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1. Czy prawo jest nauką? 
Rozważania nad metodologią nauk prawnych wypada rozpocząć od dostrzeżenia kontrowersji 
dotyczącej samej natury nauk prawnych. Dyskusja nad metodą naukową prowadzi do 
kwestionowania przez niektórych naukowości badań prowadzonych nad prawem. Czy zatem prawo 
jest nauką? Co wyróżnia refleksję naukową od tej nienaukowej? Specyficzny język, odrębny od 
języka uważanego za naturalny; własna metoda prowadzenia refleksji oraz wreszcie określony 
przedmiot badań. Zazwyczaj dodaje się jeszcze konieczną powtarzalność i przewidywalność 
wniosków oraz wyników badań. Co do specyfiki języka prawnego i języka prawniczego raczej nie 
ma wątpliwości. Dobrze oddaje to refleksja Johna Locke’a: 
Czyż nie zdarza się często, że człowiek z podstawowym wykształceniem bardzo dobrze rozumie tekst 
lub prawo, które czyta, dopóki nie skonsultuje się ze znawcą prawa lub nie pójdzie do doradcy 
prawnego; który w chwili, gdy objaśni mu [literę prawa], sprawia, że słowa te albo nic nie 
oznaczają albo, to co jemu się podoba? (Locke 1836, s. 364) 
Problematyczny zatem zdaje się raczej przedmiot badań, a także powtarzalność wniosków. W 
związku z powyższym pytanie o „naukowość” badań nad prawem w mniejszym stopniu tyczy się 
badań prowadzonych nad historią prawa oraz filozofią prawa. Historycy prawa i filozofowie prawa 
czerpią i zapośredniczają metodę swoich badań w metodologii niekwestionowanych nauk: historii i 
filozofii. Ponadto, stabilizują przedmiot swoich badań analizując prawo jako zjawisko historyczne, 
które więcej nie podlega zmianom oraz prawo jako zjawisko filozoficzne zbudowane ze stałej 
struktury: norm, przepisów, technik interpretacyjnych czy argumentacyjnych. Właśnie to kryterium 
metody naukowej: jasno określony przedmiot badań oraz powtarzalność wyników poddawane jest 
w wątpliwość w przypadku badań nad aktualnym prawem, a zatem tzw. badań dogmatyczno–
prawnych. Jasne jest przecież, że obowiązujące prawo jest nie tylko tworzone, lecz przede 
wszystkim stosowane przez sądy i prawników, a w związku z tym interpretowane. Jego rozumienie 
ewoluuje i zmienia się w czasie, także bardzo często pod wpływem samych badań, tj. doktryny 
nauk prawnych. Przedstawiciele doktryny zajmujący się w drodze refleksji naukowej rozumieniem i 
interpretacją aktualnie obowiązujących norm wpływają na ich stosowanie, a przez to mogą 
zmieniać w istocie analizowany przedmiot badań. Jest to zjawisko nie tylko dotyczące nauk 
prawnych uprawianych na kontynencie europejskim. Trudności w ustaleniu czy interpretacja norm 
prawnych prowadzi do „tworzenia” prawa, czy tylko „odkrywania” już uprzednio istniejącego 
prawa znane są w systemach prawa anglosaskiego. Prawotwórcza rola sądów amerykańskich 
przynagliła angielskiego filozofa prawa H.L. Harta do podsumowania dwudziestowiecznej dyskusji 
szkół filozoficznoprawnych nad amerykańskim orzecznictwem jako rywalizacji dwóch skrajnych 
punktów widzenia na rolę American jurisprudence: czy jest ono koszmarem, czy może realizacją 
szlachetnego marzenia (Hart 1989, s. 125). W pierwszym wyobrażeniu, zakres swobody 
interpretacyjnej sądów jest tak duży, że w istocie sędziowie przestają być wiązani istniejącym 
prawem (absolute authority to interpret, Hart 1989, s. 129). Natomiast, w drugim wyobrażeniu 
dyskrecjonalność sędziowska ma swoje granice, które powodują, że sędziowie tylko odkrywają i 
deklarują to, co w prawie już uprzednio istniało (an existing law somewhere which judges can and 
should apply, Hart 1989, s. 133.). Zatem, gdy zmieniają dotychczasową interpretację, w istocie 
poprawiają wcześniejsze błędne rozumienie prawa. Czerpiąc z tej dyskusji nad rolą orzecznictwa, 
można w drodze analogii zapytać o charakter i rolę badań naukowych nad prawem. W istocie, ta 
alternatywa może okazać się wygodną osią wokół, której będzie budowana odpowiedź na pytanie o 
naukowy charakter badań dogmatyczno–prawnych. W tej perspektywie szlachetne marzenie w 



badaniach naukowych będzie opierało się na wyznaczeniu właściwej metody ich prowadzenia. Z 
uwagi na to, że badania prawnicze posługują się jako głównym narzędziem interpretacją norm 
prawnych, metoda intepretacji będzie wyznaczała stopień naukowości refleksji. Widoczne jest 
zagrożenie, że interpretacja prawa, która będzie arbitralna doprowadzi do koszmaru: nihilizmu 
prawniczego (Irti 2014, s. 4) – woluntaryzmu w nadawaniu sensu normom prawnym, nie tylko 
przez sądy, lecz także przez doktrynę prawa. Z tego powodu, wprowadzenie do metodologii nauk 
prawnych będzie skupiało się przede wszystkim na metodach intepretacji prawa. Od ich naukowego 
charakteru zależy naukowość prowadzonych badań. 

Z uwagi na to, że „wrażliwość historyczna jest konieczna dla prawnika, który nie powinien 
rozpłynąć się w teraźniejszości, w przypadkowości powszedniego »dzisiaj«” (Irti 2014, p. 5) we 
wprowadzeniu w metodologię nauk prawnych naszym towarzyszem będzie doświadczenie 
rzymskich znawców prawa – jurysprudencji. W istocie, ich metoda interpretacji i znaczenie dla 
starożytnego porządku prawnego przyrównywane jest do roli sądów w porządkach anglosaskich. 
„W odróżnieniu od anglosaskiego prawa sędziowskiego czynnikiem prawotwórczym był w Rzymie 
nie wyrok, lecz porada prawnika (responsum)” (Dajczak, Giaro, Longchamps de Bérier 2019, s. 
50). Szczególna rola jurysprudencji może stać się punktem odniesienia dla roli dzisiejszej doktryny 
prawnej i jej naukowego charakteru. 

