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Oddajemy w ręce Czytelników nowy, wiosenny
numer kwartalnika.
Rozpoczynamy go – niech zabrzmi to jak memento w tych czasach – od rozważań o wojnie
w XXI stuleciu (na tle historycznym).
Kontynuujemy też cykl artykułów dotyczących
teorii sądzenia, a poświęconych tym razem
przeglądowi najważniejszych paradygmatów
argumentacji na przestrzeni dziejów – od presokratyków, poprzez Stagirytę i Schopenhauera,
aż do Poppera, Perelmana i Toulmina. W tym bloku tematycznym mamy też artykuł poświęcony
standardom wykładni umów. Część prawnicza
przynosi ponadto uwagi do tzw. ustawy rehabilitacyjnej (oraz glosę tej samej Autorki dotyczącą
procedury karnej), debiut na naszych łamach
innej przedstawicielki praktyki – specjalistki prawa medycznego z Torunia, a także kolejny tekst
z dziedziny bezpieczeństwa pracy.
Część międzynarodową wieńczy analiza autorstwa naszego absolwenta ze Szkocji – poświęcona jej ustrojowi.
Obfitość i jakość nadsyłanych materiałów sprawia, że w tym roku nie będziemy – jak ostatnich
latach – wydawać w okresie letnim podwójnego zeszytu, lecz ukażą się pełne cztery numery,
z oczywistą korzyścią dla prenumeratorów.
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Jerzy J. Wiatr

Wojna i pokój w XXI stuleciu

Wojna należy do najstarszych
i najtrwalszych zjawisk życia społecznego. Niedawne odkrycia
archeologów brytyjskich nad jeziorem Turkana w Kenii dowodzą,
że walki międzyplemienne toczono
już (co najmniej) od dziesięciu tysięcy lat1. Teoria Konrada Lorenza
(1903-1989), zgodnie z którą prowadzenie wojen wynika z wrodzonej homo sapiens agresywności,
spotkała się z krytyką biologów,
psychologów i socjologów2, ale
nie zamyka to poszukiwania powodów, dla których wojna należy
do najstarszych zatrudnień naszego gatunku. Od stuleci wojna jest
przedmiotem rozważań nie tylko
teoretyków wojskowości, lecz także filozofów, historyków, prawników, a ostatnio także socjologów
1
2

Michał Skubik, „Masakra nad jeziorem Turkana”,
Gazeta Wyborcza, 27 stycznia 2016.
Por. m.in.: Walter Hollitscher, red., Aggressionstrieb und Krieg, Stuttgart 1973. Praca ta zawiera
materiały międzynarodowego sympozjum odbytego w Wiedniu w 1971 roku. Udział w tym
przedsięwzięciu skierował moją uwagę na problematykę biologicznych interpretacji zjawiska
wojny.

i psychologów3. Na przestrzeni
dziejów zmienia się jej charakter,
ale – wbrew nadziejom pacyfistów
– nie przestaje być ona jednym
z najważniejszych zjawisk życia
społecznego.
Wojna jako zjawisko społeczne
W klasycznej definicji wojny, której autorem jest pruski generał Carl von Clausewitz (1780-1831), „wojna jest nie tylko
czynem politycznym, lecz i prawdziwym
narzędziem polityki, dalszym ciągiem stosunków politycznych, przeprowadzaniem
ich innymi środkami”4. Poglądy pruskiego
generała stały się podstawą nowoczesnej,
socjologicznej teorii wojny. Najwybitniejsze porównawcze studium nad wojną
– opublikowana w 1942 roku praca amerykańskiego politologa Quincy’ego Wrighta (1890-1970)5 wywodzi się z tradycji
clausewitzowskiej, gdyż traktuje wojnę
3

4
5

Irving L. Horowitz (The Idea of War and Peace in
Contemporary Philosophy, New York 1957) przedstawił szeroki wachlarz poglądów na wojnę w literaturze filozoficznej pierwszej połowy XX wieku.
Carl von Clausewitz, O wojnie, Warszawa 1958,
tom I, s. 15.
Quincy Wright, A Study of War, Chicago 1942.
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jako „równoczesny konflikt sił zbrojnych,
nastrojów ludności, zasad prawnych i kultur narodowych w takim stopniu niemal
równych, że konflikt między nimi prowadzi
do skrajnej intensyfikacji każdego z tych
czynników po obu stronach”6.
W dziejach myśli ludzkiej wojna rozpatrywana była z rozmaitych punktów widzenia. Hieronim Kubiak wyróżnia jedenaście
podstawowych paradygmatów rozważań
o wojnie7. Są to: (1) paradygmat natury (determinizm biologiczny, teoria wrodzonej
agresywności), (2) paradygmat rasy i walki
ras, (3) paradygmat walki o byt i przestrzeń
życiową, (4) paradygmat demograficzny, (5)
paradygmat historiograficzny, (6) paradygmat właściwości społeczeństw, (7) paradygmat natury państwa, (8) paradygmat
konfliktu, (9) paradygmat interesu narodowego, (10) paradygmat konfliktu i (11)
paradygmat wojny przeciwko wojnie.
Nawiązując do wspomnianej pracy Wrighta, ale pod pewnymi względami odchodząc od sposobu, w jaki zwężał on zakres
analizowanego zjawiska, wprowadziłem
przed laty taką oto definicję wojny:
„Wojna jest to szczególna forma
konfliktu społecznego, między
społecznościami politycznymi,
podporządkowana celom politycznym walczących stron i stanowiąca
kontynuację ich dotychczasowej
polityki; swoistość tej formy konfliktu społecznego polega na użyciu, w sposób mniej lub bardziej
trwały i zorganizowany, środków
przemocy, a częstokroć także na
łącznym występowaniu – w płaszczyźnie prawnej, psychologicznej

6
7

6

Quincy Wight, cyt. dz. (wydanie 1951 r.), s. 698.
Hieronim Kubiak, „Wojna” w: Encyklopedia socjologii, tom 4, Warszawa 2002, s. 340-349.

i socjologicznej – antagonizmu
wobec grupy obcej i solidarności
w ramach grupy własnej w skrajnie
zintensyfikowanym stopniu. Krócej:
wojna jest stanem społeczeństwa,
w którym ostry konflikt zewnętrzny
lub wewnętrzny, wyrosły z dotychczasowej polityki, rozwiązywany
jest środkami przemocy”8.
Na przestrzeni dziejów wojna podlegała przemianom, których źródłami były
ewolucja techniki wojennej i zmiana charakteru konfliktów leżących u podstaw
wojen. Zmiany techniki wojowania to
przede wszystkim (a) zmiany uzbrojenia
oraz (b) zmiany sposobu przemieszczania
się wojsk. Początek ery nowożytnej zaznaczył się w tym zakresie wynalazkiem
broni palnej, a w konsekwencji zmianą relacji między uzbrojoną w tę broń piechotą
a tradycyjną (rycerską) kawalerią. W wieku
dwudziestym uzbrojenie wojsk wzbogacało
się kolejno o karabiny maszynowe, czołgi,
samoloty bojowe, gazy bojowe, a wreszcie o bombę atomową i jej udoskonaloną
postać – bombę wodorową. Środki służące przemieszczaniu się wojsk ewoluowały
wolniej. Jeszcze wojska Napoleona Bonapartego przemieszczały się w tym samym
tempie, co wojska Juliusza Cezara, ale
w drugiej połowie XIX wieku kolej pozwala
już na znacznie szybsze przemieszczanie
dużych mas ludzkich, a w wieku XX samochody i samoloty spowodowały zasadnicze
zmniejszenie znaczenia przestrzeni w planowaniu strategicznym.
Druga wojna światowa i lata powojenne przyniosły pod tym względem zmianę
jakościową. Wynalazek broni masowej zagłady (i jej zastosowanie przez lotnictwo
8

Jerzy J. Wiatr, Socjologia wojska, Warszawa 1982,
s. 52 i 53.
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amerykańskie w końcowej fazie wojny
z Japonią) spowodowało nie mające precedensu zjawisko hipertrofii wojny. Wojna,
jak wykazał francuski socjolog Raymond
Aron (1905-1983), przestała być środkiem realizowania polityki – przynajmniej
w odniesieniu do totalnej wojny między
mocarstwami uzbrojonymi w bomby atomowe (a z czasem wodorowe)9. „W erze
nuklearnej – jak pisałem w szkicu o wojnie
w postclausewitzowskim świecie – totalna
wojna nuklearna nie może służyć żadnemu
celowi. Nie można jej wygrać – z pewnością
nie w potocznym znaczeniu słowa ‘zwycięstwo’. W świecie zniszczonym nuklearną
zagładą nie będzie możliwa żadna polityka
(inna niż zwykłe przetrwanie), nawet jeśli
najbardziej pesymistyczne przewidywania
co do samozagłady ludzkości okażą się fałszywe”10.
Niemożność prowadzenia wojny totalnej między uzbrojonymi w broń masowej
zagłady wielkimi mocarstwami nie wykluczała jednak wojen lokalnych – zarówno
prowadzonych przez któreś z wielkich
mocarstw przeciw mniejszemu państwu,
jak i prowadzonych między sobą przez
mniejsze państwa, nie dysponujące bronią
masowej zagłady. Natomiast broń ta spowodowała, że druga wojna światowa stała
się ostatnią totalną wojną w skali światowej.
Wyeliminowanie wojny totalnej z arsenału środków prowadzenia polityki
światowej nie usunęło jednak konfliktów
międzynarodowych. Świat zrodzony z drugiej wojny światowej nie stał się światem
wiecznego pokoju. Konflikty międzynaroRaymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris 1962.
10
Jerzy J. Wiatr, „Socjologia wojny w postclausewitzowskim świecie” w: Artur Bodnar, Jerzy J. Wiatr
i Jerzy Wróblewski, red., Prawo i polityka, Warszawa 1988, s. 349.
9

dowe nie znikły, choć ich rozwiązywanie
musiało się odbywać bez uciekania się do
totalnej wojny między głównymi mocarstwami. Na tym polegała jedna z osobliwości zimnej wojny – trwającego niemal
pół wieku okresu rywalizacji między dwoma blokami polityczno-wojskowymi, które
wyłoniły się po drugiej wojnie światowej.
Część tych konfliktów należy już do historii. Inne przetrwały, a do tego pojawiły się
nowe. Ich analiza jest niezbędna dla zrozumienia natury wojny w świecie dzisiejszym,
jak również dla realistycznego rozważania
środków prowadzących do utrzymania
i umocnienia pokoju światowego.
Konflikty międzynarodowe
w przeszłości i obecnie
Skoro wojna jest sposobem rozwiązywania konfliktów politycznych
i społecznych, to o charakterze
wojny decyduje rodzaj konfliktu,
którego jest ona wynikiem. Z tego
punktu widzenia odrębnie należałoby traktować wojny domowe
i wojny między państwami. Pierwsze są konsekwencją tego, że
wewnętrzne konflikty polityczne
i społeczne osiągają taką intensywność, że nie można ich rozwiązać środkami pokojowymi. W XIX
wieku największą wojną tego typu
była amerykańska wojna secesyjna (1861-65), a w wieku XX rosyjska
wojna domowa (1918-21), hiszpańska wojna domowa (1936-39) oraz
chińska wojna domowa, trwająca z przerwami od 1927 roku do
zwycięstwa strony komunistycznej
w 1949 roku. Rozpad systemu kolonialnego w Afryce także skutkował szeregiem wojen domowych,
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zwykle z pośrednim udziałem
wielkich mocarstw. Obecnie trwa
wojna domowa w Syrii, a elementy takiej wojny można dostrzec
również w sytuacji, która wytworzyła się na wschodnich obszarach
Ukrainy w 2014 roku. Problematyka
wojen domowych wymaga odrębnej analizy, więc pozostawiam ją
poza głównym nurtem obecnych
rozważań.
Na przestrzeni dziejów zmieniały się
nie tylko sposoby wojowania, lecz także powody prowadzące do wojen między
państwami.
Wojny średniowieczne były głównie
wojnami dynastycznymi, toczonymi przez
władców dla rozszerzenia lub obrony terytorium znajdującego się pod ich władzą.
Inny natomiast charakter miały w tym
okresie wojny między chrześcijańskimi
państwami europejskimi a państwami
muzułmańskimi (najpierw na Półwyspie
Iberyjskim, później w Palestynie, do której kierowały się kolejne wyprawy krzyżowe). Początek ery nowożytnej w Europie
zaznaczyły – będące rezultatem reformacji
– wojny religijne, z wojną trzydziestoletnią
(1618-1648) na czele. Po ich zakończeniu
dominującym źródłem konfliktów międzynarodowych stały się interesy państw
narodowych, rozumiane przede wszystkim
jako wzmacnianie własnego bezpieczeństwa opartego na sile, a więc obiektywnie
sprzecznego z bezpieczeństwem innych
państw.
Wielka rewolucja francuska (1789) spowodowała krótkotrwałe zakłócenie tego
stanu rzeczy, gdyż w stosunki między państwami wniosła silny element ideologiczny.
Wrogie wobec rewolucyjnej Francji państwa postrzegały wojnę jako przeciwstawie-

