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Glosa*

do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 21 kwietnia 2010 r.
(V CSK 369/09)1

1. Przedmiotem analiz podjêtych przez niniejsz¹ glosê bêd¹ wyra¿one
w sentencji i w uzasadnieniu wyroku SN pogl¹dy co do charakteru prawnego
pozornego o�wiadczenia woli i zasad wyk³adni takich o�wiadczeñ. Spo-
�ród co najmniej kilku istotnych problemów poruszonych przez SN w³a�nie
zagadnienia naszkicowane wy¿ej wydaj¹ siê najdonio�lejsze z teoretycz-
nego punktu widzenia. Charakter prawny pozornego o�wiadczenia woli
jest w nauce prawa cywilnego dyskusyjny; przyjête przez SN za³o¿enie,
¿e chodzi tu o �normalne� o�wiadczenie woli, ju¿ prima facie budzi wiêc
zastrze¿enia. Poniewa¿ to w³a�nie charakter prawny pozornego o�wiad-
czenia woli determinuje stosowanie do takich o�wiadczeñ przepisów
kodeksu cywilnego dotycz¹cych expressis verbis o�wiadczeñ woli albo
czynno�ci prawnych, konieczne stanie siê jego ustalenie. Nadto, problemy
zwi¹zane z wyk³adni¹ nale¿¹ do najistotniejszych zagadnieñ dogmatyki
prawa cywilnego � i ju¿ sam ten fakt uzasadnia po�wiêcenie im uwagi.

Pogl¹dy SN, zw³aszcza te dotycz¹ce zasadniczej dla niniejszej glosy
problematyki charakteru prawnego o�wiadczeñ pozornych i zasad ich

* Publikacja powsta³a przy wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
1 Publikowany w Systemie Informacji Prawnej Lex (Lex Omega) 49/2010, LEX nr

602337.
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wyk³adni, nie zosta³y sformu³owane wy³¹cznie w tezie orzeczenia czy
w konkretnym fragmencie jego uzasadnienia. St¹d konieczne bêdzie zre-
konstruowanie pogl¹dów SN zarówno na podstawie tez, jak i uzasad-
nienia. Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e pogl¹dy te zosta³y sformu³owane w spo-
sób na tyle abstrakcyjny, ¿e mo¿liwe bêdzie prowadzenie analiz w³a�ciwie
w oderwaniu od stanu faktycznego, na którego tle zosta³y wypowiedziane.

2.1. Charakter prawny o�wiadczenia pozornego ujmowany jest w do-
gmatyce rozmaicie2. W glosie przyjmujê trafno�æ pogl¹du naszkicowa-
nego po raz pierwszy przez Z. Radwañskiego3, a rozwiniêtego przez
K. Mularskiego4, zgodnie z którym pozorno�æ, najogólniej rzecz bior¹c,
polega na innym ni¿ powszechnie przyjêty sposobie pos³u¿enia siê zna-
kami. Z tego punktu widzenia nale¿y odró¿niæ od siebie tzw. pozorno�æ
ca³kowit¹ czy absolutn¹ od pozorno�ci wzglêdnej. Ta pierwsza polega na
tym, ¿e dany podmiot, np. P1, przed z³o¿eniem danego o�wiadczenia
uzyskuje zgodê innego podmiotu, np. P2, na zmianê ogólnych regu³
znaczeniowych w taki sposób, ¿e wytworzone materialne substraty znaku,
np. M, którym na gruncie powszechnych regu³ znaczeniowych nale¿a-
³oby przypisaæ sens takiego czy innego o�wiadczenia woli, na mocy
uzgodnienia stron staj¹ siê materialnymi substratami jakiego� innego znaku,
niebêd¹cego o�wiadczeniem woli5. Ta druga natomiast sprowadza siê do
przypisania materialnym substratom znaku innego znaczenia ni¿ wyzna-
czone przez regu³y powszechne, acz ci¹gle pozwalaj¹cego uznaæ je za
materialne substraty jakiego� o�wiadczenia woli6. W pierwszym przypad-
ku nie mamy do czynienia w ogóle z o�wiadczeniem woli; w drugim �
z �normalnym� o�wiadczeniem woli, którego tre�æ odbiega jednak od
tre�ci, która by³aby mu przypisana na gruncie powszechnych regu³
znaczeniowych.

2 Literaturê przedmiotu i rozbie¿ne stanowiska przedstawia najszerzej K. M u l a r s k i,
Pozorno�æ o�wiadczenia woli. Zarys problematyki semiotycznej, KPP 2007, nr 3, s. 614.
3 Po raz pierwszy Z. R a d w a ñ s k i, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 56 i nast.
4 K. M u l a r s k i, Pozorno�æ�, passim; zob. tak¿e Z. R a d w a ñ s k i, [w:] System

prawa prywatnego, t. II: Prawo cywilne � czê�æ ogólna, red. Z. Radwañski, wyd. 2, Warszawa
2008, s. 388 i nast.
5 K. M u l a r s k i, Pozorno�æ�, s. 622 i nast.
6 Tam¿e, s. 630 i nast., 643.
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S¹d Najwy¿szy nie tylko jednak nie widzi tej ró¿nicy, zdaj¹c siê
entymematycznie zak³adaæ, ¿e w przypadku pozorno�ci zawsze mamy
do czynienia z o�wiadczeniem woli, lecz co gorsza, rozumie chyba znaczenie
wyra¿enia �o�wiadczenie woli� wedle dawno przebrzmia³ej teorii woli.
Zgodnie z t¹ teori¹, o�wiadczenie woli to tyle co zdanie w sensie logicz-
nym o zasz³ym albo w³a�nie zachodz¹cym prze¿yciu psychicznym7.
�wiadcz¹ o tym fragmenty jednej z tez orzeczenia, gdzie mowa o tym,
¿e o�wiadczenie woli jest z³o¿one dla pozoru wtedy, gdy z góry powziê-
tym zamiarem stron jest brak woli wywo³ania skutku prawnego
wynikaj¹cego z umowy, któr¹ zawieraj¹�; dalej mowa jest tak¿e o ��wia-
domo�ci i zamiarze [stron co do pozorno�ci]� czy o tym, czego strony
�chc¹� (podkr. moje). SN nie krytykuje równie¿ s¹du apelacyjnego
w zakresie, w jakim jego wywody � dotycz¹ce �ustalania stanów �wia-
domo�ci� � zupe³nie ju¿ jednoznacznie stoj¹ na gruncie teorii woli.

