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Zbieg uprawnień na gruncie instytucji błędu i rękojmi – glosa do uchwały Sądu 

Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., III CZP 90/11. 

 

Uwagi wstępne. 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r.
1
 dotyka istotnej kwestii zbiegu norm

2
 

na gruncie instytucji błędu, jako wady oświadczenia woli, oraz rękojmi
3
 za wady rzeczy sprzedanej.

4
 

W mojej ocenie Sąd Najwyższy uległ powszechnej tendencji przyznawania prymatu regule 

dopuszczalności zbiegu norm o charakterze kumulatywnym w ramach prawa cywilnego,
5
 nie starając 

się pogłębić w przedmiotowej uchwale problematyki skutków wyrażonego w niej stanowiska. 

Uzasadnienie Sądu przepełnione jest ogólnymi stwierdzeniami podporządkowanymi przyjętej na 

wstępie tezie o konieczności ochrony kupującego, której stosowanie może w rezultacie spowodować 

zachwianie równowagi istniejącej między stronami  umowy sprzedaży, a w konsekwencji doprowadzić 

do nadmiernego wzrostu kosztów działalności sprzedawców i negatywnie wpłynąć na sferę wymiany 

dóbr na rynku. W związku z powyższym istnieje konieczność braku aprobaty dla tezy przedmiotowego 

orzeczenia i krytycznej oceny treści jego uzasadnienia, a argumenty na poparcie tego stanowiska 

zostaną przedstawione w dalszej części niniejszej glosy.  

 

 

 

                                                           
1  Sygn. akt: III CZP 90/11, OSNC 2012 nr 7-8, poz. 85. 
2  W dalszej części niniejszej pracy pojęcie to będzie rozumiane jako sytuacja, gdy w procesie wykładni przepisów prawnych 

dojdzie do przyjęcia, że do badanego stanu faktycznego mają zastosowanie co najmniej dwie normy prawne, czyli analizowany 

stan faktyczny znajduje odzwierciedlenie w hipotezie tych norm prawnych (por. E. Łętowska i K. Osajda [w:] M. Safjana (red.), 
System Prawa Prywatnego, Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 550); założona objętość 

niniejszej pracy nie pozwala dogłębnie zając się kwestią zbiegu norm niemniej warto wspomnieć, iż znakomicie problematykę tą 

ujął Z. Ziembiński, który przedstawił typologię zbiegów w oparciu o powiązania ich treści poprzez zależności typu: 
komplementarno-korekcyjnego, kolizyjnego albo takiego typu, który prowadzić będzie do powstania rozbieżności 

prakseologicznej systemu prawa o charakterze rzeczywistym bądź pozornym (Z. Ziembiński, Problematyka ogólna zbiegu 

przepisów prawnych, [w:] Z. Radwański (red.), Studia z prawa zobowiązań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – 
Poznań 1979, s. 333-346,); należy jednak dodać, iż problematyka zbiegu norm prawnych na gruncie prawa prywatnego nie jest 

przedmiotem szczególnego zainteresowania doktryny w przeciwieństwie chociażby do prawa karnego (w ostatnim czasie bardzo 

interesująco i szczegółowo podszedł do tej tematyki P. Kardas w pracy: Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza 
teoretyczna, LEX 2011). 
3  Ponadto przepisy o rękojmi stosuje się odpowiednio do innych typów umów, np. umowy o dzieło (art. 637 

 i 638 k.c.), o roboty budowlane (656 § 1 k.c.), spółki (art. 862 k.c.) oraz instytucji zapisu zwykłego (art. 980 k.c.), czy działu 
spadku (art. 1046 k.c.). 
4  W istocie sąd używa pojęcia zbiegu uprawnień (uprawnień prawokształtujących – uchylenia się od skutków prawnych 

oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu oraz odstąpienia od umowy w przypadku rękojmi); zbieg uprawnień zakłada 
wystąpienie rzeczywistego zbiegu norm (por. E. Łętowska i K. Osajda [w:] M. Safjana (red.), op. cit., s. 551). 
5  Wyraźnie na rzecz interpretacji przychylnej dla zbiegu (in dubio pro concurrentia) wypowiedział się Sąd Najwyższy w 

wyroku z 16 września 2009 r., II CSK 189/09, Legalis oraz we współczesnej doktrynie m.in.: M. Grochowski, Zbieg norm w 
zakresie rękojmi, „Monitor Prawniczy” 2012 nr 19, s. 1049-50 oraz E. Łętowska i K. Osajda [w:] M. Safjana (red.), op. cit., s. 580. 
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Opis stanu faktycznego. 