8

nie się rewolucyjnej zarazie, a dla Francji
była ona wojną o wolność nie tylko własną,
ale także innych narodów. Po dwudziestu
pięciu latach klęska napoleońskiej Francji zapoczątkowała trwający sto lat okres,
w którym stosunki między mocarstwami
oparte były na konfliktach lub porozumieniach wynikających z ich interesów narodowych, a nie na różnicach ideologicznych
czy religijnych.
Pierwsza wojna światowa była
ostatnią wielką wojną, w której
znalazły wyraz tradycyjnie rozumiane interesy narodowe. Wojna
ta jednak otworzyła nowy okres
w historii stosunków międzynarodowych – okres konfliktów ideologicznych. Do jej konsekwencji
należą rewolucja rosyjska 1917
roku, w wyniku której powstał
pierwszy system totalitarny oparty
na ideologicznym wyzwaniu rzuconym dotychczasowym stosunkom ekonomicznym, społecznym
i politycznym. Z pierwszej wojny
światowej wyrósł ruch faszystowski we Włoszech, który doszedł do
władzy w 1922 roku, a później ruch
nazistowski w Niemczech. Konflikt
między totalitarnymi państwami,
skupionymi wokół Niemiec i Japonii, a państwami demokratycznymi
był konfliktem ideologicznym, gdyż
szło w nim nie tyle o takie czy inne
rozbieżności interesów, co o panowanie nad światem i narzucenie
mu określonej ideologicznej wizji
„nowego porządku”. Druga wojna światowa toczyła się nie o ten
czy inny skrawek terytorium (nie
była „wojną o Gdańsk”, jak naiwnie głosili francuscy pacyfiści), lecz
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wojną o to, czyj będzie świat. Nazistowska Trzecia Rzesza wywołując wojnę dążyła do ustanowienia
nowego porządku światowego
opartego na panowaniu „rasy teutońskiej”. W początkowej fazie wojny (1939-1941) była ona starciem
między totalitaryzmem i demokracją. Uderzenie Niemiec na Związek
Radziecki w tym sensie zmieniło
ideologiczny charakter wojny, że
po tej samej stronie znalazły się
demokratyczne Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, ale też totalitarny Związek Radziecki. Obóz
przeciwników Trzeciej Rzeszy, choć
wewnętrznie podzielony, również
kierował się racjami ideologicznymi – liberalnymi i demokratycznymi
w wypadku mocarstw zachodnich,
a komunistycznymi w wypadku
ZSRR. Zwycięstwo nie przyniosło
jednak trwałego pokoju, lecz trwającą niemal pół wieku konfrontację
między dwoma obozami, z których
każdy kierował się racjami ideologicznymi. Nasilenie tej konfrontacji
zmieniało się, ale zasadnicze przeciwieństwo ideologiczne stanowiło
trwałą cechę stosunków między
dwoma blokami. Do totalnej wojny
między nimi wprawdzie nie doszło
– gdyż posiadanie przez obydwie
strony broni atomowej i szybki
wzrost jej siły rażenia uczyniłyby
ją zbiorowym samobójstwem – nie
znaczy to jednak, by okres zimnej
wojny był okresem pokoju.
Powojenny świat był widownią trojakiego rodzaju wojen.
Pierwszym ich rodzajem były wojny domowe, z których największy zasięg

i największe znaczenie miała wspomniana
wcześniej chińska wojna domowa zakończona w 1949 zwycięstwem komunistów
i proklamowaniem Chińskiej Republiki
Ludowej na całym terytorium Chin kontynentalnych. W wojnie tej Stany Zjednoczone i Związek Radziecki angażowały
się jedynie pośrednio – udzielając pomocy
tej stronie, z którą były związane ideologią
i interesami mocarstwowymi.
Drugim rodzajem wojen okresu 19451989 były te toczone przez któreś z wielkich
mocarstw przeciwko mniejszemu państwu,
korzystającemu z rozmaitych form pomocy
ze strony drugiego mocarstwa światowego.
Taki właśnie charakter miały wojna koreańska (1950-1953), wojna wietnamska
(1960-1973) czy wojna w Afganistanie
(1979-1989). Konflikt między USA i Kubą
można zaliczyć do tej samej kategorii – z tą
jednak różnicą, że mimo jego ostrości nie
doszło tam do wojny.
Trzeci wreszcie rodzaj wojen w omawianym tutaj okresie to te toczone między
państwami nie mającymi statusu mocarstw
światowych. Należą do nich zwłaszcza kolejne wojny między Izraelem a państwami arabskimi (1948-49, 1956, 1967, 1973
i 1982) oraz wojny między Pakistanem
a Indiami (1947, 1966 oraz 1971).
Wojny te toczyły się w cieniu stałej
konfrontacji między dwoma mocarstwami
światowymi, uzbrojonymi w broń masowej
zagłady i stojącymi na czele bloków wojskowo-politycznych o wyraźnym obliczu
ideologicznym. Powodowało to stałe napięcie i utrzymywanie się poczucia, że losy
ludzkości zależą od tego, czy uda się uniknąć wojny totalnej.
Zmieniło się to dopiero pod koniec
zimnej wojny, gdy nowy przywódca radziecki Michaił Gorbaczow odrzucił dogmat o klasowym charakterze stosunków
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międzynarodowych i proklamował koniec
ideologicznej konfrontacji między dwoma
blokami. Była to już ostatnia faza istnienia Związku Radzieckiego i rządów partii
komunistycznej, których zejście ze sceny
politycznej w 1991 roku było przypieczętowaniem przegranej konfrontacji ideologicznej z demokratycznym (i zarazem
kapitalistycznym) Zachodem.
Wbrew nadziejom, które towarzyszyły zakończeniu zimnej wojny,
następne ćwierćwiecze nie przyniosło zaniku konfliktów międzynarodowych, ale jedynie zmianę
ich charakteru. Joseph S. Nye
pisze, że „koniec zimnej wojny
można by opisać raczej nie jako
‘koniec historii’, lecz jej powrót.
Powrót ten oznacza przywrócenie
bardziej normalnych warunków,
w których ramach żaden podział
ideologiczny samodzielnie nie doprowadza do wielkich konfliktów
w stosunkach międzynarodowych.
Liberalny kapitalizm ma dziś wielu
konkurentów, choć podzielonych...
Najważniejszym rywalem dla liberalnego kapitalizmu po zimnej
wojnie jest etniczny, religijny i narodowy komunalizm”11. Nie jest to
jednak jedyne źródło konfliktów
międzynarodowych po zakończeniu zimnej wojny.

W obecnym świecie wyróżnić można cztery podstawowe rodzaje konfliktów
międzynarodowych, z których część stanowią nierozwiązane dotychczas konflikty
z poprzedniego okresu, a część konflikty
nowe, zrodzone w warunkach, które powstały po zakończeniu zimnej wojny.
11

10

Joseph S. Nye, Konflikty międzynarodowe: wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009, s. 365.

Pierwszym z nich są konflikty między
państwami mających sprzeczne interesy
terytorialne. Najstarszymi z nich są konflikt izraelsko-palestyński oraz konflikt
między Indiami a Pakistanem o Kaszmir.
W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku rozpad wielonarodowych federacji (ZSRR
i Jugosławii) przyniósł krwawe konflikty
etniczne, których źródłem była rywalizacja
o kontrolę nad spornymi terytoriami.
Drugim rodzajem konfliktu międzynarodowego w okresie po zimnej wojnie
był ten wynikający z hegemonistycznych
dążeń największego mocarstwa światowego – Stanów Zjednoczonych. Pozbawione
równorzędnego pod względem militarnym rywala mocarstwo to podjęło ambitną
próbę narzucenia swej woli i ustanowienia
uzależnionych od USA rządów w Afganistanie (2001) i Iraku (2003), co prezydent
George W. Bush uzasadniał „wojną z terroryzmem”.
Trzecim rodzajem konfliktów są te powstające na tle dążenia mocarstw regionalnych do rozszerzenia lub utrzymania stref
wpływu. Najważniejsze konflikty tego
typu w XXI stuleciu miały miejsce między
Rosją a Gruzją (2008) oraz między Rosją
a Ukrainą (2014). W tym ostatnim konflikcie w grę wchodzi także wymuszona siłą
zmiana granic przez wcielenie Krymu do
Federacji Rosyjskiej.
Czwarty rodzaj konfliktów ma swe
źródła w tym, co Samuel P. Huntington (1927-2008) nazwał „zderzeniem cywilizacji”12. Huntington
miał rację, gdy – wbrew optymizmowi towarzyszącemu zwycięstwu Zachodu w zimnej wojnie
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Samuel P. Huntington, Zderzenie cywilizacji
i nowy ład światowy, Warszawa 1998 (wyd. amerykańskie 1996).
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– przewidywał wzrost roli religii
w stosunkach międzynarodowych,
a zwłaszcza ofensywę ekstremizmu
islamskiego. Do jego prognozy
dodać należy szczególną odmianę konfliktu religijnego, jakim jest
polityczna – a ostatnio także zbrojna – konfrontacja między dwoma
odłamami islamu: sunnickim i szyickim. Zderzenie cywilizacji nie było
nieuniknione, ale stało się faktem
w dużej mierze w wyniku katastrofalnej polityki USA wobec państw
arabskich, w tym uderzenia na Irak.
Wszystkie te konflikty mają trwały
charakter. Realista musi liczyć się z tym,
że nie znikną one w wyniku jakiegoś
spektakularnego posunięcia politycznego. Nie znaczy to jednak, by pozbawione
sensu były działania na rzecz pokojowego
rozwiązywania konfliktów i budowania
takiego klimatu w stosunkach międzynarodowych, który gotowi bylibyśmy nazwać
kulturą pokoju.
Kultura pokoju: szansa
czy utopia?
Czym jest – lub czym mogłaby być –
kultura pokoju? Związek między tymi
pojęciami nie jest oczywisty, a sama kultura pokoju jest bardziej ideałem niż rzeczywistością. Refleksje na temat kultury
pokoju mieszczą się w sferze futurologii
rozumianej jako takie myślenie o przyszłości, w którym przewidywanie możliwego
biegu wydarzeń zespolone jest z refleksją
nad tym, co uważamy z etycznego punktu
widzenia za najbardziej pożądane.13
13

Nawiązuję tu do koncepcji zarysowanej pół wieku temu przez wybitnego myśliciela francuskiego
Bertranda de Jouvenela (1903-1987), twórcy zasłużonego ośrodka Futuribles.

