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Wprowadzenie

Wykładnia.w.znaczeniu.słownikowym.to.„wyjaśnienie,.wytłumaczenie,.sko-
mentowanie.czegoś,.ustalanie.i.tłumaczenie.norm.zawartych.w.przepisach;.
interpretacja”1..Terminów.„wykładnia”..i.„interpretacja”.używa.się.często.za-
miennie,.gdyż.słownikowe.rozumienie.tego.ostatniego.jest.analogiczne,.a.ter-
min.„interpretacja”.pochodzi.od.łacińskiego.słowa.interpres,.oznaczającego.
pośrednika.lub.tłumacza2..W.teorii.prawa.nie.wypracowano.jednolitej.definicji.
pojęcia.interpretacji.prawa,.jednak.z.uwagi.na.tradycyjne.akcentowanie.pozy-
tywistycznej.wartości.pewności.prawa,.właściwe.byłoby.mówienie.o.wykład-
ni.tekstu.prawnego.albo.o.wykładni.przepisów.prawa..Często.też.określenia.
„wykładnia.prawa”.oraz.„interpretacja.prawa”.traktowane.są.jedynie.jako.pew-
ne.skróty.myślowe,.gdy.w.rzeczywistości.chodzi.o.wykładnię.i.interpretację.
przepisów.prawnych3..Podobnie.skrótem.myślowym.są.określenia.„wykład-
nia.językowa”.czy.„wykładnia.systemowa”,.gdy.w.istocie.chodzi.o.dyrektywy.
językowe.lub.systemowe.wykładni4..Przyjąć.należy,.że.prawo.nie.jest.tym.sa-
mym.co.litera.ustaw,.a.przepisy.nabierają.sensu.dopiero,.gdy.rozpatrujemy.je.
w.odpowiednich.kontekstach..Zarówno.wykładnia.prawa,.jak.i.orzecznictwo.
Sądu.Najwyższego.są.elementami.porządku.prawnego.rozumianego.jako.fak-
tycznie.działający.system.prawny5..

Nauka.prawa.karnego.nie.wykształciła.odrębnej.koncepcji.i.metod.wykładni.
od.istniejących.na.gruncie.ogólnej.teorii.czy.filozofii.prawa,.poza.szczególny-
mi.zaleceniami.jak.np..zakaz.analogii.na.niekorzyść.oskarżonego.czy.koniecz-

1.Słownik.języka.polskiego,.red..M. Szymczak,.t..III,.Warszawa.1999,.s..750.
2.W. Kopaliński,.Słownik.wyrazów.obcych.i.zwrotów.obcojęzycznych,.Warszawa.

1989,.s..234.
3.E. Łętowska.trafnie.przyrównuje.relację.między.prawem.a.wykładnią.do.stosunku.

między.własnością.a.posiadaniem..Własności,.choć.istnieje,.nie.można.dostrzec,.tak.
samo.prawo.przejawia.się.w.życiu.społecznym.tylko.przez.jego.odczytanie,.zaś.spory.
odnośnie.do.treści.prawa.właściwie.dotyczą.tego,.której.z.możliwych.interpretacji.
dać.pierwszeństwo..E. Łętowska,.O.nauczaniu.opisowej.wykładni.prawa,.[w:].Teoria.
i.praktyka.wykładni.prawa,.red..P. Winczorek,.Warszawa.2005,.s..247..Mimo.iż.wykładnia.
jest.czymś.wtórnym.wobec.prawa.jako.takiego,.to.w.praktyce.mamy.do.czynienia.nie.
z.prawem,.ale.z.jego.rozumieniem.przez.adresatów;.E. Łętowska,.Kilka.uwag.o.praktyce.
wykładni,.KPP.2002,.z..1,.s...29.

4.Przy.wykorzystaniu.derywacyjnej.koncepcji.wykładni,.w.której.nie.chodzi.o.konkuru-
jące.ze.sobą.metody.wykładni,.a.sekwencję.określonych.czynności.interpretacyjnych.

5.W. Lang,.System.prawa.i.porządek.prawny,.[w:].System.prawny.a.porządek.prawny,.
red..O. Bogucki,.S. Czepita,.Szczecin.2008,.s..13.
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ność.wzięcia.przy.interpretacji.pod.uwagę.przedmiotu.prawnokarnej.ochrony..
Dorobek.teorii.prawa.w.zakresie.wykładni.może.być.adaptowany.do.prawa.kar-
nego,.chociaż.należy.uwzględnić.pewną.jego.specyfikę..Jednak.mimo.istnienia.
wielu.koncepcji.interpretacji.prawniczej.nie.można.mówić.o.odpowiednim.za-
interesowaniu.nimi.ze.strony.praktyki.prawniczej..Zazwyczaj.w.treści.uzasad-
nień.rozstrzygnięć.interpretacyjnych.nie.spotyka.się.odwołań.do.znanych.teorii.
prawa.koncepcji.wykładni.ani.nawiązań.do.poglądów.wybitnych.przedstawicie-
li.polskiej.czy.zagranicznej.teorii.i.filozofii.prawa6,.z.wyjątkiem.podstawowych.
polskich.prac,.wśród.których.przeważnie.powołuje.się.dotyczące.koncepcji.kla-
ryfikacyjnej.i.derywacyjnej.w.wersji.podręcznikowej7..Sądy.powołania.te.czynią.
jednak.rzadko.i.mimo.wysokiej.erudycji.prawniczej.tekstów.uzasadnień.w.nie-
wielkim.stopniu.wykorzystują.one.aparat.pojęciowy.funkcjonujący.w.ogólnej.
teorii.i.filozofii.prawa..Zauważyć.można.sporadyczność.używania.takich.termi-
nów.jak:.dyrektywy.interpretacyjne.pierwszego.i.drugiego.szczebla,.rdzeń.zna-
czeniowy,.cień.semantyczny,.izomorfia,.granice.możliwego.znaczenia.itp.8.

W.doktrynie.można.dostrzec.obecnie.większe.zainteresowanie.teorią.wy-
kładni.na.gruncie.prawa.publicznego.niż.w.cywilistyce,.która.kształtowała.pod-
stawy.współczesnej.teorii.wykładni,.gdyż.istnieje.powszechne.przekonanie,.iż.
instytucje.prawa.prywatnego.opierają.się.na.prostszych.i.bardziej.intuicyjnych.
konstrukcjach.pojęciowych.oraz.mniej.skomplikowanych.źródłach.prawa.słu-
żących.zrekonstruowaniu.praw.i.obowiązków9..Wskazać.też.trzeba,.że.filozofię.

6.Por..J. Stelmach,.R. Sarkowicz,.Filozofia.prawa.XIX.i.XX.wieku,.Kraków.1999;.
J. Stelmach,.B. Brożek,.Metody.prawnicze,.Kraków.2006..Podstawowe.nurty.współczesnej.
filozofii.interpretacji.prawniczej.oraz.wykładnię.prawa.w.aspekcie.historycznym.autor.
przedstawił.w.osobnym.opracowaniu:.P. Wiatrowski,.Filozofia.interpretacji.prawniczej,.
cz..I.–.Wprowadzenie,.Pal..2010,..Nr.11–12,.s..69–74;.cz..II.–.Pozytywizm.prawniczy.i.ana-
liza.prawnicza,.Pal..2011,.Nr.1–2,.s..72–79;.cz..III.–.Teoria.argumentacji.i.hermeneutyka.
prawnicza,.Pal..2011,.Nr.3–4,.s..101–108.i.zamieszczona.tam.literatura.

7.T. Stawecki,.Interpretacje.prawa.w.orzecznictwie.Sądu.Najwyższego,.[w:].Filozofia.
prawa.wobec.globalizmu,.red..J. Stelmach,.Kraków.2003,.s..104;.M. Zieliński,.Współ-
czesne.problemy.wykładni.prawa,.PiP.1996,.Nr.8–9,.s..10.

