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Analogia jako metoda prawnicza

Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska

1. Uwagi ogólne

apragmatyczne)183

sensu stricto

sensu largo

prawnego, innych norm (wnioskowanie prawnicze)184

przypadku185. A contrario

sensu stricto sensu largo

186

stanowi warunek sine qua non 187.

183 , Warszawa 2006, s. 45.
184 Tak T. Spyra: Warszawa-

, jw., s. 46.
185 Por. F. Schauer: Formalism, The Yale Law Journal,Vol. 97, Nr 4/1988,s. 509-548 (http://www.jstor.org/stable/796369;

186 Por. M. Matczak: , Warszawa 2007, s. 54, gdzie autor

187 R. Sarkowicz, J. Stelmach: Teoria prawa, clara non sunt
interpretanda

omnia sunt interpretanda ,

perspektywy pragmatycznej, Warszawa 2012, s. 73 i n.
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per analogiam oraz jakimi

sensu stricto od wnioskowania per analogiam

sensu largo), a z drugiej strony do rozgraniczenia tych przypadków prawem

analogii w praktyce.

2. Analogia jako metoda interpretacyjna

konkretnie – wnioskowanie per analogiam

prawnego (analogia legis analogia iuris)188

analogia legis

przez prawo z faktem A189. Istota tzw. argumentum a simili

analogia iuris nie

190. Innymi

analogia legis).

188 Por. J. Nowacki: Analogia legis
prawoznawstwa, Warszawa 2011, s. 248.
189 Logika ..., jw., s. 243.
190 ,

Kraków 2000, s.
209.
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per analogiam

postrzegane jest w sposób niejednoznaczny191

skutków prawnych przewidzianych dla faktu pierwszego192

przez prawo dla faktu unormowanego.Meritum

193.

elementami nieistotnymi194

195

191J. Nowacki, jw., Rationality and discourse.
Towards a normative model of applying law,Warszawa 2007, s. 144-157.
192

per analogiam

, Warszawa-Kraków 2011, passim.
193 Zob. J. S. Mill: System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, t. 2, Warszawa 1962, s. 119, gdzie czytamy„[…] bardziej

wniosków).
194 Por. J. Nowacki: jw., s. 21, i przytaczana tam literatura.
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ratio legis 196

„unormowaniem” w ten sam sposób przypadku ad casum (przypisania mu takich samych skutków

analogia legis ubi eadem legis

ratio, eadem legis dispositio – przy takim samym celu ustawy, takie same postanowienia (dyspozycje)

ustawy. Tym samym, wnioskowanie per analogiam

ad casum,

ogólny, a wreszcie – subsumpcja „analogicznego” stanu faktycznego pod postanowienia nowo-
197. Co

198.

per analogiam –

199. Pierwszym etapem

200.

201

Notabene

unormowanych faktów jest bardziej podobny do tego ad casum

196

Logika ..., jw.,
197

sylogizmie prawniczym.
198

199

200

201
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ad casum202.

per analogiam

203. Warto jednak

drugiego przepisu204

do czynienia z faktem normowanym przez pierwszy przepis (samochód osobowy jest pojazdem i

wnioskowania per analogiam

jest zakazane jest dozwolone)205, z teoretycznego punktu widzenia stosowanie regulacji w drodze

zasady.

per

analogiam ma charakter extra legem. Jego rezultat wykracza bowiem poza prawo pozytywne. Co

per analogiam

202

203 Logika ...,
Analogical reasoning and extensive interpretation [w:] Analogy and exemplary reasoning, ed. H. Kaptein,

204

205 , s. 237, czy R. Mastalski:
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rozumowania prawniczego w ogóle. Z tej perspektywy etap wnioskowania per analogiam

prawniczego)206

charakter intra legem

zasady nullum crimen sine lege.

de facto charakter analogiczny, a polega na „braniu w

in die Entsprechung bringen) abstrakcyjnej normy prawnej i konkretnego stanu

analogiczny lub inaczej – typologiczny207

sensu stricto

208.

per analogiam

zastosowania analogii in concreto

209.

extra legem,

206 Co znamienne, stosowanie precedensów w systemie common law reasonig by analogy
(tak np. K. S. Gallant: The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, Cambridge 2009, s. 27,
czy B.A. Spellman: Reflections of a recovering lawyer: How becoming a cognitive psychologist - and (in particular)
studying analogical and causal reasoning - changed my views about the field of psychology and law, Chicago-Kent Law

ratio
procedensu (tak G. Lamond, Precedent and analogy in legal reasoning, Stanford encyclopedia of philosophy 2006, ed. N.

