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Pozorna równość? Ambiguitas 
contra stipulatorem

Streszczenie: 
Zamierzeniem autora tego artykułu jest przedstawienie genezy zasady prawa cywilnego 
in dubio contra proferentem. Jej źródeł należy poszukiwać w klasycznym prawie rzym-
skim. Juryści, począwszy od Celsusa, uznawali, że w razie niejasnych postanowień stypu-
lacji, wątpliwości należało rozstrzygać na korzyść promissora. To myślenie o polepszaniu 
sytuacji prawnej osoby niemającej wpływu na treść kontraktu rozszerzano na kontrakty 
locatio conductio czy emptio venditio.

Zasada ta weszła na stałe do doktryny prawa w okresie obowiązywania ius commune, 
dzięki czemu przenikała do kodeksów znajdujących się pod wpływem prawa natury – 
ABGB oraz CC. W początkach XX wieku nie została ujęta w kodyfikacjach np. w BGB. 
W opinii nauki niemieckiej, a w konsekwencji również polskiej, określano zasadę in dubio 
contra proferentem jako czysto interpretacyjną, która nie powinna znajdować się w ko-
deksie. Praktyka prawa pokazała, że prawo powinno regulować zakres jej zastosowania. 

Autor pragnie również wskazać, na ile źródła rzymskie odpowiadają na pytania zadawa-
ne przez współczesną naukę prawa.

Słowa kluczowe: prawo cywilne, prawo rzymskie, prawo zobowiązań, ABGB, BGB, CC, 
KZ, KC, reguła interpretacyjna, niejednoznaczne postanowienia umowne, Unklarheitenregel

1. Dlaczego pojawia się ochrona strony słabszej?

Od czasów klasycznego prawa rzymskiego zasada ambiguitas contra stipulatorem jest 
obecna w europejskiej tradycji prawnej. Współcześnie określa się ją interpretacją prze-
ciwko oświadczającemu, co jest pokłosiem działalności glosatorów. Wydaje się być 
zasadą oczywistą i powszechnie stosowaną w systemach prawnych, a mającą za zadanie 
chronić stronę słabszą stosunku umownego, w szczególności konsumenta. Jaki był cel 

1  Autor jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
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i geneza jej wyprowadzenia przez rzymskich jurystów? A także jak rozwijała się ona 
przez stulecia oraz jaką formę przyjęła obecnie? Znalezieniu odpowiedzi na powyższe 
pytania służy przeprowadzona poniżej analiza.

2. Rzymskie myślenie o ochronie strony słabszej

Rozpatrując źródła rzymskie należy odnieść się do słów Ulpiana, który uznał, że wszel-
kie postanowienia czynności prawnej budzące wątpliwość lub powodujące niejasności 
powinny poprzez ich wykładnię wywierać efekt, a nie pozostawać martwymi: Quotiens 
in stipulationibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res, qua de 
agitur in tuto sit2. Istniała więc potrzeba, by rozstrzygać sformułowania niejasne w sty-
pulacji. Zainteresowanie jurystów stypulacją było spowodowane jej powszechnością 
i szerokim zastosowaniem3. Zachowane są dwie definicje Celsusa: Cum quaeritur in 
stipulatione, quid acti sit, ambiguitas contra stipulatorem est4 oraz Ulpiana: In stipula-
tionibus cum quaeritur, quid actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt5. 
Dlaczego w obu wypadkach rozstrzygano na korzyść promissora, czyli osoby, która 
odpowiadała na pytanie zadawane przez stypulatora? Wynika to z samej konstrukcji 
stypulacji. Był to kontrakt ustny stricti iuris, na podstawie którego, dzięki actio ex sti-
pulato, wierzyciel mógł żądać spełnienia świadczenia przez zapłatę jedynie oznaczonej 
sumy pieniężnej, w przeciwieństwie do kontraktów opartych na zasadzie dobrej wiary, 
gdzie oszacowanie należnego świadczenia leżało w dużym stopniu w kompetencji sę-
dziego6. Zawarcie stypulacji opierało się zasadniczo na dwóch etapach. Pierwszy polegał 
na sformułowaniu i zadaniu pytania przez stypulatora, który zarazem zawsze był wie-
rzycielem. Skoro to on konstruował to pytanie, a przez to treść powstającego w efekcie 
przyrzeczenia, mógł je określić bardziej precyzyjnie albo nadać mu szersze znaczenie 
tak, by później nie budziło ono wątpliwości. Do tego odnosi się fragment tekstu Celsusa 
w księdze 38 Digestów: ac fere secundum promissorem interpretamur, quia stipulatori 
liberum fuit verba late concipere7. Słuszność wymagała więc, by nie pogarszać sytuacji 
osoby, która nie miała wpływu na sformułowanie treści kontraktu. Należy również przy 
tym wskazać, iż stypulacja, jako kontrakt ustny, nie musiała być stwierdzana żadnym 
dokumentem. Dopiero na początku III w. po Chr., na skutek praktyki coraz częstszego 
potwierdzenia zawarcia kontraktu stypulacji za pomocą pisma, cesarze Septymiusz 
Sewer i Karakalla przyjęli w konstytucji, że istniejący dokument stanowi podstawę 
domniemania zawarcia stypulacji w formie ustnej8.

2  D.45.1.80 Ulp. libro 74 ad edictum.
3  R. Zimmermann, Law of Obligations, Cape Town-Weton-Johannesburg 1992, s. 639.
4  D. 34.5.26 Cel. libro 26 digestorum.
5  D. 45.1.38.18 Ulp. libro 49 ad Sabinum.
6  W. Dajczak [w:] W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa 
prywatnego, Warszawa 2014, s. 497‒501.