2. Co jest przedmiotem badań nauk prawnych? 
„Jeśli zajmować się prawem, należy najpierw poznać pochodzenie słowa prawo – ius”. Tak 
rozpoczyna się jedno z największych dzieł prawniczych wszechczasów – Digesta justyniańskie, 
które opublikowane zostało w 533 r. po Chr. przez cesarza Justyniana Wielkiego. Zbiera ono 
najważniejsze dotychczasowe piśmiennictwo rzymskich prawników, a zatem doświadczenie ponad 
1000 lat rozwoju starożytnej myśli prawnej (od 451/449 r. przed Chr., gdy sformułowana została 
Ustawa XII Tablic). Chociaż to, co nazwalibyśmy „wzorcową jurysprudencją”, a zatem okres 
klasyczny, narodzi się dopiero pod koniec I w. przed Chr. w czasach Oktawiana Augusta i będzie 
trwać do III w. po Chr. publiczne komentowanie i nauczanie prawa rozpoczyna się znacznie 
wcześniej, bo już w połowie III w. przed Chr., gdy publicznych responsów udziela Tyberiusz 
Korunkaniusz. Dzieła pisane powstają niewiele później, a za pierwszy przykład literatury 
prawniczej uznaje się komentarz Ius Aelianum napisany przez konsula 198 r. przed Chr. Sekstusa 
Eliusza. W VI w. Justynian Wielki wraca na początku swoich Digestów do myśli jednego z 
najwybitniejszych rzymskich jurystów przełomu II i III w. po Chr. – Ulpiana. On właśnie 
proponuje, aby zastanowić się nad tym, skąd pochodzi słowo prawo – unde nomen iuris descendat 
(D. 1,1,1pr. Ulpian ks. 1 Instytucji). Natychmiast też udziela odpowiedzi: „Czerpie ono swe 
brzmienie od sprawiedliwości – iustitia”. Odpowiedź może być zaskakująca. Ci, którzy spodziewali 
się analizy językowej łatwo dostrzegą, że z punktu widzenia etymologii jest dokładnie odwrotnie: to 
słowo iustitia pochodzi od krótszego i bardziej podstawowego ius. Ulpianowi zatem chodzi o inny 
poziom analizy. Śpieszy też z wyjaśnieniem: „ponieważ – jak trafnie określa Celsus – prawo jest 
sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe – ius est ars boni et aequi”. To ostatnie sformułowanie stało 
się najsłynniejszą definicją prawa, chętnie przywoływaną również dzisiaj, nie tylko w kręgu 
zachodniej tradycji prawnej. Zatem w argumentacji Ulpiana sprawiedliwość kształtuje znaczenie 
słowa prawo. Rozerwanie tych dwóch sfer, prowadzi do stworzenia nienaturalnej autonomii, a w 
konsekwencji do podejmowania refleksji niezgodnej ze sztuką – ars. Nowożytne rozróżnienie na 
ars i scientia nie przystaje do starożytnych rozróżnień tych dyscyplin intelektualnych. Bez 
wątpienia wszystko, co uznawane było za ars łączyło w sobie wiedzę i umiejętności praktyczne. 
Niemniej, już w starożytności w różny sposób podchodzono do znaczenia i roli jurysprudencji. 
„Rzymianie byli więc niepewni, czy wzorem Cycerona (Mur. 25; 28) uznać ją za miałką wiedzę o 



rzeczach urojonych, czy postawić ją za Ulpianem (D. 1,1,1,1) na piedestale prawdziwej 
filozofii.” (Dajczak, Giaro, Longchamps de Bérier 2019, s. 72). Powiązanie prawa ze sferą 
aksjologiczną wybrzmiewa właśnie w myśli cytowanego wcześniej jurysty Ulpiana. Warto zwrócić 
uwagę, że rozważania Ulpiana stanowią zarazem treść obowiązującego prawa. Digesta 
justyniańskie zostały wprowadzone w życie za pomocą konstytucji cesarskiej, a zatem najwyższego 
aktu prawnego równego mocą ustawie (lex). Uderza odmienność sformułowań w porównaniu do 
większości typowych współczesnych aktów prawnych. Zbliżone odniesienia do sfery aksjologii 
można jednak odnaleźć i dzisiaj. Zazwyczaj znajdują się w preambułach do konstytucji bądź do 
niektórych ustaw zwykłych, a wreszcie pojawiają się w motywach unijnych aktów prawnych: 
rozporządzeniach czy dyrektywach. Zwraca uwagę, że podkreślenie sfery aksjologii ma znaczenie 
dla prawodawców, a tym samym dla interpretujących prawo. Ponadto we wskazanym fragmencie 
autorstwa Ulpiana można zauważyć kolejny element charakterystyczny dla refleksji nad prawem. 
Jurysta Ulpian w swoich rozważaniach odnosi się do myśli innego prawnika – Celsusa, żyjącego w 
II w. po Chr. Rozwój refleksji prawnej buduje się na dotychczasowym rozumieniu i tak powstaje 
korpus myśli prawnej. Wiedza prawnicza tworzona jest zatem jako tradycja – przekazywanie 
interpretacji z pokolenia na pokolenie, a w związku z tym dokonuje się interpretacja 
dotychczasowej interpretacji. Gdy dodamy, że rzymska jurysprudencja wymieniona była jako 
źródło prawa cywilnego, rozumiemy lepiej, że hermeneutyczna aktywność prawników 
zmieniających przedmiot własnych badań, wręcz samointerpretujących się, staje się podstawą 
refleksji prawniczej i źródłem prawa. Jak w soczewce, widać odmienność w stosunku do nauk 
przyrodniczych, których przedmiot zdaje się być bardziej oddzielony od osoby badacza. Z tego 
powodu od czasów nowożytnego sporu naturalizmu z antynaturalizmem zarówno w wymiarze 
ontologiczny, jak i epistemologicznym, uznaje się, że główną aktywnością nauk prawnych jest 
„rozumienie”, a nie „wyjaśnianie”. Z tego powodu za podstawowy przedmiot badań uznawany jest 
tekst prawny, przepisy prawa oraz normy prawne. Stąd rodzi się zjawisko ograniczania prawa tylko 
do zbioru norm prawnych odpowiednio uchwalonych i ogłoszonych przez prawodawcę oraz 
oddzielanie go od sfery moralności jako sfery faktu (bytu), z której nie można wyprowadzać 
wniosków powinnościowych. Jest to pozytywistyczne ujęcie natury „jako zespołu danych 
obiektywnych, złączonych z sobą nawzajem jako przyczyny i skutki” (Benedykt XVI 2011), co 
uniemożliwia tworzenie jakiegokolwiek „pomostu między etyką a prawem”. W 1995 r. H. Kelsen 
stwierdził, że „normy mogą wywodzić się tylko z woli”; „[w] efekcie natura mogłaby zawierać w 
sobie normy tylko wówczas, gdyby wola umieściła w niej owe normy”. Naukowa uczciwość 
nakazuje pamiętać, że pozytywistyczne ujęcie natury nie jest jedynym możliwym, choć obecnie 
dominującym, a cywilizacja zachodnia oparta jest na postrzeganiu natury jako rozumnej, w której 
przejawia się wola Rozumu stwórczego (Benedykt XVI 2011). W oparciu o odwołanie do natury 
człowieka i rozumu jako prawdziwych źródeł prawa doszło do uświadomienia sobie przez naukę 
prawa, że z natury człowieka wynikają niezbywalne prawa i wolności (prawa człowieka), których 
nie może zanegować wola żadnego prawodawcy. Z pewnością ograniczenie prawa do sfery 
powinności daje pewną stabilizację, lecz może prowadzić do zbytniego ograniczenia nauk 
prawnych do aktywności w postaci interpretacji tekstu w oderwaniu od dyskursu wartości. Z drugiej 
strony, w obliczu doświadczenia prawa rzymskiego jasne się staje, że przedmiotem badań 
prawniczych nie jest tylko norma prawna rozumiana jako norma prawa stanowionego zawarta w 
przepisach prawa (lex), lecz szerszy kontekst, w którego ramy wpisuje się także jej dotychczasowe 
rozumienie i stosowanie oraz sfera aksjologiczna, a zatem prawo jako ius. 