Analizowana Uchwała Sądu Najwyższego została wydana w związku z przedstawieniem przez 

Sąd Okręgowy w T. zagadnienia prawnego, powstałego na gruncie sprawy, której początki wiążą się 

z zawartą w dniu 30 marca 2007 r. umową sprzedaży samochodu.  Ponad rok po tym zdarzeniu okazało 

się, iż przedmiotowy pojazd jest niezgodny z wcześniejszymi ustaleniami stron, a jego wadliwość 

polega przede wszystkim na dwukrotnie większym przebiegu samochodu od pierwotnie zakładanego. 

Wskutek dokonanego odkrycia wady kupująca złożyła w dniu 18 listopada 2008 r. oświadczenie 

o uchyleniu się skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu przy zawieraniu umowy 

sprzedaży, a następnie sprawę oddała pod rozwagę sądu rejonowego, który ocenić miał zasadność 

powództwa kupującej o zasądzenie kwoty, odpowiadającej cenie za samochód.  Sąd przychylił się 

do stanowiska powódki, co skłoniło pozwaną do złożenia apelacji od wyroku wydanego w I instancji 

do Sądu Okręgowego w T.  

 

Podstawowe zagadnienie – zbieg norm.  

Głównym problemem, przed jakim stanął Sąd Najwyższy w ramach przedstawionego mu 

zagadnienia prawnego, była kwestia istnienia i konsekwencji zbiegu uprawnień, mających swoje 

podstawy w regulacjach instytucji błędu, jako wady oświadczenia woli, oraz rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej. Dopuszczanie istnienia zbiegu na tym polu związane jest z szeroką interpretacją przepisów 

kodeksu cywilnego dotyczących błędu (art. 84 k.c.),
6
 obejmującą również wystąpienie rozbieżności 

w świadomości jednostki co do właściwości danej rzeczy (error in qualitate).
7
 Możliwość nastąpienia 

w tym zakresie interferencji przepisów o rękojmi i błędzie jest jednocześnie powszechnie akceptowana.
8
 

Wydaje się także wstępnie, iż normy prawne wyinterpretowane na gruncie przepisów o błędzie 

i rękojmi będą się krzyżować w obrębie swoich hipotez,
9
 na co wskazał również Sąd Najwyższy 

w omawianej uchwale. Sąd, rozważając kwestie zbiegu norm, wychodzi z prawidłowego założenia, 

iż w prawie cywilnym, odmiennie niż w chociażby w prawie karnym, należy przyjąć stanowisko 

przychylne dla zbiegu norm (in dubio pro concurrentia) i wynikającego z niego zbiegu środków 

ochrony interesu prawnego.
10

 Słusznie również zauważa, już przy końcu uzasadnienia, że nie można 

wnioskować a contrario o niedopuszczalności zbiegu, gdy nie został on wprost przewidziany przez 

                                                           
6  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.). 
7  Por. Z. Wasiak, Błąd co do jakości, [w:] A. Rembliński (red.), Studia z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa dla uczczenia 
50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Szpunara, Warszawa-Łódź 1983, s. 45 i nast.. 
8  Por. E. Łętowska i K. Osajda [w:] M. Safjana (red.), op. cit., s. 651. 
9  Tak również: A. Ohanowicz, Zbieg norm w polskim prawie cywilnym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963, 
s. 75; Z. Wasiak, op. cit., s. 55; odmiennie: S. Grzybowskiego [w:] S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Tom I. Część 

ogólna, Warszawa-Kraków-Gańsk 1974, s. 126 i n., który wyklucza istnienie w tym wypadku zbiegu i uznaje, że kolizja obu 

regulacji należy do problemów wykładni; 
10  Por. E. Łętowska i K. Osajda [w:] M. Safjana (red.), op. cit., s. 578. 
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ustawodawcę,
11

 lecz właściwym jest przyjęcie istnienia otwartego katalogu (numerus apertus) zbiegu 

norm.
12

 Niemniej Sąd zdaje się pomijać, że nie powinno się to wiązać z nadmierną ochroną jednego 

z podmiotów w określonej sytuacji prawnej przy nadmiernym obciążeniu innych,
13

 o czym będzie 

jeszcze mowa w dalszej części niniejszej pracy. Sąd w swoich rozważaniach stosunkowo wąsko odniósł 

się do przedstawianych już w doktrynie prób rozwiązania przedstawionego mu w pytaniu prawnym 

zbiegu norm. W istocie przywołał on dwie skrajne próby spojrzenia na problem, pomimo 