7  D. 45.1.99 Cel. libro 38 digestorum.
8  C. 8.37.1: Imperatores Severus, Antoninus. Licet epistulae, quam libello inseruisti, additum non sit 
stipulatum esse eum cui cavebatur, tamen si res inter praesentes gesta est, credendum est praecedente 
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Oprócz odniesień omawianej reguły do stypulacji, prawnicy rzymscy podobne roz-
wiązania proponowali przy kontraktach emptio venditio, czy locatio conductio. Przekaz 
o tym można wskazać w tekście Paulusa: Labeo scripsit obscuritatem pacti nocere potius 
debere venditori qui id dixerit quam emptori, quia potuit re integra apertius dicere9. 
Znów pojawia się stwierdzenie, że sformułowania niejasne obciążają sprzedawcę. Mógł 
on przecież jaśniej, szerzej sformułować przedmiot i warunki umowy. Zdanie przy-
taczane przez Paulusa oznaczałoby również, że tego typu interpretacja znana była już 
w początkach okresu klasycznego prawa rzymskiego, o czym świadczy przypisywanie 
tych słów Labeonowi10. Może ona potwierdzić wcześniejszą wypowiedź Papiniana do-
tyczącą tego samego zagadnienia, który przekazał następującą myśl: Veteribus placet 
pactionem obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit nocere, in quorum fuit po-
testate legem apertius conscribere11. Za odesłanie do okresów nawet wcześniejszych 
niż prawo klasyczne przemawia użycie określenia veteres, przez które juryści prawa 
klasycznego oznaczali swoich przedklasycznych, republikańskich poprzedników12. 
Z obu tekstów wynika jasno, że negatywne skutki niejednoznacznego sformułowania 
postanowień w obu kontraktach odpowiadał, bądź to sprzedawca, bądź to wynajmujący, 
czyli z reguły ta strona, która określa sposób korzystania ze swojej rzeczy w ramach 
stosunku najmu, czy jako sprzedawca proponowała konkretną ofertą.

Czy zasada, przyjmując ogólnie, ambiguitas contra stipulatorem była stosowana 
w każdej sytuacji, odnoszącej się do wskazanych typów kontraktów? Na to pytanie 
może odpowiedzieć fragment z Digestów autorstwa Pomponiusza z księgi 33 komenta-
rza ad sabinum: primum spectari oportet, quid acti sit: si non id appareat, tunc id acciptur 
quod venditori nocet: ambigua enim oratio est13. Najpierw należało zbadać rzeczywiste 
intencje stron oraz odnieść się do danego typu stosunku zobowiązaniowego. Jeśli nie 
można było ustalić zamierzeń stron na podstawie reguły id quod actum est, stosowa-
no interpretację wrogą sprzedającemu (wynajmującemu, stypulatorowi). Przykładem 
może być fragment tekstu Ulpiana z 50 księgi komentarza ad Sabinum: Si autem non 
appareat, dicendum est quod Sabinus, primas kalendas ianuarias spectandas. Plane si 
ipsa die kalendarum quis stipulationem interponat, quid sequemur? Et puto actum videri 
de sequentibus kalendis14. Jeśli zawarto kontrakt stypulacji na krótko przed kalendami 
styczniowymi, a termin zwrotu pieniędzy wyznaczono na kalendy styczniowe, należało 
przyjąć, że stypulator miał na myśli dopiero te w przyszłym roku15. Z powyższych roz-
ważań można wnioskować, że zasada ambiguitas contra stipulatorem miała charakter 
subsydiarny. Przemawia za tym również przywoływanie w źródłach reguły id quod 

stipulatione vocem spondentis secutam. * SEV. ET ANT. AA. SECUNDO. *<A 200 ACCEPTA XVII K. 
MAI. SEVERO III ET VICTORINO CONSS.>.

9  D.18.1.21 Paul. libro quinto ad Sabinum.
10  H. Honsell, Römisches Recht, Berlin-Heidelberg 2010, s. 27.
11  D. 2.14.39 Pap. libro quinto quaestionum.
12  M. Kaser, Römisches Privatrecht, Bd.1, München 1955, s. 168.
13  D.18.1.33 Pomp. libro 33 ad Sabinum.
14  D.45.1.41.pr. Ulp. libro 50 ad Sabinum.
15  W.W. Buckland, A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian, Cambridge 1921, s. 411.
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actum est. W pierwszej kolejności decyduje ustalona treść czynności prawnej, zgodna 
z wolą stron. Jeśli nie można jej dekodować, należy zastosować powyższą regułę in-
terpretacyjną. Taki charakter, co należy podnieść, reguła ta utrzymała aż do czasów 
współczesnych, na co wskazuje także polska nauka prawa16.

Mimo przytoczenia dwóch ostatnich przykładów, które trafiły pod rozwagę jury-
stów, większość refleksji na temat zasady ambiguitas contra stipulatorem miała cha-
rakter teoretyczny. Najczęściej przytaczane źródło odnoszące się do prawdziwego sta-
nu faktycznego, to fragment autorstwa Pomponiusza: Cum in lege venditionis ita sit 
scriptum: „flumina stillicidia uti nunc sunt, ut ita sint”, nec additur, quae flumina vel 
stillicidia, primum spectari oportet, quid acti sit: si non id appareat, tunc id accipitur 
quod venditori nocet: ambigua enim oratio est17. W kontrakcie sprzedaży napisano, 
że nie należy zmieniać biegu wód i deszczówki. Nie określono, którego biegu nie należy 
zmieniać. Zgodnie zasadą, ponieważ to sprzedawca przedstawia założenia przyszłego 
stosunku prawnego (lex venditionis), należy zatem przyjąć, że są to te, które w mniej-
szym stopniu szkodzą kupującego, a bardziej obciążają sprzedawcę.

