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 WPROWADZENIE

 O wybranych metodologicznych 

uwarunkowaniach empirycznych analiz 

orzecznictwa

Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w  zakre-
sie przeprowadzanej przez tę sądową instytucję Unii Europejskiej 
wykładni prawa. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Traktatu o Unii Europej-
skiej (Dz.U.2004.90.864/30, dalej: TUE) TSUE jest jedną z instytucji 
Unii, które zdefi niowane zostały jako część jej ram instytucjonal-
nych, które mają na celu propagowanie jej wartości, realizację jej 
celów, służenie jej interesom, interesom jej obywateli oraz interesom 
państw członkowskich, jak również zapewnianie spójności, skutecz-
ności i  ciągłości jej polityk oraz działań. Należy zwrócić uwagę, 
że jako pierwszy element ram instytucjonalnych Unii przepis ten 
wyszczególnia realizację aksjologii Unii Europejskiej, zapisanej 
w traktatach i interpretowanej przez jej instytucje. 

Art. 19 ust. 1 TUE stanowi, że TSUE obejmuje Trybunał Spra-
wiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane oraz zapewnia poszano-
wanie prawa w  wykładni i  stosowaniu Traktatów. Z  istoty rzeczy 
jest to zatem główny organ władzy sądowniczej UE1. W  dalszej 
kolejności przepis ten nakłada na państwa członkowskie obowiązek 
ustanowienia w  krajowych systemach prawnych środków zaskar-
żenia niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej 

1 A.  Zalasiński, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  — rola, struk-
tura, kompetencje, ABC, LEX, komentarz do art. 19 TUE, teza 1.
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w dziedzinach objętych prawem Unii. Art. 19 ust. 2 TUE stanowi, 
że wybór sędziów Trybunału dokonywany jest za wspólnym poro-
zumieniem przez państwa członkowskie na okres sześciu lat. 
Ustępujący sędziowie i  rzecznicy generalni mogą być mianowani 
ponownie. W skład Trybunału Sprawiedliwości i Sądu wchodzi co 
najmniej jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. Sędzio-
wie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości oraz sędziowie 
Sądu są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności. 
Kwalifi kacje do objęcia tej funkcji określone zostały w przypadku 
Trybunału Sprawiedliwości w art. 253 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/2, dalej: TFUE) oraz w przy-
padku Sądu w art. 254, do których odsyła art. 19 ust. 2 TUE. Do 
pełnienia funkcji sędziego lub rzecznika generalnego Trybunału 
Sprawiedliwości i  Sądu wymagana jest niekwestionowania nieza-
leżność i  kwalifi kacje niezbędne do zajmowania najwyższych 
stanowisk sądowych w  państwach członkowskich. W  przypadku 
Trybunału Sprawiedliwości art.  253  TFUE wymienia także prze-
słankę, że kandydat powinien być prawnikiem o uznanej kompeten-
cji. Osoby wskazywane przez państwa jako kandydaci opiniowane 
są przez komitet (art. 255 TFUE), który składa się z siedmiu osobi-
stości wybranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedli-
wości i Sądu, członków krajowych sądów najwyższych i prawników 
o  uznanej kompetencji, przy czym jedną z  kandydatur proponuje 
Parlament Europejski. 

Jak każdy sąd w  swojej działalności orzeczniczej, TSUE doko-
nuje wykładni prawa. Jak zauważa się w  literaturze, jest to insty-
tucja, która działa nieprzerwanie od 1952 r., będąc „pozostałością 
po Wspólnotach Europejskich” (pierwotnie jako ETS  — Europej-
ski Trybunał Sprawiedliwości)2. Byłaby to uwaga oczywista, gdyby 
nie fakt, że problematyka ta jest szczególnie istotna w  przypadku 
omawianej instytucji Unii. Trybunał sprawuje bowiem wymiar 
sprawiedliwości rozumiany klasycznie jako orzekanie o indywidu-
alnych prawach lub obowiązkach, stosuje więc prawo Unii poprzez 

2 P.  Charzewski, Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w wykładni prawa w dobie multicentryzmu, w: (red.) P. Jabłoński, J. Kaczor, 
M.  Pichlak, Prawo i  polityka w  sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna, 
Wrocław 2017, s. 53. 
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aplikację generalno-abstrakcyjnych wypowiedzi powinnościowych 
do indywidualnych przypadków. TSUE orzeka bowiem w  zakre-
sie skarg wniesionych przez państwa członkowskie, instytucje lub 
osoby fi zyczne lub prawne (art. 19 ust. 3 lit. a TUE). Dokonuje także 
wykładni prawa Unii na wniosek państw członkowskich i decyduje 
o ważności aktów przyjętych przez jej instytucje (art. 19 ust. 3  lit. 
b TUE). Podsumowując, TSUE sprawuje ogół władzy sądowniczej 
Unii Europejskiej, jest metaforycznie określany mianem „strażnika 
traktatów” i  działa celem jednolitej wykładni i  stosowania prawa 
Unii wspólnie z sądami państw członkowskich. 

Od wejścia w życie obu wspomnianych wyżej Traktatów w obec-
nym brzmieniu zaktualizował się problem granic kompetencji 
TSUE, który w jaskrawy sposób uwidocznił się w ramach tzw. sporu 
o praworządność3, m.in. dotyczącego reform wymiaru sprawiedli-
wości w Polsce, wprowadzanych od 2015 r. Kwestia ta związana jest 
bezpośrednio z innym zagadnieniem, a mianowicie hierarchią prawa 
Unii w  stosunku do krajowych systemów prawnych. Regulowana 
jest ona zasadami kompetencji: wyłącznych (art. 3 TFUE), dzielo-
nych (art. 4 TFUE), komplementarnych (art. 6 TFUE) i realizowa-
nych wyłącznie przez państwa członkowskie (art. 4 ust. 1 i art. 5 ust
. 1 TUE). Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 5 ust. 1 TUE granice 
kompetencji Unii oraz instytucji unijnych (art.  13  ust.  1  TUE) 
wyznacza zasada przyznania, a Unia działa wyłącznie w granicach 
kompetencji udzielonych jej przez państwa członkowskie w Trakta-
tach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje 
nieprzyznane Unii w Traktatach należą do państw członkowskich 
(art. 5 ust. 2 TUE). Przestrzeganie praworządności obejmuje dzia-
łania na podstawie i w granicach prawa4, w tym traktatów ustalają-
cych kompetencje i właściwość instytucji europejskich. Spór prawny 

3 Dokument roboczy Służb Komisji z  komentarzami Sądu Najwyż-
szego. Sprawozdanie na temat praworządności z  2021  r. Rozdział doty-
czący sytuacji w  zakresie praworządności w  Polsce, passim, https://www.
sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=798-0dc69815-
3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia.
4 Niezależnie od materialnego a formalnego ujęcia zasady praworządności 
i jej interpretacji z punktu widzenia pozytywistycznej albo niepozytywistycz-
nej koncepcji prawa; L. Morawski, Spór o pojęcie państwa prawnego, „Państwo 
i Prawo” 1994, z. 4, s. 3–4.
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i  polityczny dotyczy sposobu rozumienia kompetencji dzielonej 
w  postaci przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i  sprawiedliwości, 
w szczególności tego, czy i ewentualnie w jakim zakresie organiza-
cja i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości znajduje 
się w zakresie kompetencji instytucji Unii Europejskiej. Określenie 
tych ram jest istotne także dla zakresu wykładni TSUE. 

Celem niniejszego opracowania nie jest rozstrzygnięcie tego 
sporu i  prawno-normatywna ocena trafności rozstrzygnięć TSUE 
wydawanych po roku 2015, dotyczących zakresu oceny zgodności 
z prawem Unii krajowych regulacji i odnoszących się do wymiaru 
sprawiedliwości, ale udzielenie odpowiedzi na pytanie badaw-
cze o to, jak przedstawia się sposób przeprowadzania przez TSUE 
wykładni prawa i czy możliwe jest ustalenie dominującego wzorca 
działań interpretacyjnych w ramach orzeczniczej działalności tego 
organu. Natomiast co do tej pierwszej kwestii wypada jedynie zasy-
gnalizować, że wyrażenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. j. TFUE 
(tj.  przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i  sprawiedliwości), nie 
może być interpretowane przez zasadę określaną w literaturze jako 
„sfera zajętego pola”5. Stosownie do brzmienia art. 2 ust 2 TFUE, 
jeżeli Traktaty przyznają Unii w określonej dziedzinie kompetencję 
dzieloną z  państwami członkowskimi, Unia i  państwa członkow-
skie mogą stanowić prawo i przyjmować akty prawnie wiążące w tej 
dziedzinie. Państwa członkowskie wykonują swoją kompetencję 
w zakresie, w jakim Unia nie wykonała swojej kompetencji. Państwa 
członkowskie ponownie wykonują swoją kompetencję w  zakre-
sie, w  jakim Unia postanowiła zaprzestać wykonywania swojej 
kompetencji. Normy określające działalność UE w  danej dziedzi-
nie określonej jako dzielona muszą jednak mieć wyraźną podstawę 
traktatową i być wynikiem procesu stanowienia, a nie stosowania 
prawa. Oczywiście funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawie-
dliwości znajduje się w zakresie kompetencji instytucji Unii. Jest to 
bowiem konieczne dla jego działania w obszarze kompetencji podda-
nych pod wyłączne, wspólne albo komplementarne funkcjonowanie 

5 M. Szwarc-Kuczer, Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmoniza-
cji prawa karnego materialnego, Warszawa 2011, s. 27–28; P. Saganek, w: (red.) 
D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel, Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej. Komentarz, t. 1 (art. 1–89), Warszawa 2012, art. 4.
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instytucji unijnych i  państw członkowskich. Problemem praw-
nym stała się kwestia oceny związku organizacji i funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości z kompetencjami w zakresie przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Ujmując rzecz najbar-
dziej ogólnie  — w  przestrzeni publicznej, zarówno w  ramach 
dyskursu stricte prawnego, jak i publicznego (w tym politycznego) 
wykształcone zostały dwa stanowiska. 

Pierwsze, prezentowane przez znaczną część doktryny prawa6 
oraz takie, które jest argumentowane w  uzasadnieniach rozstrzy-
gnięć zarówno TSUE7, jak i  wybranych orzeczeń sądów polskich 
(jeżeli rzecz odnosimy konkretnie do Polski)8, wskazuje, że organi-
zacja i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w pewnych funda-
mentalnych kwestiach znajduje się pod kontrolą TSUE na podstawie 
kompetencji dzielonych, określonych w  Traktatach. Ogólnie rzecz 
biorąc, prezentowana jest na tę okoliczność konstrukcja argumen-
tacyjna, w myśl której np. sam proces nominacji sędziowskiej oraz 
organizacja wymiaru sprawiedliwości znajduje się w zakresie pozo-
stawionym do regulacji przez państwo członkowskie, ale już efekt 
takich działań może mieć przełożenie na zasady działania wymiaru 
sprawiedliwości, w tym jego funkcjonowanie na podstawie kompe-
tencji regulowanej jako unijna. 

6 Przykładowo: A.  Grzelak, Orzeczenia sędziów powołanych przy udziale 
nowej KRS  — konsekwencje prawne wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE 
z  6.10.2021  r. (sprawa C-487/19  W.Ż.), LEX/el.  2021; Tenże, Przeniesienie 
sędziego do innego sądu bez zgody sędziego — konsekwencje prawne wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości UE z  6.10.2021  r. (sprawa C-487/19  W.Ż.), LEX/
el.  2021; Tenże, Konsekwencje prawne wyroku TSUE z  2  marca 2021  r. A.B. 
i  in. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa, LEX/el.  2021; K.  Masilunas, 
Tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu 
Najwyższego  — co w  praktyce oznacza postanowienie TSUE z  8.04.2020  r., 
LEX/el. 2020; J. Zajadło, Nie wiecie co znaczy rule of law? Sięgnijcie do Cyce-
rona, https://konstytucyjny.pl/jerzy-zajadlo-nie-wiecie-co-znaczy-rule-of-
-law-siegnijcie-do-cycerona/ (z  dn.  08.04.2022  r.); E.  Łętowska, J.  Zajadło, 
O wygaszaniu państwa prawa, Sopot 2020; M. Matczak, Th e Clash of Powers 
in Poland’s Rule of Law Crisis: Tools of Attack and Self-Defense, “Hague Jour-
nal on the Rule of Law” 2020, vol. 12, s. 421–450.
7 Np. wyrok TSUE z dn. 15.07.2021 r., sygn. C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596.
8 Np.  postanowienie SN z  dn.  16.09.2021  r., sygn. I  KZ 29/21, OSNK 
2021/10/41. Por.  także A.  Kustra-Rogatka, Kontrola konstytucyjności aktu 
prawa pierwotnego UE w  wyroku Trybunału Konstytucyjnego z  7.10.2021  r. 
w sprawie K 3/21, LEX/el. 2021.
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Stanowisko przeciwne9 sprowadza się do negacji takiego związku. 
Innymi słowy zarówno samo działanie państwa członkowskiego 
w przedmiocie organizacji wymiaru sprawiedliwości, jego funkcjo-
nowania, w tym procesu powoływania sędziów czy innych kwestii 
ustrojowych, nie znajduje się w  przestrzeni kompetencji dzielo-
nej, określonej jako przestrzeń sprawiedliwości. TSUE dysponuje 
kompetencją do oceny wybranych zasad funkcjonowania krajowego 
systemu wymiaru sprawiedliwości, ale tylko w zakresie potrzebnym 
do oceny prawidłowości w  obszarze poddanym pod kompetencje 
wyłączne bądź dzielone między państwo członkowskie a instytucje 
unijne. Istotna jest także różnica zdań w kwestii formy tej kontroli. 
Zdaniem zwolenników bardziej powściągliwej roli TSUE (i po części 
innych instytucji unijnych), kontrola taka powinna być prowadzona 
jedynie w aspekcie normatywnym. Oznacza to, że TSUE, oceniając 
stopień niezależności i  niezawisłości sędziów, powinien brać pod 
uwagę normatywne regulacje krajowe w zakresie istnienia ewentu-
alnej ingerencji czynników pozajurydycznych w proces orzeczniczy. 
Brak takiej normy w krajowym systemie prawa dezawuuje zarzuty 
o  braku przestrzegania standardu praworządności. Przy czym 
w niniejszej pracy nie rozwija się wątku dotyczącego oceny sposobu 
rozumienia tej zasady, w szczególności trafności ujmowania tą kate-
gorią zjawisk lub innych fundamentalnych zasad współczesnych 
systemów prawnych, nie związanych jednak z praworządnością rozu-
mianą tradycyjnie, w sposób wykształcony jeszcze przez XIX-wieczny 
pozytywizm prawniczy jako legalizm i  państwo prawa  — zatem 
działanie organów władzy publicznej na podstawie i  w  granicach 
przyznanych kompetencji bez kojarzonej z  anglosaską odmianą 
praworządności regułą rule of  law, która zakłada m.in. uwypukle-
nie ochrony praw jednostki oraz wzajemną kontrolę i  hamowanie 
się poszczególnych władz, za co w szczególności odpowiada anglo-
saska doktryna precedensu. Nie oznacza to, że w kontynentalnych 
systemach prawnych kwestie te nie są podnoszone jako konieczne 
w  demokratycznym państwie prawnym. Chodzi jedynie o  zakres 
rozumienia samej zasady praworządności. Tradycyjnie przyjęło się, 

9 Np. wyrok TK z dnia 07.10.2021 r., sygn. K 3/21, Dz.U.2021.1852, wyrok TK 
z dnia 14.07.2021 r., sygn. P 7/20, Dz.U.2021.1309, OTK-A 2021/49.
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że trójpodział władzy lub podstawowe prawa i wolności obywatelskie 
realizowane są na podstawie innych podstawowych zasad systemów 
prawnych. Tym samym wyrażenie „praworządność” ma po prostu 
węższy zakres znaczeniowy i ewentualna jej kontrola przez instytu-
cje unijne powinna być ograniczona do jej tradycyjnego rozumienia 
jako legalizmu. Oznacza to sprzeciw totalitarnej praktyce funkcjono-
wania państwa normatywnego i faktycznego10. Wszelka aktywność 
władzy publicznej musi odbywać się na podstawie wyraźnie przewi-
dzianej w systemie prawa normie kompetencyjnej, w granicach nią 
wyznaczonych, przede wszystkim z  zastosowaniem takich metod 
wykładni, które wykluczają instrumentalizację procesu interpreta-
cji przepisów prawa, a wynik tej operacji intelektualnej wpasowuje 
się w system znaczeń systemu prawa i jest akceptowalny w oparciu 
o  przyjęte w  danej społeczności wartości. Dlatego też wg niektó-
rych zasada pierwszeństwa wykładni językowej i prymat tej metody 
wykładni zapewnia standard działań interpretacyjnych, zgodny 
z kontynentalną tradycją ius interpretandi11. Założenia te odnoszą się 
do wszystkich organów władzy państwowej, w tym sądów. W tym 
znaczeniu powściągliwość interpretacyjna i  ograniczone do usta-
lania znaczenia wyrażenia ujmowanie wykładni ma służyć wypra-
cowywaniu praworządnej decyzji sądowej przez organy stosujące 
prawo w  sposób, który nie narusza kompetencji prawotwórczych 
przysługujących organom stanowienia prawa.

Powyższe rozważania mają za zadanie jedynie zasygnalizować 
obszar badawczy, którego dotyczy niniejsze opracowanie. Jak wska-
zano w  jego tytule, przedmiotem analizy czyni się mechanizmy 
wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem 
podjętego projektu była odpowiedź na pytanie badawcze o  to, jak 
przedstawia się ogólny model wykładni TSUE w  świetle katego-
rii pojęciowych przyjmowanych w  polskiej teorii wykładni prawa. 
Przez tę drugą rozumie się ten fragment nauk ogólnych prawoznaw-
stwa, który dotyczy sposobów, metod, koncepcji czy uznawanej za 

10 E. Fraenkel, Th e dual state. A contribution to the Th eory of Dictatorship, 
Oxford 2015.
11 L.  Morawski, Kilka uwag na temat wykładni, w:  (red.) S.  Wronkowska, 
Polska kultura prawna a  proces integracji europejskiej, Kraków 2005, s.  32; 
Tenże, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 13.
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akceptowalną metodykę działań interpretatora. Jest to zatem kwestia 
niezwykle pojemna, ale sprowadza się do próby empirycznego 
uchwycenia praktyki działalności danego organu interpretacyjnego, 
w tym przypadku — Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z  tego względu praca nie zawiera rozbudowanych rozważań 
w przedmiocie zreferowania normatywnych uwarunkowań działa-
nia TSUE, ponieważ kwestie prawne dotyczące ustrojowej pozycji tej 
instytucji UE nie były przedmiotem badań. Jak już sygnalizowano, 
w  pracy nie podejmuje się rozstrzygania problemów dogmatycz-
nych, dyskutowanych w doktrynie prawa czy omawianych (zwykle 
bardziej lakonicznie) w dyskursie publicznym. W tym także oceny 
rozstrzygnięć TSUE dotyczących reform polskiego wymiaru spra-
wiedliwości z lat 2016–2021. Orzeczenia TSUE nie podlegają anali-
zie z perspektywy ich trafności w świetle brzmienia obowiązujących 
traktatów, dotychczasowej praktyki interpretacyjnej (w zakresie jej 
treści, a  nie formy) czy ewentualnego różnicowania rozstrzygnięć 
w  zależności od państwa członkowskiego, którego dany problem 
prawny dotyczy12. 

Szeroki zakres znaczeniowy wyrażeń zawartych w  brzmieniu 
przepisów traktatów europejskich oraz problemy tłumaczeniowe 
wzbudzają niekiedy spostrzeżenia, że w szczególności TSUE, doko-
nując wykładni prawa w ramach działalności orzeczniczej, zmuszony 
jest do jej przeprowadzania w istotnym zakresie w oparciu o poza-
językowe metody wykładni13. W orzecznictwie TSUE (a wcześniej 

12 Por. problem tożsamości konstytucyjnej i wybraną literaturę przedmiotu: 
A.  Surowiecka, Tożsamość konstytucyjna państwa  — analiza wybranego 
orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i polskiego 
Trybunału Konstytucyjnego w  kontekście procesów integracji europejskiej 
(cz. I), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” (KUL) 2013, nr  1 (22); M.  Haller, 
European integration as an elite process. Th e  failure of  a  dream, London 
2008; a  przede wszystkim wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 
z  dnia 30.06.2009  r., https://www.rpo.gov.pl/pliki/12505868820.pdf (z  dnia 
09.04.2022 r.).
13 M.  Safj an, Dlaczego dialog pomiędzy sądami bywa trudny? O  barierach 
pytań prejudycjalnych, „Prawo w działaniu. Sprawy cywilne” 2014, nr 20, s. 14; 
H. Rasmussen, Th e European Court of Justice, Londyn 2020, s. 31. Por. A. Albors 
Llorens, Th e  European Court of  Justice, Londyn 2020, s.  373–398. W  litera-
turze zauważa się także, że „wykładnia funkcjonalna pozwala orzecznictwu 
Trybunału w  Luksemburgu na „nadążanie” za ewolucyjnym charakterem 
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ETS) utrwalił się pogląd, że wykładnia celowościowo-funkcjonalna 
powinna być stale obecna w  ramach działań interpretacyjnych, 
a  wdrażanie tych dyrektyw funkcjonować ma na zasadzie zasady 
prawnej14. Chodzi zatem o rozumowania klasyfi kowane jako takie, 
które nie są regułami semantycznymi lub syntaktycznymi języka 
powszechnego, albo dyrektywami wykładni uznawanymi za przy-
należące do klasy operacji językowych (np. nakaz wykładni homo-
nimicznej, zakaz wykładni synonimicznej, preferencja znaczenia 
dekodowanego w oparciu o defi nicje legalne, zakaz wykładni per non 
est itp.). Ogólność wyrażeń aktów prawa Unii Europejskiej zmusza 
TSUE do stosowania pozajęzykowych metod wykładni, w szczegól-
ności celowościowej, co może wzbudzać nieufność, a nawet sprze-
ciw, jako że ten rodzaj wykładni jest w szczególny sposób podatny na 
subiektywność ocen i przyjmowanych wartości. Godząc się na trud-
ności w obiektywizacji znaczeń językowych, wypada jednak uznać, 
że oczywiste jest, iż jedne dyrektywy (metody) wykładni pozwa-
lają — oceniając rzecz ogólnie — na większy stopień ich akcepta-
cji u audytorium w oparciu o kryterium powszechności semantyki 
niż inne. Zwykle za taką metodę uznaje się właśnie zbiór dyrektyw 
określanych jako językowo-logiczne. Kryterium obiektywizacji 
znaczenia może być badane nie tylko intuicyjnie, ale empirycznie 
w oparciu chociażby o listy frekwencyjne (częstość) występowania 
danych wyrażeń w leksyce danego języka (ze szczególnym uwzględ-
nieniem elementu parole). Tym samym na użytek niniejszych badań 
sformułowano szereg hipotez badawczych, które były podstawą 
obrania szczegółowych kierunków badań, które zostaną wymie-
nione w dalszej części pracy (por. rozdział II), a za przykład czego 
może posłużyć kwestia zasygnalizowana powyżej, tj.:
• H-1-A [pierwsza hipoteza alternatywna]: W orzecznictwie TSUE 

dominuje preferencja pozajęzykowych metod wykładni prawa.

Unii Europejskiej”; J. Helios, W. Jedlecka, Wykładnia prawa Unii Europejskiej 
ze stanowiska teorii prawa, Wrocław 2018, s. 183.
14 Wyrok TS z  16.12.1960  r., 6/60, Jean Humblet p.  Belgii, EU:C:1960:48; 
wyr. TS z  12.11.1969  r., 29/69, Erich Stauder p.  Stadt Ulm  — Sozialamt, 
EU:C:1969:57; wyr. TS z 6.10.1982 r., 283/81, Srl CILFIT i Lanifi cio di Gavardo 
SpA p. Ministero della sanità, EU:C:1982:335, za: Wykładnia prawa Unii Euro-
pejskiej. System Prawa Unii Europejskiej. Tom 3, red. L. Leszczyński, Warszawa 
2019, s. 189.
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• H-1-Z [pierwsza hipoteza zerowa]: W orzecznictwie TSUE brak 
jest dominacji pozajęzykowych metod wykładni prawa.
Oczywiście należy zaznaczyć, że z  brzmienia pierwszej hipo-

tezy zerowej nie można presuponować tezy, że w orzecznictwie tym 
preferowana jest metoda wykładni językowo-logicznej. Brak możli-
wości przyjęcia hipotezy alternatywnej wskutek odrzucenia hipotezy 
zerowej należy rozumieć jedynie jako ustalenie, że — w tym przy-
padku — w badanej próbie orzecznictwa nie jest możliwe stwierdze-
nie dominacji pozajęzykowych metod wykładni prawa. Przyjęcie 
innej hipotezy alternatywnej mogłoby skutkować ustaleniem, że stan 
ten spowodowany byłby np. wysoką heterogenicznością stosowanych 
metod wykładni, brakiem możliwości stwierdzenia dominującego 
wzorca, brakiem ujawnienia metod wykładni (defi cytem w  przed-
miocie możliwości poczynienia ustaleń na tę okoliczność) itp. 

Ponieważ praca ma charakter badawczy, zrezygnowano w niej 
również z  szerokiego opracowania teoretycznego poświęco-
nego teorii wykładni prawa. Uczyniono tak z  kilku powodów. 
W  pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że literatura dotycząca 
tej problematyki jest także w polskiej teorii prawa niezwykle obfi ta. 
Wielokrotnie wskazywano, że problematyka wykładni prawa od 
okresu kształtowania się polskiej doktryny w  tym względzie po 
II wojnie światowej zawsze znajdowała się w obszarze szczególnego 
zainteresowania rodzimej nauki prawa15. Prace niej poświęcone 
publikowane były zarówno przez badaczy zajmujących się naukami 
ogólnymi, jak i  szczegółowymi prawoznawstwa. Z  perspektywy 
problemu badawczego, który został podjęty w  niniejszej pracy, 
istotne jest raczej zwrócenie uwagi na prace poświęcone analizie 
działań interpretacyjnych sądów europejskich. Wypada jednak 
odnotować, że są to opracowania w większości tworzone w nurcie 
tzw.  jurysprudencji analitycznej, od których koncepcja niniejszej 
książki znacznie się różni z  uwagi na empiryczne podejście do 
analizy orzecznictwa TSUE celem zrekonstruowania dominują-
cego wzorca wykładni, który funkcjonuje w  ramach stosowania 
prawa dokonywanego przez ten sąd. Po trzecie, należy wskazać, 

15 M. Zieliński, O. Bogucki, A. Choduń, S. Czepita, B. Kanarek, A. Muni-
czewski, Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, „Ruch Prawniczy 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 4, s. 23.
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że niezbędny aparat pojęciowy przedstawiono również w ramach 
omówienia zmiennych wchodzących w  skład kwestionariusza 
badawczego (por.  rozdział II). Przy tej okazji zawarto również — 
podane w syntetyczny sposób — przyjęte na użytek prowadzonych 
badań stanowisko teoretyczne w przedmiocie rozumienia określo-
nych pojęć, które posłużyły do zbadania kategorii zaliczanych do 
wykładni prawa. Należy zasygnalizować, że drobne uwagi doty-
czące podstaw teoretycznych analizy praktyki interpretacyjnej 
przedstawiono w dalszej części niniejszego wstępu.

Metodologia analizy wykładni przeprowadzanej przez TSUE 
w  ramach działalności orzeczniczej, która została zastosowana 
w  ramach prowadzonych badań, stanowi adaptację narzędzia 
i  perspektywy badawczej użytej już do studiów nad praktyką 
interpretacyjną Sądu Najwyższego i  Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego, które przedstawiono w dwóch opracowaniach mono-
grafi cznych: Wykładnia sądów kasacyjnych w świetle empirycznych 
badań orzecznictwa, wyd.  Difi n, Warszawa 2020  oraz Wykładnia 
orientacyjna. Teorie wykładni prawa i  teoria orientacyjnego bada-
nia wykładni operatywnej, wyd. Difi n, Warszawa 2018. Wskazując 
na podstawowe założenia przyjętej koncepcji badawczej, należy 
w pierwszej kolejności zaznaczyć, że posłużono się w niej tzw. orien-
tacyjnym podejściem do analizy praktyki wykładni prawa, przez 
którą rozumie się nie rozważania teoretyczne dotyczące dyrektyw 
interpretacyjnych, ale rzeczywiście podejmowane przez określony 
podmiot czynności nakierowane na uzyskanie znaczenia wyra-
żeń normatywnych lub  — w  dalszej kolejności  — rekonstrukcję 
norm postępowania albo ich istotnych fragmentów, które pozwa-
lają budować tzw.  wyrażenia przypominające normy (wyrażenia 
normokształtne). W  polskiej teorii prawa autorem tego rozróż-
nienia był Maciej Zieliński16, autor derywacyjnej teorii wykładni 
prawa. Kwestia określenia sposobu podejścia do wykładni prawa, 
tj.  nawiązując do aparatury pojęciowej polskiej teorii prawa  — 
semantyczności albo derywacyjności znaczenia normatywnego, jest 
także dobrym przykładem, który obrazuje możliwość posłużenia 

16 M.  Zieliński, Wykładnia prawa, zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 
2002, s. 45.
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się aparaturą pojęciową rodzimej teorii prawa do badania praktyki 
działań interpretacyjnych organu dokonującego wykładni, który 
działa poza systemem prawa polskiego. Przy tej okazji należy zatem 
zaznaczyć, że narzędzie badawcze, zastosowane do analizy orzecz-
nictwa TSUE, choć nie wystandaryzowane, używane było już do 
analiz wykładni polskiego Sądu Najwyższego i  Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Wprawdzie posłużono się w nim lokalną siatką 
pojęciową, jednak nie niweczy to możliwości poczynienia ustaleń 
w  przedmiocie dominującego wzorca interpretacyjnego, który  — 
jeżeli jest to możliwe do stwierdzenia — stosowany jest przez dany 
organ sądowy, w  tym przypadku Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. 

Orientacyjność wykładni w prezentowanej koncepcji rozumiana 
jest dwójnasób i  w  obu przypadkach są to podstawowe założenia 
metodologiczne analiz przeprowadzanych z  jej wykorzystaniem. 
W pierwszym ujęciu — jak już sygnalizowano — chodzi o perspek-
tywę (kontekst) czynionych ustaleń, zatem jest to założenie, którym 
posługuje się badacz. W takim ujęciu orientacyjność zakłada odszu-
kiwanie dominującego wzorca zachowania interpretacyjnego, czyli 
poszukiwania zależności między zmiennymi, które dotyczą różnych 
elementów tradycyjnie wiązanych z wykładnią prawa. Mogą być to 
dominujące metody wykładni, koncepcje znaczenia, do których 
odwołuje się dany sąd, sposób przeprowadzania komparatystyki 
historycznej, kwestie aksjologii w wykładni prawa, posługiwanie się 
pragmatyczną albo apragmatyczną17 koncepcją wykładni itp. Orien-
tacyjność jako cecha prowadzonych badań zakłada obranie takiego 
kierunku analizy, który polega na wyabstrahowaniu z uzyskanego 
materiału ilościowego (opisu jednocechowego, czyli statystycznego 
rozkładu częstości wariantów danych zmiennych w badanej próbie) 
na etapie analizy jakościowej powiązań między nimi celem ustalenia 
dominującego wzorca działania interpretacyjnego. Oczywiście jest 

17 W  polskiej teorii prawa autorem tego rozróżnienia jest M.  Zieliński. 
Przypomnijmy raz jeszcze, że  — w  największym uproszczeniu  — wykład-
nia pragmatyczna dotyczy sposobu rekonstrukcji znaczenia wyrażenia, zaś 
wykładnia apragmatyczna przypomina logiczne oznaczanie, zatem przy-
pisywanie jakichś znaczeń danym wyrażeniom; M.  Zieliński, Derywacyjna 
koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 2006, z. 3, s. 94.
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to kierunek badań. Jak już sygnalizowano przy okazji przedstawia-
nia przykładowej hipotezy badawczej, można wyobrazić sobie tak 
wewnętrznie heterogeniczną próbę badawczą, że ustalenie dominu-
jącego wzorca interpretacyjnego będzie bardzo utrudnione. Wydaje 
się to mało prawdopodobne, ale nie można tego wykluczyć18. Warto 
jednak zaznaczyć, że w takiej sytuacji dominującym wzorcem dzia-
łania interpretacyjnego jest… brak takiego wzorca, a główną cechą 
podejmowanych czynności interpretacyjnych całkowite ich dosto-
sowywanie ad hoc względem specyfi ki danej sprawy. Natomiast 
równolegle orientacyjność rozumiana jest jako zakładana cecha 
samego interpretatora. W tym względzie, co wielokrotnie podkre-
ślano w  powoływanych już pracach dotyczących orientacyjności 
wykładni, występuje silna inspiracja pracą przedwojennego teore-
tyka prawa, Sawy Frydmana19. Wprawdzie w  jego ujęciu chodziło 
o  ustalenie w  przedmiocie tego, na podstawie jakich bodźców 
naukowych opracowuje się konkretne teorie wykładni prawa, 
a  w  prezentowanym założeniu o  orientacyjnym sposobie działa-
nia interpretatora chodzi o  ustalenie źródeł inspiracji jego czyn-
ności podejmowanych na okoliczność przeprowadzanych operacji 
interpretacyjnych. Jednak analogia istnieje. W  obu przypadkach 
zakłada się bowiem to, że określony podmiot nie funkcjonuje 
w próżni społecznej, ale będąc częścią jakiejś wspólnoty interpre-
tujących, przejmuje od nich określone wzorce własnego działania. 

18 Z drugiej strony w  literaturze trafnie wskazuje się, że wykładnia prawa 
powinna być jednolita, a interpretator „musi znać nie tylko brzmienie prze-
pisów prawnych, ale przede wszystkim treść prawa, a  do tego potrzebna 
jest zarówno znajomość zasad i  dyrektyw wykładni (jakiejkolwiek koncep-
cji wykładni, która byłaby spójnym zespołem reguł opartych na wspólnym 
założeniu metodologicznym, a  nie zbiorem różnego typu przypadkowych 
niepowiązanych ze  sobą dyrektyw i  maksym o  różnym odniesieniu tema-
tycznym stosowanych wybiórczo i ad hoc), jak i umiejętność posługiwania się 
nimi w praktyce interpretacyjnej”, za: A. Choduń, M. Zieliński, Uzasadnienie 
twierdzeń interpretacyjnych z  perspektywy derywacyjnej koncepcji wykładni 
prawa, „Archiwum Filozofi i Prawa i  Filozofi i Społecznej” 2020, nr  2 (23), 
s. 16. Problem w tym, że analiza praktyki interpretacyjnej organów stosują-
cych prawo, w tym sądów najwyższego szczebla, ujawnia raczej przypadko-
wość aplikowanych koncepcji wykładni, co uzależnione jest od potrzeb sądu 
uwarunkowanego specyfi ką rozstrzyganego problemu prawnego.
19 Po wojnie Czesław Nowiński; S.  Frydman, Dogmatyka prawa w  świetle 
socjologii. Studjum pierwsze: o wykładni ustaw, Wilno 1936.
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Jedna i druga perspektywa orientacyjności pozostaje we wzajemnej 
relacji. Z perspektywy interpretatora zakłada się, że ten, przeprowa-
dzając wykładnię prawa, nie działa jedynie na podstawie posiadanej 
o niej (wyuczonej) wiedzy teoretycznej, ale że przejmuje określone 
wzorce podejmowanych czynności interpretacyjnych, kierując 
się poglądami judykatury. Tym samym proporcje źródeł inspira-
cji dotyczących wykładni prawa pomiędzy wzorcami z  doktryny 
a judykatury mogą przedstawiać się różnie między danymi próbami 
badanymi. Z perspektywy zaś badacza — po pierwsze — zakłada 
się taki sposób działania interpretatora, po drugie — jak już wska-
zywano  — poszukuje się dominującego wzorca przeprowadzanej 
wykładni prawa w badanej próbie, po to by go odpowiednio zakwa-
lifi kować w świetle dobranej analitycznie siatki pojęciowej.

Na tym etapie rozważań należy również odnieść się do typu 
modelu wykładni, który ujawnia się wskutek przeprowadzanych 
badań oraz de facto rodzaju prezentowanej teorii orientacyjności. 
Rzecz dotyczy jej oceny z  perspektywy analityczności albo empi-
ryczności i  stanowi podstawę rozróżnienia twierdzeń na anali-
tyczne albo syntetyczne. Nie wdając się w  sens takiej dyferencji 
(co bywa sygnalizowane w  literaturze jako nie zawsze potrzebne 
z  uwagi na trudność niekiedy przyporządkowania danego twier-
dzenia do którejś z tych kategorii) przypomnijmy jedynie, że teorie 
(albo modele) analityczne zbudowane są z takiego typu twierdzeń20, 
zatem ich prawdziwość ustalana jest w oparciu o reguły semantyczne 
danego języka i nie wymaga żadnego potwierdzenia empirycznego 
(co istotne, za takie potwierdzenie uznaje się socjologię języka, którą 
należy zakwalifi kować jako badanie empiryczne, a nie analityczne). 
Natomiast w  teoriach i  modelach empirycznych posługujemy się 
tzw. zdaniami syntetycznymi, których prawdziwość uznawana jest 
na podstawie doświadczenia lub  — co istotne  — także twierdzeń 
uzasadnianych dzięki określonego rodzaju obserwacji. W praktyce, 
rozgraniczenie niekiedy teorii analitycznej i empirycznej jest utrud-
nione, szczególnie w  naukach społecznych, w  których w  bardzo 
ograniczony sposób stosowane są metody eksperymentalne, zatem 

20 M.  Przełecki, O  pojęciu zdania analitycznego, „Filozofi a nauki” 1993, 
nr 1/2/3, s. 255–277.



21O WYBRANYCH METODOLOGICZNYCH UWARUNKOWANIACH EMPIRYCZNYCH...

takie, które pozwalają uzasadnić określone hipotezy twierdzeniami 
empirycznymi. W naukach społecznych, w  tym w naukach praw-
nych, dopuszcza się zwykle hybrydowy status teorii albo modeli, 
w tym znaczeniu, że dozwala się, by zawierały one zdania nie tylko 
syntetyczne, ale w razie potrzeby (szczególnie wobec aparatu poję-
ciowego w nich stosowanego) składały się także ze zdań analitycz-
nych. Tak ogólna defi nicja musi rodzić problemy w  przedmiocie 
kwalifi kowania określonych teorii pod wyżej wymienione kate-
gorie. Zwykle uznaje się, co nie do końca rozwiązuje trudności, że 
teorie empiryczne muszą w jakiś istotny jakościowo sposób zawierać 
twierdzenia syntetyczne oraz posługiwać się metodami kwalifi ko-
wanymi w poczet empirycznych. Nie rozwijając szerzej tego wątku 
z uwagi na temat niniejszej pracy, wypada podsumować, że najczę-
ściej zdania analityczne formułowane są w odniesieniu do aparatu 
pojęciowego używanego do opisu jakiegoś zjawiska (np. jak w niniej-
szym projekcie, do zdefi niowania zmiennych zawartych w kwestio-
nariuszu badawczym), a  źródło badań ma charakter empiryczny, 
tj.  twierdzenia go dotyczące można weryfi kować obserwacyjnie. 
Z perspektywy nauk prawnych za rozstrzygające uznaje się zwykle 
określenie rodzaju przedmiotu analizy21. Jeżeli są nimi wyłącznie 
kwestie normatywne, to wówczas mamy do czynienia z  teoriami 
lub modelami analitycznymi. Polegają one wyłącznie na bada-
niu problemów prawnych w  perspektywie językowej, w  dodatku 
przy zastosowaniu metod fi lozofi i analitycznej (przede wszystkim 
analizy pojęciowej) funkcjonującej w  jurysprudencji jako anali-
tyczna teoria prawa22, co polega m.in. na badaniu problemów przy 
wykorzystaniu reguł logiczno-językowych, poszukiwanie najmniej-
szych składników odpowiadających za dane prawidłowości, ale 
także dążenie do obiektywnego opisu zjawisk23. Taka perspektywa 
badawcza uznana została za przydatną w  naukach społecznych, 
w  tym prawnych z  uwagi na ułatwienie precyzyjnego określenia 

21 K.  Opałek, J.  Wróblewski, Prawo: metodologia, fi lozofi a, teoria prawa, 
Warszawa 1991, s. 61–62.
22 K.  Opałek, Zagadnienia teorii prawa i  teorii polityki, Warszawa 1986, 
s. 87, J. Stelmach, Współczesna fi lozofi a interpretacji prawniczej, Kraków 1995, 
s. 87–110.
23 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 14.
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przedmiotu prawoznawstwa24. Natomiast zjawiska zorientowane 
na empiryczne przejawy zjawiska prawa, jego faktyczne funkcjo-
nowanie, uważa się za takie, których badanie zalicza się w poczet 
analiz empirycznych. Nie spełnia to rygorystycznych kryteriów 
nauk stosowanych (przyrodniczych i  ścisłych) z  uwagi na brak 
możliwości szerokiego wykorzystania metody eksperymentalnej. 
Jednak studia nad orzecznictwem, procesami stanowienia prawa 
itp. (w tym w aspekcie socjologicznym czy psychologicznym, a nie 
jedynie prawno-normatywnym25), kwalifi kowane są jako będące 
częścią tzw.  prawoznawstwa empirycznego (czy też empirycznej 
teorii prawa26), a nie analitycznego. Jak już również sygnalizowano, 
badania nad sposobem użycia języka w  kontekście społecznym 
również traktowane są jako wchodzące w zakres badań empirycz-
nych, a nie analitycznych. Natomiast pragmatyka językowa, która 
służy opisowi możliwego zastosowania języka przez jego użytkow-
nika, może być stosowana zarówno w ujęciu teorii analitycznych, jak 
i  empirycznych. W  naukach prawnych kryterium odróżniającym 
tego typu teorie jest także faktyczny kontekst zastosowania danej 
teorii albo modelu. Jego brak przesądza o kwalifi kacji danych twier-
dzeń jako — odpowiednio — analitycznych albo empirycznych.