że w literaturze istnieje całe spektrum proponowanych rozwiązań.
14

 Sąd Najwyższy poddał krytyce 

stanowisko, zgodnie z którym  normy dotyczące rękojmi można potraktować jako regulacje szczególne 

w stosunku do norm określających instytucje błędu.
15

 W tym zakresie decydujący okazał się brak 

spełnienia elementu formalnego zasady specjalności, czyli fakt braku wystąpienia stosunku 

podrzędności w relacji hipotez norm prawnych dotyczących rękojmi i błędu. Mając na uwadze sposób 

postrzegana reguły specjalności w orzecznictwie
16

 i doktrynie,
17

 nie sposób jednak kwestionować 

słuszności argumentacji Sądu Najwyższego.
18

  

W uzasadnieniu omawianego orzeczenia znaleźć można również pogląd Sądu, zgodnie 

z którym zbieg uprawnień z tytułu błędu i rękojmi przyczynia się do zwiększenia możliwości wyboru 

przez podmiot środków przewidzianych przez prawo, co stanowić ma podstawową zasadę prawa 

cywilnego. Istotność tej zasady ma powodować konieczność dopuszczenia  każdego zbiegu uprawnień, 

o ile ustawodawca w sposób jednoznaczny jej nie wykluczył. Takie stwierdzenie należy jednak uznać za 

całkowicie nietrafne, powołując się chociażby na przypadek ochrony nabywcy rzeczy ruchomej w 

                                                           
11  Nie można jednak uznać, że dopuszczanie przez ustawodawcę zbiegu norm w niektórych sytuacjach, przekłada się na ogólną 

jego aprobatę przyjmowania zbiegu uprawnień na gruncie kodeksu cywilnego; przykładowo, w ramach omawianego zbiegu nie 
spotykamy się, tak jak ma to miejsce na podstawie interferencji odpowiedzialności ex delicto i ex contractu, z punktem 

odniesienia w postaci granic odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 361 k.c.), której przekroczenie jest niedopuszczalne, 

a w konsekwencji pomimo zbiegu zachowana jest ochrona interesu sprawcy szkody; w przypadku zbiegu uprawnień z tytułu 
rękojmi i błędu nie wydaje się to tak oczywiste. 
12  Koncepcję numerus apertus przyjął m.in. Sąd Najwyższy (7) w uchwale z dnia 9 września 2008 r., III CZP 31/08, OSNC 
2009, Nr 3, poz. 36: Zbieg norm jest wprawdzie zagadnieniem złożonym i niejednolicie pojmowanym w dogmatyce prawa, 

niemniej dominuje pogląd, że nie jest on wynikiem niedoskonałości techniki legislacyjnej, lecz jednym ze sposobów umocnienia 

praw i ułatwienia ich realizacji. Trzeba więc liczyć się z nim jako z normalną konstrukcją ustawową, a ponieważ nie można 
skonkretyzować wszystkich sytuacji, w których zbieg występuje, należy mówić o otwartym katalogu zbiegu przepisów i norm. 
13  Por. A. Ohanowicz, op. cit., s. 45; także A. Szpunar w recenzji pracy A. Ohanowicza, Zbieg norm w polskim prawie 

cywilnym, „Nowe Prawo” 1964 nr 5, s. 530. 
14  Możemy tutaj wymienić następujące określenia charakteru przedmiotowego zbiegu norm: 

-  kumulatywno – elektywny, por. A. Ohanowicz, op. cit., s. 81. 

- niedopuszczalny, z wyjątkami w przypadku podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę, por. K. Nowakowski, Ochrona 
nabywcy rzeczy z wadami (rękojmia za wady fizyczne), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1967 nr 2, s. 6. 

