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ARguMENt INtERPREtAcyjNy  
odwołujący się do woli  

rzeczywistego prawodawcy

W polskiej teorii wykładni kluczowe znaczenie przypisuje się pojęciu 
„racjonalnego prawodawcy”, traktując założenia co do racjonalności prawo-
dawcy jako głęboką strukturę prawniczego dyskursu interpretacyjnego. Co 
więcej, liczne odwołania do tego pojęcia występują także w orzecznictwie 
sądowym – koncepcja oparta na założeniu racjonalności prawodawcy funk-
cjonuje nie tylko na gruncie teorii prawa, lecz również w prawniczej prak-
tyce interpretacyjnej. Niniejszy artykuł stanowi próbę rekonstrukcji takiego 
sposobu argumentacji prawniczej, który odwołuje się nie tyle do idealizują-
cych założeń na temat racjonalności prawodawcy, lecz do zamierzeń, które 
w sposób uzasadniony można przypisać rzeczywistemu prawodawcy. 

specyfika polskiej teorii wykładni – dominacja koncepcji  
racjonalnego prawodawcy

Koncepcja racjonalnego prawodawcy (dalej: KRP) stanowi niewątpliwie 
jedno z istotniejszych osiągnięć polskiej teorii prawa. Teoria ta opracowana 
przez L. Nowaka na przełomie lat 60. i 70. XX wieku1 zyskała znaczną po-

* Dr, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. 
1 L. N o w a k, Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, War-

szawa 1973.
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pularność zarówno na gruncie prawoznawstwa, jak i praktyki stosowania 
prawa. Na gruncie ogólnej teorii prawa do KRP odnosili się autorzy prac 
poświęconych zagadnieniom związanym z procesem tworzenia prawa2, jak 
również teoretycy prawa badający zagadnienia wykładni i stosowania prawa3. 
KRP znajduje swoje odzwierciedlenie również w praktyce stosowania prawa, 
czego dowodzi treść uzasadnień orzeczeń sądowych, w szczególności orzeczeń 
SN, NSA oraz TK. W literaturze teoretycznoprawnej wskazuje się, że akcep-
tacja KRP stanowi jedną ze specyficznych cech polskiej kultury prawnej4.

Tej dominującej w polskiej teorii wykładni i praktyce interpretacyjnej roli 
KRP towarzyszy przypisywanie stosunkowo niewielkiego znaczenia argu-
mentowi odwołującemu się w interpretacji prawa do woli rzeczywistego pra-
wodawcy. Zarówno w pracach teoretycznych jak i w orzecznictwie sądowym 
podkreśla się, że „ustawodawca, którego «wola» podlega uwzględnieniu 
w procesie wykładni, to nie ustawodawca realny, faktyczny, który nie może 
krępować dozwolonej swobody interpretacyjnej sądu, bo związek takiego 
ustawodawcy z przepisem prawa został z chwilą jego uchwalenia (wejścia 
w życie) zerwany – lecz tzw. ustawodawca racjonalny, wykreowany. «Wolę 
ustawodawcy» należy zatem odczytywać wyłącznie na podstawie tekstu 
stanowionego prawa, starając się ją racjonalizować i obiektywizować, m.in. 
przez odniesienie do celów (funkcji) instytucji prawnych w całokształcie 
materiału normatywnego.”5

Należy wskazać, że w innych kulturach prawnych idea racjonalności 
prawodawcy nie odgrywa aż tak zasadniczej roli w dyskursie interpreta-
cyjnym. Znacznie większe znaczenie przypisuje się natomiast argumentom 
odwołującym się w toku wykładni prawa do zamiarów i przekonań rzeczy-
wistego prawodawcy, przy czym za podstawowe źródło ustaleń w tej kwestii 
przyjmuje się oficjalne dokumenty towarzyszące procesowi legislacyjnemu 
na jego kolejnych etapach (tzw. travaux preparatoires). 

I tak, na gruncie amerykańskiej teorii prawa wyróżnia się trzy podsta-
wowe typy normatywnych teorii wykładni, a mianowicie teorie „tekstua-
listyczne” (textualist theories), teorie „intencjonalistyczne” (intentionalist 

2 Por. np. J. W r ó b l e w s k i, Teoria racjonalnego tworzenia prawa, ossolineum 
1985.

3 Por. np. Z. Z i e m b i ń s k i, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, 
M. Zieliński, Wykładnia prawa, wyd. 2, Warszawa 2002.

4 M. Z i r k - S a d o w s k i, Instytucjonalny i kulturowy wymiar integracji prawnej, [w:] 
Zmiany społeczne a zmiany w prawie, red. L. Leszczyński, Lublin 1999, s. 41.

5 Uzasadnienie uchwały SN z 17 stycznia 2000 roku, III CZP 49/00, oSNC 2001/4/53.
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theories) oraz teorie „dynamiczne” (dynamic theories)6. Istotą teorii „inten-
cjonalistycznych” jest dążenie do interpretowania prawa w sposób zgodny 
z zamierzeniami i przekonaniami uczestników procesu legislacyjnego7. 
Za podstawowe źródło ustaleń co do treści tych zamierzeń i przekonań 
przyjmuje się materiały dokumentujące przebieg procesu legislacyjnego 
(legislative history).

Również na gruncie niemieckiej teorii prawa uznaje się argument od-
wołujący się do woli historycznego prawodawcy za jeden z podstawowych 
argumentów interpretacyjnych8. Formułowany jest pogląd, zgodnie z któ-
rym dążenie do ustalenia woli historycznego prawodawcy należy traktować 
jako jeden z trzech podstawowych celów wykładni prawa – obok dążenia 
do ustalenia językowego znaczenia tekstu prawnego oraz do zapewnienia 
materialnej racjonalności norm prawnych9.

teoria racjonalności prawodawcy jako koncepcja teoretyczna

Jak już wyżej wskazano, opracowana na gruncie polskiej teorii prawa 
KRP wywodzi się z badań prowadzonych na przełomie lat 60. i 70. XX w. 
przez L. Nowaka, w szczególności zaś z ustaleń zawartych w opublikowanej 
w 1973 r. pracy tego autora pt. Interpretacja prawnicza. Posługuje się on 
– obok pojęcia „prawodawcy racjonalnego” – również bogatszym treściowo 
pojęciem „prawodawcy doskonałego”. Różnica między obydwoma pojęciami 
sprowadza się do tego, iż idea prawodawcy doskonałego obok założeń zwią-
zanych z formalnie rozumianą racjonalnością obejmuje również założenia 
merytoryczne, tj. dotyczące m.in. treści przypisywanych prawodawcy przeko-
nań i ocen. W pracach innych autorów pojęcie „racjonalności prawodawcy” 
obejmuje zarówno aspekty formalne jak i materialne (treściowe)10. 

  6 W. E s k r i d g e, P. F r i c k e y, E. G a r r e t t, Legislation and Statutory Interpretation, 
Foundation Press, Nowy Jork 2000, s. 211–247.