Mając na uwadze powyżej przedstawione rozważania, prezento-
wane w opracowaniu, wpisują się one w nurt tzw. prawoznawstwa 
empirycznego, pomimo tego, że model wykładni TSUE, który ma się 
wyłonić wskutek zastosowania metodologii orientacyjności, zbudo-
wany jest w znacznej części ze  zdań analitycznych. Jak już wielo-
krotnie sygnalizowano, dotyczą one przede wszystkim rozumienia 
pojęć użytych przy konstrukcji narzędzia badawczego (kwestiona-
riusza), które w istocie odpowiadają zastosowaniu wiedzy teoretycz-
no-prawnej dotyczącej problematyki wykładni prawa. Natomiast 

24 M.  Zirk-Sadowski, Analityczna fi lozofi a prawa, w:  (red.) B.  Hołówka, 
B. Dziobkowski, Filozofi a prawa. Normy i fakty, Warszawa 2020, s. 45.
25 Por. uwagi zawarte w: R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 
1996, s. 20–25.
26 Obszar zagadnień empirycznych w  naukach ogólnych prawoznawstwa 
bywa różnie określany, zwykle jednak jako empiryczna teoria prawa albo 
jurysprudencja empiryczna. W literaturze podkreśla się, że geneza tych badań 
tkwi w XIX-wiecznej jurysprudencji socjologicznej. Por. J. Oniszczuk, Filozo-
fi a i teoria prawa, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 14. 
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oznaczenie danych okoliczności, stwierdzanych w  orzeczeniach 
zakwalifi kowanych do próby badanej, a  przede wszystkim ich 
analiza w aspekcie ilościowym jest wymaganym elementem kompo-
nentu empirycznego badania. Cechą odróżniającą teorię (albo 
model) analityczny od empirycznego jest także większa podatność 
na wymóg replikacji wyników badań w przypadku tego drugiego, 
co jest istotną cechą analiz naukowych w ogóle, a przede wszystkim 
wymogiem badań empirycznych jako takich. 

Celem realizowanego projektu i  prezentowanych w  niniejszej 
pracy wyników było zatem uchwycenie dominującego sposobu 
dokonywania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
wykładni prawa. Raz jeszcze należy podkreślić, że opracowanie 
pozbawione jest oceny tego orzecznictwa z  perspektywy zagad-
nień prawa unijnego, aspektów jego stosowania i  wykonywania. 
Celem podjętych studiów było uchwycenie — jeżeli to możliwe do 
stwierdzenia — dominującego w badanej próbie wzorca działania 
interpretacyjnego. 

Opracowanie składa się z  czterech rozdziałów. W  pierwszym 
przedstawiono metodologię analizy wykładni TSUE na podstawie 
próby orzecznictwa tego sądu. W ramach poszczególnych podroz-
działów poruszono zagadnienia dotyczące:
• narzędzia badawczego i operacjonalizacji zmiennych oraz meto-

dyki prowadzonego badania,
• reprezentatywnej próby badanej orzeczeń TSUE oraz uzasad-

nienie przyjętego czasookresu prowadzonej analizy (lata 
2016–2021),

• sprawozdania po wykonanych badaniach pilotażowych 
w  ramach określonej próby ze  wskazaniem czynników utrud-
niających badania, wprowadzone modyfi kacje oraz przegląd 
zmiennych zakłócających.
W rozdziale drugim omówiono przeprowadzoną analizę orzecz-

nictwa TSUE w  zakresie określonej próby badanej. Wyniki doty-
czą tzw. jednocechowego opisu próby, bowiem zawarto w tej części 
książki omówienie danych ilościowych w odniesieniu do poszcze-
gólnych zmiennych. Jest to zatem zestawienie uzyskanych danych 
w  aspekcie ilościowym, bez jakościowej interpretacji wyników 
i próby określenia dominującego wzorca przeprowadzanej wykładni 
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prawa. Rozdział składa się z omówienia częstości rozkładu poszcze-
gólnych zmiennych oraz ich omówienia. 

Trzeci rozdział pracy dotyczy pogłębionej analizy ilościowej zebra-
nego materiału empirycznego, z elementami rozważań natury jako-
ściowej. W  tej części pracy przedstawiono także analizę korelacji 
(współzmienności) między wybranymi parami zmiennych, co następ-
nie poddano weryfi kacji z perspektywy założeń orientacyjnego bada-
nia wykładni. Ustalenie korelacji zmiennych jakościowych odbywa się 
z zastosowaniem tabel kontyngencji (krzyżowych) i testu Chi-kwadrat 
r-Pearsona. Analiza układu wzajemnych relacji między zmiennymi, 
których współwystępowanie ustalono jako istotne statystycznie, 
pozwala w drodze wnioskowania określić dominujący wzorzec dzia-
łań interpretacyjnych. Jak już wielokrotnie wskazywano, jest to 
możliwe wówczas, jeżeli uzyskany obraz praktyki interpretacyjnej już 
na etapie opisu jednocechowego nie odznacza się w przypadku więk-
szości zmiennych silnym rozrzuceniem wyników (ich heterogenicz-
nością). Zwykle analizowane współzmienności są dziełem przypadku, 
a wnioskowanie o jakimś w miarę jednolitym wzorcu działania inter-
pretacyjnego jest utrudnione, jeżeli nie niemożliwe. W rozdziale tym 
przedstawiono także wnioski w  przedmiocie pytania badawczego, 
które jest przedmiotem rozważań w  niniejszej pracy, a  mianowicie 
odpowiedź na kwestię dominującego wzorca działań interpretacyj-
nych, które TSUE podejmował w latach 2016–2021. Ponieważ próba 
badawcza jest reprezentatywna, w ocenie autora możliwe jest estymo-
wanie uzyskanych wyników na całą populację orzeczeń TSUE, zatem 
sformułowane wnioski odznaczają się charakterem uniwersalnym. 
Przynajmniej w  odniesieniu do najnowszego orzecznictwa TSUE, 
zatem aktualnej praktyki interpretacyjnej tej instytucji Unii.

Czwarty rozdział ma charakter uwag dodatkowych. Zawarto 
w nim fragmenty uzasadnień wybranych orzeczeń TSUE z badanej 
próby. Powołane wypowiedzi dotyczą — rzecz jasna — motywów 
podejmowanych przez ten sąd działań interpretacyjnych. Cytaty te 
są natury przeglądowej, ale pozwalają zorientować się co do stylu 
i  zakresu informacji prezentowanych w  orzecznictwie TSUE na 
okoliczność przeprowadzanej wykładni prawa. 

Na zakończenie tej części rozważań wypada jeszcze odnieść 
się do potencjalnie dyskusyjnej kwestii, jaką jest operowanie 
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kategoriami pojęciowymi, teoriami czy koncepcjami rodzimej 
teorii wykładni prawa w odniesieniu do badania praktyki interpre-
tacyjnej organu władzy sądowniczej, który jest częścią polskiego 
systemu prawa (na gruncie walidacyjnym, skoro normy prawa UE 
są częścią polskiego porządku prawno-normatywnego), ale działa-
nie podejmuje nie w  ramach krajowej wspólnoty interpretacyjnej. 
Wprawdzie możliwość wyszczególnienia takiej kategorii socjolin-
gwistycznej  — jak krajowa wspólnota interpretacyjna (rzecz jasna 
w domenie prawa) — jest dyskusyjna, a jej stwierdzenie samo w sobie 
wymagałoby podjęcia ukierunkowanych analiz empirycznych na 
weryfi kację tego problemu badawczego, ale teoretyczny aparat poję-
ciowy, który stosowany jest w ramach działań interpretacyjnych, jest 
wypracowany — jak się wydaje — w miarę jednolicie. Nawet jeżeli 
poszczególne ośrodki akademickie, w  których badacze w  pogłę-
biony sposób zajmują się problematyką wykładni, preferują niekiedy 
odmienne podejście do tej problematyki (co jest charakterystyczne 
np. w odniesieniu do akceptacji węższego — jedynie semantycznego 
ujęcia wykładni w  opozycji do koncepcji „obfi tszej zakresowo”27, 
jaką jest ujęcie derywacyjne), to jednak podstawowa siatka pojęciowa 
rozumiana jest w sposób w miarę jednolity. Nas interesuje jedynie jej 
uniwersalność w kwestii możliwości jej zastosowania do opisu prak-
tyki działań interpretacyjnych, zatem stworzenia modelu opisowego 
jakiejś wspólnoty interpretujących. W przypadku wykładni opera-
tywnej jest to najczęściej jej odmiana sądowa — jak już wskazano — 
w postaci jakiegoś sądu najwyższego szczebla. 

Co do możliwości zastosowania aparatu pojęciowego polskiej 
teorii prawa do opisu praktyki interpretacyjnej TSUE wypada zwrócić 
uwagę, że nie jest to kwestia problemowa od strony metodologicznej. 
W literaturze zaznacza się, że TSUE (a dawniej ETS) „nie wypracował 
odmiennych metod wykładni”28. Trybunał Sprawiedliwości odwo-
łuje się do kontynentalnej tradycji interpretacyjnej oraz znanej w niej 
powszechnie triady interpretacyjnej metod: językowo-logicznej, 

27 M. Zieliński, Wybrane zagadnienia wykładni prawa, „Państwo i Prawo” 
2009, z. 6, s. 7.
28 A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007, 
s.  151. Autorka sygnalizuje wprawdzie odmienne stanowiska prezentowane 
w doktrynie, ale wydają się być to poglądy odosobnione.
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systemowej i celowościowo-funkcjonalnej. Pewne odrębności można 
natomiast obserwować w specyfi ce działania interpretacyjnego tego 
organu, co jest przedmiotem badawczym niniejszej książki. Polska 
teoria wykładni koncepcyjnie i  pojęciowo  — z  pewnymi, co jest 
naturalne, własnymi inklinacjami terminologicznymi i  metodolo-
gicznymi  — przynależy do europejskiej kultury ius interpretandi. 
Nie stanowi więc problemu wykorzystywanie rodzimej aparatury 
pojęciowej do budowy modelu wykładni TSUE.  Szczególnie że 
zabiegi takie podejmowano już w polskiej teorii prawa, aczkolwiek 
nie w formie opisowej teorii wykładni29.

Przedmiotem empirycznych analiz orzecznictwa czyni się prze-
ważnie wspomniane powyżej sądy najwyższych instancji  — co 
bywa różnie nazywane. Są to sądy: najwyższego szczebla, kasa-
cyjne, konstytucyjne, międzynarodowe itp. Zabieg taki jest oczy-
wisty z uwagi na zwykle obszerność materiału empirycznego, który 
pozwala na poczynienie ustaleń w przedmiocie motywów podjętej 
decyzji interpretacyjnej, schematów działania w tym przedmiocie, 
preferowanych koncepcji wykładni itp. Pojawiają się tutaj rzecz jasna 
stałe problemy i pytania dotyczące przyjętej metodologii. Pierwszym 
i stale powracającym jest kwestia, na ile wywody zawarte w uzasad-
nieniach sądów najwyższego szczebla  — zwykle w  istocie obfi te 
w kwestii rozważań nad znaczeniem prawa — umożliwiają rekon-
strukcje działań interpretacyjnych, które wykonywał organ przed 
podjęciem decyzji. Innymi słowy, formułuje się wątpliwość, na ile 
uzasadnienie podjętej decyzji stosowania prawa pozwala na zrekon-
struowanie działań interpretacyjnych, które stały u  jej podstaw. 
Szczegółowe problemy w  tym zakresie przedstawiono w rozdziale 
I niniejszej pracy (w podrozdziale dotyczącym problematyki zmien-
nych zakłócających). Na obecnym etapie rozważań zaznaczmy 
jedynie, że ujawnia się tutaj stały problem tzw. kontekstu odkrycia 
(w tym przypadku — mechanizmów podjęcia decyzji a jej uzasad-
nienia). Pojawia się szereg okoliczności utrudniających podjęcie 
ustaleń w tej dziedzinie. Pierwszą jest chociażby kwestia dotycząca 
tego, na ile w  fazie argumentacji podjętej decyzji interpretacyjnej 

29 Por.  A.  Kalisz, L.  Leszczyński, B.  Liżewski, Wykładnia prawa. Model 
ogólny a  perspektywa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i  Prawa Unii 
Europejskiej, Lublin 2011, passim.
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(zatem następczej) organ decyduje się ujawnić rzeczywiste działania 
z  dziedziny wykładni prawa, które przeprowadził. Problem drugi 
wynika najczęściej z  wieloosobowego składu sędziowskiego, co 
skutkuje tym, że działania interpretacyjne podejmowane są zwykle 
indywidualnie, a uzgadniane jest ich uzasadnienie (zatem sprawoz-
danie) w ramach wydawania i publikacji orzeczenia. 

Rozważania nad tymi problemami prowadzą jednak do wnio-
sku, że są one pozorne. Oczywiście zawsze można odwołać się do 
argumentu dotyczącego tego, że powszechnie studia nad wykład-
nią w procesach stosowania prawa (operatywną), tj. taką, która ma 
miejsce bezpośrednio albo pośrednio na użytek wydawanej decyzji 
stosowania prawa, odbywają się poprzez analizy orzecznictwa, loko-
wane w naukach prawnych jako badania empiryczne. Za tą uwagą 
stoi spostrzeżenie, że brak jest lepszego materiału empirycznego do 
takiej analizy. Alternatywne metody badawcze, które pozwoliłyby 
zrekonstruować działania interpretacyjne nakierowane na podjęcie 
decyzji co do znaczenia wyrażenia normatywnego lub dodatkowo 
zestawienie go w ramach działania następczego, tj. zrekonstruowa-
nia wyrażenia przypominającego pełną normę postępowania30, 
to przede wszystkim obserwacja lub obserwacja uczestnicząca. 
W  odniesieniu do sądowej wykładni operatywnej, pierwsza może 
być skutecznie zastosowana w  zasadzie jedynie na sali rozpraw, 
w momencie wygłaszania przez skład orzekający (a w istocie przez 
sędziego sprawozdawcę) ustnych motywów rozstrzygnięcia. Takie 
rozwiązanie wypada jednak ocenić jako naiwne i dysfunkcjonalne, 
bowiem rzadko kiedy ustne motywy rozstrzygnięcia zawierają 
treści, które nie są zamieszczane później w pisemnym uzasadnieniu 
orzeczenia. Taka forma empirycznego poznania motywów i  dzia-
łań wdrażanych celem podjęcia przez sąd decyzji interpretacyjnej 
jawi się jednak jako nieprzydatna względem empirycznych analiz 
orzecznictwa. Zwykle uzasadnienia orzeczeń zawierają bardziej 
rozbudowane rozważania w przedmiocie tego, dlaczego sąd podjął 
decyzję co do znaczenia prawa w określony sposób. Co zaś się tyczy 

30 Przy czym zauważa się, że w specyfi ce wykładni operatywnej nie zacho-
dzi zwykle konieczność rekonstrukcji pełnego brzmienia normy praw-
nej, por.  L.  Leszczyński, Wykładnia operatywna (podstawowe właściwości), 
„Państwo i Prawo” 2009, z. 6, s. 14.
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obserwacji uczestniczącej, to w  zasadzie w  ogóle nie może być 
ona stosowana w  ramach omawianych badań. Przede wszystkim 
ze  względów prawno-normatywnych. Narada sędziowska objęta 
jest tajnością i  nie może jej naruszyć udział osób trzecich. Nawet 
jednak, gdyby przyjąć jakieś wyjątkowe możliwości w tej dziedzinie, 
np. wskutek wydanej zgody przez prezesa sądu i akceptacji członków 
składu sędziowskiego, badania takie są bardzo trudne do przepro-
wadzenia m.in. z uwagi na ich czasochłonność i ogólne trudności 
natury praktycznej celem ich realizacji. Z istoty rzeczy badania tego 
rodzaju przenoszą formułę analizy w kierunku studium przypadku, 
co z istoty rzeczy wyłącza albo przynajmniej ogranicza możliwość 
czynienia wszelkich uogólnień. 

Za prowadzeniem analiz nad praktyką wykładni operatywnej 
poprzez studia nad uzasadnieniami orzeczeń przemawia zatem 
nie tylko dostępność materiału empirycznego, co także wskazy-
wana już możliwość czynienia stosownych uogólnień, tj.  estymo-
wania wyników z  reprezentatywnej próby badanej na populację. 
Jak się wydaje jest to szczególnie istotne, gdy studia nad praktyką 
wykładni operatywnej mają prowadzić do określenia tego, na co 
wskazywano jako cel niniejszych badań, czyli uchwycenie pewnego 
dominującego wzorca (schematu) prowadzenia działań interpreta-
cyjnych. By uzyskać odpowiedź na pytanie o to, w jaki — ogólnie 
rzecz biorąc — sposób dany sąd dokonuje wykładni prawa, tj. jakie 
preferuje metody wykładni, ich rozumienie, (np.  subdyrektyw), 
jakie wskazuje poglądy w  zakresie reguł preferencji między nimi, 
jaką posługuje się koncepcją znaczenia itp.  — konieczne jest po 
pierwsze dotarcie do struktury głębokiej tego procesu, po drugie zaś 
dysponowanie reprezentatywną próbą badaną, z której możliwe jest 
czynienie wspomnianych już uogólnień. 

By  sprostać powyżej nakreślonym wymogom, konieczne jest 
zgromadzenie możliwie szerokiego materiału empirycznego oraz 
jego dwuetapowa analiza. Najpierw dokonuje się jednocechowego 
opisu rozkładu wariantów poszczególnych zmiennych w  badanej 
próbie, a następnie przeprowadza się różnego rodzaju analizy celem 
wnioskowania i  odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze. 
Jeżeli przyjmie się takie założenia, to wówczas afi rmacja stanowi-
ska o  tym, że możliwy jest opis praktyki wykładni w  procesach 
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stosowania prawa określonego rodzaju oraz wskazywanie — z istoty 
rzeczy — dominującego schematu, który wyłania się z opisu ilościo-
wego, powinno być prowadzone na podstawie możliwie szerokiego 
materiału empirycznego, co zapewnia w przypadku praktyki stoso-
wania prawa tylko treść uzasadnień decyzji określonego rodzaju 
(w przypadku odmiany sądowej tego procesu: postanowień, wyro-
ków czy uchwał). Nawet jeżeli warstwa argumentacyjna zawarta 
w tym materiale pokrywa się z relacją nad rzeczywiście podejmowa-
nymi czynnościami interpretacyjnymi, to nie ma innego sposobu na 
rekonstrukcję takich działań niż analiza następczo sporządzonego 
sprawozdania. Rolę w tym względzie odgrywa jedynie uzasadnie-
nie podjętej decyzji wskutek przeprowadzonego procesu stosowania 
prawa, a właściwe przepisy prawa wymagają od sądu (także najwyż-
szego szczebla) ujawnienia motywów podjętej decyzji, również 
w aspekcie prowadzonych działań interpretacyjnych. 

Podsumowując, nie ma innego (lepszego) sposobu na prowa-
dzenie empirycznych badań nad orzecznictwem sądowym, czy też 
efektami innego rodzaju procesów stosowania prawa, niż poprzez 
studia nad materialnymi efektami tych procesów, czyli podjętymi 
decyzjami, z których relacja z przebiegu ich wypracowania zawarta 
jest w  załączonych do nich uzasadnieniach. Oczywiście materiał 
ten odznacza się niejednokrotnie pewnymi defi cytami. Relacja ta 
dokonana zostaje w sposób lepszy albo gorszy, bardziej precyzyjny 
albo taki, który odznacza się lakonicznością treści lub przeciwnie — 
pogłębionym sposobem prezentowanych argumentów. Alternatywą 
byłoby jednak uznanie, że praktyka wykładni prawa jest obszarem 
niepoznawalnym w drodze takich badań, a inne metody empiryczne: 
te, już wymienione, jak i inne, w rodzaju wywiadu albo obserwacji, 
nie pozwalają sprostać wymogom metodologicznym takich studiów, 
ze względów wskazanych powyżej. Ponadto, jak już sygnalizowano, 
są to metody albo nieefektywne, albo zgoła nieprzydatne do odrzu-
cenia hipotezy zerowej i możliwości przyjęcia zakładanej hipotezy 
alternatywnej. W przypadku bowiem badań empirycznych, kryte-
rium decydującym o  efektywności przyjmowanej metody jest jej 
tzw.  moc odrzucania. Polega to na przyjmowaniu za metodolo-
gicznie trafne takich metod, które posiadają silną moc odrzuca-
nia hipotezy zerowej i  w  konsekwencji dzięki którym łatwiej jest 
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przyjąć hipotezę alternatywną, czyli tą, która podlega dowodzeniu. 
Jest to z pewnością przewaga badań wielkoskalowych, opartych na 
analizach ilościowych, w których wnioskowania jakościowe odby-
wają się na dużym materiale empirycznym. Studium przypadku 
realizowane w formule wywiadu albo obserwacji takiego warunku 
w badaniu praktyki wykładni operatywnej nie spełnia. W dodatku 
naraża badacza na wskazywanie takich argumentów za prowadze-
niem działań interpretacyjnych, które podaje osoba badana, w trak-
cie — np. wywiadu. W przypadku uzasadnienia orzeczenia sytuacja 
jawi się jako w  zasadzie tożsama, ale badacz nie jest związany 
jedynie deklaracjami autora uzasadnienia, lecz może krytycznie je 
ocenić i zestawić z szeroką ilością danych, dostępnych na podstawie 
pozostałej części materiału empirycznego. W przypadku wywiadu 
poddajemy się także psychologicznym efektom, które polegają na 
błędach atrybucji nie tylko badacza, ale także autora komunikatu, 
który wiedząc o  specyfi ce badania, będzie relacjonował przyjmo-
wany schemat interpretacyjny nazbyt ogólnie, niedokładnie itp. 
Badacz jest też uzależniony od wiedzy i doświadczenia w dziedzinie 
teorii wykładni prawa osoby badanej, choćby w  aspekcie aparatu 
pojęciowego, którego użyto do nazywania podejmowanych czynno-
ści interpretacyjnych. 

Podsumowując, mając powyższe na uwadze, do analiz orzecz-
nictwa TSUE wybrano empiryczną analizę próby uzasadnień orze-
czeń tego sądu celem wytworzenia najpierw jednocechowego jej 
opisu, a  następnie poszukiwania relacji między zmiennymi celem 
odszukania wielokrotnie już wymienianego celu tego projektu  — 
tj. głównego wzorca działania interpretacyjnego.

Na zakończenie wypada jeszcze kilka uwag przedstawić 
w  przedmiocie dominujących w  Polsce koncepcji wykładni. Nie 
są one specjalnie różne od kontynentalnej tradycji interpretacyj-
nej, jak również można doszukać się w nich pewnych podobieństw 
względem doktryny wykładni prawa stanowionego w  kulturze 
anglosaskiej (statutory interpretation)31. Nie należy rozumieć tego 
spostrzeżenia w ten sposób, że tworząc dominujące teorie wykładni 

31 Por. wybraną literaturę przedmiotu: F.A.R. Bennion, Statutory interpreta-
tion, London–Dublin–Edinburgh 1992 i J. Bell, G. Engle, Statutory interpreta-
tion, London–Dublin–Edinburg 1995.
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w Polsce, wzorowano się na koncepcjach zachodnich, choć w przy-
padku znanej teorii semantycznej autorstwa Jerzego Wróblewskiego 
w pewien sposób tak było. Źródłem tego stanu rzeczy jest pewien 
konsensus myślenia o  wykładni w  całej euroatlantyckiej kulturze 
prawnej, czego przyczynami jest zarówno intuicyjne rozumienie 
tego pojęcia, bazowanie na ogólnej wiedzy o  języku, jak i  aplika-
cja ustaleń semiotyki logicznej w ramach interpretacji prawniczej. 
Od kiedy w szerszy sposób zaczęto dokonywać refl eksji o wykładni 
prawa — jak wskazuje się w literaturze — mniej więcej pod koniec 
XIX  w.  — to wykładnię dzielono na stadium słowne i  pozajęzy-
kowe dyrektywy interpretacji32. Rzecz jasna pewne stanowiska były 
sporne. Przede wszystkim dotyczyło to statusu inferencji prawni-
czej (czy traktować ją jako osobną fazę wykładni czy też jako coś, 
co interpretacji należy przeciwstawiać), ale również paradygmatów 
interpretacyjnych: subiektywności albo obiektywności wykładni, 
granic aktywizmu interpretacyjnego itp. Po szczegółowe rozwa-
żania w  tej kwestii należy odesłać do specjalistycznej i  bardzo 
obszernej literatury przedmiotu. W  niniejszym wstępie można 
jedynie zamarkować te zagadnienia, ale omówienie i  tym bardziej 
rozstrzyganie tych dylematów jest zbyteczne z uwagi na problema-
tykę podjętą w niniejszej pracy. Zaznaczmy również, że nie wnika-
jąc w inklinacje doktrynalne, w opracowaniu niniejszym zamiennie 
używa się nazw: wykładnia i  interpretacja, choć w  polskiej teorii 
prawa pierwsza nazwa uważana jest za pozostającą w  nadrzędnej 
relacji denotacyjnej względem pojęcia interpretacji prawniczej. 
Synonimiczne traktowanie tych pojęć w niniejszej pracy uwarun-
kowane jest tylko względami redakcyjnymi. Poza tym rozgrani-
czenie to nie odgrywa istotnej roli w ramach empirycznej analizy 
orzecznictwa (o czym jeszcze za chwilę). Dość wskazać, że pojęcie 
wykładni wiąże się obecnie zarówno z  etapem ustaleń walidacyj-
nych, zastosowaniem dyrektyw interpretacyjnych I jak i II stopnia, 
względnie (w miarę potrzeby) również z zastosowaniem — zwykle 
z  powodów weryfi kacyjnych  — reguł inferencji prawniczej. Takie 
szerokie ujęcie pojęcia wykładni wynika z  tego, że obejmuje ono 

32 E. Waśkowski, Teoria wykładni prawa cywilnego. Metodologia dogmatyki 
cywilistycznej w zarysie, Warszawa 1936, s. 19.
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nie tylko ustalenie znaczenia wyrażenia, ale także „rekonstrukcję 
normy prawnej z  określonych faktów normotwórczych”33. Nato-
miast interpretacja prawnicza ograniczana bywa zwykle jedynie do 
zastosowania dyrektyw wykładni (I i II stopnia, czyli — dla przy-
pomnienia — tzw. dyrektyw preferencji między metodami34) celem 
ustalenia znaczenia wyrażenia. Dalsze operacje intelektualne, które 
interpretator wykonuje, nie są wówczas uważane za wykładnię. 
Natomiast praktyka prawnicza takie niuanse pojęciowe zasadnie 
pomija, co ujawnia analiza uzasadnień zarówno polskich sądów, jak 
i orzecznictwo TSUE.

W  zasadzie wszyscy prawnicy zgodni są co do podstawowego 
rozumienia pojęcia wykładni prawa, tj.  że dotyczy ono ustalania 
znaczenia wyrażeń znajdujących się w źródłach prawa powszechnie 
obowiązującego i — ewentualnie — rekonstrukcji normy postępo-
wania albo wymaganych specyfi ką danego przypadku — jej elemen-
tów syntaktycznych. Ponieważ w kontynentalnej kulturze prawnej 
źródłami prawa są teksty aktów normatywnych, zatem wykład-
nia jest rozumiana jako egzegeza aktu normatywnego, czyli zbiór 
dyrektyw działań interpretatora, uznanych za dopuszczalne i trafne 
względem jego normatywnej struktury celem ustalenia znaczenia 
danego wyrażenia. Takie pojmowanie wykładni jest dominujące 
w ramach jej odmiany operatywnej35, a dalsze wywody, w których 
prezentuje się motywy przyjętej decyzji interpretacyjnej traktuje się 
jako argumentację (uzasadnienie) podjętej decyzji interpretacyjnej. 
Ustalenie znaczenia pojmowane jest tutaj zwykle jako znane semio-
tyce logicznej oznaczanie, zatem poszukiwanie relacji między wyra-
żeniem a  określonym zbiorem desygnatów, co bywa łączone jako 
spójne z pozytywistyczną opozycją przedmiotu i podmiotu pozna-
nia „jako przyczynowo-skutkowego oddziaływania” tego pierw-
szego na — w przypadku wykładni — interpretatora36. Sporne jest, 

33 L.  Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i  tezy 
orzecznictwa, Kraków 2004, s. 109.
34 J.  Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 
1959, s. 399 i n.
35 Tenże, Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław 1990, s. 60.
36 Por. i cyt. M. Zirk-Sadowski, Pozytywizm prawniczy a fi lozofi czna opozy-
cja podmiotu i  przedmiotu poznania, w:  (red.) J.  Stelmach, Studia z  fi lozofi i 
prawa, Kraków 2001, s. 85.
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czy z wykładnią mamy do czynienia zawsze, czy tylko w  sytuacji 
niepewności interpretatora co do znaczenia wyrażenia. Wątpliwość 
ta może być przejawem alternatyw znaczeniowych interpretowa-
nego wyrażenia (co ma miejsce bardzo często), albo gdy interpretator 
w ogóle nie jest w stanie uzyskać przyporządkowania wyrażenia do 
określonej klasy desygnatów (co występuje z kolei bardzo rzadko). 
Zwykle też za granicę procesu wykładni uznaje się uzyskanie jasno-
ści znaczeniowej (izomorfi i), zatem przezwyciężenie stanu polisemii 
(wieloznaczności) i ustalenie takiej semantyki wyrażenia, która daje 
się uzasadnić w  oparciu o  określone argumenty natury językowej 
lub pozajęzykowej, ale takie, które uznawane są za akceptowalne 
w  prawniczej wspólnocie interpretujących. Jest tak, gdyż sądów 
interpretacyjnych nie ocenia się obecnie wg kryteriów prawdy albo 
fałszu37, ale jako lepiej albo gorzej argumentowanych, a o twierdze-
niach tego rodzaju lepiej jest mówić w  kategoriach poprawności 
(szczególnie w  świetle ich zgodności z  regułami pragmatycznymi 
wykładni) niż prawdziwości38. 

W zasadzie od samego początku wyodrębniania w grupie ogól-
nych nauk o prawie problematyki teorii wykładni prawa, przeważa 
stanowisko, że interpretacja prawnicza rozpoczyna się od samego 
początku percepcji źródła prawa celem ustalenia znaczenia jakiegoś 
wyrażenia. Nie ma przy tym większego znaczenia, czy jest ono usta-
lane w drodze tzw. bezpośredniego rozumienia, czy też z zastosowa-
niem określonych dyrektyw wypracowywania semantyki. Pierwsze 
bywa zresztą różnie rozumiane. W niektórych koncepcjach uznaje 
się, że bezpośrednie rozumienie dotyczy procesu poznawczego 
nazywanego mianem wykładni nieświadomej. W  Polsce popular-
ność przeciwstawiania wykładni nieświadomej, nieuznawanej za 
etap wykładni prawniczej, od właściwej interpretacji prawa pocho-
dzi z dorobku Jerzego Wróblewskiego i jego słynnego rozróżnienia 
na — w pewnym uproszczeniu — wykładnię sensu stricto (prawni-
czą, operatywną), sensu largo (prawniczą, doktrynalną) i largissimo 
sensu (nieprawniczą, właściwą „innym dziełom kulturowym”39). 

37 J.  Stelmach, Typy uzasadniania prawniczych decyzji interpretacyjnych, 
„Państwo i Prawo” 1993, z. 5, s. 50.
38 C.H. Perelman, Logika prawnicza — Nowa retoryka, Warszawa 1984, s. 34.
39 J. Wróblewski, Rozumienie…, s. 55–56.
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W  ujęciu J.  Wróblewskiego przeciwstawia się w  istocie wykładnię 
operatywną, której celem jest jedynie ustalenie znaczenia wyraże-
nia w  sytuacji, gdy budzi ono wątpliwości40, wykładni doktrynal-
nej, w której dodatkowo chodzi o zrekonstruowanie syntaktycznie 
istotnych elementów normy postępowania. Ta druga  — szersza 
koncepcja — rozwijana była w Polsce prawie równolegle do ujęcia 
semantycznego wykładni, najpierw przez Zygmunta Ziembiń-
skiego, potem przez Macieja Zielińskiego i ewoluuje dzięki pracom 
jego wychowanków po dzień dzisiejszy41. Nie jest celem niniej-
szej pracy zgłębianie różnic między derywacyjną a  semantyczną 
koncepcją wykładni. Z pewnością ta pierwsza jest autorską propo-
zycją wypracowaną w polskiej teorii prawa, podczas gdy koncepcja 
semantyczna w  zasadzie nie odbiega ogólnemu rysowi wykładni 
prawa, które wypracowane zostało na gruncie kontynentalnej 
tradycji interpretacyjnej. Istotna z  punktu gwarancji demokra-
tycznego państwa prawa i interpretacji prowadzonej w porządkach 
demokratycznych pozostaje jednak kwestia statusu bezpośredniego 
rozumienia. Po przemianach zapoczątkowanych w Polsce po 1989 r. 
doktryna prawa jednolicie przyjęła  — w  ślad za ugruntowanym 
stanowiskiem przyjmowanym w  euroatlantyckiej kulturze praw-
nej, że izomorfi a wymaga przynajmniej podania argumentów za 
brakiem wdrożenia szerszych działań interpretacyjnych — w szcze-
gólności prawniczych dyrektyw wykładni. Uwaga ta ma znaczenie 
także przy uwzględnieniu roli zasady instancyjności i umożliwie-
nia uprawnionemu podmiotowi rzeczywistego podjęcia polemiki 
z  motywami powziętej decyzji, także w  zakresie wykładni prawa. 
Pożądana jest również  — mimo wszystko  — weryfi kacja tego 
jednoznacznego wyniku percepcji wyrażenia w oparciu o pozajęzy-
kowe metody wykładni. Izomorfi a jest zatem kwestią argumenta-
cyjną, a to, czy zostaje uznana za etap wykładni, czy też nie, jest tak 
naprawdę wszystko jedno42. 

40 Tamże, s. 55.
41 Por.  np.  A.  Choduń, Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, z. 4.
42 „… wykładnia norm, w odróżnieniu od wykładni innych utworów lite-
rackich, nie może poprzestawać tylko na ustalaniu bezpośredniego sensu 
norm, lecz powinna nadto wyjawiać ich treść ukrytą”. E. Waśkowski, Teoria 
wykładni…, s. 17.
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Powszechny w  europejskiej tradycji interpretacyjnej jest także 
podział na trzy grupy dyrektyw (metod) wykładni: językowo-lo-
giczne, celowościowo-funkcjonalne i  systemowe. Za genezę tej 
typologii E.  Waśkowski wskazywał prace Friedricha Carla von 
Savignỳ ego43. Jego podział bywa niekiedy modyfi kowany, ale 
nigdy co do istoty. Jak wskazywano już w  literaturze przedwojen-
nej „podział wykładni na gramatyczną i  logiczną jest tak głęboko 
zakorzeniony w  samej istocie wykładni, że spotykamy go wszę-
dzie w  hermeneutyce specjalnej, aczkolwiek pod innymi nazwa-
mi”44. Długo uznawało się, że najbardziej gwarancyjna pozostaje 
metoda językowo-logiczna. W  szerokim rozumieniu klasyfi kuje 
się w  jej ramach syntaktyczno-semantyczne reguły danego języka 
(wzbogacone niekiedy o  argumenty z  jego gramatyki), prawnicze 
dyrektywy wykładni (zakaz interpretacji synonimicznej i homoni-
micznej, zakaz per non est, nakaz uwzględniania defi nicji legalnych 
itp.), a  nawet niektóre operacje logiczne, które można zastosować 
do odszukania znaczenia, a nie rekonstrukcji norm z innych norm, 
już uprzednio zinterpretowanych (co jest już domeną inferencji). 
Jej zaletą jest przynajmniej dążenie do standaryzacji znaczenia 
poprzez jego ustalenie za pomocą empirycznej analizy języka. Jest 
to także metoda wykładni uznawana za zbieżną z pozytywistycz-
nym paradygmatem uprawiania nauki prawa. Polega na odszukaniu 
najbardziej powszechnego w języku znaczenia, które w niewielkim 
stopniu powinno być modyfi kowane przez kontekst pozajęzykowy. 
Oczywiście rola tej metody wykładni jest różna w poszczególnych 
gałęziach prawa. Co do zasady jej ranga wzrasta w prawie publicz-
nym — w szczególności karnym i fi nansowym, ponieważ zapewnia 
przewidywalność rozstrzygnięć sądowych, w  tym redukuje arbi-
tralność decyzji interpretatora. Obecnie, powszechnie  — i  także 
w orzecznictwie TSUE — wskazuje się na konieczność równorzęd-
nego traktowania metod wykładni oraz zauważa się brak potrzeby 
w traktowaniu ich jako konkurencyjne. Zamiast tego akcentuje się 
raczej właściwą kolejność ich użycia, przy czym „nie ma od dawna 
wątpliwości, że chronologiczna kolejność stosowania tych dyrektyw 

43 J.J. Lang, za: E. Waśkowski, Teoria wykładni…, s. 20.
44 J.J. Lang, Beiträge zur Hermeneutik des römischen Rechts, 1857, s. 58, za: 
Tamże, s. 19.
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(w jednym spójnym procesie) jest następująca: najpierw stosuje się 
dyrektywy językowe, następnie systemowe i wreszcie funkcjonalne 
(w tym aksjologiczne, a zwłaszcza celowościowe). Odstępstwo od tej 
chronologii powszechnie traktowane jest jako błąd”45. 