207

208 Omówienie koncepcji A. Kaufmanna (przedstawionej w Analogie und Natur der Sache, Karlsruhe 1965) w: T. Spyra:
jw., s. 60-61.
209 J. Nowacki: jw., s. 11-13.
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analogia legis jako tej odmianie analogii,

sensu stricto

prawniczego, norma indywidualna (wniosek) ustalona zostaje w wyniku subsumpcji

Zastosowanie przepisu in concreto

sensu largo

argumentum a simile, 210 jest

210Z punktu widzenia logiki prawniczej rozumowanie z analogii zaliczane jest, obok wnioskowania redukcyjnego, do tzw.
A

contrario
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211

sensu stricto

zastosowania prawa in concreto
212. Jest to zatem metoda interpretacji prawa (dla indywidualnego

sensu largo,

Rechtsfortbildung

sensu stricto – Auslegung
213.

3.

3.1. Granica „dolna”

sensu stricto sensu largo,

214

215 216),

Logika praktyczna, Warszawa 1994, s. 182 i n.
211L. Morawski:
212 O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa
213T. Spyra, jw., Rechtsforbildung jest specyficzne

214 Polskie prawo karne, Warszawa 1994, s. 92-94,

215

open texture

interpretacji prawniczej, Kraków 1978, s. 67 i n.
216

, Warszawa 2010, s. 94.
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217.

218

219

znaczeniem ogólnym220

sensu stricto

interpretatio declarativa

interpretatio extensiva

sensu stricto

rezultat interpretacji poza niego wykracza.

217

clara non sunt interpretanda lub interpretatio cessat in claris

218 Por. T. Spyra, jw., s. 52-53, i przytaczana tam literatura.
219

lege artis –

220 , s. 232.
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pozytywnych, neutralnych i negatywnych kandydatur predykatu w przypadku jego
221

(negatywne)222

223.

ad casum, którego

sensu stricto

per analogiam sensu largo).

3.2. Granica „górna”

per analogiam

ratio legis

in concreto. O ile

221 T. Spyra, jw., s. 106-107.
222 .
223 Notabene

ad casum
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samo ratio

kierunek wnioskowania per analogiam

radzieckiemu prawu karnemu224

sensu stricto. Decyzja taka

ad casum

in abstracto do miana podobnego do tego ustawowego),

ex post – po zastosowania prawa

do konkretnego przypadku.

4.

225.

wnioskowanie per analogiam nie jest dopuszczalne226

224 Zob. L. Gardocki:Prawo karne
analogia iuris.

225 Zob. J. Nowacki, jw., s. 76 i n.
226 , s. 237, czy R. Mastalski:
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227

dziedziny228

229.

sensu stricto i

sensu largo

primo rzeczywistego znaczenia terminu i secundo zbioru jego kandydatur
230

przepisu231

stosowanymi232

227 Por. A. Stelmachowski: Warszawa 1984, s. 421–423. Tak explicitewyrok SN z 5 X

228 Tak np. E. Plebanek: Warszawa 2009, s. 68.
229 J. Nowacki, jw., s. 79-80.
230 Por. L. Morawski, jw.,
231 L. Gardocki, jw.,s. 17.
232

(bespanntes Fuhrwerk
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233

233

de lege lata
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Summary

Discussing analogy in law one usually thinks about using law on the base of analogy,

particularly – inferring per analogiam about validity of one legal norm from the specific legal

provision (analogia legis) or from the legal system as a whole (analogia iuris). However, this is not so

much a separate method of law application but the method of its interpretation. It is interpretation

sensu largo - legal inference based on the resemblance relationship, aiming at formulating, basing on

the axiology of the legal system, major premise of the legal syllogism for the need of a case. It is

distinguished from the interpretation sensu stricto by the result in the form of decision of

interpretation, stemming not from the legal text – to one predicate are assigned designates, which are

not in its scope of meaning. Because of the axiology, this decision will often turn out to be the right

one. Bearing this in mind, this paper discusses the analogy as a separate legal method, which should

be considered equal to the other methods of interpretation.


