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O słusznościowych granicach prawa
Użyteczność społeczna idei sprawiedliwości i swoista konieczność jej
egzystencji w relacjach społecznych da sie˛ uzasadnić nie tylko konstrukcjami
filozoficznymi, czy prawnofilozoficznymi, ale wprost badaniami empirycznymi.
Dysponujemy wszak danymi o relacjach i normach funkcjonuja˛cych w paleolitycznych społecznościach Nuerów, gdzie – jak wykazuja˛ badania – istniały nie
tylko struktury normatywne, które można by nazwać praprawem 1, ale nadto
same w sobie oparte one były na idei sprawiedliwości 2. Wie˛cej nawet, badania
biologów wykazuja˛, że także u niektórych gatunków małp zachowania o charakterze dyskryminacyjnym powoduja˛ u dyskryminowanych sprzeciw, aż po
odmowe˛ przyjmowania pokarmu, aczkolwiek – co może być uznane za przejaw
skłonności do deprawacji uprzywilejowanych – bynajmniej nie powoduja˛
jakichkolwiek odruchów solidarnościowych u jednostek wyróżnianych lepszym
traktowaniem. Zatem z pewna˛ przesada˛ można by stwierdzić, że skażenie
grzechem pierworodnym samolubstwa dotyczy wielu różnorodnych form
istnienia, a nie tylko człowieka 3.
Refleksja sprawiedliwościowa, usystematyzowana już w starożytności przez
Arystotelesa 4, towarzyszy ludzkości od czasu, gdy rozpocze˛ła autorefleksje˛,
aczkolwiek jej jakościowa intensywność jest zmienna. Jeszcze przed II wojna˛
światowa˛ w Polsce mieliśmy do czynienia z zarysem oryginalnej, co najwyżej
inspirowanej poje˛ciowa˛ zawartościa˛ terminów Arystotelejskich, koncepcji
sprawiedliwości Leona Petrażyckiego opartej na jego koncepcji przeżyć
etycznych, według której przeżycia sprawiedliwościowe sa˛ istotowo podobne do
przeżyć prawnych. Tak jedne, jak i drugie sa˛ bowiem imperatywno-atrybutywne i tym zasadniczo emocja sprawiedliwościowa (i oczywiście prawna) różni
sie˛ od moralnej, która tworzy jedynie ,,wolne obowia˛zki w stosunku do innych
ludzi’’ 5. Niestety, genialny autor O ideale społecznym i odrodzeniu prawa
naturalnego w żadnym swoim dziele koncepcji sprawiedliwościowej nie
1
Ska˛dina˛d samo w sobie obala to marksistowska˛ teze˛ o genetycznym zwia˛zku mie˛dzy państwem
a prawem.
2
J. Kurczewski, Prawo prymitywne, Warszawa 1973, s. 22 i n.
3
W ,,Polityce’’ nr 7 (2743) z 13 marca 2010 r., s. 70-72, pojawiaja˛ sie˛ nadto inne informacje, które
przecza˛ zastosowaniu poje˛cia kultury wyła˛cznie do ludzi.
4
Tradycja odwoływania sie˛ do Arystotelesa jest bardzo silna. Czasami do tego stopnia, że przyjmuje
sie˛ teze˛, iż brak jakiejkolwiek innej możliwości. Przykładowo, H. Kelsen wyobrażał sobie, że nie ma żadnej
innej możliwości konstruowania usystematyzowanych sa˛dów sprawiedliwościowych, jak tylko przez
odwołanie sie˛ do Arystotelesa czy Platona. H. Kelsen, The Metamorphoses of the Idea of Justice,
w: Interpretations of Modern Legal Philosophies, New York 1947, s. 389-399.
5
L. Petrażycki, Teoria prawa, w: idem, O nauce, prawie i moralności: pisma wybrane, PWN,
Warszawa 1985, s. 249.
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rozwijał 6. Tak czy inaczej warto zauważyć, że idea Petrażycjańska ma te˛
podstawowa˛ zalete˛, iż jest dostateczna i bezwyja˛tkowo konkluzywna, a to w tym
sensie, że nie wymaga jakichkolwiek korekt z punktu widzenia sa˛dów
słusznościowych (sprawiedliwościowych), co w przypadku koncepcji Arystotelejskich, dla zachowania etycznej koherencji, nierzadko jest konieczne.
Ideami takimi sa˛ w szczególności prawość, epikea, czy w innym uje˛ciu
– miłosierdzie, którym przyjdzie nam sie˛ bardziej szczegółowo zaja˛ć.
Traktowanie problematyki sprawiedliwościowej w poła˛czeniu z miłosierdziem uzasadnione jest przede wszystkim jej merytorycznym znaczeniem
dla normatywnej struktury społeczeństwa, ale również wzgle˛dami historycznymi. Długa tradycja refleksji sprawiedliwościowej istnieje w ośrodku
poznańskim, by wspomnieć choćby Kazimierza Ajdukiewicza 7 (aczkolwiek
ten w Poznaniu przebywał krótki czas, ale jego znaczenia dla tego środowiska
nie sposób przecenić 8), Czesława Znamierowskiego 9 czy Zygmunta Ziembińskiego 10.
Ska˛dina˛d wykład Zygmunta Ziembińskiego u poznańskich dominikanów
Caritati in iustitia (co według kardynała Józefa Glempa najlepiej oddać jako
,,przez sprawiedliwość do miłości’’, dosłownie jednak jako ,,miłosierdzie
w sprawiedliwości’’) stał sie˛ asumptem do mojej własnej refleksji sprawiedliwościowej 11.
Zasadniczo rzecz biora˛c, konstrukcje sprawiedliwościowej treści prawa
dotyczyć moga˛ dwóch kategorialnie odmiennych zagadnień. Po pierwsze, treści
samego prawa, gdzie sa˛d sprawiedliwościowy służyć może zarówno krytyce, jak
i aprobacie moralnej norm prawnych oraz stanowić podstawe˛ czy element
dookreślania samej treści norm prawnych; po drugie, kwalifikacji moralnej
aktów stosowania prawa, aż po odmowe˛ nadawania im cech prawności. Robert
Alexy, który drugiego z tych kre˛gów problemów zdaje sie˛ nie dostrzegać, do
definicji prawa, czy raczej jako jeden z postulatów definicyjnych prawa,
wprowadza przesłanke˛ negatywna˛, która˛ określić by można jako niegodziwość
(Unrecht). W uje˛ciu autora dyskwalifikacji ontologicznej jako prawa ulega ta
cze˛ść wytworów czynności zasadniczo prawotwórczych, których treść jest
w bliżej przez niego niescharakteryzowanym sensie niegodziwa 12. W pozytywistycznie orientowanej polskiej teorii prawa pogla˛d Alexy’ego dałoby sie˛
zapewne uzgodnić jedynie ze sprawiedliwościowymi pogla˛dami Petrażyckiego,
aczkolwiek nawet Petrażycki nie zgodziłby sie˛ z tym pogla˛dem odnośnie do
prawa stanowionego, a jedynie co do prawa intuicyjnego, czy ewentualnie na
styku tych płaszczyzn, jako element wykazywania emocjonalnej sprzeczności
jednego z drugim.