3. Normy prawne – metodologiczne wyzwanie 
Do czego sięgamy, aby poznać prawo? Spójrzmy na doświadczenie przekazane przez angielskiego 
prawnika XIII w. Henry’ego de Bractona.  



Choć w prawie wszystkich krajach używa się ustaw (leges) i prawa spisanego (jus scriptum), sama 
Anglia używa niespisanego prawa i zwyczaju. Prawo to nie wywodzi się z niczego napisanego 
[lecz] z tego, co użycie zatwierdziło. Niemniej jednak, nie będzie absurdem nazywanie angielskich 
praw ustawami (leges), chociaż są one niespisane. (Bracton: De legibus et consuetudinibus Angliae 
libri quinque) 

Jeden z ojców angielskiego common law rozpoczyna swoje pomnikowe dzieło „O prawach i 
zwyczajach Anglii ksiąg pięć” od porównania Anglii i innych krajów, tu w domyśle chodzi o kraje 
Europy kontynentalnej. Ukazuje różnicę w metodzie tworzenia prawa: z jednej strony prawo może 
pochodzić z ustaw (prawo stanowione) i z prawa spisanego, z drugiej strony prawo może być 
niespisane, a także może pochodzić ze zwyczaju (tego, co użycie zatwierdziło). Wskazane zostały 
zatem dwa sposoby tworzenia prawa: stanowienie i uznanie. Co ciekawe, pojęcie lex stosowane jest 
nie tylko do ustaw, które są spisane, lecz także do norm, które mają moc obowiązującą dlatego, że 
zostały uzgodnione przez odpowiednie organy władzy państwowej. Zatem można mówić o 
niespisanym prawie stanowionym, które jest czymś innym niż zwyczaj. Dla Bractona custom 
oznacza lokalny zwyczaj, który jest różnorodony dla danych hrabstw, miast, wsi etc. – w każdym 
miejscu specyficzny i zawsze należy się go uczyć i upewniać się jak jest on stosowany. Istnieje 
zatem różnica między tym co wynika ze zwyczaju, a co wynika z ustaw. Dla nas jest to wskazówka, 
że normy prawne nie muszą wywodzić się tylko ze spisanych aktów prawnych, lecz także z 
praktyki społecznej. Co więcej, prawo nie ogranicza się tylko do ustaw, lecz także obejmuje prawo 
spisane – jus scriptum, które należy rozumieć jako spisaną wiedzę prawniczą, wspominaną 
jurysprudencję.  

Niemniej problem z niespisanymi źródłami prawa pojawia się w momencie ich stosowania. Bracton 
kontynnuje: 

Ponieważ te prawa i zwyczaje są często niewłaściwie stosowane przez nieroztropnych i 
niewykształconych sędziów (laików), którzy wstępują na salę rozpraw, zanim poznają prawo i stają 
w obliczu wątpliwości oraz przeciwnych opinii, a także często ich decyzje są podważane przez 
[sędziów] wyższych, którzy rozstrzygają sprawy zgodnie z własną wolą, a nie na podstawie 
autorytetu prawa, ja, Henry de Bracton, aby przekazać wiedzę sędziom niższym, jeśli nie komuś 
innemu, zwróciłem się ku starożytnym sądom sprawiedliwych ludzi. 

Stosowanie prawa wiąże się z rozstrzyganiem wątpliwości i podejmowaniem decyzji w obliczu 
sprzeczności opinii. Co więcej, przyjęte rozstrzygnięcie może zostać zmienione przez sędziów 
wyższych instancji. Jak zauważa Bracton nawet sędziowie wyższych sądów decydowali w Anglii w 
oparciu o swoją własną wolę, a nie zgodnie z autorytetem prawa. Kwestia arbitralności interpretacji 
nie jest zatem niczym nowym. Jak Bracton pragnął temu zaradzić? Chciał przekazać wiedzę (to 
inform) i z tego powodu, dla dobra sędziów niższych instancji postanowił spisać opinie 
starożytnych prawników – ich decyzje, porady, odpowiedzi i zebrać je w całość podzieloną na 
tytuły i paragrafy. W istocie opiera swoje dzieło na zyskujących niesamowitą popularność w 
Europie kontynentalnej Digestach justyniańskich. 

W tym fragmencie pojawia się kolejny sposób tworzenia prawa, a zatem kolejne źródło powstania 
prawa – wyroki sędziowskie. W common law właśnie one będą charakterystycznym źródłem prawa 
– tzw. prawo precedensów: w podobnych sprawach pozostałe sądy muszą podążać za wydanym 
wyrokiem sądów królewskich; istnieje możliwość zmiany precedensu, ale wymaga spełnienia 
szczegółowych przesłanek i nie zdarza się to zbyt często. 



