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Znaczenie kryterium rozs¹dku przy wyk³adni
o�wiadczenia woli w praktyce notarialnej

1. Uwagi wprowadzaj¹ce
Do zajmowania siê pojêciem rozs¹dku, zarówno jako klauzul¹ gene-

raln¹, jak i jako tzw. wspomagaj¹cym kryterium prawnym1, zachêca z jednej
strony prawotwórstwo miêdzynarodowe, z drugiej prawo polskie. W ostat-
nich kilkunastu latach mo¿na zaobserwowaæ w aktach prawa europej-
skiego o ró¿nym charakterze prawnym (akty o charakterze wi¹¿¹cym
i tzw. soft law czy lex mercatoria) istotny wzrost znaczenia klauzul
nawi¹zuj¹cych do rozs¹dku. Przejawia siê to zarówno w czêstotliwo�ci
wystêpowania, jak i w funkcjach pe³nionych przez te klauzule. W sposób
szczególny daj¹ temu wyraz zasady europejskiego prawa umów (PECL)2

1 Zwrotem tym pos³ugujê siê wtedy, gdy �rozs¹dek� nie wystêpuje w tek�cie aktu
prawnego. U¿ywam go wówczas, gdy pe³ni funkcjê narzêdzia pomocnego w procesie wy-
k³adni przepisów prawa i ich stosowania in concreto, tj. przy wydawaniu decyzji indywi-
dualnych. Rozs¹dek odgrywa wówczas rolê przy uzasadnianiu tych decyzji. Bli¿ej na ten
temat E. R o t t - P i e t r z y k, Klauzula generalna rozs¹dku w prawie prywatnym, War-
szawa 2007, s. 351 i nast.

2 Tekst zasad wraz z komentarzem w publikacji O. Lando, H. Beale ed., Principles
of European Contract Law, Parts I and II Combined and Revised, The Hague, London-
Boston 2000. Polskojêzyczny tekst zasad (czê�æ I i II) w t³umaczeniu M.A. Zachariasie-
wicz i J. Be³dowskiego, [w:] KPP 2004, nr, 3, s. 815 i nast. Tekst III czê�ci zasad w t³u-
maczeniu J. Be³dowskiego i A. Kozio³, [w:] KPP 2006, nr 3, s. 860 i nast.
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maj¹ce stanowiæ punkt odniesienia dla Europejskiego kodeksu cywilnego,
nad którym obecnie tocz¹ siê prace w ramach tzw. Common Frame of
Reference � CFR (Wspólny System Odniesienia � WSO)3. W zasadach,
regu³ach miêdzynarodowych umów handlowych UNIDROIT (PICC)4,
a tak¿e w Zbiorze Zasad CENTRAL5 znaczenie klauzul dotycz¹cych
rozs¹dku jest zasadnicze. Klauzula rozs¹dku jest jedn¹ z najwa¿niejszych,
o ile nie najwa¿niejsz¹ klauzul¹ wystêpuj¹c¹ w znacznej liczbie przepisów
wymienionych wy¿ej aktów. Na podobne znaczenie i czêstotliwo�æ wy-
stêpowania tej klauzuli wskazuje te¿ tekst konwencji wiedeñskiej z 1980 r.
o miêdzynarodowej sprzeda¿y towarów.6  Klauzula ta jest równie¿ wi-
doczna w prawie wspólnotowym dotycz¹cym konsumentów i agentów
handlowych7.

3 Bli¿ej na temat ostatnich prac nad CFR zob. J. R a j s k i, Rozwój tendencji do eu-
ropeizacji prawa prywatnego, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, red. M. Pazdan,
W. Popio³ek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2007 (w druku); F. Z o l l, Metoda
Acquis � Group. Wk³ad w harmonizacjê prawa umów w Europie, [w:] Europeizacja
prawa�.

4 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Rome 2004. Polska
wersja jêzykowa w t³umaczeniu M. Jagielskiej i M. Szpunara, [w:] PPHZ 2000/19-20,
s. 304.

5 Ogólny zbiór zasad i norm miêdzynarodowego prawa handlowego opracowanego
przez Centrum Prawa Miêdzynarodowego (CENTRAL) z Uniwersytetu w Kolonii [Com-
prehensive Digest of principal and rules of transnational commercial law, Center for
Transnational Law (CENTRAL), University of Cologne]. Zasady s¹ dostêpne na stronie
http://www.tldb.net.

6 Przek³ad na jêzyk polski zosta³ og³oszony w Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 287.
7 Chodzi tu w szczególno�ci o dyrektywê Rady Nr 86/653/ EWG z 18 grudnia 1986r.

w sprawie harmonizacji praw pañstw cz³onkowskich, dotycz¹cych niezale¿nych agentów
handlowych, OJ L. 382/17/1986 r. (por. E. R o t t - P i e t r z y k, Komentarz do Dyrektywy
Rady nr 86/653 z 18 grudnia 1986 r. w sprawie harmonizacji praw pañstw cz³onkowskich
dotycz¹cych niezale¿nych agentów handlowych. PPHZ 2000, t. 19/20, s. 236 i nast.)
a tak¿e o nastêpuj¹ce dyrektywy dotycz¹ce ochrony konsumentów: nr 374/85 o odpo-
wiedzialno�ci za wadliwe produkty, nr 577/85 w sprawie ochrony konsumentów w umo-
wach zawartych poza siedzib¹ przedsiêbiorstwa, nr 102/87 w sprawie kredytów konsu-
menckich, nr 13/93 w sprawie nieuczciwych klauzul umownych, nr 47/94 o timesharingu,
nr 314/90 o podró¿ach i wycieczkach sprzedawanych w formie pakietu us³ug, nr 7/97
o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odleg³o�æ, nr 44/99 o niektórych
aspektach sprzeda¿y konsumenckiej i zwi¹zanych z ni¹ gwarancjach, nr 65/2002 w sprawie
sprzeda¿y konsumentom us³ug finansowych na odleg³o�æ; zob. M. J a g i e l s k a, Ewolucja
europejskiego prawa konsumenckiego, [w:] Valeat aequitas. Ksiêga pami¹tkowa ofiaro-
wana Ksiêdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobañskiemu, Katowice 2000, s. 15.
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Klauzula rozs¹dku wystêpuje równie¿ w prawie polskim. Z uwagi
jednak na zakres jej wystêpowania i pe³nione funkcje8 nie by³a przedmio-
tem szczególnego zainteresowania doktryny9. Ostatnio jednak, szczegól-
nie w zwi¹zku potrzeb¹ kompleksowego rozwi¹zania wystêpowania klau-
zul generalnych w nowym kodeksie cywilnym, ten stan rzeczy uleg³
zmianie. Pojawi³ siê te¿ postulat szerszego wykorzystania klauzuli rozs¹d-
ku w nowej kodyfikacji10. Przy rozwa¿aniu wykorzystania rozs¹dku de
lege ferenda dostrze¿ono równie¿ miejsce dla tej klauzuli przy regulacji
wyk³adni o�wiadczenia woli (por. art. 65 k.c.). Klauzula ta pe³ni³aby
wówczas tzw. funkcjê interpretacyjn¹, z któr¹ przy okre�laniu tre�ci sto-
sunku prawnego wynikaj¹cego z czynno�ci prawnej pozostaje w zwi¹zku
art. 56 i art. 354 k.c. Wedle zg³oszonej propozycji de lege ferenda, w dwóch
ostatnich przepisach klauzula ta pe³ni³aby funkcjê uzupe³niaj¹c¹ wzglêdem
tre�ci stosunku prawnego11. Poza przepisami okre�laj¹cymi przes³anki
wa¿no�ci czynno�ci prawnej tak¿e te regulacje powinien mieæ na wzglê-
dzie notariusz sporz¹dzaj¹cy akt notarialny obejmuj¹cy o�wiadczenie woli.
Przy dokonywaniu czynno�ci notarialnej12, w szczególno�ci sporz¹dzaniu
aktu notarialnego, uwzglêdnienia wymaga te¿ tzw. mechanizm koryguj¹cy
(funkcja koryguj¹ca, derogacyjna) znajduj¹cy wyraz w art. 58 i art. 3531

k.c. W wymienionych regulacjach funkcjê interpretacyjn¹ i uzupe³niaj¹c¹
pe³ni¹ przepisy, w których zamieszczono klauzulê zasad wspó³¿ycia

8 Do 10 grudnia 2000 r. w kodeksie cywilnym jedynie dwa przepisy zawiera³y klauzulê
rozs¹dku, a mianowicie, art. 84 § 2 (rozs¹dna ocena) i 948 § 2 (rozs¹dna tre�æ). Od chwili
wej�cia w ¿ycie nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie umowy agencyjnej klauzule
nawi¹zuj¹ce do rozs¹dku pojawi³y siê w przepisach o umowie agencyjnej. Chodzi tu o cztery
przepisy zamieszczone w art. 7602 § 2 i 3, 761 § 2, 7611 § 1. Klauzule rozs¹dku wystêpuj¹ce
poza kodeksem cywilnym omawiam w pracy, o której mowa w przyp. 1.

