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IIII..  PPooddssuummoowwaanniiee  zzeessttaawwiieenniiaa  tteeoorriiii  wweekksslloowwyycchh

11..  UUwwaaggii  wwssttęęppnnee

W poprzedniej części opracowania (Abramowicz, 2019)

została omówiona zarówno teoria kreacyjna, jak i teoria

umowna, wraz z ich modyfikacjami, które z powodzeniem

można uznać za dominujące w dzisiejszym piśmiennictwie

i judykaturze. Co ciekawe, próbę pogodzenia tych dwóch teo-

rii podjął Ernst Jacobi w swojej pracy, w której przedstawił

argumentację zarówno na rzecz teorii kreacyjnej, jak i teorii

umownej (Jacobi, 1901). 

Podobną próbę pogodzenia teorii kreacyjnej i teorii umow-

nej podjęto także w polskim piśmiennictwie. Ignacy Ro-

senblüth w swoim opracowaniu stwierdził, iż: „Na gruncie

polskiego prawa wekslowego jestem zdania, że słuszność leży

pośrodku między teorią kreacyjną a teorią umowną” (Ro-

senblüth, 1936, s. 20). Natomiast Aleksander Doliński uwa-

żał, że: „obie teorje pokrywają się w pewnym zakresie; co

w teorji kontraktowej jest regułą, to dla teorji kreacyjnej jest

wyjątkiem i odwrotnie” (Doliński, 1925, s. 92). Obaj autorzy

ostatecznie opowiedzieli się jednak za zmodyfikowaną teorią

umowną. 

Jak słusznie wskazał Stefan Grzybowski: „zarówno jedna,

jak i druga z tych teorii prowadzi w ich czystej postaci do kon-

sekwencji niepożądanych oraz nieaprobowanych przez prze-

pisy prawa” (Grzybowski, 1976, s. 987). Rozwijając tę myśl,

cytowany autor stwierdził, że właśnie w tym należy upatrywać

wielości różnych teorii pośrednich, próbujących w pełni wyja-

śnić charakter prawny zobowiązania wekslowego. Należy za-

znaczyć, że w konsekwencji prowadzi to do zacierania począt-

kowo wyraźnych granic między teorią kreacyjną a teorią

umowną. Uprawnione wydaje się stwierdzenie, że dwie nie-

gdyś krańcowe teorie są obecnie do siebie bardzo zbliżone. 

22..  KKrryyttyykkaa  zzmmooddyyffiikkoowwaanneejj  tteeoorriiii  uummoowwnneejj

Na gruncie zmodyfikowanej teorii umownej umowa wyda-

nia oraz nabycie wskutek wytworzenia pozoru prawnego sta-

nowią dwa niezależne źródła nabycia praw wekslowych. Za-

sadne wydaje się pytanie, czy przy takiej konfiguracji stworze-

nie samego pozoru prawnego nie zwalnia z konieczności za-
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wierania umowy wekslowej? Tym bardziej że wytworzenie

pozoru prawnego jest niezależne od woli, gdyż dla jego zaist-

nienia wymagane jest jedynie, aby podpis był „przypisywal-

nym” skutkiem działania konkretnego podmiotu (indosanta,

wystawcy, akceptanta), które nie musi stanowić oświadczenia

woli (Kaliński, 2000, s. 20). Jak pogodzić ten, niezależny od

woli dłużnika, sposób powstania praw wekslowych z dodatko-

wym wymogiem każdorazowego zawierania umowy o wyda-

nie weksla? Wydaje się, że nie można jednocześnie twierdzić,

iż gdy doszło do zawarcia umowy wydania weksla, to pozór

prawny jest irrelewantny, natomiast gdy takiej umowy nie za-

warto, wiązać z pozorem prawnym tak doniosłe skutki praw-

ne jak nabycie praw wekslowych. 

Ponadto konstrukcja pozoru prawnego opiera się na fikcji

prawnej, podczas gdy już w okresie międzywojennym słusznie

zauważył Stanisław Goldberger, że „nauka współczesna, za

główne zadanie poczytuje sobie wyeliminowanie fikcji z kon-

strukcyj prawnych” (Goldberger, 1938, s. 6)2. Z kolei przyję-

cie, że wystawienie dokumentu jest zdarzeniem prawnym,

niebędącym oświadczeniem woli wystawcy (Szpunar, Kaliń-

ski, 2003), wydaje się formułą dość sztuczną. Podobnie łącze-

nie powstania abstrakcyjnego zobowiązania wekslowego z za-

warciem dorozumianej umowy wydania o charakterze kau-

zalnym wydaje się konstrukcją niespójną3. W dodatku teoria

umowna (Begebungsvertrab) nie ma swojego źródła w prawie

wekslowym, lecz w części ogólnej niemieckiego prawa cywil-

nego (Ogiegło, 1995, s. 116). Nie należy zapominać, że regu-

lacje niemieckie wykazują istotne odmienności względem

polskiego porządku prawnego. Z tego względu tożsamy mo-

del prawa wekslowego nie uprawnia do prostego przenosze-

nia doświadczeń niemieckich na grunt polskiej ustawy we-

kslowej (tak trafnie Ogiegło, 1995, s. 116), tym bardziej że już

w doktrynie prawa niemieckiego teoria umowna została pod-

dana rzetelnej krytyce (Zöllner, 1987, s. 37, wraz z powoła-

nym tam piśmiennictwem). 

Trzeba jednoznacznie podkreślić, że trudności prawne, ja-

kie napotyka teoria umowna w przypadku nabycia weksla

przez wierzyciela w dobrej wierze (art. 16 ust. 2 ustawy

z 28.04.1936 r. — Prawo wekslowe, Dz.U.z 2016 r., poz. 160,

dalej jako „pr. weksl.”), nie sposób sprowadzić jedynie do

nieistotnego wyjątku. Stanowisko Adama Szpunara, który

stwierdził, że jest to: „wyjątek, który ma niewielkie znaczenie

praktyczne i nie powinien stanowić podstaw ogólnej teorii”,

budzi uzasadnione wątpliwości (Szpunar, Kaliński, 2003, 

s. 35). Przeciwnie, dopiero możliwie pełne wyjaśnienie tej sy-

tuacji pozwoli na sformułowanie teorii ogólnej, która wyjaśni

istotę zobowiązania wekslowego. 

33..  SSffoorrmmuułłoowwaanniiee  wwłłaassnneeggoo  ssttaannoowwiisskkaa

33..11..  AAnnaalliizzaa  pprrzzeeppiissóóww  uussttaawwyy

Istoty zobowiązania wekslowego należy upatrywać w zmo-

dyfikowanej teorii kreacyjnej. Dwie najbardziej interesujące

odmiany tej teorii to teoria dobrej wiary oraz teoria emisyjna,

które były uznawane za dominujące w polskim piśmiennic-

twie i judykaturze II Rzeczypospolitej4. Nie ulega wątpliwo-

ści, że na gruncie polskiej ustawy wekslowej podstawą zobo-

wiązania wekslowego jest podpis złożony na dokumencie

przez dłużników wekslowych. Do takich wniosków prowadzi

analiza treści wielu przepisów ustawy wekslowej. W świetle

art. 1 pr. weksl. konstytutywnym elementem weksla trasowa-

nego jest podpis. Z kolei art. 9 pr. weksl. wiąże z tym podpi-

sem odpowiedzialność wystawcy za przyjęcie i za zapłatę we-

ksla. Zgodnie z art. 13 pr. weksl. indos powinien być podpisa-

ny przez indosanta, zaś art. 15 pr. weksl. stanowi o tym, że

w braku przeciwnego zastrzeżenia indosant odpowiada za

przyjęcie oraz za zapłatę weksla. Zobowiązanie akceptanta

powstaje przez przyjęcie, które musi być podpisane (art. 25

pr. weksl). Natomiast art. 27 pr. weksl. stanowi, że przyjęcie

zobowiązuje trasata do zapłaty weksla w terminie płatności.