Wreszcie odwołanie się przez Bractona do starożytnych jurystów wskazuje na jeszcze jedno źródło 
prawa – jurysprudencję, doktrynę prawa, a zatem ten typ refleksji nad prawem, któremu najbliżej 
do charakteru naukowego – jus scriptum – które wykładane jest na uniwersytetach. Prawnik w 
sądzie przekonuje, a osoba podejmująca refleksję nad prawem patrzy jakby z zewnątrz i zbiera 
różne strategie argumentacyjne, nie waha się jednak przed wskazaniem własnego rozwiązania, 
przez co również korzysta z pewnej strategii argumentacyjnej. Juryści rzymscy byli świadomi 
różnicy zdań między nimi, co ważne każde z tych zdań mogło zostać uznane za prawo w danej 
sprawie sądowej – stąd prawo jurysprudencjalne nazywane było ius controversum; czasami pomimo 
różnicy zdań sprawa była rozwiązywana tak samo – kontrowersja między prawnikami dotyczyła 
uzasadnienia, a zatem zachowania pewnego rygoru metodologicznego i spójności głoszonych 
poglądów; stąd można było już wtedy odróżnić refleksję teoretyczną nad konstrukcjami prawa 
prywatnego od zastosowania prawa do konkretnego przypadku. 

W istocie dzieło Bractona ma na celu przybliżenie dorobku rzymskich prawników, których dzieła 
już od drugiej połowy XI w. są studiowane w Europie i zaczynają tworzyć europejską naukę prawa 
oraz być prawem obowiązującym na kontynencie jako ius commune – prawo powszechne, obok 
rozwijającego się prawa stanowionego wydawanego przez władców oraz prawa zwyczajowego, 
stanowiącego fundament ówczesnego porządku prawnego. Co ciekawe, właśnie odkrycie w drugiej 
połowie XI w. zapomnianych od czasów rzymskich Digestów justyniańskich daje impuls do 
powstania szkoły prawa w Bolonii, a w szerszej perspektywie do powstania pierwszego 
średniowiecznego uniwersytetu w Bolonii w 1088 r., słynącego właśnie ze szkół prawa i medycyny 
(Grant 2005, s. 57). W tamtym czasie nauczyciele gramatyki, retoryki i logiki zgromadzeni w 
szkołach przykościelnych zaczynają studiować prawo – czytać, wyjaśniać i komentować łaciński 
tekst Digestów justyniańskich. W przypadku innych nauk postęp wiedzy uwarunkowany był 
oczekiwaniem na tłumaczenia na łacinę starożytnych dzieł greckich oraz ich arabskich komentarzy: 
to pozwoliło w XI i w XII w. na bujny rozwój nauki (Grant 2005, s. 40–41). Digesta „wystarczyło” 
odkryć. Pierwszym znanym z nazwiska nauczycielem prawa był Irneriusz, który dał początek 
słynnej szkole glosatorów (od glosowania tekstu Digestów, tj. umieszczania uwag i wyjaśnień na 
marginesach tekstu właściwego). Zatem, nauczanie prawa od samego początku towarzyszy nie 
tylko działalności nakowej, lecz także zinstytucyjonalizowanej refleksji naukowej – nauczaniu 
uniwersyteckiemu. Co więcej, do analizy prawa wykorzystywane są metody innych nauk i sztuk. 
Warto przypomnieć, że w momencie powstania Akademii Krakowskiej w 1364 r. Kazimierz Wielki 
ufundował pięć katedr prawa rzymskiego oraz trzy katedry prawa kanonicznego. Oba prawa były 
tzw. prawami uczonymi – utrumque ius oraz należały – obok medycyny i teologii – do tzw. 
wyższych fakultetów, na które można było się immatrykulować po ukończeniu sztuk wyzwolonych. 
Nie dziwi jednak, że E. Grant w swojej analizie średniowiecznych źródeł nauki nowożytnej nie 
omawia szerzej nauczania prawa, które nie czyniło „z filozofii przyrody szerokiego użytku”. 
Prawdą jest i dzisiaj, że wydział prawa, ale też teologii i medycyny pełnił zarówno intelektualną, 
jak i społeczną rolę – w przypadku prawa, miał dać społeczeństwu prawników. Jednak dobrze 
wiemy, że absolwenci wydziałów prawa niekoniecznie zostają prawnikami praktykami, lecz 
angażują się w różnorodnych obszarach życia społecznego. Zatem korzeni nowożytnej nauki 
poszukuje się raczej w niższych fakultetach: w sztukach wyzwolonych, które dawały narzędzia 
metodologiczne do podejmowania badań na wyższych wydziałach i same z siebie bezpośredniego 
przełożenia na życie społeczne nie miały (Grant 2005, s. 70–71). Co gorsza, Justynian Wielki 
pamiętany jest przez historyków nauki jako ten, który zamknął Akademię Platońską w 529 r., przez 
co ograniczył korzystanie z tradycji greckiej (Grant 2005, s. 245). Tymczasem, największe pomniki 
prawne jego czasów: Digesta justyniańskie, Kodeks justyniański i Instytucje justyniańskie były 
tworzone dokładnie w tym samym czasie (528–534 r.). Nie powstałyby przecież bez prężnie 



działających szkół prawa w Bejrucie i Konstantynopolu oraz tamtejszych profesorów Teofila i 
Kratinosa z Konstantynopola oraz Doroteusza i Anatoliusza z Bejrutu (Dajczak, Giaro, 
Longchamps de Bérier 2019, s. 91). Zatem rzymska myśl prawna kwitła i dlatego odcisnęła takie 
piętno na cywilizacji Zachodu. Właśnie Digesta justyniańskie stały się w XI w. kołem zamachowym 
powstającego w Bolonii uniwersytetu oraz podstawą wprowadzenia rygoru metodologicznego w 
studiowaniu prawa i w efekcie rozwoju prawa uczonego. 

Czy jednak spisanie prawa stanowi rozwiązanie problemu niejednoznaczności interpretacyjnych? 
Podobny problem w średniowieczu spotykamy na ziemiach polskich. W przekazie Jana Długosza 
na temat uchwalenia Statutów Kazimierza Wielkiego czytamy: 
Król polski Kazimierz chciał położyć kres godnym potępienia ciężkim nadużyciom, w postaci 
różnego rodzaju oszczerstw i krzywd, wskutek których całe Królestwo Polskie za wszystkich jego 
poprzedników, królów i książąt - wiedział o tym - cierpiało bardzo dotkliwy ucisk przy wymierzaniu 
sprawiedliwości i rozstrzyganiu sporów i wszelkiego rodzaju nieporozumień z tego mianowicie 
powodu, że sądy ziemskie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wyrokowały nie na mocy 
pisanych praw czy statutów, ale kierowały się osobistymi odczuciami sądzących i przewodniczących 
sądom, ulegających często namiętnościom, sympatiom i przekupstwu. Pragnął zatem wprowadzić 
porządek w całym Królestwie przez jednakowe i sprawiedliwe prawa…. 