Teoria woli, któr¹ zdaje siê przyjmowaæ SN, zosta³a tymczasem wie-
loaspektowo i przekonuj¹co skrytykowana w nowszej literaturze cywi-
listycznej8. Nie sposób w tym miejscu przytaczaæ wszelkich sformu³o-
wanych w ramach tej krytyki argumentów. Nale¿a³oby mo¿e jedynie
wskazaæ na dwa niepodnoszone dot¹d w wyra�ny sposób elementy. Otó¿
po pierwsze, teoria ta prowadzi do sprzeczno�ci z obowi¹zuj¹cymi za-
sadami prawa dowodowego, zgodnie z którymi dany fakt musi byæ
udowodniony, a jedynie wyj¹tkowo, gdy przepis szczególny na to po-
zwala, uprawdopodobniony. Prze¿ycie psychiczne nie mo¿e byæ tymcza-
sem udowodnione, a jedynie uprawdopodobnione. Dowód zak³ada³by albo
istnienie telepatii (i istnienie jakich� intersubiektywnie weryfikowalnych
sposobów komunikowania wiadomo�ci uzyskanych w ramach jej wy-
korzystania), albo dopuszczalno�æ stosowania wysublimowanych tortur,
7 Zob. reprezentatywnie Z. R a d w a ñ s k i, Teoria�, s. 37; pó�niej np. t e n ¿ e, [w:]

System�, s. 14. Zob. tak¿e A. J ê d r z e j e w s k a, Koncepcja o�wiadczenia woli w prawie
cywilnym, Warszawa 1992, s. 10 i nast.
8 Zob. zw³aszcza reprezentatywnie Z. R a d w a ñ s k i, Teoria�, s. 39 i nast.; pó�niej

np. t e n ¿ e, [w:] System�, s. 15 i nast. Ostatnio szczególnie dobitnie: t e n ¿ e, Teorie
o�wiadczeñ woli w �wietle najnowszych zjawisk spo³ecznych � komunikacji elektronicznej
i ochrony konsumentów, [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Ksiêga pami¹tkowa de-
dykowana Profesorowi Stanis³awowi So³tysiñskiemu, red. A. Nowicka, Poznañ 2005, passim.
Zob. tak¿e A. J ê d r z e j e w s k a, Koncepcja o�wiadczenia woli w prawie cywilnym,
Warszawa 1992, s. 10 i nast.
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które, jak wie�æ prasowa niesie, pozwalaj¹ w ograniczonym stopniu
uzyskaæ informacjê na temat prze¿yæ psychicznych podmiotu. Udowod-
nione mo¿e byæ tymczasem wy³¹cznie jakie� dostrzegalne przez inne
podmioty zachowanie, w tym � wytworzenie okre�lonego znaku. Znak
jest za� jedynie oznak¹9 danego prze¿ycia psychicznego (np. to, ¿e kto�
powiedzia³: �chcê sprzedaæ rower za 1000 z³�, jest oznak¹ pozwalaj¹c¹
z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa wnosiæ, i¿ podmiot ten istotnie chcia³
sprzedaæ rower za tak¹ cenê; nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e chodzi³o
o co� zupe³nie innego, np. o kpinê czy ¿art)10. Po drugie, krytykom teorii
woli umknê³y chyba zwi¹zane z ni¹ problemy moralne. Otó¿ nieprzypad-
kowo za wielk¹ zdobycz prawa uwa¿a siê odst¹pienie od wi¹zania skut-
ków prawnych (zw³aszcza karnoprawnych) z my�lami podmiotu, a w
filozofii chêtnie cytuje siê dictum Austina, wedle którego �nasze s³owa
to nasze wiêzy�11. Skutki prawne wi¹zaæ bowiem mo¿na w³a�nie z czynem
� w naszym przypadku z wytworzeniem okre�lonego znaku, a nie z my-
�lami, zamiarami, pragnieniami etc., które wytworzeniu takiego znaku
z mniejszym lub wiêkszym prawdopodobieñstwem towarzysz¹.