9 Pierwsza publikacja, która pojawi³a siê w ostatnim czasie na ten temat to artyku³
E. R o t t - P i e t r z y k, Klauzule generalne rozs¹dku w kodeksie cywilnym, KPP 2005,
z. 3.

10 Zielona ksiêga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
red. Z. Radwañski, Warszawa, 2006, s. 56 i nast.; E. R o t t - P i e t r z y k, Klauzula ge-
neralna�, s. 364 i nast.

11 E. R o t t - P i e t r z y k, Klauzula generalna�, s. 379 i 380.
12 Odno�nie do pojêcia czynno�ci notarialnej zob. E. D r o z d, Czynno�ci notarialne

z elementem zagranicznym w obrocie nieruchomo�ciami (zagadnienia wybrane), [w:] II
Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk,
Poznañ-Kluczbork 1996, s. 8.
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spo³ecznego. Z za³o¿eñ przyjêtych w Zielonej ksiêdze wynika, ¿e jest
zgoda na wykorzystanie klauzuli rozs¹dku w niektórych z wymienionych
wy¿ej przepisów13. Dotyczy to w szczególno�ci pe³nienia przez klauzulê
rozs¹dku funkcji interpretacyjnej i uzupe³niaj¹cej. Zg³oszono w doktrynie
postulat, aby klauzula ta, pe³ni¹c obie funkcje, w nowej kodyfikacji
wystêpowa³a ³¹cznie ze s³uszno�ci¹ (wzglêdy rozs¹dku i s³uszno�ci)14.
Je�li natomiast chodzi o funkcjê derogacyjn¹, to z uwagi na jej daleko
id¹ce konsekwencje w postaci wy³¹czenia niektórych skutków czynno�ci
prawnej, a nawet zniweczenia jej bytu15, wskazane jest, jak siê wydaje,
wykorzystanie innej klauzuli, np. dobrych obyczajów16.

Przy dokonywaniu przez notariusza czynno�ci notarialnych17 �rozs¹-
dek� mo¿na rozpatrywaæ na co najmniej na trzech p³aszczyznach. Po
pierwsze, ma on znaczenie jako klauzula s³u¿¹ca ocenie jednej z przes³anek
wa¿no�ci czynno�ci prawnych w postaci jednej z wad o�wiadczenia woli
(art. 84 § 2 k.c.), a tak¿e jako klauzula pomocna przy wyk³adni testamentu
(art. 948 § 2 k.c.). W tym przypadku rozs¹dek jest oceniany de lege
lata jako klauzula generalna.

Po drugie, w przepisach, w których obecnie wystêpuj¹ zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego, rozs¹dek mo¿e s³u¿yæ jako kryterium pomoc-
nicze w uzasadnianiu decyzji indywidualnej b¹d� wyborze przez notariu-
sza takiego czy innego postanowienia umownego objêtego aktem nota-
rialnym, aby uzewnêtrzniæ w postaci prawid³owego �zapisu� wolê stron.
Niejednokrotnie zasadê rozs¹dku mo¿na wywie�æ z zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego18. Nie powinno, jak s¹dzê, budziæ sprzeciwu twierdzenie, ¿e

13 Zielona Ksiêga�, s. 56-58.
14 E. R o t t - P i e t r z y k, Holenderska klauzula rozs¹dku i s³uszno�ci na tle innych

uregulowañ prawnych (wzór dla polskiego ustawodawcy?), SPP 2006, nr 3, s. 91 i nast.;
E. R o t t - P i e t r z y k, Klauzula generalna�, s. 373.

15 Chodzi o sankcjê bezwzglêdnej niewa¿no�ci na skutek sprzeczno�ci z warto�ciami
wynikaj¹cymi z zastosowania klauzuli generalnej.

16 Bli¿ej E. R o t t - P i e t r z y k, Klauzula generalna�, s. 381 i nast.
17 Chodzi tu g³ównie o sporz¹dzenie aktu notarialnego, (art. 76 zd. 1 k.c.), a tak¿e

formê pisemn¹ z notarialnie po�wiadczonym podpisem, gdy ustawa zobowi¹zuje strony
do z³o¿enia o�wiadczenia woli w tych formach szczególnych b¹d� wynika to z woli stron.

18 Tak te¿ uczyni³ SN w jednej z niedawno rozstrzyganych spraw, w której przyj¹³,
¿e �obowi¹zek osoby prowadz¹cej zak³ad gastronomiczny nienara¿ania klientów na utratê
zdrowia lub ¿ycia mo¿e wynikaæ nie tylko z ustawy, ale równie¿ ze zwyk³ego rozs¹dku
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mo¿na z nich wyprowadziæ generaln¹ normê moraln¹ nakazuj¹c¹ postê-
powaæ zgodnie z rozs¹dnymi (uzasadnionymi) oczekiwaniami kontrahen-
tów19, co jest zwi¹zane z (rozs¹dn¹) ochron¹ zaufania uczestników obrotu.

Po trzecie, warto rozs¹dek rozwa¿aæ de lege ferenda jako alternatywê
dla zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.

Mo¿na nadto rozpatrywaæ kryterium rozs¹dku jako kryterium wpro-
wadzane do tre�ci umowy z woli stron w ramach swobodnego kszta³-
towania tre�ci umowy (art. 3531 k.c.). Nie sposób wykluczyæ sytuacji,
w których stronom z ró¿nych wzglêdów mo¿e zale¿eæ na nieokre�laniu
w sposób precyzyjny, np. terminu do dokonania czynno�ci prawnej b¹d�
faktycznej, spe³nienia �wiadczenia po nast¹pieniu okre�lonego zdarzenia,
czasu oczekiwania na spe³nienie warunku itp. Kryterium rozs¹dku mo¿e
byæ te¿ u¿yteczne przy ocenie przez sporz¹dzaj¹cego akt notarialny tego,
czy strony nie naruszy³y granic swobody umów przez wywiedzenie go
z zamieszczonej w art. 3531 k.c. klauzuli20. Mo¿e te¿ s³u¿yæ np. do oceny
dopuszczalno�ci warunku (art. 89 k.c. i nast.) albo zakresu dzia³ania
i skuteczno�ci klauzuli salwatoryjnej (por. art. 58 § 3 k.c.)21.

popartego zasadami do�wiadczenia, które nakazuj¹ unikaæ zbytniego ryzyka oraz podej-
mowaæ czynno�ci zapobiegaj¹ce mo¿liwo�ci powstania zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia
cz³owieka�. Zob. wyrok SN z 2 grudnia 2003 r., III CK, 430/03 (OSN 2005, nr 1, poz.
10) z pozytywn¹ glos¹ M. N e s t e r o w i c z a (OSP 2005, nr 2, poz. 21).

19 P. M a c h n i k o w s k i, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa
2006, s. 154, pos³uguje siê pojêciem �uzasadnionych oczekiwañ�, które pokrywa siê,
moim zdaniem, z �rozs¹dnymi oczekiwaniami�.

20 W doktrynie podniesiono w odniesieniu do art. 3531 k.c., ¿e uwzglêdnianie zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego nakazuje uznawaæ tylko umowy sprawiedliwe (s³uszne), a wiêc
takie, które w ocenie uczciwego i rozs¹dnego obserwatora nale¿ycie respektuj¹ interes
obu stron. Twierdzenie to mo¿na odczytywaæ jako postulat uwzglêdniania wzorca �roz-
s¹dnej� osoby przy ocenie zgodno�ci tre�ci umowy i jej celu z zasadami wspó³¿ycia spo-
³ecznego. Uwzglêdnienie tego wzorca jest zatem de lege lata mo¿liwe za po�rednictwem
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Tak R. T r z a s k o w s k i, Granice swobody kszta³towania
tre�ci i celu umów obligacyjnych. Art. 3531, Kraków 2005, s. 104.