Metody: celowościowo-funkcjonalna oraz systemowa lokowane 
są w  grupie pozajęzykowych dyrektyw wykładni, które z  oczywi-
stych względów w bardzo ograniczony sposób mogą być stosowane 
samoistnie przy ustalaniu znaczenia, a już z pewnością trudno jest 
sobie wyobrazić sytuacje, gdy w istocie zupełnie pomija się znacze-
nie lub kontekst językowy. Takie sytuacje wykładni mają oczywiście 
miejsce i czasem są wynikiem niedoskonałości tekstu, jego imma-
nentnej podatności na stany polisemii czy przypadki tzw.  absur-
dalnego wyniku wykładni (np. takiego, który nie daje się pogodzić 
ze  znaczeniami funkcjonującymi w  innych gałęziach prawa, rele-
wantnych z interpretowanym przypadkiem). 

Pozajęzykowe metody wykładni związane są z kontekstem celo-
wościowo-funkcjonalnym wyrażenia oraz jego miejscem w  syste-
matyce aktu normatywnego, a  tego z  kolei  — z  usytuowaniem 
w systemie źródeł prawa. Niekiedy określane są mianem „realnego” 
stadium wykładni, bowiem dzięki ich zastosowaniu uwidacznia się 
potrzeba zastosowania prawniczych reguł interpretacyjnych, opar-
tych na subdyrektywach działania interpretatora, które opraco-
wane zostały z uwagi na specyfi kę przedmiotu interpretacji. Tekst 
aktu normatywnego różni się od innych pisanych dzieł kulturo-
wych. Zawiera wyrażenia powinnościowe, zakodowane poprzez 
ich semantyczne i  syntaktyczne rozczłonkowanie w  strukturze 
aktu normatywnego. M.in. z tego powodu wskazuje się, że poprze-
stawanie jedynie na językowej analizie wyrażenia bez uchwycenia 
choćby w ograniczony sposób jego normatywnego kontekstu może 
prowadzić do błędnych rezultatów (niezależnie od ogólnikowości 
tego pojęcia), ocenianych w perspektywie koherentności znaczenia 
z systemem prawa. 

Charakteryzując rzecz najbardziej ogólnie, dyrektywy celo-
wościowo-funkcjonalne odwołują się do celu regulacji, przy 
czym różnie wskazuje się, czy chodzi o  ratio istniejące w  czasie 

45 M. Zieliński, Wybrane zagadnienia wykładni…, s. 8.
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normowania (momencie uchwalenia aktu normatywnego46) czy 
też w  momencie dokonywania wykładni i  stosowania prawa. 
Podział ten jest kryterium odpowiedzialnym za różnice między 
tzw.  statycznym a  dynamicznym ujęciem wykładni. Po pierwsze 
nakazuje przede wszystkim uwzględniać pierwotny cel aktu praw-
nego, co ma zapobiegać zjawisku kryptoprawotwórstwa w drodze 
wykładni. Współcześnie zauważa się jednak, że pełne przestrzega-
nie tego obostrzenia nie jest zawsze możliwe. Stąd wskazuje się, że 
dynamiczne przeprowadzanie wykładni zapewnia zaktualizowanie 
celu regulacji, który może zmieniać się w  zależności od ewolucji 
stosunków społecznych47. O ile kontekst celowościowy wykładni jest 
kategorią bardziej zobiektywizowaną, o tyle kontekst funkcjonalny 
jest jeszcze bardziej podatny na indywidualne oceny interpretatora. 
Dyrektywa funkcjonalna polega bowiem na konieczności uchwyce-
nia celu normy prawnej, który pełni ona w systemie prawa. W isto-
cie zatem, by  go stwierdzić, należy przynajmniej zrekonstruować 
podstawowe składniki syntaktyczne wypowiedzi powinnościo-
wej i  ustalić jej funkcję w  systemie prawa (np.  normy sankcjonu-
jące w  odniesieniu do sankcjonowanych). Niekiedy zauważa się, 
że trudno jest rozgraniczyć językową od funkcjonalnej metody 
wykładni, w  tym sensie, że ów kontekst celu wewnątrz systemu 
prawa danego wyrażenia stwierdza się po uprzednim — odpowied-
nio — statycznym albo dynamicznym podejściu do samego znacze-
nia językowego. Język prawny podlega takiej samej ewolucji jak 
język powszechny i znaczenia wyrażeń użytych przez prawodawcę 
mogą zmieniać się właśnie w aspekcie ich funkcji, jakie pełni akt lub 
wyrażenie w systemie prawa. 

Natomiast dyrektywy systemowe odwołują się do uwzględniania 
w procesie interpretacji struktury aktu normatywnego, miejsca tak 
wyrażenia w ramach aktu normatywnego, jak i normy w systemie 
prawa, ewentualnie jego subgałęzi czy też gałęzi. Rzecz dotyczy tego, 
że wynik interpretacji nie powinien przeczyć podstawowym zasa-
dom budowy systemu prawa, które powiązane są z założeniami jego 
uporządkowania treściowego, spójności wewnętrznej (koherencji), 

46 J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni…, s. 39 i 161.
47 H. Leszczyna, Hermeneutyka prawnicza, Warszawa 1996, s. 61.
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niesprzeczności. Pierwsze zakłada, że system prawny tworzą wyra-
żenia i dekodowane z nich normy spójne treściowo tak pod wzglę-
dem walidacyjnym, semantycznym, jak i  aksjologicznym. Aspekt 
walidacyjny i  semantyczny odwołuje się do zasady racjonalności 
prawodawcy, która jako dyrektywa interpretatora polega na zało-
żeniu tworzenia przez prawodawcę systemu wyrażeń stanowiących 
spójną całość. Normy składające się na system prawa są wzajemnie 
niesprzeczne. W aspekcie walidacyjnym uwidacznia się paradygmat 
systemowości prawa48. Aspekt aksjologiczny nakazuje uwzględ-
niać w  ramach przeprowadzanej wykładni wartości, które znaj-
dują się u podstaw całego systemu prawa lub poszczególnych jego 
gałęzi (przy zachowaniu zasady hierarchiczności systemu prawa). 
W ramach wykładni systemowej uwzględnia się także reguły koli-
zyjne systemu prawa, które wprawdzie są wnioskowaniami, lecz 
w tym przypadku nie dotyczą inferowania z jednych norm o innych 
normach, ale służą właściwemu odczytaniu znaczenia wyrażenia 
albo rekonstrukcji wyrażenia normokształtnego. Kolejną kwestią, 
która jest istotna w  ramach wykładni systemowej, a  którą można 
jedynie zasygnalizować, jest problem tzw.  luk w  prawie, spośród 
których wyszczególnia się ich odmianę aksjologiczną i prakseolo-
giczną (konstrukcyjną)49. Pierwsza jest wynikiem oceny interpre-
tatora, że prawodawca nie objął przedmiotu regulacji daną normą 
prawną, a powinien był to uczynić z racji dyspozycji innych norm 
obowiązujących w systemie (przy czym nie chodzi tu o ocenę błędnej 
regulacji albo potrzeby zmiany istniejącego stanu prawnego, gdyż 
taka argumentacja to wypowiedź de lege ferenda, która nie zawsze 
jest traktowana jako przykład luki). Luka prakseologiczna wynika 
ze sprzeczności norm w samym systemie prawa, np. że jedna na coś 
zezwala, a  druga tego samego zakazuje. W  kontekście wykładni 
systemowej chodzi o to, że interpretator nie może doprowadzić do 
takiego wyniku wykładni, który prowadziłby do tego rodzaju luki. 
Nie może też uzupełniać systemu prawa normą, której nie usta-
nowił prawodawca w  razie przyjęcia istnienia luki aksjologicznej, 

48 T. Grzybowski, Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Warszawa 2013, 
s. 28.
49 Z.  Ziembiński, Podstawy sporów o  „luki w  prawie”, „Państwo i  Prawo” 
1966, z. 2, s. 207.
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poza zupełnie wyjątkowymi przypadkami, związanymi z  zapew-
nieniem podstawowych gwarancji prawnych wyłącznie na korzyść 
strony, podsądnego itp. W  ramach wykładni systemowej stoso-
wane są także wspomniane już reguły inferencyjne celem elimina-
cji znaczenia wyrażenia językowego, które prowadziłoby do braku 
spójności systemu prawa lub zgoła błędnego wyniku wykładni. 
Chodzi o rozumowania: a contrario, a foritori, ale także wnioskowa-
nia z reguł budowy systemu prawa: hierarchiczności (konieczność 
ustalania znaczenia wyrażenia z respektowaniem znaczeń wyrażeń 
zawartych w  aktach normatywnych o  wyższej mocy w  hierarchii 
źródeł prawa), temporalności czy treści (kiedy przepis szczególny 
wyłącza ogólny itp.). 

Do podanych powyżej ogólnych dyrektyw wykładni prawa 
dodaje się obecnie szereg bardziej wyszukanych, szczegółowych, 
które w  istocie można ulokować w  ramach tych podstawowych, 
wymienionych powyżej, ale z uwagi na ich doniosłą rolę we współ-
czesnych, złożonych systemach prawnych oraz interakcjach między 
systemami krajowymi, wymienia się niekiedy je jako samodzielne. 
Odniesienie się do wszystkich nie jest możliwe, ale wypada tu 
wymienić choćby: historyczną metodę wykładni prawa, wykład-
nię „prokonstytucyjną” (która z  istoty rzeczy nie ma zastosowa-
nia do badania orzecznictwa TSUE), wykładnię przychylną prawu 
„unijnemu” (rzecz jasna, również ona ma zastosowanie jedynie do 
działania interpretacyjnego sądów krajowych), wykładnię holi-
styczną (zakładającą konieczność wdrażania wszystkich dyrek-
tyw wykładni i  weryfi kacji znaczenia językowego), interpretację 
etyczną (czy też aksjologiczną, w której wskazuje się na koniecz-
ność uwypuklenia roli wartości do rozstrzygnięcia danej sytuacji 
wykładni), zakaz wykładni contra legem (przeciw prawu — wyjąt-
kowo sporny w przedmiocie granic aktywizmu interpretacyjnego 
i  roli językowej granicy wykładni prawa), wykładnię: zgodną 
i jednolitą z prawem unijnym (która jest istotna z punktu widze-
nia działania TSUE — nakaz takiej interpretacji prawa krajowego, 
by jego wynik nie był sprzeczny z daną regulacją prawa unijnego 
objętą traktatami). 

Obecnie obserwuje się także istotne przeformułowanie para-
dygmatów interpretacji prawniczej. Zmiana dotyczy przede 
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wszystkim odchodzenia od pozytywistycznie kojarzonej formuły 
wykładni, której przejawem są zjawiska określane jako interpreta-
cyjny formalizm, tekstualizm i powściągliwość interpretacyjna50. 
Wszystkie te elementy łączone są z wykładnią osadzoną na para-
dygmacie interpretatora  — przede wszystkim operatywnego, 
tj.  działającego w  ramach organów stosowania prawa  — który 
stanowi swoiste pasmo transmisyjne między aktem stanowienia 
prawa (tekstem) a jego adresatem (przy czym nie chodzi tu o trak-
towanie prawa jako rozkazu). Celem interpretatora jest możli-
wie wierne odtworzenie normy takiej, którą zakodować chciał 
prawodawca. Interpretator nie jest podmiotem aktywnym w tym 
procesie, ale wykorzystuje takie mechanizmy wykładni, które 
mają odtworzyć normę, która miała być zakodowana w momencie 
aktu pierwotnego normowania. Stąd paradygmat pierwszeństwa 
i  szczególnego znaczenia metody językowej, subsydiarne trakto-
wanie pozostałych metod wykładni, statyczność wykładni i gene-
ralna niechęć do rozważań ocennych i aksjologicznych w ramach 
interpretacji prawniczej. System prawny postrzega się w  katego-
riach formalnych z maksymalną redukcją czynników pozateksto-
wych w procesie wykładni. 

Przeciwieństwem takiego paradygmatu prowadzenia interpre-
tacji prawniczej jest kojarzony z  anglosaską kulturą prawną akty-
wizm interpretacyjny, który niejednokrotnie bywa w kulturze prawa 
stanowionego mylnie rozumiany albo jest przykładem — tu prawi-
dłowo  — konwergencji kulturowej, czyli przeniesienia pewnego 
wzorca działania w  ramach jednej kultury do innej, z  jednocze-
sną jego transformacją uwzględniającą potrzeby i  uwarunkowania 
lokalne. O  ile jednak w  kulturze anglosaskiej aktywizm interpre-
tacyjny ma miejsce przede wszystkim na poziomie walidacyjnym, 
o  tyle w  kulturze prawa stanowionego, na poziomie sądów „unij-
nych”, międzynarodowych czy najwyższych instancji sądowych 
w krajowych systemach prawnych obserwuje się stopniowe odcho-
dzenie od paradygmatu powściągliwości interpretacyjnej. Zabiegi te 
różnie się nazywa: judykokracja (albo pejoratywnie: sędziokracja), 

50 M. Matczak, Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, 
Warszawa 2007, s. 9 i n.; Tenże, Formalizm prawniczy we współczesnej literatu-
rze anglojęzycznej — zarys defi nicji, „Państwo i Prawo” 2007, z. 6.
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aktywizm sędziowski, kryptoprawotwórstwo sądowe itp.51 Mecha-
nizmy wykładni, które sprzyjają takim działaniom to: holistyczność 
wykładni, odrzucenie pierwszeństwa i  szczególnej roli językowo-
-logicznej metody wykładni na rzecz pozajęzykowych dyrektyw 
wykładni (przede wszystkim rozumowań celowościowo-funkcjo-
nalnych), dopuszczenie korekty znaczenia językowego w  szerokim 
zakresie przez kontekst systemowy lub funkcjonalny (nieco inaczej 
przedstawia się tu rola argumentów celowościowych), tendencja do 
uwzględniania argumentów pozatekstowych  — aksjologicznych, 
społecznych, ideologicznych itp. Specyfi czną cechą przeprowadze-
nia wykładni o  takie założenia jest uwypuklanie roli zasad prawa 
i inspiracja niepozytywistyczną fi lozofi ą prawa — integralną teorią 
prawa R.  Dworkina oraz dyskursywno-argumentacyjną koncepcją 
prawa i interpretacji prawniczej. Pojawia się tu całe spektrum nurtów 
fi lozofi czno-prawnych, które stanowią jakiś impuls względem inter-
pretacji prawa. To przede wszystkim koncepcja deliberatywności52 
i  responsywności prawa 53. Szczególnie ta druga jest istotna, gdyż 
zakłada się w niej konieczną wysoką reaktywność organów stosują-
cych prawo na niedomagania prawa stanowionego w szybko zmie-
niających się realiach społecznych, politycznych czy ekonomicznych. 

Dalsze zjawiska, które sprzyjają aktywizmowi interpretacyjnemu 
to stanowiska, przyjmowane jako wyjściowe, w zasadzie nie poprze-
dzone żadnymi badaniami empirycznymi. Rzecz dotyczy przede 
wszystkim paradygmatu „otwartości tekstu” niektórych aktów norma-
tywnych oraz dużej swobody interpretacyjnej najwyższych instancji 
sądowych, które rekonstruują znaczenia wyrażeń normatywnych za 

51 R. Hirschl, Towards Juristocracy. Th e Origins and Consequences of the New 
Constitutionalism, Cambridge (Mass.) 2007.
52 Deliberatywność prawa związana jest z  przemianami w  postrzeganiu 
prawa na różnych płaszczyznach, które pojawiły się wraz z rewolucją komu-
nikacyjną i  informatyczną drugiej połowy XX  w. Koncepcja ta jest zbieżna 
z  fi lozofi ą argumentacji i  dyskursu prawniczego, tezą o  multicentryczności 
współczesnych systemów prawnych czy potrzebą redefi nicji prawa nie tylko 
jako władczej techniki rządzenia, ale z uwzględnieniem rosnącej roli „mięk-
kiego prawa” oraz ogromnej roli prawa prywatnego, często o transgranicznej 
charakterystyce — traktowania prawa jako rozmowy. Por. L. Morawski, Argu-
mentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Toruń 1988, s. 99.
53 P. Nonet, P. Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive 
Law, New Jersey 2009.
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jego pośrednictwem, a  nie tylko na podstawie tekstu. Tym samym 
istotnego znaczenia nabiera faza walidacyjna wykładni (przy akcepta-
cji jej wyszczególniania) oraz uwzględnienie wartości jako samodziel-
nego źródła zasad prawa w myśl fi lozofi i integralnej R. Dworkina. Ta 
jest inspiracją również dla kontynentalnej praktyki interpretacyjnej. 
Źródłem (przedmiotem) interpretacji czyni się nie tylko wyodręb-
niony fragment aktu normatywnego, ale rolę podstawy wykładni 
pełnią przede wszystkim ogólne zasady prawa, a  także warto-
ści przyjmowane dyskrecjonalnie jako istotne dla rozstrzygnięcia 
danego przypadku. Oczywiście nie jest tak, że czynniki te — wymie-
nione obok interpretowanego wyrażenia — nie odgrywają roli także 
w dotychczasowym modelu wykładni. Zmienia się jednak ich status. 
W  ramach powściągliwości interpretacyjnej wartości poszukiwane 
są i  wykładane zgodnie z  prawem pozytywnym, a  żadne czynniki 
pozanormatywne nie mogą odgrywać kluczowej roli interpretacyjnej. 
Podobnie naczelne zasady prawa, które wyjątkowo mogą odpowia-
dać za korektę znaczenia językowego, głównie poprzez wybór takiej 
alternatywy, która odpowiadałaby semantyce zasad adekwatnych do 
rozstrzyganego przypadku. W  przypadku obserwowanego aktywi-
zmu interpretacyjnego najwyższych instancji sądowych przypuszcza 
się, że w procesie wykładni następuje zmiana roli czynników pozatek-
stowych z ich statusu jedynie argumentacyjnego na rzecz walidacyj-
nego. Oczywiście odpowiada to założeniom wspomnianej integralnej 
teorii prawa R. Dworkina i radykalnych w swych założeniach, dyskur-
sywnych koncepcji prawa. Wypada jednak zauważyć, że fi lozofi a 
Dworkina, choć bywa  — i  słusznie  — często traktowana w  istocie 
jako koncepcja interpretacji prawniczej54  — była jednak tworzona 
jako teoria opisowa działania sędziego anglosaskiego, zatem dotyczy 
działań interpretacyjnych w  specyfi ce tej właśnie kultury prawnej, 
co nie zawsze jest należycie uwzględniane przy recepcji tej fi lozofi i 
na grunt prawa stanowionego, przede wszystkim właśnie w aspekcie 
inspiracji do budowy określonych modeli wykładni (i to, w dodatku, 
normatywnych dla interpretatora, zatem narzucających określony 
wzorzec działania interpretacyjnego). W  tym ostatnim kontekście 

54 M.  Smolak, Filozofi a prawa Ronalda Dworkina, w:  (red.) B.  Hołówka, 
B. Dziobkowski, Filozofi a prawa…, s. 512.
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wypada zaznaczyć, że w  kontekście systemów prawa stanowionego 
z  fi lozofi i Dworkina nie wynika, kto i  na jakich zasadach miałby 
decydować o koherencji reguł z zasadami prawa, szczególnie tymi, do 
których rekonstrukcji sędzia miałby uwzględniać walidacyjnie źródła 
pozaprawno-pozytywne. Nabiera to szczególnego problemu w specy-
fi ce działania sędziego w systemie prawa stanowionego, a jest w grun-
cie rzeczy irrelewantne w systemach common-law. Zwolennicy teorii 
Dworkina jako fi lozofi i interpretacji dla sędziego „kontynentalnego” 
aspekt ten zdają się całkowicie pomijać, co zasadnie skutkuje formu-
łowaniem zarzutu o kryptoprawotwórstwo interpretacyjne w ramach 
wdrażania bezrefl eksyjnie przenoszonego takiego modelu wykładni. 
Dodajmy też, że sędzia anglosaski posiada uprawnienia prawotwór-
cze; nawet jeżeli współcześnie są one mocno ograniczone ilością 
prawa stanowionego, to jednak istnieją nadal i  nie funkcjonują na 
zasadzie dyskrecjonalnej. Najważniejszy jest jednak aspekt legitymi-
zacyjny tych uprawnień. Wykształciły się one w toku rozwoju anglo-
saskiej kultury prawnej i  są immanentnym elementem tamtejszej 
kultury społeczno-politycznej.

Obserwacja orzekania przez sądy działające na szczeblu między-
narodowym albo europejskim prowadzi do jednoznacznego spostrze-
żenia, że sposób dokonywania przez nie wykładni prawa odwołuje 
się do tej drugiej spośród nakreślonych powyżej formuł interpreta-
cji prawniczej, tj.  bliższy jest formule proponowanej w  integralnej 
teorii prawa, aczkolwiek z uwzględnieniem kontynentalnej tradycji 
interpretacyjnej, która obejmuje typologię dyrektyw wykładni, ich 
reguły preferencji, subdyrektywy itp. Dotyczy to także Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale wskazuje się, że zjawisko 
to występuje coraz częściej w  orzecznictwie również najwyższych 
krajowych instancji sądowych  — głównie w  aspekcie wykładni 
Konstytucji, aktów prawa międzynarodowego itp. Specyfi ka takich 
działań uwarunkowana jest szeregiem czynników, z których na plan 
pierwszy wysuwa się postawa samych członków składu orzeczni-
czego w przedmiocie preferowanych strategii i paradygmatów inter-
pretacyjnych (w  tym aktywizmu a  pasywizmu interpretacyjnego, 
preferowanych metod wykładni, roli tekstu w tym procesie itp.), ale 
także redakcyjnej formy aktów normatywnych, które ze  względu 
na rozległy przedmiot regulacji pisane są w  odmienny sposób od 
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większości aktów prawa krajowego. Ich leksyka zawiera znaczną 
część wyrażeń o szerokim zakresie denotacyjnym, często odznacza 
się znaczącym cieniem semantycznym. Również teksty te są zwykle 
komunikacyjnie trudne w  odbiorze; co oznacza, że na określone, 
stałe fragmenty tekstu (zwykle na każde sto wyrazów) przypada 
jakościowo istotna liczba (zwykle przyjmuje się wskaźnik 50%) tych, 
które składają się co najmniej z dziewięciu znaków. Te właściwości 
przedmiotu interpretacji, na którym „pracują” sądy najwyższego 
szczebla — w tym TSUE — są obiektywne i tu można poszukiwać 
akceptacji dla konieczności wdrażania takich strategii interpretacyj-
nych, które wymuszają w procesie wykładni odchodzenie od pozyty-
wistycznego pojmowania tego procesu na rzecz zapewnienia w tych 
działaniach większej swobody, czego konsekwencją są semantyki 
i ich uzasadnienia, które można klasyfi kować jako właściwe aktywi-
zmowi interpretacyjnemu, w myśl tradycyjnego, krajowego układu 
odniesienia. Dodatkowo pojawiają się w działalności sądów unijnych 
i międzynarodowych takie kwestie, które można jedynie zasygnali-
zować w niniejszym wprowadzeniu, a dotyczą one roli tłumaczenia 
tych orzeczeń, a  także multilingwistycznego składu orzeczniczego. 
Osoby, które najczęściej pochodzą z  rożnych krajów, mogą dyspo-
nować wysoką kompetencją językową w  ramach porozumiewania 
się, ale cały proces orzeczniczy prowadzony jest w indywidualnych 
uwarunkowaniach językowych każdego jego uczestnika, gdzie 
rolę odgrywają wyrażenia idiomatyczne, specyfi czne kolokacje, 
konstrukcje prawne i  wyrażenia, które występują w  różnych języ-
kach pod różnymi nazwami, znacząc niekiedy nie zawsze dokładnie 
to samo. Jak już zasygnalizowano, kwestie te są obiektywne i będą 
występować zawsze, także w  ramach działalności interpretacyjnej 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Inną kwestią jest natomiast zjawisko i  założenie tzw.  otwarto-
ści tekstu prawnego w przypadku działalności sądów najwyższego 
szczebla. Rozróżnienie tych dwóch aspektów open texture jest istotne 
także z punktu widzenia paradygmatów przeprowadzania interpre-
tacji prawniczej55. Do otwartości tekstu prawnego można podejść 

55 Co interesujące, koncepcja ta wywodzi się wszakże z  pozytywistycznej 
koncepcji interpretacji prawniczej, tj. analitycznej teorii prawa H. Harta. Jak 
w przypadku Dworkina, także i tu należy jednak zaznaczyć, że „wyrosła” ona 
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z perspektywy właściwości samego języka i problem ten najczęściej 
opisywany jest jako nieostrość języka prawnego. Nieostrość pojmo-
wana jest tutaj łącznie jako podatność leksyki języka prawnego na 
cień semantyczny, jak również wymienianą już polisemię. Wyra-
żenia nie zawsze muszą być nieostre. Niekiedy interpretator może 
być w stanie precyzyjnie określić jego znaczenie, zatem wyznaczyć 
cechy oznaczanych desygnatów, ale jednocześnie nadal dysponować 
kilkoma alternatywami co do poszczególnych semantyk. Przypadki 
takie są właściwe wyrażeniom abstrakcyjnym, które wyznaczają 
cechy charakterystyczne leksyki języka prawnego. Nawet jeżeli 
zjawiska takie mogą wystąpić rzadko, to wypada je odróżniać. 
Ponadto mogą pojawiać się właśnie w specyfi ce orzeczniczej sądów 
najwyższego szczebla, w tym TSUE. Traktowanie otwartości tekstu 
prawnego przez pryzmat jego nieostrości rodzi określone poglądy 
na funkcję interpretacji prawniczej. Jako naturalne zjawisko zwią-
zane z tekstem normatywnym, którego nieostrość wzmacnia także 
rozczłonkowanie semantyczno-syntaktyczne wypowiedzi powin-
nościowych, skutkuje to założeniem, że samo zjawisko otwartości 
nie jest pożądane, chociaż takie, które zawsze występuje tak jako 
rezultat aktów stanowienia prawa, jak i  towarzyszy procesowi ich 
interpretacji. Celem wykładni jest zatem redukcja owej nieostrości, 
czyli przekształcanie w danej sytuacji wykładni „otwartego” znacze-
niowo fragmentu tekstu — wyrażenia — w możliwie „zamknięte”, 
czyli takie, w  którym można wyznaczyć pas ostrości rozumiany 
zarówno ekstensjonalnie, jako zakres znaczeniowy, jak i  intensjo-
nalnie, tj. możliwie do uchwycenia istotne zestawy cech desygna-
tów wchodzących w ów zakres. Ważne jest wychwycenie atrybutów 
istotnych od nieistotnych. Te pierwsze dotyczą możliwie wszystkich 
desygnatów danego wyrażenia56. Przyjęcie, że tekst jest otwarty 
ze swojej istoty, w konsekwencji sprowadza status wykładni prawa 
przede wszystkim do jej aspektu funkcjonalnego. Celem wykładni 

na gruncie specyfi ki anglosaskiej i powinna być zupełnie inaczej defi niowana 
na gruncie monocentrycznego katalogu źródeł prawa, który właściwy jest 
systemom prawa stanowionego. Por. także B. Bix, H.L.A. Hart and the ‘Open 
Texture’ of Language, “Law and Philosophy”, vol. 10, no. 1, 1991, pp. 51–72.
56 M. Zeifert, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z perspek-
tywy kognitywnej teorii prototypu. Studium przypadku, „Archiwum Prawa 
i Filozofi i Społecznej” 2020, nr 2, s. 112.
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jest redukcja nieostrości tam, gdzie ona występuje, w  możliwie 
najefektywniejszy sposób. Zagadnieniem spornym jest natomiast 
problem sygnalizowany już w przedmiocie ujęcia klaryfi kacyjności 
interpretacji prawniczej, tj. czy otwartość tekstu występuje zawsze, 
czy też w pewnych sytuacjach. Nieostrość i polisemia języka praw-
nego są akceptowalne, ale celem wykładni jest jej aspekt pragma-
tyczny, tj. takie wykorzystanie języka przez jego użytkownika, aby 
otwartość — jak już wskazano — wyeliminować, a w najlepszym 
razie zredukować. Celem działania interpretatora nie jest także 
poszerzenie swojej władzy dyskrecjonalnej nad tekstem, ale praca 
z  nim celem uzyskania stanu klaryfi kacji, czyli wyeliminowania 
nieostrości i  uzyskania semantyki, która może być uzasadniona 
przede wszystkim w oparciu o dominujące racje językowe. Trzeba 
jednak zasygnalizować, że w przypadku sądów międzynarodowych 
czy europejskich — jak TSUE — taki paradygmat interpretacyjny 
trudno jest zrealizować, bowiem sąd nie orzeka w jednej przestrzeni 
językowej, ale w realiach multilingwistycznych — w przypadku Unii 
Europejskiej wielu krajów członkowskich o różnych uwarunkowa-
niach pragmatycznych własnych języków. Tym samym dotarcie do 
stanu klaryfi kacji jest w  zasadzie niemożliwie przez brak możli-
wości uzasadnienia izomorfi i w oparciu o jeden układ odniesienia 
językowego. Stąd zapewne tak częste odwołanie do zasad prawa, 
standardów aksjologicznych itp. — traktowane są one jako wspólny 
układ odniesienia, przez który można uzasadnić stan jasności 
znaczeniowej, nawet z zagrożeniem jego zbytniej ogólności. Innymi 
słowy, sądowi krajowemu łatwiej jest uzyskać stan zamkniętego 
tekstu i uzasadnić go argumentami natury dominującego znaczenia 
językowego, natomiast w multilingwistycznych uwarunkowaniach 
działalności orzeczniczej sądów międzynarodowych i  unijnych, 
w  tym TSUE, wspólny układ odniesienia pragmatycznego pełni 
aksjologia, ogólne zasady prawa unijnego itp. Ewolucja kulturowa 
części Europy umożliwia budowę takiego uzasadnienia i jego akcep-
tację przez jednych jej partnerów, ale naraża tych, w których język 
nie daje takich możliwości uzasadnienia na kompletne ich niezro-
zumienie (czego najlepszym przykładem jest orzecznictwo doty-
czące spraw światopoglądowych, obyczajowych itp. — nie wnikając 
w problemy walidacyjne, tj. czy kwestie te objęte są traktatami). 
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Inną kwestią jest natomiast przyjmowanie założenia, że tekst 
prawny ma być i pozostaje „otwarty”. Nieostrość znaczeniowa nie 
jest zatem akceptowalna, ale przez wykładnię redukowana (wyra-
żenie ma być poddane klaryfi kacji, czyli rozjaśnieniu znaczenia57), 
ale jest w takim ujęciu pożądana, jako taka, która umożliwia inter-
pretatorowi rekonstrukcję semantyki przy wykorzystaniu tekstu, 
a  nie tylko na jego podstawie. Rozszerza zatem, co już sygnali-
zowano, bazę walidacyjną do podjęcia decyzji interpretacyjnej. 
W polskiej tradycji interpretacyjnej z takim ujęciem kojarzona jest 
derywacyjna koncepcja wykładni i powstałe w jej ramach konkretne 
teorie wykładni (sama derywacyjna M. Zielińskiego i derywacyj-
no-walidacyjna L. Leszczyńskiego). Zakłada się w nich dwu- albo 
nawet trójetapowość działań interpretacyjnych: pierwsza — wali-
dacyjna (w ujęciu L. Leszczyńskiego) — mówiąc najbardziej ogól-
nie  — polega na „intuicjach interpretacyjnych oraz ustaleniach 
źródła rekonstrukcji normatywnej podstawy decyzji”58. Owe 
<źródła rekonstrukcji> polegają właśnie na akceptowaniu jako 
adekwatnych obok prawa stanowionego podstaw do całej interpre-
tacji, co można ocenić jako zawoalowaną próbę przeniesienia na 
grunt prawa stanowionego wspomnianej już koncepcji wykładni 
recypowanej z  integralnej teorii prawa R.  Dworkina. Rodzi to 
jednak poważne wątpliwości z  punktu widzenia rygorystycz-
nie (formalistycznie) postrzeganej zasady legalizmu i zamkniętej 
koncepcji źródeł prawa stanowionego, właściwej kulturze konty-
nentalnej. Dalsze etapy wykładni to próba wkomponowania 

57 Proponowany model wykładni korespondować miał z  ideologią stoso-
wania prawa, określaną w polskiej teorii prawa przez J. Wróblewskiego jako 
racjonalna i  praworządna decyzja sądowa. Jak zauważa się w  literaturze, 
J. Wróblewski pozostawał sceptyczny wobec postulatu wykładni holistycz-
nej i  ujmowaniu wykładni  — w  szczególności operatywnej  — modelami 
typu sensu largo, bowiem „zakłada [taki model  — przyp. A.K.] akcepta-
cję wykładni funkcjonalnej jako kontekstu interpretacyjnego równego, co 
do wartości, kontekstowi językowemu, a  uważał za <ryzykowny> wybór 
ideologiczny uwikłany w  aksjologię”. Cyt. i  por.  J.  Wróblewski, Rozumie-
nie…, s. 87 za: M. Romanowicz, Teoria klaryfi kacyjna wykładni prawa jako 
teoria uzasadnienia. Perspektywa psycholingwistyczna a  pozytywistyczna 
koncepcja wykładni prawa, „Archiwum Prawa i Filozofi i Społecznej” 2011, 
nr 1, s. 61 i n. 
58 L. Leszczyński, Zagadnienia teorii…, s. 116.
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w  „szersze ujęcie”59 derywacyjne koncepcji semantycznej (co 
należy ocenić krytycznie ze  względu na różnice między podsta-
wowymi paradygmatami wykładni sensu stricto i sensu largo) oraz 
rekonstrukcja — w miarę potrzeb — pełnoprawnej normy postę-
powania albo jej elementów (potrzebnych np. na użytek wykładni 
operatywnej). Jest to jednak już autorsko polskie rozwinięcie 
formuły otwartości tekstu. Jak już tymczasem sygnalizowano, 
różnica między zjawiskiem open-texture a formułowanym w takim 
paradygmacie nastawieniem interpretacyjnym polega na różnicy 
w podejściu do tego w aspekcie pragmatycznym (relacji języka do 
jego użytkownika). Rzecz dotyczy tego, że otwartość tekstu bywa 
traktowana nie jako zjawisko językowe, które rozwiązuje się za 
pomocą wykładni, ale jako formuła — czy też sposób przeprowa-
dzania interpretacji prawniczej. To drugie założenie wypada więc 
ocenić jako cel polityki prawa. Wbrew przypuszczeniom nie jest 
to to samo. W tym drugim ujęciu otwartość tekstu jest założeniem 
interpretatora, który nie ma na celu jej redukcji, ale rekonstruk-
cję znaczenia wyrażenia albo jakiejś szerszej z  nich wypowiedzi 
(nawet niekoniecznie o charakterze normatywnym). Dzięki przy-
jęciu paradygmatu open-texture jako kategorii interpretacyjnej 
możliwe jest uzasadnienie czerpania z  tekstu znaczeń, które nie 
są albo nie mogą być (np. z powodu wymienionych powyżej przy-
czyn obiektywnych) argumentowane w  oparciu o  semantyczne 
dyrektywy jakiegoś języka albo z zastosowaniem literalnej granicy 
wykładni. W  takim ujęciu celem wykładni nie jest klaryfi kacja 
znaczenia wyrażenia, zatem przekształcenie tekstu semantycznie 
otwartego w  zamknięty. Zadaniem jest wówczas wypracowanie, 
czy też uzyskanie znaczenia, które jest najbardziej adekwatne do 
rozstrzyganego przypadku i  jest koherentne z  ogólnymi zasa-
dami prawa oraz odznacza się najmocniejszym uzasadnieniem 
aksjologicznym. Otwartość tekstu może być zatem oceniona jako 
umożliwienie uzyskania przez interpretatora znaczeń, których nie 
uzyskałby, odwołując się do pozytywistycznych paradygmatów 
wykładni oraz dążył do eliminacji otwartości i  uzyskania stanu 

59 M. Zieliński, M. Zirk-Sadowski, Klaryfi kacyjność i derywacyjność w inte-
growaniu polskich teorii wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 2011, z. 2.
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klaryfi kacji. Dzięki jednak odmiennemu nastawieniu pragmatycz-
nemu do tego zjawiska interpretator uzyskuje schemat, formułę 
działania, która zapewnia mu szerokie pole działania. Oczywi-
ście jest to paradygmat wykładni zbieżny z aktywizmem sędziow-
skim, nieraz oceniany negatywnie jako kryptoprawotwórstwo 
judykatury. Z kolei zwolennicy takiej koncepcji otwartości tekstu, 
w szczególności ukierunkowanej na orzecznictwo sądów najwyż-
szego szczebla, wskazują, że współcześnie nie mogą one działać 
inaczej60. Zauważmy jednak, że w  skrajnych przypadkach takie 
traktowanie otwartości tekstu wiąże się ze  znaczącym poszerze-
niem władztwa judykatury, z  istoty rzeczy kosztem pozostałych 
władz, bowiem odbywa się to bez jej legitymacji demokratycznej, 
a  jednocześnie z  istoty rzeczy przebiega w  warunkach jej przy-
miotów gwarancyjnych w  postaci niezależności i  niezawisłości, 
co funkcjonuje ona bez żadnej kontroli w  zakresie formułowa-
nia kryteriów normatywnych do działania przez inne podmioty. 
Są to jednak oceny, a  nas interesuje aspekt deskryptywny takiej 
formuły otwartości tekstu prawnego i próba określenia, czy można 
w jakikolwiek sposób potwierdzić jakościowo istotne występowa-
nie takiego podejścia do wykładni prawa w ramach działalności 
orzeczniczej — tu interesującego nas Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej?

Oczywiście, odpowiedź twierdząca nasuwa się sama. Analizy 
uzasadnień orzeczeń TSUE zawierają rozważania w  przedmio-
cie przeprowadzanej wykładni prawa, chociaż wypada również 
zwrócić uwagę na fakt, że struktura tych judykatów wzorowana 
jest bardziej na swoich odpowiednikach z kultury common law niż 
systemów prawa stanowionego. Sentencja znajduje się na końcu 
orzeczenia, a  wywód  — dość syntetyczny w  porównaniu np.  do 
polskich standardów  — zawiera jedynie najważniejsze argu-
menty za przyjęciem danego rozstrzygnięcia, w  tym jego moty-
wów interpretacyjnych. Powszechnie znane bowiem wypracowane 
przez orzecznictwo tego sądu, jest także nadawanie szczególnego 

60 Por.  E.  Łętowska, Boska sztuka interpretacji, w:  (red.) A.  Łopatka, 
B.  Kunicka-Michalska, S.  Kiewlicz, Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga 
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003, 
s. 28 i n.
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znaczenia wykładni celowościowej oraz właśnie równorzędne 
traktowanie dyrektyw wykładni. 