6
L. Petrażycki, systematyczniej, poświe˛cił sprawiedliwości zaledwie jeden paragraf swej Teorii
prawa i państwa w zwia˛zku z teoria˛ moralności, t. II, Warszawa 1960, par. 37, s. 286-297.
7
K. Ajdukiewicz, O sprawiedliwości, ,,Kultura i Wychowanie’’ 1939, z. 2, s. 109-121.
8
I to nie tylko dla refleksji etycznej. Wystarczy porównać Logike˛ pragmatyczna˛ Kazimierza
Ajdukiewicza z Logika˛ praktyczna˛ Zygmunta Ziembińskiego.
9
Cz. Znamierowski, Rozważania wste˛pne do nauki o moralności i prawie, Warszawa 1964,
s. 227-233.
10
Z. Ziembiński, O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.
11
Wykład ten miał miejsce w pierwszej połowie lat osiemdziesia˛tych i ze zrozumiałych wzgle˛dów nie
został opublikowany. Pozostaje mieć nadzieje˛, że odnajdzie sie˛ w którymś z esbeckich raportów.
12
R. Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, wyd. 2, Alber Karl 2002.
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Stanowisko odrzucaja˛ce komponente˛ słusznościowa˛ samej istoty prawa
pozytywnego oparte jest na etyce odpowiedzialności, fundowanej na takim
poje˛ciu godności ludzkiej, która zakłada wolna˛ wole˛. Sta˛d również możliwość
czynienia zła. Brak jakichkolwiek argumentów metafizycznych, aby odrzucić
jako prawo taki pozytywny wytwór moralny, który ura˛gałby elementarnym
wymogom sprawiedliwości lub przekraczał granice˛ słuszności tak dalece, że
wzbudzałby uzasadniony sprzeciw moralny. Zwolennicy tego pogla˛du, do
których i ja sie˛ zaliczam, podnieśliby również argument z operatywności poje˛ć
moralnych. Wprowadzanie komponenty słusznościowej do pozytywistycznie
pojmowanego prawa osłabia postawy wobec niego krytyczne. To zaś, jak poucza
historia, prowadzi do pote˛gowania zbrodni.
Owszem, zachowanie autonomii prawa i sprawiedliwości warunkuje postawe˛
krytyczna˛ wobec prawa, w zwia˛zku z czym jest znacznie lepszym środkiem jego
kontroli niż wła˛czenie komponent ocennych do samego poje˛cia prawa.
O ile przenazwanie* prawa określonej społeczności na ,,nieprawo’’ zdaje sie˛
z punktu widzenia określonych społeczności pragmatycznie uzasadnione, to
jednak samo w sobie nie zmienia zasadniczego problemu, że owo ,,nieprawo’’
w okresie swojego funkcjonowania wyznaczało efektywnie sytuacje prawne
podmiotów prawa. W istocie zatem takie stawianie problemu prowadzi do
powoływania konstrukcji ,,prawa’’ i ,,prawa w uje˛ciu funkcjonalnym’’, co
w zasadzie odpowiadałoby znacznie bardziej doprecyzowanym płaszczyznom
prawa Petrażyckiego. Zagadnienie takie jeszcze prościej byłoby postawić,
a nawet dokonać uprzedniej dyskwalifikacji owego ,,nieprawa’’ na gruncie
mocnej ontologicznie koncepcji prawa natury. Ta, trzeba przyznać, nader
atrakcyjna możliwość o tyle jest społecznie nieefektywna, że podstawa
ontologiczna tego prawa nie jest dowodliwa, a przez znaczna˛ cze˛ść uczestników
dyskursu społecznego bywa negowana. W tym sensie, niezależnie od swej
merytorycznej trafności, nie może spełniać swoich funkcji miary etycznej prawa
pozytywnego w realnym dyskursie prawniczym.
Wydaje sie˛, że znacznie bardziej użytecznym narze˛dziem sa˛ kategorie
sprawiedliwościowe, wytworzone w toku kulturowego rozwoju społeczeństwa.
O ile w swoim rezultacie nie doprowadzaja˛ do uzgodnienia treści prawa
z pogla˛dami sprawiedliwościowymi, o tyle co najmniej uodporniaja˛ uczestników
obrotu prawnego na idee˛ jakoby doskonałego etycznie prawa, a ostatecznie
stwarzaja˛ podstawy już nie tylko etycznego, ale i intelektualnego sprzeciwu
wobec prawa niesprawiedliwego.
O ile zatem prawo przedstawia sie˛ jako prawo również wówczas, gdy jest
niesprawiedliwe, o tyle dla samego zachowania pewnych swoich diagnostycznych własności musi zachować co najmniej w ograniczonym zakresie
podstawe˛ jakiegokolwiek prawa da˛ża˛cego do ogólności, mianowicie zasade˛
równego traktowania.
W naszej kulturze stosowalność tej idei przyniosła dwie, rozbieżne
idee: Perelmanowska˛ idee˛ sprawiedliwości formalnej fundowanej na zasadzie równego traktowania równych według jakiegoś sprawiedliwościowego

* Terminologie˛ w artykule pozostawiono zgodnie z intencja˛ Autora.
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prawidła 13 oraz Ajdukiewiczowska˛ idee˛ równej miary 14. Ska˛dina˛d u Perelmana
katalog ten nie tylko zawiera policzalny zbiór elementów, ale nawet każdy
z elementów jest nazwany i dostatecznie dookreślony treściowo, co nie oznacza,
że autor wyklucza możliwość powstawania prawideł w określony sposób
złożonych. Jedynie tytułem przypomnienia Perelman wyróżnia naste˛puja˛ce
formuły zasadnicze: każdemu to samo, każdemu według jego zasług, każdemu
według jego dzieł, każdemu według jego potrzeb, każdemu według jego pozycji,
każdemu według tego, co przyznaje mu prawo 15. Kategorie te, jak widać, nadaja˛
sie˛ do prowadzenia dyskursu społecznego, tak jak go projektował autor Logiki
prawniczej. Nowej retoryki, ale same w sobie nie sa˛ konkluzywne. Mianowicie
ich dobór, aczkolwiek niekoniecznie arbitralny w okolicznościach określonego
przypadku, nie jest zależny od chociażby etycznej koherencji sa˛dów sprawiedliwościowych, ale od subiektywnego uznania przez audytorium siły
perswazyjnej argumentacji sprawiedliwościowej. Za pewna˛ próbe˛ pokonania tej
słabości uznać można zasade˛ zasłony niewiedzy Johna Rawlsa 16. Niemniej
i w tym przypadku, chociaż z płaszczyzny ściśle argumentacyjnej przechodzi sie˛
na bardziej zobiektywizowana˛ płaszczyzne˛ rozsa˛dnego kontraktu, brak
kryterium domykaja˛cego koncepcje˛ sprawiedliwościowa˛. W tym sensie za
najdoskonalsza˛ należałoby uznać konstrukcje˛ równej miary Kazimierza
Ajdukiewicza. Ta konstrukcja sprawiedliwościowa umożliwia formułowanie nie
tylko uogólnionych sa˛dów sprawiedliwościowych zarówno w odniesieniu do
jednostek, jak i jakoś pojmowanych grup ludzkich (np. narodów, pokoleń), lecz
także umożliwia formułowanie sa˛dów sprawiedliwościowych o wszelkich
przedstawianych, niekoniecznie formalizowanych, sa˛dach sprawiedliwościowych. Nie ogranicza sie˛ zatem do stwierdzenia, że wedle pewnych dyferencjacji
sprawiedliwościowych, wszyscy przynależni do określonej kategorii sa˛ traktowani równo, ale nade wszystko konstytuuje pytanie o zasade˛ równości 17.