21 W doktrynie zg³oszono postulat, aby przy ocenie tego, czy czynno�æ prawna ma
zostaæ utrzymana w mocy mimo niewa¿no�ci niektórych jej postanowieñ stosowaæ �miarê
rozs¹dnego cz³owieka� dzia³aj¹cego w okre�lonych in concreto okoliczno�ciach, je¿eli
brak jest danych wskazuj¹cych na rzeczywiste intencje stron. Tak Z. R a d w a ñ s k i, [w:]
System Prawa Prywatnego, t. II: Prawo cywilne � czê�æ ogólna, red. Z. Radwañski, Warszawa
2002, s. 267; t e n ¿ e, Prawo cywilne � czê�æ ogólna, Warszawa 2003, s. 275; P. M a c h -
n i k o w s k i, Swoboda umów wed³ug art. 3531 k.c. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005,
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Wykorzystywanie w praktyce ju¿ dzi� we w³a�ciwy sposób kryterium
rozs¹dku jako kryterium pomocniczego prowadzi³oby zapewne do bar-
dziej przychylnego spojrzenia na now¹ klauzulê i jej przyjazne przyjêcie
w przysz³ej kodyfikacji (je�li klauzula ta rzeczywi�cie w niej siê pojawi).
Szczegó³owe omówienie postulatów szerszego wykorzystania nowej
klauzuli de lege ferenda przekracza ramy tego opracowania. Zostanie ono
ograniczone tylko do zakresu, który mo¿e zainteresowaæ w szerszej
perspektywie wykonuj¹cych zawód notariusza, w szczególno�ci w trak-
cie dzia³añ podejmowanych przez nich przy sporz¹dzaniu aktu notarial-
nego obejmuj¹cego o�wiadczenie woli.

2. Rola kryterium rozs¹dku w praktyce notarialnej
Pytanie natury zasadniczej sprowadza siê do tego, czy istnieje potrzeba

rozwa¿ania znaczenia kryterium i klauzuli rozs¹dku z punktu widzenia
praktyki notarialnej. Wydaje siê, ¿e maj¹c na wzglêdzie jedno z zasad-
niczych zadañ notariuszy, tj. sporz¹dzanie aktów notarialnych obejmu-
j¹cych o�wiadczenia woli stron22, prowadzenie takich rozwa¿añ nie jest
pozbawione znaczenia w szerszej perspektywie. Notariusz, nadaj¹c o�wiad-
czeniom woli stron formê aktu notarialnego, jest zobowi¹zany ustaliæ, czy
wszelkie przes³anki wa¿no�ci czynno�ci prawnej zosta³y dochowane. Chodzi
tu zatem o ocenê tego, czy strona ma zdolno�æ do czynno�ci prawnych

s. 368; t e n ¿ e, [w:] Kodeks cywilny..., s. 209. Koncepcjê tê przyj¹³ SN, stwierdzaj¹c, ¿e
art. 58 § 3k.c. �nakazuje tê ocenê przeprowadziæ przy uwzglêdnieniu okoliczno�ci towa-
rzysz¹cych dokonaniu rozpatrywanej czynno�ci prawnej i oprzeæ j¹ na zobiektywizowa-
nym kryterium w postaci oczekiwanego w takich okoliczno�ciach zachowania siê cz³o-
wieka rozs¹dnego. SN doda³ jednocze�nie, ¿e uznanie ca³ej umowy za niewa¿n¹ jest
mo¿liwe nie tylko w razie niewa¿no�ci elementów przedmiotowo istotnych. Innymi s³owy,
w �wietle art. 58 § 3 k.c. chodzi o ustalenie, czy uwzglêdniaj¹c konkretne okoliczno�ci,
w jakich czynno�æ prawn¹ podjêto, i zak³adaj¹c rozs¹dn¹ ich ocenê, dosz³oby do doko-
nania przez strony czynno�ci prawnej bez niewa¿nych postanowieñ, czy te¿ nie. Tak
w orz. SN z 12 maja 2000 r., V CKN 1029/00 (OSN 2001, nr 6, poz. 83) z aprobuj¹c¹
glos¹ J. P r e u s s n e r - Z a m o r s k i e j (OSP 2002, nr 1, s. 2.) Por. te¿ uzasadnienia wyrok
SN z 15 maja 1997 r., I PKN 80/97 (OSNAPiUS 1998, nr 7, poz. 207); wyrok SA
w Bia³ymstoku, z 5 grudnia 1996 r., I ACa 343/95 (OSA 1998, nr 1, poz. 2, s. 41); uchwa³a
SN z 12 pa�dziernika 2001 r., III CZP 55/2001 (OSNC 2002, nr 7-8, poz. 87).

22 Mo¿e to te¿ dotyczyæ uchwa³ organów kolegialnych osób prawnych.
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w stopniu niezbêdnym do dokonania okre�lonej czynno�ci prawnej23, czy
o�wiadczenie woli nie jest dotkniête wadami24 i czy tre�æ o�wiadczenia
woli jest zgodna z ustaw¹ i innymi ustawowo okre�lonymi kryteriami,
w tym wyra¿onymi w postaci klauzuli generalnej25. Badanie przes³anki
formy jest w tym przypadku bezprzedmiotowe, gdy¿ forma aktu nota-
rialnego jest form¹ najbardziej restrykcyjn¹ i �konsumuje inne wymogi
co do formy�. Sk³adaj¹cy jednostronne o�wiadczenie woli czy strony
umowy s¹ zasadniczo26 uprawnione do wyboru formy dla sk³adanych
o�wiadczeñ, np. formy aktu notarialnego. W odniesieniu do umów no-
tariusz sprawuje ponadto pieczê nad tym, czy w ogóle zaistnia³ consens
stron, tj. czy dosz³o do porozumienia stanowi¹cego warunek sine qua
non zawarcia umowy. W sytuacji, gdy strona dzia³a przez przedstawiciela
(pe³nomocnika, przedstawiciela ustawowego), notariusz bada tak¿e, czy
zachodz¹ przes³anki skutecznego jego dzia³ania27.

W procesie �utrwalania� o�wiadczenia woli w formie aktu notarialnego
notariusz nie tylko dba o to, by czynno�æ prawna w wyniku z³o¿onych
o�wiadczeñ dosz³a do skutku, ale tak¿e dokonuje wyk³adni tre�ci o�wiad-
czeñ stron przed lub w trakcie sporz¹dzania aktu28. Chodzi tu w szcze-
gólno�ci o to, czy strony nadaj¹ u¿ywanym zwrotom i terminom iden-

23 Por. art. 14, art. 17 � art. 19, a tak¿e art. 100 k.c.
24 Por. art. 82 � art. 88 k.c., art. 945 k.c.
25 Por. art. 58, a tak¿e art. 3531 k.c.
26 Nie wchodz¹ tu w grê o�wiadczenia, których skuteczno�æ zale¿y od z³o¿enia przed

okre�lonym organem, osob¹ urzêdow¹, np. urzêdnikiem stanu cywilnego lub s¹dem. Por.
uwagi A. Oleszki dotycz¹ce przymusu notarialnego we wprowadzeniu do Prawa notariacie,
Kraków 2006, s. 30, 31.

27 Bli¿ej na ten temat M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny, t. I: Komentarz do art. 1-
44911, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, s. 383 i 384.

28 S³usznie podkre�la B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, Uwagi o zasadach
rz¹dz¹cych cywiln¹ odpowiedzialno�ci¹ notariusza, PS 1995, nr 2, s. 16 i nast., ¿e pojêciem
czynno�ci notarialnej musi byæ objêta faza wstêpna, negocjacyjna, ustalenie tre�ci i zna-
czenia sformu³owañ, które znajd¹ siê w dokumencie. Z kolei zdaniem E. Drozda (E. D r o z -
d a, Forma aktu notarialnego, [w:] Ksiêga pami¹tkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczypo-
spolitej Polskiej, red. A. Oleszko, R. Sztyk, Poznañ-Kluczbork 1993, s. 9), �czynno�ci¹
notarialn¹ bêdzie rezultat konkretnej czynno�ci podjêtej przez notariusza, a nie sama
czynno�æ (jej przebieg)�. Przy tym ujêciu, jak s¹dzê � zgodnie z za³o¿eniem, ¿e nie ka¿da
czynno�æ notarialna ma postaæ dokumentu � chodzi o wiele czynno�ci poprzedzaj¹cych
czynno�æ zasadnicz¹, tj. sporz¹dzenie aktu notarialnego.
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tyczne znacznie, czy u¿ywane przez strony terminy odzwierciedlaj¹ ich
zamiar29. Rola notariusza nie powinna bowiem sprowadzaæ siê wy³¹cznie
do formalnie poprawnego �utrwalenia� o�wiadczenia woli. Notariusz
powinien wykazywaæ aktywno�æ równie¿ na etapie przedkontraktowym.
Chodzi tu w szczególno�ci o przygotowanie umowy, ustalenie, jakie s¹
intencje stron co do jej tre�ci, a tak¿e o pouczenie stron w niezbêdnym
zakresie30. Nie chodzi tu jednak o poradê prawn¹ w tradycyjnym ujêciu
(tê funkcjê sprawuj¹ inne podmioty)31, ale o wyeliminowanie niejasno�ci,
co sprowadza siê do ustalenia zgodnego rozumienia zwrotów, pojêæ lub
nawet ca³ych klauzul przez strony, gdy pojawia siê w¹tpliwo�æ w tym
wzglêdzie. Mo¿e siê to odbywaæ na trzech p³aszczyznach: istnienia consensu
(w przypadku umów), wyst¹pienia prawnie donios³ego b³êdu oraz wyk³adni
tego, co strony o�wiadczaj¹32, w celu w³a�ciwego �zapisu� tre�ci o�wiad-
czenia. Owa wyk³adnia ma na celu uchwycenie rzeczywistego zamiaru
stron i odpowiednie sformu³owanie tre�ci aktu notarialnego zgodnie z tym
zamiarem. Oczywi�cie art. 65 k.c. dotyczy tylko o�wiadczeñ woli ju¿
z³o¿onych, a nie dopiero sk³adanych33. Realizacja postulatu wynikaj¹cego
z tego przepisu na etapie sk³adania o�wiadczeñ woli w wielu przypadkach
pozwoli³aby jednak zapobiec sporom wynikaj¹cym z umowy, zwi¹zanym
z przypisywaniem poszczególnym pojêciom, zwrotom czy klauzulom
umownym innego znaczenia. W takich sytuacjach ta szczególna �kon-
trola� przy utrwalaniu w dokumencie zamiaru stron mo¿e pe³niæ wa¿n¹
funkcjê profilaktyczn¹ czy nawet funkcjê ochronn¹ wobec autonomii

