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Recenzja
Ewa Rott-Pietrzyk, Klauzula generalna rozs¹dku w prawie
prywatnym, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2007, s. LXII + 397
Problematyka zwrotów niedookreœlonych w tekœcie prawnym jest
ambitnym wyzwaniem dla ka¿dego autora. Stosunkowo ³atwe zadanie ma
ten, kto bada taki zwrot, którego niejednoznacznoœæ jest, je¿eli mo¿na tak
powiedzieæ, zjawiskiem wy³¹cznie jêzykowym, zwrot stanowi¹cy nieprecyzyjn¹ nazwê dla jakichœ faktów. Nawet wówczas jednak rzetelna analiza
prawnicza wymaga nie tylko znajomoœci tej dziedziny prawa, w której
badane wyra¿enie wystêpuje, ale i pewnej wiedzy filologicznej. W przypadku bardziej skomplikowanym, gdy zwrot niedookreœlony nakazuje osobie
stosuj¹cej prawo dokonywaæ ocen b¹dŸ uwzglêdniaæ oceny rozpowszechnione w spo³eczeñstwie, od prawnika podejmuj¹cego tê problematykê
trzeba nierzadko wymagaæ tak¿e wiedzy filozoficznej, znajomoœci socjologii i etyki, prakseologii czy ekonomii. W braku tych cech autor (i czytelnik)
skazany jest na dryfowanie po oceanie swobodnych skojarzeñ i mêtnych
intuicji. Lektura monografii dr Ewy Rott-Pietrzyk na temat klauzuli rozs¹dku przekonuje, ¿e Autorka z nadwy¿k¹ spe³nia wymagania stoj¹ce
przed kimœ, kto chce zmierzyæ siê z takim tematem.
Pierwsze spojrzenie na tytu³ pracy sk³ania nawet osobê doœæ gruntownie obeznan¹ z polskim prawem prywatnym do zadania sobie pytania
o jej przedmiot. Wszak polskie prawo prywatne nie odwo³uje siê raczej
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(z nielicznymi wyj¹tkami) do pojêcia „rozs¹dku”. Mo¿na by rzec nawet,
¿e legislacja polska cierpi na niedosyt „rozs¹dku”, gdyby nie czai³a siê
w tym pewna niemi³a dwuznacznoœæ. Taki by³ jednak, jak mo¿na s¹dziæ,
g³ówny impuls, który sk³oni³ Autorkê do podjêcia tego tematu i wp³ynê³o
to na zasadniczy wydŸwiêk jej dzie³a. Stanowi ono bowiem jako ca³oœæ
bogate, przekonuj¹ce uzasadnienie tezy, ¿e „rozs¹dek” jest terminem, którego
obecnoœæ w polskim prawie prywatnym (obecnoœæ dozowana z umiarem, obecnoœæ „rozs¹dna”) poprawi³aby jakoœæ tego prawa. Uzasadnienie
to odwo³uje siê zarówno do roli rozs¹dku w systemach filozoficznych,
jak i do jego pozycji i funkcji w licznych obcych systemach prawnych.
Autorka rozpoczyna swoj¹ rozprawê od krótkiego wprowadzenia
w zagadnienia jêzyka prawnego, które s³u¿y jako wstêp do badania zagadnieñ jêzykowych, leksyki i semantyki s³owa „rozs¹dek”. Rozwa¿ania
te nie s³u¿¹ œcis³emu okreœleniu znaczenia tego terminu, co nie da³oby
siê pogodziæ z jego funkcj¹ klauzuli generalnej, ale raczej wstêpnemu
przybli¿eniu jego zakresu znaczeniowego, co jest niezbêdne przed przyst¹pieniem do dalszych wywodów. Kluczowe znaczenie, z uwagi na
póŸniejsze liczne odwo³ania do prawa obcego, ma tu spostrze¿enie, ¿e
angielski termin „reasonableness” obejmuje swoim zakresem znaczeniowym zarówno „racjonalnoœæ” rozumian¹ czysto technicznie, jak i „uczciwoœæ” i „s³usznoœæ”, co odró¿nia go od jego holenderskiego i polskiego
odpowiednika, oznaczaj¹cego raczej kryteria, regu³y czy cechy o charakterze czysto obiektywnym, logicznym czy prakseologicznym. NastêpnieAutorka prowadzi nas przez dzieje rozs¹dku jako kategorii filozoficznej,
od Parmenidesa, przez œw. Tomasza, Kanta, Hegla, po Habermasa,
Perelmana i Finnisa (a wymieni³em tylko nieznaczn¹ czêœæ myœlicieli,
których pogl¹dy na temat rozs¹dku przedstawiono w recenzowanej pracy).