  7 Tamże, s. 214.
  8 Por. np. R. A l e x y, Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt nad Menem 

1983, s. 291–294. Alexy określa tego rodzaju argument jako „ein genetisches Argument”. 
Por. także K. L a r e n z, Methodenlehre der Rechtwissenschaft, 2 wyd., Berlin 1992, 
s. 216–220.

  9 H-J. K o c h, H. Rü s s m a n n, Jurstische Begründungslehre, Monachium 1982, 
s. 184.

10 Por. np. S. W r o n k o w s k a, Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy 
faktycznego, [w:] Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, red. S. Wronkowska, 
M. Zieliński, Poznań 1989, s. 122–124; M. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 279–288.
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W ujęciu zaproponowanym przez L. Nowaka, KRP miała służyć wyjaś-
nieniu „struktury powierzchniowej” prawoznawstwa (tj. dogmatyk praw-
niczych) poprzez odwołanie się do „struktury głębokiej” nauk prawnych11. 
Termin „prawoznawstwo” w tym kontekście odnosi się do rozumowań 
prawniczych zmierzających do rozstrzygnięcia problemów walidacyjnych 
oraz problemów wykładni tekstów prawnych12. Na gruncie omawianej 
koncepcji strukturę powierzchniową tej dyscypliny wiedzy stanowią zatem 
akty rozumowań prawniczych zmierzające do rozwiązania problemów 
walidacyjnych i interpretacyjnych. Akty rozumowań prawniczych opierają 
się na strukturze głębokiej prawoznawstwa, na którą składają się reguły 
rozumowań prawniczych (struktura głęboka pierwszego rzędu) oraz KRP 
jako zespół założeń dotyczących racjonalności prawodawcy (struktura głę-
boka drugiego rzędu)13. KRP stanowi uzasadnienie dla stosowanych przez 
prawników reguł rozumowania, a te zaś z kolei dostarczają uzasadnienia 
dla poszczególnych aktów rozumowań walidacyjnych i interpretacyjnych, 
przy czym o ile reguły rozumowań są niekiedy przez prawników formuło-
wane wprost, to założenia składające się na KRP „występują jedynie jako 
zakładany przez prawników element uzasadnienia owych reguł”14. KRP 
pozwala zatem wyjaśnić rozumowania prawnicze poprzez rekonstrukcję 
ich głębokiej struktury, tj. poprzez opis założeń przyjmowanych (choć nie 
artykułowanych wyraźnie) przez autorów tychże rozumowań.

Zasadniczą część KRP stanowi opis właściwości przypisywanych przez 
prawników racjonalnemu prawodawcy (tj. właściwości przypisywanych 
jego wiedzy i preferencjom). Wśród tych ostatnich L. Nowak wyróżnia 
właściwości mające charakter formalny (niesprzeczność wiedzy prawo-
dawcy, jej systemowy charakter, asymetryczność i przechodni charakter 
preferencji prawodawcy) oraz materialny (posiadana przez prawodawcę 
wiedza językowa, prawna i empiryczna oraz przekonania aksjologiczne). 
Autor ten uznaje, że „prawnicy przyjmują zawsze założenie, iż prawodawca 
jest wewnętrznie doskonały”15, a zatem zakładają, że realny prawodawca 
posiada wszystkie cechy prawodawcy doskonałego, tj. racjonalnego pod 
względem formalnym i materialnym. Zarazem jednak L. Nowak stwierdza, iż 
wszystkie założenia składające się na KRP, mają na gruncie prawoznawstwa 

11 L. N o w a k, op. cit., s.11 i 15.
12 Ibidem, s. 29–34.
13 Ibidem, s. 50.
14 Ibidem, s. 51.
15 Ibidem, s. 166.
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charakter dogmatyczny, co oznacza, że prawnicy przypisując wyliczone 
wyżej cechy prawodawcy zarazem bynajmniej nie dążą do ustalenia, czy 
i w jakim stopniu rzeczywisty prawodawca owe cechy istotnie posiada16. Tę 
specyficzną cechę rozumowań prawniczych L. Nowak wyjaśnia wskazując, 
iż zasadniczym celem tychże rozumowań nie jest cel poznawczy, lecz raczej 
„adaptowanie prawa do wymogów życia społecznego” lub formułowanie 
podanych w postaci opisowej „projektów usprawnienia prawa” 17.

Interpretacja i stosowanie prawa mają zatem charakter adaptacyjny: „In-
terpretacja prawnicza jest [...] interpretacją adaptacyjną, bo odpowiadając 
na pytanie, o co prawodawcy chodziło, prawnik zarazem tak skonstruował 
sobie typ idealny prawodawcy, iż jako odpowiedź otrzymuje to, co pozwa-
la mu rozstrzygnąć jego własne, np. socjotechniczne, problemy w sposób 
uznany przezeń za pożądany.”18 L. Nowak precyzuje następnie, iż mówiąc 
o prawniku, ma na myśli reprezentanta danej kultury prawnej i to właśnie 
kultura prawna „wyznacza zbiór dopuszczalnych [...] sposobów uzyskiwania 
odpowiedzi” na określone pytania za pomocą tekstów prawnych. W istocie 
zatem założenia o racjonalności prawodawcy składające się na KRP nie tyle 
służą ustaleniu intencji prawodawcy rzeczywistego, co wyrażają wszystkie 
i tylko takie sposoby interpretowania tekstów prawnych, które w pewnym 
okresie historycznym są na gruncie danej kultury prawnej akceptowane. Taki 
jest w istocie sens wypowiedzi L. Nowaka, zgodnie z którą prawnicy nigdy 
nie weryfikują swoich założeń o racjonalności prawodawcy19.

argument z racjonalności prawodawcy  
w prawniczym dyskursie interpretacyjnym

KRP skonstruowana, jako teoretyczna koncepcja mająca wyjaśniać za-
chowania i wypowiedzi prawników, stała się z czasem elementem polskiego 
dyskursu prawniczego jako koncepcja normatywna, tj. mająca uzasadniać 
określone sposoby interpretacji tekstów prawnych. W rezultacie KRP trak-
towana przez L. Nowaka jako milczące założenie dyskursu prawniczego 

16 Ibidem, s. 170–173.
17 Ibidem, s. 173–175. W szczególności na s. 174 omawiany autor stwierdza, iż: „Praw-

nik nie tyle stara się opisać prawo, co je ulepszyć”.
18 Ibidem, s. 175–176.
19 Ibidem, s. 173.
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została na gruncie tego dyskursu potraktowana jako podstawowy sposób 
argumentacji20. 