W jakim sensie używam tu pojęcia kultury? Jak rozumiem pojęcie pokoju? Oba
te terminy są wieloznaczne. a samo pojęcie
„kultury pokoju” nie ma jeszcze utrwalonego miejsca w terminologii nauk społecznych.
Z wielu sposobów rozumienia kultury dla obecnych rozważań wybieram to, które widzi w kulturze
system wartości i wzorów zachowań. Florian Znaniecki (1882-1958),
Ruth Benedict (1887-1948) i Talcott
Parsons (1902-1979) – to najwybitniejsi przedstawiciele takiego nurtu
w rozważaniach o kulturze, nazywanej „kulturą normatywną”. Każde społeczeństwo, a także każdą
epokę cechuje pewien szczególny
system wartości i norm regulujących zachowania. W skład kultury
normatywnej wchodzą przekonania (religijne, moralne), obyczaje,
prawo. Mówiąc o kulturze normatywnej nie zakładamy, że wszyscy
znajdujący się w sferze jej oddziaływania postępują zgodnie z tym,
co stanowi treść owej kultury, lecz
jedynie to, że tak rozumiana kultura dostarcza wskazówek pozwalających oceniać, co jest i co nie
jest słuszne, godne uznania, dopuszczalne. W tym sensie kultura
normatywna określa ramy aksjologiczne naszych zachowań, co nie
oznacza, by zachowania te zawsze
się w tych ramach mieściły.

Jak wszystkie zjawiska społeczne, kultura normatywna zmienia się. Zmienność
jest jednym z podstawowych praw życia
społecznego i określa szczególny status
nauk społecznych, które – inaczej niż nauki
przyrodnicze – mają do czynienia z szybko

11

Jerzy J. Wiatr

zmieniającą się rzeczywistością. W czasach
najnowszych owo tempo podlega dalszemu
przyspieszeniu, co powoduje, że pokolenia
dziś żyjące pod bardzo wieloma względami
mają do czynienia z wyzwaniami nieznanymi pokoleniom wcześniejszym.
Dotyczy to między innymi problematyki pokoju i wojny. Hieronim Kubiak wskazuje na to, że pojęcie pokoju znane już było
w starożytności (starohebrajskie salon, greckie eirene, rzymskie pax) i że na przestrzeni
wieków rozumienie pokoju zmieniało się,
gdyż obok dawniejszego rozumienia pokoju jako przeciwieństwa wojny pojawiły się
rozumienia bardziej złożone: pokoju sprawiedliwego, trwałego, demokratycznego14.
Pokój może być rozumiany jako
stan faktyczny, w którym konflikty
rozwiązuje się bez odwołania się
do zbrojnej przemocy, ale może
także być rozumiany jako stan
świadomości zbiorowej. „Pokój
w tym przypadku – pisze Krzysztof
Pomian – to nie tylko wykluczenie
ze stosunków między państwami
przemocy i uznanie wszystkich
konfliktów za rozstrzygalne w trybie rokowań i arbitrażu. To również
dążenie do usunięcia ze stosunków między narodami nienawiści
i chęci odwetu, do wykarczowania
samych ich korzeni, do wychowania nowych pokoleń w duchu wzajemnego zrozumienia i przyjaźni.
To dążenie do wymazania granic
i przekreślenia samej możliwości
pojawiania się sporów terytorialnych”15.

Hieronim Kubiak, „Pokój” w: Encyklopedia socjologii, tom 3, Warszawa: 2000, s. 128-135.
15
Krzysztof Pomian, Europa i jej narody, Gdańsk:
2009, s. 272.
14
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Istotą tak rozumianego pokoju jest nie
tylko utrwalone przekonanie, że konflikty
– tak wewnątrz państw, jak między nimi
– mogą i, co więcej, powinny być rozwiązywane bez użycia przemocy, ale także dążenie, by szukać tego, co łączy, by szanować
racje drugiej strony, by przezwyciężać dziedzictwo wrogości. Kultura pokoju to odrzucenie kultury wojny – z jej gloryfikacją
czynu zbrojnego i z akceptacją przemocy
jako normalnego i społecznie akceptowanego środka regulowania konfliktów.
Tak pojmowana kultura pokoju stanowi
historyczne novum. Jeszcze na przełomie
stuleci dziewiętnastego i dwudziestego
wojna stanowiła powszechnie akceptowany sposób regulowania stosunków między państwami. Dwie wielkie demokracje
ówczesnego świata drogą wojny narzucały
swe panowanie lub dominację słabszym
państwom: Stany Zjednoczone Hiszpanii
(1898), a Wielka Brytania republikom burskim w południowej Afryce (1899-1902).
Obie te wojny gloryfikowane były w literaturze i publicystyce. Wybuch pierwszej
wojny światowej spotkał się z entuzjazmem
w głównych państwach walczących.
Wojna trwała ponad cztery lata i pociągnęła za sobą miliony ofiar. Wywołało
to doniosłą zmianę w podejściu do wojny
– podjęcie pierwszych prób prawnego wykluczenia wojny z arsenału dopuszczalnych
sposobów działania państw na arenie międzynarodowej. Do najważniejszych działań
międzynarodowych w tym zakresie należały Karta Ligi Narodów oraz pakt Brianda-Kelloga (1928), potępiający uciekanie się
do wojny w stosunkach między państwami.
Chociaż inicjatywy te stanowiły pierwsze
jaskółki zmiany kulturowej, ich znaczenie praktyczne było znikome. W zaledwie
dwudziestoletnim okresie między dwiema
wojnami światowymi miało miejsce wiele
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wojen między państwami (w tym między
Polską i Rosją, Japonią i Chinami, Włochami i Etiopią), a także trzyletnia wojna
domowa w Hiszpanii, w której – po przeciwnych stronach – angażowały się zbrojnie
Niemcy, Włochy i ZSRR. Co więcej, ulegając szantażowi wojennemu hitlerowskich
Niemiec, Wielka Brytania i Francja zaakceptowały rozbiór Czechosłowacji. Kultura
wojny triumfowała nad wciąż będącą w zalążku kulturą pokoju.
Druga wojna światowa – bardziej
niż pierwsza – przyniosła istotną
zmianę w sposobie myślenia o wojnie i pokoju. Bilans strat wojennych
(ocenianych na sześćdziesiąt do
siedemdziesięciu milionów osób,
w większości cywilnych) uzasadnia
nazwanie jej „największą wywołaną przez samą ludzkość katastrofą
dziejową”16. Jej wynik był niejednoznaczny. Uważana – w obozie
zwycięzców – za wojnę sprawiedliwą, krucjatę w obronie wolności17,
przyniosła opanowanie połowy
Europy przez stalinowski Związek
Radziecki i dała początek trwającej
niemal pół wieku zimnej wojnie.
Wbrew deklaracjom zwycięzców
nie wyeliminowała wojny z instrumentarium stosunków międzynarodowych. Zmieniła jednak jej
charakter. Spowodowała, ze była
to ostatnia wojna totalna, w której przeciw sobie stanęły główne
mocarstwa światowe. Hipertrofia
wojny nie oznaczała jednak nasta-

Antony Beevor, Druga wojna światowa, Kraków:
2013, s. 982.
17
Tak w swym pamiętniku wojennym nazwał ją
głównodowodzący wojsk alianckich w Europie,
generał Eisenhower (Dwight D. Eisenhower, Krucjata w Europie, Warszawa: 1959).
16

nia pokojowych stosunków między
państwami powojennego świata.
Co najmniej z trzech powodów
stosunki międzynarodowe po drugiej wojnie światowej dalekie były
od Kantowskiego ideału wiecznego
pokoju.
Po pierwsze: wrogość między dwoma
blokami polityczno-wojskowymi zatruwała klimat stosunków międzynarodowych,
powodując, że zasadne stało się nazywanie
tego okresu wojną – tyle że zimną. Po drugie: wielkie mocarstwa, choć nie odważały
się na wojnę totalną, nie stroniły od używania siły zbrojnej na skalę lokalną. Interwencje wojskowe ZSRR na Węgrzech (1956),
w Czechosłowacji (1968) i w Afganistanie
(1979), jak również zbrojny szantaż w stosunku do Polski (1956 i ponownie w latach
1980-1981), interwencje zbrojne USA na
Kubie (1961) i Dominikanie (1963), a także w Wietnamie (1964-1973), brytyjsko-francuskie uderzenie na Egipt (1956)
i wojna między Chinami a Indiami (1962)
– to najważniejsze starcia wojenne z udziałem któregoś z wielkich mocarstw. Do listy
tej dodać należy wojnę koreańską (19501953), będącą w istocie starciem radziecko-amerykańskim, choć bez (jawnego)
udziału sił zbrojnych ZSRR. Po trzecie:
cały okres zimnej wojny wypełniały liczne
wojny lokalne, z których najbardziej uporczywe były kolejne wojny między Izraelem
a jego arabskimi sąsiadami oraz trzy wojny
między Indiami a Pakistanem.
W latach zimnej wojny uporczywie
wzywano do ustanowienia trwałego pokoju
między narodami. Do Kantowskiego ideału wiecznego pokoju nawiązywał wybitny
ekonomista amerykański Kenneth E. Boulding (1910-1993)18. Kwitły badania nad
18

Kenneth E. Boulding, Stable Peace, Austin: 1978.
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pokojem, którym norweski uczony Johan
Galtung nadał charakter krytycznej teorii
systemu stosunków międzynarodowych
opartego na sile i dominacji19. Doceniając
znaczenie tych wysiłków intelektualnych
nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że
były one wysiłkiem szlachetnym, ale politycznie nieskutecznym.
Nieoczekiwany koniec zimnej wojny i następująca w jego wyniku
zmiana architektury stosunków
międzynarodowych zrodziła nadzieję na trwały pokój, którego
podstawą miała być amerykańska hegemonia w skali światowej.
Pax Americana nie byłby zapewne
pokojem sprawiedliwym, ale – jak
wielu z nas sądziło – mógł wyeliminować wojnę z arsenału środków, którym posługują się państwa
we wzajemnych stosunkach. Nie
byliśmy aż tak naiwni, by sądzić,
że pożegnanie z bronią będzie
zupełne i ostateczne. Sądziliśmy
jednak, że po wygaszeniu konfliktu między wielkimi mocarstwami
społeczność międzynarodowa będzie w stanie okiełznać amatorów
wojennej awantury, tak jak w praworządnym państwie policja jest
w stanie zapanować nad aktami
przemocy. Reakcja ONZ na podbój Kuwejtu przez Irak (1990-1991)
zdawała się potwierdzać ten optymizm. Wkrótce jednak przyszło
rozczarowanie. Wybuch konfliktów etnicznych w byłej Jugosławii
spowodował największy przelew
krwi w Europie po 1945 roku. Tak
zwana interwencja humanitarna

19
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Johan Galtung, „Violence, peace, and peace research”, Journal of Peace Research, no 6, 1969.