8.J. Wyrembak,.Zasadnicza.wykładnia.znamion.przestępstw..Pozycja.metody. ję-
zykowej.oraz.rezultatów.jej.użycia,.Warszawa.2009,.s..313..O. Bogucki. i.M. Zieliński.
zwracają.jednak.uwagę,.że.przynajmniej.orzecznictwo.najwyższych.organów.sądowych.
współcześnie.coraz.bardziej.przyswaja.sobie.osiągnięcia.współczesnej.teorii.wykładni.
i.porzuciło.powoływanie.na.zasadę.clara non sunt interpretanda oraz.rzadko.wykorzy-
stuje.interpretatio cessat in claris,.stosując.w.procesie.wykładni.wszystkie.typy.reguł.
oraz.heurystyczne.uzasadnienia.argumentacyjne..Sąd.Najwyższy.często.nawiązuje,.choć.
nie.czyni.tego.z.reguły.wyraźnie,.do.istniejących.koncepcji.teoretycznoprawnych;.zob..
O. Bogucki,.M. Zieliński,.Wykładnia.prawa.we.współczesnym.orzecznictwie.najwyższych.
organów.sądowniczych,.[w:].Standardy.konstytucyjne.a.problemy.władzy.sądowniczej.
i.samorządu.terytorialnego,.red..O. Bogucki,.J. Ciapała,.P. Mijał,.Szczecin.2008,.s..48.

9.A. Bator,.Uniwersalny.charakter.teorii.wykładni.prawa.w.związku.z.podziałem.na.
prawo.publiczne.i.prywatne,.[w:].Z.zagadnień.teorii.i.filozofii.prawa..Lokalny.i.uniwer-
salny.charakter.interpretacji.prawniczej,.red..P. Kaczmarek,.Wrocław.2009,.s..73–74.
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prawa.łączy.się.najczęściej,.szczególnie.w.nauce.niemieckiej,.z.prawem.karnym.
bądź.konstytucyjnym.z.uwagi.na.„filozoficzność”.problemów.tych.gałęzi,.np..
winy,.czynu,.kary,.władzy,.demokracji.czy.suwerenności10..W.prawie.karnym.
zwłaszcza.część.ogólna.nasycona.jest.tego.typu.ogólnymi.pojęciami,.w.odróż-
nieniu.od.praktycznie.nastawionej.części.szczególnej..Rozważania.o.charak-
terze.filozoficznym.–.w.odróżnieniu.od.analiz.ściśle.dogmatycznych.–.mają.
charakter.uniwersalny,.jednak.bezpośrednie.stosowanie.filozoficznopraw-
nych.teorii.rodzi.doniosłe.skutki.dla.dogmatyki.prawa,.np..formuła.Radbrucha.
dotycząca.tzw..rażącej.niesprawiedliwości.w.koncepcji.ustawowego.bezpra-
wia.i.ponadustawowego.prawa.wywiera.wpływ.na.interpretację.takich.pojęć,.
jak.granice.kontratypów,.świadomość.bezprawności,.sprawstwo.pośrednie.
czy.zakaz.retroakcji11..W.nauce.prawa.karnego,.jak.również.w.teorii.prawa,.
za.przedmiot.interpretacji.karnistycznej.powszechnie.przyjmuje.się.przepis.
karny.materialny..Cele.procesu.karnego.wynikają,.jak.słusznie.wskazuje.się.
w.doktrynie,.z.zasad,.funkcji.i.treści.przepisów.prawa.karnego.materialnego,.
zaś.podstawową.ich.treścią.jest.kwestia.odpowiedzialności.karnej,.która.jed-
nocześnie.wyznacza.cel.interpretacji.karnistycznej12..

W.prawie.karnym.szczególnie.duże.znaczenie.posiadają.określone.warto-
ści,.jak.bezpieczeństwo,.celowość.i.sprawiedliwość13..Drogą.dla.zapewnienia.
bezpieczeństwa.prawnego.wydawałoby.się.na.pierwszy.rzut.oka.przyjęcie.
prymatu.wykładni.językowej.i.afirmacja.zasady.clara non sunt interpretan-
da..Z.uwagi.jednak.na.okoliczność,.iż.tekst.prawny.swe.znaczenie.zawdzięcza.
przede.wszystkim.pierwotnym.wobec.języka.zjawiskom.społeczno-kulturo-
wym,.przyjąć.należy,.że.sposób.rozumienia.wypowiedzi.językowej.determinu-
je.także.kontekst.sytuacyjny..Nawet.w.przypadku.interpretacji.jednoznacznych.
pod.względem.językowym.przepisów,.np..art..42.ust..1.zd..1.Konstytucji.RP.
(analogicznie.art..1.§.1.KK),.wyrażających.zasadę.nullum crimen sine lege,.
same.dyrektywy.językowe.nie.przesądzają.powszechnie.przyjmowanego.zna-

10.J. Zajadło,.Współczesna.niemiecka.filozofia.prawa,.t..I,.Dziedzictwo.przeszłości..
Gustaw. Radbruch:. portret. filozofa,. prawnika,. polityka. i.humanisty,. Gdańsk. 2007,.
s..145.

11.Ibidem,.s..149.
12.R. Zawłocki,.O.metodzie.interpretacji.przepisów.prawa.karnego,.RPEiS.2004,.Nr.4,.

s..82,.88..O.zastosowaniu.koncepcji.derywacyjnej.do.interpretacji.przepisów.prawa.
karnego.procesowego.zob..T. Grzegorczyk,.Kilka.uwag.o.potrzebie.sięgania.do.wykładni.
systemowej.i.funkcjonalnej.w.procesie.wykładni.przepisów.prawa.w.sprawach.karnych,.
[w:].W.poszukiwaniu.dobra.wspólnego..Księga.jubileuszowa.Profesora.Macieja.Zieliń-
skiego,.red..A. Choduń,.S.. Czepita,.Szczecin.2010,.s..399.i.n.

13.Bezpieczeństwo.wynika.z.kluczowej.dla.prawa.karnego.zasady.nullum crimen,.
celowość.związana.jest.z.prewencyjną.funkcją.tego.prawa,.zaś.sprawiedliwość.ma.na.
względzie.formalną.równość.wobec.prawa;.R. Zawłocki,.O.metodzie,.s..151..Bezpie-
czeństwo.w.prawie.związane.jest.z.ochroną.zaufania.jednostki;.zob..B. Weber-Dürler,.
�ertrauenschutz.im.Öffentlichen.Recht,.Basel-Frankfurt.am.Main.1983,.s..48.
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czenia,.iż.chodzi.w.nim.o.ustawę.maksymalnie.precyzyjnie.opisującą.czyn.
zabroniony14..

W.pracy.niniejszej.za.bardziej.użyteczną.dla.potrzeb.interpretacji.przepi-
sów.prawa.karnego.uznano.koncepcję.derywacyjną.z.uwagi.na.wymóg.prze-
prowadzenia.interpretacji.przez.wszystkie.rodzaje.dyrektyw.niezależnie.od.
wyniku.wykładni.językowej.oraz.szeroki.zakres.czynności.koniecznych.dla.
zrekonstruowania.normy.na.podstawie.tekstu.prawnego,.a.w.tej.gałęzi.pra-
wa.konstrukcja.przepisów.prawnych.jest.bardziej.złożona..Koncepcja.dery-
wacyjna.proponuje.spójny.paradygmat.interpretacyjny.i.stanowi.z.założenia.
uniwersalistyczną.i.zintegrowaną.koncepcję.wykładni15..

Temat.pracy.dotyczy.dyrektyw.wykładni.stosowanych.w.praktyce.interpre-
tacyjnej.Sądu.Najwyższego16..Sąd.Najwyższy.w.Rzeczypospolitej.Polskiej.jest.

14.A. Kozak,.Kulturowy.fundament.decyzji.interpretacyjnej,.[w:].Z.zagadnień.teorii.
i.filozofii.prawa..W.poszukiwaniu.podstaw.prawa,.red..A. Sulikowski,.Wrocław.2006,.
s..31,.36,.43.