Dlaczego więc juryści rzymscy nie zostawili zbyt wielu opisów przypadków rzeczy-
wistych, a rozważają jedynie in abstracto? Przekonujące wydaje się być rozwiązanie za-
proponowane przez Heinricha Honsella. Zasada ambiguitas contra stiplatorem miałaby 
swoje korzenie w zwyczajach religijnych. Każda wątpliwość lub niejasność musiała być 
wyeliminowana, np. w sytuacji, gdy ktoś nie chciał ryzykować związania przez bogów 
przyrzeczeniem, którego wykonanie, ze względu na swoje niejasności, byłoby dla nich 
korzystne, a zarazem trudne do wypełnienia przez wyznawcę. Ze sfery sakralnej mia-
łaby ona przejść do obrotu prawnego. Podobna zasada była bowiem stosowana w archa-
icznym prawie prywatnym18. Stan ten utrzymał się do końca republiki, gdy ważniejszym 
elementem wykładni stosunków prawnych stała się rzeczywista wola stron – id quoud 
actum est, a nie wyłącznie zewnętrzne wrażenie wywołane przez użyte słowa19.

Czy zasada ambiguitas contra stipulatorem rzeczywiście mogła neutralizować nie-
równość między podmiotami stosunku zobowiązaniowego? Analizując dostępne źródła 
rzymskie można dojść do wniosku, że istotnie miała takie skutki. Jej zastosowanie łączy 
się przede wszystkim ze stypulacją. Był to kontrakt ustny, w którym treść w zasadzie 
zależała jedynie od stypulatora. Jeśli w zadanym pytaniu brakowało doprecyzowania 
pewnej kwestii, to mimo to w odpowiedzi promissor nie mógł nic dodać, jeśli wskazana 
czynność miała wywoływać skutki prawne. Należało bowiem na pytanie odpowie-
dzieć dokładnie takimi samymi słowami, jakimi je zadano. Może zostać podniesiony 
zarzut, że osoba taka mogła nie odpowiadać i żądać zmian w treści stypulacji. Z dru-
giej strony na szczegóły nie zawsze zwraca się uwagę w chwili zawierania kontraktu, 
a skoro treść wynikała ze słów wypowiadanych w odpowiedzi przez stypulatora, wydaje 

16  Z. Radwański, Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1992, s. 135.

17  D.18.1.33 Pomp. libro 33 ad Sabinum.
18  H. Honsell, Römisches Recht…, s. 26.
19  R. Zimmermann, Law of Obligations…, s. 640; Ch. Krampe, Die Unklarheitenregel, Berlin 1983, 
s. 13‒14.
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się słusznym, aby wątpliwość rozstrzygnąć na rzecz słabszej strony, pod względem 
prawnym jak i ekonomicznym, co odpowiada też zasadzie favor debitoris20. Zasada 
ambiguitas contra stipulatorem była stosowana jednakże tylko w sytuacjach, gdy inne 
sposoby interpretacji stosunku zobowiązaniowego zawodziły, a przede wszystkim, gdy 
odtworzenie rzeczywistej woli stron było niemożliwe. Zastanawiające jest natomiast 
dopuszczenie analogicznej zasady w kontraktach locatio conductio i emptio venditio. 
Są one kontraktami konsensualnymi, do ich zawarcia dochodziło w momencie osiągnię-
cia porozumienia przez obie strony. W tym wypadku wydawać by się mogło, że każdy 
z kontrahentów posiadał możliwość wpływania na treść kontraktu. Mimo to juryści 
rzymscy wcześniej, bo już w początkach okresu klasycznego, rozpoznawali zasadę am-
biguitas contra stipulatorem właśnie w odniesieniu do kontraktów sprzedaży i najmu 
(lub zasadniej locatio conductio – ze względu na złożoność tego typu zobowiązania, pod 
które oprócz współczesnej umowy najmu należy zakwalifikować także umowę o dzieło 
czy świadczenie usług)21. Reinhard Zimmermann uzasadnia to tym, że treść kontraktu 
sprzedaży była opracowywany przez sprzedawcę, a najmu przez wynajmującego – lex 
venditionis, lex locationis22.

Rzymianie nie stosowali reguły ambiguitas contra stipulatorem bezwarunkowo je-
dynie na korzyść promissora, na co może wskazywać fragment z 38 księgi digestów 
Celsusa: Quidquid adstringendae obligationis est, id nisi palam verbis exprimitur, omis-
sum intellegendum est: ac fere secundum promissorem interpretamur, quia stipulatori 
liberum fuit verba late concipere. Nec rursum promissor ferendus est, si eius intererit 
de certis potius vasis forte aut hominibus actum23. Szczególnie intrygujące jest zdanie 
zaczynające się od słowa nec. Ostatnie zdanie wskazuje, że istniały przypadki, gdy 
należało zastosować wyjątkowo interpretację contra promissorem. Problemem jest 
określenie naczyń, których dotyczyła stypulacja. Należy odnieść się do ogólnej regu-
ły id quod actum est – co strony miały na myśli? Nieuzyskanie odpowiedzi poprzez 
przeprowadzenie wykładni oświadczeń woli, zgodnie z subsydiarną zasadą ambiguitas 
contra stipulatorem, przemawiałoby za przyjęciem wariantu bardziej korzystnego dla 
promissora. Jurysta zauważa jednak w tym przypadku potrzebę odejścia od omawianej 
zasady. Jeśliby ustalono, że świadczenie konkretnych naczyń bardziej by odpowiadało 
w niektórych sytuacjach interesowi promissora, należało zrezygnować z zastosowania 
zasady ambiguitas contra stipulatorem. Załóżmy, że dłużnik (promissor) ma świad-
czyć wazy oznaczone co do tożsamości. Następnie wskutek okoliczności niezależnych 
od promissora (np. pożar – siła wyższa) dochodzi do zniszczenia przedmiotów. Po-
nieważ jest to niemożność następcza niezawiniona dłużnik stawałby się wolny przez 
wygaśnięcie zobowiązania. W jego interesie jest zatem, aby wskazywać na przedmioty 
konkretne. Należy jednak pamiętać, że omawiana reguła jest dyrektywą interpretacyjną 
a nie normą bezwzględnie wiążącą. Pod uwagę należy również brać pewność obrotu 