Podobnie przez podpisanie weksla (art. 31 pr. weksl.) porę-

czyciel odpowiada w takim samym zakresie jak ten, za które-

go poręczył (art. 32 pr. weksl.). W dodatku zobowiązanie po-

ręczyciela jest ważne, choćby nawet zobowiązanie, za które

poręczył, okazało się nieważne, z jakiejkolwiek przyczyny

z wyjątkiem wady formalnej. W przypadku przyjęcia przez

wyręczenie także musi zostać ono podpisane przez wyręczy-

ciela (art. 57 pr. weksl.). Z kolei stosownie do art. 58 pr. we-

ksl. akceptant przez wyręczenie odpowiada wobec posiadacza

oraz indosantów, następujących po wyręczonym, tak samo jak

ostatni. Ponadto w wielu spośród omówionych wyżej instytucji

ustawodawca wprowadza domniemanie, w świetle którego sam

podpis dłużnika (trasata, poręczyciela) umieszczony na przed-

niej stronie weksla stanowi jego zobowiązanie (przyjęcie, porę-

czenie). Nawet ta pobieżna analiza prowadzi do wniosku, że

powstanie zobowiązania wekslowego należy przede wszystkim

łączyć z podpisem umieszczonym na wekslu. 

Z powyższym koresponduje wymóg umieszczenia podpisu

wystawcy na pierwszej stronie pod tekstem weksla. Podpis

musi zatem obejmować całą treść weksla5. Nieważny jest we-

ksel, który tym wymaganiom nie odpowiada. Ponadto ustawo-

dawca wymaga, aby podpis został złożony na wekslu własno-

ręcznie (por. uchwała SN (7) z 30.12.1994 r., III CZP 146/93,

„Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Pracy

i Ubezpieczeń Społecznych” 1994/5, poz. 94). Niedopuszczal-

ne jest jego nadrukowanie, mechaniczne odbicie, sporządze-

nie facsimile czy złożenie w formie elektronicznej (zob. szerzej

Szpunar, Kaliński, 2003, s. 59; Fenichel, 1934, s. 195; orzecze-

nie SN z 12.05.1933 r., C. II. Rw. 603/33, „Zbiór Urzędowych

Orzeczeń Sądu Najwyższego (przedwojenny)” 1934, poz. 33).

Nawet oświadczenie wystawcy o uznaniu sfałszowanego pod-

pisu nie powoduje powstania jego odpowiedzialności wekslo-

wej (nie konwaliduje uprzedniego braku), a jedynie może

wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą na zasa-

dach ogólnych osoby uznającej podpis (por. wyrok SN

z 30.06.1998 r., I CKN 706/97, LEX nr 518088; odmiennie

orzeczenie SN z 10.04.1934 r., C II 47/33, „Orzecznictwo Są-

dów Polskich” 1934, poz. 525; szerzej o tej problematyce

Szpunar, Kaliński, 2003, s. 59). Zgodnie natomiast z art. 75

pr. weksl. za nieumiejącego lub niemogącego pisać może

podpisać się inna osoba, której podpis musi jednak zostać

uwierzytelniony przez notariusza lub władzę gminną, z zazna-

czeniem, że osoba ta podpisała się na życzenie niepiśmienne-

go lub niemogącego pisać. Uwierzytelnienie, o którym mowa,



również powinno znaleźć się na wekslu lub na przedłużku6.

Z przepisów tych wynika ścisłe powiązanie odpowiedzialno-

ści wekslowej ze złożeniem przez dłużnika podpisu na doku-

mencie wekslowym. 

Powyższe wymagania zostały trafnie wyjaśnione w przedwo-

jennym orzecznictwie. W orzeczeniu Sądu Najwyższego

z 12.05.1933 r. (C. II. Rw. 603/33, „Zbiór Urzędowych Orzeczeń

Sądu Najwyższego (przedwojenny)” 1934, poz. 33), wskazano,

że „pojęcie podpisu mieści w sobie jedynie własnoręczne

umieszczenie brzmienia nazwiska”. W dalszej części uzasadnie-

nia wyjaśniono, że: „przy podpisie chodzi bowiem o zadoku-

mentowanie nie tylko brzmienia nazwiska, lecz także i charak-

teru tego pisma, by w ten sposób ułatwić orjentację w rozpozna-

niu osoby, przyjmującej na siebie zobowiązanie wekslowe jedy-

nie przez podpisanie weksla.” W orzeczeniu tym, wyraźnie więc

zaakcentowano jednostronny charakter zobowiązania wekslo-

wego powołując się na pewność obrotu wekslowego. 

Z omawianą problematyką wiąże się także kwestia podpi-

sania weksla przez umocowanego pełnomocnika. Ustawa

wprost tej kwestii nie rozstrzyga, zaś art. 8 pr. weksl. jedynie

reguluje odpowiedzialność falsi procuratoris. W dawniejszym

piśmiennictwie A. Doliński — zwolennik teorii umownej —

wskazywał, że dla skutecznego zobowiązania się mocodawcy

„wystarczy podpis nazwiskiem jednego z nich bądź zastępcy,

bądź zastąpionego” (Doliński, 1925, s. 161). W tym miejscu

należy zaznaczyć, że polska ustawa wekslowa nie przyjęła

obowiązującej w Austrii (recypowanej m.in. w Czechosłowa-

cji — § 102 ustawy czesko-słowackiej z 1927 r. — szerzej Fe-

nichel, 1934, s. 199) tzw. „noweli Jasińskiego” z 1872 r., któ-

ra przewidywała, aby zastępca umieszczał swój podpis obok

nazwiska zastąpionego z dopiskiem wskazującym na to za-

stępstwo. W ten sposób z samej treści weksla dokładnie wyni-

kało, kto jest zobowiązany (szerzej: Doliński, 1925, 

s. 161–162; Fenichel, 1934, s. 199). Mimo braku regulacji pol-

skie orzecznictwo ostatecznie opowiedziało się za formułą

przewidzianą w tzw. „noweli Jasińskiego” z 1872 r. Potwier-

dza to teza uchwały całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

z 19.05.1928 r. (Rw 2483/27, OSP 1928, poz. 419), zgodnie

z którą: „osoba, która nie podpisała weksla własnoręcznie,

lecz upoważniła do podpisania zastępcę, nie odpowiada we-

kslowo, jeżeli wystawca zamieścił na wekslu tylko podpis za-

stąpionego, bez uwidocznienia stosunku zastępstwa” (por.

także orzeczenie SN z 1.02.1935 r., C II 2397/34, „Przegląd

Prawa Handlowego” 1935/6, s. 1419). Natomiast w orzecze-

niu Sądu Najwyższego z 13.03.1928 r. (Rw 508/28, „Przegląd

Prawa Handlowego” 1928/6, s. 286), stwierdzono, że art. 8 pr.