prowadzona przez USA i niektórych ich sojuszników przywróciła
wprawdzie pokój, ale dopiero po
tym, gdy walki i czystki etniczne
pochłonęły dziesiątki tysięcy ofiar.
W tym samym czasie masowe rzezie etniczne w Rwandzie (1994) nie
wywołały skutecznej reakcji społeczności międzynarodowej. Na terenie byłego Związku Radzieckiego
doszło do szeregu zbrojnych konfliktów, z których najważniejsze to
konflikt między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach, konflikt
rosyjsko-gruziński na tle poparcia
udzielanego przez Rosję dążeniom
Abchazji i Osetii Południowej do
oderwania się od Gruzji, a ostatnio
konflikt rosyjsko-ukraiński związany
z aneksją Krymu i poparciem udzielanym przez Federację Rosyjską
tak zwanym ludowym republikom
w Doniecku i Ługańsku. Nienawiść
zrodzona z pamięci o niedawnym
przelewie krwi zatruwa stosunki
między narodami.
Bliski Wschód pozostaje najbardziej
zapalnym obszarem zbrojnych konfliktów.
Ich źródłami są radykalny fundamentalizm
islamski z jednej, a mocarstwowe interesy
wielkich mocarstw z drugiej strony. Przewlekła wojna w Afganistanie – spowodowana oporem przeciw interwencji radzieckiej
– zrodziła radykalny ruch islamskich fundamentalistów, który z czasem obrócił się
przeciw Stanom Zjednoczonym, postrzeganym jako uosobienie wrogiej cywilizacji. Zamachy terrorystyczne 11 września
2001 roku były przejawem tej wrogości,
ale odpowiedź USA na te zamachy jedynie pogłębiła owo ‘zderzenie cywilizacji’,
przed którym przestrzegał Samuel P. Hun-
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tington, do końca życia stanowczy przeciwnik amerykańskiej interwencji w Iraku.
Szczególnie głębokie i trwałe szkody ładowi międzynarodowemu wyrządziła interwencja wojskowa USA, Wielkiej Brytanii
i ich sojuszników skierowana przeciwko
Irakowi, podjęta z pogwałceniem Karty
NZ i pociągająca za sobą destabilizację
nie tylko tego państwa, lecz całego regionu. Pociągnęła ona za sobą zmianę polityki
Federacji Rosyjskiej, jeszcze w pierwszych
latach XXI wieku wspierającej współdziałanie mocarstw na rzecz pokoju światowego.
Tzw. arabska wiosna zamiast powiewu wolności przyniosła przewlekłe wojny domowe
w Libii, Jemenie i Syrii, a także powstanie
wrogiego Zachodowi i agresywnego tzw.
państwa islamskiego na opanowanych
przez islamistów obszarach Syrii i Iraku.
Świat dzisiejszy daleki jest od Kantowskiego ideału wiecznego pokoju. Czy jednak nie ma w nim iskierki nadziei?
Zygmunt Bauman – jeden z najsławniejszych myślicieli naszych czasów, a mój
wieloletni przyjaciel – widzi ją w ‘projekcie
europejskim’: wielkiej idei przyświecającej
budowie zjednoczonej Europy.
„W obecnej chwili – pisze Bauman –
współistnieją obok siebie dwa style
myślenia (być może komplementarne, a być może nie do pogodzenia) – i nie sposób stwierdzić,
który z nich ostatecznie zwycięży.
Pierwszy to logika okopów, opłotków czy zaścianka, drugi – logika
globalnej odpowiedzialności i globalnych aspiracji... W odróżnieniu
od logiki okopów i zaścianka [...]
logika globalnej odpowiedzialności i globalnych aspiracji prowadzi
nas na nieznane obszary i otwiera przed nami epokę politycznych

eksperymentów [...] Logika globalnej odpowiedzialności i globalnych aspiracji, jeśli tylko zostanie
zaakceptowana i uzyska przewagę
nad logiką okopów, może pomóc
w przygotowaniu Europy na nadchodzącą przygodę, być może
większą od wszystkich przeżytych
dotąd”20.
Bauman widzi w tym misję Europy. Boleśnie doświadczona przez historię miałaby
ona stać się wzorem dla innych, jak przezwyciężać wrogość między narodami, jak
budować nowe relacje oparte na „cudzie
pojednania”21.
Nic nie jest z góry zagwarantowane.
Być może wizja kultury pokoju zastępującej kulturę wojny jest utopią, ale jeśli nawet
uznamy ją za utopijną, będzie to utopia
w rozumieniu nadanym temu terminowi
przez Karla Mannheima (1893-1947)22.
Tak pojmowana utopia jest wyrazem
niezgody na istniejący stan rzeczy, a tym
samym zawiera w sobie zaczyn nowego,
zachętę do działania na rzecz lepszych stosunków między ludźmi.
Pokojowe rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych
Nawet jeśli powszechna kultura pokoju
jest piękną utopią, nie oznacza to, by niemożliwe było rozwiązywanie konfliktów
międzynarodowych w drodze pokojowej.
Tak jak lekarz, świadom tego, że niemożliwe jest zlikwidowanie wszelkich chorób,
Zygmunt Bauman, Europa – niedokończona przygoda, Kraków: 2005, s. 203-212.
21
Cudem pojednania nazwałem zmianę w stosunkach polsko-niemieckich ( Jerzy J. Wiatr, Polish-German Relations: The Miracle of Reconciliation,
Opladen-Berlin-Toronto: 2014.
22
Karl Mannheim, Ideology and Utopia. An Introduction to the Sociology of Knowledge, London 1936.
20
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nie ustaje w walce o zdrowie pacjenta, tak
samo ludzie odpowiedzialni za politykę
państw winni dążyć do tego, by pojawiające
się konflikty międzynarodowe rozwiązywać
środkami pokojowymi.
Wymaga to zrozumienia kilku podstawowych zasad pokojowego rozstrzygania
sporów międzynarodowych.
Pierwszą z nich można określić jako
szukanie optymalnego kompromisu. Przeciwieństwem rozwiązania kompromisowego
jest narzucenie rozwiązania odpowiadającego interesom strony silniejszej i zmuszenie strony słabszej do kapitulacji. Takim
dyktatem były ustalenia konferencji czterech mocarstw (Francji, Niemiec, Wielkiej
Brytanii i Włoch) w Monachium w 1938,
kiedy to narzucono Czechosłowacji zmiany graniczne zgodne z dyktatem niemieckim. Rozwiązanie to okazało się nietrwałe
i przez wielu historyków uważane jest za
udzielenie Niemcom zachęty do dalszej
ekspansji, a więc w konsekwencji – za krok
ku nowej wojnie światowej. Szukanie kompromisu oznacza, że strony konfliktu gotowe są akceptować rozwiązanie, które żadnej
z nich nie satysfakcjonuje w pełni, ale też
żadnej nie pozostawia bez częściowej satysfakcji.
Drugą zasadą pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych jest oparcie przyjmowanego
rozwiązania na prawie międzynarodowym. Prawo to jest rezultatem woli suwerennych państw,
które w zawieranych dobrowolnie
traktatach ustanowiły zasady postępowania państw w ich wzajemnych stosunkach. Swoistość prawa
międzynarodowego polega na
tym, że (w odróżnieniu od prawa
wewnętrznego poszczególnych
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państw) brak jest suwerena dysponującego środkami przymusu
pozwalającymi wymusi respektowanie prawa. Wprawdzie Karta
Narodów Zjednoczonych wyposażyła Radę Bezpieczeństwa ONZ
w prawo nakładania sankcji (w tym
zbrojnych) na państwo drastycznie
łamiące prawo międzynarodowe,
ale prawo weta przysługujące pięciu stałym członkom Rady Bezpieczeństwa powoduje, że ciało to nie
jest w stanie nałożyć sankcji na stałego członka lub na inne państwo,
które korzysta z parasola ochronnego ze strony któregoś ze stałych
członków. Dlatego postulowana
tu zasada rozstrzygania sporów
międzynarodowych na podstawie
prawa pozostaje normą szlachetną,
ale trudną do realizacji.
Trzecią zasadą jest oparcie przyjmowanych rozwiązań na poszukiwaniu wspólnych
interesów. Strony konfliktu mają różnorodne interesy, w tym także takie, które nie są
bezpośrednio związane z przedmiotem sporu. Szukając pokojowego rozwiązania sporu, warto więc stosować regułę „coś za coś”.
Jeśli chcemy uzyskać zgodę jednej strony na
to, na czym zależy drugiej, to należy oferować jej wymierne korzyści w obszarze,
na którym jej zależy. Zamiast więc grozić
sankcjami, warto czasem zaoferować korzyści stronie, od której chcemy coś uzyskać.
W przeciwnym wypadku pozostaje nadzieja
na to, że uda się przeforsować postulowane
rozwiązanie za pomocą sankcji lub zagrożenia nimi. Zaletą takiego podejścia jest to, że
oferowana rekompensata może być realizowana w innym obszarze niż ten, którego dotyczy pierwotny konflikt interesów. Dobrze
znanym przykładem jest pokojowe rozwią-
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zanie tak zwanego kubańskiego kryzysu rakietowego w 1962 roku. Związek Radziecki
pod presją USA wycofał rakiety średniego
zasięgu z terytorium Kuby, ale otrzymał ze
strony USA gwarancje, że Kuba nie zostanie
zaatakowana i że po pewnym czasie rozmontowane zostaną rakiety amerykańskie
ulokowane na terytorium Turcji23.
Czwartą zasadą jest odrzucenie przekonania, że dysponuje się absolutną racją moralną, której odmawia się drugiej stronie.
W polityce państw pełne stosowanie się do
uniwersalnych norm moralnych stanowi
bardziej upragniony ideał, niż polityczną
rzeczywistość. Gdy jedna ze stron siebie
usprawiedliwia z wszelkiego łamania norm
moralnych, a drugą stronę potępia w kategoriach moralnych, pokojowe rozwiązanie
sporu staje się trudniejsze, a czasem nawet
niemożliwe. Używanie racji moralnych
dla obrony własnych i dyskredytowania
cudzych posunięć jest rozpowszechnioną
praktyką państw – nie tylko dyktatorskich,
ale także demokratycznych. Utrudnia to
znajdowanie pokojowych rozwiązań, gdyż
stanowi pokusę, by jednej tylko (własnej)
stronie przyznawać absolutną rację. Odrzucenie moralizatorskiej retoryki nie oznacza
rezygnacji z racji moralnych, ale zakłada, że
szukające pokojowego rozwiązania strony
powinny zrezygnować ze stosowania podwójnych kryteriów moralnych – innych
wobec własnych zachowań, a innych wobec
zachowań adwersarza.
Poszukując pokojowego rozwiązania konfliktu międzynarodowego
musimy jednak być świadomi tego,
że nie wszystkie konflikty mogą
znaleźć takie rozwiązanie. Jeśli
przeciwieństwo interesów jawi się
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Graham T. Allison, Essence of Decision: Explaining
the Cuban Missile Crisis, Boston 1971.