Spisane prawa i statuty nie uchroniły przed wyrokowaniem w oparciu o własną wolę sędziów. Jako 
lekarstwo na arbitralność sędziów wskazane zostało lepsze spisanie praw – ich ujednolicenie oraz 
wprowadzenie bardziej sprawiedliwych rozwiązań. Jest to w istocie problem stosowania prawa, 
niemniej jak widać etap stosowania prawa dopiero wieńczy etap tworzenia prawa – jest to 
zrozumiałe nie tylko w common law, lecz także w prawie kontynentalnym. Nawet od czasów 
rzymskich wiemy, że wyrok tworzy prawo między stronami – sententia ius facit inter partes – choć 
czy w podobnej sprawie zostanie wydany podobny wyrok, to tylko kwestia prawdopodobieństwa, a 
nie przymusu podążania za precedensem jak w common law. Bez wątpienia jednak problem 
stosowania prawa wskazuje, że istnieją kryteria odróżniające właściwe uprawianie sztuki 
prawniczej od niewłaściwego stosowania prawa – wymierzania sprawiedliwości.  

Oba obrazy stosowania prawa w średniowiecznej Anglii i Polsce uwidaczniają jeszcze jedno ważne 
kryterium właściwego uprawiania prawa – oparcie wyroku na spisanych prawach lub nawet 
niespisanym zwyczaju albo decydownie w opraciu o własną wolę. Orzekanie według namiętności, 
sympatii czy z uwagi na korzyść materialną w istocie oznacza brak cnoty sprawiedliwości; 
orzekanie w oparciu o własną wolę bez oddania tego, co należne tekstowi aktów prawnych jest 
naruszeniem porządku prawnego – wchodzeniem w miejsce prawodawcy. W ten sposób możemy 
natrafić na problem współczesnego prawa amerykańskiego – czy szerokie kompetencje orzecznicze 
sędziów oznaczają, że w istocie nie są związani tekstem ustaw i mogą je arbitralnie interpretować; 
czy też są cały czas w drodze do odkrycia rzeczywistego sensu interpretowanego prawa, a ilekroć 
zmienia się interpretacja, poprawiane jest uprzednie błędne rozumienie. 

Czasy nowożytne i współczesne w Europie kontynentalnej, ostatecznie od 1900 r., gdy w życie 
wszedł niemiecki kodeks cywilny, ograniczyły zarówno aktywność prawniczą, jak i refleksję nad 
prawem, do aktów prawnych, do zawartych w nich przepisów i norm prawnych. Powiązanie 
stosowania prawa z aplikowaniem wyłącznie publicznie ogłoszonych tekstów prawnych miało dać 
większą pewność, przejrzystość i ochronę przed nadużyciami. Problem został w ten sposób 
przesunięty na zupełnie inny teren: interpretacji tekstu prawnego. W najbardziej szerokim pojęciu 
tekst prawny oznacza nie tylko tekst pisany, lecz także tekst mówiony – to, co ogłaszane, a także to, 



co przekazywane ustnie, czyli najczęściej pewne zwyczaje. Niemniej, pytanie o właściwe 
uprawianie sztuki prawniczej sprowadzane jest dzisiaj do odpowiedzi na pytanie o sposób 
interpretacji, zasady wykładni ogłoszonego tekstu prawnego. W związku z tym, z punktu widzenia 
metodologii otwarte zostało szerokie pole stosowania metod innych nauk, które także zajmują się 
językiem – tekstem. Ten sposób patrzenia na prawo podsumowuje A. Kaufmann: „świat prawa 
pochodzi wprost z języka” (Sarkowicz, Stelmach 2001, s. 65.). Niemal natychmiast powinien nam 
przypomnieć się Ulpian i jego otwierające pytanie: unde nomen iuris descendat – skąd pochodzi 
słowo prawo? 

Julius von Kirchmann podniósł zarzut wobec naukowości prawa, wskazując, że „wiedza, którą 
dysponują prawnicy, jest całkowicie bezwartościowa” (Stelmach 2012, s. 7.). Od tego czasu 
próbowano na różne sposoby dostosować nauki prawne do wzorca naukowości, z którym przecież 
też jest problem – stąd próby stosowania tych samych metod co w naukach formalnych i ścisłych 
napotykają trudności – tak jak w przypadku stosowania logiki do prawa, gdy trudno operować tu 
pojęciami logicznej prawdy i fałszu. Stąd próby tworzenia charakterystycznej dla nauk prawnych 
logiki. Z tego powodu prawo zaczyna być postrzegane jako nauka podobna do innych nauk 
zajmujących się językiem – a zatem może korzystać z metod hermeneutyki tekstu; prawo 
postrzegane jest zatem jako teoria argumentacji prawniczej. Niemniej, w każdej filozofii 
interpretacji punktem wyjścia i podstawą jest wykładnia językowa– celem interpretacji jest 
ustalenie rzeczywistego znaczenia przepisu lub normy prawnej. Natomiast filozofia prawa będzie 
zależała od przesądzeń ontologicznych na temat statusu prawa i jego charakteru normatywnego. 
Wychodząc poza ten metadyskurs warto zauważyć, że od czasów rzymskich podstawową 
aktywnością prawników jest interpretacja–wykładnia, która angażuje także kontekst aksjologiczny i 
ekonomiczny. Na tej podstawie można zatem mówić o metodach wykładni prawa, jako o 
podstawowym narzędziu prawnika i badacza prawa. Dzisiaj wskazuje się, że czym innym jest 
nauka prawa, a czym innym nauka o prawie: pierwsza bada treść aktów prawnych, wypowiada się 
na temat znaczenia i stosowania prawa, argumentuje; a druga bada fakty – prawo jako zjawisko, a 
właściwie opisuje jak prawo wygląda, jakie są możliwe rozumienia prawa i stosowane argumenty, 
wyjaśnia dlaczego tak jest i poszukuje podstaw takiego kształtu prawa. Niemniej trudno i w tym 
przypadku o neutralny opis, w którym nie będzie argumentacji na rzecz jednego ze sposobów 
rozumienia norm prawnych. 