15.Uniwersalizm.teorii.derywacyjnej.wynika.też.z.jej.zastosowania.zarówno.do.wy-
kładni.doktrynalnej,.jak.i.praktyki.stosowania.prawa..Koncepcja.derywacyjna.zawsze.
zmierza.do.ustalenia.maksymalnego.stopnia.precyzji.przepisu,.pozwalającego.roz-
strzygnąć.kwalifikację.każdego.z.możliwych.przypadków,.zaś.klaryfikacyjna.poprzestaje.
na.takim.rezultacie.precyzji.rozumienia.przepisu,.który.pozwala.w.sposób.wystarczający.
w.praktyce.ustalić.kwalifikację.konkretnego.przypadku..M. Zieliński,.Wykładnia.prawa..
Zasady,.reguły,.wskazówki,.Warszawa.2002,.s..80;.M. Zieliński,.Z. Radwański,.Wykładnia.
prawa.cywilnego,.SPP.2006,.z..1,.s..26..Koncepcja.derywacyjna.może.zostać.określona.też.
mianem.zintegrowanej,.gdyż.nie.pomija.żadnego.z.występujących.w.polskiej.kulturze.
prawnej.elementów.wpływających.w.istotny.sposób.na.odtworzenie.norm.zawartych.
w.przepisach.prawnych.oraz.jest.zbieżna.z.elementami.innych.koncepcji,.szczególnie.
z.koncepcją.hermeneutyczną..M. Zieliński,.Derywacyjna.koncepcja.wykładni.jako.kon-
cepcja.zintegrowana,.RPEiS.2006,.z..3,.s..99–100;.M. Zieliński,.O. Bogucki,.A. Choduń,.
S. Czepita,.B. Kanarek,.A. Municzewski,.Zintegrowanie.polskich.koncepcji.wykładni.
prawa,.RPEiS.2009,.Nr.4,.s..24.i.n.;.M. Zieliński,.M. Zirk-Sadowski,.Klaryfikacyjność.
i.derywacyjność.w.integrowaniu.polskich.teorii.wykładni.prawa,.RPEiS.2011,.z..2,.s..101.
i.n..Poza.tym.przyjęcie.logiki.klasycznej.za.narzędzie.tworzenia.modelu.interpretacji.wy-
musza.odróżnianie.przepisu.od.normy.prawnej.i.związaną.z.tym.derywację..B. Brożek,.
Derywacyjna.koncepcja.wykładni.z.perspektywy.logicznej,.RPEiS.2006,.z..1,.s..91.

16.W.przypisach.zamieszczono.też.dla.porównania.zwięzłe.informacje.o.metodach.
wykładni.stosowanych.przez.niemiecki.BGH..Niemiecki.Federalny.Trybunał.Sprawie-
dliwości.(Bundesgerichtshof,.BGH).z.siedzibą.w.Karlsruhe.jest.w.Republice.Federalnej.
Niemiec.sądem.najwyższej.instancji,.rozpatrującym.rewizje.od.orzeczeń.Sądów.Krajo-
wych.i.Wyższych.Sądów.Krajowych..Trybunał.ten.został.założony.w.1950.r..jako.następca.
istniejącego.od.1879.r..Sądu.Rzeszy..Niemiecki.Federalny.Trybunał.Sprawiedliwości.jest.
podzielony.na.senaty.składające.się.z.przewodniczącego.i.czterech.członków..Istnieje.
dwanaście.Senatów.ds..Cywilnych.i.pięć.Senatów.ds..Karnych.(jeden.z.nich.ma.siedzibę.
w.Lipsku)..Federalny.Trybunał.bada.jedynie.zgodność.z.prawem.orzeczeń.wydanych.
w.niższej.instancji..S. Barton,.Die.Revisionsrechtsprechung.des.BGH.in.Strafsachen..Eine.
empirische.Untersuchung.der.Rechtspraxis,.München.1999,.s..2..Trybunał.ten.działa.też.
na.rzecz.jednolitości.orzecznictwa,.rozpatrując.pytania.prawne,.oraz.służy.rozwijaniu.
prawa.(tzw..Rechtsfortbildung)..Rechtsfortbildung.dopuszczalne.jest.jedynie.w.ramach.
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naczelnym.organem.sądowym.i.znajduje.się.poza.strukturą.sądów.powszech-
nych,.a.do.jego.zadań.zgodnie.z.art..183.ust..1.Konstytucji.Rzeczypospolitej.
Polskiej.z.2.4.1997.r.17..i..art..1.ustawy.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym18.
należy.sprawowanie.wymiaru.sprawiedliwości,.m.in..przez.zapewnienie.w.ra-
mach.nadzoru.zgodności.z.prawem,.a.także.jednolitości.orzecznictwa.sądów.
powszechnych.i.wojskowych.poprzez.rozpoznawanie.kasacji.oraz.innych.środ-
ków.odwoławczych.oraz.podejmowanie.uchwał.rozstrzygających.zagadnienia.
prawne..Sprawy.w.toku.instancji.nie.docierają.do.Sądu.Najwyższego,.dlatego.
instytucja.pytań.prawnych.pozwala.na.ujednolicenie.wykładni..Głównym.za-
tem.celem.nadzoru.judykacyjnego.jest.zapewnienie.jednolitości.orzecznictwa.
sądowego,.która.jest.jednym.z.warunków.bezpieczeństwa.prawnego.i.reali-
zacji.zasady.równości.wobec.prawa.oraz.sprawiedliwości19..Sprawiedliwość.
można.osiągnąć.jedynie,.gdy.w.podobnych.pod.istotnym.względem.okolicz-
nościach.faktycznych.w.stosunku.do.wszystkich.nie.tylko.stosowane.będzie.to.
samo.prawo,.ale.i.tak.samo.będzie.ono.interpretowane20..W.piśmiennictwie.

możliwego.znaczenia.językowego.określonego.terminu.lub.zwrotu..R. Rengier,.Metho-
dische.Aspekte.und.Aufgaben.des.Bundesgerichtshofes.im.Lichte.von.Entscheidungen.
zum.Besonderen.teil.des.Strafrechts,.[w:].50.Jahre.Bundesgerichtshof..Festgabe.ausder.
Wissenschaft,.Band.I�,.München.2000,.s..466..Możliwe.językowe.znaczenie.stanowi.
granicę.pomiędzy.wykładnią.(Auslegung).a.rozwijaniem.prawa..BGHSt.37,.226.(230)..
W.judykaturze.BGH.wykorzystuje.dyrektywy.wykładni.gramatycznej,.systematycznej.
[niem..Systematische.Auslegung.–.w.rozumieniu.przyjętym.w.niniejszej.pracy.chodzi.
o.wykładnię.systemową.–.P.W.],.genetycznej,.historycznej.i.teleologicznej,.które.sta-
nowią.dominujące.metody.argumentacji..Niezależnie.jednak.od.powyższych.stwierdzeń.
należy.zauważyć.bardzo.dużą. liczbę.odwołań.w.judykaturze.BGH.do.orzecznictwa.
własnego,.rozstrzygnięć.Federalnego.Trybunału.Konstytucyjnego.oraz.literatury..Liczba.
ta.przewyższa.kilkakrotnie.odwołania.do.tradycyjnych.kanonów.wykładni;.H. Kudlich, 
R. Christensen,.Die.Methodik.des.BGH.in.Strafsachen..Eine.medienwissenschaftliche.
Inhaltsanalyse.von.Entscheidungsgründen.in.Strafsachen,.Köln-München.2009,.s..24..
Można.zauważyć,.iż.w.orzecznictwie.BGH.w.świetle.badań.E. Simona.(ok..500.spraw,.
E. Simon,.Gesetzauslegung.im.Strafrecht..Eine.Analyse.der.höchstrichterlichen.Recht-
sprechung,.Berlin.2005,.s..21).pojawiają.się.podobne.problemy.jak.w.judykaturze.Sądu.
Najwyższego,.dotyczące.np..pojęcia.człowieka.i.dziecka.poczętego.(s..46),.problematyki.
kwalifikacji.znamion.z..liczbą.mnogą.(s..55),.niebezpiecznych.przedmiotów.(s..69,.117),.
znamion.szkody.w.wielkich.rozmiarach.(s..81),.broni.(s..90,.112,.130),.dokumentu.
(s..113),.zwierzęcia.jako.rzeczy.ruchomej.(s..114).i.wiele.innych..