weksl. nie upoważnia nikogo do podpisywania obcej osoby

imieniem i nazwiskiem, „bo byłoby to po prostu fałszowa-

niem podpisu”. Wobec powyższego każdy, kto podpisuje we-

ksel w cudzym imieniu, musi zamieścić swój własny podpis

z wyrażeniem stosunku pełnomocnictwa, np. „w imieniu”, „w

zastępstwie p. X”, „za X podpisał Y” (Szpunar, Kaliński,

2003, s. 82; Doliński, 1925, s. 161). Powyższe zapatrywanie ja-

ko niemające oparcia w tekście ustawy zwalczali w doktrynie

polskiej: Wróblewski (1936, s. 53), Fenichel (1934, s. 200),

Doliński (2003, s. 161), Bühn (1928, s. 382). Prezentując swo-

je stanowisko, Zygmunt Fenichel stwierdził, że skoro art. 8

pr. weksl. expressis verbis nie zamieszcza wymogu wyróżniania

w wekslu stosunku pełnomocnictwa, to „władza sądowa nie

może czynić tego, co należy do władzy ustawodawczej” i jak-

kolwiek cytowany autor sam jest zwolennikiem teorii kreacyj-

nej, „to jednak, jak z powyższych uwag wynika, nie we jej

krańcowej formie” (Fenichel, 1934, s. 200). Należy zgodzić

się z wspomnianym autorem co do tego, że stanowisko po-

wszechnie dominujące w orzecznictwie i dzisiejszej doktrynie

(Szpunar, Kaliński, 2003, s. 83) jest wyrazem teorii kreacyj-

nej. Jeżeli bowiem podpis pełnomocnika na wekslu musi za-

wsze wskazywać na istnienie pełnomocnictwa pod rygorem

odpowiedzialności wekslowej samego pełnomocnika, to jest

to wyraz bardzo ścisłego powiązania podpisu z odpowiedzial-

nością wekslową. Stosownie do wyżej powołanych orzeczeń

Sądu Najwyższego zobowiązanie wekslowe wynika wyłącznie

z samej treści weksla, a strony nie mogą się powoływać na po-

zawekslowe umowy (dodatkowo zob. także orzeczenie SA

w Warszawie z 29.05.1929 r. W: Szczygielski, 1936, s. 30). Po-

wyższe zapatrywanie zostało, jak się wydaje, podzielone tak-

że w nowszym piśmiennictwie i judykaturze. Zdaniem Jacka

Jastrzębskiego „ustalenie charakteru, w jakim poszczególne

osoby złożyły podpisy na wekslu — w imieniu własnym czy ja-

ko przedstawiciele innej osoby, w szczególności jako repre-

zentanci osoby prawnej — nie może odbywać się w drodze

wykładni prowadzonej z uwzględnieniem okoliczności niewy-

rażonych w wekslu” (Jastrzębski, Kaliński, 2014). Korespon-

dują z tym tezy orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie

z 26 10. 2012 r. (I ACa 389/12, LEX nr 1264455), oraz Sądu

Apelacyjnego w Poznaniu z 16.04.2008 r. (I ACa 235/08, LEX

nr 466417), zgodnie z którymi: „Nie jest dopuszczalne ustale-

nie wystawcy weksla na podstawie okoliczności pozateksto-
wych, np. w oparciu o rzeczywistą wolę kontrahentów, czy też

ich nawet oczywistą świadomość co do tego, w jakim charak-

terze występują osoby podpisujące się na wekslu. Wykładnia

weksla dopuszczalna jest bowiem jedynie w granicach jego

tekstu” (zob. także wyrok SN z 18.01.2012 r., II CSK 296/11,

LEX nr 1165013 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Białym-

stoku z 13.02.2014 r., I ACa 704/13, LEX nr 1437886). 

Za teorią kreacyjną przemawia także treść art. 50 ust. 2 pr.

weksl., a co za tym idzie — trudności związane z indosowa-

niem zwrotnym. Zwolennicy teorii umownej i pochodnego

nabycia praw wekslowych przez indos twierdzą, że „wierzytel-

ność wekslowa przechodzi z indosanta na indosatariusza, ale

z chwilą wykupu weksla przeniesienie to staje się bezprzed-

miotowe” (Szpunar, Kaliński, 2003, s. 111; Jastrzębski, Kaliń-

ski, 2008, s. 174). Dla uzasadnienia tej koncepcji przyjmują

konstrukcję warunku prawnego (conditio iuris). Wydaje się,

że powyższe zagadnienie lepiej tłumaczy koncepcja przedsta-

wiona przez Stanisława Wróblewskiego. Według tego autora

nabycie przez indos ma charakter pierwotny7. Każdorazowo

wierzyciel wekslowy nabywa prawa wprost z weksla, a więc

w rozmiarze wynikającym z treści weksla. Stosunek prawny

między wierzycielem a dłużnikami wekslowymi ma więc cha-

rakter bezpośredni (Wróblewski, 1936, s. 96). Konstrukcja ta

ma doniosłe znaczenie praktyczne, między innymi polegające

na tym, że indosatariusz nabywa prawa wekslowe niezależnie

od tego, czy przysługiwały one indosantowi, co odpowiada

treści art. 16 ust. 2 pr. weksl. (szerzej Wróblewski, s. 96). Na-

leży zaznaczyć, że wskutek indosowania weksla prawa indo-
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santa nie wygasają, lecz utrzymują się jako prawa warunkowe,

aż do wygaśnięcia odpowiedzialności wekslowej (Wróblew-

ski, s. 96). Wobec tego indosant w przypadku indosu zwrot-

nego w pełni powraca w swoje prawa i jest — stosownie do

art. 50 ust. 2 pr. weksl. — traktowany jako uprawniony od

chwili, gdy po raz pierwszy nabył weksel8. Powyższe zapatry-

wanie wyrażono również w orzeczeniu Sądu Najwyższego

z 1.12.1931 r. (III. Rw. 2608/31, OSP 1932, poz. 154), w któ-

rym stwierdzono, że wykupujący, dochodząc regresu, czyni to

z mocy własnego prawa9. Dalszą konsekwencją tej zasady jest nie-

możność podniesienia zarzutu sprawy osądzonej przez pozwane-

go, przeciwko któremu zwrotnie zobowiązany dochodzi regresu

z weksla, który jest już zaskarżony zarówno przeciwko wykupują-

cemu, jak i przeciwko temu poprzedzającemu indosantowi (Wró-

blewski, 1936). Opisany wyżej mechanizm indosowania zwrotne-

go jednoznacznie przemawia za słusznością teorii kreacyjnej,

o czym zwolennicy teorii umownej, z uwagi na aktualnie ograni-

czony i uproszczony obrót wekslowy, często zapominają. 

Argumentację w zakresie jednostronnego charakteru zo-

bowiązania wekslowego wzmacnia wykładnia językowa po-

szczególnych przepisów prawa wekslowego. Warto podkre-

ślić, że ustawodawca wielokrotnie posługuje się terminem

„wystawienie weksla”, który wyraźnie wskazuje na zobowią-

zanie jednostronne. Należy uznać za właściwy pogląd Leszka

Ogiegły, który wskazał, iż: „W zgodzie z przepisami prawa

wekslowego można twierdzić, że zobowiązanie wekslowe

ucieleśnione w wekslu jako papierze wartościowym powstaje

jako skutek jednostronnej czynności prawnej wystawcy, którą

nazywa się wystawieniem weksla. Lapidarnie to można ująć

tak: weksel powstaje przez wystawienie, a nie w drodze umo-

wy” (Ogiegło, 1995, s. 110). 

Za teorią kreacyjną przemawia także wyrażona w art. 7 pr.

weksl. zasada samodzielności zobowiązań wekslowych. Pole-

ga ona na materialnej niezależności zobowiązań poszczegól-

nych dłużników wekslowych (Szpunar, Kaliński, 2003, 

s. 28–30; Czarnecki, Bagińska, 2013, s. 46–47). Koresponduje

z tym treść art. 69 pr. weksl. W świetle tego przepisu w przy-

padku zmiany treści weksla, osoby, które weksel podpisały po

dokonaniu zmiany, odpowiadają według brzmienia tekstu

zmienionego. Natomiast osoby, które weksel poprzednio

podpisały, odpowiadają według brzmienia tekstu pierwotne-

go. Materialna niezależność zobowiązań każdego z podpisa-

nych na wekslu jest w tym przepisie wyraźnie zaznaczona. 

Skoro ustawa wekslowa łączy tak doniosłe skutki ze złoże-

niem podpisu na dokumencie wekslowym, to konsekwentnie

— w myśl zasady contrarius actus — precyzyjnie reguluje tak-

że skutki ich wykreślenia. W świetle art. 16 pr. weksl. przekre-

ślone indosy uważa się za nieistniejące. Zgodnie z art. 29 

pr. weksl. jeżeli trasat przekreślił przyjęcie przed zwróceniem

weksla, uważa się, że przyjęcia odmówił. Także art. 50 pr. we-

ksl. stanowi o tym, że indosant, który weksel wykupił, może

przekreślić indos własny oraz indosy następnych indosantów.

Ten ostatni przepis był przedmiotem wielu rozstrzygnięć Są-

du Najwyższego. Jak wskazuje Z. Fenichel, najpierw orzecz-

nictwo przyjmowało, że przekreślenie własnego indosu jest

warunkiem dochodzenia praw z weksla, a posiadacz, który te-

go nie uczynił, nie ma legitymacji (Fenichel, 1934, s. 203 wraz

z orzecznictwem tam powołanym oraz wyrok SN z 4.12.1928 r.,

III. Rw. 2383/28, „Przegląd Prawa i Administracji” 1929, 

s. 100). Obecnie dominuje stanowisko przeciwne, zgodnie

z którym legitymacja formalna przysługuje także indosanto-

wi, który weksel wykupił, lecz nie dokonał wykreślenia indo-

sów (por. wyroki SN: z 27.05.1932 r., III Rw 1024/32, LEX nr

1634319; z 3.11.1933 r., III C 46/33, LEX nr 4277;

z 19.01.1934 r., C III I 27/33, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny

i Socjologiczny” 1934/2, s. 788; z 16.11.1936 r., II 

C 1676/36, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1937/584;

z 28.10.1931 r., Rw 1825/31, „Przegląd Sądowy” 1932, 

s. 557; z 28.04.1931 r., Rw 776/31, „Przegląd Prawa Handlo-

wego” 1931, s. 781; z 4.01.1933 r., III Rw 2583/32, „Przegląd

Sądowy” 1933, s. 102; z 1.10.1935 r., C II 720/35, „Orzecznic-

two Sądów Polskich” 1936, poz. 307). Odpowiada to treści

ustawy wekslowej, która posługuje się słowem „może”.

