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Rozdział I. Prawoznawstwo i etyka 
– o podobieństwie dwóch dyscyplin

§ 1. Prawoznawstwo i etyka jako nauki 
wartościujące

Stwierdzenie,.w.myśl.którego.etyka. jest.nauką.wartościującą,.nie.powinno.
w. zasadzie. budzić. wątpliwości.. Jedynym. zastrzeżeniem,. jakie. trzeba. uczynić.
w.celu.uzasadnienia.tego.stwierdzenia,.jest.to,.że.etyka.jest.tutaj.pojmowana.kla-
sycznie,.a.więc.jako.dyscyplina.sensu stricto.normatywna,.a.nie.jako.wolna.od.
wartościowań.nauka.o.moralności..Projekt.budowy.tej.ostatniej,.o.czym.szerzej.
będzie.jeszcze.mowa,.uważam.nie.tylko.za.niemożliwy.do.realizacji,.ale.i.wadli-
wy.z.punktu.widzenia.metodologicznego:.nie.da.się.bowiem.uniknąć.wartościo-
wań.w.naukach.humanistycznych,.a.w.obrębie.świata.ocen.i.wartości.–.w.szcze-
gólności.

Pewne. zaskoczenie. może. natomiast. budzić. zaliczenie. do. grupy. nauk. war-
tościujących.także.prawoznawstwa..Zdaję.sobie.sprawę,.że.nie.jest.to.pogląd.po-
wszechnie.przyjęty,.jednak.w.obrębie.polskiej.teorii.i.filozofii.prawa.był.on.już.
prezentowany.i.do.rozważań.broniących.go.autorów.będę.się.tutaj.odwoływać,.
uzupełniając. je.dodatkowymi,.własnymi.argumentami..Ponieważ. jednak. takie.
spojrzenie.na.naturę.nauk.prawnych.budowane.jest.w.pewnej.opozycji.do.ujęcia.
najbardziej.rozpowszechnionego,.rozpocznę.od.krótkiej.prezentacji.tego.ostat-
niego,.by.dopiero.potem.przejść.do.zasadniczych.rozważań,.mających.potwier-
dzić.przyjmowaną.przeze.mnie.tezę..Dodam.jeszcze.tylko,.że.pisząc.o.„prawo-
znawstwie”. mam. na. myśli. przede. wszystkim. tzw.. szczegółowe,. dogmatyczne.
nauki.prawne,.nie.zaś.teorię.prawa..Niezależnie.od.dyskusji.na.temat.charakteru.
tej.ostatniej,.wykazanie.jej.wartościującego.charakteru.byłoby.prawdopodobnie.
łatwiejsze,. jednak.ustalenia.w.tej.kwestii.nie.miałyby.dla.tej.pracy.specjalnego.
znaczenia,.ponieważ.ta.w.swej.zasadniczej.części.ma.być.przedstawieniem.istot-
nego.fragmentu.wchodzącego.w.skład.jednej.ze.szczegółowych.nauk.prawnych,.
a.mianowicie.części.ogólnej.prawa.cywilnego.

Wiodące.w.polskim.prawoznawstwie.ujęcie.charakteru.dogmatycznych.nauk.
prawnych. dostrzega. w. nich. dyscypliny,. które. powinny. być. zaliczone. do. gru-
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py.nauk.empirycznych.(aposteriorycznych)1..Jednocześnie,.w.myśl.tego.poglą-
du,.nauki.prawne.są.naukami.teoretycznymi,.a.nie.praktycznymi,.gdyż.dotyczą.
wprawdzie.tego,.co.normatywne,.ale.czynią.to.w.taki.sposób,.że.ów.świat.norm.
i. powinności. jedynie,. bez. aksjologicznego. zaangażowania,. opisują.. „Norma.
prawna.–.pisze.K. Kozłowski.–.należy.do.dziedziny.powinności,. ale. rozpatry-
wana.przez.prawnika.jest.pewnym.faktem,.datum.uprzednio.już.istniejącym”2..
Właśnie.uznanie,.że.normy.prawne.są.czymś.prawnikowi.z.góry.danym,.czymś.
obiektywnie.istniejącym,.co.on.jedynie.opisuje,.starając.się.wiernie.odzwiercie-
dlić.daną.uprzednio.treść,.pozwala.w.ramach.tej.koncepcji.na.stwierdzenie,.że.
dogmatyczne.nauki.prawne.są.naukami.teoretycznymi,.a.zarazem.empiryczny-
mi..W.ogólności.bowiem.na.gruncie.tej.koncepcji.uznaje.się,.że.tym,.co.praw-
nikowi.empirycznie.dane,. jest.obowiązujący.w.danym.czasie. i.na.określonym.
terytorium.system.prawny..Jednocześnie.zadaniem.dogmatycznych.nauk.praw-
nych.ma.być.wierny.opis.poszczególnych.unormowań,.a.nie.formułowanie.uni-
wersalnych.praw,.dlatego.są.one.w.przeważającej.mierze.naukami.idiograficzny-
mi,.nie.zaś.nomotetycznymi3.

Autorzy.prezentujący.opisywane.tutaj.stanowisko.zauważają.wprawdzie,.że.
empiria,. z.którą. mają. do. czynienia. dogmatyczne. nauki. prawne,. jest. empirią.
swoistą,. jednak.stwierdzenie. to.nie.prowadzi.do. jakiejś.generalnej. rewizji. sta-
wianych.przez.nich.tez..Dostrzegają.oni,.że.formułowane.przez.nauki.dogma-
tyczne.zdania.spostrzeżeniowe.stwierdzające.obowiązywanie.w.danym.systemie.
prawnym.norm.prawnych.o.określonej. treści. angażują. również.procesy. rozu-
mienia,. co. powoduje,. że. tak. pojmowane. nauki. dogmatyczne. są. jednocześnie.
naukami.humanistycznymi4,.ale.te.ostatnie.są.na.gruncie.tej.koncepcji.pojmo-
wane. jako. szczególny. rodzaj. nauk. empirycznych.. Pomimo. tego,. że. używa. się.
tu.nawet.określenia.„interpretacja.humanistyczna”,.to.jednak.ta.ostatnia.jest.uj-
mowana.według.metodologii.obowiązującej.w.naukach.przyrodniczych,.a.więc.
stosownie.do.paradygmatu.charakterystycznego.dla.podejścia.naturalistyczne-
go..Podejście.takie.zakłada.zasadniczą.jedność.mającej.być.tutaj.wzorem.meto-
dy.nauk.przyrodniczych.oraz.metod.stosowanych.w.obrębie.nauk.społecznych.
i.humanistycznych,.które.powinny.naśladować.procedury.obowiązujące.w.gru-
pie. nauk. pierwszych.. W.paradygmacie. tym. miejsca. na. wartościowanie. oczy-
wiście. nie. ma,. a. naukowy. charakter. dyscyplin. normatywnych. lub. w. jakikol-

1. Tak. wyraźnie. Z. Ziembiński,. Szkice. z. metodologii. szczegółowych. nauk. prawnych,. War-
szawa–Poznań.1983,.s..52;.P. Machnikowski,.Swoboda.umów.według.art..3531.KC..Konstrukcja.prawna,.
Warszawa.2005,.s..342.