17.Dz.U..z.1997.r..Nr.78,.poz..483.ze.zm.
18.Dz.U..z.2002.r..Nr.240,.poz..2052.ze.zm..
19.B. Brożek.zwraca.uwagę.na.pewien.aspekt.problemu,.że.nawet.jednolitość.orzecz-

nictwa,.która.wymaga,.aby.adresaci.norm.prawnych.opierali.się.na.bardzo.rozbudowanej.
i.skomplikowanej.wiedzy.nt..zasad.orzeczniczych,.co.byłoby.zbyt.kosztowne.z.punktu.
widzenia.ekonomicznego,.nie.służy.zachowaniu.pewności.prawa;.zob..B. Brożek,.Pew-
ność.jako.stabilność.strukturalna,.Forum.Prawnicze.2011,.Nr.6,.s..25..

20.J. Wróblewski,.Precedens.i.jednolitość.sądowego.stosowania.prawa,.PiP.1971,.
Nr.10,.s..524..Rozbieżności.w.rozumieniu.tekstu.prawnego.mogą.być.także.skutkiem.
ograniczonej.kompetencji.językowej.stosujących.prawo,.mimo.iż.sama.treść.ustawy.jest.
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dostrzega.się,.że.sądowe.rozumienie.określonych.regulacji.prawnych,.szczegól-
nie.ukształtowane.w.orzecznictwie.wyższych.instancji,.może.pełnić.podobne.
do.ustawy.funkcje,.zwłaszcza.mając.na.względzie.jednostkę.chcącą.uniknąć.
konfliktu.z.prawem21..

Podstawowymi.instrumentami.służącym.zachowaniu.jednolitości.orzeczni-
ctwa.w.sprawach.karnych.są.uchwały.Sądu.Najwyższego.podejmowane.w.od-

z.punktu.widzenia.językowego.jasna,. jednoznaczna.oraz.powszechnie.aprobowana..
Zatem.praktyka.stosowania.prawa.może.nie.być.jednolita,.nawet.gdy.przepisy.ustawy.
są.jasne.

21.W. Wróbel,.A. Zoll,.Polskie.prawo.karne,.Kraków.2010,.s..114..Podkreślił.to.rów-
nież.Sąd.Najwyższy.w.uchwale.z.21.3.2007.r.,.stwierdzając,.że:.„Ustabilizowana.linia.
orzecznicza.Sądu.Najwyższego.jest.również.istotną.wartością,.gdyż.może.być.uzna-
wana.za.jeden.z.rudymentów.zasady.zaufania.obywatela.do.państwa..Obywatel.może.
bowiem.zakładać,.że.treści.obowiązującego.prawa.są.dokładnie.takie,. jak.to.zostało.
ustalone.przez.sądy.(…)..W.orzecznictwie.Trybunału.Konstytucyjnego.akcentowana.
jest.potrzeba.ochrony.zaufania.obywateli.także.w.procesie.stosowania.prawa..Ochronie.
konstytucyjnej.podlega.nie.tylko.zaufanie.do.litery.prawa,.ale.przede.wszystkim.do.
sposobu.jego.interpretacji.przyjmowanej.w.praktyce.stosowania.prawa,.zwłaszcza.gdy.
praktyka.jest.jednolita.i.trwała.w.określonym.czasie,.zaś.przepisy,.na.gruncie.których.
owa.praktyka.została.ukształtowana.nie.pozwalają.na.przyjęcie.jej.oczywistej.bezzasad-
ności..(…).Wynika.to.z.przekonania,.że.w.świadomości.społecznej.treść.prawa.rozpozna-
wana.jest.przede.wszystkim.ze.sposobu.jego.interpretacji.w.praktyce.stosowania.prawa.
przez.organy.państwowe”..Uchwała.SN.z.21.3.2007.r.,.I.KZP.39/06,.http://www.sn.pl,.
28.4.2008.r.,.pdf,.s..20–21..Por..wyroki.TK.z.27.11.1997.r.,.U.11/97,.OTK.1997,.Nr.5–6,.
s..475,.i.z.9.10.2001.r.,.SK.8/00,.OTK.2001,.Nr.7,.s..1035;.W. Wróbel,.Zmiana.przyjętej.linii.
orzeczniczej.przez.Sąd.Najwyższy.w.świetle.reguł.intertemporalnych.(w.szczególności.
art..4.KK),.[w:].L. Gardocki,.J. Godyń,.M. Hudzik,.L. Paprzycki,.Działalność.orzecznicza.
Sądu.Najwyższego.a.prawo.wspólnotowe.i.unijne,.Warszawa.2005,.s..34–46..Podobnie.
Trybunał.Konstytucyjny.w.swoim.orzecznictwie.stwierdza,.że.„jednym.z.rudymentów.
zasady.zaufania.obywateli.do.państwa.i.stanowionego.przez.nie.prawa.jest.bowiem.
to,.że.obywatel.może.zakładać,.że.treści.obowiązującego.prawa.są.dokładnie.takie,.
jak.to.zostało.ustalone.przez.sąd,.zwłaszcza.gdy.ustalenie.to.zostaje.dokonane.przez.
Sąd.Najwyższy.w.tak.autorytatywnej.procedurze.(…).albo.znajduje.wyraz.w.jednolicie.
ustabilizowanym.stanowisku.judykatury”,.wyrok.TK.z.13.4.1999.r.,.K.36/98,.OTK.1990,.
Nr.3,.poz..40..W.wyroku.z.27.10.2007.r.,.K.10/08,.Dz.U..z.2010.r..Nr.205,.poz..1364,..
uznaje,.że.normatywną.treść.przepisu.nadawać.może.także.praktyka.jego.stosowania..Jak.
stwierdza,.„ukształtowany.w.procesie.stosowania.prawa.określony.sposób.rozumienia.
przepisu.odbiegać.może.dalece.od.literalnego.brzmienia,.jakie.nadał.mu.prawodawca..
Organy.stosujące.prawo,.w.tym.przede.wszystkim.sądy,.mogą.w.drodze.wykładni.prawa.
wydobywać.z.aktów.normatywnych.treści.nie.do.pogodzenia.z.normami,.zasadami.lub.
wartościami,.których.poszanowania.wymaga.Konstytucja.RP..Z.tej.też.racji.TK.uznał.za.
konieczne.objęcie.swą.kognicją.także.takich.treści.normatywnych,.które.zostały.niejako.
twórczo.wyprowadzone.z.aktu.normatywnego.w.drodze.jego.utrwalonej.w.sposób.
oczywisty.wykładni..Jednak.w.takiej.sytuacji.kognicja.TK.nie.obejmuje.–.co.oczywiste.
–.orzeczeń.sądowych.czy.też.innych.rozstrzygnięć.organów.stosujących.prawo..Przed-
miotem.kontroli.konstytucyjności. jest.treść,. jaką.przepisy.prawa.nabrały.w.drodze.
utrwalonej.praktyki.ich.stosowania”..
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powiedzi.na.konkretne22.i.abstrakcyjne23.pytania.prawne.oraz.rozpoznawanie.
kasacji24..Chociaż.także.rozstrzygnięcia.kasacyjne.nie.mają.poza.daną.sprawą.
formalnie.wiążącego.znaczenia,.to.ich.oddziaływanie.na.praktykę.z.uwagi.na.
autorytet.Sądu.Najwyższego.oraz.możliwość.zaskarżenia.wyroku.drugiej.in-
stancji.w.podobnej.sprawie.sprawiają,.że.sądy.powszechne.nie.mogą.ich.lek-
ceważyć25..Uchwała.Sądu.Najwyższego.oprócz.sentencji,.stanowiącej.poza.