Z analizy tych przepisów wynika jednoznacznie, że przekre-

ślenie podpisu, jako akt przeciwny do złożenia podpisu, po-

woduje wygaśnięcie zobowiązania wekslowego. W doktrynie

podkreślono, że zasadniczo każde wykreślenie, nawet nieza-

mierzone, powoduje ustanie zobowiązania wekslowego (Fe-

nichel, 1934, s. 203). 

Wszystkie te okoliczności przemawiają za przyjęciem teorii

kreacyjnej. W piśmiennictwie słusznie wskazano, że „podpisu-

jący weksel jest zobowiązany nie wskutek zawarcia jakiejś

umowy, lecz przez podpisanie wekslu” (Fenichel, 1934, s. 197).

Jak wyjaśnia dalej Z. Fenichel, samo wręczenie weksla nie po-

woduje przecież powstania zobowiązania wekslowego, ale jest

jedynie uzupełnieniem podpisania i ziszczeniem zamiaru stro-

ny. Odpowiada to ujęciu czynności prawnej jako pewnego sta-

nu faktycznego, składającego się nie tylko z oświadczenia woli,

lecz także innych, prawnie relewantnych elementów. 

33..22..  ZZmmooddyyffiikkoowwaannaa  tteeoorriiaa  kkrreeaaccyyjjnnaa

Wydaje się, że na gruncie prawa polskiego najlepiej istotę

zobowiązania wekslowego tłumaczy zmodyfikowana teoria

kreacyjna. Zmodyfikowana, gdyż musi czynić pewne ustęp-

stwa na rzecz dobrej wiary, stosownie do treści art. 16 ust. 2

pr. weksl. Wobec tego należy uznać, że zobowiązanie wekslo-

we powstaje dopiero w chwili, kiedy dokument znajdzie się

w rękach osoby, która nabyła go w dobrej wierze. Pogląd ten

pozwala złagodzić „surowość” klasycznej teorii kreacyjnej

i wytłumaczyć, dlaczego nabywca weksla w złej wierze (np.

złodziej) nie może wystąpić z roszczeniami wekslowymi. Wy-

jaśnia to największy mankament teorii kreacyjnej w czystej

postaci, która łączy powstanie praw wekslowych z chwilą zło-

żenia podpisu na dokumencie. Wówczas osoba oznaczona

w wekslu jako wierzyciel w zasadzie pozbawiona jest możli-

wości wykonywania swoich praw. Dzieje się tak z uwagi na

ścisłe związanie wierzytelności wekslowej z prawami do sa-

mego weksla jako dokumentu (rzeczy). Dopóki weksel jest

w posiadaniu dłużnika wekslowego, może on z nim w zasa-

dzie uczynić co zechce, zaś osoba wskazana na wekslu jako

wierzyciel nie ma prawnej możliwości się temu przeciwstawić

(tak trafnie Ogiegło, 1995, s. 108). Egzemplifikację powyższe-

go stanowi art. 29 ust. 1 pr. weksl., w świetle którego przekre-

ślenie przez trasata przyjęcia przed zwróceniem weksla uwa-

ża się za odmowę przyjęcia. Rozwiązaniem tej kwestii jest wy-
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żej zaproponowane odsunięcie momentu powstania zobowią-

zania wekslowego do chwili nabycia dokumentu wekslowego

przez rzetelnego nabywcę. Fakt, iż chwila powstania zobo-

wiązania wekslowego nie jest tożsama z podpisaniem doku-

mentu wekslowego, nie przeczy ujęciu weksla jako jedno-

stronnej czynności prawnej. Przypomnijmy, że powszechnie

przyjmuje się, że czynność prawna to stan faktyczny, w skład

którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli oraz

niejednokrotnie inne elementy zmierzające do ustanowienia,

zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego, z którym to

stanem faktycznym ustawa wiąże skutki prawne nie tylko wy-

rażone w oświadczeniu woli, lecz także wynikające z ustawy,

zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów (por.

Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk, 2001, s. 253; zob. także 

S. Grzybowski, 1974, s. 471). W piśmiennictwie podkreśla się,

że: „skoro czynność prawna jest stanem faktycznym, nie zaś

samym jedynie oświadczeniem woli, dojście czynności do

skutku zależy od zrealizowania wszystkich elementów stanu

faktycznego, jakie przewidują odpowiednie przepisy prawa”

(Grzybowski, 1974, s. 472). Zatem samo złożenie podpisu na

dokumencie wekslowym nie realizuje w całości wszystkich

niezbędnych elementów jednostronnej czynności prawnej, ja-

ką jest wystawienie weksla (szerzej o wekslu jako jednostron-

nej czynności prawnej i o czynnościach jednostronnych ogó-

łem zob. Ogiegło, 1995, s. 109 wraz z literaturą tam powoła-

ną). Za istotny składnik tego stanu faktycznego należy uznać

— stosownie do art. 16 pr. weksl. — sytuację, w której weksel

znajduje się w posiadaniu osoby, od której nie można wyma-

gać jego zwrotu10. Dopiero z tą chwilą należy łączyć powsta-

nie zobowiązania wekslowego, a w konsekwencji możliwość

wykonywania wszelkich praw wynikających z weksla przez

wierzyciela. 

Jak się wydaje, za zmodyfikowaną teorią kreacyjną w tej

postaci opowiedział się S. Wróblewski, który stwierdził, że:

„Do powstania zobowiązania wekslowego potrzeba zatem,

aby weksel z podpisem znalazł się w rękach takiej osoby, od

której podpisany nie może się domagać wydania weksla (art. 16).