2.K. Kozłowski,.O.praktycznym.i.teoretycznym.charakterze.nauk.prawnych,.PiP.1957,.Nr.1,.s..104;.
podobnie.W. Lang,.Czy.tzw..dogmatyka.prawa.jest.nauką.teoretyczną?,.PiP.1957,.Nr.4–5,.s..916.

3.Tak.Z. Ziembiński,.Szkice,.s..56;.P. Machnikowski,.Swoboda.umów,.s..342..
4.Zob..Z. Ziembiński,.Szkice,.s..61;.P. Machnikowski,.Swoboda.umów,.s..342.



3

wiek.sposób.posługujących.się.wartościowaniem.zostaje.podważony.lub.nawet.
wprost.zanegowany5.

Uważam,.że.zaliczanie.dogmatycznych.nauk.prawnych.do.grupy.nauk.em-
pirycznych.(aposteriorycznych).jest.nietrafne.przede.wszystkim.dlatego,.że.fak-
tu.obowiązywania.normy.prawnej.nie.da.się.spostrzec.w.taki.sposób,.w.jaki.po-
strzegane.są.obiekty.fizyki.czy.innych.nauk.przyrodniczych..Tym.bardziej.treści.
normy. prawnej. nie. da. się. zarejestrować. tak,. jak. rejestrowane. są. właściwości.
obiektu.fizycznego..Norma.prawna.nie.jest.bowiem.żadnym.datum.obiektywnie.
istniejącym,.ponieważ.jej.treść.i.fakt.obowiązywania.ustalane.są.dopiero.w.pro-
cesie.wykładni..Nie.stanowi.ona.takiego.przedmiotu.badania,.jaką.jest.rzecz.ma-
terialna.dla.fizyka,.istniejąca.obiektywnie.i.od.obserwacji.całkiem.niezależnie6,.
gdyż. wyłania. się. dopiero. w. trakcie. interpretacji.. Tym,. co. dla. prawnika. empi-
rycznie.dane,.są.tylko.napisy.na.papierze..Od.tego.rodzaju.datum.do.stwierdze-
nia,.że.w.systemie.prawnym.obowiązuje.norma.prawna,.i.to.o.ściśle.określonej.
treści,.droga.jest.dość.daleka..Stanowi.ją.proces.rozumienia.i.interpretacji,.który,.
co.przyznają.nawet.autorzy.uznający.nauki.prawne.za.nauki.czysto.empiryczne,.
nie.jest.neutralnym.aksjologicznie.opisem,.lecz.procedurą.wyraźnie.angażującą.
oceny.i.wartości..Dogmatyczne.nauki.prawne.nie.mogą.być.więc.naukami.teore-
tycznymi,.aposteriorycznymi.czy.empirycznymi,.które.by.opisywały.to,.co.dane,.
gdyż.każdy.taki.„opis”.jest.już.interpretacją,.w.mniejszym.lub.większym.stopniu.
zawierającą.elementy.wartościowania.

Gdyby. dogmatyczne. nauki. prawne. były. naukami. empirycznymi,. to. spór.
dwóch. dogmatyków. co. do. tego,. czy. pewna. norma. prawna. obowiązuje. i. jaką.
ma.treść,.można.by.w.sposób.jednoznaczny.rozstrzygnąć.odwołując.się.do.do-
świadczenia,. gdyż. to. ono. jest. ostatecznym. kryterium. weryfikacji. twierdzeń.
w.naukach.empirycznych..Tymczasem.tutaj,.w.naukach.prawnych,.możemy.się.
odwołać.tylko.do.„napisów.na.papierze”,.które.nie.są.oczywiście.w.stanie.udzie-
lić. odpowiedzi. na. pytanie,. która. z. konkurencyjnych. wersji. ich. interpretacji.
jest.prawdziwa..Gdyby.dogmatyczne.nauki.prawne,.tak.jak.nauki.empiryczne,.
były.naukami.opisującymi.wiernie.jakieś.obiektywnie.istniejące.przedmioty,.to.
bez.trudu.można.by.porównać.treść.opisu.z.tym,.co.opisywane,.i.w.ten.sposób.
orzec,.który.opis.jest.odwzorowaniem.trafnym,.i.który.wobec.tego.jest.prawdzi-
wy..Tego.jednak.w.obrębie.nauk.prawnych,.podobnie.zresztą.jak.i.w.etyce,.nie.da.
się.uczynić,.i.dlatego.właśnie.empiryczna.lub.humanistyczna.(w.znaczeniu.opi-
su.wolnego.od.wartościowań).wizja.prawoznawstwa.nie. jest. adekwatnym.od-

5.Tak.np..K. Ajdukiewicz,.Metodologiczne.typy.nauk,.[w:].K. Ajdukiewicz,.Język.i.poznanie,.t..1,.
Warszawa.1985,.s..310.

6.Z.wyjątkiem.fizyki.kwantowej,.w.której.procesy.obserwacji.wpływają.w.pewien.sposób.na.
obserwowany.obiekt,.a.przynajmniej.nie.są.dla.jego.opisu.obojętne.

§ 1. Prawoznawstwo i etyka jako nauki wartościujące



4

Rozdział I. Prawoznawstwo i etyka – o podobieństwie dwóch dyscyplin

zwierciedleniem.rzeczywiście.stosowanych.w.jego.obrębie.metod:.ani.bowiem.
norma. prawna. nie. jest. takim. datum,. jak. obiekt. nauk. przyrodniczych,. ani. też.
ustalanie.jej.treści.nie.jest.czystą.konstatacją.obserwowanych.faktów,.taką,.jaka.
ma.miejsce.w.naukach.empirycznych.