Zatem przełamanie tak pojmowanej sprawiedliwości nie wymaga przeprowadzenia udatnej argumentacji w określonych warunkach społecznych,
wyargumentowania określonej treści hipotetycznej umowy społecznej, ale
wykazania racji rzeczowych za uznaniem, że dana dyferencjacja sama w sobie
podlega zasadzie równej miary. Jeśli za zasade˛ (prawidło) przyjmiemy formułe˛
,,każdemu według jego pozycji’’, możliwe jest wylegitymizowanie zasad
odwróconej dyskryminacji, ale niemożliwe jest wylegitymizowanie konstrukcji
uprzywilejowania jakoś poje˛tych panów. O ile bowiem odwrócona dyskryminacja (mniejsza z tym, czy skutecznie) zmierza do wyrównania pozycji
społecznej jednostek w ramach nadrze˛dnej wspólnoty ludzkiej, czy którejś ze
wspólnot partykularnych, o tyle zasada dominacji zmierza do jej utrzymania.
Pierwsza zatem spełnia Ajdukiewiczowski warunek, druga na zasade˛
sprawiedliwości w ogóle sie˛ nie nadaje, jako sama w sobie arbitralna
i uzasadniona jedynie egoizmem.
13

Ch. Perelman, O sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1959.
K. Ajdukiewicz, op. cit., passim.
15
Ch. Perelman, op. cit., s. 22.
16
Koncepcje˛ sprawiedliwości opartej na tej zasadzie sformułował J. Rawls w A Theory of Justice 1971
(tłum. polskie: Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1994).
17
K. Ajdukiewicz, op. cit.
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Mam nadzieje˛, że te powyższe uwagi w dostateczny sposób obrazuja˛
mój pogla˛d na istote˛ sprawiedliwości i istote˛ – jednak formalnie
– sprawiedliwego prawa.
W ramach tej grupy problemów sprawiedliwościowych, odniesionych do
samego prawa, a nie do aktów jego stosowania, należy wyróżnić problematyke˛
sprawiedliwościowej treści norm prawnych. W tym przypadku sa˛dy sprawiedliwościowe sa˛ niejako inkorporowane w treść prawa i nie stanowia˛ podstaw
jego zewne˛trznej oceny. Be˛da˛ to w szczególności zagadnienia wykładni prawa
w przypadku wyste˛powania w prawie – pojmowanym jako pewien zbiór
wyrażeń – jakoś danych zwrotów sprawiedliwościowych, zatem zarówno
problemy interpretacyjne, jak i inferencyjne. Wyja˛tkowa złożoność tej problematyki warunkuje ograniczenie sie˛ w niniejszym artykule do jedynie paru
uwag, i to o charakterze raczej egzemplifikacyjnym niż uogólniaja˛cym.
W tekście prawnym, ale również w innym materiale prawnym (np.
w paremiach prawniczych) niejednokrotnie zawarte sa˛ zwroty sprawiedliwościowe. Od tak oczywistych, jak: ,,se˛dzia sa˛dzi według prawa i sprawiedliwości’’, po mniej oczywiste typu: ,,nemo iudex in res sua’’, aż po – na
pierwszy rzut oka – zupełnie nieoczywiste zakazy sa˛dzenia, oskarżania czy
wyste˛powania w roli biegłego w sytuacji, gdy jest sie˛ świadkiem zdarzenia
faktycznego, które może mieć znaczenie dla kwalifikacji prawnej czynu
be˛da˛cego przedmiotem poste˛powania. W takich sytuacjach powstaje niejednokrotnie pytanie o zakres tych nakazów czy zakazów, i to właśnie
w kontekście sprawiedliwościowym. Równocześnie powstaje pytanie o sama˛
treść użytych zwrotów desygnuja˛cych jakoś poje˛ta˛ sprawiedliwość.
Studium przypadku można by przeprowadzić na poje˛ciu ,,sprawiedliwość
społeczna’’ zawartym w art. 2 Konstytucji RP. Z praktycznego punktu widzenia
szczególna˛ doniosłość ma rozstrzygnie˛cie zagadnienia charakteru prawnego
przepisu art. 2 Konstytucji, zawieraja˛cego zwrot o ,,urzeczywistnianiu sprawiedliwości społecznej’’, jako zwrotu wysłowiaja˛cego klauzule˛ generalna˛ albo
zasade˛ prawa. W moim rozumieniu, jedynie wygoda nakazywałaby ów zwrot
uznać za klauzule˛ generalna˛ w tej wersji pojmowania klauzuli generalnej,
gdy uznaje sie˛ ja˛ za swoisty rodzaj delegacji dla podmiotu stosuja˛cego prawo do
uzupełnienia ,,przepisów prawnych, w których nie sa˛ dokładnie sprecyzowane
wszystkie elementy składaja˛ce sie˛ na hipoteze˛ czy dyspozycje˛ normy prawnej,
a ocena konkretnego stanu faktycznego zostaje przerzucona na organ stosuja˛cy
prawo’’ 18. Nie oznacza to, że zwrotu tego nie można uznać za klauzule˛
generalna˛ w sensie, jaki nadaje klauzulom generalnym L. Leszczyński
(,,zwroty niedookreślone tekstu prawnego’’ 19, czy w innym uje˛ciu je˛zykowym:
,,zwroty je˛zyka prawnego nieokreślone’’) 20. Tym bardziej że drugie uje˛cie
18
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys cze˛ści ogólnej, Warszawa 1996, s. 73.
Por. E. Ehrlich, Wste˛p do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1971, s. 99.
19
L. Leszczyński, Zastosowanie klauzul generalnych w orzecznictwie arbitrażowym, ,,Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia’’, Sectio G, t. XXXVI, Lublin 1989, s. 185.
20
L. Leszczyński, Zmiany w prawie a klauzule generalne, ,,Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska Lublin – Polonia’’, Sectio G, t. XXXIV, Lublin 1987, s. 223, pisze: ,,klauzula˛ generalna˛
jest każdy zwrot je˛zyka prawnego nieokreślony (niedookreślony) znaczeniowo’’.