stronom jako nieprzezwyciężalne,
a zbrojne rozwiązanie konfliktu z tej
czy innej przyczyny nie wchodzi
w grę, powstaje sytuacja określana
jako ‘zamrożony konflikt’. Były minister spraw zagranicznych Adam
Daniel Rotfeld sądzi, że w świecie
dzisiejszym konflikty takie będą występowały coraz częściej, a granica
między wojną i pokojem ulega częściowemu zatarciu24. Po drugiej wojnie światowej do najważniejszych
zamrożonych konfliktów należą: (1)
trwający od 1947 roku konflikt między Indiami a Pakistanem o Kaszmir,
(2) trwający od 1948, zrodzony z tureckiej interwencji wojskowej w 1974
roku, konflikt cypryjski25. W wyniku
rozpadu Związku Radzieckiego
pojawiły się zaś kolejne zamrożone konflikty, których źródłem jest
złożona struktura etniczna nowo
powstałych państw. Są to konflikty
w Górskim Karabachu, Abchazji,
Osetii Południowej i Naddniestrzu.
W 2014 roku do listy tej doszedł
konflikt rosyjsko-ukraiński o Krym,
którego wcielenie do Federacji Rosyjskiej nie zostało uznane przez
Ukrainę i inne państwa, co jednak
nie powoduje zmiany nowego status quo26.
Adam Daniel Rotfeld, „Porządek międzynarodowy. Paradygmaty zmiany”, Sprawy Międzynarodowe, nr 4, 2014 r., s. 31-54.
25
Konflikt ten powstał w wyniku nieudanego przewrotu dokonanego przez Greków cypryjskich, mającego na celu przyłączenie Cypru do Grecji, na co
Turcja (zgodnie z zasadami traktatu londyńskiego
z 1960 roku o niepodległości Cypru) zareagowała
wojskową okupacją północnej części wyspy, gdzie
powstała Turecka Republika Północnego Cypru.
26
Znakomitą i bezstronną analizę tego konfliktu dał
ostatnio słoweński politolog Anton Bebler („Crimea and the Russian-Ukrainian conflict”, Europej24
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Interesującym przykładem zamrożonego
konfliktu jest Kosowo, którego oderwanie
od Serbii w wyniku zbrojnej interwencji
państw NATO w 1999 roku spowodowało wieloletni impas w stosunkach między
Serbią i Kosowem, którego niepodległość
została uznana przez większość członków
ONZ (w tym przez większość państw należących do NATO i do Unii Europejskiej).
Konflikt ten przez kilkanaście lat pozostawał zamrożony, gdyż ani Serbia, ani szereg
innych państw (w tym Rosja i Chiny) nie
były skłonne do uznania oderwania Kosowa
od Serbii, ale nie miały siły, by przywrócić
władzę Serbii nad Kosowem27. Ostatnio pojawiają się jednak sygnały świadczące o tym,
że pod wpływem Unii Europejskiej Serbia
dokonuje stopniowej rewizji swego stanowiska w sprawie międzynarodowego statusu
Kosowa.
ski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych,
nr 1/32/2015, s. 5-25).
27
Anton Bebler, „Kosowo jako problem międzynarodowy”, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków
Międzynarodowych, nr 4/15/2010, s. 5-21.
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Zamrożone konflikty są konsekwencją tego, że wojna nie stanowi już sposobu
rozwiązywania sporów międzynarodowych,
jak to było nagminne przed drugą wojną
światową, i zmian, które ta ostatnia przyniosła w charakterze wojny. Są zazwyczaj
ceną płaconą za to, że strony nie są w stanie
znaleźć pokojowego rozwiązania konfliktu,
a na rozwiązanie wojskowe nie mają siły.
Istnienie takich konfliktów przypomina,
że nie żyjemy w świecie idealnym, lecz
w świecie, w którym pokój wymaga trudnego i uporczywego wysiłku przywódców
państw i liderów opinii publicznej28.
28

Tekst ten został przedstawiony jako referat plenarny na międzynarodowej konferencji nt. „Wojna
i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę
Bezpieczeństwa w miejscowości Galiny w dniach
17-19 lutego 2016 roku, i jest przewidziany do
publikacji książkowej materiałów z tej konferencji.
Autor i Redakcja dziękują organizatorom konferencji za wyrażenie zgody na opublikowanie go
w naszym kwartalniku.

Dariusz Czajka

Paradygmatyczny rys
historyczny dotyczący argumentacji. Od presokratyków
do Toulmina

Racjonalne paradygmaty
argumentacji
Sposób myślenia, dochodzenia do
wniosków lub konstatacji opiera się
na dwóch porządkach: powinności
oraz bytu. Jak powinniśmy myśleć?
Jak faktycznie myślimy? To dwa pytania nawiązujące do tych dwóch
paradygmatów. Myślenie człowieka to fundamentum relationis jego
styczności zarówno ze światem
wewnętrznym, jak i tym go otaczającym. Jakość owego myślenia,
trafność refleksji warunkuje jego
pozycję w świecie społecznym, determinuje jego los. Równie ważne
jest artykułowanie własnych myśli
w określonym logiczno-funkcjonalnym porządku. Dochodzenie do
prawdy wewnętrznej i jej transcendowanie w przestrzeń społeczną
powinno mieć wymiar uniwersalny
poprzez stosowanie optymalnych

wzorów formułowania i prezentacji
konkluzji – zarówno odnośnie do
istnienia i znaczenia określonych
stanów rzeczy, jak i uzasadniania
trafności (prawdziwości) procesu
prowadzącego do owych wniosków lub konstatacji; wspólne paradygmaty racjonalnego myślenia
pozwalają nam zrozumieć siebie
nawzajem, są bronią przeciwko
kłamstwu, ułatwiają komunikację
społeczną. Potrzebę znajdowania
wspólnych paradygmatów myślenia
dostrzegał już Arystoteles, stwarzając wzory myślenia dedukcyjnego
i indukcyjnego. Wielu późniejszych
filozofów, epistemologów i logików
– mimo wielokrotnych, bardziej lub
mniej udanych prób – nie odnotowało równie wielkich osiągnięć
w poglądach na naturę nowoczesnego ludzkiego myślenia. Oczywiście, że zarówno logika formalna,
jak i epistemolodzy pokroju Francisa Bacona, Davida Hume’a czy
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Johna Stuarta Milla udoskonalali
narzędzia logicznego myślenia, ale
rdzeń paradygmatyczny pozostał
ten sam. Logikę pojmuję tutaj szeroko – dotyczy nie tylko procesu
wnioskowania logicznego ścisłym
sensie, ale i percepcji, która też jest
rodzajem wnioskowania tout court,
tyle że bez przesłanek, jak to trafnie
ujął Edmund Husserl.
Proces argumentacji – co oczywiste –
należy do logiki zbioru racjonalnego myślenia, a zatem jest osadzony na dwóch pniach
poznania, z którego wyrastają konary i gałęzie ożywiane sokami dedukcji oraz indukcji. Nie są to jednak czyste sylogizmy czy
też kanony indukcji J.S. Milla. Permutacje
zaproponowane przez Karla R. Poppera,
Chaima Perlmana, Jürgena Habermasa czy
wreszcie Stephena Toulmina są dobrymi
tego przykładami.
Wspomniani wyżej filozofowie formułując pewne uniwersalne kody argumentacyjne zwracali uwagę bądź na strukturę
elementarną, bądź funkcję i warunki skuteczności procesu intelektualnego dowodzenia trafności wniosków.
W tej części zajmę się ewoluującymi na
przestrzeni wieków paradygmatami, czyli
zbiorami refleksji filozofów na temat argumentacji jako funkcji formowania prawdziwych przekonań. Przypomnijmy zatem,
co współcześnie rozumiemy przez pojęcie
paradygmatu.
Thomas Samuel Kuhn
Kuhn uznając w pierwszym znaczeniu paradygmat jako konstelację grupowych przekonań
synonimicznie określił to zjawisko
jako matrycę dyscyplinarną, która zawiera kilka konstytutywnych
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i klasyfikacyjnie wyróżnionych elementów – tj. symboliczne uogólnienia podzielane przez daną
społeczność, przekonania dotyczące podobnego rozumienia zjawisk
empirycznych czy metafizycznych.
Siła przeświadczeń grupowych ma
wpływ na sposób i siłę argumentacji w procesie wnioskowania.
Rola, jaką odgrywa dostrzeganie związków podobieństwa (analogii), ujawnia się
w stosowaniu wszelakiej rodzajowo argumentacji. Uczeni rozwiązują problemy
modelując je na wzór poprzednich rozwiązań, często tylko w minimalnym stopniu
uciekając się do pomocy symbolicznych
uogólnień. Nie inaczej jest w argumentacji
prawniczej. Podobne sytuacje prowokują
zastosowanie podobnych wzorów, reguł,
zasad i procedur. To, co działało w jednej
sytuacji, może działać i w innej, podobnej
do tej pierwszej. Politycy często powielają
podobne wzory zachowań, które przywiodły ich wcześniej do zwycięstwa wyborczego. Podobieństwa percepcyjne, podobne
schematy wnioskowania, stereotypy w myśleniu o innych i o świecie to istota i emanacja konformizmu życia dnia codziennego.
Istnieje takie milczące założenie,
potocznie dość oczywiste, że jednostki należące do tej samej grupy
mają w miarę wspólne wychowanie, język, doświadczenie i kulturę
– są więc powody, by sądzić, że ich
wrażenia są takie same. Jak w przeciwnym razie, pyta Kuhn, można by
zrozumieć pełnię ich komunikacji
i wspólnotę ich behawioralnych
odpowiedzi na otoczenie.

Trzeci z elementów matrycy dyscyplinarnej to wartości. Zwykle są one wspólne
różnym społecznościom, bardziej rozpo-
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wszechnione niż symboliczne uogólnienia
czy modele – i dlatego to one w znacznym
stopniu są źródłem poczucia wspólnoty
więzi, integrującej wokół nie tylko przekonań, ale i przeżyć mentalnych.
Paradygmaty argumentacyjne
w koncepcjach presokratyków.
Teoria argumentacji przed Sokratesem, Platonem i Arystotelesem
Wiara w moc słowa mówionego towarzyszy cywilizacjom w różnych ich epokach
historycznych. Zaczęło się to w sposób
symptomatyczny już w kulturze starogreckiej, w czasie tworzenia tzw. retoryki sycylijskiej.
Umiejętność, piękno przemawiania,
kunszt argumentacji w takich dziełach jak
Iliada czy Odyseja zaskakuje piękną formą
wypowiedzi. Sztuka wymowy formuje się
długo przed jej końcowym, wieńczącym
dzieło teoretycznym opracowaniem. Podbudowana teoretyczną refleksją wymowa
swój największy rozkwit zawdzięcza demokratycznie zarządzanym Atenom, zrodziła
się zaś na Sycylii. Empedokles z Akragas,
Gorgiasz z Leontinoi rozbudowali naukę
o prawdopodobieństwie jako podstawę
sztuki przekonywania, wprowadzili podział mowy oratorskiej na trzy części: prooimion, agon i epilog. W agon oni pierwsi
wyróżnili opowiadanie oraz argumentację.
W tym czasie historycznym najlepszym
przedstawicielem sztuki przekonywania
był Gorgiasz – sofista. Kładł on duży nacisk na rozwijanie logicznej argumentacji,
nazywając tę metodę dialektyczną, czyli
sztuką przekonywania, sztuką prowadzenia sporu (erystyką). Nadużywanie tej
sztuki do udowodnienia przeciwstawnych
tez w oderwaniu od materialnych argumentów prawdziwości twierdzeń odebrało

