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Wstęp do prawoznawstwa

Wykładnia (1) 
oraz metody wykładni (2)
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Zagadnienia organizacyjne

● Sprawdzian - wyniki

● Poprawa

● Kolejny sprawdzian
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Czym jest wykładnia

● Czym jest wykładnia?

● Czym są metody wykładni?

● Czy jest różnica między wykładnią a metodami wykładni?
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Wykładnia prawa

● Znaczenie pojęcia wykładnia prawa

– Świadomy proces ustalania znaczenia tekst prawnego,
– Jest odwrotnością bezrefleksyjnego rozumienia tekstu,
– Jest podejmowana wyłącznie w przypadku stwierdzenia 

niejasności TP.

● Sytuacja izomorfii vs sytuacja wykładni



  5

Wykładnia prawa

Zadanie:

W przepisie A wskazano, iż „wartość usługi stanowi cena 
usługi wraz z podatkiem VAT”

a zatem obrazowo:

WU = CU wraz z VAT

- jak to rozumieć?

- czy jest to sytuacja izomorfii?
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Wykładnia prawa

● Czy jeśli wierzymy (uważamy), że mamy do czynienia z 
sytuacją izomorfii to w istocie na pewno nie dochodzi do 
sytuacji wykładni?

● czy „wraz” może mieć dwa znaczenia:

1) Kowalski wszedł wraz z Małżonką;

2) Jesteśmy wraz z innymi; A, w nim B (jako grupa).? 
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Wykładnia prawa

● Zadanie

– How are you
– Tudzież
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Wykładnia prawa

Zadanie:

wskaż różnice między:

1) Misio jest w pokoju;

2) W pokoju jest misio.

Pierwsza wypowiedź informuje o tym, gdzie jest misio, a 
druga, o tym co znajduje się w pokoju (w tym przypadku jest 
to misio)
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Wykładnia prawa

Zadanie

Wskaż różnice między:

1) minister wyda rozporządzenie

2) rozporządzenie wyda minister

ad 1 – minister ma kompetencje do wydania rozporządzenia i 
obowiązek w tym względzie

ad 2 – minister ma kompetencje do wydania rozporządzenia
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Wykładnia prawa

Uzasadnianie decyzji interpretacyjnej polega na wskazaniu 
argumentów, które przemawiają za lub przeciw temu, że norma 
lub jej fragment ma takie a nie inne znaczenie. Argumenty te 
zwykło się nazywać dyrektywami intepretacyjnymi lub też 
dyrektywami wykładni.

Typy dyrektyw wykładni:

Kontekst Językowy;

Kontekst Systemowy;

Kontekst Funkcjonalny.
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Wykładnia prawa – dyr. pref.

Zastosowanie różnych dyrektyw wykładni może prowadzić do 
rozbieżnych wyników interpretacyjnych. Reguły, które 
wskazują, jak rozwiązać konflikt różnych dyrektyw wykładni 
będziemy nazywać dyrektywami preferencji.
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Wykładnia językowa

● Podstawowy typ wykładni

● Wykładnia systemowa i funkcjonalna pełnią wobec 
wykładni językowej funkcję pomocniczą;

● Spora część przedstawicieli doktryny prawniczej twierdzi, 
iż jeżeli wykładnia językowa pozwala na sformułowanie 
jednoznaczny tez, stosowanie kolejnych wykładni jest 
zbyteczne;

● Nadto – formułowane są również stanowiska świadczące o 
 zakazie stosowania WS i WF w sposób powodujący 
całkowitą negację WJ;



  13

Wykładnia językowa

● Dwa konteksty stosowania:

– Składniowy (syntaktyczny)
– Znaczeniowy (semantyczny)

język prawny różni się od jeżyk naturalnego pod względem 
semantycznym

● W języku prawnym występują wyrażenia, niewystępujące 
w języku potocznym, np. nasciturus, wierzyciel

● W tekście aktu normatywnego użyto zwrotów, o 
odmiennym od potocznego znaczeniu, np.. budowla, 
budynek, składowanie, zbieranie 
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Wykładnia systemowa

● Polega na ustalaniu znaczenia tekstów prawnych ze 
względu na kontekst systemowy, a więc:

– Inne normy prawne tworzące system, do którego należy 
wyinterpretowana norma;

● Oparta jest na założeniach:

– Przynależność normy do systemu norm wpływa na 
rozumienie TP;

– Fakt umieszczenia interpretowanego przepisu w 
określonym miejscu AN nie jest przypadkowy 
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Wykładnia funkcjonalna

● Funkcja jaką dana regulacja pełni;

● Cel dla jakiego została utworzona;

● Aksjologiczne podwaliny konkretnej regulacji prawnej.