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bynajmniej nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że przepis ów, zawieraja˛c tak
pojmowana˛ klauzule˛ generalna˛, nie formułuje jednak zasady prawa. Różnica
sprowadza sie˛ tu zatem nie do treści prawa w zakresie sposobu wyznaczania
sytuacji prawnych podmiotom prawa, a do metody wysłowienia statuuja˛cych
dane sytuacje prawne norm prawnych. Uznać można, że pozostawienie tak
istotnych decyzji walidacyjnych podmiotom stosuja˛cym prawo przekracza ramy
swobody orzekania, a podmioty interesowane pozbawia w istocie pewności
prawnej. Skoro opowiedziałem sie˛ za pojmowaniem tego fragmentu tekstu
prawnego jako zasady, powstaje nader złożone pytanie o charakter tego poje˛cia,
tak w aspekcie treściowym, jak i konstrukcyjnym. W szczególności powstaje
pytanie, czy sprawiedliwość społeczna jest jakimś odmiennym od Arystotelejskiego rodzajem sprawiedliwości, czy też jakoś ukonstytuowanym
agregatem Arystotelejskich formuł, a zapewne i rodzajów sprawiedliwości.
W szczególności o stosunek w tym zakresie poje˛ć sprawiedliwości kommutatywnej i dystrybutywnej, na którego dookreśleniu konieczne jest – moim
zdaniem – dookreślenie jakiejkolwiek koncepcji sprawiedliwości społecznej,
której znaczenie przekraczałoby spełnianie funkcji legitymizacyjnych dla
dominacji w żaden sposób nielegitymizowanych beneficjentów pozbawionych
tych treści konstrukcji. Sprawiedliwość społeczna jest – w moim rozumieniu
– w znacznym stopniu fundowana na świadczeniu wzajemnym na przykład
opartym na zasadzie ekwiwalentności, aczkolwiek relacja sprawiedliwościowa
nie ma w tym przypadku charakteru relacji jedno-jednoznacznej, lecz przebiega
przez dziedzine˛ i przeciwdziedzine˛ tej relacji wielo-wieloznacznie.
Świadczeniem wzajemnym za bezpieczeństwo socjalne jest zasadnicza
akceptacja porza˛dku prawnego, za wyrównywanie szans edukacyjnych
– wieloletnia efektywna praca. Zatem w tym rozumieniu zasada
sprawiedliwości społecznej jest instrumentalnie przyporza˛dkowana idei dobra
wspólnego.
Zapewne można by również dokonać przegla˛du potencjalnie konstytuuja˛cych sprawiedliwość społeczna˛ po Perelmanowsku poje˛tych formuł
sprawiedliwości rozdzielczej. W kontekście niniejszego artykułu sa˛ to jednak
zagadnienia szczegółowe. Ska˛dina˛d zabieg ten nie wydaje sie˛ konieczny, gdyż
w zakresie rozważań sensu stricto poje˛ciowych literatura nasza posiada
prawdziwy klejnot, mianowicie dzieło Zygmunta Ziembińskiego O pojmowaniu
sprawiedliwości. Celem tego artykułu jest jedynie określenie etycznych granic
prawa, a nie wyznaczenie ścisłego ich przebiegu.
Niemniej w kontekście niniejszych rozważań niezbe˛dne jest dodanie uwag
o dopuszczalnych granicach zabarwień ocennych. Ogranicze˛ sie˛ do dwóch
konstatacji: pierwszej, że w zakresie tym nie istnieje praktycznie rozprawianie
neutralne, po wtóre, rozważania takie, tak jak wszelkie operacje na zwrotach
melioratywnych (oraz pejoratywnych), zawsze sa˛ w takim czy innym sensie
perswazyjne. Również w przypadku rozważań pozornie neutralnych aksjologicznie w sferze, gdzie prawo przenika sie˛ z moralnościa˛, zawsze wyste˛puja˛
treści perswazyjne. Na przykład nawoływanie do niepowracania do kwestii
historycznych ma zazwyczaj na celu utrzymanie fundowanego na jakoś również
przez nawołuja˛cych rozpoznanemu złu status quo. Co istotne, nawoływanie
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takie przyjmuje zwykle pewna˛ wizje˛ świata przeszłego, w którym jakoby
wszyscy byli w pewnym stopniu uwikłani. Ska˛dina˛d twierdzenie to jest
oczywiście prawdziwe, pomija jednak te˛ elementarna˛ różnice˛ w charakterystyce
owego uwikłania, że jedni byli uwikłani jako stawiaja˛cy opór, drudzy jako go
łamia˛cy. Inna rzecz, jakie były motywacje owych postaw w konkretnych
sytuacjach. Po drugie – prawo budowane na takim ujednoliceniu poje˛ć
z konieczności zawiera antynomie, które prowadza˛ do jego dysfunkcjonalności.
Z powyższych wywodów mogłoby wynikać, że sprawiedliwość stosowania
prawa zagwarantowana jest przez formalna˛ i treściowa˛ sprawiedliwość prawa.
Warto jednak zauważyć, że nigdy nie da sie˛ wykluczyć tego, iż prawnik nie
stanie przed sytuacja˛, która – wydawałoby sie˛ – w określonym kre˛gu kulturowym zdarzyć sie˛ nie może. Przykładowo, w późnym PRL-u na podstawie
ustawy z 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej (Dz. U.
z 20 maja 1985 r.) se˛dzia mógł znaleźć sie˛ w sytuacji, która wydaje sie˛
niemożliwa po Ne˛dznikach Wiktora Hugo. Mianowicie owo prawo w konkretnym przypadku nakazywało wymierzyć kare˛ bezwzgle˛dnego pozbawienia
wolności, i to minimum 2 lat, za kradzież dwóch królików. Ska˛dina˛d w inkryminowanym przypadku zachowana została nawet swoista sprawiedliwość
formalna: rok za każdego królika. Przykładów tego rodzaju można by znaleźć
bez liku – od przypadku, gdy se˛dzia uznał, że ruch w sensie prawnym
niekoniecznie jest ruchem fizycznym, po takie, gdy – tak jak w omawianej wyżej
sprawie – utracił wiare˛ w istnienie królików. Co przy tym istotne, same w sobie
przepisy te nie przedstawiały sie˛ jako niesprawiedliwe dla całej klasy sytuacji
przez sie˛ wyznaczanych. Niemniej w konkretnych aktach stosowania prawa
były wprost niemiłosierne. Przy okazji ujawniła sie˛ dość oczywista rzecz:
antynomia˛ sprawiedliwości nie musi być niesprawiedliwość, a antynomia˛
miłosierdzia – niemiłosierność.
W opisanym przypadku chodzi właśnie o to, że jakiekolwiek inne zachowanie
niż unikanie zastosowania inkryminowanych przepisów nie tyle byłoby
niesprawiedliwe, ile właśnie niemiłosierne 21. Konstatacja ta przedstawia sie˛
jako uzasadniona w każdym trybie wydawania sa˛dów sprawiedliwościowych.
Jedynie w Petrażycjańskim sposobie pojmowania sprawiedliwości wystarczaja˛ca jest sama konstrukcja sprawiedliwościowa.
Miłosierdzie w zasadzie przybierać może postać dwojakiego rodzaju miłości:
świadcza˛cej (caritas) lub przebaczaja˛cej (misericordia). Przebaczenie w powszechnym mniemaniu wymaga skruchy. Wszelkie inne elementy sa˛
historycznie i społecznie zmienne, zależne od interpretacji podstawowych
zasad. Nawet Bóg, z pewna˛ korekta˛ w przypadku Boga Izraela 22, Bóg
chrześcijan 23, który jest nade wszystko miłosierny, nie narusza zasad
sprawiedliwości. „Miłosierny” bowiem również w tej tradycji nie oznacza
„pobłażliwy”, czy wre˛cz „niesprawiedliwy”. Jeżeli Jezus błaga Ojca na krzyżu:
,,nie poczytaj im tego grzechu’’, to przytacza po temu bardzo poważna˛ racje˛
21

Czy wre˛cz nieludzkie. Interesuja˛ce jest, że na gruncie je˛zyka polskiego w pewnym zakresie sa˛ to
poje˛cia synonimiczne.