22.Instytucja.konkretnych.pytań.prawnych.jest.przewidziana.zarówno.w.KPK,.jak.
i.SNU;.art...441.§.1.KPK..stwierdza,.że.jeżeli.przy.rozpoznawaniu.środka.odwoławczego.
wyłoni.się.zagadnienie.prawne.wymagające.zasadniczej.wykładni.ustawy,.sąd.odwo-
ławczy.może.odroczyć.rozpoznanie.sprawy.i.przekazać.zagadnienie.do.rozstrzygnięcia.
Sądowi.Najwyższemu..Podstawą.prawną.kierowania.konkretnych.pytań.prawnych.jest.
oprócz.art..441.§.1.KPK..także.stanowiący.doń.lex specialis.art..59.SNU..Uchwały.roz-
strzygające.zagadnienia.prawne.budzące.wątpliwości.w.konkretnej.sprawie.wydawane.
na.podstawie.art..441.§.1.KPK.są.zasadniczo.elementem.postępowania.apelacyjnego.
i.wiążą.sądy.niższej.instancji.jedynie.w.danej.sprawie.(z.wyłączeniem.postępowania.
wznowionego),.stanowiąc.wyjątek.od.zasady.samodzielności.jurysdykcyjnej.i.podległości.
sędziów.tylko.Konstytucji.oraz.ustawie.(art..178.ust..1.Konstytucji.RP)..Obowiązek.
zastosowania.się.do.takiej.uchwały.w.danej.sprawie.wynikający.z.art...441.§.3.KPK.nie.
znosi. jednak.w.tym.zakresie.zasady.niezawisłości.sędziego.w.orzekaniu,.gdyż.to.od.
samego.sądu.zależy.inicjatywa.w.przedmiocie.jej.wydania,.a.także.rozstrzyga.ona.jedynie.
określony.problem.prawny,.pozostawiając.niesporne.problemy.prawne.oraz.kwestie.
faktyczne.ocenie.danego.sądu.

23.Instytucję.pytań.abstrakcyjnych.unormowano.w.art..60.i.61.SNU,.które.stanowią,.że.
jeżeli.w.orzecznictwie.sądów.powszechnych,.sądów.wojskowych.lub.Sądu.Najwyższego.
ujawnią.się.rozbieżności.w.wykładni.prawa,.Pierwszy.Prezes.Sądu.Najwyższego.może.
przedstawić.wniosek.o.ich.rozstrzygnięcie.Sądowi.Najwyższemu.w.składzie.siedmiu.
sędziów.lub.innym.odpowiednim.składzie..Z.wnioskiem.tym.mogą.wystąpić.również.
Rzecznik.Praw.Obywatelskich,.Prokurator.Generalny.oraz,.w.zakresie.swojej.właści-
wości,.Rzecznik.Ubezpieczonych..

24.Szerzej.nt..uchwał.SN,. ich.genezy. i.roli.w.zachowaniu. jednolitości.wykładni:.
P. Wiatrowski,.Uchwały.Sądu.Najwyższego.i.ich.rola.w.zachowaniu.jednolitości.sądowej.
wykładni.prawa,.ZN.UEK.2013,.Problemy.Społeczne,.Polityczne.i.Prawne.(w.druku)..

25.Niewiążący.formalnie.poza.daną.sprawą.charakter.uchwał.i.orzeczeń.Sądu.Naj-
wyższego.uzasadniany.jest.zasadą.niezawisłości.sądu.i.możliwością.zbyt.silnej.petryfi-
kacji.przepisów.poddanych.wiążącej.wykładni;.W. Sanetra,.Sąd.Najwyższy.w.systemie.
wymiaru.sprawiedliwości,.PS.1999,.Nr.7–8,.s..11..Bezwzględne.związanie.sądów.niż-
szych.wykładnią.dokonywaną.przez.Sąd.Najwyższy.kłóciłoby.się.także.z.zasadą.podziału.
władz,.gdyż.zadaniem.sądu.jest.prawo.stosować,.a.nie.je.tworzyć..Uchwały.pełnego.
składu.Sądu.Najwyższego.składu.połączonych.izb.oraz.składu.całej.izby,.niezależnie.od.
tego,.czy.stanowią.odpowiedź.na.konkretne.czy.abstrakcyjne.pytanie.prawne,.z.chwilą.
ich.podjęcia.uzyskują.moc.zasad.prawnych..Skład.siedmiu.sędziów.może.postanowić.
o.nadaniu.uchwale.mocy.zasady.prawnej..Czyni.tak.w.szczególności,.gdy.dojdzie.do.
wniosku,.że.zasada.prawna.jest.na.tyle.jasna.i.niebudząca.wątpliwości,.że.zasługuje.na.
pełną.stabilizację.w.działalności.nadzorczej.Sądu.Najwyższego;.S. Włodyka,.Funkcje.
Sądu.Najwyższego,.Kraków.1963,.s..135..Uchwały.mające.charakter.zasady.prawnej.
wiążą.jedynie.składy.orzekające.Sądu.Najwyższego,.gdyż.instytucja.ta.służy.zachowaniu.
jednolitości.orzecznictwa.tego.sądu..Uchwały.Sądu.Najwyższego,.o.ile.nie.stanowią.
zasad.prawnych,.nie.mają.mocy.wiążącej.w.innych.sprawach,.a.uwzględnienie.poglądów.
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elementami.formalnymi.właściwą.odpowiedź.na.pytanie.sądu.odwoławczego,.
zawiera.uzasadnienie.zawierające.argumenty.za.przyjęciem.i.przeciw.przyjęciu.
określonego.rozstrzygnięcia.z.odwołaniem.do.poglądów.doktryny26..Uchwały.
Sądu.Najwyższego.wskazują.też.często.na.rozbieżne.orzekanie.w.dotychcza-
sowej.praktyce.sądowej.oraz.powołują.uzasadnienia.orzeczeń.sądów.niższej.
instancji,.uzasadnienia.pytań.prawnych.zadawanych.przez.te.sądy,.a.niekiedy.
odwołują.się.do.argumentacji.zawartej.w.wystąpieniach.uczestników.postę-
powania.podczas.rozprawy.lub.posiedzenia27.

Większy.wpływ.w.zakresie.zapewnienia.jednolitości.wykładni.prawa.po-
siadają.z.natury.rzeczy.specjalnie.w.tym.celu.formułowane.uchwały.w.odpo-
wiedzi.na.przedstawiane.Sądowi.Najwyższemu.abstrakcyjne.pytania.prawne28..
Należy.także.zauważyć,.iż.odmowa.udzielenia.odpowiedzi.na.pytanie.jest.w.za-
sadzie.tylko.inną.formą.wyjaśnienia.wątpliwości.sądu.niższego,.gdyż.w.uzasad-
nieniu.odmowy.Sąd.Najwyższy.wyjaśnia,.powołując.poglądy.doktryny.i.orzecz-
nictwo,.dlaczego.określone.zagadnienie.nie.budzi.wątpliwości..Bardzo.często.
spotkać.można.zatem.tezy.orzeczeń,.w.których.Sąd.Najwyższy.dokonuje.wy-
kładni.prawa.oficjalnie,.nie.dokonując.wykładni.prawa.