Stąd rodzą się problemy z kwalifikowaniem prawa jako nauki: narzędzia typowo logiczne nie 
sprawdzają się w pełni. Chociaż w prawie można stosować sylogizmy, to będą raczej postrzegane w 
kategoriach słuszności/skuteczności niż prawdy/fałszu. Niemniej dzisiaj prowadzone są szerokie 
badania nad zalgorytmizowaniem prawa, a co najmniej opracowywaniem algorytmów strategii 
argumentacyjnych, które przynosiły zwycięstwa w prowadzonych sprawach (case by case) 
Problem w tym, że zawsze trafiamy na pojęcia, które podlegają interpretacji, na fakty w sprawie, 
które podlegają silnej kontekstualizacji, a wtedy decydujące okazuje się rozumne serce – wyrobiony 
nawyk oddawania każdemu, co mu się należy. 

4. Metody wykładni prawa 
Kodyfikacja prawa oraz rewolucja naukowa XIX w. przyniosły większe skupienie na tekście 
prawnym oraz zmniejszenie roli opinii uczonych oraz naturalnych zasad prawa, a tym samym także 
prawa zwyczajowego. Wspomniany wcześniej kodeks cywilny niemiecki, który wszedł w życie w 
1900 r. zakończył erę nauki prawa rzymskiego jako prawa uczonego i obowiązującego, która od 
tego momentu zeszła na pozycje bliższe historii prawa, a dopiero ostatnio ponownie dostrzega się 
jej uniwersalną wartość, przydatną dla współczesnej nauki prawa. Zamknięcie prawa w kodeksach 



– usystematyzowanych, koherentnych i kompletnych ustawach, które w sposób całościowy regulują 
daną gałąź prawa: prawo cywilne, prawo karne, prawo handlowe, postępowanie cywilne, 
postępowanie karne, etc. – było przejawem pogoni za wzorcami nauk przyrodniczych oraz próbą 
uczynienia z interpretacji prawa czegoś na kształt rachunku matematycznego czy sylogizmu 
logicznego. Z tego powodu dokonała się także ingerencja w metodę wykładni prawa. 
Dotychczasowe podejście do wykładni prawa, które uwzględnia aksjologię i uprzednie rozumienie 
(naukę prawa) oraz zwyczaj zaczęło być postrzegane jako zagrożenie dla pewności i stabilności 
przepisów prawa zamkniętych w obrębie danego kodeksu jak w algorytmicznym systemie. Zaczęto 
preferować tzw. wykładnię autentyczną, a przez to instytucję tzw. rekursu ustawodawczego. Ten 
rodzaj wykładni dokonywany jest przez organ wydający dane prawo. Autentyczna wykładnia 
oznacza, że prawodawca ma bezpośrednią kontrolę nad interpretowaniem i stosowaniem 
ogłoszonego tekstu prawa tekstu, a zatem z pewnością zinterpretuje go zgodnie z własnym 
zamiarem i intencją. Jest to dobry moment, aby przedstawić wyróżniane w nauce prawa klasyczne 
sposoby wykładni tekstu prawnego.  
Z uwagi na podmiot dokonujący wykładni można wskazać wykładnię autentyczną, legalną, sądową 
i doktrynalną. Istotne jest zatem kto dokonuje wykładni. W przypadku wykładni legalnej, dokonuje 
jej specjalny wyznaczony do tego organ, np. w pewnym momencie w prawie polskim do wykładni 
legalnej był upoważniony Trybunał Konstytucyjny. Nie dokonuje jej zatem organ wydający prawo, 
jak to jest w wykładni autentycznej, lecz inny wyznaczony organ i ta wykładnia ma moc 
powszechnie wiążącą. Naturalnie w celu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy, na jej potrzeby, 
wykładni dokonuje sąd i jak głosi rzymska parmia – wyrok tworzy prawo między stronami 
(sententia ius facit inter partes) – ta wykładnia nazywana jest sądową. Wreszcie najbardziej 
interesujący dla nas rodzaj wykładni to wykładnia doktrynalna. Jest formułowana przez 
przedstawicieli praktyki prawa oraz nauki prawa. Dokonuje się ona w formie komentarzy do 
obowiązującego prawa i wyroków, polega na formułowaniu krytyki oraz przedstawianiu propozycji 
zmian prawa. Najbardziej zatem zbliża się ona do uprawiania nauki. Doktryna prawa jest właśnie 
tym podmiotem zbiorowym, który przechowuje opinie uczonych, zwyczaj, dotychczasowe 
rozumienie prawa, a także odniesienie do aksjologii. W oparciu o ustalenia doktryny prawnej swoją 
wykładnię kształtują także sądy, organy państwowe czy wreszcie bierze ją pod uwagę przy 
tworzeniu prawa sam prawodawca. 

W okresie kodyfikacji prawa korzystano chętnie nie tylko z wykładni autentycznej. Niemożliwe 
przecież byłoby powstrzymanie prawników od komentowania uchwalanych kodeksów i prób 
zrozumienia ich postanowień. Ówczesna wykładnia dokonywana przez naukę prawa zaczęła 
charakteryzować się zatem „ścisłym trzymaniem się litery kodeksu” (Dajczak, Giaro, Longchamps 
de Bérier 2019, s. 116). Nie była to nowość, gdyż i rzymscy prawnicy interpretując nieliczne 
starożytne rzymskie ustawy: słynną Ustawę XII Tablic, czy ustawę o bezprawnej szkodzie – lex 
Aquilia (III w. przed Chr.) – wychodzili od wykładni językowej, na niej jednak nie poprzestawali. 
W czasach kodyfikacji, tworzenie doktryny wokół dosłownego brzmienia słów ustawy stało się 
rysem charakterystycznym i gwarantem stabilności ustaw. To spostrzeżenie pozwala wprowadzić 
kolejny podział wykładni, tym razem ze względu na sposób jej dokonywania. Wyróżnia się: 
wykładnię językową (literalną/tekstualną), systemową i funkcjonalną. Wykładnia językowa zakłada 
interpretację tekstu. W prawie oznacza to interpretację tekstu ustaw, umów, testamentów – 
wszelkich aktów prawnych publicznych i prywatnych. W sensie najszerszym tekst oznacza każdą 
wypowiedź, a zatem może oznaczać nawet interpretację prawa niespisanego, a zatem zwyczaju 
społecznego. Wykładnia językowa jest zatem punktem wyjścia i podstawą interpretacji, oznacza 
także, że egzegeza zaczyna i kończy się na tym, co tekst prawa mówi. Wiemy jednak, że tekst mówi 
więcej niż spisane wyrazy, a zatem znaczenie językowe tekstu wymaga też uwzględnienia tego, „co 