29 Na przyk³ad, gdy strona pos³uguje siê terminem �zaliczka�, maj¹c na my�li skutki
zwi¹zane z zadatkiem, itp.

30 Na przyk³ad, jakie skutki zwi¹zane s¹ z instytucj¹, pojêciem, którym pos³uguj¹ siê
strony, je�li z kontekstu sytuacyjnego wynika, ¿e strony postrzegaj¹ je inaczej ni¿ wynika
to z ustawy.

31 A. Oleszko (we wprowadzeniu do Prawa o notariacie, s. 39) podkre�la, ¿e aktywno�æ
notariusza w fazie negocjacyjnej, maj¹ca na celu zrozumienie zamiaru i intencji stron,
nigdy nie jest dzia³alno�ci¹ w charakterze typowego organu obs³ugi prawnej.

32 Nie chodzi tu o wyk³adniê w rozumieniu art. 65 k.c., gdy¿ ta dotyczy o�wiadczeñ
woli ju¿ z³o¿onych. Dopóki nie zostanie dokonany ostatni akt �w procedurze� sk³adania
o�wiadczenia woli w tej formie o�wiadczenie woli nie istnieje.

33 W zakresie wyk³adni zob. bli¿ej Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ woli sk³a-
danych indywidualnym adresatom, Warszawa 1992, s. 60 i nast.; t e n ¿ e, [w:] System
Prawa Prywatnego�, t. II, s. 51 i nast.
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woli (gwarancji urzeczywistnienia woli podmiotu sk³adaj¹cego o�wiad-
czenie)34. Dzia³ania notariusza w tym zakresie mo¿na, jak s¹dzê, postrze-
gaæ tak¿e w kategorii jego obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 80 § 1-3
pr. o not. oraz § 11 i z rozdzia³u 3 (�Obowi¹zki notariusza wobec stron
czynno�ci�) kodeksu etyki zawodowej notariusza35. Móg³by tu byæ po-
mocny standard rozs¹dnej osoby. Narzêdzie sprowadza³oby siê do usta-
lenia, czy dokonuj¹c rozs¹dnej oceny, mo¿na przyj¹æ, ¿e w �wietle
okoliczno�ci towarzysz¹cych sporz¹dzaniu aktu notarialnego, jak i oko-
liczno�ci zachodz¹cych wcze�niej (ale znanych sporz¹dzaj¹cemu akt
notarialny) tre�æ umowy odpowiada wspólnemu zamiarowi stron. Je�li
odpowied� jest negatywna, nale¿a³oby w akcie notarialnym zamie�ciæ
takie postanowienia, które pozwol¹ na zmianê tego niepo¿¹danego stanu
rzeczy. Chodzi tu oczywi�cie o kszta³towanie zapisu tre�ci o�wiadczenia
woli w postaci aktu notarialnego przed jego ostatecznym sporz¹dzeniem
(tj. chwil¹, z któr¹ o�wiadczenie to jest z³o¿one, a umowê uznaje siê za
zawart¹). Standard rozs¹dnej osoby dzia³a³by na tym etapie w nieco
odmiennej konfiguracji podmiotowej w stosunku do standardu wykorzy-
stywanego przy obiektywnej dyrektywie wyk³adni. Chodzi tu o punkt
widzenia osoby trzeciej, oceniaj¹cej sk³adane o�wiadczenia woli pod k¹tem
urzeczywistnienia zamiaru (wspólnego przy umowach). Natomiast stan-
dard rozs¹dnej osoby, który mo¿na de lege lata wywie�æ z art. 65 § 2
k.c. dotycz¹cego o�wiadczeñ woli ju¿ z³o¿onych, nale¿y odnie�æ do
kontrahenta podmiotu sk³adaj¹cego o�wiadczenie woli, znajduj¹cego siê
w takich samych okoliczno�ciach (o czym bêdzie jeszcze mowa).

W czasie trwania sporu z regu³y bardzo trudno ustaliæ wspólny zamiar
stron36. Konieczne jest siêgniêcie do innych (tj. obiektywnych) dyrektyw
wyk³adni o�wiadczenia woli. Do momentu sporz¹dzenia aktu notarialnego
jest wiêc mo¿liwe sformu³owanie takiego �zapisu�, aby zosta³ urzeczy-
wistniony zamiar o�wiadczaj¹cego i aby w przypadku umów dokument

34 Por. Z. R a d w a ñ s k i, Uwagi ogólne o autonomii woli, [w:] II Kongres Notariu-
szy..., s. 270.

35 Uchwa³a nr 19 Krajowej Rady Notarialnej z 12 grudnia 1997 r., KRN 1997.19,
zmieniona KRN 2001.7.

36 S³usznie zwraca na to uwagê E. £ ê t o w s k a, [w:] System Prawa Prywatnego, t. V:
Prawo zobowi¹zañ � czê�æ ogólna, red. E. £êtowska, Warszawa 2006, s. 25.
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w sposób niebudz¹cy w¹tpliwo�ci odzwierciedla³ zgodny zamiar stron.
W sytuacji, gdy o�wiadczenia woli zostan¹ ju¿ z³o¿one i powstanie spór,
w praktyce czêsto nie sposób ustaliæ zgodnego zamiaru z zastosowaniem
dyrektywy z art. 65 § 1 k.c. Z t¹ trudno�ci¹ borykaj¹ siê ju¿ jednak inne
podmioty, tj. stosuj¹cy prawo.

Zwiêkszona aktywno�æ notariusza na omawianych p³aszczyznach
zapewne pozwoli³aby unikn¹æ trudno�ci zwi¹zanych np. z konieczno�ci¹
uchylenia siê od o�wiadczenia woli z³o¿onego pod wp³ywem b³êdu, sporami
zwi¹zanymi z niejasno�ci¹, niejednoznaczno�ci¹ u¿ytych zwrotów i pojêæ,
zatem z wyk³adni¹ o�wiadczeñ woli. W wyj¹tkowych przypadkach by³aby
te¿ mo¿liwa eliminacja trudno�ci stanowi¹cych wynik braku consensu,
bêd¹cych konsekwencj¹ braku podstawy prawnej do spe³nienia �wiad-
czenia.

3. Klauzula rozs¹dku a o�wiadczenie woli z³o¿one pod wp³ywem
b³êdu

Jak ju¿ wspomniano, w tym przypadku rozs¹dek rozpatrujemy jako
klauzulê generaln¹ de lege lata. Nie ma ona wówczas charakteru klauzuli
o uniwersalnym charakterze. Analiza jej wyk³adni jest jednak u¿yteczna.
Wskazuje przede wszystkim, ¿e podmioty oceniaj¹ce stany faktyczne
z wykorzystaniem tej klauzuli dobrze sobie z tym radz¹. W konsekwencji
mo¿na przypuszczaæ, ¿e jej wprowadzenie w szerszym zakresie nie bêdzie
postrzegane jako wykorzystanie instytucji obcej naszej kulturze prawnej,
sprawiaj¹cej trudno�ci interpretacyjne nie do przezwyciê¿enia37. Je�li chodzi
regulacjê zamieszczon¹ w art. 84 § 2 k.c., w doktrynie przyjêto, ¿e
zasadniczym (o ile nie wy³¹cznym) kryterium, wed³ug którego nale¿y
oceniaæ istotno�æ b³êdu, jest kryterium obiektywne38. W doktrynie pod-
kre�lono, ¿e rozwa¿aj¹c na tle tego przepisu �rozs¹dn¹ ocenê sprawy�,

37 Por. tak¿e do�wiadczenia w zakresie wyk³adni art. 948 § 2 analizowane przez E. R o t t -
P i e t r z y k (Klauzula generalna�, s. 338 i nast.).