erystyce wiarygodność i nadało pejoratywne znaczenie tej nazwie. Jak pisał Tadeusz Kotarbiński, w erystyce, szczególnie
tej wyartykułowanej w 36 tezach przez
Schopenhauera, chodzi o takie chwyty,
których używają w sporze ci, co za wszelką
cenę – a więc i za cenę prawdy, słuszności,
poprawności wywodu – chcą koniecznie
postawić na swoim, zrobić tak, żeby ktoś
uznał, że oni mają rację. Stary to bardzo
fach, zauważa dalej autor – znawstwo sztuczek szalbierczych w sporze. W starożytnej
Helladzie kultywowano ich analizę nader
wnikliwie (por. traktat Maximosa O zarzutach trudnych do odparcia). Myśl grecka dotycząca sztuki prowadzenia sporów
w demokracji ateńskiej nabierała nowego
ewolucyjnego wyrazu właśnie w poglądach
Gorgiasza. To on pierwszy nauczanie retoryki oparł na toposach (gotowych wzorach), z których korzystali jego uczniowie
przy opracowywaniu mów. Stosowaną już
wcześniej zasadę prawdopodobieństwa
poszerzył o element właściwego momentu,
nakazującego konieczność uwzględnienia
charakteru mówcy i wszelkich okoliczności
sprawy stanowiącej przedmiot danej mowy.
W ten sposób stworzył mocne podstawy
dla rozwiniętej w retoryce zasady stosowności (adekwatności – πρέπον). Kształtował wiedzę psychologiczną oraz sposoby
wpływania na afekty słuchaczy.
Także Protagoras z Abdery wywarł
istotny wpływ na rozwój metody retorycznej dzięki swym studiom gramatycznym.
Dokonał klasyfikacji zdań, wyodrębniając
zdania oznajmujące, pytajne, rozkazujące
i życzeniowe. Był pierwszym, który pokazał, w jaki sposób o każdej rzeczy można
sformułować dwa przeciwstawne zdania.
We współczesnym nurcie jego poglądy
rozwinęli John Austin, Jürgen Habermas
czy John Searle, którzy zwracali uwagę
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na intencjonalne roszczenia wypowiedzi
mówców.
Najwybitniejszym uczniem Gorgiasza był Sokrates. Swą filozofię
poznania opierał na przekonaniu,
że nie jest możliwa pełna wiedza,
że ludzie w swoim postępowaniu
muszą kierować się mniemaniem,
doświadczeniem i prawdopodobieństwem. Sokrates, podobnie jak
inni sofiści, określał retorykę jako
sztukę przekonywania. Nie rozróżniał tak jak Arystoteles trzech rodzajów wymowy, lecz mówił o rodzaju
doradczym i sądowym oraz o pochwałach i naganach, które mogą
występować we wszystkich rodzajach mów. Przyjmował tradycyjny
podział mowy sądowej, wyróżniając w niej:, wyjaśniające, zawierające
wstępne założenia lub stan sprawy
(προοίμιον, łac. prooemium), opowiadanie (διήγησις, łac. narratio),
które nazwał zajęciem stanowiska,
argumentację (πίστις, łac. argumentatio) oraz epilog (ἐπίλογος,
łac. peroratio). Zalecał, aby opowiadanie było krótkie, jasne i prawdopodobne. Był wrażliwy na poczucie
stylu, przestrzegał przed używaniem wyrazów rzadkich, sztucznych
oraz neologizmów. Zalecał jasny
i uporządkowany sposób przedstawiania poszczególnych punktów
sprawy. Stworzył teorię okresu retorycznego, który miał być nie tylko
podstawową, organiczną jednostką słowno-myślową, ale zarazem
jednostką rytmiczną i muzyczną.
Współczesnym synonimem okresu
retorycznego jest moduł argumentacyjny.
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Sokrates i Platon
W swego rodzaju kontrze konceptualnej do myśli sofistów formułowali swoje poglądy wspomniany wyżej Sokrates
i Platon. Ten ostatni odmawiał statusu
naukowości sztuce retorycznej. Dziedzina
ta opiera się jego zdaniem wyłącznie na
prawdopodobieństwie i na zmiennej opinii ludzkiej – jest zatem jedynie rutynową
umiejętnością przekonywania słuchaczy
wedle arbitralnej woli mówcy. Reprezentował on w tym względzie pragmatyczny nurt myślenia o relatywnej prawdzie,
w nowszych czasach sformułowanej przez
Williama Jamesa – który sądził, że prawda
jest tym, co działa. A mowa działa, gdy jest
zrozumiała i akceptowana przez określone
audytorium.
W aspekcie funkcjonalnym formułując
porządek powinności retoryka – zdaniem
Platona – aby nabrała cech sztuki, winna
jednak dążyć do odkrycia prawdy substancjalnej, którą musi najpierw znać sam mówca. Filozoficzna dyspozycja intelektualna
mówcy i słuchaczy decyduje o wyborze
stosownej formy mowy, zapewniając jej logiczną zwartość i jednolitość.
Mowa musi być zbudowana na wzór
żywego organizmu i każda jej część musi
spełniać określoną, właściwą jej funkcję
względem całości. Przedstawione w mowie rozumowanie powinno wychodzić od
definicji, uwzględniać podział rzeczywistości na właściwe jej klasy oraz odznaczać się
ścisłością i jasnością. Nadto, skoro celem
retoryki jest przekonanie słuchacza, mówca winien być dobrym psychologiem; musi
znać zróżnicowaną naturę ludzką i sposoby
wpływania na zachowanie ludzi. Porównanie sztuki wymowy i zawartej w niej argumentacji do organizmu zaprezentował
współcześnie Stephen Toulmin.
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Sokratyczna majeutyka – metoda rozumienia rzeczywistości
i uzasadnienia trafności procesu
poznania
Ta metoda dowodzenia prawdy,
rozpropagowana przez Sokratesa,
jest czystą postacią dialektyki. Dialektyka, czyli metoda poszukiwania
i uzasadnienia wiedzy na drodze pytań i odpowiedzi, nie została wynaleziona przez Sokratesa. Wydaje się,
że pierwszy uprawiał ja w sposób
systematyczny Zenon z Elei, uczeń
Parmenidesa; są jednak podstawy
do twierdzenia, że Sokrates tę metodę rozwinął. Motywem przewodnim dialogów sokratycznych było
pragnienie, aby dojść z innymi ludźmi do porozumienia i jednomyślnej
zgody na temat przedmiotów, które miały dla wszystkich słuchaczy
i uczestników dyskusji dużą wartość. W tym celu Sokrates zaczyna
zawsze od tego, co jego rozmówcy uznają za pewne. Twierdzenie,
co do którego panuje taka zgoda,
służy za podstawę, czyli hipotezę;
z kolei rozważa się wynikające z niej
konsekwencje i bada zgodność z innymi twierdzeniami, które w naszym
przekonaniu uchodzą za pewne.
Szczególnym momentem w tym
dialektycznym procesie myślowym
jest wykrycie sprzeczności, a gdy
ten test falsyfikacyjny nie potwierdzi
istnienia żadnej sprzeczności – poszukiwanie harmonii, czyli koherencji. W pismach Platona Sokrates
zawsze udaje, że jedynie wydobywa
wiedzę, jaką już posiada wypytywany przezeń człowiek; dlatego porównuje się do położnej.

Metodę sokratyczną stosuje się z powodzeniem do tych kwestii, co do których
mamy już dostateczną wiedzę, by dojść do
właściwego wniosku, lecz dotychczas – za
sprawą chaosu myślowego lub braku analizy czy też elementarnej koncentracji – nie
zdołaliśmy zrobić najlepszego logicznego
i epistemicznego użytku z tego, co wiemy.
Dialektyczna metoda pytań i odpowiedzi
ma zastosowanie w rozumowaniu formalnym, tj. logiczno-funkcjonalnym; jest
dobra do znajdowania wszelkich sprzeczności falsyfikujących hipotezę prawdziwości twierdzeń, wspiera zatem konieczność
zapewnienia logicznej konsekwencji wywodu – opierając się jednak na już posiadanej
wiedzy. W dialektyce sokratycznej metodą pytań i odpowiedzi stosujemy tzw. test
wiedzotwórczy, wydobywający z pokładów
pamięci wiedzę już zdobytą i zinternalizowaną, choć jeszcze nie uporządkowaną
w funkcjonalną całość. Zdaniem Bertranda Russella metoda ta jest jednak bezskuteczna, gdy idzie o odkrycie nowych faktów,
a więc spełnianie funkcji kreatywnej, nie
zaś jedynie receptywnej w nauce. Może jednak być przydatna w dyskursach prawnych,
które w głównej mierze oparte są na rekonstrukcji już zaistniałych faktów.
Komentator i propagator myśli Sokratesa – i jego najbardziej znany uczeń – Platon
uważał, że dialektyka, prawda i dobro, rozumiane jako wiedza, to trzy pojęcia kluczowe
dla zrozumienia istoty retoryki argumentacji. Platon wyjaśnia konieczność rzeczowego, nie zaś tylko formalnego wykształcenia
mówcy. Skoro ma on wpływać na dusze
słuchaczy, jego właściwa umiejętność polega nie tyle na tworzeniu kunsztownych
wypowiedzi, ile na uprawianiu psychologii
i znajomości całego świata ludzkiej natury, wraz ze wszystkimi jej namiętnościami
i władzami umysłu i woli. Podobnie jak le-
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karz, mówca musi dokładnie wiedzieć, czy
natura jakiejś rzeczy jest prosta, czy różnorodna; jak ona działa bądź też jak rozmaite
jej postacie oddziałują na siebie nawzajem.
Mówca musi być obeznany ze stanami duszy, ich pochodzeniem oraz z odpowiadającymi im formami krasomówstwa. Tym
samym, zdaniem Platona punkt ciężkości
w procesie kształtowania sztuki argumentacji jako formy przekonywania przenosi
się na psychologię, ale nie tylko. W Fajdrosie wykazuje, że wiedza interdyscyplinarna
jest niezbędna dla każdego profesjonalnie
zorientowanego retora, przypominając,
że wyszukanie tego, co ludziom trafia do
przekonania (eiko) – a na tym przeważnie
opierała się wiedza retoryczna sofistów –
wymaga uprzedniego poznania prawdy.
Nie chęć przypodobania się ludziom, ale
autorytet prawdy rozumianej metafizycznie
i w sposób absolutny jest najwyższą wartością i celem wszelkiej argumentacji, nawet
za cenę, jaką zapłacił sam Sokrates, wdrażając ten ideał w swojej obronie.
W podsumowaniu można powiedzieć, że zdaniem Platona retoryka jest sztuką przekonywania
ludzi w dysputach filozoficznych,
politycznych, sądowych w oparciu o argumenty osadzone na
autorytecie prawdy, formułowane
i przedstawiane za jakaś tezą lub
przeciw niej. Tego rodzaju przeciwstawienia są obecne w ludzkim
myśleniu i mówieniu. Ostatecznym
źródłem jest zdolność porównania
wszystkiego ze wszystkim. Sztuka dowodzenia retorów operuje
przede wszystkim odwoływaniem
się do podobieństw. Na samym początku każdego procesu dowodzenia i dyskusji jest jednak właściwe
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określenie eidos, czyli przedmiotu.
Z punktu widzenia struktury (konstrukcji) każdy proces argumentacji
winien działać jak żywy organizm.
Nie może istnieć bez głowy i nóg,
powinien mieć jakiś początek
i koniec, a wszystkie jego członki
powinny pozostać we właściwym
stosunku do siebie nawzajem i do
całości. Tę samą refleksję podjął
wiele wieków później Gottfried
Wilhelm Leibniz z jego logiczno-funkcjonalnym systemem wynikania zasad pierwotnych i wtórnych.
Warto także podkreślić, że Platon
wyróżnił dwa uzupełniające się sposoby
prezentacji argumentów w dialektyce dyskursu: analizy i syntezy pojęciowej. Jego
zdaniem te dwie wzajemnie uzupełniające
się metody razem stanowią całość strukturalną metody zwanej dialektyką. Istotne w poglądach Platona jest zauważenie
konieczności interdyscyplinarnego kształtowania dyspozycji retorów, którzy winni
wykorzystywać samoistne wielopłaszczyznowe jednostki wiedzy jako argumenty
potwierdzające wcześniej przyjęte hipotezy.
Arystotelesowski paradygmat
sztuki argumentacji
Arystoteles w swoim Organonie dopełnił i rozwinął myśl obejmującą sztukę
argumentacji, nadając jej racjonalistyczny
rys, a zatem logiczno-metodyczną pieczęć. Według Stagiryty istotą argumentacji należącej do tzw. sztuki retorycznej
jest umiejętność metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do każdego
przedmiotu poznawczego może być przekonywające.
Retoryka jako sztuka przekonywania
jest antystrofą dialektyki, a więc jakby jej
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siostrą bliźniaczą. Obie dziedziny wszak
dotyczą tego samego rodzaju spraw, a mianowicie spraw znanych wszystkim ludziom,
gdyż każdy człowiek w jakiejś mierze ma
do czynienia z podtrzymaniem lub podważeniem jakiegoś sądu, z oskarżeniem,
krytyką, obroną, istotą zaś tych postaw jest
argumentacja.
Zdaniem Arystotelesa argumentacja uzewnętrznia się w formie
dialektyki (endoxa – ἔνδοξα). Dialektyka posługuje się zaś formą
dialogu, pytań i odpowiedzi – zarówno przy obronie własnej tezy,
jak i zbijaniu tezy przeciwnej. Argumentacja stosowana w owej dialektycznej krzyżowej metodzie nie ma
ścisłe naukowego charakteru, opiera się bowiem na przesłankach,
które tylko w większości wypadków
wydają się prawdziwe, na ogólnym
przekonaniu, na opinii większości
lub opinii autorytetów w danej
dziedzinie, na tym, co Arystoteles
nazywa właśnie endoxa, jednym
słowem – na przesłankach jedynie prawdopodobnych. Jednakże
dialektyka czerpie swe prawdopodobne przesłanki oraz wynikające
z nich wnioski korzystając z sylogizmów i indukcji. W odróżnieniu od
sylogizmu apodejktycznego, właściwego argumentacji naukowej,
Arystoteles stworzył stosowny dla
dialektyki sposób dedukcyjnego
myślenia i nazwał go sylogizmem
dialektycznym. Retoryka sądowa czy polityczna dotyczą zatem
tego rodzaju spraw, w których
trzeba umieć znaleźć argumenty
„za” i „przeciw” oraz wykazać, co
jest w danym przypadku bardziej