tekst uczciwie zakłada” (Scalia, Garner 2012, s. xxvii–xxviii). Z jednej strony, pozwala to na 
unikanie ideologizacji prawa – nadawania dowolnego znaczenia użytym słowom lub wprowadzaniu 
w tekst treści tam nieobecnych (exegesis – eisegesis). Z drugiej strony, bardzo usztywnia 
interpretację. Zmiana znaczenia wymaga uprzedniej zmiany tekstu prawa, a zatem ogranicza 
swobodę interpretacyjną sędziego i prawnika oraz zmusza ustawodawcę do starannego i 
racjonalnego tworzenia prawa. Rzeczywiste znaczenie danego tekstu prawnego wynika nie z 
odwołania się nawet do znanej woli ustawodawcy, nie z woli sędziego, lecz z kontekstu, który 
nadaje znaczenie słowom danego tekstu prawnego. Chodzi zatem o to, aby nie przyznawać 
skuteczności intencjom ustawodawcy, których nie wyraził w tekście prawa. Niemniej, wykładnia 
językowa w przypadku prawa nie jest głucha na dyskurs wartości. Zatem, gdy ustalenia wykładni 
językowej napotykają na wątpliwości bądź klauzule generalne należy brać pod uwagę kanony 
interpretacyjne – reguły i zasady interpretacji. W istocie chodzi o interpretację z uwagi na ochronę 
określonych wartości. Tyczy się to nie tylko ustaw, lecz przede wszystkim umów, testamentów czy 
innych prywatnych czynności prawnych. Wśród nich fundamentalne zasady pozostają niezmienne 
od czasów, gdy zostały wysłowione przez rzymskich prawników i są respektowane we 
współczesnych porządkach prawnych. W przypadku wątpliwości należy interpretować na korzyść 
oskarżonego lub pozwanego (in dubio pro reo). Dzisiaj to podstawa interpretowania norm prawa 
karnego. W przypadku umów należy interpretować wątpliwości na korzyść utrzymania umowy w 
mocy. Tę regułę sformułował rzymski jurysta Julian: ut res magis valeat quam pereat. Natomiast 
znany nam już jurysta Celsus wskazał, że wykładnia niejasnych postanowień umowy powinna być 
dokonywana przeciw oświadczającemu, a na rzecz składającego przyrzeczenie – ambiguitas contra 
stipulatorem. W średniowieczu szkoła glosatorów ugólniła ten kanon uznając, że wątpliwości w 
sformułowaniach umowy należy interpretować na niekorzyść strony odpowiedzialnej za 
przygotowanie tej umowy – in dubio contra proferentem. Wreszcie, zdecydowanym wyjściem poza 
wykładnię językową jest reguła jurysty Papiniana: „w umowach należy raczej kierować się wolą 
stron niż jej dosłownym brzmieniem” – in conventionibus contrahentium voluntatem potius quam 
verba spectari placuit. W ten sposób, inaczej niż przy normach ustawowych, możemy brać pod 
uwagę rzeczywistą wolę stron, nawet jeśli sens umowy nie wynika z językowego sformułowania 
umowy. Dochodzimy zatem do rozróżnienia na subiektywną wykładnię umowy oraz wykładnię 
obiektywną, tj. rozumienie, które przyjąłby racjonalny obserwator. Prawo polskie cywilne 
proponuje jeszcze tzw. metodę kombinowaną, a zatem rozumienie umowy, które przyjąłby 
racjonalny obserwator, znajdujący się w takich okolicznościach w jakich są strony umowy. 
Zdecydowanie trudno o ustalenie rzeczywistej woli twórcy testamentu. Jest to szczególny akt 
prywatny, którego interpretacja budzi często wiele emocji, a Rzymianie właśnie w odniesieniu do 
aktu ostatniej woli wypracowali najbardziej rozbudowane reguły wykładni. Naturalnie brzmienie 
testamentu jest podstawą wykładni i stanowi jej granicę. Niemniej szacunek dla woli testator 
wymagał jej zrealizowania nawet w obliczu wątpliwości co do sformułowania testamentu. 
Oznaczało to interpretowanie na korzyść testamentu – favor testamenti. Jak wskazuje jurysta Paulus 
należy interpretować testament tak, aby wypełnić wolę testatora – plenius voluntates testantium 
interpretamur – liczy się wola wewnętrzna testatora – mens testatoris. Z tego powodu, nawet jeśli 
testator błędnie oznaczył przedmiot, który komuś zapisał albo błędnie oznaczył osobę beneficjenta, 
taki błąd nie szkodził, jeśli udało się ustalić wolę testatora albo można było naprawić błąd w 
oparciu o kryterium racjonalności – falsa demonstratio non nocet, nawet jeśli wyrażony w 
testamencie powód zapisania komuś jakiejś rzeczy był błędny – falsa causa non nocet. Można było 
zatem korygować błędy o charakterze faktycznym, prawnym lub logicznym, np. uwzględnić 
okoliczności sprawy (np. położenie geograficzne nieruchomości); w przypadku postanowień 
sprzecznych można dokonać wyboru wykładni, jeśli jest to możliwe do przeprowadzenia. Przy 
interpretacji uwzględniano zatem wolę typową (np. rodzaj męski obejmuje rodzaj żeński – zapis 



