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Część pierwsza

WPROWADZENIE





Wprowadzenie

 I. Opracowanie niniejsze nie jest w swej istocie podręcznikiem jakiegoś oddzielnego
przedmiotu dydaktycznego, ujętego w programie studiów prawniczych na którym‐
kolwiek z wydziałów prawa w Polsce. Jest natomiast opracowaniem podejmującym
próbę systematycznego przedstawienia fragmentu wiedzy prawniczej – fragmentu
podstawowego, niekiedy uważanego za najbardziej podstawowy.

 W problematyce wykładni ześrodkowują się bowiem nieomal wszystkie proble‐
my nauki prawa i praktyki prawniczej. Wszystko, co się w nauce i praktyce praw‐

niczej czyni, albo wprost polega na wykładni, albo jej dotyczy, albo wykładnię rozwija,
albo wykładnię przejawia, albo wykładnię uwzględnia, albo ją po prostu warunkuje.

Ogólny teoretyk prawa, pisząc o kolejności stosowania reguł wykładni, wykładnię cha‐
rakteryzuje. Cywilista, który wskazuje na relację między typami praw ograniczonych,
wykładnię uwzględnia. Karnista, który wprowadza pojęcie negatywnych znamion
przestępstwa, wykładnię warunkuje. Sędzia, wydając wyrok w sprawie o rozbój, ko‐
rzysta z wykładni dokonanej przez siebie uprzednio, tak samo jak urzędnik, który ak‐
ceptuje skorzystanie przez kogoś z ulg podatkowych, Trybunał Konstytucyjny stwier‐
dzający niezgodność ustawy z Konstytucją, minister, który podważa decyzję rektora
uczelni, i wójt gminy ogłaszający pogotowie przeciwpowodziowe, i wierzyciel, który
wnosi pozew do sądu, i obywatel, który uważa, że ograniczono jego prawo wyborcze
albo że bezpodstawnie nakazano mu pomalowanie płotu itp. Można więc wręcz sfor‐
mułować twierdzenie, że cała działalność prawnicza albo z wykładni korzysta, albo
wykładnię kształtuje – zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w aspekcie praktycz‐
nym.

 Z kolei fakt, że dotychczasowe zwarte opracowania problematyki wykładni –
opublikowane zresztą dość dawno – miały przede wszystkim charakter nauko‐

wych prac teoretycznych1, konieczne stało się przedstawienie jej w sposób bardziej
praktyczny, choć oczywiście – również podbudowany teoretycznie. Opracowanie ni‐
niejsze jest wynikiem dociekań, które w dziedzinie wykładni prawa staram się realizo‐

1

2

3

1 Np. E. Waśkowski, Teoria wykładni prawa cywilnego, Warszawa 1936; J. Wróblewski, Zagadnienia
teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.

www.wolterskluwer.pl
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wać od 1969 r. i które w różnych fragmentarycznych aspektach znalazły już swój wyraz
w wielu artykułach opublikowanych w bardzo różnych czasopismach i w różnych
dziełach zbiorowych wydawanych okazjonalnie.

 II.1. Spodziewanymi odbiorcami niniejszego opracowania mieliby być:
• naukowcy i praktycy stosujący prawo, którzy zechcieliby skonfrontować swoją

wiedzę i doświadczenie w dziedzinie wykładni z poglądami naukowymi w tej
dziedzinie;

• studenci prawa, niezależnie od tego, w jakim stopniu dotychczas przyswoili sobie
wiedzę prawniczą;

• nieprawnicy, którzy świadomi zwłaszcza konsekwencji zasady ignorantia iuris nocet
(nieznajomość prawa szkodzi) chcieliby uprzystępnić sobie tajniki rozumienia teks‐
tów prawnych.

2. Krąg czytelników może być zatem bardzo zróżnicowany. Fakt ten nakłada więc na
autora przede wszystkim szczególny obowiązek zadbania o danie im wszystkim istotnej
szansy na możliwie adekwatne odebranie formułowanych w niniejszym opracowaniu
wiadomości.