To jednak oświadczenie pisemne, które stanowi podstawę zo-

bowiązania wekslowego, trzeba uznać za oświadczenie jedno-

stronne (…)” (Wróblewski, 1936, s. 21; podobnie Fenichel,

1934, s. 198; Janczewski, 1946, s. 405; Górski, 1925, 

s. 32–33; Howorka, 1928, s. 92; por. S. Grzybowski, 1976, 

s. 988). Wiąże się to — na co zwracał uwagę cytowany autor

— z takimi konsekwencjami jak np. ocenianie zdolności we-

kslowej stosownie do przepisów o jednostronnych czynno-

ściach prawnych. Ocena ta powinna zostać przeprowadzona

według chwili złożenia podpisu na dokumencie, z uwzględ-

nieniem wyjątku, o którym mowa w art. 77 pr. weksl. (szerzej

o zdolności wekslowej Szpunar, Kaliński, 2003, s. 66–69). Sta-

nowisko wypowiedziane przez S. Wróblewskiego podzielili

także Stanisław Janczewski i Stefan Grzybowski. Jednak

wspomniani autorzy nieco inaczej przedstawili moment naby-

cia weksla ex fide bona. W swoich pracach ujmowali nabycie

przez nabywcę w dobrej wierze nie jako odroczenie powsta-

nia zobowiązania wekslowego, ale kolejno jako warunek jego

ważności lub skuteczności11. Jeszcze inaczej kwestie z tym

związane przedstawił Michał Howorka, który uważał, że zo-

bowiązanie wekslowe powstaje z chwilą złożenia podpisu na

dokumencie wekslowym, a więc tak jak w przypadku klasycz-

nej teorii kreacyjnej. Autor ten stwierdził jednak, że skutecz-

ność zobowiązania wekslowego jest zawieszona, gdyż właści-

cielem rzeczy jest dłużnik, więc istnieje połączenie uprawnień

i zobowiązań w jednej osobie, które jednak nie wygasa przez

połączenie, albowiem weksel ma charakter rzeczowy (Ho-

worka, 1928, s. 92). Zobowiązanie staje się skuteczne dopie-

ro wtedy, gdy właścicielem weksla stanie się inna osoba. We-

dług M. Howorki nabycie własności weksla następuje wsku-

tek zawarcia umowy rzeczowej. Dostrzegał w tym trafność

teorii kontraktowych, które w momencie wręczenia „widziały

ważny moment dla bytu zobowiązania wekslowego” (Howor-

ka, 1928, s. 92). Autor ten uznał, że: „Poprzednio zobowiąza-

nie spoczywało, a teraz z chwilą wręczenia staje się skutecz-

nem; od ważności umowy wręczenia zależy, czy indosatarjusz

(remitent) nabędzie własność wekslu (czeku) i tem samem

uprawnienia z wekslu (czeku)” (Howorka, 1928, 

s. 92). Stanowisko to głosi pełne urzeczowienie zobowiązania

wekslowego, które cytowany autor określa jako część składo-

wą rzeczy (weksla) (Howorka, 1928, s. 92)12. Wobec tego do-

bra wiara, o której mowa w art. 16 ust. 2 pr. weksl., odnosi się

tylko do prawa własności oraz prawa rozporządzania doku-

mentem i nie rzutuje w żaden sposób na akt kreacji (powsta-

nia) zobowiązania wekslowego. Nabycie dokumentu wekslo-

wego w dobrej wierze przenosi jedynie własność dokumentu,

a tym samym uprawnienia z niego wynikające. Według tej

koncepcji indos nie jest aktem obligacyjnym, ale jedynie zby-

ciem rzeczy ruchomej i — jak stwierdził M. Howorka —

w tym tkwi istota „odcięcia zarzutów” stosownie do treści art. 17

pr. weksl. (Howorka, 1928, s. 92). To dość zawiłe stanowisko,

jak się wydaje, jest raczej interesującą próbą pogodzenia

przeciwstawnych teorii niż — jak uważa sam autor — odmia-

ną teorii kreacyjnej13. Nie wdając się w szerszą polemikę,

trzeba je jednak uznać za wielce dyskusyjne, choć z uwagi na

wartość dydaktyczną, warte odnotowania. 

Za inną odmianą teorii kreacyjnej opowiedzieli się Tade-

usz Komosa i Wiesław Opalski, którzy stwierdzili, że teoria

emisyjna najpełniej tłumaczy regułę zawartą w art. 92113 k.c.,

wedle której dłużnik może powołać się względem wierzyciela

na zarzuty, które dotyczą ważności dokumentu lub wynikają

z jego treści albo służą mu osobiście przeciwko wierzycielowi

(Komosa, Opalski, 1997, s. 13). Zasadę tę od strony negatyw-

nej formułuje art. 17 pr. weksl., który stanowi, że co do zasa-

dy osoby, przeciw którym dochodzi się praw z weksla, nie mo-

gą wobec posiadacza weksla zasłaniać się zarzutami, oparty-

mi na stosunkach osobistych z wystawcą lub posiadaczami

poprzednimi. 

Zwolennicy teorii umownej wielokrotnie w dyskusji o isto-

cie weksla powołują się na treść art. 29 pr. weksl. W mojej

ocenie także i ten przepis nie przesądza o przyjęciu teorii

umownej. Już na konferencji w Genewie reprezentujący Pol-

skę Józef Sułkowski wskazywał, że przepis ten może być nie-

słusznie uważany za wyraz teorii umownej i należy dokonać

jego redakcyjnej zmiany i zastąpić sformułowanie „przed

zwróceniem wekslu” wyrażeniem „przed puszczeniem wekslu

w obrót” (Rosenblüth, 1936, s. 376). Ostatecznie propozycja

ta nie uzyskała aprobaty większości uczestników konferencji.

Nasuwa się jednak pytanie czy gdyby przepis ten został w ta-
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ki sposób zmieniony, to stanowiłby podstawę do konstruowa-

nia na jego kanwie teorii emisyjnej? Dlatego wyciąganie tak

poważnych wniosków z redakcji art. 29 pr. weksl. wydaje się

być zbyt daleko idące. 

Przechodząc do samej treści przepisu, należy wskazać, że

zasadę, w świetle której przekreślenie przyjęcia przed zwro-

tem weksla uważa się za odmowę przyjęcia, wyjaśnia wspo-

mniana reguła contrarius actus. Skoro dłużnik wekslowy prze-

kreśla przejęcie, to oświadcza wolę zniesienia poprzednio zło-

żonego oświadczenia (Goldberger, 1938, s. 7). Z tego należy

wnioskować, że do powstania zobowiązania wekslowego nie

jest wystarczające złożenie samego podpisu na dokumencie

wekslowym. Dopóki weksel nie będzie w posiadaniu innej oso-

by, dłużnik wekslowy będzie uprawniony do zniesienia uprzed-

nio złożonego oświadczenia, a osoba wskazana jako wierzyciel

nie ma prawnej możliwości się temu przeciwstawić. Zatem roz-

wiązanie tej kwestii należy łączyć z oddaleniem momentu po-

wstania zobowiązania wekslowego. Za trafny należy uznać po-

gląd wyrażony przez S. Wróblewskiego, że „żadną miarą, nie

można z przepisu art. 29 wydobyć zasady, że przyjęcie niewy-

kreślone staje się obowiązującym dopiero wtedy, gdy akcep-

tant zwrócił przyjęty weksel temu, kto mu go przedstawił do

przyjęcia, ani też zasady, że w przypadku, gdy zwrot taki nie na-

stąpił, akceptant odpowiada jedynie wobec tych interesowa-

nych, których zawiadomił o przyjęciu” (Wróblewski, 1936, 

s. 18; stanowisko, według którego akcept jest jednostronną

czynnością prawną, wyrażał także Piasecki, 1997, s. 133, Gór-

ski, 1925, s. 126, Ogiegło, 1995, s. 114; Koziński, 1999, s. 31; od-

miennie natomiast Szpunar, Kaliński, 2003, s. 144; Jastrzębski,

Kaliński, 2014, s. 234; Czarnecki, Bagińska, 2013, s. 308; Ko-

mosa, Opalski, 1997, s. 64). Potwierdza to także okoliczność,

że w relacjach podmiotowych weksla trasowanego odnajduje-

my instytucję przekazu, który stanowi przecież jednostronne

oświadczeniem woli (por. S. Grzybowski, 1976,

s. 736; A. Szpunar, 1937). 

Warto zwrócić uwagę, że na konferencji w Genewie pod-

czas dyskusji nad zmianą treści art. 29 pr. weksl. (dawnego

art. 28 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej

z 14.11.1924 r. o prawie wekslowem, Dz.U. Nr 100, poz. 926

ze zm.) wskazano, że odpowiedzialność z przekreślonego ak-

ceptu, o której mowa w ust. 2, nie powinna w ogóle leżeć

w sferze prawa wekslowego (Wróblewski, 1936, s. 168). W ta-

kim wypadku można natomiast rozważać regulowaną przez

prawo cywilne deliktową odpowiedzialność trasata w grani-

cach ujemnego interesu umownego (Jastrzębski, Kaliński,

2014, s. 236). Jest to pogląd interesujący, lecz — jak się wyda-

je — aktualnie nieznajdujący oparcia w ustawie wekslowej.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 29 ust. 2 pr. weksl. trasat,