22
Który jest przede wszystkim sprawiedliwy, co niekiedy oznacza mściwy.
23
Dominuja˛cej tradycji etycznej, na której opieraja˛ sie˛ choćby tak oczywiste dziś dla nas prawa
człowieka.
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– niepoczytalność: ,,bo nie wiedza˛ co czynia˛’’. Nie ścia˛ga jednak złoczyńców
z krzyża, aby nie ponieśli kary, ani nigdzie nie narusza zasad, które sa˛
ugruntowane w sprawiedliwości. Owszem, miłosierdzie chrześcijańskie fundowane jest na sprawiedliwości, która nade wszystko przyjmuje za kategorie˛
dyferencjacyjna˛ fundamentalna˛ równość niepodlegaja˛cego jakiemukolwiek
wartościowaniu człowieka. Człowieka konstytuowanego jako byt godny
niezależnie od swoich uczynków czy cech pozahabitualnych; człowieka, który
jako byt godny jest zarazem bytem odpowiedzialnym, sta˛d ponosi konsekwencje˛
swoich czynów. To podstawowe twierdzenie o kondycji ludzkiej prowadzi do
prostej konstatacji, że zasadniczo różna˛ rzecza˛ jest miłosierdzie czynne, które
przysługuje każdemu z samej racji bycia człowiekiem, gdy znajdzie sie˛
w okolicznościach, w których jego godność poprzez akcydentalia życia
codziennego może znaleźć sie˛ w niebezpieczeństwie (upodlenia, głodu czy
przedwczesnej śmierci), a czym innym jest miłosierdzie w karaniu, szczególnie
gdy czyn wymagaja˛cy w zasadzie kary nie jest wymierzony ani bezpośrednio,
ani wyła˛cznie w podmiot miłosiernie kare˛ miarkuja˛cy lub w ogóle od jej
wymierzenia odste˛puja˛cy.
Warto tu zauważyć, że w przypadku stosowania prawa sytuacja tego typu
jest praktycznie wykluczona. Uznawanymi za cywilizowane warunkami
wymierzania sprawiedliwości sa˛ różne zakazy instytucjonalne i procesowe,
których sens sprowadza sie˛ do tego, aby podmiotem sa˛dza˛cym nie tylko nie był
podmiot interesowany rozstrzygnie˛ciem procesowym, ale aby nie był to podmiot,
co do którego zachodzić może uzasadnione przypuszczenie, że jego wiedza
o faktach istotnych procesowo pochodzi ze źródeł pozaprocesowych, których
procesowa weryfikacja jest psychologicznie nader utrudniona. Wśród nich na
pierwsze miejsce wybija sie˛ zasada nemo iudex in res sua, chociaż znacznie
trafniej myśl te˛ ilustruje procesowy zakaz sa˛dzenia w sprawach, których
przedmiotem jest zdarzenie, którego se˛dzia, prokurator lub biegły (co otwiera
wa˛tek nowy, w tym miejscu jednak pominie˛ty) był świadkiem. Zasadnie jest
wszak założyć, że każdy ma tendencje˛ do uznawania własnych spostrzeżeń za
dostatecznie uzasadniaja˛ce sa˛dy o faktach. Refleksja nad ich metodologiczna˛
podstawnościa˛ jest przy tym zjawiskiem raczej rzadkim.
W powszechnej tradycji przebaczenia kładzie sie˛ nacisk na cztery
podstawowe elementy: konieczność uznania swojej winy, konieczność skruchy
i żalu za przewinienie, konieczność wyznania owej winy i dopiero wówczas
konieczność przyje˛cia i wypełnienia pokuty. Można by rzec, że pierwsze trzy
elementy stanowia˛ nie tylko etycznie, ale i logicznie konieczne warunki pokuty.
Jeżeli bowiem założyć, że akt wymierzenia czy odsta˛pienia od kary ma być
aktem miłosierdzia, to wykluczone poje˛ciowo jest, aby był środkiem bezczelnego
unikania kary przez sprawce˛ czynu warunkuja˛cego potrzebe˛ kary, czy mniej
albo bardziej subtelnych operacji zmierzaja˛cych do rozmycia odpowiedzialności
podmiotu czyn taki popełniaja˛cy. Zauważyć bowiem można, że nie tylko
bezpośredni sprawca, cze˛sto nawet nie on – gdyż nie jest wykluczone, iż jego
moralna przemiana istotnie zaszła (choć wa˛tpliwe jest masowe wysta˛pienie
świe˛tych Pawłów w jakiejkolwiek społeczności), ale pewna wspólnota zbrodni
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zmierza do zafałszowania rzeczywistego stanu rzeczy w ten sposób, aby czyny
niegodne przedstawiały sie˛ jako wprost godne lub co najmniej indyferentne
moralnie. Taktyka ta ska˛dina˛d przedstawia sie˛ jako społecznie bardziej
efektywna niż powszechnie odczytywane już nawet nie jako arbitralne, ale
schizofreniczne autonominacje na autorytety czy ludzi honoru z komicznym
dorozumianym przydomkiem honoris causa, które jeśli nie wzbudzaja˛ gniewu,
to zawsze politowanie.
Warunkiem miłosierdzia w karaniu jest zatem, aby zarówno sprawca, jak
i podmiot karza˛cy stali w prawdzie. Miłosierdzia nie można wyłudzić, ale i nie
można go okazać nieświadomie. Poje˛cie przebaczenia jest przecież nie nazwa˛,
a funktorem wymagaja˛cym aż trzech argumentów: ktoś komuś coś przebacza.
Z semiotycznego punktu widzenia, który można by określić nawet logicznym,
nie można przebaczyć komuś czegoś, o czym przebaczaja˛cy nawet nie wie albo co
przedmiotem przebaczenia być nie może, gdyż na przykład jest zasługa˛24.
W kontekście nieprzedawniania sie˛ zbrodni przeciwko ludzkości i komunistycznych, czy wzbudzaja˛cej ostatnio najwie˛ksze emocje lustracji, uznać trzeba, że
w każdych warunkach historycznych ludzie starli sie˛ po prostu żyć.
W totalitaryzmach nie żyli wyła˛cznie nikczemnicy – zatwardziali esbecy albo ich
dobrowolni konfidenci. W wie˛kszości ludzie byli przyzwoici, aczkolwiek
obarczeni ludzkimi słabostkami i wadami. Nie tu miejsce, aby poruszać ten
wa˛tek, ale pomie˛dzy kolaboracja˛ z antyludzkimi reżimami a życiem w warunkach panowania tych reżimów jest cała gama rozmaitych postaw i zachowań.