38 Niektórzy autorzy przyjmuj¹, ¿e chodzi tu wy³¹cznie o kryterium obiektywne i ¿e
mo¿na mówiæ jedynie o b³êdzie obiektywnie istotnym, tak B. L e w a s z k i e w i c z - P e -
t r y k o w s k a, Wady o�wiadczenia woli w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1973,
s. 115; t a ¿, [w:] System Prawa Cywilnego, t. I, wyd. II, Warszawa 1985, s. 674; Z. R a -
d w a ñ s k i, [w:] System Prawa Prywatnego, t. II, s. 397. Por. te¿ S. D m o w s k i, S. R u d -
n i c k i, Komentarz do Kodeksu cywilnego, ks. I, Czê�æ ogólna, Warszawa 2006, s. 372,
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nale¿y kierowaæ siê kryteriami obiektywnymi, powszechnie akceptowa-
nymi, a niekoniecznie tak samo ocenianymi przez sk³adaj¹cego o�wiad-
czenie woli39. Nale¿y przy tym zawsze mieæ na wzglêdzie �konkretny
kontekst sytuacyjny, w jakim o�wiadczenie woli zosta³o z³o¿one�40, co
nie ma jednak �nic wspólnego z subiektywn¹ (indywidualn¹) ocen¹ ca³ej
sprawy�41. Proponuje siê wiêc przyjêcie miernika okre�lonego przez
rozs¹dne postêpowanie �ka¿dej innej osoby w podobnych okoliczno-
�ciach�42. B³¹d jest zatem istotny obiektywnie wówczas, gdy �¿aden
rozs¹dny cz³owiek znaj¹cy prawdziwy (rzeczywisty) stan rzeczy, nie
z³o¿y³by o�wiadczenia woli tej tre�ci� (z³o¿y³by inne albo nie z³o¿y³by
¿adnego)43. Obiektywny charakter b³êdu umo¿liwia odwo³anie siê do wzorca
rozs¹dnego cz³owieka. Wzorzec ten jest pomocny przy udzieleniu odpo-
wiedzi na pytanie, jak in concreto zachowa³by siê cz³owiek oceniaj¹cy
sprawê rozs¹dnie i niedzia³aj¹cy pod wp³ywem b³êdu, tj. czy z³o¿y³by
o�wiadczenie woli, które podlega ocenie44. Je�li odpowied� jest negatyw-
na, oznacza to, ¿e b³¹d nale¿y oceniæ jako istotny.
którzy � jak siê wydaje � nie pomijaj¹ znaczenia kryterium subiektywnego (uznaj¹ je za
�niewystarczaj¹ce�). Natomiast, zarówno obiektywnego, jak i subiektywnego charakteru
w odniesieniu do cechy istotno�ci b³êdu dopatruj¹ siê: M. P i e k a r s k i, [w:] Kodeks cy-
wilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1972, s. 214; A. Wo l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S t e -
f a n i u k, Prawo cywilne. Zarys czê�ci ogólnej, Warszawa 1996, s. 284; J. S t r z e b i ñ -
c z y k, [w:] Podstawy prawa cywilnego i handlowego, red. E. Gniewek, Warszawa 2002,
s. 139; t e n ¿ e, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa, 2006, s. 222;
K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks cywilny, t. I: Komentarz do artyku³ów 1-44911, red. K. Pie-
trzykowski, Warszawa 2005, s. 366.

39 Tak Z. R a d w a ñ s k i, [w:] System Prawa Prywatnego�, t. II, s. 397 i 398.
40 Tak te¿ w uzasadnieniu do projektu kodeksu zobowi¹zañ (por. art. 37 § 2 k.z.),

w którym wyja�niono, ¿e: �kwestiê czy b³¹d jest istotny, ocenia siê wed³ug znamion kon-
kretnego przypadku. Istotnym jest wówczas, gdy oceniaj¹c rzecz bezstronnie, ka¿dy musi
doj�æ do przekonania, ¿e b³¹dz¹cy, gdyby nie dzia³a³ pod wp³ywem b³êdu, nie by³by zawar³
umowy albo by j¹ zawar³ inaczej�.

41 Tak Z. R a d w a ñ s k i, [w:] System Prawa Prywatnego�, t. II, s. 397 i 398.
42 Por. S. D m o w s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz do Kodeksu cywilnego, ks. I�,

s. 74.
43 Tak w odniesieniu do kryterium obiektywnego M. P i e k a r s k i, [w:] Kodeks cy-

wilny, t. I..., s. 214; A. Wo l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo cywilne�,
s. 318 oraz Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne�, s. 263; K. P i e t r z y k o w s k i, [w:] Kodeks
cywilny, t. I..., s. 366; J. S t r z e b i ñ c z y k, [w:] Podstawy�, s. 139.

44 Por. S. D m o w s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz do Kodeksu cywilnego, ks. I�,
s. 372.
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Judykatura wielokrotnie wypowiada³a siê na temat tego, co rozs¹dne
jest, a co ju¿ za takie uznane byæ nie mo¿e, orzekaj¹c na podstawie art.
84 § 2 k.c. W odniesieniu do pierwszego z wymienionych artyku³ów
warto zwróciæ uwagê na uchwa³ê S¹du Najwy¿szego � Izba Pracy i Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych z 31 sierpnia 1989 r. (III PZP 37/89)45. S¹d Naj-
wy¿szy, rozpoznaj¹c zagadnienie prawne, �czy mo¿na uznaæ za istotny,
uprawniaj¹cy do uchylenia siê od o�wiadczenia woli o rozwi¹zaniu umowy
o pracê b³¹d � polegaj¹cy na nie�wiadomo�ci, ¿e postêpowanie likwida-
cyjne przedsiêbiorstwa nie zosta³o ukoñczone (bo od zarz¹dzenia o likwi-
dacji mo¿na wnie�æ sprzeciw)�, wyrazi³ stanowisko, zgodnie z którym
�przyjêta przez zak³ad pracy oferta rozwi¹zania umowy o pracê z³o¿ona
przez pracownika pod wp³ywem nie�wiadomo�ci, ¿e postêpowanie likwi-
dacyjne dotycz¹ce zak³adu pracy (przedsiêbiorstwa pañstwowego) nie
zosta³o ukoñczone, mo¿e byæ uznana za z³o¿on¹ pod wp³ywem istotnego
b³êdu co do tre�ci czynno�ci prawnej, uprawniaj¹cego pracownika na
podstawie art. 84 k.c. w zwi¹zku z art. 300 k.p. do uchylenia siê od
skutków prawnych swego o�wiadczenia woli [...]�. W uzasadnieniu uchwa-
³y SN wyja�ni³ pojêcie �rozs¹dnej oceny�, o której mowa w art. 84 § 2
k.c., a która jest podstaw¹ uznania b³êdu za istotny. Zdaniem SN b³¹d
jest istotny obiektywnie wówczas, gdy �rozs¹dnie dzia³aj¹cy cz³owiek
znaj¹cy prawdziwy stan rzeczy, nie z³o¿y³by o�wiadczenia woli tej tre�ci.�
W rozpatrywanej sprawie SN uzna³, ¿e z³o¿enie przez pracowników ofert
rozwi¹zania stosunku pracy w MPK z wyra�nym nawi¹zaniem do jego
likwidacji, a w nie�wiadomo�ci, ¿e zarz¹dzenie o likwidacji nie jest osta-
teczne, mo¿na potraktowaæ jako mylne wyobra¿enie o rzeczywistym
stanie rzeczy, spe³niaj¹ce przes³anki b³êdu istotnego.