który zawiadomił piśmiennie o przyjęciu posiadacza weksla

lub kogokolwiek z podpisanych na wekslu, odpowiada wobec

nich według treści swojego przyjęcia (powszechnie przyjmuje

się, że jest to odpowiedzialność wekslowa: por. Górski, 1925,

s. 129; Szpunar, Kaliński, 2003, s. 144; Jastrzębski, Kaliński,

2014, s. 234; Czarnecki, Bagińska, 2013, s. 325; Komosa,

Opalski, 1997, s. 73; Rosenblüth, 1936, s. 378; Wróblewski,

1936, s. 167–168). Przepis ten de lege lata stanowi wyraz dro-

gi pośredniej. Trasat odpowiada wekslowo, ale nie wobec

wszystkich wierzycieli, jak na gruncie prawa wekslowego

z 1924 r., lecz jedynie wobec adresatów dokonanego zawiado-

mienia. Należy zaznaczyć, że mimo dokonanego zawiadomie-

nia, które skutkuje wekslową odpowiedzialnością trasata

względem tych, których o przyjęciu zawiadomił, przekreśle-

nie przyjęcia uważa się za odmowę przyjęcia w rozumieniu

art. 41 ust. 1 pkt 1 pr. weksl., które uzasadnia protest i zwrot-

ne poszukiwanie przed terminem płatności weksla. W konse-

kwencji zawiadomiony o przyjęciu może wykonać poszukiwa-

nie zwrotne wobec osoby, która takiego roszczenia względem

trasata nie posiada (zob. szerzej Wróblewski, 1936, s. 168,

oraz Jastrzębski, Kaliński, 2014, s. 236). Wobec tego wydaje

się, że de lege ferenda należy albo powrócić do regulacji z 1924

r. i przyjąć wekslową odpowiedzialność trasata względem

wszystkich wierzycieli, albo w myśl poglądów prezentowanych

na konferencji genewskiej z 1930 r., uregulować tę odpowie-

dzialność poza sferą prawa wekslowego. To drugie rozwiąza-

nie wydaje się bardziej trafne. Koresponduje ono z ujęciem

weksla w modelu germańskim, z którym polskie prawo we-

kslowe ma przecież wiele wspólnego. Zgodnie bowiem z art. 21

ust. 4 ustawy wekslowej niemieckiej z 16.04.1871 r. oraz art. 21

ust. 4 ustawy wekslowej austriackiej z 25.01.1850 r. raz doko-

nanego przyjęcia nie można cofnąć14. Natomiast aktualne

brzmienie art. 29 pr. weksl. jest niewątpliwie zwycięstwem za-

sad grupy romańskiej i opiera się na dawnej judykaturze fran-

cuskiej (Górski, 1925, s. 132). Dlatego przepis ten w obecnym

kształcie rodzi tak wiele uzasadnionych wątpliwości15. Słusz-

nie więc wskazał S. Wróblewski, że nie można opierać kon-

strukcji prawnej weksla na przepisie art. 29 pr. weksl. (Wró-

blewski, 1936, s. 18). Przekonuje nas o tym wyraźnie geneza

omawianych instytucji. 

Za teorią umowną nie przemawia także treść art. 10 pr. we-

ksl. Z przepisu tego nie wynika bowiem, że zawarcie porozu-

mienia jest warunkiem powstania zobowiązania wekslowego

(tak również Wróblewski, 1936, s. 18). Wydaje się, że prze-

ciwko teorii kreacyjnej nie przemawiają także argumenty, iż

prawo cywilne wyjątkowo łączy powstanie zobowiązań z jed-

nostronnymi oświadczeniami woli. Wyjątków tych jest

w obecnym prawie cywilnym wiele. Co więcej, w tym wypad-

ku, taki wyjątek jest uzasadniony znaczną specyfiką jaką wy-

kazuje reżim pr. weksl. 

Reasumując, należy uznać, że dopiero wnikliwa egzegeza

art. 16 i 17 pr. weksl. pozwala na sformułowanie prawidłowe-

go stanowiska co do charakteru zobowiązania wekslowego.

W związku z tym przyjęcie zmodyfikowanej teorii kreacyjnej,

która czyni pewne koncesje na rzecz dobrej wiary, jest najbar-

dziej uzasadnione (I. Rosenblüth, zwolennik teorii przeciw-

nej, przyznaje, że treść art. 16 i 17 pr. weksl. przemawia za

przyjęciem teorii kreacyjnej — zob. szerzej Rosenblüth, 1936,

s. 19). Trafnie wskazuje Mirosław Henryk Koziński, że „bez

elementów teorii kreacyjnej nie wydaje się możliwe utrzyma-

nie charakterystycznych cech zobowiązania wekslowego,

a próby ograniczenia np. abstrakcyjności zobowiązania we-

kslowego (podejmowane w orzecznictwie) prowadzić będą

do podważenia ukształtowanej przez lata istoty zobowiązania

wekslowego” (Koziński, 1999, s. 31; za teorią kreacyjną we

współczesnym piśmiennictwie opowiedzieli się także Grzy-

bowski, 1976, s. 1010; Ogiegło, 1995, s. 110; Komosa, Opal-

ski, 1997, s. 13). 
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44..  PPooddssuummoowwaanniiee

Dokonana analiza teorii wekslowych prowadzi do wniosku,

że charakter zobowiązania wekslowego jeszcze długo nie zo-

stanie jednoznacznie przesądzony. Stanowiska pozornie

przeciwstawne — teoria kreacyjna oraz teoria umowna —

mają coraz więcej wspólnych elementów. Wyrazem tego są

liczne teorie pośrednie, które starając się wyjaśnić najtrud-

niejsze aspekty zobowiązania wekslowego, istotnie się do sie-

bie zbliżają. 

Przyjęta za właściwą zmodyfikowana teoria kreacyjna po-

wstania zobowiązania wekslowego wpisuje się współcześnie

w mniejszościowy nurt doktryny. Wynika z tego, że wystawie-

nie weksla jest przykładem jednostronnej czynności prawnej.

Czynności rozumianej jako stan faktyczny, na który obok

oświadczenia woli wystawcy składają się inne, prawnie rele-

wantne elementy. Za istotny składnik tak rozumianej czynno-

ści prawnej należy uznać — stosownie do art. 16 pr. weksl. —

sytuację, w której weksel znajdzie się w posiadaniu osoby, od

której dłużnik wekslowy nie może żądać jego zwrotu. Innymi

słowy, dopiero gdy weksel znajdzie się w posiadaniu nabywcy

w dobrej wierze zobowiązanie wekslowe powstanie, a w kon-

sekwencji dopiero z tą chwilą powstaną po stronie wierzycie-

la uprawnienia wekslowe. 

Twierdzenia te korespondują ze stanowiskiem reprezento-

wanym w przedwojennym piśmiennictwie (por. Wróblewski,

1936, s. 21; Fenichel, 1934, s. 198; Janczewski, 1946, 

s. 405; Górski, 1925, s. 32–33; Howorka, 1928, s. 92).

W obecnej literaturze zwolennicy uznawania weksla za jed-

nostronną czynność prawną opowiadają się raczej z przyję-

ciem teorii emisyjnej (por. Komosa, Opalski, 1997, s. 13;

Ogiegło, 1995, s. 107; odmiennie, raczej w kierunku teorii

dobrej wiary Grzybowski, 1976, s. 988). Warto w tym miejscu

przywołać pogląd L. Ogiegły, zgodnie z którym u podstaw

wystawienia weksla leży jednostronna, zobowiązująca czyn-

ność prawna. Wydaje się, że w świetle stanowiska wspomnia-

nego autora oświadczenie woli wystawcy staje się skuteczne

dopiero z chwilą, gdy stosownie do art. 61 k.c. adresat mógł

się zapoznać z jego treścią (Ogiegło, 1995, s. 111–112).

Oświadczenie woli dłużnika wekslowego musi więc dotrzeć

wraz z dokumentem do wierzyciela wekslowego. Przeciwko

temu stanowisku zwolennicy teorii umownej podnoszą argu-

ment, że zakłada ono konieczność współdziałania stron, uza-

sadniając tę okoliczność quasi-kontraktowym charakterem

wydania (art. 348 k.c.) (por. Szpunar, Kaliński, 2003, s. 34;

Jastrzębski, Kaliński, 2014, s. 18). Jest to stanowisko nie-

przekonujące, choćby dlatego, że charakter prawny wydania

(art. 348 k.c.) nie został w nauce polskiej ostatecznie przesą-

dzony. W orzecznictwie wskazano, że tzw. „umowa o prze-

niesienie posiadania”, choćby sporządzona w formie pisem-

nej, wyraża jedynie wiedzę podmiotów ją zawierających

o zdarzeniu faktycznym i nie jest czynnością prawną (posta-

nowienie SN z 12.03.2008 r., I CSK 458/07, LEX nr 484711;

podobnie wyrok SA w Łodzi z 9.03.2015 r., I ACa 1405/14,

LEX nr 1665840). Zmiana posiadania następuje bowiem

w sferze faktów i stanowi czynność realną, a nie czynność

prawną (por. Ignatowicz, 1972 s. 811; Krajewski, 2013, s. 87

i 91–93; odmiennie natomiast Kunicki, 1977, s. 855–856;

Księżak, 2010, s. 82). Odpowiada to przedstawionemu wyżej

ujęciu tego faktu jedynie jako pewnego elementu zdarzenia,

jakim jest wystawienie weksla16. W doktrynie niemieckiej

niektórzy zwolennicy teorii umownej wskazują, że indosant

oddaje weksel z zamiarem, aby indosatariusz nabył jego wła-

sność (zob. pogląd H. Buesinga oraz C.S. Grunhüta przed-

stawiony w: Kaliński, 2000, s. 15). Współdziałanie stron nie

jest jednak zawarciem umowy (nie jest w ogóle czynnością

prawną), ale polega po prostu na „daniu i wzięciu” obiegają-

cego weksla (Kaliński 2000, s. 15). Inni przedstawiciele na-

uki niemieckiej wskazują, że wydanie to dwie odrębne czyn-

ności jednostronne. Wyróżniają zamierzoną utratę doku-

mentu wekslowego przez indosanta oraz objęcie go na wła-

sność przez indosatariusza (taki pogląd wyrazili Stobbe

i Gierke, zob. szerzej Kaliński, 2000, s. 15). 