Podkreœla ona zw³aszcza w tym fragmencie ksi¹¿ki rolê rozs¹dku w poznaniu moralnym, co jest istotne z punktu widzenia póŸniejszych rozwa¿añ na temat relacji rozs¹dku z klauzulami generalnymi o charakterze
moralnym. Kolejna czêœæ rozprawy ukazuje rzymskie korzenie rozs¹dku
jako terminu prawnego i jego zwi¹zek ze znan¹ najwiêkszym kontynentalnym kodyfikacjom XIX i XX w. klauzul¹ dobrej wiary (w jej obiektywnym znaczeniu). Nastêpnie rozs¹dek zostaje scharakteryzowany jako
kryterium prawne o charakterze obiektywnym i odniesiony do innych
czynników pretenduj¹cych do roli kryteriów obiektywnych, przede
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wszystkim sprawiedliwoœci i s³usznoœci. Nieco zastrze¿eñ mo¿na mieæ
natomiast do kolejnego fragmentu pracy, który zatytu³owany zosta³
„Klauzula rozs¹dku a zrozumia³oœæ tekstu prawnego”. Autorka przybli¿a
w nim wstêpnie pojêcie i funkcjê klauzul generalnych, a nastêpnie stawia
pytanie, czy wprowadzenie do tekstu prawnego klauzuli rozs¹dku nie
wp³ynie niekorzystnie na stopieñ zrozumia³oœci tego tekstu. Nie znalaz³em
jednak w tekœcie ani jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ani wyjaœnienia, dlaczego nie mo¿na jej udzieliæ. Autorka kompetentnie i interesuj¹co przedstawia problemy wi¹¿¹ce siê z szacowaniem stopnia zrozumia³oœci tekstu prawnego, przede wszystkim ten, czyje zrozumienie lub
jego brak uznajemy za miarodajne. Wydaje mi siê, ¿e jej wywody zmierzaj¹
do twierdzenia, ¿e klauzula rozs¹dku osi¹ga niezbêdne minimum zrozumia³oœci, nie jestem jednak tego pewien. Zamiast zamkn¹æ tê czêœæ swojej
pracy jasnym rozstrzygniêciem postawionego (powa¿nego przecie¿)
problemu, Autorka koñczy j¹ wyliczeniem ról, jakie kryterium rozs¹dku
mo¿e spe³niaæ w tekœcie prawnym, co, choæ interesuj¹ce i merytorycznie
trafne, wydaje siê byæ nieco nie na miejscu.
Cztery kolejne rozdzia³y, stanowi¹ce ³¹cznie blisko po³owê rozprawy,
poœwiêcone s¹ omówieniu funkcjonowania klauzuli rozs¹dku w obcych
systemach prawnych. Pierwszy z nich zawiera ogólne przedstawienie roli
rozs¹dku w systemach common law, prawa cywilnego, prawie miêdzynarodowym, europejskim oraz rozmaitych zbiorach przepisów niemaj¹cych mocy obowi¹zuj¹cej. W kolejnych rozdzia³achAutorka omawia bardzo
szczegó³owo i wnikliwie znaczenie klauzuli rozs¹dku w prawie holenderskim, w Zasadach Europejskiego Prawa Umów i regu³ach UNIDROIT
oraz w konwencji wiedeñskiej. We wszystkich tych obszarach wykazuje
siê doskona³¹ znajomoœci¹ problematyki, korzystaj¹c przy tym z obszernego zasobu literatury. Szczególnie wartoœciowe jest pog³êbione opracowanie dotycz¹ce kodeksu holenderskiego. Jest tak, po pierwsze, z uwagi
na stosunkowo s³ab¹ znajomoœæ tego systemu prawnego w nauce polskiej. Nie miejsce tu na szczegó³owe rozwa¿anie przyczyn tego stanu,
jest on z pewnoœci¹ spowodowany barier¹ jêzykow¹, po czêœci jednak
chyba tak¿e pewnym niedocenianiem legislacyjnych osi¹gniêæ Holendrów,
którym tradycyjna cywilistyka polska (uformowana w specyficznych
warunkach porozbiorowych) nie poœwiêca³a nigdy tyle uwagi co np.