20  D. 50.17.42 Gai. libro nono ad edictum provinciale.
21  W. Dajczak [w:] W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier, Prawo rzymskie…, s. 524.
22  R. Zimmermann, Law of Obligations…, s. 639.
23  D.45.1.99.pr. Cel. libro 38 digestorum; fragment powyższego tekstu już został przytoczony w kontekście 
obowiązku odpowiedniego, szerokiego wysłowienia się przez pytającego.
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i rzymskie utrzymywanie czynności prawnych w mocy. Celsus nie wykluczał więc 
przyjęcia, że idzie o nieokreślone naczynia24.

3. Ambiguitas contra stipulatorem w określenie recepcji prawa rzymskiego

Sposób myślenia Rzymian zdeterminował spojrzenie na tę zasadę przez następnych 
1800 lat. Trzeba pamiętać, że w 472 r. cesarz Leon wprowadził dowolność w formułowa-
niu stypulacji, jedynym ograniczeniem był zakaz sprzeczności takiej umowy z prawem 
i dobrymi obyczajami. W efekcie zanika formalizm stypulacji, każda właściwie umowa 
pisemna staje się stypulacją25. Odejście od ustności stypulacji nikogo w końcu V wieku 
nie dziwiło. Jak to zostało wskazane powyżej, praktyka zawierania stypulacji w for-
mie ustnej, przede wszystkim ze względu na coraz większe wpływy greckie, istniała 
już w okresie klasycznym prawa rzymskiego. Forma pisemna pełniła często funkcję 
dowodu jako potwierdzenie zawarcia stypulacji w formie ustnej26.

Konstytucja cesarza Leona miała wpływ na wypracowanie przez glosatorów szer-
szej zakresowo, wywodzącej się z zasady ambiguitas contra stipulatorem reguły in du-
bio contra proferentem. Jest to w zasadzie ujednolicenie zasad ambiguitas contra sti-
pulatorem, venditorem locatorem w jedną. Nowa reguła ogólnie określa, że w razie 
wątpliwości należy rozstrzygać przeciwko oświadczającemu. Istnieją w nauce spory 
co do autorstwa in dubio contra proferentem. Najczęściej jest ono przypisywane Akur-
sjuszowi27. Jednak pierwszych jej śladów należy szukać w pracach Joannesa Bassianusa, 
glosatora z II poł. XII wieku. Pojawia się wtedy zdanie: quod actum-ut magis valeat 
quam pereat-quod verisimillius-contra proferentem28. Zasady, które obecnie pojawiają 
się w europejskich systemach prawnych, są kalkami glosatorskiej formuły in dubio 
contra proferentem. W komentarzu do fragmentu z dzieł Papiniana D.2.14.39 Bartolus 
de Saxoferrato sformułował następującą zasadę: Ambigua conventio interpretatur con-
tra eum, pro quo proferetur29. Dwuznaczne uzgodnienia należy rozstrzygać przeciwko 
temu, w czyim interesie zostały zawarte. W średniowiecznym ius commune, zasada 
in dubio contra proferentem przestała pełnić funkcję subsydiarną, stając się generalną 
maksymą interpretacyjną30. Obecnie ponownie podkreśla się jej pomocniczy charak-
ter – powrót tej koncepcji właściwie jest do zauważenia od przełomu XVIII i XIX wieku 
i w pierwszych kodyfikacji prawa cywilnego. 

24  Ch. Krampe, Die Celsinische Auslegungsregel <ambiguitas contra stipulatorem est> [w:] Règle et pratique 
du droit. Dans les Réalités juridiques de l’antiquité, red. I. Piro, Rubbettino 1999, s. 392‒393.

25  C. 8.37.10 Imperator Leo, Omnes stipulationes, etiamsi non sollemnibus vel directis, sed quibuscu-
mque verbis pro consensu contrahentium compositae sint, legibus cognitae suam habeant firmitatem. 
* LEO A. ERYTHRIO PP. *<A 472 D. K. IAN. CONSTANTINOPOLI MARCIANO CONS.>.

26  Por. przypis nr 7.
27  Z. Radwański, Wykładnia oświadczeń…, s. 128.
28  H.E. Troje, Ambiguitas contra stipulatorem, Studia et documenta historiae et iuris (SDHI) 27, 1961, 
s. 99.