Ów sposób argumentacji występuje w orzecznictwie polskich organów 
sądowych w dwojakiej postaci. Z jednej strony odwołanie do „woli racjo-
nalnego prawodawcy” jest traktowane jako uzasadnienie dla tradycyjnie 
akceptowanych reguł interpretacyjnych (np. reguły nakazującej nadawanie 
tym samym słowom i zwrotom występującym w tekście aktu normatywnego 
zawsze takiego samego znaczenia21 lub reguły zakazującej interpretowania 
tekstu aktu normatywnego w sposób prowadzący do sprzeczności22). Z dru-
giej strony, za pomocą odwołania do zakładanej racjonalności prawodawcy 
bezpośrednio, tj. bez odwołania do bardziej szczegółowych reguł wykładni, 
uzasadnia się pozytywną lub negatywną ocenę określonych alternatyw in-
terpretacyjnych. Jako przykłady tego sposobu argumentacji można podać 
rozumowanie, w którym wskazuje się, że sprzeczna z założeniem racjonal-
ności prawodawcy byłaby interpretacja przepisu ustawy, zgodnie z którą 
ubiegać się o urząd Prezydenta mogłaby także osoba ubezwłasnowolniona 
lub pozbawiona praw publicznych23, czy też argumentację wskazującą, iż 
„zasada racjonalnego ustawodawcy wyłącza [...] wniosek, że poza wypad-
kami kradzieży, karta do bankomatu pozbawiona została ochrony prawnej 
przed innymi kryminalizowanymi działaniami”24. W przywołanych wyżej 
przypadkach określone sposoby interpretacji norm prawnych wywodzi się 
wprost z pewnych przekonań aksjologicznych przypisywanych racjonalnemu 
prawodawcy.

zarzuty wobec koncepcji racjonalnego prawodawcy

KRP została poddana na gruncie polskiej teorii prawa krytyce, w której 
wskazywano przede wszystkim, iż koncepcja ta ma ograniczony zakres za-
stosowania, a zatem dostarcza wyjaśnienia jedynie dla niektórych rodzajów 
prawniczych rozumowań25. W tym kontekście wymieniano szereg rodzajów 

20 Por. w tej kwestii L. M o r a w s k i, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, 
Toruń 2002, s. 231–234 i przywoływane tam orzecznictwo sądowe.

21 Wyrok SN z 15 maja 2000 r., sygn. V KKN 88/00, oSNKW 2000/7–8/63.
22 Wyrok TK z 16 września 2003 r., sygn. K 55/02, oTK-A 2003/7/75.
23 Wyrok TK z 10 listopada 1998 r., sygn. K 39/97, oTK 1998/6/99.
24 Wyrok SN z 21 października 2003 r., sygn. I KZP 33/03, oSNKW 2003/11–12/96.
25 Por. W. L a n g, L. M o r a w s k i, T. G a w r y s i a k, O koncepcji ‘prawodawcy do-

skonałego’ Leszka Nowaka, „Państwo i Prawo” 1976, nr 1, s. 127–140.
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argumentacji prawniczych, w których założenia o doskonałości realnego 
prawodawcy są przez prawników uchylane26. Ponadto wskazywano, że „ani 
w doktrynie prawniczej, ani w orzecznictwie SN nie ma jakichkolwiek ge-
neralnych reguł normatywnych zakazujących empirycznego weryfikowania 
w procesie wykładni omawianego założenia doskonałego prawodawcy”27.

Zarzut tego rodzaju można określić mianem zarzutu z niezupełności 
– wskazuje się tutaj, że każda kultura prawna oprócz reguł interpretacyjnych 
opartych na założeniach co do racjonalności prawodawcy obejmuje także 
reguły innego rodzaju, a zatem (a) reguły wskazujące podmiotom stosującym 
prawo, jak mają się zachować, gdy okaże się, że określone założenie co do 
racjonalności prawodawcy zostało w odniesieniu do pewnego fragmentu 
tekstu prawnego podważone28 albo (b) reguły, które w ogóle nie zakładają 
odnoszenia ustaleń co do treści woli prawodawcy do pewnych niezależnych 
od tej woli kryteriów racjonalności.

obok zarzutu niezupełności omawianej koncepcji jako teorii interpretacji 
prawa wysuwa się niekiedy zarzut wskazujący, iż przyjmowanie określonych 
założeń o racjonalności prawodawcy nie jest konieczne dla prawidłowej 
interpretacji prawa, a to dlatego, że „nie trzeba [...] zakładać racjonalności 
prawodawcy, by podać najlepszą interpretację tekstu prawnego”29. W szcze-
gólności założenia o racjonalności prawodawcy można zastąpić założeniami 
o racjonalności systemu prawnego lub po prostu posługiwać się przyjętymi 
w danej kulturze prawnej regułami interpretacyjnymi (milcząco uznając je za 
racjonalne). Zarzut ten dotyczy zatem niewielkiej przydatności praktycznej 
KRP, tj. niemożności wywiedzenia z tej koncepcji konkretnych wskazówek 
interpretacyjnych. I tak np. w oparciu o KRP można co najwyżej zalecić 
interpretowanie tekstów prawnych jako pochodzących od podmiotu speł-
niającego określone kryteria racjonalności językowej, tj. posługującego się 
jakimiś regułami językowymi, jednakże KRP sama w sobie nie dostarcza 
odpowiedzi na pytanie, jakimi konkretnie regułami językowymi należy 
posługiwać się przy dokonywaniu interpretacji tekstu prawnego w sytuacji, 
gdy na gruncie języka, w którym ów tekst został sformułowany, doszło do 

26 Ibidem, s. 128–134. W szczególności dotyczyć to ma „wykładni funkcjonalnej od-
wołującej się do materiałów typu socjologicznego” oraz wykładni historycznej – s. 138.

27 Ibidem, s. 138.
28 L. M o r a w s k i, Teoria prawodawcy racjonalnego a postmodernizm, „Państwo 

i Prawo” 2000, nr 1, s. 33–36. W szczególności na s. 34 L. Morawski wskazuje, iż „mamy 
zatem zarówno reguły wykładni, które opierają się na założeniu o racjonalności prawodawcy, 
jak i reguły, w których to założenie się odrzuca”.

29 Ibidem, s. 37.
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zmiany reguł znaczeniowych dotyczących użytych w tekście prawnym wy-
rażeń w okresie między powstaniem tego tekstu a momentem dokonywania 
jego wykładni.

Innego rodzaju zarzut odnosi się nie tyle do samej koncepcji racjonalnego 
prawodawcy, co do sposobu jej wykorzystywania w praktyce stosowania 
prawa. Jak pokazują wyżej przytoczone przykłady, niekiedy odwołanie do ra-
cjonalności prawodawcy ma charakter blankietowy i zastępuje merytoryczną 
argumentację na rzecz określonego sposobu interpretacji tekstu prawnego, tj. 
np. argumentację odwołującą się do racji aksjologicznych przemawiających 
za taką właśnie interpretacją. Podmiot posługujący się w takich przypadkach 
argumentem z racjonalności prawodawcy unika za jego pomocą zarówno 
wyraźnego sformułowania swoich własnych poglądów w danej kwestii, jak 
i próby ustalenia poglądów rzeczywistego prawodawcy.

pojęcie rzeczywistego prawodawcy

Zasadnicze znaczenie dla dalszych rozważań ma odróżnienie dwóch po-
jęć, a mianowicie: (1) pojęcia „prawodawcy rzeczywistego” oraz (2) pojęcia 
„prawodawcy racjonalnego” (względnie – „prawodawcy doskonałego”) 
jako pewnej konstrukcji przyjmowanej dla potrzeb interpretowania tekstów 
prawnych będących wytworem działalności prawodawcy rzeczywistego. 
Pod pojęciem „prawodawcy rzeczywistego” można rozumieć albo ogół osób 
uczestniczących w procesie stanowienia aktów normatywnych i wywiera-
jących wpływ na ostateczny kształt tychże aktów (prawodawca w sensie 
socjologicznym), albo też ogół tylko tych osób, które na gruncie danego 
systemu prawnego wyposażone są w określone kompetencje prawodawcze 
(prawodawca formalny)30. W dalszych rozważaniach będę utożsamiał pojęcie 
prawodawcy rzeczywistego z pojęciem prawodawcy formalnego.