-  niedopuszczalny ze względu na konsumpcję normy z art. 88 § 1 i 2 k.c. przez normę stanowiącą uprawnienie do odstąpienia 

od umowy na gruncie rękojmi, por. S. Sołtysiński, Odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za szkody wyrządzone 
wprowadzeniem do obrotu rzeczy z wadami, „Studia Cywilistyczne”, t. XV, Kraków 1970, s. 167. 

-  niedopuszczalny ze względu na ogólny charakter przepisów o błędzie w stosunku do tych regulujących rękojmię (lex specialis 

derogat legi generali) – por. A. Kozaczka, Błąd jako wada oświadczenia woli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 
1961, s. 32-34. 
15 Tak na gruncie kodeksu zobowiązań H. Berman [w:] H. Berman, Kilka uwag do przepisów Kodeksu zobowiązań o rękojmi 

i błędzie, „Przegląd Sądowy” 1934 nr 8; powołując słusznie, iż zróżnicowanie prawne pod względem skutków błędu i rękojmi 
uznać trzeba za skrajnie odmienne, a nawet wprost sprzeczne traktowanie dwóch pokrewnych stanów faktycznych, co przemawia 

za wyłączeniem zbiegu uprawnień z tytułu błędu i rękojmi. 
16  Por. Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 1995 r., sygn. akt W. 6/95, LEX 25561. 
17  Por. J. Wróblewski, Lex generalis a lex specialis, „Nauki Humanistyczno – Społeczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Łódzkiego” 1963, seria I, z. 28, s. 5–6. 
18  Analogiczne stanowisko to tego przedstawionego przez Sąd Najwyższy wyraził A. Ohanowicz [w:] A. Ohanowicz, op. cit., 
s. 74 i nast. 
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dobrej wierze na podstawie art. 169 k.c., wyłączającego możliwość skorzystania przez nabywcę 

z instytucji bezpodstawnego wzbogacenia w celu dochodzenia wydania korzyści. Oczywistym jest, 

że przyjęcie w tym zakresie zbiegu norm spowodowałoby pozbawienie sensu instytucji nabycia rzeczy 

w dobrej wierze. Ponadto tego rodzaju sytuacja zdaje się być wykluczona już w ramach hipotezy normy 

prawnej, której podstawą są przepisy art. 405 k.c. i nast. W konsekwencji nie dochodzi do zbiegu norm 

w znaczeniu przyjętym w niniejszej pracy.
19

  

Wychodząc z powyżej przedstawionych założeń, Sąd Najwyższy stwierdził, iż powinno 

się przyjąć kumulację uprawnień z tytułu rękojmi i błędu, a wybór jednego z tych uprawnień należeć 

ma do osoby, której one przysługują. Sąd nie precyzuje dalej czy możliwości osoby uprawnionej w tym 

zakresie są nieograniczone, czy może skorzystanie przez nią z jednej z instytucji będzie związane 

z rezygnacją z drugiej. Bez wątpienia stanie się to przyczyną dalszych wątpliwości w stosowaniu 

kumulacji zbiegu przedmiotowych norm prawnych.
20

  

Powracając do kwestii priorytetowego traktowania przez Sąd Najwyższy uprawnień 

kupującego należy zauważyć, że pominięcie interesu sprzedającego jest w istocie wypaczeniem 

instytucji rękojmi na gruncie kodeksu cywilnego. Umożliwienie skorzystania z uchylenia się 

od skutków oświadczenia woli w przypadku błędu co do jakości, stwarza poważne zagrożenie 

nadużywania tego środka ochrony przez kupujących. Nie dotyczy to wyłącznie przypadków, które są 

często wymieniane w doktrynie,
21

 ale można sobie również wyobrazić, iż w trakcie negocjacji po 

ujawnieniu się wady rzeczy sprzedanej, kupujący będzie wykorzystywać uprawnienie z art. 88 § 1 k.c., 

aby wymusić określone zachowania na sprzedającym. Powyższa sytuacja doprowadzona do skrajności 

powodowałaby, że sprzedający w nieograniczonym przedziale czasowym w przyszłości, musiałby 

liczyć się z ryzykiem uchylenia się od skutków prawnych przez kupującego. Takie rozumowanie jest nie 

do przyjęcia przy uwzględnieniu intencji ustawodawcy, wynikających z konstrukcji rękojmi, na którą 