45 OSNCP 1990/9, poz. 108. Por. te¿ wyrok SN z 19 marca 2002 r., I PKN 156/2001,
w którym SN stwierdzi³, ¿e �Pracownica, która nie wiedz¹c, ¿e jest w ci¹¿y, z³o¿y³a
o�wiadczenie woli zmierzaj¹ce do rozwi¹zania umowy o pracê mo¿e siê uchyliæ od skutków
tego o�wiadczenia [...], a tak¿e uchwa³ê SN (7) z 6 pa�dziernika 1969 r., III CZP 25/69
(OSNCP 1970, nr 5, poz. 75); wyrok SN z 7 czerwca 1976 r., IV CR 179/76 (OSNCP
1977, nr 2, poz. 32); wyrok z 29 sierpnia 1985 r., I CR 219/85 (OSPiKA 1986, nr 7-8,
poz. 145); uzasadnienie wyrok SA w Bia³ymstoku, z 25 marca 2003 r., III AUa 1533/2002
(OSA 2003, nr 8, poz. 32, s. 78); wyrok SA w Bia³ymstoku z 5 grudnia 1996 r., I ACa
343/95 (OSA 1998, nr 1, poz. 2, s. 41); wyrok SA w Poznaniu, z 21 grudnia 1995 r., I ACr
552/95 (Wokanda 1996, nr 10, s. 50).
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4. Rozs¹dek jako kryterium wspomagaj¹ce przy wyk³adni
o�wiadczenia woli � uwagi de lege lata

Mo¿na � jak siê wydaje � przyj¹æ, ¿e obiektywny wzorzec cz³owieka
rozs¹dnego ma znaczenie przy wyk³adni o�wiadczenia woli na podstawie
art. 65 k.c.46 Trafne jest spostrze¿enie, ¿e wspó³czesne koncepcje wyk³adni
o�wiadczenia woli rezygnuj¹ z poszukiwania �woli wewnêtrznej� i kon-
centruj¹ siê ocenie �wyemitowanego znaku w kontek�cie spo³ecznym�47.
Istotne jest zatem to, jak o�wiadczenie woli (czy inne prawnie relewantne
zachowanie) jest rozumiane przez tego, do kogo jest kierowane, a nie,
jak sk³adaj¹cy je rozumia³ lub chcia³by, aby by³o rozumiane. Przedmiotem
wyk³adni jest bowiem to, co zosta³o uzewnêtrznione (o�wiadczenie woli),
a nie wola wewnêtrzna48. Na tym jednak nie koniec. Nie chodzi wszak
o subiektywne wyobra¿enie dotycz¹ce znaczenia �wyemitowanego zna-
ku� adresata o�wiadczenia woli. Pojawia siê w tym miejscu przestrzeñ
dla �kontekstu spo³ecznego� przy dokonywaniu wyk³adni. Ów �kontekst
spo³eczny� z uwzglêdnieniem wystêpuj¹cych in concreto okoliczno�ci
(kontekst sytuacyjny) mo¿e spe³niæ sw¹ funkcjê za po�rednictwem
kryterium rozs¹dku. Istotn¹ rolê przy ocenie zachowania strony (w szcze-
gólno�ci dokonuj¹cej czynno�ci prawnej) powinny bowiem odgrywaæ
takie elementy, jak ochrona zaufania oraz ochrona rozs¹dnych oczeki-
wañ49 innych uczestników obrotu (w szczególno�ci drugiej strony umowy).
Wi¹¿e siê to z pewno�ci¹ prawa i regulowanych przez nie stosunków
prawnych, w szczególno�ci w zakresie ich tre�ci (wzajemne prawa i obo-

46 Tak Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ woli�, s. 67, 68; t e n ¿ e, [w:] System
Prawa Prywatnego, t. II..., s. 49-51 i cyt. tam orzecznictwo. Por. te¿ S. R u d n i c k i, [w:]
S. D m o w s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego, s. 267; M. S a f j a n,
[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 2002, s. 206;
P. M a c h n i k o w s k i, [w:] Kodeks cywilny, s. 239, 240. Trzej ostatni autorzy nie po-
wo³uj¹ siê jednak expressis verbis na kryterium �rozs¹dku�.

47 Tak E. £ ê t o w s k a, [w:] System Prawa Prywatnego, t. V..., s. 26.
48 Tak S. G r z y b o w s k i, Prawo cywilne. Zarys czê�ci ogólnej, Warszawa 1985, s. 257;

A. Wo l t e r, Prawo cywilne. Zarys czê�ci ogólnej, (zaktualizowane i uzupe³nione przez
J. Ignatowicza), Warszawa 1986, s. 298; Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ woli,
s. 26, 27; t e n ¿ e, System Prawa Prywatnego, t. II..., s. 40, 41.

49 Por. E. £ ê t o w s k a, [w:] System Prawa Prywatnego, t. V, s. 26 i P. M a c h n i -
k o w s k i, [w:] Kodeks cywilny, s. 154. Autorzy pos³uguj¹ siê sformu³owaniem �uzasadnio-
ne oczekiwania�, co, moim zdaniem, odpowiada �rozs¹dnym oczekiwaniom�.
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wi¹zki stron)50. �Kontekst spo³eczny� (tj. towarzysz¹ce okoliczno�ci)
wymusza obiektywizacjê. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e chodzi o wyk³adniê
dokonan¹ z wykorzystaniem wzorca rozs¹dnej osoby, przy którego
budowie zostanie uwzglêdniona sytuacja adresata o�wiadczenia woli lub
innego prawnie relewantnego zachowania (np. drugiej strony umowy).
Wzorzec ten pozwala na ochronê zaufania i rozs¹dnych oczekiwañ
adresata, ale nie jego subiektywnych oczekiwañ. Chodzi tu o zaufanie
i oczekiwania, jakie mo¿e mieæ rozs¹dna osoba w takiej samej sytuacji
jak adresat w zaistnia³ych in concreto okoliczno�ciach. Nale¿y zatem
okre�liæ, jakie zaufanie i oczekiwania s¹ uzasadnione i rozs¹dne przy
zastosowaniu wzorca. Wynik tej oceny ma pierwszeñstwo przed indy-
widualn¹ i subiektywn¹ ocen¹ adresata o�wiadczenia woli (b¹d� innego
zachowania). Mechanizm ten jest zgodny z miêdzynarodowymi standar-
dami w zakresie wyk³adni o�wiadczeñ woli, w których wykorzystano
wzorzec rozs¹dnej osoby.

W kodeksie cywilnym mechanizm ten wystêpuje w art. 65 § 1 k.c.,
dotycz¹cym wyk³adni wszelkich o�wiadczeñ woli. Z regulacji tej wynika,
¿e obok warto�ci, jak¹ jest zaufanie, ustawodawca przy wyk³adni naka-
zuje uwzglêdniaæ tak¿e drug¹ warto�æ, tj. wolê podmiotu dokonuj¹cego
czynno�ci prawnej. Rozwi¹zanie to jest wyrazem przyjêcia w art. 65 k.c.
metody kombinowanej wyk³adni51, wed³ug której nale¿y przede wszyst-
kim przyjmowaæ taki sens o�wiadczenia woli, w jakim go strony zgodnie
rozumia³y (§ 2), a gdy siê go nie da ustaliæ, miarodajne jest znaczenie,
jakie przypisa³ mu odbiorca (§ 1)52. Odbiorca o�wiadczenia woli mo¿e
siê przy tym powo³aæ na przypisane przez siebie znaczenie tylko wtedy,
gdy �zarazem typowa (rozs¹dna) osoba, znajduj¹ca siê w analogicznej
do jego sytuacji, a w szczególno�ci dysponuj¹ca takim samym zakresem
wiedzy o �wiadczeniu i o towarzysz¹cych mu okoliczno�ciach (kontek-
�cie) tak samo zrozumia³aby jego znaczenie�53. Sens nadany o�wiadczeniu
przez indywidualnego odbiorcê jest prawnie relewantny tylko wówczas,

50 Zwraca na to uwagê Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ woli�, s. 49.
51 Bli¿ej, odno�nie do tej metody, Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ woli�,

s. 55-58 i cyt. tam autorzy.
52 Tak Z. R a d w a ñ s k i, [w:] System Prawa Prywatnego, t. II..., s. 326.
53 Tam¿e.
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gdy równocze�nie odpowiada on znaczeniu, jakie nale¿y przyj¹æ z punktu
widzenia wzorca rozs¹dnej osoby. Mo¿na zatem rzec, ¿e ostatecznie
decyduj¹c¹ rolê powinien odgrywaæ normatywny (obiektywny), ale i zin-
dywidualizowany model odbiorcy o�wiadczenia woli, który z nale¿yt¹
staranno�ci¹ dokonuje interpretacji zmierzaj¹cej do odczytania intencji
i zamiaru sk³adaj¹cego o�wiadczenie54.

Metoda przyjêta w art. 65 k.c. stanowi kompromis miêdzy metod¹
indywidualno-subiektywn¹ zorientowan¹ na �wolê� (§ 2) a metod¹
obiektywn¹ (normatywn¹) zorientowan¹ na ochronê zaufania (§ 1).
Dyrektywy interpretacyjne w³a�ciwe dla metody normatywnej pozwalaj¹
w³a�nie na po³¹czenie �kontekstu spo³ecznego� ze �zindywidualizowanym
uk³adem sytuacyjnym stron�55. Po³¹czenie to powoduje, ¿e dla ustalenia
w³a�ciwego sensu o�wiadczenia woli nale¿y udzieliæ odpowiedzi na pytanie,
�jak rozumia³by je rozs¹dny cz³owiek (wzorzec normatywny) znajduj¹cy
siê w sytuacji strony�56.