Wobec powy¿szego, SN winien rozumieæ �o�wiadczenie woli� w inny,
wolny od wszelkich psychologizacji sposób. Najbardziej pog³êbione studia
w tym przedmiocie przeprowadzi³ Z. Radwañski; który zapewne �wia-
domie rezygnuj¹c ze sformu³owania definicji klasycznej, poda³ najwa¿-
niejsze postulaty znaczeniowe tego wyra¿enia. Próbuj¹c je podsumowaæ
w sposób nieroszcz¹cy pretensji do zupe³no�ci, acz, jak siê zdaje,
wystarczaj¹cy na potrzeby niniejszych badañ, mo¿na powiedzieæ, ¿e
o�wiadczenie woli jest czynem podmiotu prawa cywilnego12, maj¹cym
status czynno�ci konwencjonalnej13, polegaj¹cym na wytworzeniu zna-
ku14, z którym okre�lone regu³y znaczeniowe wi¹¿¹ znaczenie (sens)

9 Co do znaczenia wyra¿enia �oznaka� zob. Z. Z i e m b i ñ s k i, Logika praktyczna,
Warszawa 2002, s. 14.
10 Problemy z t¹ �teori¹� na gruncie przepisów dowodowych prawdopodobnie jako

pierwszy dostrzeg³ R. L o n g c h a m p s de B e r i e r, Zobowi¹zania, Poznañ 1984, s. 78.
11 J.L. A u s t i n, Jak dzia³aæ s³owami, [w:] Mówienie i poznawanie, Warszawa 1993,

s. 559.
12 Z. R a d w a ñ s k i, Teoria�, s. 41 i nast.
13 Tam¿e, s. 43 i nast.; por. tak¿e pó�niej Z. R a d w a ñ s k i, [w:] System�, s. 18 i nast.
14 Z. R a d w a ñ s k i, [w:] System�, s. 17 i nast.
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ustanowienia normy indywidualnej, maj¹cej przy tym donios³o�æ w obszarze
prawa cywilnego15.

Powróæmy jednak do g³ównego w¹tku rozwa¿añ, zwi¹zanego z praw-
nym charakterem o�wiadczeñ pozornych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e o�wiad-
czenie jest pozorne wtedy i tylko wtedy, gdy jeden z podmiotów wyrazi
zgodê, aby �o�wiadczenie by³o z³o¿one dla pozoru� albo �dla ukrycia innej
czynno�ci prawnej� (art. 83 § 1 zd. 1 i 2 k.c.). Wobec tego ustalenie,
¿e mamy do czynienia z o�wiadczeniem pozornym, musi byæ poprze-
dzone ustaleniem, ¿e zosta³a wyra¿ona zgoda na z³o¿enie pozornego
o�wiadczenia; jeszcze inaczej, fakt, i¿ mamy do czynienia z o�wiadcze-
niem pozornym pozwala w sposób pewny wnioskowaæ o tym, ¿e wyra¿ono
na takie o�wiadczenie zgodê, ale fakt ten mo¿na ustaliæ tylko ustalaj¹c
fakt wyra¿enia zgody. S¹dowi Najwy¿szemu tymczasem ten szczególny
problem zwi¹zany ze zgod¹ na z³o¿enie o�wiadczenia pozornego zupe³nie
umkn¹³. W tym miejscu nale¿y wiêc charakter prawny takiej zgody ustaliæ.

Za³ó¿my niezobowi¹zuj¹co, ¿e zgoda na z³o¿enie o�wiadczenia pozor-
nego jest � jak zdaje siê milcz¹co zak³adaæ SN � �zwyk³ym� o�wiadcze-
niem woli. Nawet na gruncie wy¿ej sformu³owanej, uproszczonej definicji
od razu widaæ, ¿e takie za³o¿enie jest nietrafne. Nie jest tu stanowiona
¿adna norma indywidualna; strony nie formu³uj¹ nakazu czy zakazu okre-
�lonego postêpowania. Nie formu³uj¹ one nawet nakazu pos³ugiwania siê
jêzykiem w okre�lony sposób, lecz zmieniaj¹ jedynie powszechne regu³y
znaczeniowe poprzez wprowadzenie znanej tylko im definicji projektu-
j¹cej. Nowa norma jêzykowa, nawet je�liby mo¿na o czym� takim mówiæ,
nie jest wszak¿e norm¹ postêpowania. Pogl¹d, ¿e nie chodzi tu o o�wiad-
czenie woli jest zreszt¹ raczej powszechnie prezentowany w doktrynie16.
Skoro nie mo¿e tu chodziæ o o�wiadczenie woli, jaki jest charakter prawny
takiej zgody?

W dogmatyce prawa cywilnego od dziesiêcioleci pojawia³a siê kate-
goria bardzo ró¿nie w szczegó³ach rozumianych o�wiadczeñ podobnych
15 Z. R a d w a ñ s k i, Teoria�, s. 44, 59, 61 i nast.; t e n ¿ e, Prawo cywilne � czê�æ

ogólna, Warszawa 2009, s. 215; por. tak¿e t e n ¿ e, [w:] System�, s. 19 i nast., 27, 30,
34.
16 Zob. zw³aszcza K. M u l a r s k i, Pozorno�æ�, s. 621 i podana tam literatura. Zob.

tak¿e Z. R a d w a ñ s k i, Teoria�, s. 56, wedle którego chodzi tu o �swoist¹ umowê�,
a tak¿e M. G u t o w s k i, Niewa¿no�æ czynno�ci prawnej, Warszawa 2006, s. 170.
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do o�wiadczeñ woli, czynno�ci podobnych do czynno�ci prawnych etc.
Zagadnienie tego rodzaju zdarzeñ prawnych zosta³o ostatnio szczegó³owo
opracowane. Przy wykorzystaniu dziedzin wiedzy bardziej ogólnych od
prawoznawstwa sformu³owano hipotezy wyznaczaj¹ce tre�æ nazwy
�czynno�æ podobna do czynno�ci prawnych�. Za �czynno�ci podobne
do czynno�ci prawnych� uznano takie czynno�ci konwencjonalne maj¹ce
charakter performatywu, których regu³y sensu nie s¹ konstruowane przez
prawodawcê, a z których wytworami prawodawca w okre�lonych
okoliczno�ciach wi¹¿e okre�lone skutki prawne17. Na gruncie tej definicji
okre�lono katalog zdarzeñ prawnych z kodeksu cywilnego oraz kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego, maj¹cych status czynno�ci podobnych do
czynno�ci prawnych. Jednym z nich by³a w³a�nie zgoda na z³o¿enie
o�wiadczenia dla pozoru18. W pracy po�wiêconej czynno�ciom podob-
nym do czynno�ci prawnych kwalifikacja ta nie zosta³a jednak szerzej
uzasadniona; st¹d nale¿y to uczyniæ w tym miejscu.