składa się powinność zachowania przez kupującego pewnych aktów staranności przy korzystaniu 

z uprawnień (563 § 1-2 k.c.) oraz ograniczony czas na dochodzenie swoich roszczeń (art.. 563 

i 568 k.c.). Zbieg uprawnień w interesującym nas zakresie prowadzić będzie do podejmowania przez 

kupującego zachowań oportunistycznych w ramach umowy sprzedaży.
22

 Nie będzie on skłonny do 

ponoszenia kosztów badania nabytej rzeczy, gdyż ewentualna chwila ich ujawnienia i tak spowoduje 

powstanie uprawnienia z art. 88 § 1 k.c. Oczywiście wziąć pod uwagę trzeba wyłącznie sytuacje, 

w których sprzedawca błąd wywołał albo o nim wiedział lub mógł go łatwo zauważyć (art. 84 § 1 k.c.). 

Można stwierdzić, jak uczynił to Sąd Najwyższy, iż takie przypadki nie będą liczne, ale z drugiej strony 

                                                           
19 Por: P. Mostowik, Bezpodstawne wzbogacenie, [w:] A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, tom 6. Prawo zobowiązań 

– część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 263, który jednak zdaje się przyjmować w tym przypadku istnienie zbiegu norm. 
20 O ile klarowna wydaje się sytuacja w przypadku odstąpienia od umowy w ramach rękojmi (por. A. Ohanowicz, op. cit., s. 45), 
to problematyczne może okazać się skorzystanie z pozostałych uprawnień, np. do naprawy rzeczy i rozstrzygnięcie, czy jednostka 

zachowuje wówczas uprawnienie z art. 88  § 1 k.c.; w zasadzie nic nie stoi temu na przeszkodzie, gdyż wykonanie tych uprawnień 

we wskazanej kolejności jest możliwe; powstaje jednak pytanie, czy kupujący nie będzie nadużywał uprawnień wobec 
sprzedawcy, narażając go przez to na straty. 
21 Por. S. Sołtysiński, op. cit., s. 166-167. 
22 Por. M. Gintowt, Asymetria informacji jako ratio legis instytucji rękojmi w świetle ekonomicznej analizy prawa, „Polskie 
Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa Working Paper” 2010 nr 4, str. 10. 
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jeżeli weźmiemy pod uwagę okoliczność, że zdecydowaną większość sprzedawców stanowią osoby 

profesjonalnie zajmujące się handlem, to paradoksalnie do wyjątku będzie należała sytuacja nie 

spełnienia przesłanki prowadzenia w błąd przez przedsiębiorców,
23

 w ramach której, wbrew 

twierdzeniom Sądu Najwyższego,
24

 irrelewantna jest kwestia wiedzy sprzedawcy.  

Sąd w swoim orzeczeniu niejako założył istnienie braku równowagi w ramach umowy 

sprzedaży, wskazując na gorszą pozycję kupującego, który na etapie przedkontraktowym nie posiada 

co do zasady takiej samej możliwości zapoznania się z przedmiotem sprzedaży jak sprzedawca. Z tego 

wywodzi o konieczności ochrony interesu kupującego i zrównoważenia pozycji stron poprzez przyjęcie 

zbiegu odpowiednich norm, co ma posiadać uzasadnienie w zasadzie autonomii woli podmiotów. O ile 

sformułowany przez Sąd Najwyższy wniosek zdaje się być poprawny, to całkowicie błędne są jego 

założenia (błąd petitio princicpii). Nie można bowiem twierdzić, że zawsze w ramach umowy sprzedaży 

zachodzi przewaga informacyjna po stronie sprzedawcy.
25

 Udowodnienie tej kwestii jest o tyle istotne, 

że jej rezultat, czyli przyjęcie zbiegu norm wywiedzionych z przepisów o błędzie i rękojmi, prowadzi do 

ograniczenia autonomii woli innych podmiotów poprzez kumulację uprawnień do jednostronnego 

unicestwienia
26

 wcześniej zawartych stosunków umownych. Współczesna „inżynieria ustawodawcza” 

stara się często pogodzić rozbieżne interesy jednostek, tworząc konstrukcje oparte o kompromis 

i dążenie do zachowania równowagi.
27

 Nie można bowiem w nieskończoność rozszerzać uprawnień 

jednego podmiotu kosztem drugiego.  Ponadto w ramach omawianego w tej pracy przypadku trudno 