Zanim. przejdę. do. przedstawienia. niektórych. istotnych. dla. tych. rozważań.
kwestii. związanych. z. charakterem. wykładni. prawa,. chciałabym. zwrócić. uwa-
gę.na.jeszcze.jedną,.dość.ważną,.a.często.pomijaną.okoliczność,.bezpośrednio.
wskazującą.na.to,.że.zadań.dogmatycznych.nauk.prawnych.nie.można.sprowa-
dzić.do.czystego,.neutralnego.aksjologicznie.opisu..Nie.należy.bowiem.zapomi-
nać.o. tym,.że. istotnym.zadaniem.rzetelnie.uprawianych.dogmatycznych.nauk.
prawnych.jest.nie.tylko.przedstawienie.treści.zinterpretowanych.i.uznanych.za.
obowiązujące.norm.prawnych,.ale.również.dokonanie.oceny.obowiązującej.re-
gulacji. i. sformułowanie. ewentualnych. postulatów. de lege ferenda.. Kwestie. te,.
wraz. z. oceną. funkcjonowania. prawa. w. społeczeństwie,. do. podstawowych. za-
gadnień.poruszanych.przez.szczegółowe.nauki.prawne.zalicza.np..J. Wróblewski7..
Oznacza.to,.że.przed.dogmatycznymi.naukami.prawnymi.stoją.cele.nie.tylko.opi-
sowe,.lecz.także.wprost.wartościujące..Nie.wydaje.się.przy.tym,.by.wspomniane.
kwestie.można.było.uznać.za.zagadnienia.jedynie.drugoplanowe.czy.uboczne,.
wprost.przeciwnie,.im.bardziej.ambitna.naukowo.ma.być.analiza.dogmatyczna.
jakiejś.instytucji.prawnej,.w.tym.większym.stopniu.musi.również.zmierzyć.się.
z.pytaniem.o.to,.jaka.regulacja.w.danej.dziedzinie.byłaby.najlepsza,.i.jak.z.tego.
punktu.widzenia.należy.ocenić.tę.aktualnie.obowiązującą,.a.to.wszystko.wyma-
ga.sformułowania.wypowiedzi.normatywnych,.oceniających.obecny.stan.rzeczy.
i.postulujących.jego.zmianę.na.przyszłość..W.tym.więc.zakresie.na.pewno.nie.
mamy.do.czynienia.z.opisem.jakiejś.empirii,.lecz.z.formułowaniem.ocen,.norm.
i.postulatów,.zupełnie.tak,.jak.w.etyce.normatywnej.

Jak.wspomniałam,.wartościujący.charakter.nauk.prawnych.w.szczególnie.in-
tensywny.sposób.ujawnia.się.w.procesie.wykładni,.która.nie.bez.racji.uchodzi.
za.główny.trzon.działań.podejmowanych.w.obrębie.szczegółowych.nauk.praw-
nych..W.ostatnim.czasie.w.literaturze.polskiej.zagadnienie.aksjologicznego.za-
angażowania.wykładni.najbardziej.eksponuje.w.swoich.pracach.Z. Pulka,.okreś-
lając.to.zjawisko.mianem.filozoficznego.wymiaru.poznania.prawniczego..Autor.
ten.podkreśla,.że.elementarne.dla.szczegółowych.nauk.prawnych.stwierdzenie,.
że.„norma.N.obowiązuje.w.czasie.t.i.w.przestrzeni.p”,.nie.jest.zdaniem.obserwa-
cyjnym,.co.jawnie.przeczy.założeniu,.w.myśl.którego.w.dogmatyce.prawa.prze-

7.J. Wróblewski,.Wybrane.zagadnienia.metodologiczne.dogmatyki.prawa,.[w:].J. Wróblewski (red.),.
Zagadnienia.metodologiczne.prawoznawstwa,.Wrocław–Warszawa.1982,.s..132.i.n.;.tenże,.[w:].W. Lang,.
J. Wróblewski, S. Zawadzki,.Teoria.państwa.i.prawa,.Warszawa.1980,.s..8.
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pisy.prawa.mogą.pełnić.rolę.analogiczną.do.danych.doświadczenia8..W.odnie-
sieniu.zaś.do.samej.struktury.procesów.wykładni.prawniczej.autor.ten.twierdzi,.
że.warunkiem.prawomocności.każdego. twierdzenia. interpretacyjnego. jest.ak-
ceptacja.zarówno.zastosowanych.dyrektyw.interpretacyjnych,.jak.i.zakładanych.
przez.te.dyrektywy.ocen,.tak.że.w.pełni.rozwinięte.twierdzenie.interpretacyjne.
można.sprowadzić.do.formuły:.„norma.N.ma.znaczenie.Z.na.mocy.dyrektyw.
interpretacyjnych.D1,.D2,.D3,.…,.Dn.oraz.zakładanych.przez.te.dyrektywy.ocen.
O1,.O2,.O3,.…,.On”9..Konsekwencją.tego.stwierdzenia.musi.być.uznanie,.że.każ-
da.wykładnia.tekstu.prawnego.jest.wykładnią.dokonaną.na.podstawie.pewnych.
dyrektyw.i.przy.przyjęciu.za.uzasadnione.określonych.ocen.

To.ostatnie.stwierdzenie.jest.na.gruncie.aktualnego.stanu.wiedzy.teoretycz-
noprawnej.konstatacją.w.zasadzie.banalną,.wszak. także.przedstawiciele.empi-
rycznego. nurtu. prawoznawstwa. otwarcie. przyznają,. że. wiele. ze. stosowanych.
w.trakcie.wykładni.procedur.interpretacyjnych.ma.charakter.ocenny..Począwszy.
od. wykładni. językowej,. gdzie. w. związku. z. zamierzoną. lub. przypadkową. nie-
ostrością.wielu.używanych.w.tekście.prawnym.wyrażeń.trzeba.zdecydować,.czy.
pewien.element.stanu.faktycznego.jest,.czy.nie.jest.desygnowany.przez.dane.wy-
rażenie,. poprzez. wymagającą. ustalenia. celów. i. wartości. przypisywanych. pra-
wodawcy.wykładnię.funkcjonalną,.aż.po.stosowanie.preferencyjnych.dyrektyw.
interpretacyjnych. drugiego. stopnia,. umożliwiających. dokonanie. wyboru. mię-
dzy. rozbieżnymi. rezultatami. wykładni. językowej,. systemowej. i. funkcjonalnej,.
a.zwłaszcza.biorąc.pod.uwagę.cały.zestaw.dopuszczalnych.wnioskowań.praw-
niczych,.z.których.większość.oparta.jest.na.założeniu.o.konsekwencji.ocen.ży-
wionych.przez.prawodawcę.–.wszystkie. te.procedury. składające. się.na.proces.
ustalania. znaczenia. tekstu. prawnego. wymagają. od. interpretatora. dokonywa-
nia.wartościowań,.nawet. jeśli.odtwarzane.w. tym.procesie.wartości. są. formal-
nie.przypisywane.prawodawcy..Konstatacja.nieuchronnego.związku.nauk.praw-
nych,. a. zwłaszcza. wykładni. prawniczej,. z. procesami. wartościowania. jest. we.
współczesnej.literaturze.coraz.bardziej.powszechna;.jak.wskazuje.J. Wróblewski,.
to.właśnie.owe.związki.powodują,.że.nie.da.się.w.obrębie.nauk.prawnych.za-
stosować.maszyn.matematycznych,.bo.„prawodawca,.interpretator.i.organ.sto-
sujący. prawo. muszą. wartościować”10.. Podobnie. uważa. nawet. Z. Ziembiński,.
twierdząc,. że. sędzia. nie. jest. „maszyną. subsumcyjną,. automatem. bezdusznie.
podciągającym.daną.sytuację.faktyczną.pod.pewną.obowiązującą.normę.praw-