Ponadto, nawet jeśli przyjąć quasi-kontraktowy charakter

wydania, to przecież nie zawsze prawa wekslowe powstają

wskutek wydania weksla. Indywidualizacja wierzyciela we-

kslowego może nastąpić bez wiedzy i zgody dłużnika wekslo-

wego. Wystawca ponosi odpowiedzialność także wtedy, gdy

podpisany przez niego weksel został skradziony lub utracony

i dostał się do rąk nabywcy, który nabył go w dobrej wierze

oraz posiada legitymację formalną (art. 16 pr. weksl.). W roz-

strzygnięciu tego zagadnienia należy upatrywać wyższości

teorii dobrej wiary nad teoriami umownymi oraz teorią emi-

syjną, która zbyt dużą uwagę zwraca na aspekt woli wystawcy. 

Z perspektywy czasu wydaje się, że próba uczynienia z we-

ksla instrumentu bardziej zrozumiałego przez wytłumaczenie

wszystkich instytucji prawa wekslowego za pomocą jednej ka-

tegorii umownej odniosła skutki odwrotne od zamierzonych.

Zwolennicy teorii umownej spośród wielu wyżej omówionych

argumentów wskazywali na walor pragmatyczny takiej kwalifi-

kacji. Za przyjęciem zmodyfikowanej teorii umownej miało

przemawiać „wyważenie wzajemnych interesów stron” (Szpu-

nar 1992, s. 4). Nawet pobieżne zapoznanie się z najnowszym

orzecznictwem ukazuje, że równowaga ta zaczyna być zachwia-

na, ale na korzyść dłużnika, co w zasadzie wypacza sens insty-

tucji weksla. Przykładowo Sąd Okręgowy w Opolu postanowie-

niem z 16.10.2017 r. (II Ca 911/17, niepubl.) poddał pod roz-

strzygnięcie Sądu Najwyższego następujące zagadnienie praw-

ne: „czy jest możliwe z urzędu badanie przez Sąd stosunku

podstawowego będącego podstawą wystawienia weksla (art. 10

i 17 ustawy z 28.04.1936 r.), czy też te okoliczności mogą być

rozważane przez Sąd jedynie na zarzut pozwanego zgłoszony

w danym postępowaniu?”. W uzasadnieniu powołanego orze-

czenia sąd wyraził obawę, że dłużnicy wekslowi są zobowiąza-

ni treścią weksla, a nie porozumienia wekslowego, co może

prowadzić do ewentualnych oszustw i zatajania niedozwolo-

nych klauzul umownych. Zajęte przez sąd stanowisko jest nie-

wątpliwie przykładem przesadnej ochrony dłużnika kosztem

zachwiania pewności obrotu gospodarczego (por. także wyrok

SN z 22.10.2014 r., II CSK 657/13, LEX nr 1622308, w którym

zdecydowanie zbyt liberalnie zastosowano przesłankę świado-

mego działania na szkodę dłużnika, o której mowa w art. 17 pr.

weksl.). Jedną z naczelnych zasad prawa cywilnego (także pro-

cesu cywilnego) jest rozstrzyganie konfliktu interesów między

podmiotami. Zachwianie tej równowagi jest zjawiskiem niepo-

żądanym i zasługuje na krytykę (zwrócono na to uwagę w pra-
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sie prawniczej, por. Antosiewicz, 2018). We wspomnianej spra-

wie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Opolu Sąd Naj-

wyższy odmówił podjęcia uchwały (postanowienie SN

z 23.02.2018 r., III CZP 95/17, LEX nr 2505015). 

W powyższej kwestii wypowiedział się jednak Trybunał

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku TSUE

z 13.09.2018 r. (C-176/17, Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-

-Białej v. Mariusz Wawrzosek, EU: C:2018:711) wskazano, że

„artykuł 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r.

w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenc-

kich należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się on

przepisom krajowym takim jak te będące przedmiotem po-

stępowania głównego, pozwalającym na wydanie nakazu za-

płaty opartego na wekslu własnym, który stanowi gwarancję

wierzytelności powstałej z umowy kredytu konsumenckiego,

w sytuacji gdy sąd rozpoznający pozew o wydanie nakazu za-

płaty nie jest uprawniony do zbadania potencjalnie nieuczci-

wego charakteru warunków tej umowy, jeżeli sposób wykona-

nia prawa do wniesienia zarzutów od takiego nakazu nie po-

zwala na zapewnienie przestrzegania praw, które konsument

opiera na tej dyrektywie”. W świetle powyższego sąd ma obo-

wiązek badać z urzędu czy postanowienia stosowane w umo-

wach zawieranych z konsumentami nie stanowią nieuczci-

wych warunków umownych. Wymogi te dotyczą również po-

stępowania nakazowego, co oznacza, że jeśli sąd rozpoznają-

cy sprawę zweryfikuje jedynie prawidłowość weksla, lecz nie

odniesie się do samej umowy (stosunku podstawowego), to

warunki ochrony praw konsumentów nie zostaną spełnione.

Uznanie, że w postępowaniu nakazowym z weksla sąd nie ma

wystarczających możliwości zbadania stosunku podstawowe-

go pod kątem nieuczciwych warunków, godzi w omawianą

istotę zobowiązania wekslowego i w zasadzie wypacza sens tej

instytucji, która od zawsze cechowała się sprawną i szybką eg-

zekucją należności17. 

Wobec tego wydaje się, że doktrynalne ujęcie weksla jako

umowy zostało odczytane w orzecznictwie jako znak do prze-

sadnego liberalizowania tego zagadnienia. Obecnie w judyka-

turze obserwujemy bowiem tendencję18 do przesadnej inge-

rencji w treść zobowiązania wekslowego i nieuzasadnionej

ochrony dłużnika wekslowego. Prowadzi to do naruszenia

bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Trudno się dziwić, że

w takich warunkach weksel, który był kształtowany przez

praktykę obrotu handlowego przez kilkaset lat i od zawsze

miał na celu zapewnienie szybkiej i pewnej egzekucji należ-

ności wekslowej, traci na znaczeniu i jest wypierany przez in-

strumenty obrotu finansowego. Z uwagi na to, wydaje się, że

ponownie konieczna jest szersza i głębsza dyskusja nad cha-

rakterem zobowiązania wekslowego. 
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1 Dz.U. z 2016 r., poz. 160, dalej jako „pr. weksl.”
2 Między innymi z tego samego powodu należy odrzucić teorię personifikacyjną, która przecież tłumaczy wiele węzłowych problemów prawa wekslowego, takich

jak np. art. 16 pr. weksl. 
3 M.H. Koziński dostrzega sztuczność takiego rozwiązania (zob. Koziński, 2016, s. 192). Co ciekawe, w pierwotnym ujęciu tej teorii umowa wydania miała charak-

ter abstrakcyjny (zob. szerzej Namitkiewicz, 1927, s. 360; Fenichel, 1934, s. 197). 
4 R. Jastrzębski za właściwą dla okresu II Rzeczypospolitej uznaje teorię emisyjną (por. Jastrzębski, 2003, s. 52). 
5 Judykatura wyjątkowo dopuszcza zamieszczenie podpisów na przedłużku, jeżeli weksel podpisuje kilku współwystawców, por. wyrok SA w Warszawie z 20.09.1995 r.,