prawu francuskiemu czy austriackiemu. Po drugie jednak, zwrócenie
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baczniejszej uwagi na prawo holenderskie jest wskazane ze wzglêdu na
rosn¹ce znaczenie nowej kodyfikacji holenderskiej w Europie, zarówno
w wymiarze teoretycznym, w dziedzinie badañ prawnoporównawczych,
jak i w dzia³alnoœci prawotwórczej, w pracach nad modernizacj¹ prawa
cywilnego poszczególnych pañstw oraz nad Common Frame of Reference. Rozwi¹zania prawa holenderskiego zosta³y w recenzowanej pracy
skonfrontowane z dorobkiem prawnym Wielkiej Brytanii i USA, ukazano
tak¿e ich wp³yw na kszta³t nowych kodyfikacji pañstw nale¿¹cych niegdyœ do bloku wschodniego. Sk³ada siê to wszystko na bardzo pouczaj¹c¹
lekcjê na temat dróg, jakie we wspó³czesnym œwiecie przemierzaj¹ idee
prawne, ³ami¹c bariery miêdzy pañstwami, systemami, a nawet kulturami
prawnymi.
Ostatni rozdzia³ pracy poœwiêcony jest znaczeniu klauzuli rozs¹dku
w prawie polskim. Jest ona bowiem ju¿ dziœ obecna w polskim kodeksie
cywilnym, choæ w bardzo skromnym wymiarze – w przepisach o b³êdzie
oraz o wyk³adni testamentu, a tak¿e (pod wp³ywem prawa unijnego)
w przepisach o umowie agencyjnej. Jest tak¿e, i to w coraz wiêkszym
stopniu, stosowana w orzecznictwie, czêsto niejako za poœrednictwem
innych klauzul generalnych u¿ytych w przepisach prawa cywilnego,
zw³aszcza klauzuli zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.
Autorka przed przyst¹pieniem do opracowania zasadniczego tematu
tego rozdzia³u analizuje doœæ obszernie samo pojêcie klauzuli generalnej
u¿ywane w nauce polskiej. Przyjmuje przy tym szerokie rozumienie tego
pojêcia, w którym oznacza ono zwroty nieostre wystêpuj¹ce w przepisach prawa. Znamienny jest katalog podawanych przez Autorkê przyk³adów takich klauzul, który obejmuje nie tylko dobre obyczaje, zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego czy interes publiczny, ale tak¿e np. wa¿ne powody
czy uzasadnione przyczyny. W tym katalogu w³aœnie przejawia siê szerokie ujmowanie klauzuli generalnej, w którym oznacza ona nie tylko
zwroty nakazuj¹ce dokonywanie czy uwzglêdnianie ocen w œcis³ym
znaczeniu tego s³owa (bêd¹cych prze¿yciami aprobaty b¹dŸ dezaprobaty
pewnego faktu z okreœlonego punktu widzenia; tak¹ klauzul¹ s¹ np. dobre
obyczaje), ale tak¿e zwroty stanowi¹ce nieprecyzyjne nazwy jakichœ faktów
i nakazuj¹ce dokonanie kwalifikacji tych faktów wed³ug pewnego kryterium (tak¹ klauzul¹ s¹ np. wa¿ne powody). Wydaje mi siê, ¿e pomiêdzy
tymi dwoma rodzajami klauzul zachodzi wa¿na ró¿nica, pierwszy odnosi
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siê do prze¿yæ oceniaj¹cych, drugi do prze¿yæ czysto poznawczych. Nie
oznacza to jednak, ¿e przyjêcie szerokiego rozumienia klauzuli generalnej
na potrzeby rozprawy o klauzuli rozs¹dku uwa¿am za b³¹d – przeciwnie,
jest to jedyny chyba mo¿liwy sposób objêcia wspóln¹ kategori¹ teoretyczn¹ wszystkich sposobów u¿ycia badanego zwrotu. Wydaje siê bowiem, ¿e sformu³owania, takie jak np. „oœwiadczenie woli nale¿y rozumieæ tak, jak tego wymagaj¹ wzglêdy s³usznoœci i rozs¹dku” oraz „odpowiedŸ
na ofertê powinna byæ udzielona w rozs¹dnym terminie” ró¿ni¹ siê od
siebie mniej wiêcej tak, jak „dobre obyczaje” ró¿ni¹ siê od „wa¿nych
powodów” – w pierwszym z nich element oceny zaznacza siê doœæ
wyraŸnie, w drugim – raczej nie.