Pojęcie „prawodawcy racjonalnego” ma zasadniczo odmienny charak-
ter. Niektórzy autorzy, m.in. Z. Ziembiński, wyraźnie podkreślają fikcyjny 
charakter konstrukcji racjonalnego prawodawcy, wskazując, iż stanowi ona 
„fikcję przydatną przy konstruowaniu systemu prawnego w oparciu o zakła-
dane fakty prawotwórcze”31. Właściwsze wydaje się jednak ujęcie, zgod-
nie z którym pojęcie „racjonalnego prawodawcy” stanowi swego rodzaju 
przyjmowany na gruncie danej kultury prawnej ideał prawodawcy, który to 

30 S. W r o n k o w s k a, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, cz. I,  Ars boni 
et aequi, Poznań 2002, s. 32.

31 Z. Z i e m b i ń s k i, op. cit., s. 271.
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ideał w różnym stopniu realizowany jest przez prawodawcę rzeczywistego. 
W tym ujęciu, dla celów interpretacji prawa zespół założeń o racjonalności 
prawodawcy niejako zastępuje prawodawcę rzeczywistego32. Ów zespół 
założeń najczęściej nie jest wiązany z jakimś systemem aksjologicznym 
uznawanym za „obiektywnie” obowiązujący, lecz raczej z zespołem poglą-
dów normatywnych i aksjologicznych dominujących w pewnym okresie w 
danej kulturze prawnej.

Należy wskazać, że założenia o racjonalności prawodawcy odgrywają 
również pewną rolę na gruncie koncepcji, która wiąże proces interpretacji 
prawa z dążeniem do ustalenia woli rzeczywistego prawodawcy33. o ile 
jednak na gruncie koncepcji interpretacyjnej operującej pojęciem „(do-
skonale) racjonalnego prawodawcy” założenia o racjonalności całkowicie 
zastępują prawodawcę rzeczywistego, to na gruncie koncepcji opartej na 
dążeniu do ustalenia woli prawodawcy rzeczywistego założenia na temat 
jego racjonalności stanowią jedynie środki służące ustaleniu treści tejże woli, 
a zatem do ustalenia zamiarów uczestników procesu tworzenia prawa. Jak 
już wyżej wskazano, na gruncie KRP założenia o racjonalności prawodawcy 
są niewzruszalne – co najwyżej przyjmuje się wówczas pewne założenia 
wyższego rzędu pozwalające rozstrzygać kolizje między poszczególnymi 
założeniami o racjonalności (np. kolizję między założeniami o racjonalności 
językowej prawodawcy a założeniami o jego racjonalności aksjologicznej). 
Założenia o racjonalności prawodawcy na gruncie koncepcji traktującej te 
założenia jedynie jako środki do ustalenia woli prawodawcy rzeczywistego 
mają zasadniczo odmienny status – podlegają one modyfikacji lub nawet 
uchyleniu, w szczególności jeżeli przemawiają za tym wnioski wyciągane 
z materiałów, co do których uznaje się, że dostarczają one bezpośredniej 
wiedzy o intencjach rzeczywistego prawodawcy (pisemne uzasadnienia 
aktów normatywnych, protokoły debat parlamentarnych etc.).

Podstawowym zarzutem wobec pojęcia rzeczywistego prawodawcy 
i koncepcji interpretacyjnych przypisujących woli rzeczywistego prawo-
dawcy istotną rolę w procesie interpretacji prawa jest zarzut wskazujący 

32 Taki pogląd formułuje M. Z i e l i ń s k i – por. tenże, op. cit., s. 290.
33 Zakres i treść tego rodzaju założeń jest sporny, a poglądy w tej kwestii zależą m.in. 

od poglądów na temat normatywnego uzasadnienia procesu tworzenia prawa. Co do zasady 
założenia te będą jednak dotyczyć przynajmniej tzw. racjonalności formalnej prawodawcy 
(dążenie do osiągnięcia spójnego zespołu celów za pomocą określonych środków) i jego 
racjonalności językowej, jak również wiedzy prawodawcy na temat zastanego kształtu 
systemu prawnego.
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na nieadekwatność traktowania procesu tworzenia prawa w kategoriach 
zamierzeń i działań pojedynczego podmiotu. Innymi słowy, z uwagi na to, 
iż we współczesnych systemach prawnych w tworzeniu prawa bierze udział 
wiele osób i instytucji, termin „wola prawodawcy” nie może mieć takiego 
samego znaczenia, jak w przypadku terminów odnoszących się do intencji 
podmiotów indywidualnych. W najlepszym razie można mówić o pewnej su-
mie lub agregacie zamierzeń (intencji) poszczególnych uczestników procesu 
tworzenia prawa. W swojej najdalej idącej formie omawiany zarzut prowadzi 
do wniosku o nonsensowności posługiwania się terminami intencjonalnymi 
(„zamiar”, „wola”, „intencja” etc.) w odniesieniu do rezultatów procesu 
tworzenia prawa, w którym bierze udział wiele podmiotów.

Ten ostatni zarzut wydaje się o tyle chybiony, że przypisywanie intencji 
instytucjom i zbiorowościom ludzkim nie jest specyficzne jedynie dla praw-
niczego dyskursu interpretacyjnego. Zarówno na gruncie języka potocznego 
jak i prawniczego częste jest przypisywanie „zamiarów” lub „woli” okre-
ślonym grupom ludzi na podstawie wypowiedzi osób stanowiących jedynie 
podzbiór danej grupy34. Takim podzbiorem może być zarówno pewna część 
danej grupy ludzi podejmująca decyzję określonej treści, jak i zespół ludzi 
uznawanych – formalnie lub nieformalnie – za reprezentantów poglądów 
i zamiarów całej grupy. W dyskursie prawnym niekiedy konieczne jest np. 
wzięcie pod uwagę woli osób prawnych (tj. ich prawnie zdefiniowanych 
organów, w tym organów zbiorowych) – chociażby w przypadku badania 
kwestii związanych z wadami oświadczeń woli składanych przez te osoby. 
Mówienie o woli prawodawcy, rozumianego jako ogół osób odgrywających 
przewidziane prawem role w procesie legislacyjnym, nie jest zatem niczym 
wyjątkowym na tle praktyki językowej typowej dla dyskursu prawnego. Je-
żeli określony organ kolegialny większością głosów akceptuje projekt aktu 
normatywnego, to fakt ten stanowi przynajmniej prima facie podstawę do 
uznania, że większość osób wchodzących w skład tego organu akceptuje 
nie tylko treść tego projektu, ale również podziela pewne intencje związane 
np. z uzasadnieniem danego aktu normatywnego – zwłaszcza, jeżeli osoby 
te nie zgłosiły poprawek w istotny sposób zmieniających pierwotny kształt 