Zatem ża˛danie puszczenia w niepamie˛ć całego okresu totalitaryzmów jest
ża˛daniem powtórnego upokorzenia tych ludzi, którzy byli w zwyczajny sposób
przyzwoici, i ukrycia wśród nich nielicznej grupy tych, którzy sie˛ zhańbili.
Ska˛dina˛d taki program polityki historycznej prawa, całkiem ne˛ca˛cy
pozorami pokoju społecznego, jest całkowicie nierealny. Po pierwsze – w sposób
naturalny be˛dzie malała grupa zainteresowana tego typu zagospodarowaniem
przestrzeni społecznej, po drugie – tego typu zafałszowanie nie tylko pamie˛ci,
lecz także struktury moralnej społeczeństwa wcześniej czy później doprowadzi
do linczu. Prawo ma wszak w sobie wpisana˛ sprawiedliwość. Jeśli warunku tego
nie spełnia, przestaje być zdolne do rozwia˛zywania sytuacji konfliktowych czy
budza˛cych emocje społeczne. Przykładowo, poza dyskusja˛ jest prawo potomków
ofiar Szoah do prawnego rozstrzygnie˛cia odpowiedzialności za to wydarzenie.
Te proste w praktyce zasad elementarnych konstatacje ulegaja˛ skomplikowaniu, gdy odniesiemy je nie do prawa, nawet nie do instytucjonalnie
pojmowanych organów stosuja˛cych prawo, a do prawnika.
Pytanie, czy prawnik może być sprawiedliwy, w tym kontekście przedstawia
sie˛ jako banalne. Istotne jest pytanie o to, czy z etycznego punktu widzenia
prawnik może być miłosierny. Przy czym jest to pytanie nie o osobiste
24

Nawia˛zuja˛c do przykładu lustracji, można sobie wyobrazić sytuacje˛, że rzekomy agent w istocie
dezinformował służbe˛ bezpieczeństwa. Za forme˛ takiej masowej dezinformacji można by uznać
zobowia˛zania do przestrzegania prawa; SB ża˛dała takiej deklaracji przed wyjazdem za granice˛. Ska˛dina˛d
dla prawnika sytuacja ta, gdyby nie upokorzenie, mogłaby sie˛ przedstawiać jako wprost komiczna
konsekwencja zasady ignorantia iuris non excusat.
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doświadczenie etyczne takiego czy innego prawnika, ale o etyczna˛ treść systemu
społecznego, w którym prawnikom przypisana jest rola arbitrów, czy
pomocników arbitrów rozmaitych istotnych społecznie sporów.
W tym sensie samo to pytanie może sie˛ przedstawiać jako źle postawione, i to
w dwojakim sensie. Po pierwsze, sugeruje, że prawnik stoi ponad normami,
których adresatem jest każdy, komu przysługuje przymiot bycia człowiekiem;
po drugie, w problematycznym uje˛ciu zagadnienia odpowiedź przedstawia sie˛
jako wprost banalna: dlaczegóż prawnik nie miałby być miłosierny?
Na pierwsze pytanie odpowiedź jest równie prosta, jak powód naszego
sprzeciwu wobec takiego stawiania pytania: używaja˛c nazwy ,,prawnik’’, nie
mamy na myśli człowieka, który zawodowo wykonuje takie funkcje społeczne,
że powiadamy o nim, iż jest prawnikiem, lecz taki byt, który nazywać by można
bytem instytucjonalnym. Pytanie to zatem w istocie brzmi: czy realizacja ideału
miłosierdzia konstytuuje instytucjonalnie pojmowanego prawnika? Przeciwne
uje˛cie – traktowanie owego prawnika jako desygnuja˛cego pewna˛ podklase˛ ludzi
– prowadzi do niwelacji doniosłości społecznej tego pytania; w takim przypadku
przedstawia sie˛ jako równa doniosłości pytania: czy szewc albo inżynier moga˛
być miłosierni? Jeśli odpowiedź na te pytania miałaby wie˛ksza˛ od powszechnej
doniosłość społeczna˛, to chyba tylko w kategoriach dydaktycznych (pomogłaby
uświadomić studentowi I roku prawa, że wszelkie nazwy określaja˛ce profesje
ludzkie – o ile nie brać ich w znaczeniu instytucjonalnym – w istocie desygnuja˛
ludzi). Aczkolwiek dla wielu absolwentów studiów prawniczych teza ta wraz
z upływem lat i obrastaniem we władze˛ nie przedstawia sie˛ jako oczywista.
Zatem gdyby brać prawnika po prostu za człowieka, trzeba stwierdzić
tyle: brak okoliczności, które zwalniałyby prawnika z powszechnych norm,
w tym sensie także w powszechnym zakresie dotyczyłby go wymóg miłosierdzia.
Miłosierdzia pojmowanego jako uprawnienie osoby wzgle˛dem osoby, której
sytuacja – co do zasady bez jej winy – wzbudza współczucie. Warunki
miłosierdzia omówiliśmy wyżej. Tu stwierdźmy tylko, że jeśli prawnik jako
człowiek podlega wymogom miłosierdzia, to tak samo jak inżynier, lekarz
czy szewc.
Jednakże biora˛c prawnika w owym instytucjonalnym znaczeniu, pytanie
nie przedstawia sie˛ już tak banalnie. Po pierwsze, nasuwa sie˛ wniosek, że
w pytaniu tym nie chodzi o problematyczne wysłowienie możliwości, lecz
o wysłowienie pytania, czy istnieja˛ takie okoliczności, które wyła˛czaja˛ bycie
przez prawnika miłosiernym. Jako przedmiotowe jawia˛ sie˛ zatem dwie
płaszczyzny rozważań: aksjologiczna i faktyczna. W pierwszej z nich
okolicznościa˛ taka˛ byłby fakt obowia˛zywania określonych, formułuja˛cych
zakazy norm; w drugiej – brak wyste˛powania faktycznych możliwości w jakiś
sposób poje˛tego miłosierdzia. Po drugie, że podmiotem, o który pytamy, nie jest
desygnowany nazwa˛ generalna˛ pewien rodzaj po prostu człowieka, a jakiś
pojmowany na kształt podmiotu byt, który odróżnia prawnika od nieprawników, i to przez sama˛ desygnacje˛.
Czy zatem instytucjonalnie poje˛tego prawnika konstytuuja˛ wymogi
miłosierdzia? Zdałoby sie˛, że nie istnieje żadna taka reguła rozstrzygnie˛cia,
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która wyła˛czałaby taka˛ sytuacje˛. Jednak przypuszczenie takie samo w sobie nie
zwalnia nas od rozważenia paru problemów.