29  Bartolus de Saxoferrato, In primam Digesti veteris partem Commentaria, Turyn 1574, s. 90.
30  R. Zimmermann, Law of Obligations…, s. 634.
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W kodyfikacjach prawa natury przywrócono rzymskie spojrzenie na zasadę am-
biguitas contra stipulatorem, w tym jej subsydiarny charakter. W pruskim ALR po-
święcono jej 4 paragrafy, od § 266 – § 269. Można wyróżnić w nich dwa podtypy. 
Pierwszy to interpretacja przeciwko stronie, która umieściła dwuznaczne określenia 
w swoim interesie (nasuwa się analogia co do niedozwolonych postanowień umow-
nych – art. 3851 k.c.). Drugi to wykładnia korzystna dla zobowiązanego, która zakłada, 
że dłużnik jest zobowiązany do świadczenia mniej, niż więcej (przykład na zastosowa-
nie zasady favor debitoris)31. 

W podobnym tonie wypowiada się austriackie ABGB. Paragraf 915 zawiera analogicz-
ne sformułowania jak w ALR § 268. Bei einseitig verbindlichen Verträgen wird im Zweifel 
angenommen, daß sich der Verpflichtete eher die geringere als die, schwerere Last auflegen 
wollte… (zd. 1 § 915 ABGB). Austriacka doktryna odnosi zdanie pierwsze do umów 
jednostronnie zobowiązujących i czynności nieodpłatnych. Aby zastosować tę zasadę 
trzeba stwierdzić nieodpłatność czynności. Do czynności dwustronnie zobowiązujących 
zastosowanie ma zdanie 2: bei zweiseitig verbindlichen wird eine undeutliche Äußerung 
zum Nachteile desjenigen erklärt, der sich derselben bedient hat (§ 869). Niejednoznaczne 
sformułowania należy wtedy rozstrzygać na niekorzyść strony, która posłużyła się takim 
określeniem. Podobne zastosowanie ma zdanie drugie § 915 dla AGB (ogólne warunki 
umów)32. W obu przypadkach § 915 ma charakter subsydiarny.

Z kolei w Kodeksie Napoleona można odnaleźć następujące dwa artykuły: 1162 
i 1602. Art. 1162: Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en 
faveur de celui qui a contracté l’obligation. Doktryna francuska twierdzi, że na podsta-
wie tego artykułu należy rozstrzygać wszelkie wątpliwości na rzecz dłużnika. Jest ona 
jedynie wytyczną interpretacyjną, niemającą charakteru normy prawnej. Podobną treść 
ma art. 1602, który odnosi się kontraktu sprzedaży. Le vendeur est tenu d’expliquer clai-
rement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur33.

Inaczej do zasady in dubio contra proferentem podeszło niemieckie BGB. Zamy-
słem twórców BGB było niezawieranie w kodeksie reguł interpretacyjnych34. Mimo to, 
ze względu na potrzeby obrotu prawnego po II wojnie światowej, sądy powszechnie, 
mimo braku odpowiednich norm prawnych, zaczęły stosować zasadę in dubio contra 
proferentem. Dotyczyło to przede wszystkim kontroli i interpretacji ogólnych warunków 

31  I 5 PrALR §266‒269: §. 266. Kann ein Vertrag nach vorstehenden Regeln nicht erklärt werden, so ist 
derselbe gegen den auszulegen, der in seiner Willensäußerung zweydeutiger eines verschiedenen Sinnes 
fähiger Ausdrücke sich bedient hat.

   §. 267. Besonders ist die Auslegung gegen den zu machen, welcher ungewöhnliche Vortheile begehrt, 
die in Verträgen dieser Art nicht eingeräumt zu werden pflegen.

   §. 268. Wenn alle übrige Auslegungsregeln nicht zutreffen, so muß die zweifelhafte Stelle so erklärt 
werden, wie es dem Verpflichteten am wenigsten lästig ist.

   §. 269. Bloß wohlthätige Verträge sind, im zweifelhaften Falle, allemal zur Erleichterung des Ver-
pflichteten auszudeuten.

32  R. Bollenberger [w:] Kurzkommentar zum ABGB, red. H. Koziol, P. Bydlinski, R. Bollenberger, 
Wien 2010, s. 907‒908.

33  Z. Radwański, Wykładnia oświadczeń…, s. 128‒129.
34  Ibidem, s. 130.
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umów, czego skutkiem było uwzględnienie tej zasady w AGB-Gesetz z 1977 roku35. 
W doktrynie niemieckiej zasada ta nazywana jest die Unklarheitenregel. Wskazywał 
ją § 5 tejże ustawy: Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen 
zu Lasten des Verwenders. W 2002 roku, wraz z nowelizacją niemieckiego prawa zo-
bowiązań AGB-Gesetz, zostało derogowane, a wszelkie reguły chroniące konsumenta 
zamieszczono w BGB – w § 305c ust. 2, który jest w zasadzie dokładnym powtórzeniem 
swojego poprzednika, czyli § 5: Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedin-
gungen gehen zu Lasten des Verwenders.

Tak jak w prawie rzymskim, niemiecka Unklarheitenregel znajduje zastosowanie 
subsydiarnie. W pierwszej kolejności należy bowiem ocenić brzmienie danej klauzuli 
wzorca wg kryteriów obiektywnych, oderwanych od konkretnych sytuacji. Przyjmuje 
się znaczenie słów ogólnie przyjęte (potoczne). Jeżeli słowa określające pewien stan 
prawny mają odmienne znaczenie powszechne i prawne, to przyznaje się pierwszeństwo 
znaczeniu potocznemu, chyba że słowo ma swoje zdefiniowanie w akcie ustawowym36. 
Reguła wyjaśnienia niejasności – Die Unklarheitenregel – znajduje zastosowanie, gdy 
metoda obiektywna nie zdaje swej roli. Sama wykładnia na niekorzyść posługujące-
go się wzorcem nie rozstrzyga jeszcze o skuteczności samej klauzuli umownej. Może 
bowiem się zdarzyć, że postanowienie umowne będzie na tyle sprzeczne z prawem, 
by uznać je na podstawie § 307 – § 309, w ramach kontroli treści wzorca, za sprzeczne 
z prawem. Z drugiej strony arbitralne stwierdzenie nieważności danego postanowienia 
umownego mogłoby spowodować paradoksalnie poprawę sytuacji posługującego się 
wzorcem, ponieważ uniknąłby negatywnych skutków interpretacji klauzul przeciwko 
niemu. Jeżeli interpretacja contra proferentem możliwa jest w kilku wariantach, należy 
przyjąć ten wariant, który w największym stopniu premiuje kontrahenta37.