34 „We routinely attribute intent to a group of people based on the intent of a subset of 
that group, provided that there is agreement in advance about what role the subgroup will 
play.” – L. S o l a n, Private Language, Public Laws: The Central Role of Legislative Intent 
in Statutory Interpretation, Brooklyn Law School Public Law and Legal Theory Research 
Paper Series-Research Paper No. 5, March 2004, s. 2 - http://ssrn.com/abstract=515022. 
Por. też. M. B r a t m a n, Shared Intentions, “Ethics”, 1999, nr 104, s. 104 i n.
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aktu normatywnego, ani też nie wyraziły swoich zastrzeżeń co do uzasad-
nienia tego projektu w trakcie dyskusji nad nim. oczywiście, tak pojmowana 
„wola” lub „intencja” prawodawcy jest czymś różnym od woli czy intencji 
rozumianej jako konkretny stan psychiczny podmiotu indywidualnego 
i odnosi się raczej do faktu zgodności przekonań tych uczestników procesu 
legislacyjnego, którzy poparli określony akt normatywny, przyczyniając się 
do jego ostatecznego wejścia w życie.

Chociaż zatem niekiedy ustalenie intencji uczestników procesu two-
rzenia prawa w sposób wystarczający dla potrzeb interpretacji prawniczej 
może okazać się niemożliwe, to jednak co do zasady brak jest podstaw do 
kwestionowania tego, że uczestnicy procesu legislacyjnego, którzy poparli 
projekt określonego aktu normatywnego, wspólnie akceptowali również 
pewne ogólne założenia co do uzasadnienia (racji, celu) tego aktu oraz co 
do zakresu i skutków jego stosowania. Jako „wolę prawodawcy” należy 
wobec tego traktować takie leżące u podstaw określonej regulacji prawnej 
przekonania i intencje, które zostały wyrażone w oficjalnym uzasadnieniu 
projektu tejże regulacji albo w trakcie obrad organu prawodawczego i na-
stępnie pozostały bez wyraźnego sprzeciwu ze strony innych uczestników 
procesu tworzenia prawa.

W praktyce stosowania prawa tak rozumiane intencje rzeczywistego pra-
wodawcy dają się ustalić na podstawie: (a) tekstów aktów normatywnych35, 
(b) oficjalnych materiałów związanych z procesem tworzenia prawa36, jak 
również (c) mogą one być pośrednio wywodzone z okoliczności, w których 
doszło do uchwalenia określonego aktu normatywnego (np. z treści uprzednio 
obowiązujących aktów normatywnych i związanego z nimi orzecznictwa 
sądowego, z wydarzeń społecznych poprzedzających uchwalenie aktu 
normatywnego etc.). Żaden z tych środków nie dostarcza niezawodnych 
sposobów ustalenia treści woli prawodawcy, jak również nie oznacza, że 
w każdym konkretnym przypadku w odniesieniu do określonej kwestii 
rzeczywiście istniał konsensus większości uczestników procesu tworzenia 
prawa wystarczający do tego, by w ogóle można było uznać, że pojęcie woli 

35 Szczególnie interesująca jest w tym kontekście technika legislacyjna charakterystycz-
na dla europejskiego prawa wspólnotowego, która opiera się na przedstawieniu – niekiedy 
w sposób bardzo rozbudowany i szczegółowy – celów określonej regulacji prawnej w jej 
początkowych przepisach. Zaletą takiej techniki legislacyjnej jest ograniczenie konieczno-
ści sięgania przez interpretatora tekstu prawnego do materiałów towarzyszących pracom 
legislacyjnym (travaux preparatoires).

36 Por. S. W r o n k o w s k a, op. cit., cz. I, s. 113.



20 ADAM BoRoWICZ

prawodawcy w tej kwestii posiada realny desygnat. W tym zakresie zarzuty 
przeciwników odwoływania się w procesie interpretacji prawa do woli rze-
czywistego prawodawcy są częściowo trafne i przemawiają za tym, by nie 
traktować np. fragmentów rządowych uzasadnień projektów ustaw (które 
stanowią najczęściej w praktyce powoływane przez sądy źródło ustaleń co 
do treści celów i intencji prawodawcy) jako źródła wiążących i nie podle-
gających wzruszeniu ustaleń interpretacyjnych, a jedynie jako jeden z wielu 
argumentów, które należy wziąć pod uwagę w procesie wykładni prawa.

typy intencji przypisywanych rzeczywistemu prawodawcy

Podobnie jak pojęcie „prawodawcy”, tak i pojęcie jego „woli” (zamia-
rów, intencji, preferencji, etc.) nie ma charakteru jednolitego. Dla potrzeb 
rozważań dotyczących wykładni prawa przydatne jest wyróżnienie trzech 
typów intencji, które można przypisywać rzeczywistemu prawodawcy 
w odniesieniu do określonej, stanowionej przez niego normy prawnej:

1) intencje dotyczące zakresu stosowania normy prawnej, a zatem 
stanowiące odpowiedź na pytanie, jakiego rodzaju stany faktyczne objęte 
są hipotezą normy prawnej,

2) intencje dotyczące sposobu rozumienia wyrażeń językowych, za 
pomocą których prawodawca sformułował normę prawną,

3) intencje dotyczące uzasadnienia (celu, racji) normy prawnej.
Typy intencji wskazane wyżej jako (1) i (3) są – pod różnymi nazwami 

– wyróżniane na gruncie prac anglosaskich teoretyków prawa. Często spo-
tykanymi w tym kontekście określeniami są m.in. takie pojęcia jak specific 
intent oraz general intent37. To ostatnie pojęcie używane jest zamiennie 
z pojęciem celu prawodawcy (legislative purpose). Wydaje się, że ponadto 
konieczne jest wyróżnienie także intencji semantycznej prawodawcy jako 
różnej zarówno od intencji dotyczącej zakresu stosowania normy prawnej 
jak i (co bardziej oczywiste) od intencji dotyczącej uzasadnienia normy 
prawnej. Różnica między intencją semantyczną a intencją związaną z za-
kresem zastosowania normy może zostać wyjaśniona w sposób następują-