I ACr 644/95, LEX nr 29408. 
6 W węgierskiej ustawie wekslowej, jak i wzorowanej na niej czeskiej ustawie wekslowej — weksle podpisane przez osoby nieumiejące pisać były nieważne. Jak po-

daje Z. Fenichel, w motywach ustawodawca czeski wskazał, że osoby które nie umieją pisać, nie rozumieją też ważności zaciąganych przez siebie zobowiązań. Ustawa

czeska przewidywała natomiast dla ślepych, głuchych, nieumiejących czytać i głuchoniemych, nieumiejących pisać specjalny przepis wymagający dla ważności oświad-

czeń wekslowych tych osób aktu notarialnego (por. szerzej Z. Fenichel, 1934, s. 201). 
7 Za pierwotnym charakterem nabycia praw wekslowych przez indos opowiedzieli się na gruncie prawa polskiego: Górski, 1925, s. 75 i 86; Rosenblüth, 1936, s. 237;

Grzybowski, 1976, s. 1010 i 1012; Czarnecki, Bagińska, 2013, s. 279 i 299; Piasecki, 1997, s. 103 i 118, oraz Ogiegło, 1995, s. 110. Według tego ostatniego autora za naby-

ciem pierwotnym praw wekslowych przez indos przemawia nie tylko treść poszczególnych przepisów prawa wekslowego, jak np. art. 13 pr. weksl., ale także wprowadzo-

na 1.10.1990 r. do Kodeksu cywilnego ustawowa definicja indosu (por. art. 9219 § 2 ustawy z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny, Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). Konsekwent-

nie wspomniany autor uważa, że wręczenie — będące przesłanką skuteczności nabycia praw wekslowych — jest przykładem jednostronnej czynności prawnej. 
8 Wydaje się, że trudności prawne wynikające z tego przepisu można wyjaśnić także z użyciem koncepcji indosu według teorii indywidualizacji podmiotu abstrak-

cyjnego, sformułowanej przez Jolly’ego (zob. szerzej o tej teorii Kaliński, 2000, s. 17). 
9 Z kolei S. Wróblewski precyzuje wypowiedzianą w tym orzeczeniu zasadę, wskazując, że stosuje się ją tylko do przypadku, gdy wykupienie weksla było spełnie-

niem obowiązku regresowego (por. Wróblewski, 1936, s. 217). 
10 L. Ogiegło przedstawił pogląd, w świetle którego jednostronna czynność prawna skutkująca powstaniem zobowiązania wekslowego może stanowić sui generis czyn-

ność prawną realną. Według autora oznaczałoby to, że „wręczenie weksla stanowi działanie powodujące zmianę stanu faktycznego władztwa nad rzeczą lub innymi

przedmiotami materialnymi, będące oprócz oświadczenia woli elementem koniecznym tej czynności prawnej” (por. Ogiegło, 1995, s. 112). 
11 S. Janczewski twierdzi, że: „stanowisko zajęte przez polskiego ustawodawcę zbliżone jest do teorii kreacyjnej, widzącej w wekslu produkt jednostronnego oświad-

czenia woli z tym zastrzeżeniem, że dla ważności zobowiązania wekslowego, potrzeba jest, aby weksel znalazł się w posiadaniu osoby, od której nie można wymagać je-

go zwrotu (art. 16)”. Z kolei S. Grzybowski uważa, że: „najwłaściwszym rozwiązaniem trudności jest (…) przyjęcie poglądu, według którego skutki prawne związane

z wystawieniem papieru wartościowego powstają z mocy podpisania dokumentu oraz znalezienia się tego dokumentu w rękach osoby, od której podpisany nie może

domagać się jego wydania” (por. Janczewski, 1946, s. 405; S. Grzybowski, 1976, s. 988). 
12 Wydaje się, że w świetle art. 47 i 50 k.c. analogia ta jest trafna. 
13 Sam autor twierdził, że jego stanowisko jest najbardziej zbliżone do teorii prawa własności. W jego opracowaniu widać zresztą inspirację poglądami L. Goldsch-

midta. Dla lepszego wyjaśnienia stanowiska zajętego przez M. Howorkę przytaczam za nim następujące przykłady: 

1. Wawrzyniak wystawia weksel własny w dniu 30.05.1927 r., dnia 1.06.1927 r. zostaje ubezwłasnowolniony, zaś 3.06.1927 r. weksel wręcza Rychlickiemu, który jest

w dobrej wierze co do jego uprawnień i zdolności prawnej Wawrzyniaka. Dnia 15.06. Rychlicki indosuje weksel na Antoniewicza, który jest w dobrej wierze co do

uprawnień Rychlickiego. Wawrzyniak, podpisując weksel, zaciągnął ważne zobowiązanie, ale umowa rzeczowa, którą pozbywał się własności na rzecz Rychlickiego, by-

ła bezskuteczna; Rychlicki mimo swej dobrej wiary nie stał się właścicielem weksla. Nie może dochodzić praw z weksla, gdyż niema ważnej umowy wręczenia. Zobo-

wiązania z weksla istnieją, ale przysługują Wawrzyniakowi. Rychlicki indosuje weksel na Antoniewicza. Umowa rzeczowa (wręczenia) jest ważna. Wskutek dobrej wia-

ry Antoniewicza Wawrzyniak traci swą własność na rzecz nabywcy, dlatego uprawnienia przysługują Antoniewiczowi; 
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2. Walkowiak, który nie umie się podpisać, skreślił swój podpis na liniach pociągniętych ołówkiem przez swego syna i w ten sposób podpisany weksel wręczył Róż-

nowskiemu, który był w dobrej wierze co do wszystkich okoliczności potrzebnych do ważności weksla. Rożnowski zamieszcza na wekslu indos na Adamskiego, przed

wręczeniem weksel ten zostanie skradziony przez Bartkowiaka, który fałszuje podpis Adamskiego i weksel puszcza w obieg. Weksel ten dostaje się w ręce nabywcy

w dobrej wierze. Walkowiak, mimo ważnej umowy wręczenia, nie odpowiada wekslowo, nie było ważnego aktu kreacji. Pozbył się on przez wręczenie świstku papieru,

choć wolą stron było stworzenie weksla własnego. Natomiast Różnowski odpowiada mimo braku umowy o wręczenie wobec nabywcy w dobrej wierze. Adamski ze sfał-

szowanego podpisu oczywiście nie odpowiada. (zob. Howorka, 1928, s. 92). 

W mojej ocenie przykłady te — choć podane przez samego autora — świadczą o słabości prezentowanej koncepcji. Przypisanie skutków prawnych zarówno kreacji,

jak i wręczeniu weksla, choć interesujące teoretycznie, rodzi znaczne problemy praktyczne. Co najważniejsze, w takim ujęciu art. 16 pr. weksl. zamiast zapewniać bez-

pieczeństwo obrotu, godzi w jego pewność. 
14 W oryginale: „Die einmal erfolgte Annahme kann nicht wieder zurückgenommen werden”. W tłumaczeniu J. Retingera: „Raz uskutecznione przyjęcie nie mo-

że być więcej cofniętem” (za: Retinger, 1876, s. 24); natomiast w tłumaczeniu S. Wróblewskiego: „Skoro już raz weksel przyjęto, nie można tego cofnąć” (Wróblewski,

1900, s. 71). 
15 Już w przedwojennym piśmiennictwie wskazano, że art. 29 ust. 2 „nie tłumaczy żadna z dotychczasowych teoryj, skoro wszystkie żądają podpisu, a tu mimo bra-

ku podpisu (przekreślenie przepisu niweczy jego skutki) istnieje odpowiedzialność [wekslowa — przyp. aut.] trasata” (zob. Goldberger, 1938, s. 7 i zaproponowaną

przez tego autora teorię przejścia posiadania poprzedzonego oświadczeniem woli). 
16 W świetle prezentowanego stanowiska elementem tym nie jest samo wydanie weksla, ale znalezienie się weksla w rękach posiadacza, od którego dłużnik wekslo-

wy nie może domagać się jego zwrotu. 
17 W międzywojniu, gdy obrót wekslowy miał znacznie większe znaczenie sąd orzekał nakazem, że pozwany ma w ciągu trzech dni, od doręczenia nakazu z wekslu

lub czeku, zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami, albo wnieść w tymże terminie zarzuty (zob. art. 462 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej

z 29.11.1930 r. — Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934. 
18 Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawisłe są kolejne sprawy z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez polskie

sądy meriti, odnośnie obowiązków tych sądów w postępowaniu z udziałem konsumentów będących dłużnikami wekslowymi (C-419/18 i C-483/18). 
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