Co ciekawe, na marginesie rozważań należy podać, że opisywana zasada funk-
cjonuje również w common law. Znane są przykłady już z XV wieku. Podkreśla się 
jej subsydiarny charakter. Obecność zasady potwierdza wypowiedź lorda Francisa 
Bacona z początków XVII wieku. Rozróżniane są dwa typy niejasności: There bee 
two sorts of ambiguities of words, the one is Ambiguitas Patens, and the other Latens. 
Patens is that which appeares to bee ambiguous upon the deed or instrument, Latens 
is that which seemeth certaine and without ambiguitie, for any thing that appeareth 
upon the deed or instrument, but there is some collateral matter out of the deed, that 
breedeth the ambiguity38.

35  Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
36  J. Basedow [w:] Münchener Kommentar. Bd.2 Schuldrecht. Allgemeiner Teil §§ 241‒432, red. W. Krüger, 
München 2012, s. 1165‒1166.

37  Ibidem, s. 1169.
38  A COLLECTION OF SOME PRINCIPALL RULES and MAXIMES of the Common Lawes of ENG-
LAND, WITH THEIR LATITUDE and EXTENT, Explicated for the more facile Introduction of such 
as are studiously addicted to that noble Profession. By Sir FRANCIS BACON, then Sollicitor generall 
to the late renowned Queene Elizabeth, and since Lord Chancellorof ENGLAND, Orbe paruo sed non 
occiduo. LONDON, Printed by the Assignes of John Moore Esq, Anno clo.lo.c.xxx. CUM PRIVILEGIO, 
http://www.constitution.org/bacon/ecle.htm, 11.12.2016.
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4. Obecność zasady ambiguitas contra stipulatorem w prawie polskim

W prawie polskim zasada in dubio contra proferentem była początkowo pomijana. Ko-
deks zobowiązań, wzorem niemieckim, jej nie zawierał. Roman Longchamps de Bérier 
w swoim dziele Zobowiązania następująco uzasadniał brak zasady in dubio contra profe-
rentem: „Niektóre kodeksy np. k. N., zawierają dość liczne reguły tłumaczenia oświadczeń 
woli, które jednak dadzą się przeważnie sprowadzić do kilku zasad naczelnych. Nowsze 
kodeksy ograniczają się tylko do podawania tych zasad naczelnych i tą drogą postępuje 
też k.z.”39 Dalej pisał: „Pod względem kierunku, w jakim ma iść tłumaczenie, zawiera k.z. 
najpierw zasadę, że oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak wymagają tego dobra 
wiara i zwyczaje uczciwego obrotu, art. 107. Zasada ta odnosi się również do wszelkiego 
rodzaju oświadczeń woli, zarówno dwustronnych jak i jednostronnych”40. Stricte do za-
sady in dubio contra proferentem odnosi się R. Longchamps de Bérier z perspektywy 
zasady dobrej wiary, jako reguły nadrzędnej: „Z naczelnego kryterium dobrej wiary 
wynika też, że nie zawsze trafne są wskazówki interpretacyjne, zawarte w niektórych 
dotychczasowych kodeksach, jak np., że oświadczenie należy tłumaczyć na niekorzyść 
uprawnionego a na korzyść zobowiązanego (art. 1162 k.N.), lub że przy umowach jedno-
stronnych należy raczej przyjąć, że zobowiązany chciał wziąć mniejszy ciężar na siebie 
niż większy (§ 915 k.c.a.), gdyż nieraz wypadnie przyjąć przeciwieństwo, jeżeli tego dobra 
wiara wymaga”41. Widoczna jest pewna nieufność i dystans wobec omawianej zasady. 
Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której to dłużnik będzie stroną w zasadzie 
silniejszą zarówno pod względem ekonomicznym jak i prawnym.

Analogiczne podejście do zasady in dubio contra proferentem panowało po II woj-
nie światowej i powielili ją twórcy kodeksu cywilnego z 1964 roku. Mimo to prakty-
ka prawa, przede wszystkim sądy, dopuszczała stosowania tej zasady podobnie jak 
w Niemczech, w szczególności w obrocie konsumenckim – analizie ogólnych warun-
ków umownych42. Ostatecznie wprowadzono nowelizacją z 2000 roku do k.c. art. 385 
§ 2 następującej treści: „Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie 
i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść kon-
sumenta. Zasady wyrażonej w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się w postępowaniu 
w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (brzmienie po no-
welizacji z 2009 roku – podkreślenie I.A)”. Kodeks cywilny odnosi tę zasadę jedynie 
do wzorców umownych w obrocie konsumenckim. Doktryna jak i orzecznictwo roz-
szerzają ją na obrót profesjonalny oraz powszechny43. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 

39  R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania, Lwów 1939, s. 138.
40  Ibidem, s. 139.
41  Ibidem, s. 140.
42  Sąd Najwyższy, orzeczenie z dnia 24 lipca 1959 r., sygn. akt IV CR 1027/58, LEX nr 1634349; Sąd 
Najwyższy, uchwała 7 sędziów z dnia 6 grudnia 1975 r., sygn. akt III CZP 44/75, OSNC 1976, nr 7‒8, 
poz. 153.