Na podstawie art. 65 § 1 k.c. nale¿y wyja�niæ, jakie rozumienie
o�wiadczenia woli przez jego adresata zas³uguje na ochronê. Otó¿ adresat
o�wiadczenia woli mo¿e skutecznie powo³aæ siê na rozumiany przez siebie
sens tego o�wiadczenia tylko wówczas, gdy, �ka¿dy (rozs¹dny � uzu-
pe³nienie autorki) uczestnik obrotu znajduj¹cy siê w analogicznej sytuacji,
a w szczególno�ci dysponuj¹cy takim samym zakresem wiedzy o o�wiad-
czeniu i okoliczno�ciach jego z³o¿enia, rozumia³by tak samo jego z³o¿e-
nie�57. Mo¿na rozpatrywaæ znaczenie o�wiadczenia woli uzyskane na
podstawie oceny z jednej strony �woli� (intencji, rozumienia) osoby je
sk³adaj¹cej oraz adresata, a z drugiej znaczenie wynikaj¹ce z zastosowania
wzorca rozs¹dnej osoby (obiektywnego wzorca normatywnego). Kon-
flikt nie powstaje, gdy adresat o�wiadczenia wie, jakie znaczenie nada³
mu sk³adaj¹cy o�wiadczenie. Wyk³adnia o�wiadczenia woli sprowadza siê

54 Tam¿e.
55 Por. Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ woli�, s. 52, który powo³uje siê tu

na rozwa¿ania E. Danz�a (E. D a n z, Die Auslegung der Rechtsgechäfte, Jena 1987).
56 Tak Z. R a d w a ñ s k i, z powo³aniem siê na pracê E. Danz�a (zob. przypis poprzed-

ni).
57 Tak Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ woli �, s. 65, 66; t e n ¿ e, [w:] System

Prawa Prywatnego, t. II..., s. 55. Podobnie P. M a c h n i k o w s k i, [w:] Kodeks cywilny�,
s. 155.
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wówczas do nadania o�wiadczeniu sensu, jaki nada³ mu sk³adaj¹cy je i jaki
zosta³ �odczytany� przez adresata. Dyrektywa ta sprowadza siê zatem
do ustalenia �zgodnego zamiaru stron� (art. 65 §2 k.c.)58. W sytuacji
konfliktu wynikaj¹cego z przypisywania o�wiadczeniu woli odmiennego
znaczenia przez strony umowy59 (braku wspólnego zamiaru), w procesie
interpretacji przewa¿a ochrona zaufania i rozs¹dnych oczekiwañ adresata
nad �wol¹�, czy inaczej, intencjami b¹d� rozumieniem sk³adaj¹cego
o�wiadczenie (art. 65 § 1k.c.). Rozwi¹zanie to opiera siê m.in. na za-
³o¿eniu, ¿e osobie sk³adaj¹cej o�wiadczenie woli nale¿y stawiaæ wy¿sze
wymagania. To ona bowiem decyduje, w jaki sposób i w jakiej formie,
i o jakiej tre�ci sk³ada o�wiadczenie woli. W szczególno�ci podwy¿szenie
wymagañ dotyczy formy pisemnej. Wed³ug regu³y interpretacyjnej in
dubio contra proferentem sk³adaj¹cy o�wiadczenie woli, korzystaj¹cy ze
swobody formu³owania tre�ci o�wiadczenia (w szczególno�ci umowy),
ponosiæ powinien ryzyko niejasnej jego redakcji60. Regu³a ta ma charakter
subsydiarny i mo¿e znale�æ zastosowanie dopiero wówczas, gdy u¿ycie
ogólnych regu³ wyk³adni nie przyniesie zadowalaj¹cych rezultatów.

Wydaje siê, ¿e wzorzec cz³owieka rozs¹dnego, choæ nie w tak wyra�ny
sposób jak w konwencji wiedeñskiej (art. 8 ust. 2)61, zosta³ inkorporo-
wany do art. 65 k.c. i znajduje on wyraz w dyrektywach normatywnej
metody wyk³adni zamieszczonych w § 2 tego artyku³u. Nale¿y przyj¹æ
jednak, ¿e chodzi tu nie tylko o kryterium rozs¹dku rozumiane w¹sko
i sprowadzane wy³¹cznie do racjonalnego dzia³ania i racjonalnej oceny,
ale tak¿e o element etyczny, tj. s³uszno�æ i prawo�æ. Wzorzec powinien
byæ zatem budowany z odniesieniem do kryterium rozs¹dku i s³uszno�ci

58 Dyrektywa ta, choæ expressis verbis znajduje zastosowanie do umów, jest interpre-
towana rozszerzaj¹co i znajduje zastosowanie do wszelkich o�wiadczeñ woli sk³adanych
innej osobie. Por. P. M a c h n i k o w s k i, [w:] Kodeks cywilny�, s. 154.

59 Mo¿e tu chodziæ o szersze ujêcie przedmiotu wyk³adni, tj. ustalenia nie tylko znaczenia
o�wiadczenia woli, ale tak¿e rozstrzygniêcia, czy dosz³o do skutecznego z³o¿enia o�wiad-
czeñ, np. zawarcia umowy.

60 Bli¿ej Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ woli �, s. 128 i nast. Por. te¿ wyrok
SN z 18 marca 2003 r., IV CKN 1858/00 (niepubl. � cyt. za P. M a c h n i k o w s k i, [w:]
Kodeks cywilny�, s. 157).

61 Por. te¿ art. 5:101 zasad europejskiego prawa umów, a tak¿e art. 4.1. i art. 4.2. regu³
miêdzynarodowych umów handlowych UNIDROIT.



116

Ewa Rott-Pietrzyk

(prawo�ci i uczciwo�ci). De lege lata wyk³adniê tak¹ umo¿liwiaj¹ zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego62.

5. Wzorzec rozs¹dnej osoby jako standard wyk³adni o�wiad-
czenia woli � uwagi de lege ferenda

W doktrynie zwrócono uwagê, ¿e art. 65 k.c. jest sformu³owany
w sposób do�æ nieszczê�liwy. Podniesiono wobec tego unormowania
zarzut, ¿e zanim zostanie ono wykorzystane jako narzêdzie s³u¿¹ce wy-
k³adni, najpierw musi staæ siê przedmiotem skomplikowanych zabiegów
interpretacyjnych. Mimo ¿e regulacja ta po zabiegach interpretacyjnych
wpisuje siê w zakres wymagañ wynikaj¹cych dla wyk³adni z metody
kombinowanej (powszechnie dzi� przyjmowanej w prawach krajowych
i w prawie miêdzynarodowym), nale¿y j¹ uczyniæ bardziej czyteln¹. Zmia-
ny obecnie obowi¹zuj¹cej regulacji wyk³adni o�wiadczenia woli powinny
sprowadzaæ siê do bardziej przejrzystego i �przyjaznego� dla interpretatora
okre�lenia ogólnych regu³ wyk³adni z wykorzystaniem elementu subiek-
tywnego (zamiar sk³adaj¹cego o�wiadczenie woli) oraz obiektywnego
(ochrona rozs¹dnych oczekiwañ adresata o�wiadczenia woli, ochrona
jego uzasadnionego zaufania).

Zasadnicze zmiany art. 65 k.c. powinny i�æ w dwóch kierunkach.
Z pewno�ci¹ w odpowiedniku tego unormowania w nowej kodyfikacji
nale¿y usun¹æ klauzulê zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Natomiast miejsce
obiektywnego kryterium pozwalaj¹cego na okre�lenie tre�ci o�wiadczenia
woli, w sytuacji, gdy nie jest mo¿liwe ustalenie zamiaru sk³adaj¹cego
o�wiadczenie woli, powinno zaj¹æ kryterium rozs¹dku, znajduj¹ce wyraz
we wzorcu rozs¹dnej osoby.