8. Z. Pulka,. Czy. nastąpił. zmierzch. pozytywistycznej. koncepcji. prawa. i. prawoznawstwa?,.
[w:].A. Sulikowski (red.),.Z.zagadnień.teorii.i.filozofii.prawa..W.poszukiwaniu.podstaw.prawa,.Wrocław.
2006,.s..160;.tenże,.Struktura.poznania.filozoficznego.w.prawoznawstwie,.Wrocław.2004,.s..7.i.n.. 

9.Z. Pulka,.Interpretacja.prawnicza.jako.rodzaj.interpretacji.filozoficznej,.[w:].M. Błachut (red.),.
Z.zagadnień.teorii.i.filozofii.prawa..Ponowoczesność,.Wrocław.2007,.s..126.

10.J. Wróblewski,.Oceny.w.prawie.i.oceny.prawa,.SP.1970,.Nr.3–4,.s..18.
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ną”,.gdyż.interpretacja.tekstu.prawnego.nie.jest.zadaniem.algorytmicznym,.lecz.
wymaga.formułowania.ocen11.

Wskazuję.w.tym.miejscu.na.te.kwestie.jedynie.w.sposób.ogólny,.gdyż.są.to.
stwierdzenia.na.gruncie.współczesnego.stanu.nauk.prawnych.w.zasadzie.oczy-
wiste;. nie. wydaje. się. bowiem,. by. ktoś. poważnie. bronił. jeszcze. stanowiska. za-
kładającego,.że.proces.stosowania.prawa.można.sprowadzić.do.operacji.czysto.
logicznej,. odbywającej. się. według. schematu. sylogizmu.. Jednocześnie. kwestię.
aksjologicznego. wymiaru. wykładni. prawa. cywilnego. przedstawiam. bardziej.
obszernie. w. rozdziale. �I,. co. pozwala. w. tym. miejscu. poprzestać. na. ogólnej,.
lecz. bezspornej. konstatacji,. że. wykładnia. tekstów. prawnych. jest. procedurą.
w.wysokim.stopniu.angażującą.procesy.wartościowania.i.wymagającą.dokony-
wania.rozlicznych.ocen.

Dla. prowadzonych. w. tym. fragmencie. rozważań. istotne. jest. natomiast. to,.
by.z.powyższych.ustaleń.wyciągnąć.należyte.wnioski..Podstawowym.z.nich.jest.
stwierdzenie,. że. skoro. proces. wykładni. jest. w. tak. wysokim. stopniu. nasycony.
czynnościami.oceniania. i.wartościowania,.niekoniecznie.zresztą.o.charakterze.
etycznym,.to.ostateczne.ustalenie.interpretacyjne.„nie.może.być.uznane.za.neu-
tralny. aksjologicznie. opis. istniejącego. niezależnie. od. interpretatora. znaczenia.
tekstu. prawnego”12.. W. dalszej. konsekwencji. prowadzi. to. do. wniosku,. że. wy-
kładnia.prawa,.rozumiana.jako.przypisywanie.tekstowi.prawnemu.określonego.
znaczenia,.nie. jest.zabiegiem.poznawczym,.przynajmniej.w.ścisłym.znaczeniu.
tego.słowa,.oraz.że.zadaniem.dogmatyki.prawa.nie.jest.opis.prawa,.lecz.jego.do-
skonalenie.i.optymalizacja13..Te.ostatnie.stwierdzenia.brzmią.szczególnie.moc-
no,.dla.niektórych.być.może.nawet.prowokująco,.ale.wypowiadając.taki.pogląd.
J. Wróblewski.i.Z. Pulka.nie.są.wcale.odosobnieni.

Na.gruncie.polskiego.prawoznawstwa.podobną.tezę.formułował.już.wcześ-
niej. L. Nowak.. Autor. ten. właśnie. analizując. procesy. wykładni. prawa. doszedł.
do.wniosku,.że.cel,.do.którego.zmierza.interpretator.tekstów.prawnych,.nie.jest.
celem.poznawczym,.gdyż.wypowiadane.przez.niego. twierdzenia.nie. są.opisa-
mi. prawa,. lecz. „podawanymi. w. formie. opisowej. projektami. jego. usprawnie-
nia”..Mówiąc.krótko,.„prawnik.nie.tyle.stara.się.opisać.prawo,.co.je.ulepszyć”14..
Również.M. Zirk-Sadowski.przedstawiając.hermeneutyczne.ujęcie.prawoznaw-

11.Z. Ziembiński,.Normy.moralne.a.normy.prawne.(zarys.problematyki),.Poznań.1963,.s..186;.
tenże,.Wstęp.do.aksjologii.dla.prawników,.Warszawa.1990,.s..208.

12 Z. Pulka, Czy nastąpił zmierzch, s. 168. 
13.Tak.wyraźnie.J. Wróblewski,.Paradygmat.dogmatyki.prawa.a.prawoznawstwo,.[w:].S. Wron-

kowska, M. Zieliński (red.), Szkice.z.teorii.prawa.i.szczegółowych.nauk.prawnych,.Poznań.1990,.s..39.
i.n.;.tenże,.Wybrane.zagadnienia,.s..132.i.n.;.Z. Pulka,.Struktura,.s..7.i.n.;.tenże,.Interpretacja,.s..128.