Oprócz.jednolitości,.ważna.jest.także.prawidłowość.orzecznictwa,.którego.
środkiem.jest.prawidłowość.wykładni.przepisów.prawa29..Dla.prawidłowości.
orzecznictwa.duże.znaczenie.ma.konfrontacja.stanowiska.sądu.podejmujące-
go.decyzję.stosowania.prawa.z.poglądami.doktryny.wyrażonymi.nie.tylko.przy.
okazji.krytycznej.analizy.orzecznictwa.sądowego.w.konkretnych.sprawach,.ale.
również.z.poglądami..dotyczącymi.bardziej.ogólnych.teoretycznych.koncep-

w.nich.zawartych.przez.inne.sądy.wynika.z.autorytetu.Sądu.Najwyższego,.siły.argu-
mentacji.oraz.liczenia.się.przez.sądy.z.kontrolą.instancyjną..Sąd.Najwyższy.stosunkowo.
rzadko.podejmuje.uchwały.w.składzie.całej.izby,.połączonych.izb.lub.w.pełnym.składzie,.
a.dominują.orzeczenia.w.składzie.zwykłym.trzyosobowym.lub.siedmioosobowym,.co.
prowadzi.do.pojawiania.się.rozbieżnych.orzeczeń,.mimo.zadania.Sądu.Najwyższego.
mającego.temu.przeciwdziałać.

26.Według.L. Morawskiego.uchwały.Sądu.Najwyższego.wyjaśniające.rozbieżności.
w.orzecznictwie.sądów.są.rodzajem.wykładni.legalnej;.zob..L. Morawski,.Wykładnia.
w.orzecznictwie.sądów..Komentarz,.Toruń.2002,.s..56..

27.A. Municzewski,.Reguły.interpretacyjne.w.działalności.orzeczniczej.Sądu.Najwyż-
szego,.Szczecin.2004,.s..30.

28.W.przypadku.pytań.abstrakcyjnych.mimo.braku. funkcjonalnego.powiązania.
z.konkretną.sprawą.nie.chodzi.jednak.o.czysto.teoretyczne.wątpliwości,. jeśli.nie.po-
jawiły.się.one.w.praktyce,.chociażby.tylko.w.jednej.sprawie..Zob..R.A. Stefański,.Rola.
Sądu.Najwyższego.w.kształtowaniu.jednolitości.orzecznictwa.w.sprawach.karnych,.
[w:].Jednolitość.orzecznictwa.w.sprawach.karnych,.red..S. Waltoś,.Kraków.1998,.s..268..
W.odróżnieniu.jednak.od.kasacji,.które.mają.charakter.korygujący,.instytucja.pytań.
prawnych.posiada.charakter.prewencyjny..Zarówno.kasacje,.jak.i.odpowiedzi.na.pytania.
prawne.mają.charakter.pozainstancyjny..Zob..R.A. Stefański,.Instytucja pytań.prawnych.
do.SN.w.sprawach.karnych,.Kraków.2001,.s..133.

29.R.A. Stefański,.Instytucja…,.s..140.
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cji.i.stanowisk..Jednolitość.orzecznictwa.nie.jest.najwyższą.wartością..Zgodzić.
się.należy.bowiem.z.twierdzeniem,.iż.zła.jednolitość.determinowana.jednoli-
tością.nieprawidłowej.wykładni.jest.gorsza.od.dobrej.niejednolitości..Jak.się.
wskazuje.w.doktrynie,.zapewnienie.jednolitości.i.poprawności.orzecznictwa.
jest.czynnikiem.stabilizującym.obowiązujący.system.prawny.i.z.tej.racji.jest.też.
elementem.praworządności.i.bezpieczeństwa.prawnego30..

Wykładnia.dokonywana.przez.Sąd.Najwyższy.jest.interesującym.obiektem.
analizy,.gdyż.łączy.ogólność.wykładni.doktrynalnej.z.praktycznym.podejściem.
wykładni.operatywnej,.a.także.z.uwagi.na.faktyczną.rolę,.jaką.w.praktyce.od-
grywa31..Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.jest.bowiem.publikowane,.a.od.
2000.r..dostępne.także.na.jego.stronie.internetowej,.co.sprzyja.upowszech-
nieniu.poglądów.najwyższej.instancji.sądowej..Orzecznictwo.to.stale.też.pod-
lega.zewnętrznej.kontroli.sprawowanej.przez.przedstawicieli.nauki.prawa,.
którzy.w.glosach,.artykułach,.monografiach,.podręcznikach,.komentarzach.
do.Kodeksu.karnego.je.recenzują,.wyrażając.krytyczne.bądź.też.aprobujące.za-
patrywania.wobec,.często.precedensowych,.rozstrzygnięć.sądowych..W.pracy.
szeroko.wykorzystano.dorobek.doktryny.odnoszący.się.do.przywoływanych.
rozstrzygnięć.Sądu.Najwyższego.

Ujednolicaniu.wykładni.prawa.służy.też.postulowane.odrzucenie.zasady.clara 
non sunt interpretanda.i.przeprowadzanie.w.każdym.przypadku.interpretacji.
przy.wykorzystaniu.wszystkich.dyrektyw.oraz.uwzględnianie.w.procesie.wykład-
ni.zasad.prawa,.orzecznictwa.Trybunału.Konstytucyjnego,.jak.również.odwoły-
wanie.się.do.postanowień.Europejskiej.Konwencji.o.Ochronie.Praw.Człowieka.
i.Podstawowych.Wolności.z.1950.r..i.orzecznictwa.Europejskiego.Trybunału.Praw.
Człowieka.w.obszarach,.do.których.odnosi.się.Konwencja..W.trudnych.przypad-
kach,.z.którymi.zwykle.ma.do.czynienia.najwyższa.instancja.sądowa,.sposób.po-
stępowania.przy.dokonywaniu.wykładni.jest.analogiczny.jak.w.zwykłych.i.pod.
względem.metodologicznym.nie.różni.się.od.modelu.wykładni.prezentowanej.
w.ogólnej.teorii.prawa,.szczególnie.przy.wykorzystaniu.koncepcji.derywacyjnej32..
Jak.sama.nazwa.wskazuje,.w.trudnych.przypadkach.wykładnia.jest.jednak..trud-
niejsza.dla.interpretatora,.a.jej.przeprowadzenie.wymaga.szczególnej.uwagi...

W.zakresie.prawa.publicznego.publikacje.poruszające.tematykę.wykładni.
powstawały.głównie.z.zakresu.prawa.podatkowego,.administracyjnego,.a.tak-
że.z.prawa.konstytucyjnego.i.unijnego..W.ostatnich.latach.pojawiły.się.także.
liczne.artykuły33,.ale.tylko.jedno.szersze.monograficzne.opracowanie.książ-

30.K. Piasecki,.Zapewnienie.prawidłowości.oraz.jednolitości.wykładni.i.stosowania.
prawa,.NP.1984,.Nr.11–12,.s..168.

31.T. Gizbert-Studnicki,.Wykładnia.celowościowa,.SP.1985,.Nr.3–4,.s..52.
32.Podobnie.J. Wyrembak.uważa,.że.zasadnicza.wykładnia.nie.jest.pod.względem.

metodologicznym.odrębnym.zjawiskiem;.zob..J. Wyrembak,.Zasadnicza…,.s..60..
33.M. Królikowski,. Problemy. wykładni. w.prawie. karnym,. EP. 2007,. Nr.12,. s.. 9;.