mówić o całkowitym pominięciu autonomii kupującego, którego głównym i wystarczającym 

instrumentem ochrony jest rękojmia.
28

 Przypomnieć należy, że na płaszczyźnie prawa cywilnego obecna 

                                                           
23  Przykładowo: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r. IV CSK 533/10; LEX nr 989135: Uznano, że Agencja Mienia 
Wojskowego, przygotowując przetarg na sprzedaż nieruchomości, nie dołożyła należytej staranności, nie weryfikując faktycznych 

granic nieruchomości ani kwestii ewentualnego obciążenia jej prawami osób trzecich. W stosunku do niej powinno się zaś 
stosować miernik należytej staranności wynikający z profesjonalnego charakteru podejmowanych działań; wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 października 2009 r. I ACa 732/07: Trzeba przy tym podkreślić, że został on przygotowany 

przez komisanta, który jest przedsiębiorcą zajmującym się handlem dziełami sztuki. Miernik wymaganej od niego staranności, 
zarówno na etapie wykonania umowy jak i jej zawierania, musi uwzględniać zawodowy charakter prowadzonej działalności; oraz 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2006 r. IV CSK 169/05: W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości kupujący 

zwykle posiada wiedzę o przedmiocie umowy na długo przed tym, gdy staje do czynności notarialnej. O wywołaniu u niego błędu 
przez stronę sprzedającą należy więc mówić w odniesieniu do każdego zachowania się sprzedającego, które było przyczyną 

fałszywego przekonania kupującego.  
24  Sąd Najwyższy uznał, że zdolność do zauważenia błędu ma dotyczyć istotnych cech przedmiotu sprzedaży; z art. 84 § 1 k.c. 
wynika, że irrelewantne jest to, czy sprzedawca wywołując błąd w świadomości drugiej strony pozostaje również w mylnym 

przekonaniu co do przedmiotu umowy; wystarczające jest, aby swoim zachowaniem wprowadził drugą stronę w błąd i może to 

nawet uczynić w dobrej wierze; stąd stwierdzenie: możliwość powołania się na błąd jest zaś zależna od tego czy sprzedawca mógł 
z łatwością zauważyć, czyli czy mógł zauważyć wadę rzeczy jest wypaczeniem brzmienia przepisu art. 84 § 1 k.c.; w istocie, 

zaoferowanie przez osobę profesjonalnie zajmująca się sprzedażą samochodów pojazdu o określonych parametrach bez ich 

wcześniejszego sprawdzenia, jest wprowadzeniem w błąd drugiej strony poprzez zaniechanie; spełnienie przesłanki wprowadzenia 
w błąd wiążę się z ustaleniem odpowiedniej relacji przyczynowej o charakterze obiektywnym, czyli wolnej od poddania ocenie 

pod względem zawinienia podmiotu. 
25  Por. M. Gintowt, op. cit., s. 10-12. 
26  Służyć do tego będą przyznane kupującemu uprawnienia prawokształtujące w postaci: uchylenia się od skutków prawnych 

oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub odstąpienia od umowy na gruncie rękojmi. 
27  Por. M. Safjan, op. cit., s. 551. 
28  Jeżeli ustawodawca wyróżnia specjalne obszary regulacji prawnej (przykładowo: rynek konsumencki), to należy uznać ten 

rodzaj interwencjonizmu prawnego, którego celem jest ustanowienie równowagi (warunków dla istnienia autonomii woli 

podmiotów), jako wyjątkowy i co najmniej z ostrożnością podchodzić do kwestii rozszerzenia zakresu ochrony prawnej pewnej 
grupy jednostek przy jednoczesnym ograniczeniu pozycji prawnej innych. 
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jest zasada realnego wykonania zobowiązania.
29

 Tę zasadę starają się realizować regulacje art. 556 k.c. 

i nast., w szczególności w drodze ograniczenia możliwości odstąpienia od zawartej umowy przez 

kupującego. Przyznawanie uprawnień podmiotom do unicestwiania umów wspiera rozwiązania 

niekooperatywne, czyli nieefektywne w sensie ekonomicznym.
30

 Ponadto rękojmia, przewidując 

segmentowy system uprawnień, zmusza kupującego i sprzedającego do podjęcia rokowań przed 

odstąpieniem od umowy. Przyjmując stanowisko Sądu Najwyższego, kupujący będzie mógł spokojnie 

przejść do zaostrzenia konfliktu poprzez niepodejmowanie prób wyjaśnienia sytuacji.
31