prawdopodobne. Retoryka musi
stosować metodę dialektyczną.
Arystoteles, wzorując się na dialektyce,
stworzył dla retoryki nową odmianę sylogizmu, którą nazwał entymematem, a który
podobnie jak sylogizm dialektyczny opiera
się na przesłankach czerpiących swój materiał z toposów zapewniających uzyskanie
prawdopodobnego wniosku logicznego; argumentacja to podstawowy środek przekonywania, ale niejedyny. Filozof zdawał sobie
sprawę, że w praktyce pełne uwierzytelnienie argumentacji logicznej można uzyskać
tylko wówczas, gdy jednocześnie zaufanie
u słuchaczy wzbudzi charakter i reputacja
mówcy i gdy potrafi on tą mową wprawić
słuchaczy w odpowiedni stan emocjonalny.
Zatem Arystoteles – za Gorgiaszem i Platonem – podkreślał wagę psychologicznych
uwarunkowań kunsztu przekonywania.
Jednakże swoistym centrum grawitacji procesu argumentacji, jego
zdaniem, jest retoryczny sylogizm, entymem oraz przytaczanie przykładów – jako indukcyjny
model rozumowania, pozwalający
w granicach prawdopodobieństwa
ustalić stan faktyczny sprawy. Budzenie wrogości, litości, trwogi czy
empatii należy traktować w sposób pochodny względem metod
logiczno-empirycznych.

Jak zauważa Henryk Podbielski, Arystoteles jest świadomy, że same argumenty
logiczne, chociaż winny stanowić najważniejszy środek przekonywania, wymagają
w praktyce wsparcia w postaci wiarygodności mówcy i stanu emocjonalnego słuchaczy. Mówca może np. zdobyć zaufanie
słuchaczy, jeśli swą mową wykaże jednocześnie praktyczną mądrość, szlachetność
i życzliwość.
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Także nastawienie słuchacza, jego dyspozycje psychiczne czy intelektualne są
ważnym czynnikiem kształtującym treść
i formę argumentacji – i jej cel, jakim jest
przekonanie. Pełne porozumienie miedzy mówcą a słuchaczem może nastąpić
tyko wtedy, gdy proces ten obejmuje całą
ich osobowość. Rozum, wola i uczucia
to subiektywne elementy procesów psychicznych człowieka i wszelka argumentacja winna znać czynniki warunkujące ich
kształtowanie w pożądanym kierunku.
W tym kontekście staje się zrozumiale, dlaczego obok argumentacji logicznej
wielką wagę przywiązuje Arystoteles również do wiarygodności związanej z etosem
mówcy i nastawieniem psychicznym słuchacza.
Arystoteles zwracał uwagę nie
tylko na konfirmacyjny, ale i falsyfikacyjny charakter argumentacji. I dlatego jego zdaniem trzeba
umieć udowodnić przeciwstawny
pogląd nie po to, by w pełni wyjaśnić sprawę, ale by być przygotowanym na zbicie argumentów
tego, kto usiłuje udowadniać fałsz.
Zapewnia jednak, że to, co prawdziwe i lepsze, jest ze swej natury łatwiejsze do udowodnienia
i bardziej wiarygodne. Kluczem do
zrozumienia całej koncepcji (paradygmatu) argumentacji retorycznej Arystotelesa jest zrozumienie
polisemantycznego i semantycznie
otwartego środka przekonywania.
Mówi on o trzech środkach przekonywania zewnętrznych, tzw. źródłowych, nie wynalezionych przez
samą sztukę przekonywania, takich
jak zeznania świadków, dokumenty, oraz o środkach, których wy-
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nalezienie zawdzięczamy sztuce
wymowy i które możemy nazwać
retorycznymi. One w istocie rzeczy winny stanowić podstawę retorycznego uwierzytelnienia. Jest
jednak i trzeci środek przekonywania. W literaturze przedmiotu
ścierają się w tym względzie przeciwstawne interpretacje: tradycyjna, wedle którego owym środkiem
jest entymem, i nowsza, tzw. proof
by argument, czyli dowodzenie na
podstawie argumentów, bądź też
the explanation, the factual evidence of the subject, czyli wymowa samych faktów. Entymem i przykład
są pojęciami zasadniczymi, dwoma
podstawowymi sposobami logiczno-funkcjonalnego argumentowania, które mają zastosowanie nie
tylko w argumentacji rzeczowej,
ale i w odniesieniu do afektów czy
charakteru.
Różnice miedzy entymemem a przykładem Arystoteles wyjaśnił w Topikach, gdy
pisał o sylogizmie i indukcji. Kiedy więc
przeprowadzamy dowod naszego twierdzenia na podstawie wielu podobnych
przypadków – w dialektyce nazywa się to
indukcją, a w retoryce Arystoteles nazwa to
przykładem. Kiedy natomiast wykazujemy,
że z pewnych przesłanek, ponieważ są one
zawsze lub najczęściej prawdziwe, wynika
nowe i różne od nich zdanie, które jest również prawdziwe – rozumowanie to nazywamy w dialektyce sylogizmem, w retoryce
zaś entymemem. Entymem opiera się przy
tym na niewielu przesłankach (i najczęściej na mniejszej ich liczbie niż normalny
sylogizm). Jeśli bowiem jakaś przesłanka
jest ogólnie znana albo powinna być znana,
nie ma potrzeby jej wymieniać, funkcjonu-
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je ona w umysłach jako tzw. przekonania
w tle. Sylogizm retoryczny rzadko opiera
się na przesłankach zakładających stosunek
konieczności, lecz zasadza się na faktach
i regułach, które są prawdopodobne.
Ze znaków faktologicznych jedne pozostają w takim stosunku do wniosku, jak
szczegółowe do ogólnego, a inne jak ogólne
do szczegółowego. Znaki empiryczne (fakty, z których możemy wywieść wniosek, tj.
mogą stanowić przesłankę mniejszą sylogizmu), inaczej mówiąc symptomy zjawiskowe – nazywamy dowodem.
Dla znaków, które odsłaniają tego rodzaju stosunki jak to, co szczegółowe, do
tego, co ogólne – ilustrację stanowi następujący przykład. Fakt, że Sokrates był
mądry i sprawiedliwy, jest znakiem, że
człowiek mądry jest sprawiedliwy. Nie jest
to jednak przesłanka, która tworzy sylogizm na zasadzie stosunku konieczności.
Jeśli natomiast powiemy, że jak ktoś ma
gorączkę, jest to znak empiryczny, że jest
chory – znak ten ma charakter oczywisty
(konieczny) z uwagi na posiadaną ogólną
wiedzę o symptomatach (znakach) tego, co
nazywamy ogólnie chorobą.
Sylogizm dialektyczny
i retoryczny
Sylogizm retoryczny ma działać
w całej sferze umysłowo-psychicznej człowieka, co ma związek
z jego myśleniem praktycznym,
wolą, wyobraźnią i uczuciami.
Arystoteles nazywa entymemem
właśnie sylogizm retoryczny i podkreśla, że jego podstawą jest prawdopodobieństwo i tzw. znaki. Ma
on strukturę sylogistyczną, chociaż
ze względu na charakter przesłanek, z których jedna, powszechnie