osiołka pozwala przyznać oślicę, jeśli zmarły miał tylko to zwierzę), wolę indywidualną (np. język 
osobisty zmarłego dla ustalenia osoby uprawnionej, sposób ubierania dla ustalenia zapisanych 
rzeczy, etc.) lub wolę dorozumianą (np. prawdopodobny zamiar wynikający z rozrządzeń 
testamentowych, z których skorzystał testator). Granicę interpretacji wyznaczała zasada si scripta 
non essent – to, co w testamencie napisane jest w taki sposób, że nie może być zrozumiane, należy 
traktować tak, jakby w ogóle nie zostało napisane. Wiele z powyższych zasad wynikało nie tylko z 
chęci utrzymania testamentu w mocy ze względu na szacunek dla testatora, lecz także np. z 
interpretacji na korzyść żony (favor uxoris), dziedziców (favor heredis), czy na korzyść wolności 
(favor libertatis). W ten sposób wykładnia testamentu realizuje zasadę interpretacji życzliwej – 
semper in dubiis benigniora praeferenda sunt. Jak widać wykładnia umów i testamentów otwarta 
jest na zasady, które pozwalają na ochronę określonych wartości, co uprawnia do odejścia od 
dosłownego rozumienia tekstu prawnego. 
W przypadku ustaw – aktów publicznoprawnych – odwołanie do rzeczywistej woli lub do woli 
typowej, indywidualnej czy dorozumianej budzi pewne wątpliwości. Poza wykładnią językową 
mamy do dyspozycji wykładnię systemową oraz funkcjonalną. Wykładnia systemowa oznacza, że 
bierze się pod uwagę miejsce danego tekstu prawnego w obrębie całego porządku prawnego. 
Przyjmuje się zatem, że miejsce danego przepisu prawnego zostało wybrane racjonalnie i ma 
znaczenie. Co więcej, znaczenie może mieć kolejność przepisów prawnych w obrębie danego aktu, 
a może się okazać, że regulacja danej sytuacji znajduje się w kilku aktach i dokonanie wykładni 
wymaga ich uwzględnienia. Nie można zatem podejmować wykładni w oparciu o wyrwane z 
kontekstu elementy tekstu prawnego. Wychodzi się z założenia, że system prawa jest niesprzeczny i 
zupełny. Ponadto, analiza danego przepisu musi uwzględniać cały porządek prawny, a zatem w 
pierwszej kolejności nadrzędne zasady prawa, wyrażone w sposób szczególny w konstytucji, np. 
praworządność, ochrona własności i dziedziczenia. Następnie bierze się pod uwagę hierarchię 
aktów prawnych i wynikającej z niej kanony interpretacyjne, które pozwalają ustalić, które normy 
powinny być przedmiotem wykładni: lex superior derogat legi inferiori– norma wyższego rzędu 
uchyla normę niższego rzędu; lex posterior derogat priori (ad D. 1.4.4) – norma (ustawa) 
późniejsza uchyla wcześniejszą; lex specialis derogat legi generali – norma szczególna uchyla 
normę ogólną; lex retro non agit (ad C. 1.14.7) – ustawa nie działa wstecz. 
Na wyjście poza znaczenie językowe i wynikające z miejsca przepisu w systemie prawa pozwala 
wykładnia funkcjonalna. Nie ogranicza ona znaczenia normy do tego jednego wynikającego z 
literalnego rozumienia tekstu w jego kontekście. Podejmując się wykładni funkcjonalnej pytamy się 
o cel danej regulacji, stąd taką wykładnię nazywa się także celowościową. Podobnie jak w 
przypadku wykładni systemowej, w wykładni celowościowej zakłada się, że norma prawna jest 
całkowicie racjonalna i kompletna. Problem pojawia się w przypadku braku kompletności, luk 
prawnych czy niedookreślenia, które mogą być efektem kompromisu osiągniętego przy tworzeniu 
normy prawnej; lecz także mogą być wynikiem niedopatrzenia prawodawcy. Zamierzony cel normy 
prawnej jest ważniejszy od tekstu prawnego. Cel ustawodawcy nazywany jest ratio legis. Cel 
normy prawnej można zatem ustalać odwołując się przykładowo do prac legislacyjnych nad 
tworzeniem danej normy prawnej (materiałów legislacyjnych), do preambuły aktu prawnego (np. 
Konstytucja ), czy zapisanych motywów (akty prawa unijnego, ustawa Prawo przedsiębiorców), a 
zatem do systemu prawnego. Czasami można też próbować odwoływać się do podobnych regulacji 
z innych porządków prawnych (materiał prawnoporównawczy), chociaż wymaga to szczególnej 
uwagi i braku przeprowadzania prostych analogii z uwagi na różne konteksty także społeczne i 
gospodarcze. W wykładni funkcjonalnej chodzi zatem o poszukiwanie racjonalności poza 
kontekstem językowym ustawy. Dzisiaj dyskusja toczy się zatem o to na ile należy uwzględniać 
ratio legis ustawy, która wynika z brzmienia językowego, a na ile poszukiwać jej na podstawie 
ustalonych, typowych lub dorozumianych celów ustawodawcy. W przypadku niemal każdej normy 



prawnej można wskazać co najmniej kilka możliwych celów, a wówczas pojawia się pytanie o 
kryterium wyboru lub ich hierarchię. Doświadczenie rzymskich prawników wskazuje, że nie jest to 
zadanie proste. Z jednej strony wiemy, że „nie należy odstępować od słów ustawy” – A verbis legis 
non est recedendum (D. 32,69 pr.). Z drugiej strony, znany już nam jurysta Celsus uznawał, że aby 
znać ustawę trzeba znać nie tylko jej słowa (verba), lecz znaczenie – vis ac potestas (D. 1,3,17). 
Podążenie za wykładnią językową, systemową lub funkcjonalną może oznaczać inny wynik 
wykładni. Ze względu na to kryterium wyróżnia się wykładnię literalną, rozszerzającą i zawężającą. 
Podział ten jest ściśle powiązany ze sposobem dokonywania wykładni: zazwyczaj wykładnia 
językowa prowadzi do literalnego rozumienia prawa; natomiast uwzględnianie miejsca przepisu w 
systemie prawnym lub funkcji przepisów (ratio legis), prowadzi do zawężenia lub rozszerzenia 
literalnego znaczenia tekstu prawnego. 
Prawo rzymskie wskazuje, że regulacja przez prawodawcę nie jest wystarczająca, zatem zawsze 
uwzględniane powinny być zasady prawa oraz sens uchwalanych norm. Stąd tak ogromna była rola 
jurysprudencji jako źródła prawa, w obliczu nielicznych aktów prawa stanowionego w starożytnym 
Rzymie. Dzisiaj, gdy aktywność ustawodawcza prawodawcy jest na skalę niespotykaną ponownie 
wraca pytanie o granice wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej. Chodzi zatem o 
dopuszczalność ingerowania w treść tekstu prawnego przez rozszerzanie, uzupełnianie, a nawet 
zmienianie treści norm prawnych w drodze wykładni. Stąd wspominane na początku nieustanne 
napięcie między próbami ograniczania wykładni prawa do językowej analizu przepisu prawnego a 
arbitralnym rozumieniem prawa w oparciu o własną wolę interpretatora. Stąd tak uniwersalne 
wydaje się wołanie Ulpiana o prawo jako „prawdziwą filozofię” i „sztukę tego, co dobre i słuszne”. 
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