Zgoda na z³o¿enie o�wiadczenia pozornego ma charakter czynno�ci
konwencjonalnej. Na dowód tego wystarczy wskazaæ, ¿e zmieniæ regu³y
znaczeniowe danego systemu znakowego (zw³aszcza jêzyka) albo innego
zbioru znaków (np. kodu flag na okrêtach lub statkach) mo¿na jedynie
pos³uguj¹c siê jêzykiem, a pos³ugiwanie siê jêzykiem jest najbardziej
�sztandarow¹� i powszechn¹ czynno�ci¹ konwencjonaln¹. Co najwa¿niej-
sze, regu³y dokonywania takich zmian nie zosta³y ustalone w tek�cie
prawnym (w przeciwieñstwie do regu³ sensu czynno�ci prawnych, takich
jak zawarcie umowy sprzeda¿y, wystawienie weksla itd.), lecz ukszta³-
towa³y siê w spo³ecznej praktyce jêzykowej. Czynno�æ taka ma nadto
charakter performatywu, tj. powoduje zmiany w tzw. rzeczywisto�ci
idealnej; takie oto, ¿e dany przedmiot sta³ siê materialnym substratem
danego znaku, nie posiadaj¹c wcze�niej tej w³asno�ci. Jest te¿ zdarzeniem
prawnym, poniewa¿ w okre�lonych okoliczno�ciach prawodawca wi¹¿e
z dokonaniem zmiany regu³ znaczeniowych okre�lone skutki prawne.

2.2. Wyniki powy¿szych analiz umo¿liwiaj¹ ju¿ przej�cie do badañ nad
kolejnym problemem, mianowicie wyk³adni zgody na z³o¿enie o�wiad-
17 Zob. szeroko K. M u l a r s k i, Czynno�ci podobne do czynno�ci prawnych, War-

szawa 2011, s. 200.
18 Tam¿e, s. 204.
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czenia pozornego. Przypomnijmy, ¿e niezale¿nie od tego, czy podzieli siê
kwalifikacjê zgody na z³o¿enie o�wiadczenia pozornego jako czynno�ci
podobnej do czynno�ci prawnych w podanym wy¿ej rozumieniu, jest
spraw¹ pewn¹, ¿e nie jest to o�wiadczenie woli. Skoro tak, na krytykê
zas³uguje za³o¿enie przyjête entymematycznie przez SN (a bêd¹ce kon-
sekwencj¹ krytykowanego wcze�niej za³o¿enia, ¿e chodzi tu o �zwyk³e�
o�wiadczenie woli), jakoby do wyk³adni takich o�wiadczeñ nale¿a³o
stosowaæ bezpo�rednio (�automatycznie�) przepisy o wyk³adni o�wiad-
czeñ woli. Przepisy te dotycz¹ przecie¿ expressis verbis jedynie �o�wiad-
czeñ woli�, st¹d zarówno sama mo¿liwo�æ ich stosowania, jak i ewen-
tualny sposób takiego stosowania (w drodze analogii, wyk³adni
rozszerzaj¹cej etc.) do m.in. zgody na z³o¿enie o�wiadczenia pozornego
wymaga szczegó³owego uzasadnienia19. W pierwszej kolejno�ci nale¿y
zastanowiæ siê, czy czynno�æ taka w ogóle podlega wyk³adni, i dopiero
w razie uzyskania pozytywnej odpowiedzi na to pytanie ustaliæ, jak
wyk³adnia ma przebiegaæ. Podkre�lmy na wstêpie, ¿e przez �wyk³adniê�
bêdziemy rozumieli � w zgodzie z dominuj¹cym stanowiskiem naukowym
� przypisanie okre�lonemu obiektowi okre�lonego znaczenia wedle okre-
�lonych regu³20.

W semiotyce, nauce zdecydowanie ogólniejszej od prawoznawstwa,
przyjmuje siê chyba jednolicie, ¿e przypisanie jakiegokolwiek znaczenia
jakiemukolwiek przedmiotowi zawsze wymaga przeprowadzenia wyk³ad-
ni (interpretacji tego przedmiotu)21. Za³o¿enie to trafnie przyjmuje siê
równie¿ dla prawa cywilnego i odnosi do o�wiadczeñ woli22. Skoro zasada,
powiedzmy, powszechnej interpretacji stanowi w uproszczeniu prawo
nauki, nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e wyk³adni bêd¹ podlega³y równie¿ przed-
mioty takie jak zgoda na z³o¿enie o�wiadczenia pozornego.