Po pierwsze, jako nader nieokreślone przedstawia sie˛ samo poje˛cie
prawnika. W tocza˛cym sie˛ w Polsce dyskursie, w szczególności co do doste˛pu
absolwentów prawa do aplikacji, poje˛cie prawnika otrzymuje nader szeroki
zakres, określa bowiem każdego kto ukończył studia prawnicze. Tak poje˛ty
,,prawnik’’ jest jednak nieoperatywny dla naszych potrzeb. Powszechna intuicja
ła˛czy bowiem z tym terminem jakiś rodzaj samoistnej władzy, jeśli nie decyzji,
to przynajmniej w określonym sensie bezpośredniej możliwości wpływania na
nia˛. W tym sensie prawnikami sa˛ nie tylko se˛dziowie (aczkolwiek stopień
pewności tego twierdzenia co do nich jest najwyższy), ale również prokuratorzy
oraz prawnicy pełnomocniczy: radcowie prawni i adwokaci, a nawet notariusze,
choć ich status jest nader szczególny. W tym rozumieniu prawnikami nie sa˛
urze˛dnicy posiadaja˛cy dyplom ukończenia prawa, gdyż ich rola˛ nie jest
kreowanie stanów prawnych, ale realizacja określonych celów społecznych,
niekiedy również przez kreowanie stanów prawnych. Różnica sprowadza sie˛ do
tego, że to, co dla prawnika jest wartościa˛ sama˛ w sobie, w przypadku urze˛dnika
jest wartościa˛ instrumentalna˛. O ile prawo wyznacza urze˛dnikowi warunki
realizacji celów społecznych, o tyle dla prawnika stanowi okoliczność
determinuja˛ca˛ decyzje˛. O ile urze˛dnikowi prawo jest w określonym stopniu
dane poprzez przepisy prawne oraz orzecznictwo, o tyle w działalności
prawników prawo niejako sie˛ staje; w toku prawniczego dyskursu dochodzi do
dookreślenia treści norm prawa obowia˛zuja˛cego, przy czym w naszych
warunkach kulturowych szczególna˛ role˛ odgrywa tutaj interpretacja przepisów
prawnych.
Po drugie, chodzi o przynajmniej ogólne zarysowanie poje˛cia miłosierdzia.
Jedno jest przy tym pewne: miłosierdzie należy do tych terminów, które – bez
wzgle˛du na dookreślenie treści – jest wartościowane dodatnio, słowem: jest
czymś dobrym. Zatem jako zwrot jest melioratywem je˛zyka. W tradycji dyskusji
sprawiedliwościowej, jako przykład miłosierdzia przedstawia sie˛ ewangelicznego pana winnicy 25, który każdemu z najemników bez wzgle˛du na czas ich
pracy wypłacił taka˛ sama˛ stawke˛ (tak Chaim Perelman w O sprawiedliwości,
jak i Zygmunt Ziembiński w O pojmowaniu sprawiedliwości), czy ojca
daruja˛cego krna˛brnemu synowi kare˛ (tak Chaim Perelman). Obie te sytuacje
25

Przypowieść o robotnikach w winnicy, Mt 20,1-16: ,,Królestwo niebieskie podobne jest do pewnego
gospodarza, który wyszedł o świcie, by naja˛ć robotników do swojej winnicy. Umówił sie˛ z nimi o denara za
dzień i posłał ich do swojej winnicy. Gdy wyszedł o trzeciej godzinie, zobaczył innych stoja˛cych za praca˛
na rynku. Tym też powiedział: ‘Idźcie i wy do winnicy, a co be˛dzie należne, dam wam’. Poszli wie˛c.
Wyszedł ponownie o godzinie szóstej i o dziewia˛tej i uczynił podobnie. A kiedy wyszedł o jedenastej,
znalazł jeszcze innych stoja˛cych. Zapytał ich: ‘Dlaczego przez cały dzień stoicie tu bezczynnie?’.
Odpowiedzieli mu: ‘Bo nikt nas nie naja˛ł’. Rzekł im: ‘Idźcie i wy do winnicy’. A gdy nastał wieczór,
powiedział właściciel winnicy do swojego zarza˛dcy: ‘Zwołaj robotników i daj im cała˛ zapłate˛, zaczynaja˛c od
ostatnich do pierwszych’. Gdy przyszli ci z jedenastej godziny, otrzymali po denarze. Kiedy zatem
podeszli pierwsi, uważali, że otrzymaja˛ wie˛cej. Jednak i oni otrzymali po denarze. Biora˛c wie˛c narzekali
na gospodarza. Mówili: ‘Ci ostatni pracowali jedna˛ godzine˛, a zrównałeś ich z nami, choć dźwigaliśmy
cie˛żar dnia i spiekoty’. A on każdemu z nich tłumaczył: ‘Przyjacielu, nie krzywdze˛ ciebie. Czy nie
umówiłeś sie˛ ze mna˛ o denara? Weź swoje i odejdź. Chce˛ dać temu ostatniemu jak tobie. Czy mi nie
wolno uczynić ze swoim, co chce˛? Czemu zepsutym okiem patrzysz, że jestem dobry?’. Tak właśnie
ostatni be˛da˛ pierwszymi, a pierwsi ostatnimi’’’, cytat za Biblia˛ Tysia˛clecia.
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bynajmniej nie sa˛ analogiczne, w pierwszym przypadku ,,pan żniwa’’ dał
każdemu ze swego, w drugim – kara nie jest czymś należnym troskliwemu ojcu.
Owszem, jej wymierzenie (a i egzekucja) nie jest przywilejem władzy ojcowskiej,
lecz jej cie˛żarem. Uprawnieniem ojca, a nie jedynie upoważnieniem na
podstawie jakichś daja˛cych sie˛ zidentyfikować co do rodzaju i treści norm – może
być raczej wyja˛tkiem, a to w tej sytuacji, gdy wykroczenie syna jest zarazem
wykroczeniem przeciw ojcu. W takim przypadku tytuł ojca do miłosierdzia byłby
w tym bardziej oczywisty, że opieraja˛c sie˛ na kommutatywnie poje˛tej
sprawiedliwości w jej retrybutywnym aspekcie, w istocie sprowadzałby sie˛ do
rezygnacji ojca ze sprawiedliwej odpłaty synowi.
O ile pierwszy rodzaj miłosierdzia – miłosierdzia poje˛tego w sposób czynny
– w chrześcijańskim dziedzictwie moralnym jest postacia˛ współczucia, tym
różna˛ od innych, że przyjmuja˛ca˛ zewne˛trzny wymiar społeczny działania
ukierunkowanego na udzielenie bezinteresownej pomocy podmiotowi znajduja˛cemu sie˛ w potrzebie, o tyle drugi stanowi zawsze jaka˛ś postać korekty
formalistycznie poje˛tej sprawiedliwości. Pierwszy rodzaj miłosierdzia prawnika
dotyczy stosunkowo rzadko, i to raczej w sytuacjach analogicznych do sytuacji
świadczenia przez osoby innych profesji na rzecz potrzebuja˛cych, tak jak
inżynier może bezinteresownie pomagać w odbudowie zrujnowanego powodzia˛
domu, lekarz nieodpłatnie leczyć ubogiego, tak prawnik w określonym
zakresie 26 może świadczyć pomoc prawna˛ na rzecz takich osób.