 Wiadomo powszechnie, że adekwatność nadanego i odebranego komunikatu
zależy od tego, czy uczestnicy procesu komunikacyjnego mają te same kompe‐

tencje językowe, przejawiające się w dysponowaniu tym samym językiem (jego siatką
terminologiczną i pojęciową, a zatem i regułami rozumienia)2.

Z tego też względu pierwszoplanowym zadaniem autora jest wskazanie podsta‐
wowej siatki pojęciowej, za pomocą której przedstawi omawiane zagadnienia.

 3. Rodzi to dwa następujące kłopoty:
1) od autora wymaga dostatecznie szkolnego przedstawiania pojęć i problemów, by

były one dostępne również dla nieprawników, a od tych z kolei wymaga szczególnej
ostrożności w kwestii wyzbycia się przy tym fragmentarycznych, niespójnych wia‐
domości zaczerpniętych dotąd z doświadczenia i wiedzy potocznej;

2) od prawników (również studentów i aplikantów) wymaga:
a) wyrozumiałości w związku z koniecznością stykania się po raz kolejny z wia‐

domościami podstawowymi,
b) znacznej ostrożności i cierpliwości w całościowym odbiorze przedstawianych

przez autora pojęć i ich wykorzystywaniu, co jest szczególnie istotne, ponieważ

4

5

6

2 Z uznaniem należy podkreślić fakt, że zarówno prawnicy, jak i językoznawcy coraz dobitniej domagają
się  nie  tylko  doskonalenia  sposobów  pisania  tekstów  prawnych,  ale  i  umiejętności  ich  czytania.
Por. M. Zieliński, Wiedza o tekstach prawnych jako warunek ich rozumienia, w: Język polskiej legislacji, czyli
zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury
i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą Senatu RP, Warszawa 2007, s. 26 i n.; H. Jadacka, Dlaczego
nie wszyscy mogą rozumieć teksty prawne,  w: Prawo i język,  pod red. A. Mróz, A. Niewiadomskiego,
M. Pawelec, Warszawa 2009, s. 27 i n.

www.wolterskluwer.pl
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występujące w opracowaniu terminy mogą odbiegać niekiedy, co najmniej
w pewnym zakresie, od dotychczasowych sposobów pojmowania i wykorzys‐
tywania ich przez czytelników.

 Szczególnie istotne jest zastrzeżenie poczynione w punkcie 2b, ponieważ nie‐
przestrzeganie go przez czytelnika może doprowadzić do największego z man‐

kamentów – do nieporozumienia pod pozorem adekwatnego zrozumienia, które to
nieporozumienie jest gorsze od całkowitego niezrozumienia. Nie da się przedstawić
problemów wymagających wyjątkowej szczegółowości analiz bez całkowitej kores‐
pondencji między językowymi kompetencjami ich nadawcy i odbiorcy.

 III. Pierwszoplanowym ustaleniem pojęciowym przyjętym w niniejszym opra‐
cowaniu jest rozróżnienie terminów: „przepis prawny” i „norma postępowania”

(a w dalszej kolejności „norma prawna”).

 1. Rozróżnienie to wprowadził przed przeszło pięćdziesięcioma pięcioma laty jeden z najwy‐
bitniejszych polskich teoretyków prawa – Zygmunt Ziembiński3. Zostało ono z czasem nie‐
omal powszechnie przyjęte w prawoznawstwie4, a także coraz konsekwentniej stosowane jest
w praktyce prawniczej. Niekiedy tylko w odniesieniu do tego rozróżnienia formułowano pew‐
ne jednostkowe zastrzeżenia5. Odnotujmy również przy tym, że rozróżnienie przepisu praw‐
nego i normy prawnej stosowane było także przed Ziembińskim (zwłaszcza przez metodologię
marksistowską); zasadzało się jednak na istotnie różnym założeniu, o którym bliżej będzie
mowa przy okazji rozróżnienia norm sankcjonujących i sankcjonowanych.