19 Szeroko K. M u l a r s k i, Czynno�ci�., s. 212 i nast. Stosowanie przepisów o o�wiad-
czeniach woli czy czynno�ciach prawnych do bardzo ró¿nie w szczegó³ach rozumianych
�o�wiadczeñ podobnych� jest szerokim problemem; zob. Z. B a n a s z c z y k, [w:] System
prawa prywatnego, red. M. Safjan, t. I, Warszawa 2007, s. 889 i nast.
20 Zob. np. Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ woli sk³adanych indywidualnym

adresatom, Ossolineum 1992, s. 10 i pó�niej t e n ¿ e, [w:] System�, s. 39 i nast.
21 W pracach cywilistycznych o tym za³o¿eniu Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiad-

czeñ�, s. 12 i nast.; pó�niej np. t e n ¿ e, [w:] System�, s. 43.
22 Zob. reprezentatywnie Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ�, s. 12 i nast.
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Du¿o bardziej skomplikowany jest problem sposobu prowadzenia
wyk³adni analizowanej w glosie zgody na z³o¿enie o�wiadczenia pozor-
nego. Badania bêd¹, si³¹ rzeczy, raczej szkicowe, a to nie tylko ze wzglêdu
na ramy niniejszej glosy, ale i fakt, ¿e problem wyk³adni nale¿y do jednych
z najtrudniejszych i najbardziej zawi³ych w ca³ej cywilistyce23. Rozpocz¹æ
nale¿y od ustalenia sposobu, w jaki mo¿e tu zostaæ zastosowany fun-
damentalny dla wyk³adni o�wiadczeñ woli art. 65 k.c. Otó¿ nale¿y za-
uwa¿yæ, ¿e sam �nagi� przepis, choæ zakodowane w nim normy niczym
w swej mocy prawnej nieustêpuj¹ce innym normom prawnym24 , ma
jednak zdecydowanie mniejsze znaczenie dla wyk³adni ni¿ okre�lone
koncepcje teoretyczne (�teorie�). Teorie takie ukszta³towane zosta³y pod
wyra�nie wiêkszym wp³ywem ró¿nych koncepcji filozoficznych czy
semiotycznych ni¿ pod wp³ywem samych przepisów ustawy. Przepis
bowiem nie tylko nie przes¹dza kluczowej dla przeprowadzania wyk³adni
metody25, ale nie pozwala nawet na wyinterpretowanie norm, które
tworzy³yby jaki� spójny system regu³ wyk³adni26. Jest on jedynie �zbitk¹
dyrektyw stanowi¹cych element semiotyki ogólnej, ukszta³towanych na
prawny u¿ytek rzymskich maksym, wskazañ na donios³o�æ zjawisk
psychicznych, odes³añ do okre�lonych warto�ci moralnych oraz do praktyki
spo³ecznej�27. Wobec powy¿szego przepis ten bêdzie stosowalny w zakresie,
w jakim naka¿¹ to tezy uwzglêdniaj¹cej go teorii. Teori¹, któr¹ z racji jej
najszerszego uzasadnienia i przekonuj¹cej podbudowy semiotycznej na-
le¿y tu przyj¹æ, jest teoria Z. Radwañskiego, przedstawiona najpe³niej
w cytowanej ju¿ wcze�niej pracy �Wyk³adnia o�wiadczeñ woli sk³ada-
nych indywidualnym adresatom�.

Zgodnie z przyjêt¹ teori¹, podstawowym, wymagaj¹cym rozstrzygniê-
cia ju¿ na pocz¹tku rozwa¿añ zagadnieniem jest problem metody wyk³ad-
23 Zob. zw³aszcza Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ�, s. 7.
24 Tam¿e, s. 37 i nast.; pó�niej t e n ¿ e, [w:] System�, s. 45 i nast. W literaturze

niemieckiej chyba odmiennie W. F l u m e, Allgemeiner Teil..., s. 308.
25 Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ..., s. 58. Odmiennie, moim zdaniem, nie-

trafnie E. R o t t - P i e t r z y k, Wyk³adnia o�wiadczenia woli (studium prawnoporównaw-
cze), SPP 2007, nr 3-4, s. 5, 31.
26 Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ�, s. 58; pó�niej t e n ¿ e, [w:] System...,

s. 48, 54.
27 Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ�, s. 58; pó�niej t e n ¿ e, [w:] System�,

s. 54.
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ni. Rozstrzygniêcie tego problemu warunkuje bowiem ca³y dalszy proces
wyk³adni. Przez �metodê wyk³adni� rozumie siê przy tym usystematy-
zowany zespó³ dyrektyw (regu³) wskazuj¹cych sêdziemu, jak ma postê-
powaæ, aby ustaliæ w³a�ciwe znaczenie tego obiektu w procesie stoso-
wania prawa�28. Podstaw¹ usystematyzowania konkretnych dyrektyw
wyk³adni s¹ okre�lone za³o¿enia aksjologiczne, zasady prawa czy, najogól-
niej rzecz ujmuj¹c, okre�lone warto�ci29. Pierwsz¹ z metod jest metoda
subiektywno-indywidualna, ugruntowana w zasadzie czy warto�ci auto-
nomii woli, zmierzaj¹ca do ustalenia takiego sensu danego zachowania
podmiotu, jaki by³ z nim wi¹zany przez sam podmiot30. Podkre�liæ wypada,
¿e chodzi o ustalenie znaczenia, a nie tre�ci ukrytej za o�wiadczeniem
tak czy inaczej rozumianej �woli�31. Metoda normatywna (obiektywna),
ugruntowana w takich warto�ciach jak zaufanie czy pewno�æ obrotu,
zmierza tymczasem w uproszczeniu do ustalenia znaczenia danego za-
chowania wedle ogólnych, przyjêtych w danej spo³eczno�ci regu³ zna-
czeniowych32. Mo¿liwe jest te¿ przyjêcie metody kombinowanej � uwzglêd-
niaj¹cej postulaty obu metod modelowych i ustalaj¹cej zasady preferencji
miêdzy tymi postulatami; konieczno�æ ugruntowania wyk³adni jedynie
w jednej z metod modelowych, o której ni¿ej, zwalnia jednak z koniecz-
no�ci szerszego przedstawiania tej metody.