W sporze o to, czy klauzule generalne stanowi¹ odes³ania, Autorka
zajmuje stanowisko neguj¹ce ich odsy³aj¹cy charakter, popieraj¹c pogl¹d,
¿e wyra¿aj¹ one nakazy dokonywania ocen przez podmiot stosuj¹cy prawo.
Nie jestem przekonany o uniwersalnej poprawnoœci tego twierdzenia.
Niew¹tpliwie w przypadku takich klauzul generalnych (je¿eli pozostaniemy przy szerokim rozumieniu zarówno tego pojêcia, jak i pojêcia oceny)
jak „wa¿ne powody” czy „rozs¹dny termin”, ocena (któr¹ nazywa³bym
raczej kwalifikacj¹) zostaje dokonana przez organ stosuj¹cy prawo. Je¿eli
jednak chodzi o klauzule stricte s³usznoœciowe, takie jak dobre obyczaje
(czy inne klauzule oznaczaj¹ce oceny i normy moralne), mo¿na broniæ
pogl¹du, ¿e nakazuj¹ one nie dokonywanie w³asnych ocen, ale uwzglêdnianie ocen rozpowszechnionych w spo³eczeñstwie.
Za bardzo wa¿ny i w pe³ni zas³uguj¹cy na poparcie uwa¿am pogl¹d
Autorki o braku œcis³ego powi¹zania pomiêdzy brzmieniem klauzuli generalnej a jej treœci¹. Klauzule te s¹ na tyle specyficznymi sk³adnikami
jêzyka prawnego, ¿e zwyk³e regu³y wyk³adni (zw³aszcza jêzykowe) nie
mog¹ byæ do nich w pe³ni stosowane. Nazwa klauzuli generalnej nie
wyznacza jej treœci w taki sposób, by treœæ tê da³o siê ustaliæ wy³¹cznie
czy choæby g³ównie przez analizê semantyczn¹. Co wiêcej, w odniesieniu
do tych klauzul zawodziæ mog¹ nawet tak bezsporne dyrektywy interpretacyjne jak ta, w myœl której ró¿nobrzmi¹cym zwrotom w ustawie
nie nale¿y nadawaæ tego samego znaczenia. Zagadnienie to w literaturze
polskiej by³o rozwa¿ane niemal wy³¹cznie na tle klauzul o charakterze
czysto s³usznoœciowym (zasad wspó³¿ycia spo³ecznego), co jest zrozumia³e, zarówno ze wzglêdu na ich specyfikê (problem relacji pomiêdzy
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nazw¹ a treœci¹ klauzuli ujawnia siê tu najsilniej), jak i ze wzglêdu na ich
zasadnicze znaczenie dla systemu prawa prywatnego. Nie jestem jednak
pewien, i lektura recenzowanej rozprawy tej pewnoœci tak¿e mi nie daje,
czy ustalone pogl¹dy w kwestii tych klauzul (np. nakaz uwzglêdniania
wartoœci konstytucyjnych) s¹ wystarczaj¹co pomocne przy badaniu treœci
klauzuli rozs¹dku.
Wartoœciowe s¹ tak¿e zawarte w monografii rozwa¿ania na temat
relacji pomiêdzy rozs¹dkiem a klauzulami takimi jak zasady wspó³¿ycia
spo³ecznego, dobre obyczaje, dobra wiara czy s³usznoœæ. Poparte s¹ one
przyk³adami orzeczeñ, w których S¹d Najwy¿szy w³aœnie z zasad wspó³¿ycia spo³ecznego wywodzi³ obowi¹zek postêpowania zgodnie z pewnymi „rozs¹dnymi standardami” b¹dŸ te¿, uzasadniaj¹c decyzjê opieraj¹c¹
siê na zasadach wspó³¿ycia spo³ecznego, odwo³ywa³ siê do rozs¹dku.