43  M. Bednarek [w:] System Prawa Prywatnego, red. E. Łętowska, t. 5, Warszawa 2013, s. 712; Sąd Najwyż-
szy, wyrok z dnia 21 czerwca 2007 r., sygn. akt, IV CSK 95/07 LEX nr 485885; Wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 23 stycznia 2015 r. sygn. akt V CSK 217/14 LEX nr 1650306; Sąd Okręgowy w Łodzi, wyrok z dnia 
23 czerwca 2015 r., sygn. akt III Ca 486/15, LEX nr 2127294.
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29 stycznia 2016 r. przedstawił następujący pogląd: „Zawężenie zawartej w art. 385 
§ 2 k.c. dyrektywy interpretacyjnej do obrotu konsumenckiego jest bowiem powszech-
nie krytykowane. Wyrażany jest pogląd, że powinna ona być stosowana powszechnie, 
ponieważ ryzyko wieloznaczności wyrażeń powinien ponosić ten, kto je sformułował. 
Pogląd ten znalazł aprobatę w orzecznictwie Sądu Najwyższego”44.

Wydaje się słusznym stwierdzenie, że prawo polskie nowelizując w 2000 roku k.c. 
powieliło normę niemieckiego § 5 AGB-G. Uwzględnienie wzorców niemieckich łączy 
się z zawężeniem reguły rzymskiej. Zasadna może więc wydawać się próba spojrze-
nia szerszego, odwołującego się np. do ABGB, a w efekcie do spuścizny ius commune 
i klasycznego prawa rzymskiego, które dopuszczały interpretację przeciwko oświad-
czającemu w tak powszechnych kontraktach, jak sprzedaż czy najem generalnie, a nie 
jedynie w kontekście wzorców umów. Być może ta ostrożność wiąże się z poglądem, 
który reprezentował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.01.1960 r. Wyprowadził on 
zasadę znaną m.in. z ABGB § 915 zd. 1, że w umowach jednostronnie zobowiązujących 
dłużnik, w razie wątpliwości, powinien brać na siebie mniej, niż więcej ciężarów. Sąd 
określił to jako interpretowanie na korzyść dłużnika, czyli rzymska favor debitoris45. 
Zdaniem Zbigniewa Radwańskiego zasadne jest wydzielanie zasad favor debitoris i in 
dubio contra proferentem. Zdaniem tegoż autora zasadę in dubio contra proferenem 
stosować należy jedynie w umowach dwustronnie zobowiązujących – przede wszyst-
kim w zobowiązaniach wzajemnych. Nie jest to jednak aż tak oczywista zasada, aby 
nie potrzebowała unormowania ustawowego46. Z tego względu stosuje się ją w prawie 
polskim jedynie przy interpretacji wzorców umownych. Celem, któremu służy zasada 
z art. 385 § 2, jest ochrona konsumenta (z reguły strony słabszej), który nie miał wpły-
wu na sformułowane postanowienia, więc to właśnie przedsiębiorca winien ponieść 
konsekwencje swojej niestaranności w procesie redakcji umowy.

5. Konkluzje

W Europejskiej tradycji prawnej dominował pogląd, że reguły ambiguitas contra 
stipulatorem lub in dubio contra proferentem miały charakter subsydiarny. W pol-
skiej doktrynie na przestrzeni 15 lat można zauważyć pewne nieścisłości. Zbigniew 
Radwański wypowiadał następujący pogląd: „Zgodnie wszakże z powszechnie akcep-
towanym poglądem oparta na tej koncepcji maksyma ma rangę subsydiarnej reguły 

44  Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 29 stycznia 2016 r., sygn. akt II CSK 91/15, LEX nr 2010219.
45  Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 12.01.1960 r, sygn. akt, OSPiKA 1962, nr 3, poz. 69: „Jest natomiast 
kwestią otwartą, czy zobowiązał się on do zapłaty 15.000 zł, czy też 20.000 zł. W przepisach prawa nie 
znajdujemy odpowiedzi na pytanie, czy dłużnik odpowiada do wysokości dolnej czy też górnej swego 
zobowiązania, które określił w pewnych granicach. Zdaniem Sądu Najwyższego, niejasną treść zobo-
wiązania należy interpretować na korzyść dłużnika i gdy ten nie wywiązuje się z niego, uwzględnić 
roszczenie wierzyciela tylko do dolnej granicy zobowiązania. Dłużnik powinien się liczyć w każdym bądź 
razie z tym, że zobowiązanie swoje w granicach najniższej kwoty będzie musiał wykonać, a wierzyciel, 
że powyżej tej kwoty może wierzytelności swojej nie uzyskać. Słowem zobowiązanie zapłacenia kwoty 
określonej w pewnych granicach jest bezwarunkowe tylko do wysokości najniższej kwoty zobowiązania”.