Jak już wskazywano, przedmiotem badań uczyniono orzecz-
nictwo TSUE poprzez zastosowanie zmodyfi kowanego kwestio-
nariusza względem badań prowadzonych pierwotnie. Formuła 
analizy sprowadza się do uznania określonych wyrażeń zawartych 
w  uzasadnieniach orzeczeń za odpowiadające treściom oznacza-
nym wariantami (kategoriami) poszczególnych zmiennych. Usta-
lenie w  tym przedmiocie czynione jest poprzez analizę wyrażeń 
używanych w  uzasadnieniach jako odpowiadających badanym 
kwestiom. Przykładowo, metoda językowo-logiczna może być usta-
lona wówczas, gdy w uzasadnieniu orzeczenia następuje odwołanie 
do semantycznych reguł danego języka, subdyrektyw tej metody 
wykładni, określonej defi nicji legalnej itp. Wszystkie te kwestie 
zostały szczegółowo opisane w rozdziale I. W tym aspekcie w bada-
niu zaadaptowano metodę analityczną.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej staje się najistot-
niejszą instytucją Unii w aspekcie harmonizacji prawnej współpracy 
między państwami członkowskimi. Już instytucja wykładni prawa 
krajowego w  zgodzie z  prawem Unii jako nieformalna dyrektywa 
wykładni prawa wypracowana została w  orzecznictwie tego sądu 
jako wymuszająca na organach i sądach państw członkowskich prze-
prowadzania takiej wykładni prawa krajowego objętego zakresem 
współdziałania, by efekt tego działania nie był sprzeczny ze znacze-
niem prawa unijnego. Dokonywana jest z istotnym uwzględnieniem 
dyrektyw: celowościowej i funkcjonalnej61. Również wykładnia prze-
prowadzana przez TSUE jest powszechnie uznawana za taką, w której 
zdecydowanie odchodzi się od pozytywistycznych uwarunkowań na 
rzecz silnego aktywizmu sędziowskiego, istotnej roli pozajęzykowych 
dyrektyw wykładni czy ważnej roli argumentów aksjologicznych 
w procesie interpretacji. Raz jeszcze należy podkreślić, że przedmio-
tem badań opisanych w niniejszym opracowaniu nie jest formułowa-
nie ocen w przedmiocie zarówno przyczyn takiego stanu rzeczy, jak 
i  trafności podejmowanych przez TSUE decyzji interpretacyjnych 

61 M.  Skowronek, O  wykładni prounijnej. Rozważania na tle interpretacji 
przez Sąd Rejonowy w  Zakopanem przepisów ustawy o  grach hazardowych, 
Prok. i Pr. 2017, nr 9, s. 146–147 i n.
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lub fi nalnych rozstrzygnięć w jakimkolwiek aspekcie lub przy odwo-
łaniu się do określonych kryteriów. Celem analizy było dokonanie 
opisu jednocechowego reprezentatywnej próby orzeczeń TSUE oraz 
próba zidentyfi kowania dominującego schematu działania tego sądu 
w  aspekcie praktyki wykładni prawa. Odpowiedź na postawione 
pytania badawcze, jak można sądzić, pozwoli uzyskać obraz takiej 
praktyki interpretacyjnej, jak również wykorzystać go do formu-
łowanych ewentualnie ocen na tę okoliczność. Uzyskany materiał 
badawczy i wypracowane wnioski mogą także posłużyć jako źródło 
inspiracji do określonej modyfi kacji praktyki wykładni operatywnej 
przez krajowe organy, jak się wydaje nie tylko sądowe, które działają 
w przestrzeni prawnej Unii Europejskiej.

Warszawa, wrzesień 2021 r.





 ROZDZIAŁ PIERWSZY

 Metodologia analizy empirycznej orzecznictwa  

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 Dobór i charakterystyka próby

W ramach badań przeanalizowano dwie próby. W pierwszym przy-
padku przedmiotem analizy objęto wszystkie wyroki Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej znajdujące się w bazie orzeczeń 
dostępnych na stronie Trybunału (curia.europa.eu/juris):
• wydane w  składzie: Wielkiej Izby albo Trybunału w  pełnym 

składzie,
• dokumenty dostępne w zbiorze: tylko wyroki,
• wszystkie w okresie ostatnich 5 lat (licząc od września 2021 r.),
• tylko sprawy zakończone.

W  konsekwencji próba (n) liczyła 273  orzeczenia. Nie jest to 
zatem próba losowa. Przebadano pełną populację dostępnych orze-
czeń TSUE, jednak pod względem kryteriów zawężających ich 
rodzaj wymienionych powyżej. Próba badana jest zatem reprezen-
tatywna, ale ograniczona do wyroków jedynie Wielkiej Izby albo 
Trybunału w pełnym składzie wydanych w okresie 5 lat, licząc od 
września 2021  r. Przyjęcie takiego okresu prowadzonych badań 
umożliwia dokonanie pełnoprawnego wnioskowania w  zakresie 
objętym analizą, aczkolwiek z uwagą, że próba dotyczy nie pełnego 
orzecznictwa badanego organu, ale jedynie wyroków Wielkiej Izby 
i Trybunału. Przyjęcie takiego ograniczenia było konieczne celem 
odpowiedniej redukcji materiału empirycznego przeznaczonego do 
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analizy. Należy raz jeszcze podkreślić, że przedmiotem badań uczy-
niono pełną populację orzeczeń o  cechach powyżej wskazanych, 
a  przyjęty okres ich wydania jest znaczący i  umożliwia czynienie 
stosownych uogólnień. Przyjęcie zbyt krótkiego czasookresu wyda-
nia orzeczeń przeznaczonych do analizy mogłoby narazić wyniki 
badań na zasadny zarzut incydentalności uzyskanych wyników, 
nawet gdyby zbadano pełną populację. Okres przyjęty do analizy 
jest zawsze kwestią ocenną, ale termin 5 lat jest uznawany w bada-
niach orzecznictwa za wystarczający i taki, który uprawnia do prze-
noszenia (estymowania) wyników z próby na populację (w drodze 
analogii do badań longitudinalnych zapewnia ciągłość okresu do 
prowadzenia wnioskowania). Na uwagę zasługuje także obszer-
ność poddanego analizie materiału empirycznego. Próba 273 wyro-
ków Wielkiej Izby i pełnego składu Trybunału za ostatnie 5 lat nie 
wymaga obliczeń w  przedmiocie jej reprezentatywności z  uwagi 
na poddanie analizie wszystkich orzeczeń tego typu. Jednakże na 
tle wszystkich rodzajów składów orzekających TSUE w przedmio-
cie jedynie wyroków wydanych w  przeciągu ostatnich pięciu lat 
(n = 1876  od września 2021  r.) przy wielkości frakcji 0,5, błędzie 
maksymalnym 5% i poziomie ufności 95% wymagana liczba orze-
czeń do analizy wyniosłaby 319. Należy zatem podkreślić, że przy-
jęta do analizy próba badana jest reprezentatywna jako populacja 
przyjętej kategorii orzeczeń (wydanych przez największe składy 
Trybunału), nie jest natomiast reprezentatywna przy wielkości 
frakcji 0,5 i błędzie maksymalnych 5% dla pełnej populacji wyro-
ków TSUE wydanych w rzeczonym okresie przez wszystkie składy 
tego sądu, chociaż próg nie zostaje spełniony w niewielkim stopniu 
(liczba orzeczeń 273 przy wymaganym progu 319). Należy jednak 
podkreślić, że brak możliwości uzyskania 319  orzeczeń wyma-
ganych do reprezentatywności próby na tle całego orzecznictwa 
TSUE (w  zakresie wyroków) wynika z  przyczyn obiektywnych. 
W  analizowanym czasie nie została wydana taka ilość orzeczeń 
przez składy: Wielkiej Izby i Trybunału w pełnym składzie. Wybór 
próby do analizy w  oparciu jedynie o  największe składy TSUE 
podyktowany był chęcią ustalenia dominującego wzorca interpreta-
cyjnego, który funkcjonuje w sytuacjach, gdy orzekają duże składy 
tego sądu. Wprawdzie uzasadnienie orzeczenia zawiera wypadkową 
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indywidualnych strategii interpretacyjnych, przyjmowanych przez 
sędziów danego sądu, to jednak — jak w każdym organie judykacyj-
nym — podpisując się pod uzasadnieniem akceptują zawarte w nim 
stwierdzenia, także podane — jako najistotniejsze — argumenty na 
rzecz podjętej decyzji interpretacyjnej.

Dla zrównoważenia problemu, że analiza orzeczeń wydanych 
w  wieloosobowym składzie przesuwa akcent badań bardziej na 
kontekst uzasadnienia, a  nie odkrycia (ustalenie dominującego 
wzorca interpretacyjnego możliwe jest na podstawie tego, co zrefe-
rowano jako argumenty wspólne, a nie rzeczywiste strategie inter-
pretacyjne zastosowane przez każdego sędziego z osobna), badania 
przeprowadzono także na próbie postanowień Trybunału Sprawie-
dliwości (dostępnych w bazie: curia.europa.eu/juris):
— wydanych przez skład orzekający: „Trybunał w pełnym składzie 

(Trybunał Sprawiedliwości)”, „Posiedzenie w  pełnym składzie 
(Trybunał Sprawiedliwości)”, „Prezes (Trybunał Sprawiedliwo-
ści)”, „Wiceprezes (Trybunał Sprawiedliwości)”, „Wielka izba 
(Trybunał Sprawiedliwości)”, „Pierwsza izba (Trybunał Sprawie-
dliwości)”, „Druga izba (Trybunał Sprawiedliwości)”, „Trzecia izba 
(Trybunał Sprawiedliwości)”, „Czwarta izba (Trybunał Sprawie-
dliwości)”, „Piąta izba (Trybunał Sprawiedliwości)”, „Szósta izba 
(Trybunał Sprawiedliwości)”, „Siódma izba (Trybunał Sprawiedli-
wości)”, „Ósma izba (Trybunał Sprawiedliwości)”, „Dziewiąta izba 
(Trybunał Sprawiedliwości)”, „Dziesiąta izba (Trybunał Sprawie-
dliwości)”, „Specjalna izba ustanowiona w art. 123b regulaminu 
(Trybunał Sprawiedliwości)”, „Izba właściwa w zakresie szczegól-
nej procedury kontroli (Trybunał Sprawiedliwości)”,

— dokumenty dostępne w zbiorze: tylko postanowienia,
— wszystkie w okresie ostatnich 5 lat (licząc od września 2021 r.),
— tylko sprawy zakończone.

Przebadana próba postanowień wymaga komentarza. Wielkość 
populacji, wg założeń określonych powyżej, ustalono na n = 126 orze-
czeń. Wśród nich znajduje się jednak 69 opublikowanych w  języku 
polskim lub takich, które nie są sprostowaniami wyroków. Tym 
samym przebadano całą populację postanowień TSUE o cechach jak 
powyżej, wydanych za ostatnie 5  lat, dostępnych w  języku polskim 
i takich, które są rozstrzygnięciami w sprawach merytorycznych. 
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 Tabela 1. Charakterystyka próby wyroków (n_w)

Próba Wyroki

charakterystyka próby wybrane składy TSUE (Wielka Izba 
i pełny skład)

wielkość populacji 273

wielkość frakcji (P) 0,5

błąd maksymalny (σ) 5%

poziom ufności (α) 0,95

wielkość próby reprezentatywnej (n) 160

przebadana wielkość próby (n) 273

 Tabela 2. Charakterystyka próby postanowień (n_p)

Próba Postanowienia
charakterystyka próby wszystkie składy TSUE

wielkość populacji 126

wielkość frakcji (P) 0,5

błąd maksymalny (σ) 5%

poziom ufności (α) 0,95

wielkość próby reprezentatywnej (n) 95

przebadana wielkość próby (n) 6962

Analiza orzeczeń wydanych w  mniejszym składzie pozwala 
sprawdzić, czy dominujący wzorzec interpretacyjny różni się od tych 
orzeczeń, w których poglądy na działania interpretacyjne ujawniane 
są dla większej liczby sędziów i choćby z tego względu nie wszystkie 
muszą znaleźć się w uzasadnieniu orzeczenia.

Warto nadmienić, że dla populacji wyroków i postanowień TSUE 
dobranych na podstawie kryteriów jak powyżej (tj.  dla wyroków 
tylko przy składach: Wielkiej Izby i pełnego składu TSUE), zaś dla 
postanowień wszystkich składów TSUE, wynoszącej 399 orzeczeń za 
ostatnie 5  lat (273 + 126) wartość progowa reprezentatywnej próby 
przy α = 0,95, σ = 5%, P = 0,5 wynosi n = 196 (a przebadano łącznie 

62 Zbadano populację postanowień za ostatnie 5  lat wg charakterystyki 
podanej w niniejszej sekcji orzeczeń w języku polskim dostępnych w bazie.
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342 orzeczenia; 273 wyroki — pełną populację oraz 69 postanowień, 
zatem populację niepełną, ale wszystkie opublikowane w  języku 
polskim). Należy jednak zaznaczyć, że nie można w ten sposób poda-
wać jako wskaźników jednej reprezentatywnej próby badanej, chociaż 
dodatkowo legitymowałoby to uzyskane wyniki. Powód, dla którego 
konieczny jest podział zebranego w  sprawie materiału empirycz-
nego na dwie próby badane, których reprezentatywność obliczana 
jest osobno, wynika choćby z podstawowej cechy natury podstawo-
wej, która je różnicuje, a  mianowicie rodzaju składu orzekającego. 
Przez ten atrybut są one nieporównywalne. Ostatecznie jednak obie 
są reprezentatywne i umożliwiają estymację wyników na populację 
i ogólne wnioskowania o dominującym wzorcu działań interpretacyj-
nych przyjmowanym w ramach orzecznictwa TSUE.

Podsumowanie charakterystyki obu badanych prób zawierają 
tabele nr 1 i nr 2.

  Kwestionariusz badawczy

Podstawowym narzędziem do analizy orzeczeń, które z  operatów 
losowania znalazły się w obu próbach badanych, był kwestionariusz 
orientacyjnego badania wykładni operatywnej, używany w dotych-
czas prowadzonych nad wykładnią operatywną Sądu Najwyższego 
i  Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak względem tych 
poprzednich analiz musiał on być w dość istotny sposób zmodyfi -
kowany, ponieważ specyfi ka wykładni TSUE różni się od rodzi-
mych uwarunkowań w  tej kwestii, co jest oczywiste. Tym samym 
pewne zmienne, tradycyjnie wyróżnione w kwestionariuszu z uwagi 
na rodzime uwarunkowania musiały ulec wykluczeniu albo istot-
nej modyfi kacji (jak np. rola paremii clara non sunt… i omnia sunt 
interpretanda czy odwołania do wypracowanych przez polską naukę 
prawa konkretnych teorii wykładni). Również wskutek przeprowa-
dzonych badań pilotażowych na niewielkiej próbie badanej zarówno 
wyroków, jak i postanowień (n = 30) można było uzupełnić kwestio-
nariusz o  zmienne dotyczące problemów wyraźnie występujących 
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w orzecznictwie TSUE, a nieuwzględnionych w poprzedniej wersji 
tego narzędzia badawczego. Ogólnie rzecz biorąc, względem poprzed-
niej wersji, ilość zmiennych została zredukowana albo przeniesiona 
do wariantów innych. Zabieg taki podyktowany był ograniczoną 
względem orzecznictwa sądów kasacyjnych ilością rozważań inter-
pretacyjnych przedstawionych w uzasadnieniach orzeczeń TSUE, co 
uwarunkowane jest także syntetycznością ich formuły.

Wspomniane już badanie pilotażowe nie było realizowane na 
reprezentatywnej próbie badanej i polegało jedynie na doprecyzo-
waniu kwestionariusza badawczego oraz sprawdzeniu jego funk-
cjonowania w  praktycznym zastosowaniu do analizy. Tego typu 
badania wstępne prowadzone są właśnie w takich celach, zwykle na 
niewielkich próbach (w niniejszym projekcie była to n = 30).

Najistotniejszą kwestią jest operacjonalizacja zmiennych wystę-
pujących kwestionariuszu, przez co należy rozumieć „nadanie 
zmiennym reprezentacji empirycznej”63. Zmienne dotyczą zjawisk, 
obiektów, organizacji, osób  — jednym słowem wszystkich kwestii 
powiązanych z określonym problemem badawczym. Operacjonali-
zacja zmiennych w  wąskim znaczeniu dotyczy natomiast przyjętej 
ich defi nicji w  badaniach, czyli sposobu ich rozumienia. Istotnym 
elementem operacjonalizacji jest wyszczególnienie ich kategorii 
(wariantów), które w zależności od konkretnej zmiennej przybierają 
postać zdychotomizowaną albo dychotomiczną. Zmienne zdycho-
tomizowane polegają na uogólnieniu naturalistycznie szerszego 
zakresu wariantów pod wyszczególnione na potrzeby badań kate-
gorie ogólne (np.  wielkość miasta: duża, średnia, mała). Zmienne 
dychotomiczne posiadają z  natury tylko dwa warianty, klasycz-
nie wymienianym tu przykładem jest płeć (kobieta albo mężczy-
zna), albo występowanie danego zjawiska  — wówczas zmienna 
przybiera tylko dwa warianty: tak/nie. W  tym kontekście wypada 
jednak zwrócić uwagę na problem braków danych. Kategorie: tak/
nie w przypadku niektórych zmiennych dychotomicznych powinny 
dodatkowo być dookreślone poprzez możliwość zaznaczenia przez 
badacza braku danych. Nie jest to tzw. merytoryczna kategoria danej 

63 J. Kuś, K. Stefańska, A. Bukowska, Metodologia badań psychologicznych 
prowadzonych w przestrzeni Internetu, „Studia metodologiczne” 2015, nr 34, 
s. 216.
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zmiennej (dlatego w  kwestionariuszach badawczych nie jest ozna-
czana kolejnym symbolem kategorii, ale umownie cyfrą „9”). Braki 
danych oznaczają brak możliwości poczynienia przez badacza usta-
lenia w danym przedmiocie. W ramach reprezentacji statystycznej 
materiału empirycznego podaje się tylko tzw. n-ważne obserwacje, 
zatem te wyniki, które zostały stwierdzone. Braki danych pomija 
się. Z  drugiej strony, dla przejrzystości analizy i  redukcji zarzutu 
o nierzetelne przeprowadzanie wnioskowania wypada przynajmniej 
podać, jaką frakcję stanowią n-ważne obserwacje (co jest istotne, 
np. gdy ponad połowę obserwacji badacz musiał zakwalifi kować jako 
braki danych). W  takich sytuacjach należy wyniki zinterpretować 
w ten sposób, że co do określonej frakcji materiału empirycznego nie 
można było — z  jakichś powodów — poczynić obserwacji. Należy 
także mieć na względzie fakt, że odpowiedź negatywna (kategoria 
„nie”) oznacza ustalenie, że określona reprezentacja empiryczna nie 
występuje w  danej obserwacji, natomiast brak danych, iż nie jest 
możliwe stwierdzenie, czy dana okoliczność występuje, czy też nie. 

Na zakończenie tej części rozważań należy jeszcze odnieść się do 
rodzajów zmiennych, ich skali pomiarowej oraz przyjętej struktury 
kwestionariusza. W  aspekcie pierwszym powszechnie przyjmuje 
się, że w naukach prawnych dominują zmienne jakościowe, tj. takie, 
które można wyrazić liczbowo, ale które nie oznaczają stanów empi-
rycznych o  ilościowej (liczbowej, mierzalnej) naturze. Są to zatem 
kategorie wypracowane w oparciu o poglądy teoretyczne albo przy-
jęte kategorie (np. wspomniana już wielkość miasta, która może być 
określona kategorią ilościową co do wielkości populacji albo jako-
ściową poprzez przyjęte warianty, np. duże/małe). Ponieważ przed-
miotem badań nad wykładnią operatywną są kwestie analityczne, 
zatem takie, których prawdziwość — przypomnijmy raz jeszcze — 
ustalana jest w oparciu o reguły znaczeniowe danego języka, przez 
to praktycznie wszystkie zmienne są typu jakościowego. Inną 
kwestia jest przyjmowanie skali pomiarowej w  badaniach, co ma 
przełożenie na obliczenia statystyczne, w  tym analizę korelacji. 
Wyjaśniając rzecz najbardziej ogólnie: nominalna skala pomiarowa 
polega na tym, że wartości zmiennej wynikają z natury wskazywa-
nego zjawiska i którym nie można nadać tzw. wewnętrznego rango-
wania (tym samym warianty zmiennej są sobie równorzędne pod 
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względem jakiegokolwiek kryterium jakościowego). Bardzo ważne 
jest to, że dla nominalnej skali pomiarowej nie jest możliwe oblicze-
nie wszystkich wskaźników statystycznych, np. mediany ani śred-
niej. Można jednak uzyskać dominantę (niekiedy określaną również 
mianem „mediany”, ale jest to znaczenie metaforyczne, bowiem 
chodzi w  takim przypadku o  wskazanie dominującej w  próbie 
wartości zmiennej — jej wariantu itp.). Skala porządkowa odzna-
cza się właściwością odmienną, tj.  że wartości zmiennej można 
uporządkować wg określonych — w zasadzie dowolnie przyjmowa-
nych — kryteriów. Tym samym warianty zmiennej są w jakiś sposób 
nierównorzędne, np.  podawana już wielkość miasta: małe/duże. 
W badaniach dotyczących teorii wykładni prawa przyjęcie porząd-
kowej skali pomiarowej jest w  zasadzie niemożliwe albo błędne, 
chyba że zakłada się, że wartości zmiennej można porządkować na 
podstawie jakiegoś kryterium i  wtórnie różnicować kategorie tej 
zmiennej. Zaletą skali porządkowej jest natomiast możliwość obli-
czania większej liczby miar statystycznych, prócz dominanty także 
średniej czy mediany. W niniejszych badaniach wszystkie zmienne 
jakościowe mierzono nominalną skalą pomiarową.

Kwestionariusz składa się łącznie z 21 zmiennych i podzielony 
jest na dwie części. W pierwszej — wstępnej, znajdują się zmienne 
natury porządkowej (sygnatura, data wydania orzeczenia, typ orze-
czenia i skład orzekający). Pozostałe 17 zmiennych to szczegółowe, 
merytoryczne kwestie dotyczące wykładni, których występowanie 
ustala się w  zebranym materiale empirycznym. Operacjonalizacja 
zmiennych została przedstawiona poniżej:

Część I — wstępna
1. Sygnatura.
2. Data wydania orzeczenia.
3. Typ orzeczenia:

1. Wyrok.
2. Postanowienie.
W badaniach analizie poddano wydane orzeczenia TSUE w postaci 

wyroków albo postanowień. Innych rodzajów aktów decyzyjnych 
TSUE, dostępnych w bazie orzecznictwa tego sądu, nie analizowano 
(np. stanowisk, opinii, decyzji). Wyjaśniając metodykę badania, należy 
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zaznaczyć, że tworzono jedną bazę danych (bazę rekordów/obserwa-
cji), zapisując liczbę — odpowiednio — wyroków i postanowień wg 
ustaleń dotyczących prób badanych. Obliczenia dokonywano odręb-
nie dla każdej z grup orzeczeń; wyroków i postanowień.
4. Skład orzekający:

1. 1-os.
2. 3-os.
3. Pełny lub więcej niż 3-os.
Zmienna, natury porządkowej, zawiera trzy kategorie. Na 

potrzeby badania określono trzy kategorie składów: 1-, 3- albo więcej 
niż 3-osobowe i pełny skład TSUE (co oznacza zarówno orzeczenie 
wydane w składzie Wielkiej Izby, jak i pełnego składu Trybunału). 
Rzecz jasna do wyroków zastosowanie ma tylko trzecia katego-
ria tej zmiennej. Natomiast analizy można prowadzić w  ramach 
próby postanowień, badając współzmienność składu orzekają-
cego z wybranymi zmiennymi celem weryfi kacji, jak kształtuje się 
rozkład kategorii porównywanych zmiennych.

Część II — pytania szczegółowe
5. Powoływane metody wykładni:

1. Językowo-logiczna.
2. Systemowa.
3. Celowościowa lub funkcjonalna.
4. Kombinacje.
[9] B.D.
Zmienna dotyczy powoływanych w  uzasadnieniu metod 

wykładni, ewentualnie rodzaju rozumowań bądź dyrektyw inter-
pretacyjnych, które pozwalają na przyporządkowanie ich do danej 
kategorii tej zmiennej. Warianty: 1–3 odpowiadają triadzie interpre-
tacyjnej przyjmowanej w kontynentalnej tradycji wykładni prawa. 
Rozdzielane niekiedy rozumowania celowościowe od funkcjonal-
nych (por. wstęp) ujęto w ramach jednej kategorii. Na potrzeby bada-
nia nie uznano za celowe precyzyjnego różnicowania argumentów 
z wykładni celowościowej od funkcjonalnej. Wypada też zauważyć, 
że czynienie ustaleń na tak pogłębionym poziomie mogłoby być 
utrudnione jedynie na podstawie kilku zwykle zdań wskazywanych 
na tę okoliczność w uzasadnieniach orzeczeń TSUE. 
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Metodę językowo-logiczną stwierdzano na podstawie wyrażeń 
zawartych w  uzasadnieniach orzeczeń dotyczących „językowego” 
znaczenia, odwołania do brzmienia jakiegoś przepisu prawa czy 
powoływania się na defi nicję legalną. 

Metodę systemową stwierdzano na podstawie odwoływania się 
w uzasadnieniu rozstrzygnięcia do miejsca wyrażenia bądź przepisu 
prawa w jakiejś szerszej strukturze, zwykle w ramach określonego 
działu aktu normatywnego — co jest zresztą zgodne z powszech-
nym rozumieniem tej metody wykładni.

Metodę celowościową lub funkcjonalną stwierdzano na podsta-
wie wskazywania w uzasadnieniu orzeczenia celu danej regulacji, 
motywów jej przyjęcia, czasami (w zależności od kontekstu) również 
racji aksjologicznych bądź roli przepisu, jaką pełni on w systemie 
prawa unijnego.

Kategoria zmiennej „kombinacje” dotyczy sytuacji, gdy 
w  uzasadnieniu orzeczenia ujawniono posługiwanie się więcej 
niż jedną metodą wykładni. W  wyjątkowych sytuacjach (które 
w  orzecznictwie TSUE w  zasadzie nie występują), gdy co do 
różnych wyrażeń odwoływano się do różnych metod wykładni 
w  sposób dominujący, usiłowano wskazać tę, którą w  najszer-
szym zakresie wykorzystywano, wskutek czego nie zaznaczano 
wariantu nr 4 omawianej zmiennej, ale któryś z nr 1–3. Zmienna 
ta w  niniejszych badaniach odpowiada również tzw.  wykładni 
holistycznej (por. wstęp). Jeżeli w uzasadnieniu odwoływano się 
do rożnych dyrektyw wykładni, wskazywano ogólnie na różnora-
kie operacje interpretacyjne, wówczas przyjmowano ten wariant 
omawianej zmiennej.

Braki danych dotyczą sytuacji, gdy brak jest możliwości usta-
lenia, jaką metodą wykładni w dominujący sposób posługiwał się 
interpretator (ewentualnie również w przypadkach, gdy z uzasad-
nienia orzeczenia wynika, że żadna nie została zastosowana).
6. Metoda celowościowa.

1. Samoistna.
2. Funkcjonalna.
3. Korekta znaczenia językowego.
4. Brak zastosowania.
[B.D.] — brak danych
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Nawet pobieżna analiza orzecznictwa TSUE ujawnia istotną rolę, 
jaką odgrywa w niej celowościowa metoda wykładni. Przeprowadzone 
w ramach projektu badania pilotażowe potwierdziły to spostrzeżenie. 
Jest to w pewien sposób zrozumiałe, gdyż prawo europejskie odzna-
cza się szerokim znaczeniem używanych w nim wyrażeń lub koniecz-
nością jego dostosowania w drodze wykładni do różnorakich sytuacji 
społecznych. Niewątpliwie dyrektywa celowościowa lub funkcjonalna 
ułatwia takie zastosowanie prawa Unii Europejskiej, choć może być to 
oceniane również jako ograniczenie pewności prawa (stanowionego), 
odczytywanego przede wszystkim w  oparciu o  językową metodę 
wykładni. Z drugiej strony, konieczność doprecyzowywania znacze-
nia językowego w  oparciu o  argumenty natury celowościowej ma 
w  przypadku prawa europejskiego znaczenie obiektywne, bowiem 
stanowione jest ono ze świadomością jego translacyjnych problemów 
na etapie wykładni i stosowania. To wykorzystanie metody celowo-
ściowej jako korekta znaczenia językowego — co obserwowano już na 
etapie badań pilotażowych — było główną przyczyną wyodrębnienia 
tego zagadnienia jako osobnej zmiennej.

Wariant „samoistna” przyjmowano w przypadkach, w których 
obserwowano, że była to podstawowa, najważniejsza metoda 
wykładni, która była fundamentem podjętej decyzji interpretacyjnej 
w ramach danego rozstrzygnięcia. W takich sytuacjach w zmiennej 
nr 6 [metody wykładni] musiał być przyjmowany wariant nr 3 [celo-
wościowa lub funkcjonalna] i żaden inny (w tym nr 4 — kombinacje).

Wariant „funkcjonalna” był wynikiem ustalenia, że również 
metoda celowościowa była samoistną, główną przyczyną przyję-
tego poglądu prawnego, który legł u podstaw danego rozstrzygnię-
cia, ale miało to miejsce przy odwołaniu się przez sąd do tego typu 
rozumowań interpretacyjnych, tj.  zwracano uwagę nie tyle na cel 
regulacji, ile jej znaczenie w  realizacji innego założenia, wartości 
albo roli, jaką ona odgrywa dla (a nie „w”) systemu prawa. Również 
w tym przypadku ustalenie to musiało być poprzedzone przyjęciem 
wariantu nr 3 w ramach zmiennej nr 6 [metody wykładni].

„Korekta znaczenia językowego” to zastosowanie dyrektywy 
funkcjonalnej jako subsydiarnej wobec metody językowo-logicz-
nej w  znaczeniu temporalnej kolejności podejmowanych działań 
interpretacyjnych, ale z  kolei prymarnej dla osiągnięcia fi nalnego 
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efektu wykładni, jakim jest przyjęte znaczenie wyrażenia. Tę kate-
gorię zmiennej przyjmowano wówczas, gdy argument celowo-
ściowy (lub funkcjonalny) odpowiadał za wybór danego znaczenia 
językowego w razie wystąpienia ich alternatyw. Możliwa była ona 
do zastosowania w  ramach kategorii nr  1 [językowo-logiczna], 3 
[celowościowa lub funkcjonalna] albo 4 [kombinacje] zmiennej nr 6 
[metody wykładni], z tym jednak obostrzeniem, że ustalenie wdro-
żenia więcej niż jednej metod wykładni (wariant nr 4 zmiennej nr 6) 
musiał wiązać się z  konfi guracją zastosowania  — rzecz jasna  — 
także dyrektywy celowościowej lub funkcjonalnej (niedopuszczalny 
był zatem układ np. metody językowo-logicznej i systemowej).

Kategoria nr 4 [brak zastosowania] to ustalenie merytoryczne, 
przyjmowane w  sytuacjach, gdy metoda celowościowa nie była 
podstawą działań interpretacyjnych w badanym orzeczeniu. 

W  przypadku braku możliwości poczynienia ustalenia 
w omawianej kwestii przyjmowano braki danych.
7. Powołanie bezpośredniego rozumienia lub stanu izomorfi i:

1. TAK.
2. NIE.
[9] B.D.
W badaniach kategorię bezpośredniego rozumienia pojmowano 

łącznie z wyszczególnianą w teorii prawa sytuacją izomorfi i (jedno-
znaczności znaczeniowej). Wariant pozytywny zmiennej ustalano 
w  oparciu o  argumenty zawarte w  uzasadnieniu w  rodzaju „lite-
ralnego” znaczenia przepisu, odwoływania się do powszechnego 
rozumienia jakiegoś wyrażenia (także przypominającego tzw. rozu-
mienie kulturowe, stosownie do tzw.  wykładni humanistycznej), 
a także powoływania wprost w orzecznictwie TSUE stanu jasności 
znaczeniowej, braku wątpliwości co do znaczenia wyrażenia (nawet 
jeżeli często stwierdzenie to argumentowano metodą celowościo-
wo-funkcjonalną, a nie językową) itp.

W  przypadku braku możliwości poczynienia ustalenia 
w omawianej kwestii zaznaczano braki danych.
8. Powołanie rekonstrukcji operatywnych:

1. TAK.
2. NIE.
[9] B.D.
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Rekonstrukcje operatywne związane są z  powoływaniem 
w orzecznictwie wzorców działania interpretacyjnego zaczerpniętych 
przez TSUE ze swojego orzecznictwa, względnie — jeżeli takie przy-
padki występują — z orzecznictwa innych organów typu sądowego. 
Mogą one dotyczyć zarówno kwestii pragmatycznych, jak i apragma-
tycznych wykładni. Przypominając, pierwsze obejmują sposoby dzia-
łania interpretacyjnego (np. preferowanych metod wykładni, sposobu 
ich rozumienia, roli argumentu z izomorfi i itp.), ale tylko takie, które 
wyraźnie były źródłem inspiracji dla składu sędziowskiego w ramach 
wydawanego rozstrzygnięcia, a  pochodziły  — jak już wskazano  — 
z samej judykatury (w prowadzonych badaniach chodzi o „indywi-
dualne” orzecznictwo TSUE). Natomiast wzorce apragmatyczne mają 
związek z  posługiwaniem się już wypracowanym znaczeniem we 
własnym orzecznictwie, ewentualnie jego przenoszeniem z  orzecz-
nictwa jakiegoś innego organu judykacyjnego. W literaturze wskazuje 
się niekiedy, że jedno i drugie jest formą wykładni uzualnej64. 

Braki danych dotyczą sytuacji, gdy nie ma możliwości poczynie-
nia ustaleń na tę okoliczność, zaś wariant „nie” zmiennej oznacza, 
że w uzasadnieniu w ogóle nie zastosowano takiego wzorca działa-
nia interpretacyjnego.
9. Powołanie rekonstrukcji doktrynalnych

1. TAK.
2. NIE.
[9] B.D.
Zmienna dotyczy powołania w uzasadnieniu orzeczenia wzorców 

działania interpretacyjnego zaczerpniętych z doktryny prawniczej. 
W dotychczasowo prowadzonych badaniach w formule orientacyjnej 
analizy wykładni kwestia ta określana była rekonstrukcją nieopera-
tywną. Podobnie jak w przypadku zmiennej nr 7 w kwestionariuszu 
niniejszym, schematy działania TSUE może powoływać zarówno 
w formie pragmatycznej, jak i apragmatycznej. Mówiąc najbardziej 
ogólnie, chodzi zatem o sytuacje, w których w uzasadnieniu orze-
czenia powołano poglądy dotyczące wykładni prawa zaczerpnięte 
tak z nauk ogólnych, jak i szczegółowych prawoznawstwa, doktryny 
prawa międzynarodowego, tradycję interpretacyjną itp.

64 E. Waśkowski, Teoria wykładni…, s. 11.
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Kategoria „nie” zmiennej oznacza brak takiego powołania, 
a  braki danych czynią niemożliwym poczynienie jednoznacznej 
obserwacji w tej kwestii. 
10. Wykładnia statyczna albo dynamiczna:

1. Statyczna. 
2. Dynamiczna. 
3. Brak odwołania.
[9] B.D.
Zmienna dotyczy powołania w  uzasadnieniu orzeczenia argu-

mentów z  wykładni statycznej (subiektywnej) albo dynamicznej 
(obiektywnej). Jak już sygnalizowano (por.  wstęp), pierwsza doty-
czy wskazywania motywów podejmowanej decyzji interpretacyjnej 
związanych z celem, który przyjęty był przez historycznego prawo-
dawcę. Formuła wykładni sprowadza się zatem do rekonstruk-
cji znaczenia wyrażenia lub normy będącej intencją prawodawcy. 
Natomiast wykładnia dynamiczna polega na odczytywaniu znacze-
nia wyrażenia normatywnego bez tego założenia w myśl metafory 
podawanej w  literaturze, że język wyraża tylko siebie65. Związane 
z tym wytyczne dotyczące wykładni polegają na przyjmowaniu, że 
znaczenie językowe ulega zmianie w oparciu o społeczny kontekst 
ewolucji języka, czy też nastawienie pragmalingwistyczne związane 
z  celem, intencją i  statusem społecznym nadawcy komunikatu  — 
czyli wszystkie te elementy, które wymienia się w  ramach teorii 
aktów mowy. W  przypadku wykładni prawa zastosowanie tych 
motywów polega na uwypuklaniu roli argumentów językowych 
(przy wskazywanej już dynamicznej koncepcji semantyki) i  funk-
cjonalnych, a rezygnacji z aspektu celowościowego interpretacji.

W  badaniach przeprowadzanych w  formule orientacyjnej 
analizy wykładni polskiego Sądu Najwyższego i  Naczelnego 
Sądu Administracyjnego napotykano na sytuacje, gdy w  uzasad-
nieniu orzeczenia powoływano argumenty zarówno z  wykładni 
statycznej, jak i  dynamicznej, dotyczące  — rzecz jasna  — tego 
samego albo częściowo pokrywającego się problemu wykładni. 
Nie wnikając w poprawność, czy też sensowność takiego wywodu 

65  M. Maciejczak, Dwie teorie języka. Ludwig Wittgenstein i Martin Heideg-
ger, „Studia Philosophiae Christianae” 2007, nr  1 (43), s.  10; J.   Jabłońska-
-Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2002, s. 19.



67KWESTIONARIUSZ BADAWCZY

interpretacyjnego, w dotychczas wykorzystywanym kwestionariu-
szu, m.in. z tego powodu, kwestię wykładni statycznej i dynamicz-
nej badano w ramach dwóch osobnych zmiennych. Mając jednak na 
uwadze syntetyczność argumentacji TSUE podawanej na okolicz-
ność decyzji interpretacyjnej, zakładano, że w  analizowanych 
próbach badawczych sytuacja taka nie będzie miała miejsca. Brano 
również pod uwagę samoświadomość teorii wykładni w składach 
orzeczniczych tego sądu oraz ewentualną rolę w  zapewnieniu 
poprawności tekstu uzasadnienia personelu pomocniczo-anali-
tycznego. Istotnie, w badanych próbach nie stwierdzono obserwa-
cji, która nakazywałaby wskazanie zarówno aspektu statycznego, 
jak i dynamicznego wykładni. 

Kategoria „brak odwołania” oznacza, że w  uzasadnieniu nie 
zamieszczono wywodów na okoliczność interpretacji statycznej 
albo dynamicznej, zaś braki danych wykluczają możliwość poczy-
nienia jednoznacznej obserwacji w tym przedmiocie. 
11. Powołanie ocen w procesie interpretacji (autorefl eksyjność):

1. TAK.
2. NIE.
[9] B.D.
Autorefl eksyjność w procesie interpretacji wiąże się ze wskazy-

waniem jako weryfi kujących własne stanowisko interpretatora ocen 
w przedmiocie procesu wykładni. Ich źródła mogą być różnorakie, 
od poglądów doktryny i judykatury po rozważanie różnych warian-
tów możliwej do podjęcia decyzji interpretacyjnej. Wskazuje się 
także, że zjawisko refl eksyjności bywa odnoszone do różnych prze-
jawów fenomenu prawa66. Autorefl eksyjność w procesie interpretacji 
pozwala badać, na ile interpretator przyjmuje władczą, dyrektywną 
i  opartą na samodzielnym sposobie przeprowadzania wykładni 
postawę interpretacyjną, a na ile weryfi kuje wypracowane znaczenie 
w oparciu o określone oceny lub dodatkowo przeprowadza kompara-
tystykę uzyskanego efektu interpretacji ze znaczeniami uzyskanymi 
z różnych źródeł. W badaniach poświęconych wykładni polskiego 
Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego zmienna 

66  M.  Żuralska, J.  Karczewski (red.), Refl eksyjność w  prawie. Inspiracje, 
Warszawa 2015.
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ta zawierała szereg szczegółowych kategorii co do rodzaju takich 
inspiracji. Ze  względu na syntezę treści w  uzasadnieniach TSUE 
w niniejszym kwestionariuszu przyjęto jedynie wariant pozytywny 
i negatywny tej zmiennej oraz braki danych, które dotyczą braku 
możliwości poczynienia ustalenia w tym przedmiocie.
12. Wzór rozumowań interpretacyjnych:

1. Lingwistyczna percepcja tekstu (bezpośrednie rozumienie).
2. Semantyczność (klaryfi kacyjność).
3. Rekonstrukcyjność (dekodowanie znaczenia).
[9] B.D.
Wzór rozumowań interpretacyjnych dotyczy całościowej próby 

podsumowania działań interpretacyjnych w  danej sprawie, na 
podstawie argumentów ujawnionych w  uzasadnieniu orzeczenia. 
Operacjonalizując poszczególne warianty tej zmiennej, należy 
wyjaśnić, że:
• Lingwistyczna percepcja tekstu (inaczej: bezpośrednie rozumie-

nie) polega na odwoływaniu się przez skład orzekający do jasno-
ści znaczeniowej, braku wdrażania jakichkolwiek prawniczych 
dyrektyw wykładni, czyli związana jest z przyjmowaniem stanu 
izomorfi i, co nie wyklucza uznawania braku wystąpienia sytu-
acji wykładni jako zjawiska interpretacyjnego, które w określony 
sposób należy uzasadnić  — np.  przedstawić motywy takiego 
stanu rzeczy przez wskazanie na występującą w  wyrażeniu 
leksykę odznaczającą się wysoką frekwencją w  ramach parole 
danego języka, przystępnością komunikacyjną, brakiem facho-
wych terminów prawniczych itp. 