37 Ustalenie specific intent związane jest próbą udzielenia odpowiedzi na następujące 
pytanie: „[how the legislators] actually decided a particular issue of statutory scope or 
application”. Z kolei termin general intent rozumiany jest jako odnoszący się do celów pra-
wodawcy – W. E s k r i d g e,  P. F r i c k e y, E. G a r e t t, op. cit., s. 214. obydwie kategorie 
odróżnia także D. Lyons, Original Intent and Legal Interpretation, The Boston University 
School of Law Working Paper Series, http://www.bu.edu/law/faculty/papers, s. 8–9.
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cy: materiały dokumentujące przebieg prac legislacyjnych (które stanowią 
zazwyczaj główne źródło ustaleń na temat intencji prawodawcy) mogą 
ujawniać zarówno przyjmowany przez prawodawcę sposób rozumienia 
przygotowywanych tekstów prawnych, jak i założenia prawodawcy co do 
typowych (paradygmatycznych) przypadków, do których powinny znaleźć 
zastosowanie stanowione normy prawne. Co istotne, przyjęty przez pra-
wodawcę sposób wyrażenia normy prawnej za pomocą tekstu prawnego 
może niekiedy pozostawać w sprzeczności z założeniami prawodawcy co 
do zakresu zastosowania tejże normy, tj. obejmować sytuacje, co do których 
prawodawca zakładał, że nie będą objęte zakresem normy prawnej (lub 
odwrotnie). Do podobnych sprzeczności może dochodzić również między 
intencją semantyczną prawodawcy a jego przekonaniami dotyczącymi uza-
sadnienia (celu) normy prawnej oraz między tymi ostatnimi przekonaniami 
a zamiarami prawodawcy co do zakresu zastosowania normy. Z tych też 
względów ogólnikowe odwołanie do „woli prawodawcy” może prowadzić 
do odmiennych interpretacji tej samej normy prawnej, zależnie od tego, 
jakiego rodzaju intencje prawodawcy ma się na myśli38.

argumenty uzasadniające odwoływanie się do woli prawodawcy

Powyżej przedstawiony został ogólny zarys argumentacji mającej uza-
sadniać tezę, zgodnie z którą odwoływanie się w procesie interpretacji prawa 
do woli rzeczywistego prawodawcy jest możliwe, a samo pojęcie woli pra-
wodawcy posiada określone znaczenie. W literaturze przedmiotu niekiedy 
formułuje się tezy dalej idące, a zatem zawierające twierdzenie, iż tego rodza-
ju odwołania w procesie interpretacji prawa są wręcz konieczne i wynikają 
z istoty wykładni39. Najczęściej takie stanowisko wynika z traktowania aktu 
stanowiącego prawo jako wypowiedzi językowej, którą należy interpreto-
wać w sposób zbliżony do interpretacji innych wypowiedzi (aktów mowy). 
Skoro kompetencja językowa obejmuje nie tylko znajomość reguł składni 
i semantyki, lecz również znajomość reguł pragmatyki języka dotyczących 

38 okoliczność tą podkreśla D. Lyons w tenże, op. cit., Original Intent and Legal 
Interpretation, s. 7–13.

39 Por. przegląd tego typu argumentów w: N. S t o l j a r, Survey Article: Interpreta-
tion, Indeterminacy and Authority: Some Recent Controversies in the Philosophy of Law, 
„Journal of Political Philosophy”, 2004, nr 4, s. 475–476. omawiany autor odróżnia poję-
ciowe i normatywne argumenty przemawiające za odwoływaniem się do woli prawodawcy 
w procesie interpretacji prawa.



22 ADAM BoRoWICZ

m.in. relacji między autorem wypowiedzi (jego zamiarami i przekonaniami) 
a treścią wypowiedzi, to w przypadku aktów komunikacji językowej pole-
gających na stanowieniu prawa istotnym elementem ich pragmatycznego 
kontekstu są wyobrażenia i przekonania uczestników procesu legislacyjnego. 
Przy przyjęciu takich założeń nie ma żadnych powodów do tego, by proces 
interpretacji tekstów prawnych pojmować w sposób zasadniczo odmienny 
od rozumienia innego rodzaju wypowiedzi językowych40. 

Przeciwnicy takiego ujęcia wskazują jednak na istotne różnice między 
wypowiedziami formułowanymi przez podmioty indywidualne a procedu-
rami, których ostatecznym rezultatem jest promulgacja i wejście w życie 
prawnych aktów normatywnych, jak również na możliwość interpretowania 
tekstów prawnych w sposób całkowicie abstrahujący od intencji poszcze-
gólnych osób uczestniczących w procedurze legislacyjnej i odwołujący się 
jedynie do dominujących w danej kulturze prawnej konwencji interpreta-
cyjnych (np. konwencji terminologicznych).

odmienny rodzaj argumentacji uzasadniającej potrzebę odwoływania się 
do intencji rzeczywistego prawodawcy w procesie wykładni prawa wiąże 
się z dążeniem do wykazania, że chociaż odwoływanie się w procesie in-
terpretacji prawa do woli rzeczywistego prawodawcy nie jest konieczne, to 
jednak jest pożądane, tj. normatywnie uzasadnione. Argument tego rodzaju 
został zaproponowany przez J. Raza41. Autor ten wskazuje, że niezależnie od 
tego, jakie konkretnie uzasadnienie normatywne zakłada się dla przyjętego 
w danym systemie prawnym trybu tworzenia prawa (np. uzasadnienie od-
wołujące się do określonej normatywnej teorii demokracji), uzasadnienie to 
musi przemawiać za przyznaniem podmiotom uczestniczącym w procedurze 
legislacyjnej kompetencji do tworzenia prawa zgodnego z ich intencjami. 
Alternatywą byłoby przyjęcie, że pożądana regulacja prawna powstanie na 
skutek zachowań uczestników procesu tworzenia prawa niezależnych od 
ich intencji – raz wskazuje, że musiałby to być mechanizm analogiczny do 
mechanizmu tzw. „niewidzialnej ręki” (invisible hand mechanism), a zatem 
mechanizm przynoszący pozytywne społecznie rezultaty niezależnie od 
świadomych celów poszczególnych osób, których zachowania są objęte 
zakresem działania tego „mechanizmu”. W ocenie omawianego autora brak 

40 Por. np. tzw. teorię aktów mowy autorstwa m.in. J. Searle’a, która to teoria w spo-
sób ścisły wiąże znaczenie wypowiedzi językowej z intencjami jej autora – J. S e a r l e, 
Czynności mowy, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.

41 J. R a z, Intention in Interpretation, [w:] The Autonomy of Law, red. R.P. George, 
oxford University Press, 1999, s. 258–260.
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jest podstaw do przyjęcia, że proces tworzenia racjonalnego i aksjologicznie 
uzasadnionego prawa mógłby się opierać na tego rodzaju mechanizmie. 
Każde aksjologiczne uzasadnienie procesu tworzenia prawa musi zatem 
zakładać, że tworzone w wyniku tego procesu prawo jest słuszne i racjonalne 
aksjologicznie z uwagi na zasługujące na akceptację intencje uczestników 
tego procesu, wyrażone w procesie legislacyjnym. Skoro tworzenie prawa 
powierza się określonym podmiotom, to tym samym zakłada się, że tworzone 
w ten sposób prawo będzie odzwierciedlać intencje swoich twórców, w tym 
także ich intencje co do zakresu stosowania norm prawnych, ich znaczenia 
oraz celu. Argument ten przemawia zatem za uwzględnianiem przy ustalaniu 
treści norm prawnych intencji rzeczywistego prawodawcy.