W monografii po�wiêconej czynno�ciom podobnym do czynno�ci
prawnych ustalono, ¿e wyk³adni takich czynno�ci nale¿y dokonywaæ
wedle metody subiektywnej. W tym miejscu nale¿y odnie�æ podane tam
argumenty do zgody na z³o¿enie o�wiadczenia pozornego33. Zgoda na

28 Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ�, s. 46; pó�niej t e n ¿ e, [w:] System�,
s. 49, definiuj¹c metodê wyk³adni o�wiadczeñ woli. Ten sposób rozumienia �metody�
przyjêli ostatnio J. G r y k i e l, M. L e m k o w s k i, Czynno�ci prawne. Komentarz do art.
56-81 KC, Warszawa 2010, s. 175 i nast.
29 Por. Z. R a d w a ñ s k i, [w:] System�, s. 50 i powo³ana tam literatura.
30 Co do metody i uzasadniaj¹cych j¹ warto�ci zob. zw³aszcza Z. R a d w a ñ s k i, Wy-

k³adnia o�wiadczeñ�, s. 49 i nast.; ostatnio t e n ¿ e, [w:] System�, s. 5.
31 Tak trafnie Z. R a d w a ñ s k i, [w:] System�, s. 40 i nast.; nietrafnie E. R o t t -

P i e t r z y k, Wyk³adnia�, s. 5, 34; przyjêty tu sposób rozumienia metody subiektywnej
jest konsekwencj¹ odrzucenia �teorii� woli.
32 Co do metody i uzasadniaj¹cych j¹ warto�ci zob. zw³aszcza Z. R a d w a ñ s k i, Wy-

k³adnia o�wiadczeñ�, s. 49 i nast.; ostatnio t e n ¿ e, [w:] System�, s. 51 i nast.
33 Zob. K. M u l a r s k i, Czynno�ci�, s. 295 i nast.
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z³o¿enie o�wiadczenia pozornego jest czynno�ci¹ konwencjonaln¹, skon-
struowan¹ przez regu³y sensu obowi¹zuj¹ce niezale¿nie od systemu
prawnego. Istniej¹ca tylko na gruncie systemu prawnego metoda obiek-
tywna ju¿ z samego tego faktu nie mo¿e byæ doñ odniesiona. Dalej, zgoda
taka ma charakter performatywu, jej wytwór w tzw. rzeczywisto�ci idealnej
zaczyna istnieæ ju¿ w chwili jej dokonania. Wyk³adnia obiektywna w jaki�
dziwny sposób prowadzi³aby do zmian czy modyfikacji takiego bytu.
Nadto, zgoda taka wykazuje przynajmniej kilka cech w³a�ciwych dla
takich o�wiadczeñ woli, do których stosuje siê wy³¹cznie metodê subiek-
tywn¹. Przede wszystkim ma charakter osobisty; nie mo¿na jej dokonaæ
przez pe³nomocnika (co najwy¿ej mo¿e pojawiæ siê pos³aniec przekazu-
j¹cy informacjê o ju¿ dokonanej zgodzie). Zgoda mo¿e te¿ byæ w ka¿dym
czasie odwo³ana. Wreszcie, taki pogl¹d uzasadniaj¹ tak¿e wzglêdy funk-
cjonalne. W przeciwieñstwie do w pe³ni skutecznych umów cywilno-
prawnych o szczególny sposób komunikowania siê sama zmiana regu³
znaczeniowych nie ma charakteru normatywnego, a w konsekwencji nie
wyznacza nikomu ¿adnych praw i obowi¹zków. Nie wystêpuje tu wiêc
charakterystyczny dla metody obiektywnej moment ochrony czyjego�
uzasadnionego zaufania34.

Powy¿sze pozwala ju¿ sprecyzowaæ cel wyk³adni subiektywnej. Bêdzie
nim ustalenie takiego znaczenia zgody, jakie z obiektem tym najprawdo-
podobniej wi¹za³ podmiot, który ten obiekt wytworzy³ (autor czyn-
no�ci konwencjonalnej). W procesie ustalania tego znaczenia bierze siê
pod uwagê wy³¹cznie obiekty (wzglêdnie zespo³y obiektów) bêd¹ce
oznakami prze¿yæ psychicznych tego podmiotu. Nie bierze siê wiêc pod
uwagê � w przeciwieñstwie do metody obiektywnej (normatywnej) �
obiektów znanych innym podmiotom (adresatom, ewentualnie odbiorcom
o�wiadczenia). Za³ó¿my przyk³adowo, ¿e dany podmiot powiedzia³ swoim
przyjacio³om, ¿e powie koledze �zgadzam siê� tylko po to, ¿eby mieæ
�wiêty spokój, a nie dlatego, ¿e zamierza istotnie zgodziæ siê na zmianê
regu³ znaczeniowych. Z wyra¿eniem �zgadzam siê� bêdzie wówczas
nale¿a³o powi¹zaæ znaczenie mniej wiêcej takie: �odczep ty siê wreszcie
ode mnie!� a nie: �zgadzam siê na to, by sprzeda¿ by³a w istocie daro-

34 Zob. szerzej argumentacja w odniesieniu do wszelkich czynno�ci podobnych do
czynno�ci prawnych K. M u l a r s k i, Czynno�ci�, s. 317 i nast.
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wizn¹�. Wobec tego, co wy¿ej powiedziano, w procesie wyk³adni zostan¹
bowiem uwzglêdnione jedynie oznaki prze¿yæ autora o�wiadczenia, nawet
je�li jego adresat nie móg³ o nich wiedzieæ.