• Semantyczność (klaryfi kacyjność) polega na prowadzeniu 
wykładni w sposób właściwy wskazywanemu we wstępie prze-
kształcaniu tekstu semantycznie otwartego w  zamknięty, 
tj. o skończonej liczbie alternatyw decyzyjnych, z których fi nalna 
da się uzasadnić regułami semantyczno-syntaktycznymi danego 
języka oraz przede wszystkim w oparciu o prawnicze dyrektywy 
wykładni językowej. Wykładnia taka zmierza do klaryfi kacji — 
czyli „rozjaśnienia” cienia semantycznego interpretowanego 
wyrażenia. W świetle ustaleń teorii prawa z wykładni wyłącza 
się też etap następczy działań interpretacyjnych, czyli rozwa-
żania o  wypowiedzi powinnościowej. Na klaryfi kacyjność 
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wskazują takie fragmenty uzasadnień orzeczeń, w  których 
omówieniu podlega tylko wyraźnie określony fragment tekstu 
aktu normatywnego i  którego wyjaśnienie polega na wyborze 
jakiejś alternatywy znaczeniowej i odrzuceniu pozostałych, lub 
także wykorzystawanie prawniczych dyrektyw interpretacyj-
nych, z uwypukleniem roli metody językowo-logicznej. W takim 
ujęciu celem wykładni nie jest rekonstrukcja normy postępowa-
nia albo jej istotnych syntaktycznie elementów.

• Rekonstrukcyjność związana jest z  dekodowaniem znaczenia. 
Przyjęty w niej paradygmat interpretacyjny nie polega na rozja-
śnieniu wyrażenia (usunięciu cienia semantycznego poprzez 
redukcję alternatyw znaczeniowych), ale jest ustaleniem znacze-
nia wyrażenia i  w  miarę potrzeb rekonstrukcję wypowiedzi 
powinnościowej (zwykle w formie wyrażenia przypominającego 
regułę, ale w specyfi ce wykładni operatywnej nie będącego pełną 
normą postępowania). Założenia towarzyszące takiej formule 
wykładni polegają na równorzędności metod interpretacyj-
nych, dopuszczeniu możliwości przełamania literalnej granicy 
wykładni, a nawet odstępstwa od lingwistycznej jej granicy na 
podstawie argumentów natury aksjologicznej, nie tylko z zasad 
prawa, ale również w  oparciu o  rozszerzoną podstawę wali-
dacyjną, tj.  o  kontekst moralny lub społeczny danej sytuacji 
wykładni. Jest to zatem niepozytywistyczna koncepcja wykładni.
Braki danych w ramach omawianej zmiennej dotyczą sytuacji, 

gdy synteza treści właściwych podjętej decyzji interpretacyjnej jest 
w uzasadnieniu orzeczenia TSUE tak znacząca, że nie jest możliwe 
poczynienie obserwacji.
13. Zastosowanie teorii wykładni prawa:

1. TAK.
2. NIE.
[9] B.D.
Zmienna dotyczy zastosowania przez skład orzeczniczy okre-

ślonej teorii wykładni prawa, tj. zbioru twierdzeń lub argumentów 
dotyczących prawidłowości podejmowania działań interpretacyj-
nych. Na użytek niniejszych badań zmienną tę pojmowano szeroko, 
jako odwołania do teorii wykładni prawa traktowano nie tylko 
(wariant „tak”) ewentualne odwołanie się do konkretnej teorii — co 
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w  orzecznictwie TSUE jest raczej niespotykane, ale argumento-
wanie kwestii interpretacyjnych w  oparciu o  ogólne deklaracje 
właściwe tradycji interpretacyjnej, teorii wykładni prawa między-
narodowego itp. Przy czym chodzi tu jedynie o werbalizację takiego 
stanu rzeczy. Zmienna dotyczy zatem bardziej problemu uzasadnie-
nia decyzji interpretacyjnej niż wypracowania znaczenia w formie 
wykładni pragmatycznej lub apragmatycznej.

Brak danych dotyczy sytuacji polegającej na niemożliwości 
poczynienia ustalenia w tym przedmiocie.
14. Powołane źródła z literatury:

1. TAK.
2. NIE.
[9] B.D.
W ramach praktyki orzeczniczej zdarza się powoływanie źródeł 

z  literatury celem dodatkowego wskazania argumentów za przy-
jętym wzorcem działania interpretacyjnego albo  — częściej  — 
określonym znaczeniem przepisu prawa. Są to zatem odwołania 
do literatury dotyczące zarówno pragmatycznego, jak i  apragma-
tycznego aspektu wykładni. Należy zaznaczyć, że wariant „tak” 
zaznaczano jedynie w  razie obserwacji faktu konkretnego powo-
łania w uzasadnieniu orzeczenia jakiegoś źródła z  literatury, a nie 
tylko deklaratywnego stwierdzenia, iż określony pogląd prawny 
„funkcjonuje” albo „przyjmowany jest” w  literaturze, doktrynie 
itp. Wariant „nie” oznacza, że w orzeczeniu omawiana sytuacja nie 
nastąpiła. Jedynie dla porządku wymieniono także brak danych, ale 
przewiduje się, że w ramach tej zmiennej wartości liczbowe braków 
danych będą niewielkie.
15. Odwołanie do aksjologii:

1. TAK.
2. NIE.
[9] B.D.
Zmienna dotyczy częściowo (zakresowo nakłada się) problemów 

wymienionych w ramach zmiennych nr 10 [autorefl eksyjność] czy 
w  określonym stopniu nr  8 [rekonstrukcje doktrynalne], jednak 
z uwagi na rolę argumentacji aksjologicznej w sądach najwyższego 
szczebla  — przede wszystkim międzynarodowych i  europejskich, 
w tym TSUE — uznano, że wymaga ona osobnego wyszczególnienia, 



71KWESTIONARIUSZ BADAWCZY

także celem precyzyjnej analizy współwystępowania tej kwestii 
z innymi problemami (por. rozdz. III). 

Wariant „tak” oznacza, że w  uzasadnieniu orzeczenia podano 
argumenty natury aksjologicznej, ale dotyczące rozstrzygnię-
cia w aspekcie interpretacyjnym, a nie fi nalnym. Mając jednak na 
uwadze to, że TSUE funkcjonuje jako „sąd prawa”, rozróżnienie tej 
kwestii ma znaczenie głównie akademickie. Argumentacja aksjolo-
giczna dotyczy bowiem przede wszystkim wykładni w jej aspekcie 
apragmatycznym, zatem uzasadnienia przyjmowania określonego 
znaczenia prawa, a rzadko podaje się tego typu argumenty na rzecz 
określonych sposobów działania interpretatora (statusu wniosko-
wań prawniczych, przyjmowanych dyrektyw wykładni itp.).

Kategoria „nie” oznacza, że w  uzasadnieniu nie zamieszczono 
wywodów na tę okoliczność, zaś braki danych wykluczają możli-
wość poczynienia jednoznacznej obserwacji w przedmiocie powo-
ływanej argumentacji aksjologicznej dotyczącej wykładni prawa. 
16. Typ semantyki:

1. Opisowa (pragmatyczna).
2. Czysta (apragmatyczna).
3. Opisowa i czysta.
[9] B.D.
Znaczenie wyrażenia można postrzegać w  kategorii opisowej 

albo czystej. Przy czym jest to jedna z  wielu koncepcji znacze-
nia (m.in.  obok logicznego oznaczania, ujęć psychologizują-
cych, normatywnych, behawioralnych itp.). W ramach badań nad 
wykładnią TSUE do jej operacjonalizacji wykorzystano termino-
logię R.  Carnapa oraz funkcjonującą w  rodzimej literaturze dyfe-
rencję zaproponowaną przez M.  Zielińskiego. Niniejsza kwestia 
związana jest także z pragmatyką językową, czyli mówiąc najbar-
dziej ogólnie  — relacji użytkownika do języka, który używany 
jest w  określonych relacjach społecznych67. W  ramach opisowego 
(pragmatycznego — przy czym nie chodzi tu o pragmatykę językową 
jako dział semiologii) sposobu wypracowania znaczenia następuje 

67 Pragmatykę defi niuje się także jako „relację znaków do interpretatorów”; 
S.C. Lewins on, Pragmatyka, Warszawa 2010, s. 2; R. Carnap zawęża pragma-
tykę do „mówiącego — użytkownika języka”; por. R. Carnap, Pisma seman-
tyczne, Warszawa 2007, s. 17. 
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odwołanie do jego ustalenia w  drodze określonych metod działa-
nia interpretatora. Chodzi zatem o metody pracy z tekstem. Irrele-
wantne jest natomiast to, czy interpretator wypracowuje znaczenie, 
którego nie zna, czy weryfi kuje to, jakiego się domyśla, albo działa 
tak celem wyboru znaczenia spośród jego alternatyw w warunkach 
polisemii. Natomiast „czysty” sposób konstrukcji semantyki polega 
na opowiedzeniu się przez interpretatora za jakimś znaczeniem 
już istniejącym, które ten przyjmuje, albo nie, na podstawie okre-
ślonych kryteriów. M.  Zieliński podaje, że „w  znaczeniu pragma-
tycznym […] wykładnia prawa oznacza zespół pewnych czynności 
odnoszących się do jakichś wyrażeń […], zaś w znaczeniu apragma-
tycznym termin ten oznacza rezultat tych czynności dokonywanych 
w stosunku do owych wyrażeń, a polegający (na razie powiedzmy 
to bardzo ogólnie) na jakichś treściach przypisywanych tym wyra-
żeniom”68. Wariant zmiennej „opisowa i  czysta” dotyczy sytuacji, 
gdy obserwowano, że interpretator wykorzystywał oba te sposoby 
uzyskania semantyki. Istotny udział tej kategorii omawianej zmien-
nej ustalono w badaniach nad praktyką wykładni polskich sądów 
kasacyjnych. Istotne jest zastrzeżenie, że w  tym przypadku ten 
wariant zmiennej nie musi odnosić się do tego samego wyraże-
nia (chociaż przeważnie tak jest). Chodzi o oddanie, w jaki sposób 
znaczenia zostają ustalone, a nie które z nich jest trafniejsze, lepsze 
itp., co zakładałaby porządkowa skala pomiarowa. Brak danych 
oznacza sytuacje, gdy nie ma możliwości poczynienia obserwacji na 
tę okoliczność.
17. Posługiwanie się znaczeniem w formie semantyki czystej: 

1. Zastanym (przyjętym).
2. Tworzenie nowego znaczenia, nie przyjętego we wspólnocie 

komunikacyjnej.
3. Nie dotyczy.
[9] B.D.
Zmienna ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy w  ramach 

zmiennej nr  15 [typ semantyki] zaznaczono w  ramach tej samej 
obserwacji wariant nr 2 „czysta (apragmatyczna)” albo 3 „opisowa 

68 M. Zieliński, Wykładnia prawa…, s. 45; M. Wojciechowski, Spory sędziow-
skie. Zdania odrębne w polskich sądach, Gdańsk 2019, s. 380–381.
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i  czysta”. W  sytuacji, gdy zaznaczono w  zmiennej nr  15  wariant 
nr  1 „opisowa”, w  zmiennej nr  16  przyjmowano wariant „nie 
dotyczy”. Należy zastrzec, że brak danych w przypadku zmiennej 
nr 15 pociąga konieczność równoczesnego przyjęcia braku danych 
w ramach zmiennej nr 16.

Jeżeli ustalono, że w sprawie posługiwano się czystą koncepcją 
semantyki (samodzielnie albo wespół z  formułą opisową, wariant 
nr 3 zmiennej nr 15), można próbować określić, czy jest to znaczenie 
zastane (przyjęte w  doktrynie prawniczej), czy też jest to tworze-
nie nowego znaczenia, do tej pory niefunkcjonującego w  dyskur-
sie prawniczym, teorii prawa, kulturze prawnej itp. Klasyfi kacji 
poszczególnych obserwacji odpowiadających wariantom nr 1 albo 
2  tej zmiennej dokonywano na podstawie wyrażeń zawartych 
w uzasadnieniach, w których odwoływano się albo do znaczenia — 
przykładowo — „zgodnego z dotychczasowym orzecznictwem” itp., 
albo wówczas, gdy wskazywano na potrzebę określenia semantyki 
w sposób nowy, odmienny od zastanego itp.
18. Orientacyjność wykładni:

1. TAK.
2. NIE.
[9] B.D. 
Zmienna dotyczy autoreferencji przez TSUE do własnego orzecz-

nictwa. Zawęża zatem zmienną nr  7 [powoływanie rekonstrukcji 
operatywnych], w  których dopuszcza się powoływanie jakichkol-
wiek źródeł rekonstrukcji z orzecznictwa. Orientacyjność wykładni 
dotyczy próby ustalenia stopnia czerpania źródeł działań interpre-
tacyjnych tylko w  dyskursie pokrewnym wobec danego interpre-
tatora. Obserwacje takie potwierdza się, gdy tekst uzasadnienia 
zawiera takie wyrażenia jak „zgodnie z  dotychczasowym orzecz-
nictwem”, „jak wskazuje się w orzecznictwie TSUE” itp. Kategoria 
„nie” oznacza, że w uzasadnieniu nie zamieszczono wywodów na tę 
okoliczność, zaś braki danych wykluczają możliwość poczynienia 
jednoznacznej obserwacji w tym przedmiocie.
19. Interpretacja historyczna:

1. TAK.
2. NIE.
[9] B.D.
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Zmienna dotyczy komparatystyki historycznej  — w  rożnych 
formułach, zarówno porównywania ewolucji przepisów względem 
danego przedmiotu regulacji, poglądów wskazywanych w  orzecz-
nictwie (ale tylko dotyczących już nieaktualnego stanu praw-
nego, inaczej zmienna dublowałaby te, dotyczące orientacyjności 
wykładni) czy historycznego rozwoju danej instytucji. Interpre-
tacja historyczna wprowadzona została do teorii prawa przez F.C. 
von Savigny’ego i  po dziś dzień bywa wymieniana jako osobna 
metoda interpretacji prawniczej, chociaż w  istocie jest to subdy-
rektywa wykładni językowej. Rzecz związana jest ze  zjawiskiem 
historycznej ewolucji języka, ale bardziej w kontekście źródła prawa 
niż ustalania jego znaczenia w  sytuacji zmieniających się realiów 
społecznych przy niezmienionym brzmieniu aktu normatywnego 
(to pierwsze jest związane z wykładnią dynamiczną). Wariant „tak” 
omawianej zmiennej przyjmowano wówczas, gdy w treści uzasad-
nienia zaobserwowano analizę brzmienia lub sposobu wykładni 
przepisu w  jego aspekcie historycznym. Kategoria „nie” oznacza, 
że w uzasadnieniu nie zamieszczono wywodów na tę okoliczność, 
zaś braki danych wykluczają możliwość poczynienia jednoznacznej 
obserwacji w tym przedmiocie.
20. Wnioskowania prawnicze:

1. Analogia.
2. Rozumowania a foritori.
3. Rozumowanie a contrario.
4. Różne.
5. Brak powołania.
[9] B.D.
Omawiana zmienna dotyczy powoływania w procesie interpre-

tacji rozumowań inferencyjnych, jednak tylko w sytuacji ich zwer-
balizowania w treści uzasadnienia. Poszczególne warianty zmiennej 
odpowiadają rodzajom rozumowań tego typu wyszczególnianym 
jako najważniejsze i  podstawowe w  nauce prawa. Wypada jedy-
nie zaznaczyć, że wariant „różne” oznacza sytuacje, w  których 
w  uzasadnieniu orzeczenia powołano kombinacje rozumowań 
wymienionych w wariantach nr 1–3, ewentualnie, gdy wymieniano 
inne jeszcze rozumowania inferencyjne. Brak powołania to obser-
wacja (ustalenie merytoryczne), że takowe nie wystąpiły w  danej 
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sprawie. Braki danych dotyczą sytuacji, gdy nie ma możliwości 
poczynienia ustalenia na tę okoliczność.
21. Przełamanie znaczenia językowego:

1. TAK.
2. NIE.
[9] B.D.
Zmienna dotyczy trudnej do zbadania sytuacji polegającej na 

odstępstwie przez sąd od możliwego do wypracowania znaczenia przy 
zastosowaniu językowo-logicznej metody wykładni, albo semantyki 
odczytanej w  ramach bezpośredniego rozumienia (i  lingwistycz-
nej percepcji tekstu). Są to zatem wszelkie sytuacje odstępstwa od 
językowego znaczenia wyrażenia. Zdarzenia takie obserwowane są 
rzadko, choćby dlatego, że nawet wówczas, gdy mają miejsce, sądy 
nie werbalizują takiego postępowania w uzasadnieniach. Przełama-
nie znaczenia językowego ma miejsce z uwagi na racje funkcjonalne, 
celowościowe, systemowe, aksjologiczne lub pragmatyczne — przez 
co należy rozumieć rozwiązanie problemu absurdalnego wyniku 
wykładni. Wariant „nie” zmiennej dotyczy sytuacji, gdy sąd nie 
dokonał przełamania znaczenia językowego, zatem powołał inne niż 
językowe argumenty za ustaloną semantyką, ale efekt ich zastosowa-
nia nie pozostawał w kolizji ze znaczeniem językowym, które mieści 
się w ramach alternatyw językowych. Braki danych dotyczą sytuacji, 
gdy nie ma możliwości poczynienia obserwacji.

 Problem zmiennych zakłócających

Na zakończenie pozostaje jeszcze rozwinięcie zagadnienia zasy-
gnalizowanego we wstępie, a  mianowicie problemu zmiennych 
zakłócających, przy czym chodzi tu o wszystkie okoliczności, które 
nie pochodząc od zastosowanej metodologii, mogą wpływać na 
uzyskane wyniki. Nie są to zatem zmienne w sensie operacyjnym, 
ale czynniki mające znaczenie dla prawidłowo przeprowadzonego 
procesu badawczego. Są to więc społeczne, kognitywne czy meto-
dologiczne uwarunkowania negatywnie oddziaływujące na proces 
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badawczy, które dzieli się na zmienne subiektywne i obiektywne69. 
Pierwsze identyfi kują błędy powodowane właściwościami bada-
cza, drugie warunkami ekspozycji i rodzajem materiału empirycz-
nego. Na potrzeby niniejszego projektu można jedynie odnieść się 
do najważniejszych problemów rzutujących na proces badawczy, 
w szczególności mając na uwadze specyfi kę analizy praktyki inter-
pretacyjnej sądu zagranicznego.

W pierwszej kolejności wypada jednak syntetycznie odnieść się 
do zmiennych subiektywnych. Wśród nich wymienia się właściwo-
ści badacza, spośród których na plan pierwszy wysuwa się fakt, że 
analiza orzecznictwa TSUE odbywała się poprzez pracę tylko jednej 
osoby, nie zaś przez zespół ekspertów, czy też zewnętrznych anali-
tyków wzajemnie kontrolujących oceny poszczególnych orzeczeń na 
podstawie przygotowanego kwestionariusza. Drugie rozwiązanie 
jest z  pewnością bardziej obiektywne. Polega na ekspozycji mate-
riału empirycznego oceniającym go niezależnie od siebie badaczom, 
a następnie wyborze kwalifi kacji kategorii poszczególnych zmien-
nych na podstawie dominującego wyboru wszystkich ekspertów 
(ważne, by ich liczba była nieparzysta). Wydłuża to znacznie proces 
analizy i zwiększa ogólną trudność realizacji projektu. Z pewnością 
prowadzenie badań — i to nad praktyką wykładni TSUE — przez 
jedną osobę obarczone jest określonym stopniem indywidualnych 
ocen, uwikłaniem badacza w  stanowiska teoretyczne, rodzime 
nastawienie do rozwiązywania problemów teorii wykładni prawa 
czy brak możliwości uchwycenia zewnętrznego know-how prowa-
dzenia wykładni w  warunkach sądu unijnego. Kolejnym czyn-
nikiem zakłócającym badania omawiane w  niniejszym projekcie 
natury subiektywnej dotyczą analizy prowadzonej w tym wypadku 
„zza biurka”. O  ile analiza praktyki interpretacyjnej sądu krajo-
wego jest łatwiejsza z uwagi na wspólny układ odniesienia w postaci 
siatki pojęciowej, nauki prawa, postrzegania podstawowych proble-
mów teoretyczno-prawnych, o  tyle wzbogacenie procesu badaw-
czego praktyki interpretacyjnej TSUE o dodatkowe metody analizy 
w postaci wywiadu z sędziami, czy też jakiejś formy obserwacji być 
może poszerzyłoby wiedzę o  praktyce interpretacyjnej tego sądu. 

69  A. Memmon, A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia, Gdańsk 2003, s. 134.
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Wszakże w  istotny sposób modyfi kowałoby to założenia orienta-
cyjnego badania wykładni i  prowadziło  — być może  — do zbyt-
niej heteronomii metod analizy, to okoliczność tę (a  raczej brak 
organizacji procesu badawczego z  wykorzystaniem innych metod 
empirycznych) można zakwalifi kować jako przykład subiektywnej 
zmiennej zakłócającej.

Czynniki natury obiektywnej, które stanowią zakłócenie meto-
dologii badań w  niniejszym projekcie dotyczą przede wszystkim 
specyfi ki materiału empirycznego, czyli formy uzasadnień orze-
czeń TSUE, które są bardziej syntetyczne niż orzeczenia krajowych, 
polskich sądów najwyższego szczebla (Trybunału Konstytucyj-
nego, Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyj-
nego). Zakres rozważań interpretacyjnych nie zawsze jest w  tych 
judykatach wystarczająco obszerny do przeprowadzenia ustaleń 
w  przedmiocie przyjmowanego wzorca interpretacyjnego  — czyli 
tego, czego dotyczy problem badawczy. Z  drugiej strony należy 
wskazać, że analizy orzecznictwa TSUE są podejmowane w sposób 
podobny do prezentowanego w niniejszym opracowaniu. Alterna-
tywą byłoby uznanie, że materia ta jest niepoznawalna i nie można 
odczytać dominanty praktyki interpretacyjnej tej instytucji Unii. 
Takie postawienie sprawy jest jednak jeszcze bardziej wątpliwe 
metodologicznie, bowiem przekreślałoby niemal wszystkie studia 
nad orzecznictwem sądowym. Przeciwnie, wypada uznać, że choć 
badany materiał empiryczny odznacza się defi cytami w  zakre-
sie poszukiwanych treści, wynika to z  jego natury. Należy zatem 
jedynie zaznaczyć, że uzyskane wyniki odznaczają się określonym 
ograniczeniem co do możliwości odszukania dominującego wzorca 
interpretacyjnego. Jednak opis jednocechowy daje już pewien obraz 
praktyki interpretacyjnej TSUE, szczególnie mając na uwadze te 
zmienne, które ustalają kwestie niebudzące większych trudno-
ści w  ich obserwacji, np.  metody wykładni, kwestia powołania 
rekonstrukcji operatywnych lub doktrynalnych, orientacyjność 
wykładni, interpretacja historyczna itp. Kwestionariusz badawczy 
został względem poprzednich badań wg koncepcji orientacyjności 
przeformułowany do tego stopnia, by analizować kwestie łatwiejsze 
do ustalenia, z uwzględnieniem zarysowanych powyżej uwarunko-
wań orzecznictwa TSUE.



 ROZDZIAŁ DRUGI

 Opis jednocechowy wykładni  dokonywanej 

przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej

 Sposób prezentacji wyników 

W niniejszym rozdziale zaprezentowano wyniki przeprowadzonych 
empirycznych analiz wykładni dokonywanej przez Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na podstawie statystycznej 
analizy jego orzecznictwa. Uzyskane wyniki obserwacji zamiesz-
czono w  tabelach oraz zilustrowano grafi cznie za pomocą wykre-
sów kołowych obrazujących procent obserwacji danego wariantu 
zmiennej. Opis jednocechowy polega na prezentacji wyników 
w aspekcie analizowanej jako każda z osobna, zmiennych zawartych 
w kwestionariuszu badawczym. Tym samym prezentowane wnioski, 
na tym etapie rozważań, nie zawierają podsumowań formułowa-
nych w odniesieniu do relacji między poszczególnymi zmiennymi.

Omówienia wymaga wybrany sposób prezentacji wyni-
ków w  tabelach. Poszczególne warianty (kategorie) omawianej 
w każdym podrozdziale zmiennej zawarto w wierszach. Kolumny 
prezentują informacje w przedmiocie: częstości uzyskanych wyni-
ków i procentu obserwacji obliczanego z uwzględnieniem braków 
danych oraz w  kolumnie „procent ważnych”, który zawiera dane 
jedynie na podstawie n-ważnych obserwacji. Wprawdzie w niniej-
szych badaniach nie wystąpił problem dużej ilości braków danych, 
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jednak dla rzetelności przedstawianych wyników postanowiono 
ujawniać ich skalę. Rzecz dotyczy ujawniania nasilenia występowa-
nia sytuacji, w których na podstawie analizy uzasadnienia danego 
judykatu nie było możliwe podjęcie decyzji w przedmiocie kwali-
fi kacji obserwacji pod kategorię badanej zmiennej (np.  podjęcia 
ustalenia w przedmiocie tego, jakie metody wykładni zostały przez 
sąd w  danym przypadku zastosowane). Problem wpływu ilości 
obserwacji zaliczonych jako braki danych występuje w  zasadzie 
jedynie wówczas, gdy wielkość badanej próby w niewielkim stopniu 
przekracza próg wymagany do tego, by była ona reprezentatywna. 
W sytuacji, jak w niniejszych badaniach, gdy przebadano całą popu-
lację albo gdy wielkość próby przekracza znacznie wymagany próg 
ilościowy do tego, by była ona reprezentatywna, to wówczas okre-
ślona wartość obserwacji, w których nie było możliwe poczynienie 
ustalenia, nie wpływa na rzetelność (reprezentatywność/diagno-
styczność) uzyskanych wyników. 

Jak już wspomniano, w ramach uzyskanych wyników nie stwier-
dzono znaczących ilości braków danych, także w  próbie (n = 69) 
postanowień. Mimo wszystko zdecydowano się w tabelach zamie-
ścić informację o częstości i procencie braków danych dla transpa-
rentności uzyskanych wyników. Ilości braków danych informują 
również w  pewien sposób o  tym, na ile uzyskany materiał empi-
ryczny pozwala na czynienie ustaleń będących przedmiotem badań. 
Duże ilości braków danych sugerują trudności w czynieniu obser-
wacji lub określone dysfunkcje kwestionariusza badawczego, przede 
wszystkim w  aspekcie trafności określonych kategorii zmiennych 
przeznaczonych do analizy.

Celem przypomnienia należy zatem zaznaczyć, że w  tabeli 
kolumna częstości obrazuje ilość (n) obserwacji zakwalifi kowa-
nych pod daną kategorię (wariant) analizowanej zmiennej. Procent 
n-ważnych obserwacji wyliczany jest jedynie w oparciu o skutecznie 
poczynione ustalenia i jest najważniejszym wskaźnikiem frakcyjnej 
analizy wyników.

Dla zachowania przejrzystości wywodu, w  ramach omawia-
nia poszczególnych zmiennych wyniki zostały zaprezentowane 
i omówione w każdym z podrozdziałów w odniesieniu zarówno do 
próby wyroków, jak i postanowień.
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 Powoływane metody wykładni

Empiryczna analiza orzecznictwa TSUE ujawniła stałą i dość jedno-
litą praktykę polegającą na powoływaniu kombinacji dyrektyw 
wykładni, klasyfi kowanych w  literaturze zgodnie z  wyszczegól-
nianą tzw.  triadą trzech metod interpretacji prawniczej: języko-
wo-logiczną, systemową i  celowościowo-funkcjonalną. Na uwagę 
zasługuje wysoki, bo ok. 60-proc. udział w obu badanych próbach 
właśnie takiego modelu posługiwania się dyrektywami wykładni. 
Oznacza on, że w  przeważającej większości TSUE nie dokonuje 
wykładni w  oparciu o  jedną grupę dyrektyw interpretacyjnych 
(stosując np.  prymat wykładni językowo-logicznej), ale posługuje 
się co najmniej więcej niż jedną metodą wykładni. W  sytuacjach 
odwrotnych, tj.  wówczas, gdy treść wywodu interpretacyjnego, 
który zamieszczony został w  uzasadnieniu orzeczenia, wskazuje 
na zastosowanie jednej grupy dyrektyw, w obu badanych próbach 
obserwujemy najwyższe wyniki w  zakresie pierwszego wariantu 
zmiennej, tj. dokonania rozstrzygnięcia interpretacyjnego w opar-
ciu o  zastosowanie dyrektyw językowo-logicznych (25,9% obser-
wacji w próbie wyroków i blisko 33% w próbie postanowień). Jest 
to zrozumiałe, gdyż zwykle to w oparciu o rozumowania językowe 
rozstrzygane są tzw. łatwe przypadki interpretacyjne, tj. takie, które 
nie tworzą tzw.  sytuacji wykładni, tj.  nie wymagają zastosowa-
nia większej grupy, zróżnicowanych dyrektyw interpretacyjnych. 
Warto podkreślić, że z  orzecznictwa TSUE wyłania się szeroki 
sposób rozumienia metody wykładni językowo-logicznej. Wypada 
bowiem przypomnieć, że pierwsze stanowisko teoretyczne za zasto-
sowanie prawniczej metody interpretacji językowej uznaje jedynie 
wdrożenie przez interpretatora konkretnie prawniczych dyrek-
tyw wykładni (np. poprzez odwołanie się do defi nicji legalnej jako 
samodzielnej subdyrektywy wykładni, zakazu wykładni per non 
est, dyrektywy języka prawnego, albo języka specjalistycznego itp.). 
Tym samym wykorzystanie przez interpretatora semantyczno-syn-
taktycznych reguł języka powszechnego nie jest traktowane jako 
przykład zastosowania metody językowej, ale przykład tzw. lingwi-
stycznej percepcji tekstu, której status w świetle typologii wykładni 
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 Tabela 3. Powoływane metody wykładni

Wyroki Postanowienia

Ważne Częstość Procent Procent 
ważnych Częstość Procent Procent 

ważnych
językowo-logiczna 70 25,6 25,9 22 31,9 32,8

systemowa 1 0,4 0,4 0 0 0
celowościowa lub 
funkcjonalna 27 9,9 10 5 7,2 7,5

kombinacje 172 63 63,7 40 58 59,7

ogółem 270 98,9 100 67 97,1 100

b.d. 3 1,1   2 2,9  

Ogółem 273 100   69 100  

 

25,9

0,4

1063,7

Językowo-logiczna systemowa celowościowa lub funkcjonalna kombinacje

 Wykres 1. Wyroki — powoływane metody wykładni

 

32,8

0
7,5

59,7

Językowo-logiczna systemowa celowościowa lub funkcjonalna kombinacje

 Wykres 2. Postanowienia — powoływane metody wykładni
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jest niejasny. Nie może być ona bowiem zakwalifi kowana jako rodzaj 
tzw. wykładni nieświadomej (jak w koncepcji semantycznej Jerzego 
Wróblewskiego), bowiem ta polega na bezpośrednim (izomorfi cz-
nym) odczytaniu znaczenia, a zastosowanie np. reguł składniowych 
określonego języka jest już świadomym wykorzystaniem pewnych 
rozumowań językowych. Różnica sprowadza się do tego, jak mocno 
przeciwstawia się wykładnię prawniczą tzw.  interpretacji huma-
nistycznej, w której — z istoty rzeczy — również wykorzystuje się 
podstawowe reguły znaczeniowe określonego języka. Wprawdzie 
w  orzecznictwie TSUE (jak i  każdego sądu) tak wnikliwe wątki 
teoretyczne nie są poruszane, bo nie ma ku temu potrzeby i sensu, 
to rzecz jest istotna z powodu prawidłowego kwalifi kowania sytu-
acji polegających na odwoływaniu się przez określony organ  — 
w niniejszych badaniach TSUE — do koncepcji tzw. bezpośredniego 
rozumienia. Polega ona na niepowoływaniu się na żadne operacje 
natury pragmatycznej, kwalifi kowane jako językowe, a  odwołanie 
się przez interpretatora do zjawiska określanego jako izomorfi a — 
czyli operacji intelektualnej, której najbliżej do tzw. psychologicznej 
koncepcji znaczenia. Wiąże się ona z  podświadomym, bez wdra-
żania określonych operacji intelektualnych, ustalaniem znacze-
nia jedynie w oparciu o bezpośrednią percepcję wyrażenia, której 
towarzyszy od razu mentalna reprezentacja oznaczanego obiektu. 
W uzasadnieniach orzeczeń sytuacja taka występuje np. wówczas, 
gdy sąd podaje jedynie jednostkę redakcyjną aktu normatywnego, 
powołuje się na bezpośrednie brzmienie przepisu, a  nawet wska-
zuje — jak niekiedy czyni to TSUE — na proste, językowe znacze-
nie określonego wyrażenia. Szerszej analizie zjawisko to poddamy 
w  kolejnym rozdziale, poświęconym wnioskom ze  statystycznego 
opisu wykładni w orzecznictwie TSUE. 

Jak już sygnalizowano, z orzecznictwa TSUE wyłania się obraz, że 
sąd ten nie czyni linii demarkacyjnej między zastosowaniem stricte 
prawniczych dyrektyw wykładni językowej a  semantycznym lub 
syntaktycznym wykorzystaniem reguł określonego języka. Rzecz ta 
wynika również zapewne z aspektu translacyjnego i multilingwistycz-
nego, w jakim funkcjonuje TSUE i  jego orzecznictwo. Tym samym 
niuanse tego rodzaju są albo trudno dostrzegalne, albo w ogóle nie do 
stwierdzenia na poziomie empirycznych analiz orzecznictwa.
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Podsumowując, profi l zastosowania metod wykładni jest w przy-
padku TSUE w  badanej próbie dość jednolity. Dominuje łączne 
zastosowanie dyrektyw wykładni, przy czym, jak wynika z  treści 
uzasadnień przebadanych orzeczeń, TSUE nie odwołuje się w zasa-
dzie nigdzie do znanego doktrynie prawniczej postulatu pierwszeń-
stwa wykładni językowej, pojmowanego jako nadawanie jej wyższej 
pozycji względem pozostałych dyrektyw wykładni. W orzecznictwie 
TSUE — przynajmniej w badanej próbie — takie stanowisko inter-
pretacyjne nie pojawia się nigdzie, poza — co najwyżej — sygnali-
zowanie temporalnego ujęcia wykładni językowo-logicznej, jako 
z  istoty rzeczy rozpoczynającej proces wdrażania dyrektyw inter-
pretacyjnych. W badanej próbie, TSUE wyraźnie preferuje stanowi-
sko równorzędnego traktowania metod wykładni, z istotną pozycją 
metody celowościowej (o czym za chwilę). Tym samym dominujący 
model stosowania metod wykładni przez ten sąd, w badanej próbie, 
sprowadza się przede wszystkim do równorzędnego traktowania 
metod wykładni i wykorzystywania zróżnicowanego katalogu dyrek-
tyw interpretacyjnych, które w teorii prawa grupowane są w obrębie 
wspomnianej już triady metod: językowej, systemowej i celowościo-
wo-funkcjonalnej. Tę nomenklaturę TSUE zresztą podziela, powołu-
jąc właśnie tak określane dyrektywy wykładni.

Na zakończenie omawiania wyników tej zmiennej wypada jesz-
cze zaznaczyć, że orzecznictwo TSUE w  badanej próbie zawiera 
obszerny — szczególnie na tle, przykładowo polskich sądów kasa-
cyjnych — materiał empiryczny, który pozwala na czynienie usta-
leń w przedmiocie powoływanych metod wykładni. W zbadanych 
uzasadnieniach powszechnie, skrupulatnie i  zwykle obszernie 
(choć to ostatnie zależy od wagi problemu interpretacyjnego) TSUE 
relacjonuje metody wykładni, które posłużyły w danej sprawie do 
rozstrzygnięcia danego problemu interpretacyjnego.

 Charakterystyka metody celowościowej

Dla uchwycenia specyfi ki wdrażania przez TSUE poszczególnych 
metod interpretacji prawniczej konieczne jest przeanalizowanie roli 
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 Tabela 4. Charakterystyka metody celowościowej

Wyroki Postanowienia

Ważne Częstość Procent Procent 
ważnych Częstość Procent Procent 

ważnych
samoistna 33 12,1 12,3 5 7,2 7,4

funkcjonalna 36 13,2 13,4 8 11,6 11,8
korekta znaczenia 
językowego 124 45,4 46,3 31 44,9 45,6

brak zastosowania 75 27,5 28 24 34,8 35,3

ogółem 268 98,2 100 68 98,6 100

b.d. 5 1,8   1 1,4  

Ogółem 273 100   69 100  

 

12,3

13,4

46,3

28

samoistna funkcjonalna korekta znaczenia językowego brak zastosowania

 Wykres 3. Wyroki — charakterystyka metody celowościowej

 

7,4

11,8

45,6

35,3

samoistna funkcjonalna korekta znaczenia językowego brak zastosowania

 Wykres 4. Postanowienia — charakterystyka metody celowościowej
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dyrektyw celowościowych w  ramach przeprowadzanej przez ten 
sąd wykładni prawa. Wynika to z kilku czynników, wśród których 
wypada wymienić:
• łatwość diagnozowania istotnej roli wykładni celowościo-

wej w ramach orzecznictwa TSUE, nawet w wyniku pobieżnej 
(niefachowej) analizy jego orzecznictwa,

• intuicje w  ramach doktryny prawniczej, które potwierdzają 
powyższe zjawisko, w tym akcentowanie prawotwórczej działal-
ności TSUE, która zharmonizowana jest z  procesem integracji 
europejskiej, co objawia się w istotnej roli rozumowań celowościo-
wo-funkcjonalnych w ramach przeprowadzanej wykładni prawa,

• deklaracje samych sędziów TSUE w ramach wystąpień tak nauko-
wych, jak i publicystycznych, w których omawiana jest wiodąca 
rola interpretacji celowościowej, spowodowana specyfi ką przed-
miotu interpretacji, jakim jest ogólność wyrażeń użytych przez 
prawodawcę europejskiego, jak i specyfi czne umocowanie i rola 
TSUE, który jako organ Unii Europejskiej wpisuje się w proces 
integracji i zmuszony jest do ważenia wartości w postaci tożsa-
mości państw członkowskich oraz integracji europejskiej przez 
pryzmat interpretacji celowościowej. 
Jak ustalono, w ramach powoływanych metod wykładni TSUE 

w  przeważającej liczbie przypadków, w  badanej próbie, stosuje 
kombinacje dyrektyw interpretacyjnych. Wykładnia systemowa 
w  bardzo nielicznych przypadkach umożliwia samoistnie rozwi-
kłanie sytuacji interpretacyjnej, przez którą rozumie się zwykle 
zaistnienie stanu polisemii, tj.  wieloznaczności interpretowanego 
wyrażenia albo przepisu prawa. Ta z  kolei polega przeważnie na 
zaistnieniu alternatyw interpretacyjnych, z których wybór właści-
wego znaczenia odbywa się poprzez eliminację konkurencyjnych za 
pomocą stosowanych metod wykładni. To łączne wdrożenie dyrek-
tyw interpretacyjnych odbywa się poprzez ich określony układ — 
kombinację, stąd wybór takiej nazwy na oddanie specyfi ki tego 
zachowania interpretacyjnego.