Mniej abstrakcyjny charakter mają argumenty odwołujące się do de-
mokratycznego charakteru procesu tworzenia prawa we współczesnych 
zachodnich kulturach prawnych. Wspólną cechą tego rodzaju argumentów 
jest dążenie do wykazania, że dzięki demokratycznemu charakterowi procesu 
legislacyjnego możliwe jest uwzględnienie w jego toku szerokiego kręgu 
interesów i poglądów aksjologicznych (co nie jest w takim samym stopniu 
możliwie w toku stosowania prawa przez sądy i organy administracji) oraz 
osiągnięcie w rezultacie racjonalnego i posiadającego szeroką legitymację 
społeczną porozumienia w określonych kwestiach wymagających regulacji 
prawnej42. Wobec tego intencje i preferencje stanowiące podstawę takiego 
porozumienia powinny być uwzględniane przez organy stosujące prawo 
w procesie jego interpretacji.

przykład zastosowania argumentu z woli rzeczywistego  
prawodawcy w prawniczym dyskursie interpretacyjnym

Wydaje się, że szereg racji przemawia przeciwko budowaniu w oparciu 
o pojęcie woli rzeczywistego prawodawcy teorii interpretacji o charak-
terze monistycznym, tj. teorii zakładającej, że ustalenie intencji realnego 
prawodawcy jest jedynym celem interpretacji prawniczej. Wśród tych racji 
są argumenty przytoczone już wyżej, tj. wskazujące na trudności związane 
z ustaleniem treści intencji prawodawcy oraz z możliwością zaistnienia 
sytuacji, w której akt normatywny powstał w sposób nie pozwalający 

42 Por. N. S t o l j a r, op. cit., s. 476. Na temat legitymizacji demokratycznego procesu 
stanowienia prawa por. także np. A. B u c h a n a n, Political Legitmacy and Democracy, 
„Ethics”,  nr 112 (July 2002), s. 710–718 oraz T. C h r i s t i a n o, Justice and Disagreement 
at the Foundations of Political Authority, „Ethics” nr 110 (october 1999), s. 179–186.
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w sposób jednoznaczny i wiarygodny określić towarzyszących mu intencji 
prawodawcy (tj. wspólnych intencji ogółu osób uczestniczących w procesie 
legislacyjnym, które opowiedziały się za uchwaleniem aktu normatywnego 
określonej treści). Inny istotny argument wiąże się z możliwością zaistnienia 
po stronie prawodawcy błędów (np. polegających na niedostrzeżeniu okre-
ślonych skutków prawnych lub społecznych wprowadzanej regulacji) lub 
z dezaktualizacją zamierzeń prawodawcy wraz ze zmianą stanu prawnego 
i rozwojem stosunków społecznych już po wejściu w życie danego aktu 
normatywnego. Z wyżej wymienionych względów odwołanie w proce-
sie interpretacji prawa do woli rzeczywistego prawodawcy powinno być 
traktowane jako jeden z wielu argumentów interpretacyjnych a nie jako 
wyłączna podstawa konstruowania ogólnej normatywnej teorii wykładni 
prawa. W takim ujęciu nie zachodzi bezpośrednia sprzeczność między teorią 
racjonalnego prawodawcy a argumentem odwołującym się do woli rzeczy-
wistego prawodawcy, gdyż ten ostatni argument sam w sobie nie stanowi 
alternatywnej, całościowej teorii wykładni. Z drugiej jednak strony argu-
ment ten nie mieści się w koncepcji racjonalnego prawodawcy, co wydaje 
się zresztą potwierdzać przywołany wyżej zarzut dotyczący niepełności tej 
ostatniej koncepcji jako ogólnej teorii wykładni prawa.

omawiany argument z oczywistych względów ma istotne znaczenie w 
szczególności w odniesieniu do interpretacji aktów normatywnych, które 
dopiero wchodzą w życie lub weszły w życie stosunkowo niedawno. Ade-
kwatnego przykładu dostarczają tutaj wątpliwości interpretacyjne związane 
z wykładnią skutków nowelizacji art. 954 k.p.c. i art. 999 k.p.c. wynikającej 
z art. 1 pkt. 17 i 18 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Ko-
deks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 172 
poz. 1438). 

W brzmieniu sprzed wejścia w życie wyżej przywołanej nowelizacji 
art. 954 pkt. 2 k.p.c. przewidywał, że komornik sądowy doręcza obwiesz-
czenie o licytacji nieruchomości urzędowi skarbowemu miejsca położenia 
nieruchomości z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosił 
on zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia 
licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od 
nabywcy. Z kolei art. 999 § 2 k.p.c. stanowił, iż powtarzające się daniny pub-
liczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia 
o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publiczno-prawne 
nie powtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada 
w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub 
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po tym dniu. Art. 999 § 3 k.p.c. precyzował jednak, że przepisy art. 999 
§ 2 k.p.c. nie uchybiają przepisom podatkowym. Z przywołanych wyżej 
przepisów k.p.c. wywodzono wniosek, zgodnie z którym art. 112 § 1 pkt. 
3 ordynacji podatkowej (tj. przepis przewidujący, że nabywca składników 
majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą o warto-
ści co najmniej 15 000 zł odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie 
z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane 
z prowadzoną przez niego działalnością), znajduje zastosowanie również 
do nabywcy nieruchomości w drodze licytacji prowadzonej na podstawie 
przepisów k.p.c., który na gruncie tej wykładni miał odpowiadać solidarnie 
z dotychczasowym właścicielem nieruchomości za obciążające tego ostat-
niego zaległości podatkowe.

Przywołana wyżej nowelizacja przepisów k.p.c. polegała na skreśleniu 
art. 999 § 3 k.p.c. oraz nadaniu art. 954 pkt. 2 k.p.c. treści następującej: „ob-
wieszczenie o licytacji doręcza się organowi gminy, urzędowi skarbowemu 
miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych 
z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie 
podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji”. Taka 
treść przepisów nowelizacyjnych może budzić wątpliwości co do skutków 
nowelizacji k.p.c. w odniesieniu do omawianego wyżej problemu, tj. kwestii 
stosowania art. 112 § 1 pkt. 3 ordynacji podatkowej do nabywcy nieruchomo-
ści w drodze licytacji. Z jednej strony ustawodawca usunął z tekstu k.p.c. art. 
999 § 3, stanowiący podstawę do stosowania przepisów prawa podatkowego 
do nabywców nieruchomości w drodze licytacji sądowej, z drugiej jednak 
strony zachowany został obowiązek zawiadamiania organów podatkowych 
o licytacji oraz przysługujące tym organom uprawnienie do zgłoszenia 
zestawienia podatków należnych od dłużnika do dnia licytacji. Celowość 
tej ostatniej regulacji budzi wątpliwości m.in. dlatego, że aby wziąć udział 
w podziale sumy uzyskanej od dłużnika w drodze sprzedaży należącej do 
niego nieruchomości, organ podatkowy niezależnie od wskazanego w treści 
art. 954 pkt. 2 k.p.c. „zestawienia” i tak musi złożyć administracyjny tytuł 
wykonawczy (por. w tej kwestii postanowienie SN z dnia 11 lutego 2000 
roku, III CKN 731/99, oSNC z. 9/2000, poz. 159). Wobec tego celowości 
art. 954 pkt. 2 k.p.c. można upatrywać w dążeniu do określenia górnej gra-
nicy odpowiedzialności nabywcy nieruchomości za zaległości podatkowe 
dłużnika – nabywca odpowiadałby za te zaległości (analogicznie do treści 
art. 112 § 6 w zw. z art. 306g ordynacji podatkowej) jednie do wysokości 
wynikającej z zestawienia zaległości złożonego przez urząd skarbowy na 
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podstawie art. 954 pkt. 2 in fine k.p.c. obecne brzmienie art. 954 pkt. 2 
k.p.c. (tj. pozostawienie uprawnienia organów podatkowych do złożenia 
zestawienia zaległości podatkowych) może zatem nadal stanowić podstawę 
do interpretacji, zgodnie z którą również po wejściu w życie wyżej opisanej 
nowelizacji k.p.c. art. 112 § 1 pkt. 3 ordynacji podatkowej ma zastosowanie 
do nabywcy nieruchomości w drodze licytacji, gdyż zestawienie zaległości 
podatkowych nadal zakreślałoby granicę odpowiedzialności nabywcy za 
zaległości podatkowe dłużnika.