Na gruncie powy¿szego mo¿na ju¿ poczyniæ ustalenia co do przebiegu
procesu wyk³adni. Po pierwsze, tak samo jak w przypadku o�wiadczeñ
woli35 proces wyk³adni nie bêdzie dotyczy³ jedynie czego� ju¿ uprzednio
uznanego za wyra¿enie zgody, lecz bêdzie siê odnosi³ tak¿e do ustalenia,
czy dany przedmiot w ogóle jest zgod¹ na z³o¿enie o�wiadczenia pozor-
nego. Bardziej formalnie rzecz ujmuj¹c, wyk³adnia dotyczy wszelkich
przedmiotów bêd¹cych potencjalnie materialnym substratem zgody na
z³o¿enie o�wiadczenia pozornego36. Nie ma bowiem jaki� szczególnych
regu³, innych ni¿ regu³y interpretacji, pozwalaj¹cych uznaæ dany przed-
miot za znak jakiego� rodzaju czy typu37. Proces interpretacji zgody zaczyna
siê, podobnie jak to ma w uproszczeniu miejsce w przypadku o�wiadczeñ
woli, od �domniemania powszechnego znaczenia�38. Materialnym sub-
stratom znaku, którego standardowym znaczeniem jest �zgadzam siê�
(�dobrze, niech tak bêdzie�, �ok!�, podanie rêki i serdeczny u�miech etc)
nale¿y wiêc przydaæ w³a�nie takie standardowe znaczenie, chyba ¿e co
innego zosta³oby w danej sprawie udowodnione. W procesie interpretacji
bierze siê pod uwagê jednak nie tylko fakty z chwili wytworzenia danego
przedmiotu, lecz równie¿ fakty pó�niejsze39. Co siê tyczy tych faktów
pó�niejszych, bêd¹ one zasadniczo takie same jak w przypadku subiek-
tywnej wyk³adni o�wiadczeñ woli; przyk³adowo chodziæ bêdzie o o�wiad-
czenia strony przed procesem i w trakcie procesu40, a tak¿e pó�niejsze
zachowania stron, w tym �inne zachowania ni¿ wykonanie umowy
przejawione ex post�, wskazuj¹ce �na sposób rozumienia z³o¿onego

35 Tak w cywilistyce co do o�wiadczeñ woli zob. zw³aszcza Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³ad-
nia o�wiadczeñ�, s. 25 i nast.; ostatnio t e n ¿ e, [w:] System�, s. 41 i nast.
36 K. M u l a r s k i, Czynno�ci�, s. 303 i nast.
37 O tej zasadzie semiotycznej w cywilistyce zw³aszcza Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia

o�wiadczeñ�, s. 25.
38 Z. R a d w a ñ s k i, [w:] System�, s. 67 i nast., 96.
39 Tak dla o�wiadczeñ woli Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ�, s. 80; t e n ¿ e,

[w:] System�, s. 63 i nast.
40 Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ�, s. 81; t e n ¿ e, [w:] System..., s. 64

i nast.
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o�wiadczenia woli�41. Je�li chodzi o takie pó�niejsze zdarzenia, to ze
szczególn¹ ostro¿no�ci¹ bêdzie nale¿a³o podchodziæ do o�wiadczeñ
podmiotu co do znaczenia ju¿ wytworzonego obiektu. Podmiot bardzo
³atwo móg³ siê bowiem �rozmy�liæ� albo �po¿a³owaæ�. Do szeregu twierdzeñ
s³u¿¹cych �wywiniêciu siê� podmiotu z niekorzystnej dla niego sytuacji
nale¿y wiêc podchodziæ z bardzo du¿¹ doz¹ sceptycyzmu42. Wypada przy
tym zauwa¿yæ, ¿e zdarzenia pó�niejsze jedynie wówczas bêd¹ dowodem
na okre�lone znaczenie przypisywane przez podmiot z³o¿onemu o�wiad-
czeniu, gdy zdarzenia takiego nie da siê wyja�niæ inaczej, jak tylko
wcze�niejsz¹ zmian¹ regu³ znaczeniowych.

Regu³y wyk³adni, które nale¿y stosowaæ do wskazanych wy¿ej obiek-
tów, musz¹ byæ zasadniczo zgodne z regu³ami przyjêtymi dla wyk³adni
o�wiadczeñ woli. Przede wszystkim regu³y jêzykowe i kontekstowe
wyk³adni o�wiadczeñ woli stanowi¹ w uproszczeniu prawa nauki, które
uwzglêdniæ nale¿a³oby zawsze, w ka¿dym procesie wyk³adni jakiegokol-
wiek obiektu. Okoliczno�æ tê podkre�la zreszt¹ nie tylko filozofia43, ale
i nauka prawa cywilnego44.

Przeprowadzenie wyk³adni bêdzie jednak co do zasady bardzo trudne,
zw³aszcza dla osoby trzeciej. Subiektywna faza wyk³adni nawet w stan-
dardowych sytuacjach czêsto koñczy siê niepowodzeniem45. W przypad-
ku zgody na pozorno�æ bêdzie siê tak dzia³o tym bardziej, gdy¿ okolicz-
no�ci mog¹ce wskazywaæ na wyra¿enie i tre�æ zgody s¹ bowiem zazwyczaj
znane tylko godz¹cemu siê i temu, do kogo zgoda jest adresowana, a to

41 Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ�, s. 84; t e n ¿ e, [w:] System�, s. 66.
42 Podobnie, choæ nie tak dobitnie dla wyk³adni o�wiadczeñ woli w ró¿nych kontek-

stach Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ�, s. 197; t e n ¿ e, [w:] System�, s. 44
i nast., 64, 107.
43 A w ka¿dym razie niektóre jej nurty, zob. P. P r e c h t l, Wprowadzenie do filozofii

jêzyka, Kraków 2007, s. 87, na tle koncepcji G. Fregego; M. Wa l c z a k, Racjonalno�æ
nauki. Problemy, koncepcje, argumenty, Lublin 2006, s. 177; w teorii prawa R. S a r k o -
w i c z, Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Kraków 1995, s. 81 (za B. Stanosz).
Pogl¹dy filozoficzne przytacza tak¿e Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ�, s. 11.
44 Co do regu³ jêzykowych Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ�, s. 86; t e n ¿ e,