 

Uwzględnienie zbiegu norm na gruncie przepisów o rękojmi i błędzie staje się również 

problematyczne z punktu widzenia prawa konsumenckiego. Przyjęcie dopuszczalności zbiegu norm 

w omawianym w niniejszej pracy zakresie, mogłoby być przyczyną zmniejszenia atrakcyjności 

polskiego prawa konsumenckiego z uwagi na przyznanie nadmiernej ochrony konsumentom, 

a w wyniku tego odbieganie od standardów europejskich, zatem takie rozwiązanie należy uznać za 

niepożądane.
32

  

Zauważyć zatem można, że szereg argumentów przemawia za niedopuszczalnością przyjęcia 

zbiegu norm ze względu na ich niezbieżność prakseologiczną.
33

 Można nawet pójść dalej, niż miało 

to miejsce dotychczas w doktrynie, i stwierdzić, że w istocie normy wynikające z przepisów o błędzie 

i rękojmi nie mają elementów wspólnych w zakresie ich hipotez. Odwołać należy się w tym miejscu do 

konstrukcji redukcji teleologicznej.
34

 Nie trudno zauważyć, że intencją ustawodawcy było całkowite 

uregulowanie kwestii wadliwości rzeczy na gruncie przepisów o rękojmi.
35

  Instytucja ta podkreśla nie 

tylko zasadę trwałości stosunków zobowiązaniowych, ale również służy zachowaniu równowagi 

interesów w ramach umowy sprzedaży pomiędzy kupującym i sprzedającym. W ramach każdego 

z reżimów prawnych, ustawodawca stara się precyzyjnie wyważyć interesy stron umowy. Rozbicie tej 

                                                           
29  Por. E. Łętowska i K. Osajda [w:] M. Safjana (red.), op. cit., s. 671. 
30  Por. m.in.: R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011, str. 295 i nast. 
31  Rękojmia pozwala stronom nawiązać nić porozumienia przed ewentualnym zerwaniem stosunków umownych; wydaje się, 

że wzrost popularności uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu spowoduje zwiększenie 

liczby procesów sądowych; takie rozwiązanie może spowodować wzrost kosztów po stronie konsumentów, na których 
przedsiębiorcy przerzucą wydatki przeznaczone na obsługę ryzyka związanego z uchylaniem umów zawartych pod wpływem 

błędu oraz po stronie społeczeństwa, które poniesie koszty obsługi rozstrzygania przez odpowiednie organy sądowe zaistniałych 

sporów. 
32  Kwestia rękojmi w układzie przedsiębiorca-konsument (B2C) uregulowana jest przez ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. 

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176); tak jak 

w przypadku rękojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym, wymieniona ustawa przewiduje po stronie konsumenta obowiązek 
dochowania pewnych aktów staranności w dochodzeniu swoich uprawnień (art. 9 ustawy), terminy (art. 10 ustawy) oraz 

segmentowy charakter uprawnień, przy zachowaniu zasady realnego wykonania zobowiązania poprzez potraktowanie odstąpienia 

od umowy jako ostateczności; postanowienia ustawy są zgodne z wymogami prawa unijnego i chociaż przewidują one obecnie 
minimalny standard ochrony, to jak się wydaje niewskazane jest jej rozszerzenie; wynika to z transgranicznych elementów handlu 

konsumenckiego; przedsiębiorcy zagraniczni niechętnie będą podejmować działalność w Polsce, jeżeli przepisy z zakresu ochrony 

konsumentów będą się różniły od ich macierzystych albo będą mało przejrzyste. 
33  Por. Z. Ziembiński, op. cit., s. 345. 
34  Redukcja teleologiczna uważana jest za nadrzędzie w procesie wykładni przepisów prawnych odwrotne do powszechnie 

akceptowanej analogii; ta ostania pozwala na zastosowanie do stanu faktycznego, nie podlegającego żadnej normie prawnej, innej 
normy prawnej, która bezpośrednio nie dotyczy badanego stanu faktycznego; zakłada się zatem w takich przypadkach istnienie 

niezamierzonej luki w prawie; w warunkach możliwości zastosowania redukcji teleologicznej mamy do czynienia z sytuacją 

całkowicie odwrotną; czasami bowiem w wyniku interpretacji pewnego zbioru przepisów dochodzimy do wniosku, że zakres 
zastosowania powstałej w ten sposób normy prawnej jest za szeroki i nie do pogodzenia z założeniem racjonalności ustawodawcy; 

narzędziem służącym korekcie wystąpienia tego rodzaju nieścisłości w tekstach prawnych jest redukcja teleologiczna; por. 