A..Bielska-Brodziak, S. Tkacz, Z. Tobor,.Kilka.uwag.o.wykładni.prawa.karnego,.SP.2009,.
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kowe34.z.zakresu.problematyki.wykładni.przepisów.prawa.karnego,.ujmują-
ce.ją.jednak.z.pozycji.koncepcji.klaryfikacyjnej,.bez.pogłębienia.konkretnych.
prawnokarnych.zagadnień.pojawiających.się.w.judykaturze..Z.tego.wzglę-
du,.a.także.z.uwagi.na.praktyczną.doniosłość.problemu,.zrodziła.się.idea.zaję-
cia.się.tematem.niniejszej.pracy..Jej.celem.jest.kompleksowe.przedstawienie.
i.uporządkowanie.zagadnienia.dyrektyw.wykładni.prawa.karnego.material-
nego.stosowanych.w.uchwałach.i.orzeczeniach.Sądu.Najwyższego.zapadłych.
na.gruncie.Kodeksu.karnego.z.1997.r.,.z.uwzględnieniem.wykorzystywanych.
przez.Sąd.Najwyższy.modeli.interpretacji.tekstu.prawnokarnego.z.perspekty-
wy.uzasadnień.decyzji.interpretacyjnych,.przytoczenie.poglądów.deklarowa-
nych.w.tych.kwestiach.przez.ten.sąd.i.ich.ocena.w.kontekście.funkcjonujących.
w.teorii.prawa.głównych.koncepcji.wykładni.oraz.zaproponowanie.określo-
nego.paradygmatu.wykładni35.przepisów.prawa.karnego.z.wykorzystaniem.
funkcjonującej.w.ogólnej.teorii.prawa.koncepcji.derywacyjnej.wykładni..Bez.
obowiązującego.modelu.wykładni.trudno.bowiem.mówić.o.systemie.prawa,.
który.gwarantuje.minimum.przewidywalności.obowiązujących.w.tym.sys-
temie.norm,.co.jest.wymogiem.zasady.państwa.prawnego.i.bezpieczeństwa.
prawnego36..W.polskiej.nauce.prawa.dostrzec.można.brak.przenoszenia.osią-

Nr.3;.P. Gensikowski,.O.wykładni.prawa.karnego,.[w:].Wykładnia.prawa.i.inne.problemy.
filozofii.prawa,.red..L. Morawski,.Toruń.2005;.G. Krzysztofiuk,.Obowiązek.prounijnej.
interpretacji.prawa.karnego,.SI.2006,.Nr.XL�I;.M. Królikowski,.O.dopuszczalności.re-
troaktywnego.stosowania.wykładni.w.prawie.karnym,.[w:].Teoria.i.praktyka.wykładni.
prawa,.red..P. Winczorek,.Warszawa.2005;.S. Majcher,.W.kwestii.prawotwórstwa.sądo-
wego.(na.przykładzie.orzecznictwa.sądowego.w.sprawach.karnych),.PiP.2004,.Nr.2;.
C. Sońta,.Wybrane.zagadnienia.granic.wykładni.w.prawie.karnym.w.świetle.zasady.
nullum crimen sine lege,.[w:].Teoria.i.praktyka.wykładni.prawa,.red..P. Winczorek,.War-
szawa.2005;.J.A. Szwarc,.Wykładnia.przepisów.prawa.karnego,.[w:].A. Ratajczak,.Zarys.
prawa.karnego..Część.ogólna..Zagadnienia.wstępne.i.nauka.o.ustawie.karnej,.Poznań.
1971;.P. Tuleja,.W. Wróbel,.Konstytucyjne.standardy.prawa.karnego.w.orzecznictwie.
Trybunału.Konstytucyjnego,.[w:].Problemy.odpowiedzialności.karnej..Księga.pamiąt-
kowa.ku.czci.profesora.Kazimierza.Buchały,.Kraków.1994;.J. Wyrembak,.Wątpliwość.co.
do.sposobu.rozumienia.ustawy.karnej.jako.podstawa.jej.zasadniczej.wykładni,.SI.2006,.
Nr..XL�I;.R. Zawłocki,.O.metodzie….

34.J. Wyrembak,.Zasadnicza…,.passim..Krytycznie.z.punktu.widzenia.koncepcji.de-
rywacyjnej.do.tej.pracy.odnieśli.się.Ł. Pohl,.M. Zieliński,.W.sprawie.rzetelności.wiedzy.
o.wykładni,.RPEiS.2011,.z..1,.s..13.i.n..W.pewnym.zakresie.wykładni.przepisów.prawa.
karnego.przez.Sąd.Najwyższy.dotyczy.również.monografia.O. Boguckiego,.Wykładnia.
funkcjonalna.w.działalności.najwyższych.organów.władzy.sądowniczej,.Szczecin.2011..

35.O.pojęciu.paradygmatu.i.paradygmatu.interpretacyjnego.szerzej.K. Płeszka,.Pa-
radygmat.interpretacyjny.w.multicentrycznym.systemie.prawa,.[w:].Państwo.prawa.
i.prawo.karne..Księga.jubileuszowa.Profesora.Andrzeja.Zolla,.red..P. Kardas, T. Sroka,.
W. Wróbel,.Warszawa.2012,.t..I,.s..646.i.n.

36.W. Wróbel,.Prawotwórcze.tendencje.w.orzecznictwie.Sądu.Najwyższego.w.spra-
wach.karnych..Mity.czy.rzeczywistość?,.[w:].W.kręgu.teorii.i.praktyki.prawa.karnego..
Księga.poświęcona.pamięci.Profesora.Andrzeja.Wąska,.Lublin.2005,.s..386..Wymóg.prze-
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gnięć.teorii.prawa.na.grunt.prawa.karnego,.pomimo.stałego.i.znacznego.jej.
rozwoju..Wydaje.się,.że.przyczyną.braku.większego.zainteresowania.doktry-
ny.prawa.karnego.problematyką.wykładni.może.być.utrwalone.przekonanie.
o.wyjątkowej.roli.wykładni.językowej.w.tej.gałęzi.prawa..

Prezentowane.rozważania.oparto.na.materiale.empirycznym.obejmującym.
178.uchwał.i.orzeczeń.w.sprawach.z.zakresu.prawa.karnego.materialnego.pod-
jętych.na.gruncie.przepisów.Kodeksu.karnego.z.1997.r..od.czasu.jego.wejścia.
w.życie.1.9.1998.r..do.końca.2012.r.37.zamieszczonych.na.stronie.internetowej.
Sądu.Najwyższego.i.relewantnych.z.punktu.widzenia.tematu.prowadzonych.
rozważań.z.uwagi.na.odwołanie.w.treści.uzasadnień,.choćby.nie.manifestowa-
ne.wyraźnie,.do.określonych.dyrektyw.interpretacyjnych.bądź.zastosowanie.
swoistego.modelu.wykładni..Praca.odwołuje.się.też.do.dorobku.glosatorskie-
go.przedstawicieli.doktryny.prawa.karnego.materialnego,.szczególnie.jeśli.
jej.przedstawiciele.wskazywali.inne.niż.reprezentowane.przez.Sąd.Najwyższy.
możliwe.w.świetle.akceptowanych.metod.i.dyrektyw.wykładni.rozstrzygnięcia.
interpretacyjne,.które.byłyby.–.ich.zdaniem.–.bardziej.odpowiednie.w.danej.
sprawie.dla.zachowania.prawidłowości.orzecznictwa..Uwagi.i.poglądy.zawar-
te.w.ich.opracowaniach.są.niezwykle.cenne,.gdyż.umożliwiają.konfrontację.
różnych.stanowisk.i.metod.interpretacji.zastosowanych.w.określonej.sprawie,.
która.najczęściej.ma.charakter.trudnego.przypadku..

W.opracowaniu.niniejszym.posłużono.się.głównie.metodą.analizy.dogma-
tyczno-prawnej.i.metodą.opisową..Autor.zmierza.do.wykazania.szczególnej.
przydatności.koncepcji.derywacyjnej.dla.wykładni.przepisów.prawa.karne-
go.oraz.zakwestionowania.bezwzględnego.prymatu.znaczenia.językowego.
znamion.typu.czynu.zabronionego..W.związku.z.powyższym.sformułowano.
następujące.tezy:.
–. Sąd.Najwyższy,.dokonując.wykładni.prawa.karnego.materialnego,.przejawia.

prawidłową.tendencję.kwestionowania.zasady.clara non sunt interpre-
tanda.oraz.przeprowadzania.procesu.interpretacji.przez.wszystkie.rodzaje.
dyrektyw.interpretacyjnych.zgodnie.z.koncepcją.derywacyjną.wykładni.