 1.1. Ze względu na fakt, że rozróżnienie norm i przepisów zarówno w ujęciu
pomysłodawcy, jak i w ujęciach jego kontynuatorów przybierało niekiedy różne

postacie, w niniejszym opracowaniu przyjmuje się następujące relacje między rozró‐
żnionymi pojęciami:
• przepis prawny to zdanie w sensie gramatycznym (od kropki do kropki lub od kropki

do średnika, lub od średnika do kropki) zwykle wyraźnie wyróżnione graficznie
w tekście prawnym i zwykle oznaczone w nim jako artykuł, paragraf czy ustęp6;

• norma postępowania to wyrażenie (choćby tylko pomyślane), które w sposób jed‐
noznaczny określonemu podmiotowi, w określonych okolicznościach, nakazuje (za‐
kazuje) określone zachowanie się;

7

8

9

10

3 Z. Ziembiński, Przepis prawny a norma prawna, RPEiS 1960, nr 1, s. 105 i n.
4 Na jego doniosłość dla całego prawoznawstwa, jako podstawy do stworzenia nowego paradygmatu

uprawiania tej dyscypliny, zwraca uwagę L. Nowak, Zygmunta Ziembińskiego koncepcja interpretacji. Pewne
komentarze,  dopełnienia  i  aplikacje,  w:  Umysł  a  rzeczywistość,  pod  red.  A.  Klawitera,  L.  Nowaka,
P. Przybysza, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki”, Poznań 1999, t. V(XVIII), s. 423 i n.

5 J. Nowacki, Przepis prawny a norma prawna, Katowice 1988.
6 W polskiej współczesnej technice legislacyjnej ustawy zawierają artykuły, a w ich obrębie ustępy, z kolei

akty wykonawcze – rozporządzenia – paragrafy i ustępy. Tradycyjnie jednak ustawy będące kodeksami
zawierają artykuły, a w ich obrębie paragrafy (!).
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Maciej Zieliński – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik 
Katedry Tworzenia i Wykładni Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor honoris causa
Uniwersytetu Łódzkiego; zajmuje się zagadnieniami teorii prawa, metodologii prawa i pra-
woznawstwa, a przede wszystkim problematyką interpretacji (wykładni) prawa i redagowa-
nia tekstów prawnych; jego prace naukowe, opublikowane samodzielnie lub wespół z innymi 
twórcami z ośrodków poznańskiego i szczecińskiego teorii i fi lozofi i prawa, mają charakter 
oryginalny i pionierski i w większości weszły na trwałe do kanonu literatury prawniczej.

Siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręcznikowego opracowania wykładni 
prawa łączy podbudowę teoretyczną z dyrektywami praktycznej interpretacji tekstów praw-
nych. Dyrektywy te są tak powiązane, że wskazując zarówno kolejność czynności interpreta-
cyjnych, jak i sposób ich realizacji, pozwalają skutecznie urzeczywistniać proces pozyskiwania 
(odtwarzania) jednoznacznych norm postępowania z różnorakich przepisów prawnych.

Publikacja skierowana jest zarówno do tych czytelników, których interesuje warstwa teo-
retyczna zagadnienia, jak i do tych, którzy szukają w wykładni prawa warstwy praktycznej, 
a zatem do: studentów, aplikantów i prawoznawców (zwłaszcza przedstawicieli dyscyplin 
szczegółowych), legislatorów, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, no-
tariuszy; również do nieprawników (w tym także urzędników), którym znacznie przybliża 
złożoną istotę wykładni prawa i wspomaga sam proces rozumienia tekstów prawnych.

W roku 2002 książka została wyróżniona najwyższą nagrodą przyznawaną przez Wydział 
I Polskiej Akademii Nauk – nagrodą im. Leona Petrażyckiego.

Spotyka się również z coraz szerszym uznaniem w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL
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