14.L. Nowak,.Interpretacja.prawnicza..Studium.z.metodologii.prawoznawstwa,.Warszawa.1973,.
s..174.
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stwa.przyjmuje,.że.„zadaniem.sądów.i.nauki.prawa.jest.poszukiwanie.jak.najlep-
szego.rozumienia.prawa.w.kontekście.norm.i.wartości.kultury”15..Można.dodać,.
że. także. M. Zieliński,. uchodzący. raczej. za. przedstawiciela. nurtu. empiryczne-
go,. w. swoim. niedawnym. artykule. pośród. ogólnych. funkcji. wykładni. prawni-
czej.wymienia.wyraźnie.rolę.naprawczą.wykładni,.i.to.właśnie.w.znaczeniu.ak-
sjologicznym;.realizacja.tej.funkcji.miałaby.polegać.na.konieczności.liczenia.się.
przez.interpretatora.z.wartościami.ogólnie.urzeczywistnianymi.przez.dany.sy-
stem.prawny16..Są.podstawy,.by.twierdzić,.że.tak.rozumiana.funkcja.naprawcza.
wykładni.to.nic.innego.jak.poprawianie,.doskonalenie,.usprawnianie,.czyli.op-
tymalizacja.tekstu.prawnego.

Osobiście.zgadzam.się.ze.wszystkimi.przywołanymi.wyżej.stwierdzeniami..
Jest. bowiem. tylko. złudzeniem,. że. przedstawiciel. szczegółowej. nauki. prawnej.
opisuje. gotowe. w. swej. treści. i. istniejące. niezależnie. od. niego. normy. prawne..
W.rzeczywistości.on.je.nie.tylko.odtwarza,.ale.stara.się.im.przypisać.możliwie.
najlepszą.treść,.nadać.im.jak.najlepsze.z.aksjologicznego.punktu.widzenia.zna-
czenie;.to.on.ustala.cele.prawodawcy,.usuwa.sprzeczności,.wypełnia.luki,.stosu-
je.wnioskowania,.a.wszystko.po.to,.by.uzyskać.najbardziej.optymalną,.racjonal-
ną,.słuszną,.spójną.wewnętrznie.i.dającą.się.pogodzić.z.innymi.normami.treść..
Sprowadzenie.całego.tego.procesu.do.zwykłego.opisu.jest.złudzeniem,.podob-
nie.jak.złudzeniem.jest.twierdzenie,.że.system.prawny,.sam.w.sobie,.jest.zupeł-
ny.i.niesprzeczny..W.rzeczywistości.cechy.te.są.nadawane.systemowi.prawnemu.
w.wyniku.czynności.interpretacyjnych;.jeśli.bowiem.interpretator.zmuszony.jest.
stosować.którąś.z.reguł.kolizyjnych,.to.znaczy,.że.w.samym.tekście.prawnym.za-
warta.jest.jakaś.wewnętrzna.sprzeczność..Spójność,.a.w.jeszcze.większym.stop-
niu. zupełność. systemu. prawa,. nie. jest. zatem. immanentną. cechą. działań. pra-
wodawcy. i. nie. stanowi. cechy. apriorycznie. zagwarantowanej. wszystkim. jego.
wytworom,. lecz. jest.rezultatem.wysiłków.podejmowanych.przez.dogmatyczne.
nauki.prawne.w.ramach.odpowiednich.procedur.wykładni17..Mówiąc. inaczej,.
niesprzeczność.i.zupełność.systemu.prawa.nie.stanowią.ontologicznych.właści-
wości.samego.prawa,.lecz.są.postulatami.optymalizacyjnymi,.kierującymi.prze-
biegiem.wykładni18.

Prezentowane. tu. ujęcie. charakteru. szczegółowych. nauk. prawnych. i. całe-
go. prawoznawstwa. bliskie. jest. podejściu. hermeneutycznemu.. Za. jego. najbar-
dziej. znaną. tezę.uznaje. się. twierdzenie,.w.myśl.którego.prawo. jest. rezultatem.
czynności.rozumienia. i. interpretacji,. rezultatem,.który.nie. istnieje.przed.pod-

15.M. Zirk-Sadowski,.Pozytywizm.prawniczy.a.filozoficzna.opozycja.podmiotu.i.przedmiotu.
poznania,.[w:].J. Stelmach (red.),.Studia.z.filozofii.prawa,.Kraków.2001,.s..92.

16.M. Zieliński,.Wybrane.zagadnienia.wykładni.prawa,.PiP.2009,.Nr.6,.s..10.
17.Por..J. Wróblewski,.Paradygmat,.s..40..
18.Tak.wyraźnie.Z. Pulka,.Interpretacja,.s..129.

§ 1. Prawoznawstwo i etyka jako nauki wartościujące
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jęciem.tych.procedur..W.konsekwencji.przedmiot.nauk.prawnych.nie.może.być.
ujmowany.na.podobieństwo.obiektywnie.istniejących.i.gotowych.w.swej.posta-
ci.przedmiotów.nauk.przyrodniczych,.gdyż.jest.to.przedmiot.kulturowy,.który.
wyłania. się. w. trakcie. niewolnych. od. wartościowania. czynności. interpretacyj-
nych..Przedmiot.ten.nie.jest.jedynie.rozpoznawany.i.opisywany.przez.prawni-
ka,. lecz. współkonstytuowany. w.procesie. wykładni.. Dla. niniejszych. rozważań.
szczególne. znaczenie. ma. podkreślenie. aksjologicznej. zawartości. tego. proce-
su..Jak.wspomniano.wcześniej,.wynika.on.z.tego,.że.większość.spośród.przyję-
tych.powszechnie.dyrektyw.i.procedur.interpretacyjnych.wymaga.dokonywania.
ocen.i.odwołuje.się.do.wartości,.które.formalnie.są.przypisywane.prawodawcy,.
ale.które.w.rzeczywistości.muszą.być.ustalone.przez.interpretatora..By.odwołać.
się.do.bardziej.konkretnych.przykładów,.wystarczy.tu.wskazać.choćby.trudno-
ści. interpretacyjne,. jakie. na. płaszczyźnie. prawa. cywilnego. stwarza. wykładnia.
art..72.§.2.oraz.art..448.KC;.trudności.te.rozwiązywane.są.tylko.przez.przyję-
cie. takich. lub. innych.założeń.dotyczących.ratio legis.wspomnianych.regulacji,.
a.więc.przez.odwołanie.się.do.celów,.racji,.ocen.czy.wartości..Gdzie.tu.jest.zatem.
opis.prawa,.gdzie.jest.dane.prawo.–.można.by.zapytać.–.skoro.na.gruncie.tych.
przepisów.nie.wiadomo.nawet.tego,.czy.przesłanką.ustanowionej.w.nich.odpo-
wiedzialności.jest,.czy.nie.jest.wina.osoby.realizującej.dane.zachowanie?

