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V Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 
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Śniadanie podatkowe, Hotel 1231,  
Toruń 7 marca 2019 r., godz. 8:00 

Moderatorzy: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (UMK, UJ), 

sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski; 
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Sądowe doktryny orzecznicze – pojęcie, użyteczność, 
ryzyka 

 
 

1. Uczestnictwo sądów w interpretacji i tworzeniu prawa  
 

2. Historyczna geneza sądowych doktryn interpretacyjnych 
 

a) Okres przedkodeksowy – potrzeba względnie jednolitego 
rozstrzygania przypadków podobnych,  

b) Okres kodeksów tradycyjnych (kazuistycznych) – 
potrzeba wypełniania luk w prawie, 

c) Czasy współczesne – potrzeba rozstrzygania sytuacji 
nietypowych, trudnych do uchwycenia przez 
ustawodawcę, skomplikowanych pod względem 
aksjologicznym, 

d) Przypadek anglosaski – tradycja common law i jej wpływ 
na wykładnię prawa ustawowego. 
 

3. Relacje sądu i prawa pisanego 
 
a) Wykładnia lege artis 
b) Wykładnia praeter legem 
c) Wykładnia contra legem 

 
4. „Wykładnia” praeter legem (sądowa)  

 
– rozstrzyganie przez sąd sprawy przez modyfikowanie 
treści przepisu (domyślne lub zwerbalizowane) – najczęściej 
przez dodawanie warunków stosowalności danego przepisu 
wyraźnie w nim nie wyrażonych.  
 
Schemat: 
 
Ustawa: przepis dotyczy określonej klasy przypadków… 
 
Sąd: tak, ale z wyłączeniem wskazanej przezeń podklasy… 
[zaprzeczenie zasady lege non distinquende]  
 

5. Definicja (robocza) sądowej doktryny interpretacyjnej: 
 



Sądowa doktryna interpretacyjna to szczególny przypadek 
traktowania przez sąd w wydawanych przezeń 
rozstrzygnięciach określonych kategorii sytuacji, przez 
zastosowanie „wykładni” praeter legem lub (rzadziej) 
contra legem, motywowany zazwyczaj względami 

aksjologicznymi bądź przekonaniami spoza sfery prawa.    
 

6. Zjawisko normatywizacji doktryn orzeczniczych – efekt ich 
akceptacji oraz dążenie do ujednolicenia orzecznictwa 
 

7. Nazewnictwo sądowych doktryn orzeczniczych – dwa 
schematy: 

 
a) od „filozofii” traktowania określonego problemu 

(doktryna „substance over form”) 
b) od nazwy orzeczenia w którym pewien sposób myślenia 

się ujawnił (doktryna „Chevron”) 
c) Polska – sądowe doktryny orzecznicze nie mają 

własnych nazw [doktryna „Optimus”?] 
 

8. Sądowe doktryny orzecznicze w Polsce  
 
a) Słabe umocowanie systemowe  
b) Zagadnienie werbalizacji sądowych doktryn 

orzeczniczych 
c) Trudność podejmowania dyskusji na temat ich 

merytorycznej trafności [syndrom „utrwalonej linii 
orzeczniczej”] 

d) Znacząca liczba doktryn oczywiście nietrafnych, ale za 
to dobrze ugruntowanych w kulturze prawnej…  
 

9. Przykłady doktryn orzeczniczych w orzecznictwie sądów 
administracyjnych 
 
a) Doktryna bezpośredniego związku przyczynowo - 

skutkowego między przychodem a wydatkiem jako 
warunku uznania wydatku za koszt uzyskania 
przychodu, 

b)  Doktryna „ścisłej” (de facto – zawężającej) wykładni 
przepisów dotyczących zwolnień i ulg podatkowych,  

c) Doktryna zakazy stosowania analogii przy wykładni 
przepisów prawa podatkowego, 



d) Doktryna ignorowania zasady in dubio pro tributario. 
 

10. Próba oceny sądowych doktryn orzeczniczych 
 
a) Plusy 

- uelastycznienie prawa 
- stosowanie doktryn względnie skutecznym sposobem 
zwalczania unikania opodatkowania (szybka reakcja w 
warunkach stabilnego systemu prawa) 
 

                b) Minusy 
 - istotny wzrost nieprzewidywalności wyroków sądów w  
sprawach podatkowych 

                 - wątpliwości natury konstytucyjnej 
 