–. Sąd.Najwyższy,.dokonując.interpretacji.tekstu.prawnokarnego.w.zależności.
od.potrzeb.konkretnego.przypadku,.do.zastosowania.wybiera.nie.tylko.spo-
śród.wszystkich.dyrektyw.językowych.wykładni,.ale.także.spośród.wszyst-

widywalności.oznacza.przewidywalność.rządów.prawa,.a.nie.prawników,.a.więc.prze-
widywalne.jedynie.dla.doświadczonego.prawnika.arbitralne.rozstrzygnięcie.sędziego.
wynikające.ze.znajomości.jego.stylu.orzekania.czy.politycznych.upodobań.nie.spełnia.
wymogu.przewidywalności..Z.maksymalistycznie.rozumianą.gwarancyjną.funkcją.zasady.
pewności.prawa.koliduje.też.możliwość.potwierdzenia.ostatecznym.rozstrzygnięciem.
jednego.z.kilku.teoretycznie.poprawnych.przewidywalnych.scenariuszy..M. Kiełb,.Pew-
ność.prawa.vs..nieokreśloność.prawa,.Forum.Prawnicze.2011,.Nr.4–5,.s..62.i.n.

37.Uwzględniono.stan.prawny.na.31.12.2012.r..Omawiane.uchwały.i.orzeczenia.za-
wierają.stan.prawny.z.daty.ich.wydania.
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kich.innych,.znane.ogólnej. teorii.wykładni.dyrektywy.interpretacyjne.
w.rozumieniu.przyjętym.w.ogólnej.teorii.wykładni,.respektując.zasadniczo.
zakaz.wykładni.rozszerzającej.na.niekorzyść.oskarżonego.poza.granice.
możliwego.znaczenia.językowego.

–. Sąd.Najwyższy.przyznaje.dyrektywie.językowej.priorytet.w.kolejności..za-
stosowania,.a.nie.w.wyborze.znaczenia.językowego,.zaś.wykładnię.rozsze-
rzającą.(lub.zawężającą).w.stosunku.do.znaczenia.literalnego.do.granic.
możliwego.znaczenia.językowego.nawet.na.niekorzyść.oskarżonego.po.
zastosowaniu.dyrektyw.pozajęzykowych.dopuszcza,.gdy.rezultat.użycia.
dyrektyw.językowych.prowadzi.do.rażąco.niesprawiedliwych,.nieracjo-
nalnych.lub.absurdalnych.rozstrzygnięć.z.punktu.widzenia.społecznego.
lub.ekonomicznego.bądź.jest.oczywiście.sprzeczny.z.fundamentalnymi.
wartościami.konstytucyjnymi.

–. Sąd.Najwyższy.przyjmuje.prymat.znaczenia.prawnego.nad.powszechnym..
W.pracy.pierwszy.rozdział.poświęcono.przedstawieniu.pojęcia.dyrektyw.

wykładni,.ich.rodzajów.oraz.koncepcji.wykładni.prawa.karnego..W.rozdziale.
drugim.przedstawiono.konkretne.przypadki.wykorzystywania.dyrektyw.in-
terpretacyjnych.w.praktyce.uchwałodawczej.i.orzeczniczej.Sądu.Najwyższego,.
przy.czym.wyraźnie.zaznaczono.sytuacje,.kiedy.Sąd.Najwyższy.korzysta.także.
z.innych.dyrektyw.wspierających.przeprowadzone.rozumowanie..Jak.już.wspo-
mniano,.oparto.się.na.koncepcji.derywacyjnej.wykładni,.wskazując.jednak.od-
rębności.koncepcji.klaryfikacyjnej,.z.zaznaczeniem.istniejących,.zazwyczaj.po-
średnich,.odwołań.do.nich.w.judykaturze.Sądu.Najwyższego..Mimo.długich,.
często.kilkunastostronicowych.uzasadnień.w.judykaturze.Sądu.Najwyższego,.
uwzględniających.także.wątki.uboczne.dla.wszechstronnego.wyjaśnienia.spra-
wy,.kluczowe.dla.rozstrzygnięcia.argumenty.są.zawarte.zwykle.w.niewielkim.
fragmencie.tekstu,.który.został.omówiony.lub.zacytowany.przy.okazji.analizy.
konkretnej.decyzji.interpretacyjnej..Omawiane.w.pracy.dyrektywy.w.przyję-
tym.układzie.nawiązują.do.koncepcji.derywacyjnej...

Rozdział.trzeci.poświęcono.modelowi.wykładni.opartemu.na.stosowaniu.
wielu.dyrektyw.interpretacyjnych.(model.holistyczny.wykładni),.przy.czym.
osobne.podrozdziały.dotyczą.wspierania.przez.Sąd.Najwyższy.preferowanych.
w.danej.sprawie.dyrektyw.wykładni.innymi.dyrektywami.interpretacyjnymi.
oraz.sytuacji.konfliktu.pomiędzy.hipotezami.interpretacyjnymi.i.sposobu.jego.
rozstrzygania.przez.Sąd.Najwyższy..Ostatni.rozdział.przedstawia.szczególne.
problemy.i.postulaty.odnośnie.do.wykładni.prawa.karnego.w.świetle.judy-
katury.Sądu.Najwyższego..W.zakończeniu.zawarto.podsumowanie.rozważań.
i.wnioski.
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Rozdział I.  
Dyrektywy i koncepcje wykładni 

prawa karnego

§ 1. Dyrektywy wykładni i ich rodzaje

I. Pojęcie dyrektyw wykładni 

Dyrektywy. interpretacyjne. według. J. Wróblewskiego. to. reguły.
wskazujące,. jak.powinno.się.ustalać.znaczenie.poddanych.interpre-
tacji.przepisów.prawnych1..Pełnią.one.funkcję.heurystyczną.właści-
wą. „kontekstowi. odkrycia”,. gdy. służą. do. poszukiwania. właściwego.
znaczenia. budzącej. wątpliwości. normy. prawnej,. oraz. funkcję. ra-
cjonalizacyjną,. odpowiadającą. „kontekstowi. uzasadnienia”,. gdy. wy-
korzystywane. są. do. uzasadniania. podjętej. decyzji. interpretacyjnej,.
stanowiąc. jeden. z.argumentów. za. przypisaniem. określonego. zna-
czenia2..T. Gizbert-Studnicki.wskazuje,.że.dyrektywy.interpretacyjne.
wchodzące.w.skład.określonej.normatywnej. teorii.wykładni.są.uza-
sadnione.przez.odwołanie.się.do.określonego.systemu.wartości.i.ma-
ją. prowadzić. do. zrekonstruowania. norm. realizujących. te. wartości,.
z.tym.że.dyrektywy.te.oparte.są.również.na.przypisaniu.prawodaw-
cy.określonej.hierarchii.tych.wartości,.co.głównie.różnicuje.te.teorie,.
gdyż.same.wartości.są.zasadniczo.jednakowe.(pewność.prawa,.sku-
teczność. prawa,. sprawiedliwość. materialna,. jednolitość,. słuszność.
prawa)3..Niektóre.dyrektywy,.np..lex specialis derogat legi generali,.
należą.do.systemu.prawa..Doktryna.prawa.dzięki.nim.doprowadza.do.
korekty.treści.norm.prawnych.i.innego.ich.rozumienia.niż.w.języku.
powszechnym,.gdyż.w.innym.przypadku.w.systemie.prawnym.poja-
wiłyby.się.sprzeczności..Trudno.byłoby.bowiem.np..pogodzić.normy.
wyprowadzone.z.art..148.§.1.KK.(kto.zabija.człowieka).i.art..148.§.4.

1.J. Wróblewski,.Rozumienie.prawa.i.jego.wykładnia,.Warszawa.1990,.s..75.
2.Ibidem,.s..88.
3.T. Gizbert-Studnicki,.Wieloznaczność.leksykalna.w.interpretacji.prawniczej,.Kraków.

1978,.s..117–119.