Hermeneutyczne.ujęcie.istoty.prawoznawstwa.jest.jednocześnie.podejściem.
antynaturalistycznym19.. Jest. ono. wspólne. przedstawicielom. wielu. współczes-
nych.nauk.społecznych.i.humanistycznych,.a.opiera.się.na.założeniu,.że.swoi-
stość.tych.nauk.nie.pozwala.na.ich.uprawianie.według.paradygmatu.właściwe-
go.naukom.przyrodniczym.(empirycznym)..W.odniesieniu.do.nauk.prawnych.
najważniejsza. przyczyna. uzasadniająca. tę. odrębność. została. wskazana. wyżej,.
a.jest.nią.brak.gotowego.przedmiotu,.który.mógłby.być.w.sposób.aksjologicznie.
.neutralny.opisywany,.tak.jak.się.to.czyni.w.naukach.przyrodniczych..Przedmiot.
ten.wyłania. się.dopiero.w. trakcie. interpretacji,.która. jest.procesem.odwołują-
cym.się.do.różnego.rodzaju.ocen.i.wartości,.dlatego.właśnie.uważam,.że.prawo-
znawstwo,.podobnie. jak.etykę,.należy.zaliczyć.do.grupy.nauk.wartościujących.
(normatywnych,. oceniająco-postulujących).. Wniosek. taki. akceptuje. również.
ostatecznie.J. Wróblewski,.który.przyjmuje,.że.prawoznawstwo.może.być. trak-
towane. jako. nauka. normatywna,. i. to. w. różnych. rozumieniach. tego. terminu:.
jako.nauka.opisująca.normy,.wartościująca.normy.i.poznająca.za.pomocą.norm,.
a.nawet,.z.pewnymi.zastrzeżeniami,.jako.nauka.tworząca.normy20..Okazuje.się.

19.Por..J. Stelmach,.Naturalistyczny.i.antynaturalistyczny.model.teorii.prawa,.SP.1984,.Nr.3–4,.
s..90.i.n.;.L. Morawski,.Główne.problemy.współczesnej.filozofii.prawa..Prawo.w.toku.przemian,.
Warszawa.1999,.s..292.i.n.

20.J. Wróblewski,.Zagadnienie.normatywności.prawoznawstwa,. [w:].Księga.pamiątkowa.dla.
uczczenia.pracy.naukowej.Kazimierza.Przybyłowskiego,.Kraków–Warszawa.1964,.s..550.
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zatem,.że.status.metodologiczny.twierdzeń.dogmatyki.prawa.jest.bardzo.podob-
ny.do.statusu.metodologicznego.twierdzeń.etyki.normatywnej,.gdyż.dyscypliny.
te.nie.tyle.opisują.jakieś.uprzednio.istniejące.stany.rzeczy,.ile.przede.wszystkim.
formułują.pewne.rozwiązania.(normy),.które.w.danych.okolicznościach.można.
uznać.za.najlepsze.z.możliwych.

§ 2. Warunki intersubiektywności i pojęcie prawdy 
w prawoznawstwie i etyce

Do. najważniejszych. czynników. warunkujących. intersubiektywny. charak-
ter.prawoznawstwa. i.etyki. jako.nauk.wartościujących.należy.zaliczyć,.z. jednej.
strony,.przeprowadzenie.prawidłowych.procesów.uzasadniających,.a.więc.zdol-
ność. sformułowania. wiarygodnych. argumentów. przemawiających. za. przyję-
tym.stanowiskiem,.oraz,.z.drugiej.strony,.możliwość.akceptacji.tego.stanowiska.
przez.większość.racjonalnie.myślących.podmiotów.tworzących.daną.wspólno-
tę.komunikacyjną..Takie.ujęcie.kryteriów.poprawności.formułowanych.w.tych.
dyscyplinach. twierdzeń. jest. konsekwencją. tego,. że. w. naukach. tych. nie. może.
znaleźć.zastosowania.klasyczne.pojęcie.prawdy,.rozumianej.jako.zgodność.wy-
powiadanego.sądu.z.rzeczywistością..Jest.tak.dlatego,.że.przedmiotu.tych.nauk.
nie. stanowi. jakaś.obiektywnie.uchwytna. i. istniejąca.uprzednio,.a.więc. jeszcze.
przed.podjęciem.przez.te.nauki.swych.procedur.rzeczywistość,.z.którą.można.
by.zestawić.formułowane.twierdzenia.i.orzec,.które.z.nich.stanowią.jej.wierny.
opis.i.które.są.zatem.w.klasycznym.rozumieniu.tego.słowa.prawdziwe.

W. odniesieniu. do. wykładni. dokonywanej. w. obrębie. szczegółowych. nauk.
prawnych.nie.jesteśmy.w.stanie.stwierdzić,.która.z.nich.jest.w.tradycyjnym.sen-
sie.prawdziwa,.a.sama.kategoria.prawdziwości,.co.warto.zauważyć,.nie.jest.tu-
taj.w.zasadzie.stosowana..Nie.mówimy,.że.sformułowana.przez.kogoś.wykładnia.
jest.prawdziwa,.lecz.raczej,.że.jest.trafna,.poprawna,.słuszna,.właściwie.uzasad-
niona..Jak.zauważa.R. Sarkowicz,.„możliwość.dokonania.jakiejś.czysto.odtwór-
czej. interpretacji,. tj.. wiernie. odtwarzającej. jakieś. obiektywnie. istniejące. zna-
czenie.tekstu.jest.wielce.wątpliwa”21..Nie.da.się.zatem.wskazać.wykładni.tekstu.
prawnego. obiektywnie. prawdziwej,. w. znaczeniu. wiernie. opisującej. jakąś. rze-
czywistość,. lecz. można. jedynie. mówić. o. wykładni. racjonalnie. uzasadnionej.
i.powszechnie.akceptowanej.przez.przedstawicieli.danej.dyscypliny.prawniczej..
Używane.w.prawoznawstwie.pojęcie.prawdziwości.(poprawności).nie.odwołu-

21.R. Sarkowicz,.Uwagi.o.współczesnej.interpretacji.prawniczej,.[w:] S. Wronkowska (red.),..Polska.
kultura.prawna.a.proces.integracji.europejskiej,.Kraków.2005,.s..27..

