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Zakres terytorialny stosowania norm prawa procesowego cywilnego 

Plan wystąpienia 

1. Pojęcie zasady lex fori processualis 

2. Podstawy teoretyczne zasady lex fori processualis 

2.1. Suwerenność państwa   

2.2. Publicznoprawny charakter prawa procesowego 

2.3. Efektywność wymiaru sprawiedliwości   

3. Podstawy normatywne zasady lex fori processualis 

4. Funkcjonowanie zasady lex fori processualis. Problem klasyfikacji  

5. Przejawy właściwości obcego prawa procesowego  

6. Kwestia procesowych norm kolizyjnych 

7. Podsumowanie  

Abstrakt  

Przedmiotem referatu jest zagadnienie tzw. terytorialności prawa procesowego rozumianej w 

ten sposób, że sąd stosuje prawo procesowe obowiązujące w jego siedzibie. Jej korelatem jest 

ogólny zakaz stosowania obcego prawa procesowego. W tym dominującym ujęciu przyjmuje 

się, że prawo procesowe, odmiennie niż prawo cywilne materialne, nie zawiera norm 

kolizyjnych, lecz rozstrzyga o swojej właściwości zgodnie z zasadą lex fori processualis. 

Zasada ta jest zakorzeniona w tradycji, publicznoprawnym charakterze prawa procesowego 

oraz suwerenności państwa. Przemawiają za nią również względy praktyczne. Od lat 

pięćdziesiątych dwudziestego wieku obowiązywanie zasady lex fori processualis jest 

stopniowo kwestionowany przez naukę niemiecką. Głosy wskazujące na potrzebę odstąpienia 

od postrzegania reguły lex fori proccesualis jako naczelnej zasady postępowania cywilnego 

pojawiają się także w innych państwach. Alternatywne ujęcie traktuje tę regułę jako jedną z 

kolizyjnych norm prawa procesowego. Celem referatu jest omówienie obydwu tych podejść w 

kontekście regulacji kodeksu postępowania cywilnego i postrzegania zasady lex fori 

processualis w polskim dyskursie naukowym. 
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Podmiotowość prawa procesowego a prawa materialnego 

Plan wystąpienia 

 

1. Uksztaltowanie się obecnego stanu prawnego 

1.1. Kodeks postępowania cywilnego z 1932 r. 

1.2. Znaczenie art. 64 § 2 k.p.c. 

1.3. Dodanie art. 64 § 11 k.c. jako reakcja na wprowadzenie art. 331 k.c. 

1.4. Uchylenie art. 64 § 2 k.c. 

1.5. Jednokierunkowa relacja między zdolnością prawną a zdolnością sądową 

2. Sposób przyznawania zdolności prawnej a zdolność sądowa 

3. Szczególna zdolność sądowa struktur niebędących podmiotami prawa cywilnego 

4. Uwagi de lege ferenda 

 

Abstrakt  

Wystąpienie poświęcone zostanie relacjom pomiędzy podmiotowością prawa procesowego a 

materialnego. Pod rządami Kodeksu postępowania cywilnego z 1932 r. wątpliwości 

wywoływała podmiotowość procesowa (zdolność sądowa) jednostek organizacyjnych, którym 

nie przyznano osobowości prawnej, ale dopuszczono do obrotu cywilnoprawnego. Sposobem 

ich rozwiązania miało być wprowadzenie – wraz z wejściem w życie obecnego Kodeksu 

postępowania cywilnego – art. 64 § 2 k.p.c., który przewidywał, że zdolność sądową miały 

także organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących 

przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej. Ponadto z art. 81 k.h. wynikało, że 

spółka jawna mogła pozywać i być pozywana. 

Pod rządami art. 64 § 2 k.p.c. – wobec braku regulacji dotyczących zdolności prawnej jednostek 

organizacyjnych innych niż osób pranych – wyrażane były poglądy, że z przyznania zdolności 



sądowej jednostkom organizacyjnym wynika ich zdolność prawna. W ujęciu bardziej 

umiarkowanym przyjmowano, że między zdolnością prawną a zdolnością sądową zachodzi 

sprzężenie zwrotne. 

Rozumienie relacji pomiędzy zdolnością prawną a sądową uległo zmianie po wprowadzeniu 

art. 331 § 1 k.c., wyodrębniającego trzecią kategorię podmiotów prawa cywilnego – jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W 

konsekwencji uchylony został art. 64 § 2 k.p.c., a także dodany art. 64 § 11 k.p.c., z którego 

wprost wynika, że jednostkom organizacyjnym określonym w art. 331 § 1 k.c. przysługuje 

zdolność sądowa. 