Przy normatywnym okre�laniu elementu obiektywnego wyk³adni warto
rozwa¿yæ wykorzystanie wzorca rozs¹dnej osoby, wzoruj¹c siê na kon-
wencji wiedeñskiej63, zasadach europejskiego prawa umów64 i projekcie
CFR z lutego 2007 r.65 oraz regu³ach UNIDROIT66 i zasadach CEN-

62 Por. Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ woli�, s. 70-72.
63 Zob. art. 8 ust 2 konwencji.
64 Tak w art. 5:101 ust. 3 PECL.
65 Por. art. II.-8:101 ust. 3 projektu.
66 Por. art. 4.1 ust. 2 w odniesieniu do umów, art. 4.2. ust. 2 w odniesieniu do innych

czynno�ci prawnych.
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TRAL67. Regulacje przyjête w tych aktach daj¹ podstawê do budowy
wzorca �rozs¹dnej osoby�. Wzorzec ten jest pomocny przy interpretacji
o�wiadczeñ woli i innych prawnie donios³ych zachowañ stron, je�li nie
osi¹gniêto zadowalaj¹cych rezultatów na podstawie dyrektyw subiektyw-
nych wyk³adni, tj. nie ustalono zamiaru podmiotu sk³adaj¹cego o�wiad-
czenie woli. Wzorzec wyznacza �rozs¹dna osoba, tego samego rodzaju
co druga strona w tych samych okoliczno�ciach�. Nale¿y podkre�liæ, ¿e
zwrot �osoba tego samego rodzaju� odnosi siê do osoby, do której kie-
rowane jest o�wiadczenie (woli lub wiedzy) b¹d� inne zachowanie, a nie
do osoby, która dzia³a68. Wzorzec �rozs¹dnej osoby� ustala siê jednocze-
�nie w oderwaniu od konkretnej osoby, która jest adresatem o�wiadczenia
woli. Nie przyjmuje siê wiêc z góry punktu widzenia drugiej strony (adresata)
i nie bierze siê pod uwagê okoliczno�ci jej dotycz¹cych. Punkt widzenia
i rozumowanie drugiej strony zostan¹ uwzglêdnione o tyle, o ile pokrywaj¹
siê z rozumowaniem �rozs¹dnej osoby� ustalonym przez s¹d. Cel jest
jasno sprecyzowany � s¹d powinien in casu ustaliæ sposób rozumowania
rozs¹dnej osoby o przymiotach takich, jakie posiada druga strona w iden-
tycznych okoliczno�ciach. Hipotetyczne rozumowanie takiej osoby usta-
lone przez podmiot dokonuj¹cy oceny s³u¿y do interpretacji o�wiadczenia
woli kontrahenta. Je�li chodzi o przymioty strony, które maj¹ znaczenie
przy wyk³adni obiektywnej, nale¿y wskazaæ w szczególno�ci: jej zawód,
specjalno�æ, wiedzê i umiejêtno�ci, bran¿ê, w jakiej dzia³a, czas dzia³ania
na rynku, a tak¿e zwi¹zane z tym do�wiadczenie. Ustalaj¹c rozumowanie
osoby rozs¹dnej, nale¿y mieæ na wzglêdzie wszelkie istotne okoliczno�ci
danego przypadku (kontekst sytuacyjny), w tym: negocjacje, wszelkie
praktyki miêdzy stronami, zwyczaje oraz pó�niejsze postêpowanie stron69.
Buduj¹c wzorzec rozs¹dnej osoby, nale¿y wzi¹æ pod uwagê okoliczno�ci
wystêpuj¹ce na ró¿nych etapach dotycz¹cych umowy. Lista tych oko-

67 Zasada IV, 4.1.
68 Por. Przyk³ady, jakie podaje J.D. F e l t h a m, The United Nation Convention on

Contracts for the international Sale of Goods, Journal Bissines Law 1981, s. 349.
69 Por. art. 8 ust. 3 konwencji wiedeñskiej. Bli¿ej zob. J.S. Z i e g e l, Report to the

Uniform Law Conference of Canada on Convention on Contracts for the International
Sale of Goods, Commentary of Art. 8, para.(3), http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/
ziegel18.html.
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liczno�ci wskazanych we wszystkich wymienionych wy¿ej aktach miê-
dzynarodowych nie tworzy katalogu zamkniêtego.

Korzeni regulacji, zgodnie z któr¹ o�wiadczeniu nale¿y nadawaæ
obiektywne znaczenie (wg rozumienia �rozs¹dnej osoby�), mo¿na poszu-
kiwaæ w klasycznej zasadzie, ¿e w¹tpliwo�ci powinny byæ rozstrzygane
na niekorzy�æ osoby, o której zachowanie chodzi (contra proferentem)70.
Zasada ta zosta³a oparta na za³o¿eniu, ¿e z regu³y tylko ten, kto sk³ada
o�wiadczenie b¹d� podejmuje inne dzia³anie, ma mo¿e zadecydowaæ, jak
to uczyni (sposób, forma, tre�æ). Strona ponosi wiêc ryzyko, ¿e gdy przy
interpretacji jej zachowania zastosowany zostanie wzorzec rozs¹dnej osoby
o przymiotach drugiej strony (adresata) dzia³aj¹cej w takich samych
okoliczno�ciach, ocena jej zachowania mo¿e odbiegaæ od jej intencji.

Je�li natomiast chodzi o klauzulê zasad wspó³¿ycia spo³ecznego
wykorzystan¹ w art. 65 k.c., w pi�miennictwie sformu³owano postulat,
zgodnie z którym klauzulê tê mog³yby zast¹piæ �wzglêdy rozs¹dku i s³usz-
no�ci�71. Je�li nowa klauzula zosta³aby zamieszczona tak¿e w odpowied-
nikach art. 56 i art. 354 k.c., powsta³by spójny system w zakresie wyk³adni
o�wiadczenia woli, okre�lania tre�ci czynno�ci prawnej i wykonania
zobowi¹zania, którego czynno�æ prawna jest �ród³em.

Podsumowuj¹c ogólne z konieczno�ci uwagi dotycz¹ce wyk³adni de
lege ferenda, warto dodaæ, ¿e w �wietle analizy prawnoporównawczej72

regulacja przyjêta w art. 65 k.c. nie wymaga zmian o charakterze rewo-
lucyjnym w zakresie normatywnego zastosowania metody kombinowa-
nej. Zasadniczo idea wyk³adni z niej wynikaj¹ca odpowiada standardom
miêdzynarodowym. Warto jednak z zachowaniem dyrektyw charaktery-
stycznych dla tej metody zmieniæ obowi¹zuj¹c¹ regulacjê tak, aby by³a
bardziej czytelna i aby przed jej zastosowaniem nie wymaga³a sama �skom-
plikowanych zabiegów interpretacyjnych�73. Rozwa¿enia w nowej kody-

70 Tak J.O. H o n n o l d, Uniform Law for International Sales under 1980 United
Nations Convention, 3rd ed, Deventer-Boston 1999, s. 118.

71 Bli¿sze uzasadnienie tej propozycji omawia E. R o t t - P i e t r z y k, Klauzula ge-
neralna�, s. 373 i nast.

72 Analizê tak¹ przeprowadzi³am na pro�bê Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
(pt.: Wyk³adnia o�wiadczeñ woli � studium prawnoporównawcze).

73 Tak Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ woli�, s. 58. Zob. te¿ A. J ê d r z e -
j e w s k a, Koncepcja o�wiadczenia woli w prawie cywilnym, Warszawa 1992, s. 79 i nast.
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fikacji wymaga ponadto � o czym by³a mowa wy¿ej � kwestia, czy nale¿y
unormowaæ wyk³adniê umowy odrêbnie od wyk³adni o�wiadczenia woli.
Wiele zdaje siê przemawiaæ za takim w³a�nie rozwi¹zaniem, a w szcze-
gólno�ci Wspólny System Odniesienia (Common Frame of Reference �
CFR) opracowany przez Study Group i Acquis Group74 (projekt CFR
z lutego 2007 r.) maj¹cy stanowiæ podstawê dla opracowania Europej-
skiego kodeksu cywilnego. Rozwa¿enia wymaga tak¿e zamieszczenie obok
ogólnych regu³ wyk³adni regu³ szczegó³owych, tj. zasady contra profe-
rentem, regu³y nakazuj¹cej przyjêcie interpretacji pozwalaj¹cej na utrzy-
manie umowy w mocy (in favorem contractus), tj. ¿yczliwej interpretacji
umowy (benigna interpretatio), zasady pierwszeñstwa postanowieñ
negocjowanych indywidualnie, zasady nakazuj¹cej interpretacjê poszcze-
gólnych terminów postanowieñ umownych w kontek�cie ca³ej umowy.

Uzupe³niona regulacja polska przystawa³aby w ten sposób do wzor-
ców miêdzynarodowych, a tak¿e likwidowa³aby niedogodno�ci wynika-
j¹ce ze stosowania dyrektyw wyk³adni przyjêtych w art. 65 k.c.

74 Ostatnio w naszym pi�miennictwie na ten temat w dwóch tekstach opublikowanych,
[w:] Europeizacja prawa prywatnego, red. M. Pazdan, W. Popio³ek, E. Rott-Pietrzyk,
M. Szpunar, Warszawa 2007 (w druku): J. R a j s k i, Rozwój tendencji do europeizacji prawa
prywatnego, Warszawa 2007, s. 1051 i nast. oraz  F. Z o l l, Metoda Acquis � Group. Wk³ad
w harmonizacjê prawa umów w Europie, Warszawa 2007, s. 1539 i nast., a tak¿e P. M a c h -
n i k o w s k i, Przepisy dotycz¹ce czynno�ci prawnych w projekcie Common Frame of
Reference i w projekcie Principles of the Existing EC Contract Law, tekst przygotowany
dla KKPC (w maszynopisie).