§ 2. Warunki intersubiektywności i pojęcie prawdy w prawoznawstwie i etyce
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je.się.zatem.do.klasycznego.rozumienia.prawdy,.lecz.jest.oparte.na.racjonalnej.
akceptowalności. i.należytym.uzasadnieniu;.bywa.ono. też.określane. jako.kon-
sensualna. koncepcja. prawdziwości22.. Zdaniem. A. Arnio,. dogmatyki. prawni-
cze.dążą.w.rzeczywistości.do.takiej.wykładni.tekstów.prawnych,.„która.będzie.
chroniona.poparciem.ze.strony.większości.racjonalnie.rozumiejącej.wspólnoty.
prawnej”23..Również.w.przekonaniu.Z. Pulki.uzasadnienie.twierdzeń.formuło-
wanych.w.prawoznawstwie.nie.może.być.zrelatywizowane.do.w.pełni.obiektyw-
nych.kryteriów.formalnych.i.empirycznych,.lecz.„do.audytorium.akceptującego.
taki,.a.nie.inny.system.wartości”24..Podejście.to,.przyjmowane.na.gruncie.naj-
nowszych.teorii.argumentacji,.aprobuje.także.K. Opałek25.

Za.bardziej.problematyczną.należy.uznać.analizowaną. tutaj.kwestię.w.ob-
rębie.etyki,.ponieważ.wiele.systemów.etycznych.zgłasza.roszczenie.do.klasycz-
nie.rozumianej.prawdziwości,.pojmowanej.jako.zgodność.wygłaszanych.sądów.
z.rzeczywistością..Jak.będę.się.starała.wykazać.w.rozdziale.następnym,.roszcze-
nia.te.nie.są.zasadne,.ponieważ.także.etyka.nie.opisuje.żadnej.obiektywnie.ist-
niejącej.rzeczywistości,.która.mogłaby.być.kryterium.umożliwiającym.weryfika-
cję.formułowanych.w.jej.obrębie.sądów..Wypowiedzi.wartościujących.nie.można.
uznać.za.opis.prawidłowości.empirycznych,.jak.tego.chcą.metaetyczni.naturali-
ści,.gdyż.wynikający.z.wypowiedzi.etycznych.świat.moralnych.powinności.jest.
znacznie.bogatszy.i.po.prostu.odmienny.od.tych.właściwości,.które.są.obserwo-
walne.w.świecie.empirycznie.uchwytnym..Wypowiedzi.oceniająco-postulatyw-
nych.nie.da.się.również,.jak.proponują.intuicjoniści,.uznać.za.opis.ponadnatu-
ralnego.świata.obiektywnie.i.od.nas.zupełnie.niezależnie.istniejących.wartości,.
z.którymi. formułowane.oceny. jednostkowe.można.by.porównać. i.orzec.o. ich.
prawdziwości. albo. fałszywości,. gdyż. taki. ponadnaturalny. świat. po. prostu. nie.
istnieje..Nie.jest.jednak.również.tak,.jak.głoszą.emotywiści,.że.oceny.i.wynika-
jące.z.nich.normy.są.jedynie.ekspresjami.naszych.uczuć,.gdyż.w.moim.przeko-
naniu,.czego.także.będę.starała.się.dowieść,.zawierają.one.wyraźną.komponentę.
intelektualną..Wszystko.to.oznacza,.że.również.w.etyce.prawdziwość.nie.może.
być.rozumiana.w.sensie.klasycznym,.gdyż.także.tutaj.nie.ma.takiej.poprzedzają-
cej.akt.wartościowania.rzeczywistości,.do.której.etyka.miałaby.się.odnosić.i.sta-
nowić. jej.wierny.opis26..Podobnie. jak.prawoznawstwo. także.etyka.normatyw-

22.Określenia. tego,. przedstawiając. teorie. argumentacji. prawniczej,. używa. S. Wronkowska,.
[w:].S. Wronkowska, Z. Ziembiński,.Zarys.teorii.prawa,.Poznań.2001,.s..77..

23. A. Arnio,. O. racjonalnej. akceptowalności.. Kilka. uwag. o. uzasadnieniu. prawnym,. tłum..
M. Zirk-Sadowski,.SPE.1987,.t..XXXIX,.s..14.

24.Z. Pulka,.Struktura,.s..201.
25.K. Opałek,.Studia.z.teorii.i.filozofii.prawa,.Kraków.1997,.s..80.
26.Zob..bardzo.pouczający.tekst.M. Fritzhanda,.Zagadnienie.prawdy.w.etyce,.SF.1966,.Nr.2,.s..12.

i.n..oraz.tenże,.Wartości.a.fakty,.Warszawa.1982,.s..52.i.n.
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na.nie.może.więc.posługiwać.się.klasyczną.koncepcją.prawdy,.rozumianą.jako.
zgodność.sądów.moralnych.z.jakąś.obiektywnie.istniejącą.rzeczywistością,.lecz.
prawdę.należy.w.jej.obrębie.pojmować.inaczej,.mianowicie.jako.racjonalną.ak-
ceptowalność.formułowanych.stwierdzeń.i.dokonywanych.ocen.przez.rozsądne.
audytorium.uczestniczące.w.dyskursie.etycznym.

Sformułowane. wyżej,. a. aktualne. zarówno. na. terenie. nauk. prawnych,. jak.
i. etyki. rozumienie.prawdziwości,.pojmowanej. jako.możliwość.zaaprobowania.
wypowiadanych.stwierdzeń.przez.większość.racjonalnie.myślących.podmiotów.
tworzących.daną.wspólnotę.prawną.lub.etyczną,.dostatecznie,.jak.sądzę,.zabez-
piecza.przed.zarzutem,.że.rezygnacja.z.klasycznego.i.dominującego.w.naukach.
empirycznych.pojęcia.prawdy.musi.w.konsekwencji.prowadzić.do. irracjonali-
zmu,.dowolności.i.przypadkowości.rozstrzygnięć..Ponieważ.jednak.zarzuty.ta-
kie.są.stawiane27,.należy.zająć.się.tą.kwestią.bliżej.