Rozwa¿ania te prowadz¹ Autorkê do (trafnych, moim zdaniem) wniosków co do w³aœciwych relacji pomiêdzy klauzul¹ „rozs¹dkow¹” a klauzul¹
czysto „s³usznoœciow¹” w przysz³ym polskim prawie cywilnym. Niejako
przy okazji badania wzajemnego stosunku pomiêdzy klauzul¹ rozs¹dku
a klauzul¹ dobrej wiary Autorka sformu³owa³a te¿ obszern¹ i przekonuj¹c¹
argumentacjê na rzecz pozostawienia w przysz³ym kodeksie cywilnym
pojêcia dobrej wiary w subiektywnym znaczeniu i niewprowadzania do
kodeksu klauzuli dobrej wiary rozumianej obiektywnie.
Dalsza czêœæ recenzowanej rozprawy poœwiêcona jest miejscu klauzuli
rozs¹dku w obecnie obowi¹zuj¹cym polskim prawie cywilnym. Autorka
dokonuje tu interpretacji tych nielicznych przepisów obecnego prawa,
które t¹ klauzul¹ siê pos³uguj¹ (oprócz wymienionych wczeœniej przepisów kodeksu cywilnego s¹ to przepisy ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej, prawa atomowego i kodeksu morskiego). Ponadto omawia te przypadki, w których kryterium rozs¹dku, choæ niewyra¿one wprost
w przepisie, pojawia siê na etapie stosowania prawa. Dotyczy to czêœciowej niewa¿noœci czynnoœci prawnej, a œciœlej, wyj¹tku od zasady czêœciowej tylko niewa¿noœci, zachodz¹cego wówczas, gdy „bez postanowieñ dotkniêtych niewa¿noœci¹ czynnoœæ nie zosta³aby dokonana” (art. 58
§ 3 k.c. in fine). Dotyczy to tak¿e wyk³adni oœwiadczeñ woli (art. 65
k.c.), gdzie w szerokim zakresie uwzglêdnia siê „rozs¹dne rozumienie”
otrzymanego oœwiadczenia przez jego adresata.
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Merytoryczn¹ czêœæ monografii zamykaj¹ propozycje Autorki co do
u¿ycia klauzuli rozs¹dku w przysz³ym polskim kodeksie cywilnym. Proponuje ona w szczególnoœci zast¹pienie klauzuli zasad wspó³¿ycia spo³ecznego w wielu przypadkach jej u¿ycia klauzul¹ „wzglêdy rozs¹dku
i s³usznoœci”, która podkreœla³aby znaczenie elementów obiektywnych
w dokonywaniu ocen moralnych oraz koniecznoœæ uzasadniania tych ocen.
Ponadto postuluje szersze stosowanie zwrotu „rozs¹dny” wystêpuj¹cego
samodzielnie, przede wszystkim w tych przypadkach, gdy chodzi o wyznaczenie terminu czy okreœlenie wysokoœci œwiadczenia. Propozycje te
wymagaj¹ powa¿nego potraktowania przez ustawodawcê.
Recenzowana monografia Ewy Rott-Pietrzyk zas³uguje na wysok¹
ocenê. Istnienie takich prac jest najlepszym dowodem dynamicznego
rozwoju polskiej nauki prawa cywilnego. Nauka ta nie ogranicza ju¿ swojej
aktywnoœci do problematyki dogmatycznej, nie wyczerpuje siê w dokonywaniu opisów jakichœ fragmentów systemu obowi¹zuj¹cych norm
prawnych. Przedmiotem opracowañ naukowych staj¹ siê zagadnienia
socjotechniczne, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak przez odpowiednie stanowienie i stosowanie prawa osi¹gn¹æ zamierzone cele spo³eczne. Coraz wiêksz¹ rolê w prowadzonych badaniach odgrywaj¹ metody
porównawcze. Coraz silniej te¿ cywilistyka w³¹cza siê w szerszy nurt
badañ nad jêzykiem, nad spo³eczeñstwem i przyjêtymi w nim wartoœciami, czerpie te¿ z dorobku filozofii, staj¹c siê pe³noprawnym cz³onkiem
rodziny nauk humanistycznych. Udzia³ dr Ewy Rott-Pietrzyk w tym
procesie jest istotny i niezaprzeczalny.

Piotr Machnikowski
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