Wśród kombinacji dyrektyw wykładni zastosowanie mają z istoty 
rzeczy te, które są typu językowego i celowościowego. Rola tych ostat-
nich sprowadza się albo do realizacji funkcji pomocniczej i wówczas 
służy raczej weryfi kacji poprawności znaczenia językowego, wspiera 
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rozumowanie systemowe, a nawet służy dociekaniu przez interpre-
tatora motywów, którymi kierował się prawodawca. Oczywiście nie 
wszystkie z powyżej wymienionych argumentów stosowanych przez 
interpretatora odwołującego się do metody celowościowej są uzna-
wane za stricte interpretację funkcjonalną. Analizując wykładnię 
TSUE, chodzi o uchwycenie roli, jaką te rozumowania pełnią na tle 
dyrektyw celowościowych, a przede wszystkim o to, czy są od nich 
w istocie ważniejsze, naddeterminując znaczenie, czy też służą wstrze-
mięźliwości interpretacyjnej i nie prowadzą do tworzenia znaczenia, 
które słabo można obronić w świetle językowych dyrektyw wykładni. 

Jak już sygnalizowano, ta ostatnia kwestia wiąże się z kontrargu-
mentem, często zresztą podnoszonym, że TSUE jest zmuszony do 
stosowania metody celowościowej, co odbierane jest jako interpre-
tacyjny aktywizm z uwagi na multilingwistyczność źródeł prawa, 
w  których przychodzi mu argumentować podejmowane decyzje 
interpretacyjne. Innymi słowy, odbiór przez audytorium wyniku 
zastosowanych operacji intelektualnych, czyli tzw.  wykładni 
apragmatycznej, w  tym przypadku będącej w  prymarny sposób 
skutkiem zastosowanych dyrektyw celowościowych, uzależniony 
jest od językowego kontekstu, który występuje po stronie odbiorcy, 
a nie interpretatora, jakim jest TSUE. Druga okoliczność ma wyni-
kać z  defi cytów unijnych źródeł prawa, które  — choć nie wszyst-
kie — są niekiedy bardzo ogólne, co zmusza TSUE do poszukiwania 
znaczenia w oparciu o twórczą interpretację zasad integracji, czy też 
wprost powoływanie się na podstawowe wartości Unii Europejskiej. 
To też odbierane jest jako interpretacja celowościowa, która skutkuje 
nie zawsze uzasadnionym aktywizmem interpretacyjnym. Innymi 
słowy, wykorzystanie metody celowościowej wynika z uwarunko-
wań, w których przychodzi TSUE podejmować działania interpreta-
cyjne, a są one związane zarówno z właściwościami unijnych aktów 
prawnych, jak i kontekstem socjolingwistycznym przeprowadzanej 
wykładni na tak wysokim poziomie analizy. 

Oczywiście, nawet akceptując takie zapatrywanie w sensie opiso-
wym, nie zmienia to istoty rzeczy, że korekta znaczenia językowego 
w  oparciu o  rozumowania celowościowe jest przykładem aktywi-
zmu interpretacyjnego. Uzyskane wyniki obrazują dość jednoznacz-
nie, że w badanej próbie to właśnie w taki sposób wykorzystywana 
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jest przez TSUE celowościowo-funkcjonalna metoda interpretacji. 
W obu badanych próbach, charakterystyka metody celowościowej 
sprowadza się do właśnie takiej jej roli. W obu badanych próbach, 
w blisko 50% obserwacji ustalono, że służy ona korekcie znaczenia 
językowego. Jako metoda samoistna, niezależna od rozumowań 
językowych, wykorzystywana jest relatywnie rzadko (12% w próbie 
wyroków, 7,4% w próbie postanowień). To jednak takie zastosowanie 
dyrektywy celowościowej służy interpretacyjnej wstrzemięźliwo-
ści, bowiem sprowadza się wówczas do weryfi kacji lub wzmoc-
nienia określonych racji językowych. Wybór znaczenia  — nawet 
w stanie wieloznaczności — ma jednak wówczas miejsce na etapie 
rozumowań językowych, a  w  układzie, gdy metoda celowościowa 
służy korekcie znaczenia językowego, to wówczas mamy w  istocie 
do czynienia ze zjawiskiem, które już sygnalizowano, a które okre-
śla się mianem naddeterminacji wykładni. Wówczas kluczową rolę 
odgrywają argumenty pozatekstowe, które są głównym motywem 
rozstrzygnięcia interpretacyjnego.

Powyższe ustalenia pozwalają już na tak wczesnym etapie rozwa-
żań uchwycić istotny element ogólnego modelu wykładni TSUE — 
rzecz jasna w  ramach badanej próby. Polega on na traktowaniu 
wszystkich dyrektyw wykładni jako sobie równorzędnych i stoso-
waniu ich łącznie, natomiast rozstrzyganie kolizji między znacze-
niami uzyskanymi wskutek ich zastosowania poprzez odwołanie 
się do argumentów celowościowych. Tym samym metoda celowo-
ściowo-funkcjonalna odgrywa najistotniejszą rolę w  wykładni 
dokonywanej przez TSUE. W badanej próbie, w wielu przypadkach 
jest ona decydująca w  ramach wypracowywanego rozstrzygnięcia 
interpretacyjnego.

 Powołanie się na bezpośrednie rozumienie lub stan izomorfi i

W obu badanych próbach — przy czym w nieco większym stopniu 
w  ramach postanowień  — TSUE w  relatywnie znaczącej liczbie 
obserwacji powołuje się na bezpośrednie rozumienie przepisu, 
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 Tabela 5. Powołanie się na bezpośrednie rozumienie lub stan izomorfi i

  Wyroki Postanowienia

Ważne Częstość Procent 
ważnych Częstość Procent 

ważnych
Tak 85 31,1 28 40,6

Nie 188 68,9 41 59,4

Ogółem 273 100 69 100

 

31,1

68,9

TAK NIE

 Wykres 5. Wyroki — powołanie się na bezpośrednie rozumienie lub stan 
izomorfi i

 

40,6

59,4

TAK NIE

 Wykres 6. Postanowienia — powołanie się na bezpośrednie rozumienie lub 
stan izomorfi i
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stan jasności znaczeniowej albo jednoznaczność (izomorfi ę) 
danego wyrażenia1. Ów „relatywnie” wysoki udział obserwa-
cji, w  których TSUE w  określonym zakresie odwoływał się do 
bezpośredniego rozumienia, bierze się z porównania tej praktyki 
z polskimi sądami, w szczególności kasacyjnymi2, których badania 
orzecznictwa prowadzą do wniosku o  stopniowym odchodzeniu 
od praktykowania takiego sposobu przeprowadzania wykładni 
prawa. Dla ścisłości wypada jednak zaznaczyć, że w żadnym judy-
kacie w badanej próbie nie stwierdzono, by TSUE wiązał powoły-
wanie się na bezpośrednie rozumienie lub stan jednoznaczności 
znaczeniowej z jakąś szerszą koncepcją teoretyczną (o czym szerzej 
dalej, co wynika w  ogóle z  afi lozofi cznego stylu sporządzania 
uzasadnień przez ten organ). Z pewnością nie można zatem łączyć 
wyrażanego dość często w  uzasadnieniach TSUE powoływania 
się na bezpośrednie rozumienie ze  znaną w  semantyczno-inten-
sjonalnej teorii wykładni J.  Wróblewskiego koncepcją wykładni 
nieświadomej. Ta ostatnia, także w polskim orzecznictwie, trakto-
wana jest jako anachroniczna3. Mechanizm interpretacyjny polega 

1 Por. fragment z postanowienia TSUE z dn. 16.06.2021, sygn. C-684/20:
Nie jest zatem możliwe, bez wypaczenia jasnej treści art.  263  TFUE, uwzględ-

nienie argumentów podniesionych przez wnoszącą odwołanie w  ramach zarzutów 
pierwszego i piątego, zgodnie z którymi pojęcie autorów aktów, do których odnosi się 
to postanowienie, czyli instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, należy 
interpretować szeroko, tak aby uznać, że sporna deklaracja została przyjęta przez 
instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną Unii w rozumieniu tego przepisu, lub 
aby przynajmniej utożsamić wniesioną do Sądu skargę ze  skargą na decyzję Rady 
ze względu na jej udział w przyjęciu i ogłoszeniu tej deklaracji.

Jest oczywiste, że taka wykładnia byłaby sprzeczna z  wolą autorów traktatów, 
aby wyłączyć spod kontroli sądowej Trybunału akty przyjmowane przez państwa 
członkowskie takie jak decyzje o  mianowaniu członków sądów Unii, wyrażoną 
w  art.  263  TFUE, którego zakres stosowania jest ograniczony wyłącznie do aktów 
prawa Unii przyjętych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.
2 A.  Kotowski, Wykładnia sądów kasacyjnych, Warszawa 2020, s.  99  i  n., 
182 i n., 241 i n.
3 „Wyrażane niekiedy zapatrywanie, że nie można uznać prawnej doniosło-
ści znaczenia nadanego oświadczeniu woli przez same strony, gdy odbiega ono 
od jasnego sensu oświadczenia woli wynikającego z reguł językowych, nawią-
zuje do niemającej oparcia w art. 65 k.c., anachronicznej koncepcji wyrażonej 
w  paremii clara non sunt interpretanda. Najnowsze gruntowne wypowie-
dzi nauki prawa cywilnego odrzuciły tę koncepcję. Zerwał z  nią także Sąd 
Najwyższy w  kilku orzeczeniach wydanych w  ostatnich latach”. Wyrok SN 
z dnia 15 września 2005 II CK 69/05, LEX nr 311311.
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wówczas na powoływaniu się wprawdzie na bezpośrednie rozu-
mienie danego wyrażenia albo nawet całego przepisu, a  jedno-
cześnie przy braku wskazywania na fakt nieprzeprowadzania 
wykładni jako takiej. Bezpośrednie rozumienie lub jednoznacz-
ność traktowana jest jako  — jak się zdaje  — wynik weryfi kacji 
o charakterze empirycznym, tj., że w określonym dyskursie dane 
znaczenie jest dominujące i nie wzbudza wątpliwości. W orzecz-
nictwie TSUE zwykle nie pociąga to za sobą braku zamieszczania 
relacji z  przeprowadzania jakichkolwiek rozumowań interpre-
tacyjnych, w  szczególności, mimo wszystko do odwoływania się 
do znaczeniowych i  składniowych reguł języka powszechnego. 
Dlatego w  części obserwacji, w  badanej próbie, ustalono, że sąd 
powoływał się na argument z bezpośredniego rozumienia, ale i tak 
w określonym zakresie wdrażano pewne metody wykładni, przy 
czym nie zawsze językowe, a  dość często w  takich przypadkach 
celowościowe (por.  następny rozdział i  analizę współzmienności 
kategorii zmiennych: powoływanie się na bezpośrednie rozumie-
nie oraz powoływanie metod wykładni).

 Powołanie rekonstrukcji operatywnych

Analiza obu badanych prób ujawniła stałą i łatwą do zaobserwowa-
nia praktykę interpretacyjną TSUE, która polega na bardzo częstym 
(wskaźniki ok.  90%) powoływaniu wzorca wykładni z  własnego 
orzecznictwa. Rekonstrukcje operatywne wiążą się z  powoływa-
niem się na wzorzec interpretacyjny o charakterze pragmatycznym 
lub apragmatycznym, który może, acz nie musi, stanowić podstawę 
do rozstrzygnięcia danej sprawy (w sensie — wypracowania okre-
ślonego poglądu prawnego). Ta druga okoliczność badana jest za 
pomocą zmiennej: orientacyjność wykładni (por. dalej). Podsumo-
wując — orzecznictwo TSUE w badanej próbie zawiera bardzo dużą 
liczbę przypadków, gdy sąd ten powołuje określone poglądy, stanowi-
ska, pożądane wzorce wykładni z własnego orzecznictwa. Skala tego 
zjawiska zdaje się większa niż w sądach krajowych, w szczególności 
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 Tabela 6. Powołanie rekonstrukcji operatywnych

  Wyroki Postanowienia

Ważne Częstość Procent 
ważnych Częstość Procent 

ważnych
Tak 237 86,8 66 95,7

Nie 36 13,2 3 4,3

Ogółem 273 100 69 100

 

86,8

13,2

TAK NIE

 Wykres 7. Wyroki — powołanie rekonstrukcji operatywnych

 

95,7

4,3

TAK NIE

 Wykres 8. Postanowienia — powołanie rekonstrukcji operatywnych
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jest jeszcze bardziej znacząca niż w polskich sądach kasacyjnych4. 
Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że taka praktyka jest 
w przypadku TSUE normą postępowania w zakresie przeprowadza-
nej wykładni oraz uzasadniania decyzji interpretacyjnej.

 Powołanie rekonstrukcji doktrynalnych

Wyniki w  przypadku tej zmiennej są w  obu badanych próbach tak 
jednoznaczne, że nie wymagają prezentacji grafi cznej. Przypomnijmy, 
że rekonstrukcje doktrynalne są odpowiednikiem operatywnych, 
z  tą oczywistą różnicą, iż powoływane są wzorce interpretacyjne 
z doktryny prawniczej, nie zaś z orzecznictwa. Przy czym pojmuje się je 
szeroko — jako w zasadzie wszelkie poglądy dotyczące rozstrzygnięcia 
interpretacyjnego danego zagadnienia. Mają charakter zwykle dogma-
tycznoprawny, ale w określonym stopniu mogą zawierać wskazania na 
publikacje z nauk ogólnych prawoznawstwa (np. w kwestii ogólnych 
zasad przeprowadzania wykładni) lub z  poszczególnych dogmatyk, 
w postaci komentarzy, opracowań specjalistycznych a nawet popula-
ryzatorskich. Wszystko to wzmacnia argumentację rozstrzygnięcia, 
czyni ją bardziej transparentną i ogólnie rzecz biorąc, kojarzone jest 
z  argumentowaniem decyzji interpretacyjnej zbieżnej z  postulatem 
„siły argumentów”, nie zaś „argumentem siły”. 

Oczywiście uwarunkowania uzasadnień orzeczeń wydawa-
nych przez TSUE związane są z tzw. francuskim, a nie niemieckim 
stylem uzasadniania. Ten pierwszy charakteryzuje się decepcją 
części motywów rozstrzygnięcia, a ujawnianiem jedynie tych natury 
podstawowej. Nie zmienia to jednak istoty rzeczy i nie oznacza, że 
samo w  sobie jest usprawiedliwieniem dla takiego  — co wypada 
jednoznacznie ocenić — dość archaicznego sposobu uzasadniania. 

Należy bowiem zwrócić uwagę, że powoływanie się w uzasadnie-
niach na rekonstrukcje doktrynalne pozwala zweryfi kować, które 
poglądy z nauki prawa były istotne dla składu orzekającego i czym 

4 A. Kotowski, Wykładnia sądów…, s. 121 i n., 194 i n., 251 i n.
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kierowano się, w tym zakresie, dokonując rozstrzygnięcia interpre-
tacyjnego. Oczywiście brak wskazania na ten fakt w uzasadnieniu 
nie jest równoznaczny z  tym, że sąd nie korzystał ze  źródeł tego 
rodzaju. Brak powołania rekonstrukcji doktrynalnych w  uzasad-
nieniu nie pozwala z istoty rzeczy stwierdzić takiego stanu rzeczy. 

Podsumowując, w badanej próbie orzecznictwa TSUE nie stwier-
dzono, by sąd ten przy dokonywaniu wykładni prawa kierował się 
źródłami z doktryny prawniczej. W  jednym przypadku, w próbie 
wyroków odnotowano, że sąd powołał się na bliżej nieokreślone 
źródło specjalistyczne, co jednak nie zmienia ogólnego ustalenia 
w analizowanej kwestii.

 Wykładnia statyczna albo dynamiczna

Wyniki w obu badanych próbach pozwalają jednoznacznie przyjąć, 
że TSUE przeprowadza wykładnię wg paradygmatu, określanego 
w  teorii prawa jako interpretacja statyczna (dawniej subiektywna). 
Polega on, mówiąc najbardziej ogólnie, na odwoływaniu się lub 
poszukiwaniu woli historycznego prawodawcy (w  tym przypadku 
unijnego), preferowania zastanego znaczenia w danym języku, czemu 
można przeciwstawić niechęć do reinterpretacji ich na podstawie 
określonych czynników społecznych. Ogólnie rzecz ujmując, para-
dygmat statyczności interpretacji kojarzony jest z wstrzemięźliwością 
interpretacyjną, preferowaniem wartości pewności prawa i przeciw-
stawiany jest aktywizmowi interpretacyjnemu i  opowiadaniem się 
za koniecznością elastycznej modyfi kacji języka prawnego do aktu-
alnych potrzeb społecznych, gospodarczych itp. Jak to z paradygma-
tami bywa, także i te są jednak bardzo ogólne. Analizy orzecznictwa 
sądowego dowodzą, że nawet deklaracja o poszukiwaniu woli histo-
rycznego prawodawcy nie stanowi przeszkody dla interpretatora 
w  przeprowadzaniu wykładni wg założeń interpretacyjnego akty-
wizmu. Chodzi wówczas o istotne znaczenie pozajęzykowych metod 
wykładni (w szczególności modyfi kacji znaczenia językowego w opar-
ciu o  racje celowościowe), czy pewien udział zasad prawa, przede 
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 Tabela 7. Wykładnia statyczna albo dynamiczna

Wyroki Postanowienia

Ważne Częstość Procent 
ważnych Częstość Procent 

ważnych
statyczna 251 92,3 69 100

dynamiczna 21 7,7 0 0

brak danych 1      

Ogółem 273 100 69 100

 

92,3

7,7

statyczna dynamiczna

 Wykres 9. Wyroki — wykładnia statyczna albo dynamiczna

 

100

statyczna

 Wykres 10. Postanowienia — wykładnia statyczna albo dynamiczna
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wszystkim tych dotyczących określonych wartości, w  modyfi kacji 
znaczenia reguł. Wypada również dodać, że badanie tego elementu 
wykładni w ramach empirycznej analizy orzecznictwa jest w pewien 
sposób utrudnione. Brak ustalenia o przeprowadzaniu jej w sposób 
dynamiczny skutkuje przyjmowaniem paradygmatu statyczno-
ści interpretacji. Z  istoty rzeczy nie musi wiązać się to z  wyraża-
niem poglądu o  zasadności tego paradygmatu przez interpretatora 
(a niniejszych badaniach — skład orzekający). Zarówno statyczność, 
jak i  interpretacja dynamiczna są traktowane  — szczególnie przez 
sędziów  — jako narzędzia przeprowadzania wykładni i  stosowane 
w zależności od potrzeb, a nie wskutek pogłębionej analizy teoretycz-
nej, jak powinna być ona przeprowadzana. Wynika to ze  specyfi ki 
wykładni w ramach procesów stosowania prawa. Istotne jest, by tej 
konstatacji nie nadawać znaczenia pejoratywnego. W  przypadku 
ustalonych wyników w  zakresie omawianej zmiennej, orzecznic-
twa TSUE w  badanej próbie, wypada je raczej zinterpretować jako 
uzależnione od przedmiotu interpretacji, jakim jest specyfi ka prawa 
unijnego, a  nie jako kierowanie się przez sędziów krępującym ich 
swobodę interpretacyjną, określonym paradygmatem.

 Powołanie ocen w przedmiocie interpretacji (autorefl eksyjność)

W obu badanych próbach ustalono podobne wartości w przedmiocie 
formułowania określonych ocen odnośnie do sposobu przeprowadza-
nia wykładni, jej efektu, redakcji treści normatywnej przez prawodawcę 
itp. Tym samym oceny w  zakresie wykładni pojmuje się na użytek 
niniejszych badań szeroko. Powoływanie w szerokim zakresie wypo-
wiedzi ocennych na okoliczność interpretacji kojarzone jest z tzw. auto-
refl eksyjnością interpretatora, który nie władczo, ale na podstawie 
określonych analiz przyjmuje takie, a nie inne ustalenia interpretacyjne. 

Jak już wskazano, w obu badanych próbach — uogólniając — 
wyniki rozkładają się mniej więcej po połowie, co pozwala uchwy-
cić w zakresie tej zmiennej stałą tendencję do powoływania ocen 
w 50% przypadków.
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53,6

46,4

TAK NIE

 Wykres 12. Postanowienia — powołanie ocen

 Tabela 8. Powołanie ocen w przedmiocie interpretacji

  Wyroki Postanowienia

Ważne Częstość Procent 
ważnych Częstość Procent 

ważnych
Tak 131 48,2 37 53,6

Nie 141 51,8 32 46,4

brak danych 1      

Ogółem 273 100 69 100

 

48,2

51,8

TAK NIE

 Wykres 11. Wyroki — powołanie ocen
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 Wzór rozumowań interpretacyjnych

Jak opisano w  rozdziale I, w  części dotyczącej operacjonaliza-
cji zmiennych, wzór rozumowań interpretacyjnych odpowiada 
ogólnemu schematowi przeprowadzonej wykładni, na podsta-
wie informacji ujawnionych przez sąd w  uzasadnieniu orzecze-
nia. Przypomnijmy, że lingwistyczna percepcja tekstu (tu łączona 
z bezpośrednim rozumieniem) przypomina wyszczególnianą przez 
J.  Wróblewskiego interpretację humanistyczną, ale  — tu dodat-
kowo  — ograniczoną jedynie do zastosowania semantycznych 
i syntaktycznych reguł danego języka. Jej cechą charakterystyczną 
jest brak zastosowania jakichkolwiek prawniczych dyrektyw 
interpretacyjnych. Wg niektórych poglądów nie jest to wykładnia 
prawnicza, a  jedynie przykład zastosowania ogólnych rozumowań 
intelektualnych w celu percepcji tekstu skutkującej uzyskaniem jego 
lingwistycznego znaczenia. Semantyczność z kolei to ograniczone 
podejście do wykładni prawa, które polega jedynie na ustaleniu 
znaczenia pojedynczego wyrażenia, bez dalszych operacji intelek-
tualnych skutkujących rekonstrukcją wyrażenia przypominają-
cego pełną wypowiedź powinnościową. Zwykle też polega jedynie 
na zastosowaniu tzw. dyrektyw interpretacyjnych I stopnia (metod 
wykładni: językowej, systemowej i  celowościowo-funkcjonalnej). 
Rekonstrukcyjność to z kolei rozumienie wyrażenia w jego norma-
tywnym  — czyli powinnościowym  — kontekście, co w  ramach 
wykładni operatywnej objawia się zwykle poprzez szerszą wypo-
wiedź sądu co do roli, funkcji, celu, miejsca wyrażenia w strukturze 
tekstu i  przypomina opis określonej instytucji prawnej. Niekiedy 
też w treści uzasadnienia można odnaleźć wypowiedzi sądu, które 
odpowiadają wyszczególnianemu przez M.  Zielińskiego wyra-
żeniu normokształtnemu. Sąd bowiem rekonstruuje (dekoduje) 
normę, ale tylko w zakresie potrzebnym do danego rozstrzygnięcia. 
Warto przypomnieć, że ta ostatnia wykładnia była określana przez 
J. Wróblewskiego jako konstrukcyjna — i tak faktycznie jest. Linia 
demarkacyjna między tworzeniem znaczenia a  jego dekodowa-
niem jest niekiedy trudna, nie do przekroczenia z przyczyn obiek-
tywnych, wśród których prym wiodą defi cyty języka jako nośnika 
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 Tabela 9. Wzór rozumowań interpretacyjnych

  Wyroki Postanowienia

Ważne Częstość Procent 
ważnych Częstość Procent 

ważnych
Lingwistyczna percep-
cja tekstu (bezpośrednie 
rozumienie)

25 9,2 12 17,4

Semantyczność 
(klaryfi kacyjność) 112 41 29 42

Rekonstrukcyjność 
(dekodowanie znaczenia) 136 49,8 28 40,6

Ogółem 273 100 69 100

 

9,2

41

49,8

Lingwistyczna percepcja tekstu Semantyczność Rekonstrukcyjność

 Wykres 13. Wyroki — wzór rozumowań interpretacyjnych

 

9,2

41

49,8

Lingwistyczna percepcja tekstu Semantyczność Rekonstrukcyjność

 Wykres 14. Postanowienia — wzór rozumowań interpretacyjnych
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wypowiedzi normatywnych. Wszystko to jest także podatne na 
indywidualne ewaluacje określonego audytorium.

W  obu badanych próbach orzecznictwa TSUE ujawniono 
podobny rozkład wyników w  zakresie kategorii analizowanej 
zmiennej. W mniej więcej połowie obserwacji ustalono przepro-
wadzenie wykładni, które najbliższe jest schematowi rekonstruk-
cyjności (przy czym wartość ta jest niższa o blisko 10% w próbie 
postanowień). Warto zwrócić uwagę, że w obu badanych próbach 
na bardzo zbliżonym poziomie ukształtował się wynik dla kate-
gorii zmiennej: semantyczność (klaryfi kacyjność). Oczywiście jest 
to tylko model wykładni, opracowany na gruncie polskiej litera-
tury teoretycznej, niemniej jednak nie oznacza to, że nie może 
on być zastosowany do opisu praktyki interpretacyjnej w innych 
systemach prawnych lub innych niż polskie organów stosujących 
prawo. W próbie postanowień na nieco wyższym poziomie usta-
lono wynik dla kategorii lingwistycznej percepcji tekstu (17,4% 
vs. 9,2% w próbie wyroków). 

Interpretacja powyższych wyników musi oczywiście uwzględniać 
obserwacje ustalone dla pozostałych zmiennych, w ramach interpre-
tacji jakościowej, w tym analizy współwystępowania poszczególnych 
ich wariantów, co zaprezentowano w kolejnym rozdziale. Analiza na 
obecnym etapie pozwala natomiast wysnuć spostrzeżenie, że wdro-
żony przez TSUE schemat wykładni uzależniony jest od zapotrze-
bowania wynikającego ze  złożoności problemu interpretacyjnego 
oraz specyfi ki aktu normatywnego podlegającego interpretacji. Jest 
to uchwytne w szczególności poprzez porównanie wyników między 
próbą postanowień a  wyroków. W  tej pierwszej, łącznie w  59,4% 
przypadków, obserwowano brak zastosowania rekonstrukcyj-
nego schematu przeprowadzenia wykładni oraz blisko dwukrotnie 
wyższy wynik w zakresie lingwistycznej percepcji tekstu. Powyższe 
dowodzi też, że TSUE jest elastyczny w aspekcie doboru ogólnego 
sposobu przeprowadzania wykładni, który dobiera w  zależności 
od potrzeb wynikających z uwarunkowań sprecyzowanych powy-
żej. Wskazuje to na pewną instrumentalizację przeprowadzania 
wykładni, ale na podstawie obserwacji statystycznych, taką, która 
jest spowodowana czynnikami obiektywnymi.



100 ROZDZIAŁ DRUGI. OPIS JEDNOCECHOWY WYKŁADNI...

 Zastosowanie teorii wykładni prawa i powołane źródła z literatury

Dla obu tych zmiennych, w  obu badanych próbach uzyskano 
jednoznaczne wyniki, które nie wymagają prezentacji grafi cznej. 
Zarówno w próbie wyroków, jak i postanowień nie stwierdzono ani 
jednej obserwacji, która pozwalała na przyjęcie, że TSUE zastosował 
konkretną teorię wykładni prawa lub powołał się na źródło z  lite-
ratury. Analiza uzyskanych wyników w badanych próbach jedno-
znacznie wskazuje, że taka praktyka, która dość rzadko, ale niekiedy 
występuje w  polskich sądach kasacyjnych i  powszechnych, jest 
zupełnie obca praktyce interpretacyjnej Trybunału Sprawiedliwości 
UE, a przynajmniej nie jest ujawniana w uzasadnieniach orzeczeń 
tego sądu. Raz jeszcze wypada zasygnalizować, że koresponduje to 
z uwagą, że styl argumentacji TSUE bliższy jest tzw. francuskiemu 
modelowi uzasadniania i ograniczonemu sposobowi prezentowania 
motywów decyzji interpretacyjnej.

 Odwołanie do aksjologii

Jest raczej powszechnym zjawiskiem fakt braku w  orzecznictwie 
sądowym szerszych rozważań prezentowanych na okoliczność 
aksjologii. Mają one miejsce zazwyczaj dopiero w sytuacji takiego 
kontekstu faktycznego aspektu rozstrzygnięcia. Zwykle również, 
im o  wyższej instancji sądownictwa mówimy, tym większy jest 
zakres rozważań dotyczących różnorakiej problematyki warto-
ści. Nie inaczej jest w przypadku TSUE. W obu badanych próbach 
na podobnym  — niskim poziomie  — ustalono zakres odwołań 
do aksjologii. Tym samym twierdzenia dotyczące wartości prawa 
pozytywnego, nauki prawa, stosowania czy wykładni prawa są 
w  orzecznictwie TSUE nieliczne. W  badanych próbach zaobser-
wowano, że TSUE w  uzasadnieniach swoich orzeczeń zamieszcza 
wywody dotyczące określonego aspektu wartości prawa, ale jedynie 
w sytuacjach wyjątkowej potrzeby i w razie sprawy, zdaniem tego 
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 Tabela 10. Odwołanie do aksjologii

Wyroki Postanowienia

Ważne Częstość Procent 
ważnych Częstość Procent 

ważnych
Tak 33 12,1 5 7,2

Nie 240 87,9 64 92,8

Ogółem 273 100 69 100

 

12,1

87,9

TAK NIE

 Wykres 15. Wyroki — odwołanie do aksjologii

 

7,2

92,8

TAK NIE

 Wykres 16. Postanowienia — odwołanie do aksjologii
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sądu, której charakter dotyczy w określonym stopniu danego typu 
wartości. Przeważnie chodzi w  tym przypadku o  wartości euro-
pejskie, wymienione w art. 2 TUE.  Jednak nawet wówczas, TSUE 
w ilości prezentowanych rozważań pozostaje powściągliwy. Podsu-
mowując — orzecznictwo tego sądu w badanej próbie odznacza się 
bardzo niewielką refl eksją w zakresie aksjologii prawa.

 Typ semantyki

W  obu badanych próbach stwierdzono bardzo podobne wyniki 
w  zakresie preferowanego sposobu uzyskiwania znaczenia. Opiso-
wość polega jedynie na braku podawania jakiegokolwiek znaczenia — 
niejako — wstępnie, na zasadzie prostego, logicznego oznaczania, ale 
jego wyprowadzenie na podstawie zastosowania określonych dyrek-
tyw znaczeniowych. Takie przeprowadzenie wykładni, w szczegól-
ności w  specyfi ki jej odmiany operatywnej (czy też jak się wydaje 
w  ogóle prawniczej) jest wielce utrudnione, dysfunkcjonalne, 
a nawet można wątpić, czy w ogóle możliwe. Przypadki, w których 
obserwowano bowiem uzyskiwanie semantyki bez podawania jakie-
gokolwiek wstępnego znaczenia, w orzecznictwie TSUE prawie nie 
występują. Semantyka czysta (apragmatyczna) polega natomiast 
na „z  góry” wskazaniu przez sąd na określone znaczenie, zwykle 
w formie przypominającej defi nicję równościową, a następnie argu-
mentację takiego stanowiska z powołaniem się na określone dyrek-
tywy znaczeniowe. Najczęściej występującą kategorią tej zmiennej 
(wszakże nie tylko w  orzecznictwie TSUE) jest wariant wspólny, 
tj.  zawieranie rozważań, które odnoszą się zarówno do sposobów 
uzyskania znaczenia, jak i określonych jego alternatyw. 

Oczywiście, wykładnia pragma- i apragmatyczna nie jest bezpo-
średnim odpowiednikiem wyszczególnianej w semiotyce semantyki 
czystej i opisowej. Ta pierwsza polega na wdrożeniu rozumowania 
w  formie oznaczania (denotowanie), druga określa reguły kono-
towania (które polega na wskazywaniu cech szczególnych atrybu-
tów desygnatów danego wyrażenia). W  praktyce oba te warianty 
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 Tabela 11. Typ semantyki

  Wyroki Postanowienia

Ważne Częstość Procent 
ważnych Częstość Procent 

ważnych
opisowa (pragmatyczna) 4 1,5 1 1,4

czysta (apragmatyczna) 51 18,7 14 20,3

opisowa i czysta 218 79,9 54 78,3

Ogółem 273 100 69 100

 

1,5

18,7

79,9

opisowa czysta opisowa i czysta

 Wykres 17. Wyroki — typ semantyki

 

1,4

20,3

78,3

opisowa czysta opisowa i czysta

 Wykres 18. Postanowienia — typ semantyki
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rozumowania nie mogą występować od siebie niezależnie albo jest to 
ograniczone do jakichś szczególnych przypadków. Również w litera-
turze przedmiotu sens tego podziału bywa niekiedy kwestionowany. 
Z drugiej strony są to jednak dwa różne sposoby rozumowania, co 
uwydatnia się w specyfi ce interpretacji wyrażeń normatywnych. 

Podsumowując, orzecznictwo TSUE w badanych próbach ujaw-
nia dominujący udział metodologicznych (pragmatycznych) sposo-
bów uzyskiwania znaczenia, jak i wyboru jego gotowych alternatyw, 
na podstawie określonych argumentów. Różnica objawia się w roli 
i temporalnym umiejscowieniu dyrektyw wykładni. W przypadku 
wykładni pragmatycznej dyrektywy interpretacyjne (względnie 
inne argumenty) pełnią funkcję heurystyczną, tj.  służą interpre-
tatorowi do odszukania znaczenia. Jeżeli zaś mówimy o wykładni 
apragmatycznej, wówczas dyrektywy interpretacyjne pełnią funk-
cję argumentacyjną i służą ukazaniu motywów podjętego rozstrzy-
gnięcia co do semantyki, np. w sytuacji wystąpienia ich alternatyw.

 Posługiwanie się znaczeniem w formie semantyki czystej

Określanie znaczenia w  formie oznaczania (potocznie, że „coś 
znaczy coś”5) polega albo na odwoływaniu się do takiego znacze-
nia, które funkcjonuje już w języku — jest zatem „zastane” przez 
jego użytkownika, albo może polegać na wskazaniu nowego znacze-
nia, które zwykle po podjęciu decyzji znaczeniowych w  aspekcie 
konotacji wyrażenia, jest nowe. Tym samym niniejsza zmienna 
ma zastosowanie zawsze, gdy sąd jedynie albo wespół z  opiso-
wym sposobem uzyskiwania semantyki posługuje się jej koncepcją 
czystą (apragmatyczną).

W  obu badanych próbach uzyskane wyniki są jednoznaczne 
i jedynie w przypadku jednej obserwacji w próbie wyroków orzecze-
nie zakwalifi kowano jako przykład tworzenia nowego znaczenia. 

5 E.  Łętowska, Pozaprocesowe znaczenie uzasadnienia, „Państwo i  Prawo” 
1997, z. 5, s. 3.
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W  kilku przypadkach w  tej próbie podjęcie ustalenia nie było 
możliwe. Nie zmienia to jednak wymowy ogółu uzyskanych wyni-
ków, tj. że w n = 273 w próbie wyroków ustalono, że TSUE posługi-
wał się znaczeniem zastanym. W próbie postanowień taki wskaźnik 
ustalono w 100% obserwacji w próbie.

Powyższe wyniki korespondują z  ustaloną już bardzo wysoką 
orientacyjnością orzecznictwa TSUE (por.  kolejna zmienna). 
Sąd ten powołuje już znaczenie, które pierwotnie wypracował we 
własnym orzecznictwie i jednolitość orzecznictwa jest w tym przy-
padku decydująca, bowiem w  bardzo ograniczony sposób TSUE 
dopuszcza elastyczną zmianę już wypracowanego znaczenia prawa 
europejskiego. Przypomina to w  pewien sposób konserwatyzm 
anglosaskiego systemu precedensowego, który zresztą współcześnie 
nie jest już tak silny jak pierwotnie.

 Orientacyjność wykładni

W obu badanych próbach stwierdzono wysokie, (uogólniając) blisko 
50-proc. wskaźniki orientacyjności wykładni. Schemat ten polega na 
powielaniu wzorca rekonstrukcji decyzji interpretacyjnej z własnego 
orzecznictwa. W  przypadku sądów funkcjonujących w  kulturze 
kontynentalnej nie przybiera to formy precedensu de iure, jak również 
wymyka się sztucznej koncepcji precedensu de facto (argumentacyj-
nego). Chodzi o  kształtowanie rozstrzygnięcia interpretacyjnego 
w dominujący sposób na podstawie pierwotnego orzecznictwa tego 
samego sądu. Może wydawać się, że w próbie wyroków wynik 45,8% 
obserwacji mieści się w granicach średniej, ale jest wysoki i  jak się 
wydaje uzależniony od tego, czy TSUE dysponował pierwotnym, 
podobnym rozstrzygnięciem interpretacyjnym, które nadawało 
się do wykorzystania do aktualnego problemu prawnego poprzez 
wykorzystanie zarówno w  formie wykładni pragmatycznej, jak 
i apragmatycznej. Warto też zaznaczyć, że różnica między zmienną 
„powołanie rekonstrukcji operatywnych” bierze się stąd, że w przy-
padku tych drugich nie muszą mieć one decydującego znaczenia dla 
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 Tabela 12. Orientacyjność wykładni

Wyroki Postanowienia

Ważne Częstość Procent 
ważnych Częstość Procent 

ważnych
Tak 125 45,8 43 62,3

Nie 148 54,2 26 37,7

Ogółem 273 100 69 100

 

45,8

54,2

TAK NIE

 Wykres 19. Wyroki — typ semantyki

 

62,3

37,7

TAK NIE

 Wykres 20. Postanowienia — typ semantyki
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rozstrzygnięcia interpretacyjnego i wystarczy, że zostaną powołane. 
Innymi słowy, w orzecznictwie TSUE, jeżeli tylko to możliwe, sąd 
ten podejmuje decyzję interpretacyjną poprzez kierowanie się już 
wypracowanym poglądem prawnym. Jest to zatem schemat bardzo 
wysokiego konserwatyzmu orzeczniczego. W  próbie postanowień 
wynik jest jeszcze wyższy z uwagi na powoływanie się przez TSUE 
na art. 99 Regulaminu Postępowania, zgodnie z którym „Trybunał 
może w każdej chwili, w szczególności jeżeli odpowiedź na pytanie 
prejudycjalne można wywieść w sposób jednoznaczny z orzecznic-
twa lub jeżeli odpowiedź na takie pytanie nie pozostawia żadnych 
uzasadnionych wątpliwości, na wniosek sędziego sprawozdawcy 
i po zapoznaniu się ze  stanowiskiem rzecznika generalnego, orzec 
w formie postanowienia z uzasadnieniem”6.

 Interpretacja historyczna

W obu badanych próbach nie stwierdzono znaczącego udziału odwo-
łań do tzw.  interpretacji historycznej. Jedynie w  próbie wyroków 
zaobserwowano 7  takich przypadków, zaś próbie postanowień ani 
jednego. Na tle próby wyroków n = 273 są to jednak wyniki, które nie 
zmieniają ogólnego spostrzeżenia, że w orzecznictwie TSUE interpre-
tacja historyczna — jakkolwiek rozumiana — nie odgrywa istotnej 
roli i argumenty z powołania się na nią prawie nie występują.

 Wnioskowania prawnicze

Również w  aspekcie przeprowadzania rozumowań inferencyjnych 
wyniki w obu badanych próbach są tak jednoznaczne, że nie wymagają 

6 Postanowienie Trybunału z  dn.  14.04.2021, sygn. C-108/20, ECLI:EU:
C:2021:266.
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szerszej prezentacji grafi cznej. Zastosowanie analogii i  rozumowań 
a foritori stwierdzono w marginalnych ilościach w próbie wyroków. 
Powyższe jednoznacznie dowodzi, że w  badanych próbach TSUE 
nie stosował tzw.  logicznego rozwijania norm, zatem jakichkolwiek 
form inferencji prawniczej, zarówno jako sposobu wykładni prawa 
(w jej ujęciu sensu largo), jak i jako argument na poparcie określonego 
stanowiska interpretacyjnego.