Przede.wszystkim.trzeba.więc.podkreślić,.że.przyjęcie.hermeneutycznej.i.an-
tynaturalistycznej. wizji. prawoznawstwa. jako. nauki. wartościującej. nie. ma. nic.
wspólnego.z.akceptacją.tezy,.że.tekst.prawny.nie.ma.w.ogóle.żadnego.własne-
go.znaczenia. i.że. jest.ono.w.całości.konstytuowane,.czyli.nadawane.mu.przez.
interpretatora..J. Wróblewski.nie.bez.racji.teorie.takie.nazywa.nihilistycznymi28,.
a.podejście.hermeneutyczne.tezy.tej.nie.akceptuje..Być.może.stwierdzenie.to.jest.
adekwatną. charakterystyką. praktyk. postmodernistycznych,. modnych. dziś. nie.
tylko.w.obrębie.filozofii,.jednak.prezentowane.przeze.mnie.stanowisko.z.prak-
tykami.tymi. i.wspomnianą.tezą.nie.ma.nic.wspólnego..Jak.pisze.L. Morawski,.
„wartościowanie.w.nauce.ani.też.fakt,.że.prowadzone.w.niej.dyskursy.nie.gwa-
rantują.niepodważalnych.rezultatów.nie.muszą. spychać.nauki.w.odmęty. irra-
cjonalizmu”29.. Również. sam. J. Wróblewski. wskazuje,. że. argumentacyjna. wi-
zja. prawoznawstwa. Ch. Perelmana może. być. uznana. za. trzecią. drogę. między.
skrajnymi.koncepcjami,.które.albo.chcą.wprowadzić.kryteria.naukowej.praw-
dy.i. fałszu.w.dziedzinę.wartości,.albo.chcą. ją.zepchnąć.do.sfery. irracjonalno-
ści30..Zupełnie.fałszywa.jest.bowiem.stawiana.czasem.teza,.w.myśl.której.mamy.
do. czynienia. z. prostą. alternatywą:. albo. akceptujemy. podejście. scjentystyczne.
i. widzimy. w. prawoznawstwie. opisową. naukę. empiryczną,. albo. skazujemy. się.
na.zupełną.arbitralność,.rządy.przypadku.i.niekontrolowany.wpływ.irracjonal-

27.Zob..np..J. Kmita,.Etyczny.aspekt.koncepcji.racjonalnego.prawodawcy,.[w:].S. Wronkowska, 
M. Zieliński (red.), Szkice.z.teorii.prawa.i.szczegółowych.nauk.prawnych,.Poznań.1990,.s..426.i.n..

28.J. Wróblewski,.Zagadnienia.teorii.wykładni.prawa.ludowego,.Warszawa.1959,.s..189..
29.L. Morawski,.Główne.problemy,.s..304.
30.J. Wróblewski,.Logika.prawnicza.a.teoria.argumentacji.Ch..Perelmana,.[w:].Ch. Perelman,.Logika.

prawnicza..Nowa.retoryka,.tłum..T. Pajor,.Warszawa.1984,.s..15.

§ 2. Warunki intersubiektywności i pojęcie prawdy w prawoznawstwie i etyce
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nej. perswazji31.. Między. tymi. przeciwstawnymi. biegunami. istnieje. cała. gama.
rozstrzygnięć.pośrednich,.w.tym.również.to.prezentowane.w.tym.tekście,.któ-
re.nie.wyklucza.nie. tylko. intersubiektywnej.komunikowalności,. lecz. także. in-
tersubiektywnej.sprawdzalności,.a.które.określono.za.literaturą.jako.racjonalną.
akceptowalność.w.obrębie.określonej.wspólnoty.prawnej.lub.etycznej..Zakłada.
ono. prawdziwość. nie. tyle. przedmiotową,. ile. interpersonalną,. zgodnie. z. którą.
prawdziwe.jest.to,.co.uznaje.za.takie.większość.znawców.w.danej.dyscyplinie.

Hermeneutyczne. ujęcie. prawoznawstwa. w. żadnym. wypadku. nie. ozna-
cza. zatem,. że. przyjęta. może. być. każda. dowolna. interpretacja. tekstu. prawne-
go..Granice.swobody.interpretacyjnej.wyznaczone.są,.z.jednej.strony,.w.sposób.
formalny. poprzez. konieczność. respektowania. powszechnie. w. naszej. kulturze.
prawnej.przyjętych.reguł.wykładni32,.z.drugiej.strony,.w.sposób.materialny.po-
przez.fakt,.że.wartości.uwzględniane.w.toku.tego.procesu.nie.mogą.być.ustalane.
w.sposób.dowolny,.lecz.muszą.być.zgodne.z.całością.ocen.i.wartości.przypisy-
wanych.prawodawcy..To.właśnie.powoduje.w.konsekwencji,.że.pewnych.inter-
pretacji. tekstu.prawnego.po.prostu.nie.da.się.obronić,.choćby.nawet.interpre-
tatorowi.wydawały.się.czymś.najlepszym..Interpretacja.prawnicza.jest.bowiem.
rodzajem.optymalizacji.prawa,.ale.proces. ten.nie.może.podążać.w.dowolnym.
kierunku..Jego.ograniczeniami,.oprócz.powszechnie.przyjętego.ius interpretandi.
oraz. dążenia. do. utrzymania. spójności. ocen. przypisywanych. prawodawcy,. są:.
wymóg. racjonalnego. uzasadnienia. oraz. konieczność. respektowania. tych. zna-
czeń,.które.w.sposób.niewątpliwy.dają.się.przypisać.użytym.w.tekście.zwrotom.
językowym.. Proces. rozumienia. i. interpretacji. w. przeważającej. mierze. nie. jest.
bowiem. procesem. kreowania. nowych. znaczeń,. lecz. rozpoznawania. tych,. któ-
re.niesie.ze.sobą.standardowe.użycie.języka.etnicznego..Podtrzymuję.zatem.po-
gląd,.że.prawoznawstwo.nie.stanowi.wiernego.opisu.żadnej.obiektywnie.istnie-
jącej.i.niezależnej.od.interpretatora.rzeczywistości,.ale.jednocześnie.nie.jest.ono.
dowolną.kreacją.znaczeń;.według.mnie.jest.ono.przypisywaniem.tekstowi.praw-
nemu.takiego.sensu,.który.będzie.gotowa.zaakceptować.większość.przedstawi-
cieli.danej.dyscypliny,.używającej.określonego.języka,.posługującej.się.ustalony-
mi. regułami. interpretacyjnymi,. żywiącej.wspólne.przekonania. co.do.wartości.
przypisywanych.prawodawcy.oraz.ceniącej.należytą.argumentację.i.racjonalne.
uzasadnienie.

Na.rolę.należytego.uzasadniania.decyzji.interpretacyjnych.w.naukach.praw-
nych.zwracało.uwagę.już.wielu.autorów..J. Wróblewski,.przedstawiając.argumen-

31.Istnienie.takiej.alternatywy.sugeruje.J. Kmita,.Etyczny.aspekt,.s..428;.stąd.też.pochodzi.za-
mieszczony.cytat..

32.Ich.doniosłą.rolę.akcentuje.L. Morawski,.Kilka.uwag.na.temat.wykładni,.[w:].S. Wronkowska 
(red.),.Polska.kultura.prawna.a.proces.integracji.europejskiej,.Kraków.2005,.s..32.i.n.