W tej sytuacji za niezwykle istotne należy uznać dążenie do ustalenia, 
jaki był cel wyżej opisanej nowelizacji z punktu widzenia jej twórców. 
omawiana nowelizacja k.p.c. jest rezultatem przyjęcia przez Sejm projektu 
ustawy nowelizacyjnej objętego uchwałą Senatu z dnia 24 czerwca 2004 
roku (druk nr 733 w Senacie 5 kadencji, druk nr 3283 w Sejmie 4 kaden-
cji). Projekt ustawy został przygotowany przez Komisję Ustawodawstwa 
i Praworządności Senatu, a senator Teresa Liszcz prezentująca ten projekt na 
posiedzeniu plenarnym Senatu wskazała m.in., iż „końcówka tego przepisu 
[tj. art. 954 pkt. 2 k.p.c.] dała podstawę do takiej interpretacji, że organy 
podatkowe mogą się domagać zapłaty zaległych podatków i innych danin 
publicznych także od nabywcy, który nabył nieruchomość na licytacji. 
I to sprawiało, że ludzie obawiali się dokonywać zakupu na licytacjach, 
obawiając się, iż potem będą musiały spłacać jakieś bardzo duże nieraz 
zaległości podatkowe z ustawowymi odsetkami [...]. dla uzyskania pewnej 
jasności, żeby usunąć ten hamulec przy dokonywaniu zakupów na licytacji 
i tym samym zwiększyć skuteczność egzekucji, proponujemy zmianę art. 
954 pkt 2 w taki sposób, że skreśla się te zdania, które dały asumpt do tej 
niebezpiecznej dla egzekucji interpretacji [...] i konsekwentnie uchyla się 
w związku z tym § 3 w art. 999”43.

W uzasadnieniu senackiego projektu ustawy przekazanego do Sejmu 
wskazano natomiast m.in., iż „[aktualna treść art. 954  i art. 999 k.p.c.] jest 
podstawą do istnienia poglądu, iż także w przypadku nabycia nieruchomości 
w egzekucji nabywca ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe eg-
zekwowanego dłużnika na podstawie art. 112 ordynacji podatkowej, podczas 
gdy w doktrynie prawa finansowego uważa się, że art. 112 ordynacji dotyczy 
tylko nabycia w drodze czynności materialnoprawnej, a nie w egzekucji. 
Ryzyko, iż zaległości podatkowe będą dochodzone od nabywcy, sprawia, że 
wiele nieruchomości sprzedawanych w egzekucji nie znajduje nabywców. 

43 Stenogram 64 posiedzenia Senatu V kadencji w dniu 23 czerwca 2004 roku, s. 19.
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Proponowane zmiany usuną te wątpliwości i w konsekwencji doprowadzą 
do wzrostu skuteczności egzekucji z nieruchomości, a potencjalni nabywcy 
będą mieli jasną regulację prawną co do ciążących na nich zobowiązaniach 
w związku z nabyciem nieruchomości w egzekucji”. 

Projekt ustawy został następnie bez zmian przyjęty przez Sejm, a przyto-
czone przez projektodawców uzasadnienie ustawy nie było kwestionowane 
podczas prac nad projektem ustawy w Sejmie. Tym samym istnieją podsta-
wy do uznania, że argument odwołujący się do zgodnej woli uczestników 
procesu legislacyjnego przemawia w tym przypadku za interpretowaniem 
nowelizacji art. 954 i 999 k.p.c. jako skutkującej negatywnym przesądze-
niem kwestii odpowiedzialności nabywcy nieruchomości w drodze licytacji 
sądowej za zaległości podatkowe dłużnika będącego właścicielem tejże 
nieruchomości.

Zaprezentowany powyżej przykład wątpliwości interpretacyjnej i moż-
liwości jej rozstrzygnięcia w oparciu o argument odwołujący się do woli 
rzeczywistego prawodawcy (ustalanej w oparciu o materiały dokumentujące 
przebieg procesu legislacyjnego) dowodzi przydatności tego argumentu 
w prawniczym dyskursie interpretacyjnym. Jest to argument oparty na 
określonych ustaleniach co do treści intencji rzeczywistego prawodawcy, 
które to intencje nie są wywodzone z idealizujących założeń o racjonalności 
prawodawcy lecz ustalane w oparciu o faktyczne wypowiedzi rzeczywi-
stych uczestników procesu tworzenia prawa sformułowane w toku tego 
procesu. Argumenty tego rodzaju są szczególnie istotne wówczas, gdy sam 
tekst aktu normatywnego nie jest wystarczająco jasny, aby rozstrzygnąć 
określoną wątpliwość interpretacyjną. W tego rodzaju przypadkach próba 
np. skonstruowania hipotetycznego celu objętej tą wątpliwością regulacji 
prawnej powinna zostać poprzedzona ustaleniem, czy w trakcie procesu 
legislacyjnego nie określono wprost takiego celu i czy był on przedmiotem 
sporu między uczestnikami procesu tworzenia prawa. Powyższa reguła 
interpretacyjna nie wyklucza jednakże dokonywania następnie przez in-
terpretatora negatywnej oceny ustalonych przez niego celów prawodawcy 
lub negatywnej oceny sposobu realizacji tych celów za pomocą określonej 
regulacji prawnej. 
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INTERPRETATIVE ARGUMENT BASED oN THE INTENTIoNS  
oF THE LAWGIVER

(Summary)

The article focuses on the interpretative argument which appeals to the intentions of 
the participants of the legislative  process in order to explain the meaning of legal texts. 
The author describes differences between the argument based on the intentions of the real 
lawgiver and the approach to legal interpretation based on the idea of the rationality of 
lawgiver. The main difference concerns ideal character of the presuppositons about the 
rationality of lawgiver contrasted with the approach concentrated on the attempt to discover 
actual intentions of the participants of the legislative process.

The author also describes normative and conceptual arguments concerning interpretation 
of law based on the intentions of the real, historical lawgiver. It is argued that this approach 
to the legal interpretation is justified but should not be treated as one of many valid inter-
pretative arguments which should be weighed against each other. The article contains also 
an example of the use of the above interpretative argument dicussed above.