T. Targosz, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 43. 
35  Dodatkowo może o tym świadczyć regulacja kwestii podstępnego zatajenia wady (art. 564 k.c.). 
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równowagi na gruncie umowy sprzedaży byłoby sprzeczne z tak zrekonstruowaną wolą ustawodawcy 

i niczym nieuzasadnione. Jak to zostało podkreślone w doktrynie, dopuszczenie zastosowania obydwu 

reżimów regulujących instytucje błędu oraz rękojmi, pozbawiłoby znaczenia przepisy kodeksu 

cywilnego, nakładające na kupującego obowiązek zbadania rzeczy lub zawiadomienia o wadzie.
36

 

Zatem nie można przypisać racjonalnemu ustawodawcy intencji skonstruowania zbiegu przepisów tych 

dwóch instytucji, gdyż w ten sposób dochodziłoby do sprzeczności aksjologicznej wewnątrz stworzonej 

przez niego regulacji prawnej w postaci kodeksu cywilnego. Ostatecznie przemawia to za możliwością 

zastosowania w interesującym nas przypadku narzędzia w postaci redukcji teleologicznej i uznania, 

iż normy prawne w zakresie błędu i rękojmi nie pozostają ze sobą w zbiegu, ponieważ kwestia błędu 

co do jakości nie mieści się w obrębie hipotezy art. 84 k.c. 

 

Podsumowanie. 

Trudno uznać, iż sformułowana przez Sąd Najwyższy na tle omawianej uchwały zasada 

prymatu zbiegu uprawnień podmiotów jest krokiem w kierunku liberalizacji dopuszczalności zbiegów 

na tle prawa cywilnego.
37

 Przede wszystkim Sąd zbyt szeroko nakreślił granice przyjętej zasady, 

wyłączając ją jedynie w razie wyraźnego zakazu ustawodawcy. Nie sposób również podzielić 

optymizmu, iż takie rozwiązanie przyczyni się do polepszenia sytuacji prawnej jednostek w zakresie 

omawianego tu zbiegu norm. Co do zasady będzie to możliwe, gdy przykładowo jednostka utraci 

uprawnienie do  powoływania się na ochronę z tytułu rękojmi. Jednakże skutki ekonomiczne takiego 

rozwiązania dla wszystkich kupujących mogą okazać się całkowicie odmienne, doprowadzając 

do wzrostu kosztów ponoszonych przez  społeczeństwo. Stąd w mojej ocenie uchwałę z dnia 26 stycznia 

2012 r. Sądu Najwyższego należy ocenić krytycznie.  
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Summary 

The resolution passed by the Supreme Court indicates the issue of concurrence of powers on 

the basis of the error and warranty for the quality of a product. The Supreme Court found it reasonable 

to accept in this case the concurrence of legal rules, which in turn allows individuals to select respective 

legal instruments in the event of an error on the quality of the purchased item. This contention should be 

evaluated critically. First of all, the interpretation adopted by the court may result in an imbalance exists 

between the parties to the contract of sale, and ultimately lead to an excessive increase in the cost 

of sales operations and adversely affect the sphere of exchange of goods in the market. It is due to 

                                                           
36  Por. Z. K. Nowakowski, op. cit., s. 7-8. 
37  Odmiennie M. Grochowski [w:] M. Grochowski, op. cit., s. 1049-50. 
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passing on the seller an overall risk of appearance of defects of the goods sold. The Supreme Court did 

not take these circumstances into account, focusing solely on protecting the interests of the buyer. 

However, the economic consequences of such a solution for all buyers may be quite different, leading 

to an increase in costs to society. 

 

Key words 

Gloss, Supreme Court, error, warranty for the quality of a product, cumulative concurrence of 

rules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