  16

Dyrektywy interpretacyjne - 
przypomnienie

● Reguły wskazujące jak ustalić znaczenie tekstu prawnego 
w sytuacji, gdy znaczenie to nie jest jasne;

● Dzielą się na dyrektywy – I i II stopnia:

– Ist – określają jak ustalić znaczenie (treść i zakres) 
wyrażeń występujących w tekście prawnym ze względu 
na kontekst:

● językowy,
● systemowy,
● funkcjonalny,
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Dyrektywy interpretacyjne - 
przypomnienie

– II st:
● Dyrektywy procedury wykładni – stanowią o kolejności 

używania dyrektyw I st
● Dyrektywy preferencji wykładni – wskazują, jakie 

znaczenie TP należy zaakceptować w sytuacji, gdy 
zastosowanie dyrektyw I st nie prowadzi do 
jednoznacznych ustaleń

– S1 – do rozbieżnych ustaleń dochodzi w przypadku 
zastosowania dyrektyw jednego typu

– S2 – do rozbieżnych ustaleń dochodzi w przypadku 
zastosowania różnego rodzaju dyrektyw int.
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Dyrektywy interpretacyjne

● Funkcje:

– Dochodzenie do ustalenia właściwego znaczenia PP;
– Racjonalizują już podjętą decyzję interpretacyjną
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Wykładnia operatywna

● Dokonywana przez OSP;

● Stosowana na użytek rozstrzygnięcia konkretnej sprawy;

● Wiąże jedynie OSP i podmiot wobec którego prowadzona jest 
sprawa

● ETAP 1

stwierdzenie sytuacji wykładni, a więc jednocześnie stwierdzenie 
braku sytuacji izomorfi.

PP który ma być podstawą rozstrzygnięcia budzi wątpliwości o 
char. Językowym lub pozajęzykowymi 
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Wykładnia operatywna

● ETAP 2

– Zastosowanie dyrektyw interpretacyjnych I st
● Kontekst językowy (wykładnia językowa),
● Kontekst systemowy (wykładnia systemowa),
● Kontekst funkcjonalny (wykładnia funkcjonalna)l

– Zastosowanie dyrektyw interpretacyjnych II st
● Dyrektywy procedury A: 1) WJ; 2) WS; 3) WF, kończąc 

wówczas, gdy znaczenie TP przestaje budzić wątpliwości;
● Dyrektywy procedury B: wszystkie powinny prowadzić do 

tego samego wniosku.:
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Wykładnia operatywna

● ETAP 3

– Zastosowanie dyrektyw I st nie prowadzi do zgodnych 
wniosków;

– Zastosowanie dyrektyw II st (preferencji)
– Takie znaczenie ma część dyrektyw systemowych i 

funkcjonalnych, które mogą odgrywać rolę stwierdzającą 
(uzupełniającą WJ) znaczenie niejasnego TP

● ETAP 4

– Sformułowane decyzji interpretacyjnej

Przepis P ma znaczenie Z ze względu na zastosowane 
dyrektywy D 
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Metody wykładni

● Mówiąc o metodach wykładni, co do zasady, mamy na 
myśli:

– Wykładnię językową;
– Wykładnię systemową;
– Wykładnię funkcjonalną.
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Zadanie

● Dokonaj wykładni prawa, zgodnie z poleceniem zawartym 
w  przydzielonym zadaniu;

● Wnioski?
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Zadanie domowe

● Esej;

● Temat: Zasady a reguły prawna. Aksjologicznie doniosłe 
kwestie...;

● Objętość: 4 – 6 stron maszynopisu;

● Obowiązkowe jest korzystanie ze źródeł -judykatura, 
doktryna,

● Przypisy;

● Podsumowanie;

● W pracy należy uwzględnić aspekt aksjologiczny.