 Przełamanie znaczenia językowego

Poza dwoma przypadkami w próbie wyroków nie zaobserwowano 
innych przypadków przełamania przez TSUE znaczenia języko-
wego. Należy zaznaczyć, że wyniki co do tego aspektu wykładni są 
zwykle bardzo niewielkie w ramach empirycznej analizy jakiego-
kolwiek sądu. Odstępstwo od znaczenia lingwistycznego pojawia 
się rzadko również z powodów obiektywnych — po prostu potrzeby 
takie występują bardzo rzadko, a  ograniczone są do poważnych 
dysfunkcji redakcyjnych tekstu prawnego, wskutek czego okre-
ślenie znaczenia językowego nie jest w ogóle możliwe. Inne sytu-
acje polegają zwykle na tzw. konstatacji o absurdalności znaczenia 
językowego, którego nie da się pogodzić z celem, funkcją czy racjo-
nalnością przepisu w  realiach danego systemu prawa. Uzyskane 
wyniki orzecznictwa TSUE w  zakresie praktycznie nieodnoto-
wywanych przypadków przełamywania znaczenia językowego 

 Tabela 13. Wnioskowania prawnicze

  Wyroki Postanowienia

Ważne Częstość Procent 
ważnych Częstość Procent 

ważnych
Analogia 3 1,1 0  

Rozumowania a foritori 2 0,7 0  

brak powołania 268 98,2 69 100

Ogółem 273 100 69 100
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pozwalają wnioskować zarówno o niestosowaniu takiego rozumo-
wania przez ten sąd, jak i braku takiej potrzeby z uwagi na — jak 
można sądzić, w  ocenie TSUE  — poprawność redakcyjną aktów 
prawa europejskiego. 



 ROZDZIAŁ TRZECI

 Wykładnia TSUE w świetle empirycznych 

badań  orzecznictwa — model ogólny

 Rozważania wstępne

W  niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną ustalenia 
w przedmiocie rekonstrukcji modelu ogólnego wykładni Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na podstawie przeana-
lizowanych prób orzecznictwa tego sądu, za wybrany okres. 
W pierwszej kolejności należy zasygnalizować, że zgodnie ze sfor-
mułowanym na początku pracy pytaniem badawczym, celem jest 
odpowiedź na pytanie o to, czy możliwa jest konstrukcja takiego 
modelu, to znaczy, czy uzyskany opis jednocechowy pozwala 
na — choćby wstępne — określenie głównego schematu przepro-
wadzania przez TSUE wykładni prawa, czy też jest to niemożliwe 
z  uwagi na wysoką heterogeniczność stwierdzonych wyników, 
przede wszystkim w  aspekcie rozkładu wariantów poszczegól-
nych zmiennych.

Analiza przeprowadzona w  ramach opisu jednocechowego 
pozwala jednoznacznie stwierdzić, że rekonstrukcja ogólnego 
modelu wykładni TSUE jest jak najbardziej możliwa, a  uzyskane 
wyniki uwidaczniają dość jednoznacznie najważniejsze cechy prak-
tyki interpretacyjnej tego sądu. Nie ubiegając dalszych wywodów, 
można jedynie zasygnalizować, że już po analizie opisu jednocecho-
wego należy zwrócić uwagę na trzy główne aspekty wykładni doko-
nywanej przez TSUE. Z pewnością łatwo dostrzegalne jest:
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1. traktowanie przez ten sąd wszystkich dyrektyw wykładni 
jako równorzędnych, z bardzo wysoką rolą rozumowań celo-
wościowo-funkcjonalnych, które najczęściej służą dokonaniu 
wyboru spośród alternatyw znaczenia językowego,

2. bardzo wysoką orientacyjność wykładni i  autokonformizm 
orzeczniczy. TSUE jest sądem o  wysokim konserwatyzmie 
orzeczniczym. Maksymalizuje to wartości: pewności prawa 
i  w  pewien sposób przewidywalność orzeczeń, ale kosztem 
elastyczności w  aspekcie ocen, wykładni i  w  konsekwencji 
fi nalnych rozstrzygnięć,

3. znaczącą decepcję części motywów podejmowanych decyzji 
interpretacyjnych, co objawia się m.in.  w  braku odwołań do 
literatury i doktryny prawniczej i ogólnie rzecz biorąc — dość 
oszczędny styl uzasadniania decyzji interpretacyjnych, który 
zdecydowanie bliższy jest modelowi „argumentowi siły”, nie zaś 
„sile argumentów”.
Dokładniejsza analiza wykładni TSUE na podstawie badanych 

prób orzecznictwa tego sądu możliwa jest przede wszystkim poprzez 
porównanie współzmienności poszczególnych zmiennych. Oczy-
wiście są one typu jakościowego, dlatego badanie ich korelacji jest 
ograniczone w gruncie rzeczy do porównania wzajemnego rozkładu 
wariantów danych zmiennych w  ramach tzw.  zestawień krzyżo-
wych (tabel kontyngencji). Analizy tego rodzaju pozwalają też przy-
jąć szereg hipotez alternatywnych odnośnie do specyfi ki wykładni 
TSUE, które łącznie umożliwiają rekonstrukcję jej modelu ogól-
nego. W szczególności, taki kierunek rozważań pozwala wzmocnić 
wnioski zaprezentowane powyżej.

W  dalszej części rozdziału zaprezentowano wyniki kilku, 
najważniejszych z punktu widzenia powyżej podanych, głównych 
wniosków dotyczących praktyki interpretacyjnej TSUE, korela-
cji wybranych par zmiennych. Konieczna jest przy tym uwaga, że 
zamieszczano wyniki współzmienności, które okazały się istotne 
statystycznie (współczynnik kontyngencji: p < α = 0,05). Druga 
informacja jest taka, że na obecnym etapie rozważań analizę ogra-
niczono wyłącznie do próby wyroków. Decyzja taka wynikała 
z kilku powodów. Po pierwsze, próba ta stanowi w istocie populację 
orzeczeń TSUE za ostatnie 5 lat (licząc od daty badania, tj. końca 
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2021 r.), dostępnych w języku polskim. Po drugie, na etapie opisu 
jednocechowego nie stwierdzono znaczących różnic względem 
próby postanowień. Tym samym uznano, że pogłębiona analiza 
celem rekonstrukcji ogólnego modelu wykładni może być doko-
nana w odniesieniu jedynie do próby wyroków, bez uszczerbku dla 
prawidłowości formułowanych wniosków oraz rzetelności cało-
kształtu wyników. 

 Powoływane metody wykładni — charakterystyka metody 
celowościowej

W  badanej próbie istotna statystycznie okazała się zależność 
między powoływanymi metodami wykładni a  charakterystyką 
metody celowościowej. Z  kontyngencji (wzajemnego rozkładu) 
kategorii obu tych zmiennych wynika, że w  badanej próbie, 
w orzecznictwie TSUE w sytuacji, gdy sąd ten wdraża dyrektywy 
interpretacyjne z więcej niż jednej ich grupy, metoda celowościowa 
służy przede wszystkim korekcie znaczenia językowego. Istnieje 
także niewielkie prawdopodobieństwo, że TSUE, wdrażając razem 

 Tabela 14. Powoływane metody wykładni — charakterystyka metody 
celowościowej

Charakterystyka metody celowościowej

Powoływane 
metody wykładni
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językowo-logiczna 0 0 1 69 70

systemowa 1 0 0 0 1

celowościowa 
lub funkcjonalna 25 2 0 0 27

kombinacje 7 34 123 5 169

Ogółem 33 36 124 74 267
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określone metody wykładni, w przypadku wspólnego zastosowa-
nia rozumowań językowych połączy je z  poszukiwaniem funk-
cji przepisu. Jak już jednak zasygnalizowano, w  przypadku tego 
sądu kluczowe jest ustalenie, że w  ramach wspólnego stosowa-
nia dyrektyw wykładni, metoda celowościowa najczęściej służy 
wyborze znaczenia językowego. Jednocześnie warto zaznaczyć, 
że w  sytuacji, gdy TSUE odwołuje się jedynie do rozumowań 
językowo-logicznych i  — z  istoty rzeczy  — okazują się one być 
wystarczające dla rozstrzygnięcia danego problemu interpretacyj-
nego — poprzestaje na nich, nie wdrażając wówczas rozumowań 
celowościowo-funkcjonalnych.

 Powoływanie się na bezpośrednie rozumienie — wzór rozumowań 
interpretacyjnych

Istotna statystycznie w badanej próbie okazała się także zależność 
między powoływaniem się przez TSUE na bezpośrednie rozumie-
nie a wzorem rozumowań interpretacyjnych. Jak można było przy-
puszczać, w sytuacjach, gdy sąd odwołuje się do jasnego brzmienia 
danego wyrażenia lub przepisu, poprzestaje zwykle na zastosowa-
niu językowych dyrektyw wykładni, przy czym ani nie oddziela się 

 Tabela 15. Powoływanie się na bezpośrednie rozumienie — wzór rozumowań 
interpretacyjnych

  Wzór rozumowań interpretacyjnych

Powoływanie 
się na bezpośrednie 
rozumienie
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Tak 13 44 28 85

Nie 12 68 108 188

Ogółem 25 112 136 273
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w takim przypadku — koncepcyjnie — stanu izomorfi i od sytuacji 
interpretacyjnej, ani nie poprzestaje jedynie na zastosowaniu dyrek-
tyw znaczeniowych języka powszechnego. Po prostu TSUE ograni-
cza wówczas wykładnię do ustalenia językowego znaczenia danego 
wyrażenia i  nie rekonstruuje jego dalszych elementów norma-
tywnych z nim związanych. Warto również zwrócić uwagę, że jak 
wynika z omawianej tabeli kontyngencji, w sytuacjach, gdy TSUE 
nie powołuje się na bezpośrednie rozumienie, w  badanej próbie 
przeważało zastosowanie rekonstrukcyjnego wzorca działań inter-
pretacyjnych. Tym samym można przypuszczać, że przy rozstrzy-
ganiu takich sytuacji wykładni, poprzez brak powołania się na stan 
bezpośredniego rozumienia, TSUE z  największym prawdopodo-
bieństwem zastosuje najszerszy, rekonstrukcyjny wzorzec działania 
interpretacyjnego.

 Powołanie rekonstrukcji operatywnych — orientacyjność wykładni

Istotna statystycznie okazała się być w badanej próbie również zależ-
ność między powoływaniem przez TSUE rekonstrukcji operatyw-
nych a orientacyjnością wykładni. Jak sygnalizowano, sąd ten podaje 
w zasadzie jednego rodzaju źródła rekonstrukcji decyzji interpreta-
cyjnej, tj. judykaturę a dokładniej, przede wszystkim swoje własne 
orzecznictwo. Samo powołanie rekonstrukcji operatywnych nie 
musi jednak stanowić przykładu orientacyjności wykładni. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy sąd wykorzystuje wypra-
cowany jako własny schemat działania interpretacyjnego w formule 
pragmatycznej lub apragmatycznej celem podjęcia decyzji co do 
znaczenia prawa. Zaobserwowany wzajemny rozkład wariantów 
porównywalnych zmiennych pozwala stwierdzić, że w  badanej 
próbie, gdy TSUE wykorzystywał schemat interpretacji polegający 
na orientacyjności, zawsze towarzyszyło temu powołanie określo-
nych rekonstrukcji operatywnych. To ważne ustalenie, bowiem 
w obliczu defi cytów podawania przez TSUE innych niż z judykatury 
wzorców rekonstrukcji decyzji, przynajmniej te argumentowano 
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w możliwie szeroki sposób. Wypada również zwrócić uwagę, że — 
odwrotnie  — TSUE podaje rekonstrukcje operatywne bardzo 
często (łącznie w 237 obserwacjach na 273 przebadanych orzeczeń), 
nawet wówczas, gdy samo to nie pozwala na rozstrzygnięcie danego 
problemu interpretacyjnego. Wszystko to wzmacnia prezentowane 
już uwagi o tym, że wykładnia TSUE przeprowadzana jest przede 
wszystkim w oparciu o własne orzecznictwo, a zapadające rozstrzy-
gnięcia interpretacyjne — o ile to możliwe — powstają pod bardzo 
silnym wpływem wcześniej wypracowanych przez TSUE schema-
tów działania interpretacyjnego o  różnorakim charakterze  — tak 
pragma- jak i apragmatycznym.

 Powoływane metody wykładni — powołanie ocen w przedmiocie 
interpretacji

Interesujące wnioski można wyprowadzić z  kolejnej, istotnej 
w  badanej próbie zależności statystycznej, zaobserwowanej między 
zmiennymi: powoływane metody wykładni a  powołanie ocen 
w przedmiocie interpretacji. Wprawdzie brak jest wyraźnie dominu-
jącego krzyżowania się wyników w ramach wariantów tych zmien-
nych, jednak z powyższego zestawienia można wyprowadzić pewne 
wnioski. Przede wszystkim w  badanej próbie, gdy TSUE wdrażał 
więcej niż jeden zbiór dyrektyw interpretacyjnych, w połowie przy-
padków tym rozumowaniom interpretacyjnym towarzyszyły jakieś 
wypowiedzi ocenne. Ma to znaczenie, jeżeli weźmie się pod uwagę, że 

 Tabela 16. Powołanie rekonstrukcji operatywnych — orientacyjność 
wykładni

  Orientacyjność wykładni

Powołanie rekonstrukcji operatywnych Tak Nie Ogółem

Tak 125 112 237

Nie 0 36 36

Ogółem 125 148 273
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bardzo wysoki udział w tym łącznym zastosowaniu metod wykładni 
odgrywa interpretacja celowościowa, jako korekta znaczenia języko-
wego. Również w  sytuacjach, gdy TSUE rozstrzygnięcie interpreta-
cyjne opiera wyłącznie na metodzie celowościowej, towarzyszy temu 
formułowanie określonych wypowiedzi ocennych. Świadczy to, co jest 
w  pewien sposób zrozumiałe, że interpretacja celowościowo-funk-
cjonalna opiera się na indywidualnych ewaluacjach interpretatora, 
które — jak się wydaje — w porównaniu do innych metod wykładni 
odgrywają tu kluczową rolę, a co więcej — bez nich przeprowadze-
nie wykładni w ten sposób nie jest możliwe. W przeciwieństwie do 
powyższego, w  ramach interpretacji językowo-logicznej przeważa 
brak zamieszczenia w  uzasadnieniu ocen. Zwykle TSUE poprze-
staje wówczas na podaniu językowego znaczenia wyrażenia i nie ma 
potrzeby prezentowania w tym przedmiocie szerszych ewaluacji.

 Powoływane metody wykładni — typ semantyki

W badanej próbie istotna statystycznie okazała się także zależność 
między powoływanymi metodami wykładni a  typem semantyki. 
Na podstawie kontyngencji wariantów porównywanych zmien-
nych można jednoznacznie stwierdzić, że TSUE w głównej mierze 

 Tabela 17. Powoływane metody wykładni — powołanie ocen w przedmiocie 
interpretacji

Powoływane metody wykładni

Powoływanie ocen 
w przedmiocie 
interpretacji
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Tak 20 1 23 86 130

Nie 50 0 4 86 140

Ogółem 70 1 27 172 270
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wykorzystuje różne dyrektywy wykładni i  nie odwołuje się do 
prymatu interpretacji językowej. Argument taki wszakże w orzecz-
nictwie Trybunału nie pojawia się. Jak już sygnalizowano, TSUE 
poprzestaje niekiedy na językowym znaczeniu przepisu (najczęściej 
wykorzystując typ semantyki czystej), w myśl koncepcji bezpośred-
niego rozumienia. Wówczas nie odnotowywano weryfi kującej roli 
pozostałych dyrektyw wykładni. 

Niezależnie od powyższego, analiza współzmienności porówny-
wanych zmiennych dowodzi, że TSUE, jeżeli stosuje określone metody 
wykładni, to czyni to łącznie i odwołuje się zarówno do opisowej, jak 
i czystej koncepcji semantyki. Rzecz jasna na te wyniki należy nałożyć 
wcześniejsze spostrzeżenia dotyczące roli interpretacji celowościowej 
oraz bardzo wysokiego zorientowania TSUE na własne orzecznictwo 
i rekonstruowanie wzorca interpretacyjnego na jego podstawie.

 Podsumowanie

Powyższe analizy w przedmiocie wzajemnego rozkładu wariantów 
zmiennych, co do których korelacje okazały się istotne statystycznie, 
wzmacniają spostrzeżenia zaprezentowane na początku niniejszego 

 Tabela 18. Powoływane metody wykładni — typ semantyki

  Powoływane metody wykładni

Typ semantyki
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opisowa 
(pragmatyczna) 2 0 1 1 4

czysta 
(apragmatyczna) 16 0 19 13 48

opisowa i czysta 52 1 7 158 218

Ogółem 70 1 27 172 270
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rozdziału. W  pierwszej kolejności należy jednak odnieść się do 
kwestii, które utrudniają zrekonstruowanie jednolitego modelu 
wykładni przeprowadzanej przez TSUE. 

Trybunał Sprawiedliwości w  badanej próbie w  około połowie 
przypadków przeprowadzał wykładnię zgodnie z  rekonstrukcyj-
nym wzorem rozumowań interpretacyjnych. Oznacza to, że w mniej 
więcej połowie obserwacji wykładnia wykraczała poza ustalenie 
znaczenia wyrażenia i konieczna była szersza rekonstrukcja określo-
nej instytucji prawnej celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego. 
Oczywiście wypada zauważyć, że spostrzeżenie to samo w sobie nie 
pozwala na rekonstruowanie ogólnego modelu wykładni TSUE, 
bowiem być może w  takiej liczbie przypadków sąd ten rozstrzy-
gał taki problem prawny, którego rozwiązanie wymagało zastoso-
wania rekonstrukcyjnego wzorca rozumowań interpretacyjnych. 
Przypomina on, ogólnie rzecz ujmując, model wykładni określany 
w polskiej teorii wykładni jako dekodowanie znaczenia prawnego, 
co bliższe jest teorii derywacyjnej. Z  drugiej strony w  pozostałej 
grupie obserwacji model semantyczny nie odpowiada sensu stricto 
znanej w  Polsce koncepcji (teorii) klaryfi kacyjnej (semantycznej). 
Bezpośrednie poszukiwanie takich paraleli w  przypadku oceny 
wykładni TSUE (i  jak się wydaje jakiegokolwiek innego organu 
obcego, który przeprowadza interpretację prawniczą) jest raczej 
z  góry skazane na porażkę, a  możliwości w  poszukiwaniu takich 
analogii są raczej ograniczone. Nas interesuje raczej ta kwestia, 
że — jak wynika z analizy prób badawczych — TSUE mniej więcej 
w połowie obserwacji ogranicza się do ustalenia znaczenia danego 
wyrażenia, ale w  bardzo małej liczbie przypadków (niecałe 10%) 
poprzestaje wyłącznie na lingwistycznym brzmieniu takiego wyra-
żenia, w ogóle nie ujawniając określonych rozumowań prawniczych 
(dyrektyw wykładni).

Jak już wskazywano na początku tego rozdziału, analizy kore-
lacji wzmacniają wypracowane wnioski w przedmiocie ogólnego 
modelu wykładni TSUE, który  — jak już wskazano  — odzna-
cza się przede wszystkim równorzędnym traktowaniem metod 
wykładni z rozstrzygającą pozycją metody celowościowo-funkcjo-
nalnej. Rozwijając ten wątek, wypada zaznaczyć, że równorzęd-
ność dyrektyw oznacza, iż TSUE chronologicznie i  temporalnie 
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nie wzmiankuje o  preferencji którejś z  metody. Innymi słowy, 
stan wyjściowy zastosowania określonego zbioru dyrektyw przed-
stawia się jako pełna alternatywa wszystkich metod wykładni. 
Natomiast rozstrzygająca pozycja rozumowań celowościowo-
-funkcjonalnych polega na nadaniu im najwyższej mocy decy-
zyjnej, przy wyborze alternatywy znaczeniowej po zastosowaniu 
dyrektyw na pierwszym etapie procesu decyzyjnego w  ramach 
danej sytuacji wykładni. Wiodąca rola metody celowościowo-
-funkcjonalnej w  przypadku TSUE wymaga zatem dostrzeżenia 
tego niuansu i określenia jej charakterystyki w sposób właściwy, 
przede wszystkim na tle pozostałych metod wykładni, w szczegól-
ności dyrektyw językowo-logicznych. 

Odnośnie do tych ostatnich warto wskazać, że TSUE bardzo 
rzadko powołuje w  uzasadnieniach swych orzeczeń prawnicze 
dyrektywy wykładni, w  rodzaju np.  lege non distinguente, rozwa-
żań dotyczących statusu defi nicji legalnych, pierwszeństwa któregoś 
z metajęzyków (określonego profesjolektu a języka prawniczego) itp. 
O zastosowaniu którejś z nich wypada więc wnioskować na podsta-
wie rozważań zaprezentowanych w uzasadnieniu orzeczenia, co jest 
wszakże możliwe z  uwagi na rozbudowaną argumentację prezen-
towaną na okoliczność rozumowań interpretacyjnych w  orzecz-
nictwie TSUE. Należy jednak zaznaczyć, że o ile motywy podjęcia 
decyzji interpretacyjnej Trybunał relacjonuje szeroko i  zwykle 
wnikliwie, o tyle zakres wdrażanych rozumowań interpretacyjnych 
jest stosunkowo niewielki. To też jest istotna różnica między, jak 
się zdaje, modelem ogólnym wykładni TSUE a np. polskimi sądami 
kasacyjnymi.

TSUE poszukuje rozwiązania problemu interpretacyjnego 
wyłącznie w  swym własnym orzecznictwie (o  czym świad-
czą wysokie wyniki zmiennych: rekonstrukcje operatywne oraz 
orientacyjność wykładni), jest to zarazem wykładnia statyczna, 
nakierowana na odczytanie woli prawodawcy unijnego lub celu 
regulacji z momentu dokonania aktu normowania. TSUE, jak już 
wspominano, w  pierwszej kolejności odwołuje się do językowego 
znaczenia przepisu, ale weryfi kuje je w  oparciu o  rozumowania 
celowościowe i systemowe. W razie wystąpienia alternatyw znacze-
niowych, pierwszeństwo Trybunał przyznaje znaczeniu, które ma 
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najsilniejsze umocowanie w  argumentach celowościowo-funkcjo-
nalnych. Udział wypowiedzi ocennych oraz rozważań aksjologicz-
nych prezentowanych na okoliczność rozumowań interpretacyjnych 
jest w uzasadnieniach TSUE znaczący, ale nie można nadawać tym 
kwestiom szczególnie istotnej roli. TSUE w  ogóle nie powołuje 
rozważań doktrynalnych, teoretycznych czy źródeł z  literatury co 
do przeprowadzanej wykładni prawa. Na podstawie braku ujawnia-
nia tego rodzaju operacji intelektualnych model wykładni Trybu-
nału musi być skonstruowany w oparciu o tak poczynione ustalenia. 
Schemat interpretacji tego sądu jest autorefl eksyjny, ale ograniczony 
wyłącznie do własnego orzecznictwa. Podsumowując, wykładnia 
TSUE odznacza się wysokim poziomem konserwatyzmu i  przy-
wiązaniem do własnych linii orzeczniczych. Sprzyja to realizacji 
wartości pewności prawa i  w  pewien sposób zwiększa przewidy-
walność rozstrzygnięć sądowych. Z drugiej strony, w ograniczony 
sposób może korespondować z uwzględnianiem przez TSUE w swej 
wykładni tożsamości narodowej państw członkowskich, nieroze-
rwalnie związanej z  ich podstawowymi strukturami politycznymi 
i konstytucyjnymi (art. 4 ust. 2 TUE).



 ROZDZIAŁ CZWARTY

 Wybrane przykłady z orzecznictwa

Poniżej zamieszczono kilkanaście przykładów z  badanej próby 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, doty-
czących sposobu przeprowadzania przez ten sąd wykładni prawa.

Z wyroku z dnia 02.09.2021 r., sygn. C-928/19 P:

32 W pierwszej kolejności, co się tyczy twierdzeń EPSU dotyczą-
cych błędnej wykładni literalnej art. 155 ust. 2 TFUE dokonanej 
przez Sąd, należy zauważyć, że z brzmienia tego postanowienia 
wynika, iż wykonanie umów zawartych przez partnerów społecz-
nych na poziomie Unii odbywa się bądź zgodnie z procedurami 
i  praktykami właściwymi dla partnerów społecznych i  państw 
członkowskich, bądź, w dziedzinach podlegających art. 153 TFUE, 
na wspólne żądanie stron sygnatariuszy, w drodze decyzji Rady na 
wniosek Komisji.

33 Tym samym, jak słusznie zauważył Sąd w pkt 59 zaskarżo-
nego wyroku, użycie bezwzględnych sformułowań „intervient” 
we francuskiej wersji językowej art.  155  ust.  2  akapit pierwszy 
TFUE lub „shall be implemented” w angielskiej wersji językowej 
tego postanowienia może mieć za zadanie uściślenie, że umowa 
zawarta na poziomie Unii pomiędzy partnerami społecznymi 
musi być obowiązkowo wykonywana w  ramach jednej z  dwóch 
alternatywnych procedur, czyli zgodnie z  procedurami i  prakty-
kami właściwymi dla partnerów społecznych i państw członkow-
skich albo w dziedzinach podlegających art. 153 TFUE — według 
szczególnej procedury prowadzącej do przyjęcia aktu Unii.
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Z wyroku z dnia 14.05.2020, sygn. C-924/19:

Zgodnie z  utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu 
wykładni przepisu prawa Unii należy uwzględniać nie tylko jego 
brzmienie, lecz także jego kontekst, cele regulacji, której część on 
stanowi, oraz, w stosownym przypadku, jego genezę (wyrok z dnia 
19  grudnia 2019  r., Nederlands Uitgeversverbond i  Groep Alge-
mene Uitgevers, C 263/18, EU:C:2019:1111, pkt  38  i  przytoczone 
tam orzecznictwo).

Z wyroku z dnia 09.03.2021 r., sygn. C-344/19:

Dodatkowo pojęcia „czasu pracy” i „okresu odpoczynku” stanowią 
pojęcia prawa Unii, które należy defi niować według cech obiek-
tywnych, odwołując się do systematyki i celu dyrektywy 2003/88. 
Jedynie taka autonomiczna wykładnia jest bowiem w  stanie 
zagwarantować tej dyrektywie pełną skuteczność oraz jednolite 
stosowanie tych pojęć we wszystkich państwach członkowskich 
(zob. podobnie wyrok z dnia 9 września 2003 r., Jaeger, C 151/02, 
EU:C:2003:437, pkt 58).

Z wyroku z dnia 08.09.2020 r., sygn. C-265/19:

55 Konkretniej rzecz ujmując, ze  wspomnianego przepisu 
wynika, że przepisy państwa członkowskiego muszą zapewnić, po 
pierwsze, iż w przypadku wykorzystania fonogramu opublikowa-
nego w celach zarobkowych lub powielenia egzemplarza takiego 
fonogramu w celu nadania przez środki bezprzewodowe lub jakie-
gokolwiek odtworzenia publicznego użytkownik musi zapłacić 
jednorazowe godziwe wynagrodzenia, a po drugie, iż owo wyna-
grodzenie musi zostać podzielone między właściwych wykonaw-
ców i producentów fonogramów.

56  Chociaż w  braku porozumienia między wykonawcami 
i producentami fonogramów art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115 pozo-
stawia każdemu państwu członkowskiemu możliwość określenia 
sposobów podziału tego wynagrodzenia, to jednak wprowadza 
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on jasny i bezwarunkowy obowiązek przyznania tym wykonaw-
com i  producentom prawa do godziwego wynagrodzenia, które 
powinno być podzielone między nich. Jak wynika z motywów 5, 
12  i  13  tej dyrektywy, część wynagrodzenia wypłacanego wyko-
nawcy powinna stosownie odzwierciedlać zakres jego udziału 
w realizacji fonogramu.

57 Z  tytułu rozdziału II dyrektywy 2006/115, w  którym jest 
ujęty art.  8  tej dyrektywy, wynika, że owo prawo o  charakterze 
kompensacyjnym należy do kategorii praw pokrewnych.

Z wyroku z dnia 20.06.2020 r., sygn. C-24/19:

38 Co się tyczy przede wszystkim brzmienia art. 2 lit. a) dyrek-
tywy 2001/42, należy podkreślić, że — jak podniósł rzecznik gene-
ralny w pkt 60 opinii — porównanie wersji językowych art. 2 lit. 
a) tiret drugie dyrektywy 2001/42  wskazuje na różny zakres 
w poszczególnych wersjach. O ile bowiem termin „exigés” [wyma-
gane] użyty w wersji francuskiej — podobnie jak w szczególności 
terminy użyte w  wersjach językowych hiszpańskiej („exigidos”), 
niemieckiej („erstellt werden müssen”), angielskiej („required”), 
niderlandzkiej („zijn voorgeschreven”), portugalskiej („exigido”) 
i  rumuńskiej („impuse”)  — odnosi się do rodzaju wymogu lub 
obowiązku, o tyle we włoskiej wersji językowej użyto mniej kate-
gorycznego terminu („previsti”) [przewidziane].

39 Tymczasem wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej 
stanowią autentyczne języki aktów, w jakich akty te zredagowano, 
wobec czego wszystkim wersjom językowym aktu Unii należy 
co do zasady przypisać tę samą wartość (zob.  podobnie wyroki: 
z dnia 17  listopada 2011 r., Homawoo, C 412/10, EU:C:2011:747, 
pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 20 lutego 2018 r., 
Belgia/Komisja, C 16/16 P, EU:C:2018:79, pkt 49 i przytoczone tam 
orzecznictwo).
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Z  wyroku z  dnia 15.07.2021  r., w  sprawach połączonych o  sygn. 
C-804/18 i C-341/19:

W świetle powyższych rozważań na pytanie pierwsze w sprawie C 
804/18 należy odpowiedzieć tak, że wykładni art. 1 i art. 2 ust. 2 lit. a) 
dyrektywy 2000/78 należy dokonywać w ten sposób, że wewnętrzna 
regulacja przedsiębiorstwa, zakazująca pracownikom noszenia 
wszelkich widocznych symboli przekonań politycznych, światopo-
glądowych lub religijnych w miejscu pracy, nie stanowi w odnie-
sieniu do pracowników, którzy przestrzegają określonych zasad 
dotyczących ubioru zgodnie z  nakazami religijnymi, bezpośred-
niej dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w rozu-
mieniu tej dyrektywy, jeżeli regulacja ta jest stosowana w sposób 
ogólny i bez rozróżnienia.

Z wyroku z dnia 02.03.2021 r., sygn. C-746/18:

33 Jeśli chodzi o  realizowany przez przepisy rozpatrywane 
w postępowaniu głównym cel polegający na zapobieganiu, docho-
dzeniu, wykrywaniu i  ściganiu przestępstw, to zgodnie z zasadą 
proporcjonalności jedynie walka z  poważną przestępczością 
i  zapobieganie poważnym zagrożeniom bezpieczeństwa publicz-
nego mogą uzasadniać poważne ingerencje w prawa podstawowe 
ustanowione w  art.  7  i  8  karty, takie jak te, które są związane 
z zatrzymywaniem danych o ruchu i danych o lokalizacji, nieza-
leżnie od tego, czy jest ono uogólnione, niezróżnicowane czy ukie-
runkowane. A zatem jedynie takie ingerencje w omawiane prawa 
podstawowe, które nie mają poważnego charakteru, mogą być 
uzasadnione celem polegającym na zapobieganiu, dochodzeniu, 
wykrywaniu i  ściganiu ogółu przestępstw (zob.  podobnie wyrok 
z  dnia 6  października 2020  r., La Quadrature du Net i  in., C 
511/18, C 512/18 i C 520/18, EU:C:2020:791, pkt 140, 146).

34 W tym względzie orzeczono w szczególności, że środki usta-
wodawcze dotyczące przetwarzania danych dotyczących tożsa-
mości cywilnej użytkowników środków łączności elektronicznej 
jako takich, w szczególności ich zatrzymywanie i dostęp do nich 
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wyłącznie w  celu identyfi kacji danego użytkownika, bez możli-
wości powiązania wspomnianych danych z  informacjami doty-
czącymi wykonywanych połączeń, mogą być uzasadnione celem 
polegającym na zapobieganiu, dochodzeniu, wykrywaniu i kara-
niu ogółu przestępstw, do którego odwołuje się art. 15 ust. 1 zdanie 
pierwsze dyrektywy 2002/58. Dane te same w sobie nie pozwalają 
bowiem na poznanie daty, godziny, czasu trwania i  odbiorców 
wykonywanych połączeń ani też miejsc, w których połączenia te 
się odbyły, lub ich częstotliwości z określonymi osobami w danym 
okresie, a  więc nie dostarczają one, poza ich danymi kontakto-
wymi takimi jak adresy, żadnych informacji dotyczących danych 
połączeń, a w konsekwencji ich życia prywatnego. A zatem inge-
rencji, jaką pociąga za sobą środek dotyczący tych danych, nie 
można co do zasady uważać za poważną (zob. podobnie wyrok 
z  dnia 6  października 2020  r., La Quadrature du Net i  in., C 
511/18, C 512/18 i C 520/18, EU:C:2020:791, pkt 157, 158 i przyto-
czone tam orzecznictwo).

Z wyroku z dnia 26.02.2019 r., sygn. C-581/17:

Na wstępie należy zauważyć, że umowa w  sprawie swobodnego 
przepływu osób jest umową międzynarodową, należy ją więc 
interpretować, w  myśl art.  31  Konwencji wiedeńskiej o  prawie 
traktatów z dnia 23 maja 1969 r. (Recueil des traités des Nations 
unies, vol.  1155, s.  331), w  dobrej wierze, zgodnie ze  zwykłym 
znaczeniem, jakie należy przypisać użytym w niej wyrazom w ich 
kontekście oraz w  świetle jej przedmiotu i  celu (wyroki: z  dnia 
2  marca 1999  r., Eddline El Yassini, C 416/96, EU:C:1999:107, 
pkt 47; z dnia 24 listopada 2016 r., SECIL, C 464/14, EU:C:2016:896, 
pkt 94 i przytoczone tam orzecznictwo). Ponadto z postanowienia 
tego wynika, że specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi 
wówczas, gdy ustalono, że taki był zamiar stron (zob.  podobnie 
wyrok z dnia 27  lutego 2018  r., Western Sahara Campaign UK, 
C 266/16, EU:C:2018:118, pkt 70).
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Z wyroku z dnia 15.01.2019 r., sygn. C-258/17:

Zgodnie z  utrwalonym orzecznictwem Trybunału zarówno 
z tytułu i preambuły, jak i z treści i celu dyrektywy 2000/78 wynika, 
że dyrektywa ta zmierza do ustanowienia ogólnych warunków 
ramowych celem zapewnienia każdej osobie równego traktowania 
„w zakresie zatrudnienia i pracy”, oferując jej skuteczną ochronę 
przed dyskryminacją ze  względu na jedną z  przyczyn określo-
nych w  art.  1, wśród których znajduje się orientacja seksualna 
(zob. podobnie wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r., Hütter, C 88/08, 
EU:C:2009:381, pkt 33; z dnia 19 września 2018 r., Bedi, C 312/17, 
EU:C:2018:734, pkt 28).

Z wyroku z dnia 19.03.2019 r., sygn. C-163/17:

56 W  tym względzie, jak wynika ze  zwykłego znaczenia poję-
cia „ucieczki”, które zostało użyte w większości wersji językowych 
art.  29  ust.  2  zdanie drugie rozporządzenia Dublin III i  które 
wiąże się z wolą danej osoby, by przed kimś zbiec lub od czegoś 
się uchylić, czyli w kontekście niniejszej sprawy zbiec właściwym 
organom, a w ten sposób uchylić się od przekazania, przepis ten 
ma zasadniczo zastosowanie tylko w przypadku, gdy taka osoba 
celowo wymyka się tym organom. Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia 
wykonawczego odnosi się ponadto, wśród potencjalnych przyczyn 
odroczenia przekazania, do faktu, że wnioskodawca „[uchylił 
się od wykonania] przekazania”, co obejmuje istnienie takiego 
elementu zamiaru. Podobnie art. 2 lit. n) rozporządzenia Dublin 
III defi niuje pojęcie „ryzyka ucieczki”, odnosząc się w niektórych 
wersjach językowych, takich jak niemiecka wersja językowa, do 
obawy, że zainteresowany „uchyli się” poprzez ucieczkę od proce-
dury przekazania.

57 Kontekst, w jaki wpisuje się art. 29 ust. 2 zdanie drugie rozpo-
rządzenia Dublin III, i cele realizowane przez to rozporządzenie 
stoją niemniej jednak w sprzeczności z wykładnią tego przepisu, 
zgodnie z którą, w sytuacji gdy przekazanie nie może zostać wyko-
nane ze względu na okoliczność, że dana osoba opuściła miejsce 
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zamieszkania, które zostało jej przydzielone, bez poinformowa-
nia właściwych organów o  jej nieobecności, organy te powinny 
przedstawić dowody na to, że osoba ta rzeczywiście miała zamiar 
wymknąć się tym organom w celu udaremnienia jej przekazania.

58 Jak bowiem wynika z motywów 4 i 5 rozporządzenia Dublin 
III, ma ono na celu ustanowienie opartej na obiektywnych i spra-
wiedliwych kryteriach, precyzyjnej i  sprawnej metody zarówno 
dla państw członkowskich, jak i dla zainteresowanych osób, w celu 
szybkiego ustalenia państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, tak 
by zagwarantować skuteczny dostęp do procedur udzielania takiej 
ochrony, przy zachowaniu celu, jakim jest szybkie rozpatrywanie 
wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Z wyroku z dnia 07.08.2018 r., sygn. C-122/17:

39 Wynika stąd, że stosując prawo krajowe, sąd krajowy musi 
przy dokonywaniu jego wykładni uwzględnić całość norm tego 
prawa i  w  oparciu o  uznane w  porządku krajowym metody 
wykładni uczynić wszystko, by możliwie w jak najszerszym zakre-
sie interpretować je w świetle treści i celów danej dyrektywy, tak 
by  doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego przez nią skutku, 
realizując tym samym normę ustanowioną w  art.  288  akapit 
trzeci TFUE (zob. w szczególności wyroki: z dnia 5 października 
2004  r., Pfeiff er i  in., od C 397/01  do C 403/01, EU:C:2004:584, 
pkt 113, 114; z dnia 19  stycznia 2010  r., Kücükdeveci, C 555/07, 
EU:C:2010:21, pkt  48; a  także z  dnia 19  kwietnia 2016  r., DI, C 
441/14, EU:C:2016:278, pkt 31).

40 Trybunał orzekł jednak, że zasada wykładni prawa krajo-
wego zgodnie z  prawem Unii ma pewne granice. Spoczywający 
na sądzie krajowym obowiązek odniesienia się do prawa Unii 
przy dokonywaniu wykładni i  stosowaniu odpowiednich prze-
pisów prawa krajowego jest bowiem ograniczony przez ogólne 
zasady prawa i nie może służyć jako podstawa dla dokonywania 
wykładni prawa krajowego contra legem (zob. podobnie wyroki: 
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z dnia 24  stycznia 2012 r., Dominguez, C 282/10, EU:C:2012:33, 
pkt 25; z dnia 15 stycznia 2014 r., Association de médiation sociale, 
C 176/12, EU:C:2014:2, pkt 39; z dnia 19 kwietnia 2016 r., DI, C 
441/14, EU:C:2016:278, pkt 32).