46  Z. Radwański [w:] Z. Radwański, System Prawa Prywatnego, t. 2, Warszawa 2008, s. 87‒88.
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interpretacyjnej”47. Natomiast Małgorzata Bednarek przedstawia zgoła przeciwstawne 
stanowisko: „W praktyce oznacza to, że niejednoznaczne klauzule «wzorcowe» – 
w miejsce szczegółowych ich analiz teleologicznych i systemowych- poddaje się pod 
zastosowanie dyrektywy in dubio contra proferentem. Dyrektywa ta nie ma zatem 
charakteru subsydiarnego, aczkolwiek znajduje zastosowanie dopiero po stwierdze-
niu, że dana klauzula wzorca nie jest jednoznaczna”48. Jak należałoby więc rozumieć 
tę zasadę w świetle dzisiejszych przepisów? Na jakim etapie wykładni postanowień 
umownych można stwierdzić, że dana klauzula „nie jest jednoznaczna”? Wartym 
uwagi wydaje się postulat, by szukać odpowiedzi w naszej tradycji prawnej, która 
właściwie od 2000 lat proponuje subsydiarny charakter tej dyrektywy interpretacyj-
nej. Nie może umknąć spostrzeżenie, że jest to reguła interpretacyjna, którą stosuje 
się w razie wątpliwości, gdy wykładnia samych oświadczeń woli nie przynosi jedno-
znacznej odpowiedzi. Nie jest bowiem jej zadaniem uzupełnianie treści czynności 
prawnej o elementy niezamierzone przez strony, a jedynie wskazanie rozwiązania 
niejednoznaczności jej brzmienia. Służyć ma temu zatem w pierwszej kolejności usta-
lenie tego, co strony rzeczywiście miały na myśli – id quod actum est. Nie trzeba w tym 
wypadku odwoływać się aż do prawa rzymskiego. Wystarczy choćby wskazać art. 65 
§ 2 Kodeksu cywilnego albo Kodeks zobowiązań, a konkretnie analogiczny art. 108: 
„W umowach należy raczej badać, jaki był wspólny zamiar stron i cel umowy, aniżeli 
opierać się na dosłownem znaczeniu wyrazów”49.

Podsumowując można stwierdzić, że zasady bądź to ambiguitas contra stipulatorem, 
bądź to in dubio contra proferentem są stale obecne w europejskiej tradycji prawnej. 
Odnosi się to przede wszystkim do systemów prawnych typu civil law, wywodzących się 
z antycznego prawa rzymskiego. Zasada ta zawsze miała na celu ochronę słabszej stro-
ny – przede wszystkim pod względem ekonomicznym i społecznym. Nie powodowała 
jednak przesadnego faworyzowania strony nieoświadczającej (promissora). Na straży 
stał bowiem jej pomocniczy charakter, który wymagał w pierwszej kolejności zbadania 
rzeczywistej woli stron (id quod actum est), a następnie dopuszczał ewentualne zasto-
sowanie tej reguły. 

W zależności od systemu prawnego w większym lub mniejszym stopniu uwzględ-
niany jest rzymski charakter interpretacji przeciwko oświadczającemu. Tym razem 
„bardziej rzymskie” okazują się być kodeksy doby oświecenia. Francja, Austria, ale 
też Włochy, których kodeks w znacznym stopniu opierał się na dziele Napoleona, 
uwzględniają zastosowanie tej reguły właściwie w podobnych sytuacjach, co rzymscy 
juryści. Natomiast kodeksy wywodzące się z BGB traktują ją jako regułę interpreta-
cyjną. Niechętnie rozszerzają zakres jej zastosowania. W zasadzie odnoszą in dubio 
contra proferentem jedynie do ogólnych warunków umów. Zgodnie z zakresem normy 
art. 385 § 2 k.c. jest ona stosowana w obrocie konsumenckim, w którym konsument jako 
podmiot nieprofesjonalny nie musi mieć pełnego wyobrażenia i znajomości na temat 

47  Z. Radwański, Wykładnia oświadczeń…, s. 135.
48  M. Bednarek [w:] System Prawa Prywatnego…, s. 751.
49  Kodeks Zobowiązań art. 108 – więcej o tym: R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania…, s. 141; 
por. art. 65 § 2 k.c.
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materii, której umowa dotyczy. Dlatego, przez wzgląd na słuszność, niejednoznaczne 
klauzule powinno się rozstrzygać na rzecz konsumenta. Doktryna postuluje rozsze-
rzenie jej obowiązywania również na obrót profesjonalny50, co stanowiłoby kolejne 
powielenie wzorców niemieckich.

*  *  *

Apparent equality? Ambiguitas contra stipulatorem

The aim of this paper is to present the origins of a civil law rule in dubio contra proferentem. 
Its foundations are to be found in the classical roman law. The roman jurists acknowledged 
since Celsus that in case of obscure terms in contract of stipulation any ambiguities should be 
resolved against the stipulator. This type of thinking, about the improvement of legal situation 
of the party, which did not have the influence on the terms of contract, had been extended 
to location conductio or emptio venditio.
This rule became obvious and common in the time of medieval ius commune and therefore 
has been taken into consideration by the authors of ABGB and CC codes, which were written 
under a huge impact of natural law. The rule in dubio contra proferentem had not been included 
in codes at the beginning of 20th century – e.g. BGB. The German jurisprudence, and conse-
quently the Polish jurisprudence, rejected it as a pure interpretational rule, which should not 
be included in the civil code. The legal practice has shown that the law must regulate its scope. 
The author also desires to indicate, how much the roman law can answer the questions asked 
by the today’s legal science.

Key words: civil law, Roman law, law of obligations, ABGB, BGB, CC, KZ, KC, 
interpretational rule, ambiguous contract’s provisions, Unklarheitenregel

50  A. Olejniczak [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyba, 
eLEX 2014, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587263779/167873/kodeks-cywilny-komentarz-tom-iii-zo-
bowiazania-czesc-ogolna-wyd-ii, 11.12.2016.