Wyk³adnia testamentów�, s. 19, 27 i nast.; t e n ¿ e, [w:] System�, s. 68. Co do regu³
kontekstowych Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ�, s. 17, 94; t e n ¿ e, Wyk³adnia
testamentów�, s. 12 i nast.; t e n ¿ e, [w:] System..., s. 42, 54, 67, 71.
45 Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia o�wiadczeñ..., s. 85.
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na osobie trzeciej ci¹¿y w takiej sytuacji ciê¿ar dowodu46. Mo¿e ona
jednak, rzecz jasna, korzystaæ z wszelkich przewidzianych przez prawo
dowodowe �rodków47.

Na tle powy¿szego, co do zasady na aprobatê zas³uguje teza SN
o konieczno�ci brania w procesie wyk³adni pod uwagê pó�niejszych za-
chowañ stron. Istotnie jest wiêc tak, ¿e �badaj¹c wolê stron S¹d powinien
uwzglêdniæ nie tylko wszystkie okoliczno�ci istniej¹ce w chwili sk³adania
o�wiadczenia woli, lecz tak¿e okoliczno�ci poprzedzaj¹ce ten moment jak
równie¿ wystêpuj¹ce pó�niej, je¿eli mog¹ wskazywaæ rzeczywist¹ wolê
stron. Szczególnie przy pozorno�ci umowy, gdy strony �wiadomie chc¹
zataiæ swoj¹ rzeczywist¹ wolê, dla ustalenia, ¿e umowa by³a pozorna
i ukrywa³a inn¹ czynno�æ mo¿e byæ celowe odwo³anie siê do czynno�ci
prawnych stron dokonanych pó�niej, mog¹ one bowiem �wiadczyæ
o pozorno�ci wcze�niej zawartej umowy lub te¿ w inny sposób t³umaczyæ
wyra¿on¹ wcze�niej wolê stron�48. W sprawie bêd¹cej przedmiotem
rozstrzygniêcia istotnie jest wiêc tak, ¿e na powierniczy charakter indosu
mog¹ wskazywaæ tak¿e czynno�ci podjête przez strony ju¿ po zakoñ-
czeniu sprawy wytoczonej na podstawie indosowanego weksla, w szcze-
gólno�ci przelew wierzytelno�ci stwierdzonej wyrokiem49. Jest on jednak
przynajmniej do pewnego stopnia bardzo s³abo ugruntowany teoretycznie,
zdradza resentymenty �teorii� woli; wymaga wreszcie uzupe³nienia o po-
czynione wy¿ej uwagi.

3. W niniejszej glosie skoncentrowano siê na problemie, który wy-
dawa³ siê najistotniejszy z teoretycznego punktu widzenia. Ramy glosy
kaza³y pozostawiæ na marginesie szereg innych, równie¿ bardzo intere-
suj¹cych zagadnieñ (np. trafne wskazanie przez SN na ró¿nice miêdzy
pozorno�ci¹ z art. 83 k.c. a sytuacj¹ opisan¹ w art. 17 prawa wekslowego
czy trafna krytyka pogl¹dów s¹du apelacyjnego co do przes³anek wzno-
wienia postêpowania).

Co do analizowanej problematyki, postawiæ mo¿na dwa zasadnicze
wnioski. Po pierwsze, SN pope³ni³ b³¹d, uznaj¹c zgodê na z³o¿enie o�wiad-
46 Tam¿e, s. 167.
47 Z. R a d w a ñ s k i, Wyk³adnia testamentów�, s. 21.
48 Zob. zw³aszcza uchwa³ê z dnia 11 sierpnia 1978 r. (OSN 1979, poz. 125).
49 Z powo³aniem na wyrok SN z 7 kwietnia 2008 r., V CSK 493/07 (niepubl.).
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czenia pozornego za czynno�æ prawn¹ (czy o�wiadczenie woli). Ten b³¹d
materialny poci¹gn¹³ za sob¹ b³¹d formalny, mianowicie brak uzasadnienia
podstaw, na jakich do takiej czynno�ci mia³by byæ stosowany art. 65 k.c.
Wynik wyk³adni osi¹gniêty przez SN, choæ oparty na b³êdnych przes³an-
kach, nietrafnie uzasadniony i niezbyt precyzyjnie sformu³owany, okaza³
siê jednak zasadniczo zbie¿ny z wynikiem uzyskanym dziêki zastosowaniu
w³a�ciwych � jak siê wydaje � za³o¿eñ teoretycznych i regu³ wyk³adni.
W szczególno�ci, SN trafnie uzna³ potencjaln¹ relewantno�æ pó�niejszych
zachowañ podmiotu w kontek�cie art. 83 k.c. Z teoretycznego punktu
widzenia glosa zdaje siê potwierdzaæ trafno�æ kwalifikacji zgody na
pozorno�æ jako czynno�ci podobnej do czynno�ci prawnej, a w ka¿dym
razie nietrafno�æ uznawania jej za o�wiadczenie woli. Wyrok jest te¿ jednak,
co nale¿y uczciwie podkre�liæ, przyk³adem na to, ¿e niekiedy daleko nawet
id¹ce braki teoretyczne nie przeszkadzaj¹ podj¹æ w³a�ciwie trafnego co
do swej tre�ci rozstrzygniêcia.
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