Problemem pozostaje, czy w tym zakresie dopuszczalne jest motywowane
miłosierdziem stosowanie prawa przez prawnika w takim zakresie, w jakim
wyposażony jest w imperium, w którym dochodzi do przysporzenia jakiejś
korzyści osobie, co do której prawnik ów odczuwa współczucie. Odpowiedź na
tak postawione pytanie bynajmniej nie jest prosta. Sa˛dze˛, że należałoby ja˛
uwarunkować od pewnego szczegółowego zagadnienia, mianowicie od zakresu
stosowania prawa przez prawników na etapie jego wykładni. Jedna˛ bowiem
z podstawowych ról prawników jest ,,urzeczywistnianie prawa’’, w tym sensie to
oni poprzez swoje akty interpretacji tekstu 27 nadaja˛ mu społeczny sens. Jedna˛
zaś z ról wykładni prawa jest jej rola naprawcza. Jeżeli zatem mamy do
czynienia z należycie dokonana˛ wykładnia˛ prawa, w toku której dochodzi do
dookreślenia podstawy prawnej decyzji stosowania prawa w ten sposób, że
świadczenie na rzecz osoby wzbudzaja˛cej współczucie jest należycie prawnie
uzasadnione, to stwierdzić możemy, że tego typu zachowanie prawnika jest nie
tylko dopuszczalne, ale i jedynie poprawne już z samej definicji jego roli
zawodowej. Tyle że poza pocza˛tkowym impulsem do przeprowadzenia określonych rozumowań z miłosierdziem świadcza˛cym – ze strony prawnika – nie ma
to nic wspólnego. Przypadek zaś nielegitymizowanego świadczenia osobie,
której ów prawnik współczuje, jest prostym nadużyciem władzy. W żadnej
26
Bynajmniej nie pełnym, gdyż np. se˛dziemu zakazane jest instruowanie strony tocza˛cego sie˛ przed
nim procesu o stosownych środkach jego prowadzenia. Aczkolwiek w tym zakresie prawo przewiduje inne
środki zapewnienia sprawiedliwości, np. poinformowanie strony o potrzebie ustanowienia zawodowego
pełnomocnika i możliwości skorzystania, w razie potrzeby, z tzw. prawa ubogich.
27
O inferencjach w tym miejscu nie wspominam, ponieważ ich natura jest jednak co najmniej quasi-logiczna i dlatego może być rozpatrywana nie z punktu widzenia trafności transformacji jednych
obiektów kulturowych w drugie, przepisów prawnych w normy prawne, a metodologicznej poprawności.

O słusznościowych granicach prawa
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koncepcji miłosierdzia nie sposób bowiem uzasadnić takiego zachowania, które
polega na świadczeniu z dóbr innych. Konstrukcja taka – jako niekoherentna
z podstawowym założeniem miłości czynnej – byłaby wszak wewne˛trznie
niespójna, co nie oznacza, że wielu prawników nie ma tendencji do świadczenia
z cudzego. Nader cze˛sto wyła˛cznie z cudzego.
W przypadku karania zagadnienie miłosierdzia przedstawia sie˛ jako nie
mniej złożone. Odróżnić trzeba sytuacje, w których miłosierdzie wymaga
korekty prawa, od sytuacji, w których miłosierdzie nakazuje osobiste zachowanie prawnika. Pierwsza sytuacja znów jest sytuacja˛ wykładniowa˛, w której
nie pozostaje nic innego, jak uznać, że konieczne, ale i dopuszczalne jest
zastosowanie innych niż je˛zykowe dyrektyw wykładni; druga sytuacja jest
znacznie bardziej złożona. To sytuacja, w której determinowane dostatecznie
ustalonymi dyrektywami wykładni normy prawne zarazem determinuja˛
podje˛cie tego typu decyzji, które ze wzgle˛du na miłosierdzie przedstawiaja˛ sie˛
jako niedopuszczalne (na szcze˛ście takie sytuacje zwykle można kwalifikować
jako zwyczajnie niesprawiedliwe, co stwarza znacznie twardszy grunt do
krytyki ich wyznaczania decyzjami prawodawczymi).
Dwa twierdzenia mogłyby podsumować niniejsze rozważania. Nie istnieje
nic takiego, jak sprawiedliwe prawo, które byłoby w jakimś innym aspekcie
moralnie niesłuszne. Nadto nie istnieje takie słuszne prawo, które uniemożliwiałoby korekte˛ sprawiedliwości miłosierdziem. Wie˛cej, poza Petrażycjańska˛
koncepcja˛ sprawiedliwości, nie sposób przedstawić sobie takiej koncepcji
słusznego prawa, które nie wymagałoby korekty sprawiedliwości – co najmniej
na etapie stosowania – miłosierdziem. Choćby miał to być test jedynie
negatywny, prowadza˛cy do konkluzji, że w danym przypadku nie ma możliwości
podje˛cia decyzji sprawiedliwej na podstawie formalnie poje˛tego prawa.
dr hab. Jarosław Mikołajewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

LIMITS OF LAW DETERMINED BY JUSTICE
Summary
The reflection on justice, already systematised by Aristotle in antiquity, has accompanied
mankind since autoreflection became part of human condition. It has been particularly animated with
regards to law.
In essence, the concepts of just substance of law may relate to two conceptually distinct categories
of matters. Firstly, such concepts refer to the very substance of law – judgments based on justice may
serve both criticism and moral approval of legal norms, as well as continue their source or an element
which codetermines their substance. Secondly, they may serve as a criterion applied to a moral
classification of acts of law application and result in a refusal to consider them as acts of law.
Oftentimes this latter aspect is entirely neglected. The emphasis is being shifted towards law itself, as
supplemented with a negative premise, that those outcomes of the law-making acts whose substance
is considered to be somewhat unjust are disqualified from being classified as law on ontological
grounds.
The above approach, leaving aside its logical justification, displays a fundamental disadvantage,
since it somehow conceals the moral responsibility for the law as a cultural artefact. The opposite
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view, rejecting justice as a component of the very essence of positive law, is based on ethics of
responsibility founded on the concept of human dignity, which assumes free will. Hence it also admits
the possibility of wrongdoing. The are no metaphysical arguments justifying the refusal to consider as
law such positive moral artefacts which violate fundamental principles of justice or exceed the limits
of fairness to such an extent that would give rise to a well-founded moral objection. The advocates of
this approach would also raise the argument grounded on the competence of moral terms. The
introduction of the element of justice to the positivistic concept of law weakens any critical attitude
towards it.
Within the group of matters of justice related to the very substance of law rather than the acts of
its application, one should distinguish the issue of justice pertaining to the substance of law. In that
case, judgments based on justice are so to speak incorporated in the substance of law, but do not
constitute grounds for its external assessment. In order to remain ethically coherent, and excluding
Petrażycki’s concept, whose substance rendered justification of norms otherwise unfair impossible,
such an understanding of just law requires adjustment by application of other values such as
righteousness, epikea, or mercy.
What is important, although it might seem that fair application of law is guaranteed by the justice
of law as it relates to both its form and substance, it is noteworthy that one cannot exclude a situation
in which law, not itself unfair, will, in individual cases, turn out to be explicitly merciless. In such an
event, a correction in acts of law application on the grounds of values other than justice is required in
order to maintain an image of a morally fair law.
Either way, Petrażycki’s concept has this fundamental advantage of being satisfactory and
absolutely conclusive in the sense that it does not require any adjustments from the point of view of
judgments referring to justice, contrary to Aristotle’s concept which, for ethical coherence, frequently
does. Those ideas include in particular righteousness, epikea, or – in other interpretations – mercy.
The latter will still need to be analysed in more detail.