De lege lata art. 64 k.p.c. stanowi, że zdolność sądowa przysługuje wszystkim trzem 

kategoriom podmiotów – osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym 

określonym w art. 331 § 1 k.c. Przemawia to za przyjęciem, że relacja między podmiotowością 

prawa materialnego i procesowego jest jednokierunkowa – z przyznania zdolności prawnej 

wynika zdolność sądowa. Nadal jednak sporna jest zdolność sądowa niektórych kategorii 

jednostek organizacyjnych, co z reguły powoduje ingerencję ustawodawcy i przyznanie im 

zdolności prawnej. Dodatkowe wątpliwości wywołuje coraz częstsze przyznawanie przez 

przepisy odrębne od art. 64 k.p.c. zdolności sądowej strukturom niebędącym podmiotami prawa 

cywilnego materialnego – wewnętrznym, niesamodzielnym jednostkom organizacyjnym oraz 

organom. 
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Czynności cywilnoprawne a czynności procesowe 

I. Wprowadzenie 

       1. Nawiązanie do tez konferencji z 1972 r. – stan nauki o czynnościach prawnych 50 lat temu.  

2. Zasadnicze przyczyny zmiany spojrzenia 

- nowa koncepcja doktrynalna w prawie cywilnym – czynność cywilnoprawna jako czynność 

konwencjonalna 

- nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego.  

II. Aktualny stan nauki o czynnościach (cywilno)prawnych. 

1. Konkurujące definicje czynności prawnej – ścieranie się koncepcji „szkoły poznańskiej” z 

koncepcją „tradycyjną” 

- walory ujęcia czynności prawnej jako czynności konwencjonalnej  

- obawy związane z przyjęciem koncepcji czynności konwencjonalnej. 

      2.   Czynniki wpływające na definicję czynności prawnej  

- konstytucjonalizacja godności człowieka i płynącej z niej wolności; uznanie swobody umów 

za wartość konstytucyjną 

- horyzontalne stosowanie przepisów statuujących prawa podstawowe 

- ustawowe ograniczenia swobody umów zawieranych z wykorzystaniem środków publicznych. 

III. Znaczenie zmian Kodeksu postępowania cywilnego dla integracji czynności prawa cywilnego 

materialnego i procesowego. 

1. Czynności procesowe dyspozycyjne (którym można przypisać skutek w sferze prawa 

materialnego): cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia, zawarcie ugody 

przed sądem, uznanie powództwa, cofnięcie sprzeciwu od wyroku zaocznego, cofnięcie 

zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. 

2. Przywrócenie kontradyktoryjności procesu jako czynnik sprzyjający integracji. 

3. Znaczenie ograniczenia kryteriów sądowej weryfikacji czynności dyspozycyjnych.  

IV. „Konwencjonalny” charakter czynności cywilnoprawnych dokonywanych w procesie. 

      1. Formalizm postępowania cywilnego jako czynnik wyróżniający czynności procesowe.  

      2. Czynności procesowe a czynności cywilnoprawne: podgrupa czy relacja krzyżowania się? 
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Zakres stosowania norm prawa cywilnego 

Plan wystąpienia 

 

1. Obowiązywanie i stosowanie norm prawa cywilnego  

2. Terytorialny zakres stosowania norm prawa cywilnego ? 

3. Podstawa stosowania norm prawa cywilnego własnego/obcego 

a. Stosunek „międzynarodowy” i „czysto krajowy”  

b. Zupełne (symetryczne) normy kolizyjne prawa prywatnego 

międzynarodowego  

c. Normy kolizyjne jednostronne prawa prywatnego międzynarodowego 

d. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie  

e. Ujednolicone normy prawa cywilnego  

f. Normy prawa cywilnego dotyczące „obcych”  

4. Zasada równorzędności systemów prawnych. Posiłkowa właściwość prawa 

polskiego  

 

Z faktu obowiązywania norm prawa cywilnego w określonym miejscu (na 

określonym terytorium) nie wynika nakaz ich stosowania wobec określonych osób czy 

przy ocenie określonych zdarzeń. W przypadku norm prawa cywilnego nie obowiązuje 

zasada rozumianego tak czy inaczej terytorializmu. Brak jest podstaw i uzasadnienia 

dla wyznaczania „terytorialnego” zakresu zastosowania prawa cywilnego. Polski 

sędzia – tak jak i sędzia w innym państwie - stosuje prawo cywilne (materialne, 

merytoryczne), w odniesieniu do każdego stosunku stanowiącego przedmiot jego 

oceny, własne albo obce, na podstawie nakazu wynikającego z normy kolizyjnej prawa 

prywatnego międzynarodowego, wchodzącej w skład porządku prawnego siedziby 

sądu. Najczęściej jest to symetryczna norma kolizyjna, rzadziej norma jednostronna, 

niekiedy nakazująca stosowanie tzw. przepisów wymuszających swoje zastosowanie. 

Nakaz stosowania ujednoliconych norm prawa cywilnego wynika najczęściej z normy 

konwencyjnej określającej „sytuacje konwencyjne”.  



Zasada równorzędnego traktowania praw obowiązujących na różnych 

terytoriach oznacza, że prawo polskie nie jest szczególnie „predystynowane” do 

stosowania przez polskie sądy. Właściwość prawa obcego nie stanowi wyjątku od 

jakiejś generalnej zasady (lub domniemania) właściwości legis fori, bo zasada taka 

(lub domniemanie) w prawie polskim nie obowiązuje. Tylko w przypadku wystąpienia 

przeszkód w stwierdzeniu treści prawa obcego, na mocy art. 10 ust. 2 ustawy – Prawo 

prywatne międzynarodowe właściwe staje się prawo polskie określane jako statut 

zastępczy (posiłkowy). 

 