Z wyroku z dnia 14.11.2017 r., sygn. C-165/16:

32 Przepisy rzeczonej dyrektywy nie przyznają jednak człon-
kom rodziny obywatela Unii będącym obywatelami państwa trze-
ciego praw autonomicznych. Ewentualne prawa przyznane takim 
obywatelom przez tę dyrektywę są zatem prawami pochodnymi 
wynikającymi z praw przysługujących obywatelowi Unii wskutek 
skorzystania z niego z prawa do swobodnego przemieszczania się 
(zob. podobnie wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r., McCarthy i in., C 
202/13, EU:C:2014:2450, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

33 Dalej, jak wielokrotnie orzekał Trybunał, z językowej, systemo-
wej i celowościowej wykładni przepisów dyrektywy 2004/38 wynika, 
że jej przepisy regulują jedynie warunki wjazdu i pobytu obywa-
teli Unii na terytorium państw członkowskich innych niż państwo, 
którego obywatelstwo posiadają, oraz że dyrektywa nie daje podstaw 
do przyznania pochodnego prawa pobytu obywatelom państw 
trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii w  państwie 
członkowskim, którego obywatelstwo ów obywatel Unii posiada 
(zob. podobnie wyroki: z dnia 12 marca 2014 r., O. i B., C 456/12, 
EU:C:2014:135, pkt 37; a także z dnia 10 maja 2017 r., Chavez-Vil-
chez i in., C 133/15, EU:C:2017:354, pkt 53).

Z wyroku z dnia 12.11.2019 r., sygn. C-233/18:

W  tej kwestii należy zauważyć, że jak wynika z  zawartych 
w art. 2 lit. f) i g) dyrektywy 2013/33 defi nicji, wyrażenie „świad-
czenia materialne w ramach przyjmowania” oznacza pełen zestaw 
środków, które państwa członkowskie przyznają wnioskodawcom 
zgodnie z  tą dyrektywą, w  tym zakwaterowanie, wyżywienie 
i  odzież świadczone w  naturze lub jako świadczenia pieniężne, 
talony, lub połączenie tych trzech form pomocy oraz dzienne diety.
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Z wyroku z dnia 03.03.2020 r., sygn. C-75/18:

Z  orzecznictwa wynika, że są cztery takie cechy, a  mianowicie 
generalny sposób stosowania VAT do czynności, których przed-
miotem są towary lub usługi, ustalenie jego kwoty w  sposób 
proporcjonalny do ceny otrzymanej przez podatnika jako wyna-
grodzenie za dostarczone towary lub świadczone usługi, pobór 
podatku na każdym etapie procesu produkcji lub dystrybucji, 
niezależnie od liczby wcześniejszych transakcji, oraz odliczenie od 
podatku należnego od podatnika kwot zapłaconych na poprzed-
nich etapach procesu produkcji i dystrybucji, z tym skutkiem, że 
ów podatek na danym etapie stosuje się wyłącznie do wartości 
dodanej na tym etapie oraz że końcowe obciążenie podatkowe 
z tytułu rzeczonego podatku ponosi ostatecznie konsument (wyrok 
z  dnia 3  października 2006  r., Banca popolare di Cremona, C 
475/03, EU:C:2006:629, pkt 28).

Z wyroku z dnia 13.11.2018 r., C-310/17:

Tymczasem w  przypadku smaku produktu spożywczego nie 
można mówić o możliwości dokonania precyzyjnej i obiektywnej 
identyfi kacji. W  odróżnieniu bowiem, na przykład, od utworu 
literackiego, grafi cznego, kinematografi cznego czy muzycznego, 
który jest wyrażony w  sposób precyzyjny i  obiektywny, zidenty-
fi kowanie smaku produktu spożywczego opiera się zasadniczo 
na doznaniach i  odczuciach smakowych, które są subiektywne 
i zmienne, ponieważ zależą między innymi od czynników zwią-
zanych z osobą, która smakuje dany produkt, takich jak jej wiek, 
preferencje i nawyki żywieniowe, a także od miejsca lub okolicz-
ności, w jakich następuje degustacja tego produktu.

Z wyroku z dnia 24.11.2020 r. sygn. C-445/19:

Ponadto z  samego brzmienia art.  106  ust.  2  TFUE wynika, że 
odstępstwa od zasad traktatu FUE są dozwolone na podstawie 
tego postanowienia tylko wtedy, gdy są one konieczne do wyko-
nywania szczególnych zadań powierzonych przedsiębiorstwu 
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zobowiązanemu do zarządzania usługami świadczonymi w ogól-
nym interesie gospodarczym (wyroki: z  dnia 8  marca 2017  r., 
Viasat Broadcasting UK/Komisja, C 660/15  P, EU:C:2017:178, 
pkt 29; a także z dnia 3 września 2020 r., Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland i in./Komisja, C 817/18 P, 
EU:C:2020:637, pkt 97), co w dziedzinie pomocy państwa musi być 
w razie potrzeby kontrolowane przez Komisję przed wprowadze-
niem jej w  życie. Tymczasem, jak stwierdzono w  pkt  35  niniej-
szego wyroku, kontrola ta może zostać przeprowadzona dopiero 
po tym, jak planowany środek zostanie zgłoszony tej instytu-
cji Unii, zgodnie z art. 108 ust. 3 zdanie pierwsze TFUE, w celu 
umożliwienia jej skontrolowania, czy środek ten stanowi pomoc 
państwa. Zatem wykonywanie zadań przedsiębiorstwa, któremu 
powierzono zarządzanie usługami świadczonymi w ogólnym inte-
resie gospodarczym, nie może jako takie uzasadniać odstępstwa 
od obowiązku zgłoszenia przewidzianego w tym przepisie.

Z wyroku z dnia 03.12.2019 r., sygn. C-414/18:

79 Artykuł 103  ust.  2  akapit drugi wspomnianej dyrektywy 
stanowi, że składki te powinny być dostosowane do profi lu ryzyka 
instytucji.

80 Pojęcie dostosowania składek do profi lu ryzyka instytu-
cji może zostać doprecyzowane przez Komisję na podstawie 
art. 103 ust. 7 tej samej dyrektywy w drodze aktów delegowanych 
przyjętych z  uwzględnieniem szeregu czynników wymienionych 
w tym przepisie.

81 To upoważnienie zostało wdrożone poprzez przyjęcie przez 
Komisję art.  5 rozporządzenia delegowanego 2015/63, zatytuło-
wanego „Korekta podstawowej składki rocznej o  ryzyko”, który 
przewiduje wyłączenie niektórych zobowiązań z obliczania skła-
dek, o których mowa w art. 103 ust. 2 dyrektywy 2014/59.

82 Po pierwsze, art.  5  ust.  1  lit. a) rozporządzenia delegowa-
nego 2015/63  stanowi, że wyłączenie to obejmuje zobowiązania 
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wewnątrzgrupowe z  tytułu transakcji zawartych przez daną 
instytucję z instytucją, która należy do tej samej grupy, z zastrze-
żeniem, że spełnione są określone dodatkowe warunki.

83 Z samego brzmienia tego przepisu wynika, że może on być 
stosowany tylko do transakcji pomiędzy dwoma instytucjami 
należącymi do tej samej grupy.

Z  wyroku z  dnia 02.04.2019  r., w  sprawach połączonych o  sygn. 
C-582/17 i C-583/17:

Tymczasem z samego brzmienia art. 20 ust. 5 rzeczonego rozpo-
rządzenia wynika, że wprowadzony w nim obowiązek wtórnego 
przejęcia spoczywa na „państw[ie] członkowski[m], w którym ten 
wniosek o  udzielenie ochrony międzynarodowej został najpierw 
złożony”. Zatem kryteria odpowiedzialności ustanowione 
w rozdziale III tego rozporządzenia nie mogą służyć do wskazania 
tego państwa członkowskiego.

Z wyroku z dnia 04.10.2018 r., sygn. C-12/17:

W  tym względzie należy przypomnieć, że z  samego brzmienia 
art.  7  ust.  1  dyrektywy 2003/88  wynika, iż każdy pracownik 
jest uprawniony do corocznego płatnego urlopu w  wymiarze co 
najmniej czterech tygodni, które to prawo zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem Trybunału musi być uznane za zasadę prawa 
socjalnego Unii o szczególnej wadze (wyrok z dnia 20 lipca 2016 r., 
Maschek, C 341/15, EU:C:2016:576, pkt  25  i  przytoczone tam 
orzecznictwo).

Z wyroku z dnia 31.10.2019 r., sygn. C-391/17:

98 Z tego względu państwo członkowskie odpowiedzialne wobec 
Unii za nieprawidłowe wystawienie takiego świadectwa jest zobo-
wiązane, zgodnie z zasadą lojalnej współpracy, do podjęcia wszel-
kich koniecznych środków w celu usunięcia tego naruszenia prawa 
Unii, a  w  szczególności powinno wyrównać wynikającą z  niego 
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utratę środków własnych [zob. analogicznie wyrok z dnia dzisiej-
szego, Komisja/Niderlandy (odpowiedzialność za działania KTZ), 
C 395/17, pkt 100].

99 Co się tyczy w szczególności tego, czy kwotę takiej utraty środ-
ków własnych należy w danym przypadku powiększyć o odsetki za 
zwłokę, wystarczy zauważyć, iż samo wyrównanie kwoty należno-
ści celnych, których nie można było pobrać, nie jest wystarczające 
do usunięcia bezprawnych skutków nieprawidłowego wystawienia 
świadectwa EXP.

100 Wykładni tej nie podważa argument dotyczący zasady 
pewności prawa, na którą powołuje się Zjednoczone Królestwo, 
według którego taki obowiązek wyrównania nie może istnieć 
w  braku wyraźnego przepisu dotyczącego tej zasady w  prawie 
Unii. Obowiązek wyrównania utraty środków własnych spowo-
dowanej nieprawidłowym wystawieniem świadectw EXP stanowi 
bowiem jedynie szczególny wyraz obowiązku wynikającego 
z  zasady lojalnej współpracy, zgodnie z  którym państwa człon-
kowskie są zobowiązane do podjęcia wszelkich koniecznych środ-
ków w celu naprawienia naruszenia prawa Unii i usunięcia jego 
bezprawnych skutków. Jak wynika z  utrwalonego orzecznictwa 
przypomnianego w pkt 96 niniejszego wyroku, ten ostatni obowią-
zek rozciąga się na wszystkie bezprawne skutki naruszenia tego 
prawa, a w szczególności te, które mają charakter fi nansowy, takie 
jak rozpatrywane w niniejszej sprawie.

Z wyroku z dnia 28.01.2020 r., sygn. C-122/18:

Odnosząc się, w pierwszej kolejności, do interpretacji tych prze-
pisów, należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznic-
twem przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa Unii należy 
uwzględnić nie tylko jego brzmienie, lecz także jego kontekst 
oraz cele regulacji, której część on stanowi (zob. podobnie wyrok 
z dnia 7 listopada 2019 r., UNESA i in., od C 105/18 do C 113/18, 
EU:C:2019:935, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo). […] W tej 
kwestii należy zauważyć, że wśród okoliczności, jakie należy 
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uwzględnić przy ocenie, czy dany organ ma status „sądu”, znaj-
dują się: ustawowa podstawa prawna organu, jego stały charak-
ter, obligatoryjny charakter jego jurysdykcji, kontradyktoryjność 
postępowania, stosowanie przez organ przepisów prawa oraz jego 
niezawisłość (wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., Margarit Panicello, 
C 503/15, EU:C:2017:126, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

Z wyroku z dnia 27.02.2018 r., sygn. C-64/16:

31 Unia jest Unią prawa, w której jednostki mają prawo zakwe-
stionować przed sądem zgodność z  prawem każdej decyzji lub 
każdego innego aktu krajowego dotyczącego zastosowania wobec 
nich aktu Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 3 października 2013 r., 
Inuit Tapiriit Kanatami i  in./Parlament i  Rada, C 583/11  P, 
EU:C:2013:625, pkt 91, 94 i przytoczone tam orzecznictwo).

32 Artykuł 19  TUE, w  którym skonkretyzowano afi rmowaną 
w  art.  2  TUE wartość państwa prawnego, powierza zadanie 
zapewniania kontroli sądowej w  porządku prawnym Unii nie 
tylko Trybunałowi, ale również sądom krajowym [zob.  podob-
nie opinia 1/09 (Ustanowienie jednolitego systemu rozstrzyga-
nia sporów patentowych) z dnia 8 marca 2011 r., EU:C:2011:123, 
pkt 66; wyroki: z dnia 3 października 2013 r., Inuit Tapiriit Kana-
tami i in./Parlament i Rada, C 583/11 P, EU:C:2013:625, pkt 90; 
a także z dnia 28 kwietnia 2015 r., T & L Sugars i Sidul Açúcares/
Komisja, C 456/13 P, EU:C:2015:284, pkt 45].

Z wyroku z dnia 15.07.2021 r., sygn. C-791/19:

Ponadto o  niezależności Izby Dyscyplinarnej od polskiej władzy 
wykonawczej świadczy także dorobek orzeczniczy tej izby, który 
ukazuje w  szczególności, że na osiemnaście odwołań Ministra 
Sprawiedliwości od wyroków sądów dyscyplinarnych pierw-
szej instancji wydanych w  sprawach sędziów zaskarżone wyroki 
w siedmiu sprawach zostały utrzymane w mocy, w pięciu sprawach 
zostały zmienione przez wymierzenie surowszych kar dyscyplinar-
nych, w  dwóch sprawach Izba Dyscyplinarna zmieniła wyroki, 
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którymi odstąpiono od wymierzenia kary dyscyplinarnej, poprzez 
wymierzenie kar dyscyplinarnych, w  dwóch sprawach zmieniła 
ona wyroki uniewinniające na wyroki stwierdzające popełnienie 
przewinienia z odstąpieniem od wymierzenia kary dyscyplinarnej, 
w jednej sprawie wyrok został uchylony, a postępowanie dyscypli-
narne umorzone z  powodu śmierci obwinionej sędzi, a  w  jednej 
sprawie izba ta zmieniła wyrok poprzez odstąpienie od wymierze-
nia kary na podstawie uznania popełnionego czynu za przewinie-
nie dyscyplinarne lub wykroczenie mniejszej wagi.

Z wyroku z dnia 15.07.2021 r., sygn. C-742/19:

36 Zgodnie z art. 4 ust. 2 Unia szanuje, po pierwsze, równość 
państw członkowskich wobec traktatów, jak również ich tożsamość 
narodową, nierozerwalnie związaną z  ich podstawowymi struk-
turami politycznymi i konstytucyjnymi, a po drugie, podstawowe 
funkcje państwa, zwłaszcza funkcje mające na celu zapewnienie 
jego integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego 
oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego. To samo postanowienie 
uściśla, że bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącz-
nej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego.

37 W  tym względzie należy zauważyć, że główne zadania sił 
zbrojnych państw członkowskich, jakimi są zachowanie integral-
ności terytorialnej i ochrona bezpieczeństwa narodowego, należą 
wyraźnie do podstawowych funkcji państwa, które Unia musi 
szanować na mocy art. 4 ust. 2 TUE.

38 Z  orzecznictwa Trybunału wynika ponadto, że decyzje 
w zakresie organizacji wojska państw członkowskich, których celem 
jest obrona ich terytorium lub ich podstawowych interesów, nie 
są jako takie regulowane przez prawo Unii (zob. podobnie wyrok 
z dnia 11 marca 2003 r., Dory, C 186/01, EU:C:2003:146, pkt 35).

39 Niemniej jednak z  obowiązku poszanowania przez Unię 
podstawowych funkcji państwa, ustanowionego w  art.  4 ust.  2 
TUE, nie wynika, by  decyzje państw członkowskich dotyczące 
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organizacji ich sił zbrojnych nie były objęte zakresem stosowania 
prawa Unii, w szczególności gdy chodzi o przepisy dotyczące orga-
nizacji czasu pracy.

40 Zgodnie bowiem z  utrwalonym orzecznictwem Trybu-
nału, mimo iż tylko do państw członkowskich należy określenie 
ich podstawowych interesów bezpieczeństwa i  podjęcie środków 
zmierzających do zagwarantowania bezpieczeństwa zewnętrz-
nego i wewnętrznego, w tym decyzji dotyczących organizacji ich 
sił zbrojnych, sam tylko fakt, że środek krajowy został podjęty 
w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego, nie może powodować 
niemożności stosowania prawa Unii i  zwolnienia państw człon-
kowskich z konieczności przestrzegania tego prawa (zob. podob-
nie wyroki: z  dnia 26  października 1999  r., Sirdar, C 273/97, 
EU:C:1999:523, pkt 15; z dnia 11 stycznia 2000 r., Kreil, C 285/98, 
EU:C:2000:2, pkt 15; a także z dnia 6 października 2020 r., Privacy 
International, C 623/17, EU:C:2020:790, pkt 44 i przytoczone tam 
orzecznictwo). Podobnie powinno być w  przypadku środków 
krajowych podejmowanych w  celu ochrony integralności teryto-
rialnej państwa członkowskiego.

Ponadto przepisy dyrektywy 2003/88  uszczegóławiają prawo 
podstawowe do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu 
pracy i do okresów dobowego i tygodniowego odpoczynku, wyraź-
nie zapisane w  art.  31  ust.  2  Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej (zwanej dalej „kartą”), i  w  związku tym należy je 
interpretować w  świetle tego ostatniego postanowienia (wyrok 
z dnia 17 marca 2021 r., Academia de Studii Economice din Bucu-
reşti, C 585/19, EU:C:2021:210, pkt 37 i przytoczone tam orzecz-
nictwo). Wynika z tego w szczególności, że nie można dokonywać 
zawężającej wykładni tych przepisów na niekorzyść praw wywo-
dzonych przez pracownika z tej dyrektywy [wyrok z dnia 9 marca 
2021  r., Radiotelevizija Slovenija (Okres pozostawania w  goto-
wości do pracy w  odległym miejscu), C 344/19, EU:C:2021:182, 
pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo].
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Z wyroku z dnia 18.05.2021 r., sygn. C-83/19:

Zgodnie z  utrwalonym orzecznictwem wymagane na podstawie 
prawa Unii gwarancje niezawisłości i  bezstronności oznaczają, 
że muszą istnieć zasady pozwalające wykluczyć, w przekonaniu 
jednostek, wszelką uzasadnioną wątpliwość co do niepodatności 
tego organu na czynniki zewnętrzne oraz jego neutralności wzglę-
dem ścierających się przed nimi interesów [zob. podobnie wyrok 
z  dnia 19  września 2006  r., Wilson, C 506/04, EU:C:2006:587, 
pkt  53  i  przytoczone tam orzecznictwo; z  dnia 2  marca 2021  r., 
A.B. i  in. (powołanie sędziów Sądu Najwyższego — odwołania), 
C 824/18, EU:C:2021:153, pkt  117; a  także z  dnia 20  kwietnia 
2021 r., Repubblika, C 896/19, EU:C:2021:311, pkt 53].

Z wyroku z dnia 29.07.2019 r., sygn. C-516/17:

Na mocy zasady pierwszeństwa prawa Unii, która jest istotną 
cechą porządku prawnego Unii, okoliczność powoływania się 
przez państwo członkowskie na przepisy prawa krajowego, nawet 
rangi konstytucyjnej, nie może mieć wpływu na skuteczność prawa 
Unii na terytorium tego państwa (wyrok z dnia 26 lutego 2013 r., 
Melloni, C 399/11, EU:C:2013:107, pkt 59).

Z wyroku z dnia 11.09.2018 r., sygn. C-68:

64 Trybunał orzekł ponadto, że wymóg dokonywania wykładni 
zgodnej może w danym wypadku obejmować konieczność zmiany 
krajowego orzecznictwa przez sądy krajowe, jeżeli opiera się 
ono na interpretacji prawa krajowego, której nie da się pogodzić 
z celami dyrektywy (wyrok z dnia 17 kwietnia 2018 r., Egenberger, 
C 414/16, EU:C:2018:257, pkt 72 i przytoczone tam orzecznictwo).

65 Z  powyższego wynika, że sąd krajowy nie może ważnie 
stwierdzić, iż nie można dokonać wykładni przepisu prawa krajo-
wego zgodnie z prawem Unii jedynie ze względu na to, że do tej 
pory niezmiennie interpretowano ten przepis w sposób niezgodny 
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z  prawem Unii (wyrok z  dnia 17  kwietnia 2018  r., Egenberger, 
C 414/16, EU:C:2018:257, pkt 73 i przytoczone tam orzecznictwo).

Z wyroku z dnia 15.07.2021 r., sygn. C-911:

Wydaje się zatem, że prawodawca Unii zamierzał, upoważniając 
EUNB do wydawania wytycznych i zaleceń, nadać temu organowi 
uprawnienia do zachęcania i  perswazji, które są odmienne niż 
uprawnienia do przyjmowania aktów posiadających moc wiążącą 
(zob. analogicznie wyrok z dnia 20 lutego 2018 r., Belgia/Komisja, 
C 16/16 P, EU:C:2018:79, pkt 26).

Z wyroku z dnia 08.07.2019 r., sygn. C-543/17:

54 Wykładnia taka wiązałaby się bowiem z  ryzykiem, że 
państwo członkowskie poinformuje Komisję albo o  przepisach 
zapewniających transpozycję niewielkiej liczby przepisów danej 
dyrektywy, albo o przepisach, które w oczywisty sposób nie mają 
na celu transpozycji tej dyrektywy, a tym samym umożliwiałaby 
państwom członkowskim powstrzymanie Komisji od stosowania 
art. 260 ust. 3 TFUE.

55 Nie można jednak również przyjąć wykładni, zgodnie z którą 
jedynie państwa członkowskie, które transponują prawidłowo — 
z punktu widzenia Komisji — przepisy dyrektywy i poinformują 
o tym tę instytucję, mogą zostać uznane za spełniające obowiązek 
poinformowania, o którym mowa w art. 260 ust. 3 TFUE.

56 Wykładnia ta jest bowiem nie do pogodzenia z  genezą 
art. 260 ust. 3 TFUE. Otóż ze sprawozdania końcowego, o którym 
mowa w pkt 52 niniejszego wyroku, wynika, że członkowie kręgu 
dyskusyjnego w  sprawie Trybunału Sprawiedliwości rozróżnili 
przypadki niepoinformowania i  braku transpozycji od przypad-
ków nieprawidłowej transpozycji i uznali, że proponowany przepis 
nie powinien mieć zastosowania do tych ostatnich przypadków, 
ponieważ w  tym ostatnim przypadku sankcja pieniężna może 
zostać nałożona dopiero po rozpoznaniu skargi o  stwierdzenie 
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uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wniesionej 
na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE.

57 Takiej wykładni nie da się również pogodzić z kontekstem, 
w jaki wpisuje się art. 260 ust. 3 TFUE, do którego należy postę-
powanie w  sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa człon-
kowskiego, o którym mowa w art. 258 TFUE. W tym względzie 
należy podkreślić, że procedura przewidziana w  tym ostatnim 
postanowieniu daje państwom członkowskim możliwość zakwe-
stionowania stanowiska przyjętego przez Komisję w określonym 
przypadku w  odniesieniu do przepisów zapewniających prawi-
dłową transpozycję przedmiotowej dyrektywy, bez narażania się 
tym samym od razu na ryzyko nałożenia kary pieniężnej, ponie-
waż taka kara może zostać nałożona na podstawie art. 260 ust. 2 
TFUE jedynie wtedy, gdy dane państwo członkowskie nie podjęło 
środków zapewniających wykonanie pierwszego wyroku stwier-
dzającego uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego.

58 W  tych okolicznościach należy przyjąć wykładnię art.  260 
ust.  3 TFUE, która z  jednej strony pozwala jednocześnie na 
zagwarantowanie prerogatyw, którymi dysponuje Komisja w celu 
zapewnienia skutecznego stosowania prawa Unii, oraz na ochronę 
prawa do obrony, a także sytuacji procesowej, z których korzystają 
państwa członkowskie na podstawie stosowania art.  258  TFUE 
w  związku z  art.  260 ust.  2 TFUE, a  z  drugiej strony umożli-
wia Trybunałowi wykonywanie jego funkcji sądowej polegającej 
na dokonaniu oceny, w ramach jednego postępowania, czy dane 
państwo członkowskie wypełniło swoje obowiązki w  dziedzinie 
informowania, a  w  razie potrzeby na dokonaniu oceny powagi 
stwierdzonego w  ten sposób uchybienia oraz na nałożeniu kary 
pieniężnej, którą uzna za najbardziej odpowiednią do okoliczno-
ści danej sprawy.

59 Ze względu na wszystkie te elementy sformułowanie „obowią-
zek poinformowania o  środkach podjętych w  celu transpozycji”, 
zawarte w  art.  260 ust.  3 TFUE, należy interpretować w  ten 
sposób, że dotyczy ono ciążącego na państwach członkowskich 
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obowiązku przekazania wystarczająco jasnych i  precyzyjnych 
informacji o przepisach transponujących dyrektywę. W celu speł-
nienia obowiązku pewności prawa i  zapewnienia transpozycji 
wszystkich przepisów tej dyrektywy na całym danym terytorium 
państwa członkowskie są zobowiązane do wskazania, w odniesie-
niu do każdego przepisu danej dyrektywy przepisu lub przepisów 
krajowych zapewniających jego transpozycję. Jeśli informacje te 
zostaną przekazane, w  stosownym przypadku wraz z  przedsta-
wieniem tabeli korelacji, to aby móc nałożyć na dane państwo 
członkowskie przewidzianą w  tym przepisie karę pieniężną, 
Komisja powinna ustalić, że niektórych przepisów transponu-
jących w  oczywisty sposób brakuje lub nie obejmują one całego 
terytorium danego państwa członkowskiego, przy czym w ramach 
postępowania sądowego wszczętego na podstawie art. 260 ust. 3 
TFUE Trybunał nie ma obowiązku zbadania, czy przepisy krajowe 
zgłoszone Komisji prawidłowo transponują przepisy rozpatrywa-
nej dyrektywy.



 Wykaz literatury powołanej

Bell J., Engle G., Statutory interpretation, London–Dublin–Edinburg 1995.
Bennion F.A.R., Statutory interpretation, London–Dublin–Edinburgh 

1992. 
Bix B., H.L.A. Hart and the ‘Open Texture’ of Language, “Law and Philoso-

phy”, vol. 10, no. 1, 1991.
Carnap R., Pisma semantyczne, Warszawa 2007.
Charzewski P., Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

w wykładni prawa w dobie multicentryzmu, w: (red.) P. Jabłoński, 
J. Kaczor, M. Pichlak, Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspek-
tywa wewnętrzna, Wrocław 2017.

Choduń A., Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego, „Ruch Praw-
niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, z. 4.

Choduń A., Zieliński M., Uzasadnienie twierdzeń interpretacyjnych 
z perspektywy derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, „Archiwum 
Filozofi i Prawa i Filozofi i Społecznej” 2020, nr 2(23).

Fraenkel E., Th e dual state. A contribution to the Th eory of Dictatorship, 
Oxford 2015.

Frydman S., Dogmatyka prawa w  świetle socjologii. Studjum pierwsze: 
o wykładni ustaw, Wilno 1936.

Grzelak A., Konsekwencje prawne wyroku TSUE z 2 marca 2021 r. A.B. i in. 
przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa, LEX/el. 2021.

Grzelak A., Orzeczenia sędziów powołanych przy udziale nowej KRS  — 
konsekwencje prawne wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE 
z 6.10.2021 r. (sprawa C-487/19 W.Ż.), LEX/el. 2021. 

Grzelak A., Przeniesienie sędziego do innego sądu bez zgody sędziego  — 
konsekwencje prawne wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE 
z 6.10.2021 r. (sprawa C-487/19 W.Ż.), LEX/el. 2021.

Grzybowski T., Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Warszawa 2013.
Haller M., European integration as an elite process. Th e failure of a dream, 

London 2008.
Helios J., Jedlecka W., Wykładnia prawa Unii Europejskiej ze stanowiska 

teorii prawa, Wrocław 2018.
Hirschl R., Towards Juristocracy. Th e Origins and Consequences of the New 

Constitutionalism, Cambridge (Mass.) 2007.
Jabłońska-Bonca J., Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2002.



141WYKAZ LITERATURY POWOŁANEJ

Kalisz A., Leszczyński L., Liżewski B., Wykładnia prawa. Model ogólny 
a perspektywa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Prawa Unii 
Europejskiej, Lublin 2011.

Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007.
Kotowski A., Wykładnia sądów kasacyjnych, Warszawa 2020.
Kustra-Rogatka A., Kontrola konstytucyjności aktu prawa pierwotnego 

UE w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021r. w sprawie K 
3/21, LEX/el. 2021.

Kuś J., Stefańska K., Bukowska A., Metodologia badań psychologicznych 
prowadzonych w  przestrzeni Internetu, „Studia metodologiczne” 
2015, nr 34.

Leszczyna H., Hermeneutyka prawnicza, Warszawa 1996.
Leszczyński L. (red.), Wykładnia prawa Unii Europejskiej. System Prawa 

Unii Europejskiej. Tom 3, Warszawa 2019.
Leszczyński L., Wykładnia operatywna (podstawowe właściwości), 

„Państwo i Prawo” 2009, z. 6.
Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i  tezy 

orzecznictwa, Kraków 2004.
Lewinson S.C., Pragmatyka, Warszawa 2010.
Łętowska E., Boska sztuka interpretacji, w: red. A. Łopatka, B. Kunicka-

-Michalska, S.  Kiewlicz, Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga 
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, 
Warszawa 2003.

Łętowska E., Pozaprocesowe znaczenie uzasadnienia, „Państwo i Prawo” 
1997, z. 5.

Łętowska E., Zajadło J., O wygaszaniu państwa prawa, Sopot 2020.
Maciejczak M., Dwie teorie języka. Ludwig Wittgenstein i Martin Heideg-

ger, „Studia Philosophiae Christianae” 2007, nr 1(43).
Masilunas K., Tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej 

polskiego Sądu Najwyższego — co praktyce oznacza postanowienie 
TSUE z 8.04.2020 r., LEX/el. 2020.

Matczak M., Formalizm prawniczy we współczesnej literaturze anglojęzycz-
nej — zarys defi nicji, „Państwo i Prawo” 2007, z. 6.

Matczak M., Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, 
Warszawa 2007.

Matczak M., Th e  Clash of  Powers in  Poland’s Rule of  Law Crisis: Tools 
of  Attack and  Self-Defense, “Hague Journal on the  Rule of  Law”, 
vol. 12.

Memmon A., Vrij A., Bull R., Prawo i psychologia, Gdańsk 2003.
Morawski L., Argumentacje, racjonalność prawa i  postępowanie dowo-

dowe, Toruń 1988.
Morawski L., Kilka uwag na temat wykładni, w:  (red.) S.  Wronkowska, 

Polska kultura prawna a  proces integracji europejskiej, Kraków 
2005.

Morawski L., Spór o pojęcie państwa prawnego, „Państwo i Prawo” 1994, 
z. 4.



142 WYKAZ LITERATURY POWOŁANEJ

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.
Nonet P., Selznick P., Law and  Society in  Transition: Toward Responsive 

Law, New Jersey 2009.
Oniszczuk J., Filozofi a i teoria prawa, wyd. 2, Warszawa 2012.
Opałek K., Wróblewski J., Prawo: metodologia, fi lozofi a, teoria prawa, 

Warszawa 1991.
Opałek K., Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1986.
Perelman C.H., Logika prawnicza — Nowa retoryka, Warszawa 1984.
Przełecki M., O  pojęciu zdania analitycznego, „Filozofi a nauki” 1993, 

nr 1/2/3.
Rasmussen H., Th e European Court of Justice, Londyn 2020.
Albors Llorens A., Th e European Court of Justice, Londyn 2020.
Romanowicz M., Teoria klaryfi kacyjna wykładni prawa jako teoria 

uzasadnienia. Perspektywa psycholingwistyczna a pozytywistyczna 
koncepcja wykładni prawa, „Archiwum Prawa i Filozofi i Społecz-
nej” 2011, nr 1.

Safj an M., Dlaczego dialog pomiędzy sądami bywa trudny? O  barierach 
pytań prejudycjalnych, „Prawo w działaniu. Sprawy cywilne” 2014, 
nr 20.

Saganek P., w:  Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. 
Tom I (art. 1–89), red. D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel, Warszawa 
2012.

Sarkowicz R., Stelmach J., Teoria prawa, Kraków 1996.
Smolak M., Filozofi a prawa Ronalda Dworkina, w:  (red.) B.  Hołówka, 

B. Dziobkowski, Filozofi a prawa. Normy i fakty, Warszawa 2020.
Stelmach J., Typy uzasadniania prawniczych decyzji interpretacyjnych, 

„Państwo i Prawo” 1993, z. 5.
Stelmach J., Współczesna fi lozofi a interpretacji prawniczej, Kraków 1995.
Surowiecka A., Tożsamość konstytucyjna państwa  — analiza wybranego 

orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 
i polskiego Trybunału Konstytucyjnego w kontekście procesów inte-
gracji europejskiej (cz. I), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” (KUL) 
2013 nr 1(22).

Szwarc-Kuczer M., Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmoni-
zacji prawa karnego materialnego, Warszawa 2011.

Waśkowski E., Teoria wykładni prawa cywilnego. Metodologia dogmatyki 
cywilistycznej w zarysie, Warszawa 1936.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław 1990.
Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 

1959.
Zalasiński A., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej — rola, struk-

tura, kompetencje, ABC, LEX, komentarz do art. 19 TUE.
Zeifert M., Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z perspek-

tywy kognitywnej teorii prototypu. Studium przypadku, „Archiwum 
Prawa i Filozofi i Społecznej” 2020, nr 2.



143WYKAZ LITERATURY POWOŁANEJ

Zieliński M., Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegro-
wana, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 3.

Zieliński M., Bogucki O., Choduń A., Czepita S., Kanarek B., Municzewski 
A., Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, „Ruch Praw-
niczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 4.

Zieliński M., Wybrane zagadnienia wykładni prawa, „Państwo i Prawo” 
2009, z. 6.

Zieliński M., Wykładnia prawa, zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 
2002.

Zieliński M., Zirk-Sadowski M., Klaryfi kacyjność i derywacyjność w inte-
growaniu polskich teorii wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 2011, z. 2.

Ziembiński Z., Podstawy sporów o  „luki w  prawie”, „Państwo i  Prawo” 
1966, z. 2.

Zirk-Sadowski M., Analityczna fi lozofi a prawa, w:  (red.) B.  Hołówka, 
B. Dziobkowski, Filozofi a prawa. Normy i fakty, Warszawa 2020.

Zirk-Sadowski M., Pozytywizm prawniczy a fi lozofi czna opozycja podmiotu 
i przedmiotu poznania, w: (red.) J. Stelmach, Studia z fi lozofi i prawa, 
Kraków 2001.

Żuralska M., Karczewski J. (red.), Refl eksyjność w  prawie. Inspiracje, 
Warszawa 2015.

Inne:
Dokument roboczy Służb Komisji z  komentarzami Sądu Najwyższego. 

Sprawozdanie na temat praworządności z  2021  r. Rozdział doty-
czący sytuacji w zakresie praworządności w Polsce,

https://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/
Komentarz.pdf — z dnia 06.04.2022 r.

Jerzy Zajadło: Nie wiecie co znaczy rule of law? Sięgnijcie do Cycerona;
https://konstytucyjny.pl/jerzy-zajadlo-nie-wiecie-co-znaczy-rule-of-law-

-siegnijcie-do-cycerona/ — z dn. 08.04.2022 r.



Wykaz tabel

Tabela 1. Charakterystyka próby wyroków (n_w)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

Tabela 2. Charakterystyka próby postanowień (n_p)  . . . . . . . . . . . . . .  56

Kwestionariusz badawczy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Tabela 3. Powoływane metody wykładni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

Tabela 4. Charakterystyka metody celowościowej  . . . . . . . . . . . . . . . .  84

Tabela 5. Powołanie się na bezpośrednie rozumienie lub stan 
izomorfi i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88

Tabela 6. Powołanie rekonstrukcji operatywnych  . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

Tabela 7. Wykładnia statyczna albo dynamiczna  . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

Tabela 8. Powołanie ocen w przedmiocie interpretacji  . . . . . . . . . . . . .  96

Tabela 9. Wzór rozumowań interpretacyjnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

Tabela 10. Odwołanie do aksjologii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Tabela 11. Typ semantyki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

Tabela 12. Orientacyjność wykładni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

Tabela 13. Wnioskowania prawnicze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

Tabela 14. Powoływane metody wykładni — charakterystyka 
metody celowościowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

Tabela 15. Powoływanie się na bezpośrednie rozumienie — wzór 
rozumowań interpretacyjnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

Tabela 16. Powołanie rekonstrukcji operatywnych — 
orientacyjność wykładni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

Tabela 17. Powoływane metody wykładni — powołanie ocen w 
przedmiocie interpretacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

Tabela 18. Powoływane metody wykładni — typ semantyki  . . . . . . .  117



Wykaz wykresów

Wykres 1. Wyroki — powoływane metody wykładni  . . . . . . . . . . . . .  81

Wykres 2. Postanowienia — powoływane metody wykładni  . . . . . . .  81

Wykres 3. Wyroki — charakterystyka metody celowościowej  . . . . . .  84

Wykres 4. Postanowienia — charakterystyka metody celowościowej  . . .  84

Wykres 5. Wyroki — powołanie się na bezpośrednie rozumienie 
lub stan izomorfi i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88

Wykres 6. Postanowienia — powołanie się na bezpośrednie 
rozumienie lub stan izomorfi i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88

Wykres 7. Wyroki — powołanie rekonstrukcji operatywnych  . . . . . .  91

Wykres 8. Postanowienia — powołanie rekonstrukcji 
operatywnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

Wykres 9. Wyroki — wykładnia statyczna albo dynamiczna  . . . . . . .  94

Wykres 10. Postanowienia — wykładnia statyczna 
albo dynamiczna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

Wykres 11. Wyroki — powołanie ocen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96

Wykres 12. Postanowienia — powołanie ocen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96

Wykres 13. Wyroki — wzór rozumowań interpretacyjnych  . . . . . . . .  98

Wykres 14. Postanowienia — wzór rozumowań interpretacyjnych  . . .  98

Wykres 15. Wyroki — odwołanie do aksjologii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Wykres 16. Postanowienia — odwołanie do aksjologii  . . . . . . . . . . . .  101

Wykres 17. Wyroki — typ semantyki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

Wykres 18. Postanowienia — typ semantyki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

Wykres 19. Wyroki — typ semantyki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

Wykres 20. Postanowienia — typ semantyki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106





ISBN DiG: 978-83-286-0207-6 ISBN SWWS: 978-83-66454-34-7

Wykładnia Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

w świetle empirycznych badań 

orzecznictwa 

Artur Kotowski 

„Książka autorstwa prof. Artura Kotowskiego stanowi w mojej ocenie wartościo-

wą i unikalną w swej formule analizę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej. Zabieg Autora jest tym cenniejszy, że podczas gdy część dok-

tryny prawniczej skupia się na sporach o charakterze ocennym i aksjologicznym, 

Autor odwołuje się do klasycznego, pozytywistycznego programu badawczego, 

starając się stworzyć opis praktyki interpretacyjnej TSUE pozbawiony niepo-

trzebnego wartościowania. 

Warto podkreślić, że Autor swoje wnioski wyprowadził w oparciu o obszer-

ny i aktualny materiał empiryczny. Recenzowana książka powinna zaintereso-

wać wszystkich, którzy zajmują się problematyką prawa europejskiego, teorii 

prawa, czy też są uwrażliwieni na nowe formuły badań w naukach prawnych”. 

Elżbieta Karska 

„Recenzowana monografia prof.  Artura Kotowskiego to pierwsze w  rodzimej 

literaturze przedmiotu i  niewątpliwe wyróżniające się na tle światowej lite-

ratury opracowanie dotyczące interpretacji prawa dokonywanej przez Try-

bunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O  jego nowatorstwie świadczy nie 

tyle przedmiot badań, który podejmowany był już wielokrotnie, w tym przez 

rodzimych naukowców, ale zastosowana metoda badawcza. Autor podjął się 

bowiem ambitnego i  wymagającego, a  zarazem niezwykle potrzebnego za-

dania, czyli ustalenia modelu interpretacji prawa stosowanego przez Trybu-

nał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w oparciu o analizę jego orzecznictwa. 

To, zdawałoby się niejako naturalne podejście badawcze, stosukowo rzadko 

występuje w polskiej nauce prawa”.

Oktawian Nawrot
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