traktowana jako prawda lub opinia,
jest w wartkim nurcie dialogu pomijana, sylogizm retoryczny zredukowany jest najczęściej do dwóch
elementów i wyrażony w formie: p,
więc q.
Istotną kwestią przy stosowaniu sylogizmów dialektycznych czy retorycznych jest
znajomość toposów i umiejętność korzystania z nich. To dość tajemnicze pojęcie,
gdyż w żadnym ze swych dzieł Stagiryta
go nie definiuje; Protagoras i Gorgiasz
mianem tym określali gotowe przykłady
(wzory, sposoby) argumentowania, które
można wykorzystać stosownie do sytuacji.
Arystoteles krytykuje to, mówiąc, że dają
swym uczniom gotowe buty, zamiast uczyć
ich sztuki ich robienia. Sam zatem podał
gotowe wzory dostosowanych do typowych
sytuacji argumentów, pragnąc tym samym
pokazać podstawy i zasady sztuki argumentowania retorycznego, złączone z pojęciem
toposu.
Można pokusić się o stwierdzenie,
że toposy w starogreckiej nomenklaturze to współczesne elementy
(moduły funkcjonalne) określonego paradygmatu wiedzy. Punktem wyjścia dla Arystotelesowskiej
koncepcji toposu, jak wykazuje
Jürgen Sprute , było utrwalone
już w teorii retorycznej IV wieku
p.n.e. pojęcie toposu jako technicznego terminu, oznaczającego
charakterystyczne dla określonego tematu punkty widzenia bądź
sposób i technikę argumentowania. Pierwsze obejmują elementy
materialne, treściowe, drugie zaś
formalne. Arystoteles w tej konwencji klasyfikacyjnej dzieli toposy
na dwie kategorie: ogólne (formal-
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ne) i gatunkowe (treściowe). Poza
tym wprowadza także pojęcie toposów wspólnych dla wszystkich
rodzajów wymowy. Sam filozof
określił, że bezpośrednio tylko
topos gatunkowy nadaje się do
konstruowania sylogizmu retorycznego w jednej, adekwatnej
do danego przypadku dziedzinie
wiedzy. Toposy ogólne mają postać aksjomatów i obejmują formy
i kategorie logiczne. Nazywa je topikami, zasadami podstawowymi,
elementami, na podstawie których
można tworzyć wiele entymemów.
Przedstawione przez Arystotelesa
schematy argumentowania opierające się
na retorycznych toposach ogólnych można rozumieć jako rekonstrukcję nawyków
(paradygmatów) myślenia, która swego
uzasadnienia szuka w ówczesnych prawach
logicznych, doświadczeniu życiowym, poglądach, zasadach moralnych i innych stanach faktycznych. Dlatego argumentacja ta,
wywodząca się z nawyków społecznego, tj.
intersubiektywnego myślenia, zyskuje akceptację o sile aksjomatu.
Podobnie jak toposy gatunkowe, które
dostarczają przesłanek dla sylogizmów retorycznych, toposy ogólne, chociaż ze swej natury mają charakter asylogistyczny, spełniają
w argumentacji te same dwie funkcje: heurystyczną i uwierzytelniającą dowodowo. Tę
samą kategorię stanowią toposy, które Arystoteles zaleca wykorzystywać przy zbijaniu
zarzutów w procesach sądowych. Refutatio
to ważna sekwencja rozważań Stagiryty. Odpierać argumenty można na dwa sposoby:
albo tworząc przeciwstawne sylogizmy retoryczne, albo wnosząc sprzeciw. Ten ostatni
wnosi się na cztery sposoby: na podstawie
samej rzeczy, na podstawie przeciwieństwa,
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na podstawie istniejących już rozstrzygnięć
oraz na podstawie podobieństwa.
Na podstawie samej rzeczy kwestionujemy zakres przedmiotowy bądź cechy konstytutywne przedmiotu lub stanu rzeczy.
Na zasadzie przeciwieństwa możemy odpierać argumenty przeciwnika, podważając
zasadność stosowanej reguły (jej trafność)
lub podważając wiarygodność przesłanek
empirycznych lub świadectw.
Na zasadzie podobieństwa staramy się
poprzez porównanie podważanej hipotezy
przeciwnika przekonać o podobieństwie
przypadków. Istniejące już rozstrzygnięcia,
mimo że nie mamy systemu precedensowego, mogą mieć znaczenie praktyczne, szczególnie gdy odwołujemy się do kazusów SN.
Skoro więc prawdopodobieństwo nie
oznacza, że coś się zdarza zawsze, ale że
z reguły, oparte na nim entymemy można
podważyć za pomocą sprzeciwu, tj. wykazania niekonieczności wynikania; użycie tego
paralogizmu większą korzyść daje przy tym
obronie, niż oskarżeniu.
Można też wyważyć stopnie prawdopodobieństwa dwóch przeciwstawnych hipotez. To zaś daje się uzyskać w dwojaki
sposób: albo przez uwzględnienie częstotliwości, albo wymowy (symptomatyczności)
faktów. Podważanie faktów jako znaków
rzeczywistości i praw może mieć miejsce za
pośrednictwem falsyfikacji świadectw lub
wykazania braku wiarygodnych dowodów
tego rodzaju. Entymemy oparte na przykładach podważamy podobnie, jak prawdopodobieństwo danej hipotezy.
Sądy atrybutywne – amplifikacja
i deprecjacja
Amplifikacja oraz deprecjacja służą do
podkreślenia, czy coś jest dobre, czy złe;
sprawiedliwe czy niesprawiedliwe, lub ja-
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kiejś innej własności. Sądy atrybutywne,
które znamionują twierdzenia amplifikacyjne i deprecjonujące, nie są same w sobie
toposami (aksjomatami dialektycznymi).
Odmienną grupę stanowią toposy, które
Arystoteles nazywa wspólnymi, uniwersalnymi dla trzech rodzajów wymowy. Są one
źródłem przesłanek dla argumentacji sylogistycznej przy ustalaniu:
1) czy coś jest możliwe, czy niemożliwe;
2) czy coś się dokonało, czy nie, lub czy się
dokona, czy nie;
3) jaką dana rzecz lub fakt mają wartość –
mniejszą od innej czy większą?
Arystoteles zaznacza, że topos
możliwości jest najbardziej przydatny w wymowie doradczej, topos faktu dokonanego w wymowie
sądowej, a topos wartościowania
w wymowie popisowej (politycznej). Dowodzenie na podstawie
tego rodzaju toposów odbywa się
w analogiczny sposób, jak w przypadku toposów gatunkowych – na
zasadzie sylogizmu retorycznego
wykorzystującego jako przesłankę
większą ogólne zasady oraz doświadczenia społeczeństwa i uznane przez nie poglądy.

Stadia metody dialektycznej
w procesie argumentacji Arystotelesa
Metoda argumentacji winna zdaniem
Arystotelesa, podobnie jak i Platona, mieć
swój logiczno-funkcjonalny corpus oparty
zarówno na analitycznym, jak i syntetycznym punkcie widzenia.
Metoda ta w swym horyzontalnym
wyrazie ma charakter stadialny. Pierwszy

krok to właściwe zdefiniowanie problemu
dialektycznego. Problem dialektyczny jest
zagadnieniem przyczyniającym się bądź do
wyboru i odrzucenia, bądź prawdy i poznania – i albo sam jest zagadnieniem, albo
pomaga w rozwiązaniu innego zagadnienia. Musi być ponadto zagadnieniem, co do
którego nikt nie ma zdania albo większość
ma pogląd inny niż mniejszość. Problem
dialektyczny zawsze dotyczy określonego
przedmiotu poznania, uzasadniania jego
wyników, zatem – co oczywiste – należy
określić ów epistemiczny przedmiot.
Aby można było ustalić, że istnieje
problem dialektyczny, należy dysponować
wstępnymi hipotezami ujętymi w określonych tezach. Arystoteles uzasadnia potrzebę zastosowania tych pierwszych zabiegów
epistemicznych. W interesie wiedzy, do
której uzyskania się dąży, należy zacząć od
zbadania problemów, te zaś trzeba najpierw
przedyskutować. Dobre rozwiązanie nie
polega bowiem na niczym innym, jak na
rozwikłaniu uprzednich wątpliwości; rozwiązać węzła nie można, jeżeli się o nim nic
nie wie. Ci, którzy prowadzą badania bez
rozważenia trudności, podobni są do tych,
którzy nie wiedzą, dokąd mają się udać.
Skoro bowiem celem poznawczego wysiłku
jest prawda, to nawet jeśli przez przypadek
ją znają, to jej nie rozpoznają, ponieważ
polega ona na rozstrzygnięciu problemów
oraz wątpliwości. Temu, kto nie zaczyna od
wątpienia, prawda się nie objawia.
Aby zaś rozwiązać problem wiarygodności określonych tez (twierdzeń), należy
uruchomić alternatywnie lub koniunktywnie dwa sposoby rozumowania dialektycznego – czyli indukcję bądź dedukcję.
Zdaniem Arystotelesa indukcja jest bardziej
przekonująca i funkcjonalna z użyciem
zmysłowego poznania, natomiast sylogizm
jest bardziej skuteczny w walce z opornymi

29

Dariusz Czajka

oponentami. Arystoteles proponuje pewien
schemat postępowania w fazie formułowania elementów dedukcyjnego myślenia.
Po określeniu przedmiotu poznania oraz
krytycznych punktów dyskursu, a nadto po
sformułowaniu podstawowych hipotez stanowiących próbę wyjaśnienia i rozwiązania
określonego problemu – należy zastosować
w kolejności cztery środki, za pomocą których można uzyskać poprawne entymemy
(sylogizmy retoryczne):
1) dobieranie przesłanek;
2) możliwość rozstrzygnięcia znaczeń poszczególnych wyrażeń i ich zakresu;
3) wykrywanie różnic;
4) dostrzeganie podobieństw.
Ad 1) istnieje wiele sposobów dobierania przesłanek w zależności od rodzaju
świadectw, od ich prawdziwości, adekwatności względem natury problemu. Arystoteles mówi, że przesłanki muszą opierać
się na pewnej lub prawdopodobnej wiedzy, pochodzącej bądź z opinii większości,
bądź wszystkich opinii i ekspertyz biegłych
w danej dziedzinie uczonych. Myśli tutaj
o treści przesłanki większej w układzie sylogistycznym, odzwierciedlającej treści zasady (reguły) ogólnej.
Jego zdaniem możemy wyróżnić trzy
rodzaje przesłanek i problemów; jedne są
aksjologiczne, inne fizyczne, a jeszcze inne
logiczne. Wszystkie tego rodzaju przesłanki winny być ujęte w formie najogólniejszej.
Ad 2) drugi krok w tworzeniu logicznej
formy rozumowania ma charakter analogiczny w sensie semantycznego ustalania
znaczeń. Dotyczy z reguły niejednoznacznych odniesień przedmiotowych używanych pojęć.
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Ażeby się dowiedzieć, czy dany wyraz
ma wiele znaczeń, czy tylko jedno, trzeba
zdaniem Arystotelesa uruchomić następujące postępowanie. Najpierw trzeba wziąć
pod uwagę jego przeciwieństwo, ażeby się
przekonać, czy nie jest wieloznaczne i czy
niezgodność między nimi jest gatunkowa,
czy jedynie nazewnicza. Następnie należy
zbadać stopnie pośrednie, by przekonać się,
czy pewne znaczenia i ich przeciwieństwa
mają stopnie pośrednie, a inne ich nie mają
– i czy inne mają jeden, czy wiele stopni
pośrednich.
Pożyteczne byłoby mieć określoną
i zbadaną liczbę kluczowych znaczeń tak ze
względu na jasność (łatwiej bowiem można
zrozumieć to, co się twierdzi – konsensus
semantyczny uczestników dyskursu), jak
i ze względu na przekonanie, że rozumowania odnoszą się do samej rzeczy, a nie
jedynie do nazwy.
Jeżeli bowiem nie jest jasne, w ilu znaczeniach termin jest użyty, może się zdarzyć,
że zarówno odpowiadający, jak i pytający
nie skierują swych myśli ku temu samemu
przedmiotowi. Znajomość tych zagadnień
pomaga w odrzucaniu paralogizmów.
Ad 3) wykrywanie różnic.
Występowanie wieloznaczności należy
badać za pomocą takich i tym podobnych
środków. Różnice występujące w rzeczach
należy śledzić w obrębie samych rodzajów.
Np. czymś się różni np. mądrość od odwagi czy umiarkowania. Wykrycie różnic
jest przydatne zarówno w rozumowaniach
dotyczących tożsamości i różnicy, jak również w rozpoznawaniu, czym jest każda
poszczególna rzecz.
Gdy wykrywamy różnice między rzeczami, wykazujemy ich brak identyczności. Nadto jednym ze sposobów tworzenia
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tożsamości podmiotu lub przedmiotu jest
odróżnienie wyrażenia właściwego istocie
każdej poszczególnej rzeczy za pomocą
właściwej dla niej różnicy.
Ad 4) dostrzeganie podobieństw.
Podobieństwo powinno być badane
przede wszystkim w przypadku rzeczy należących do różnych rodzajów, według formuły: tak jak coś się ma do czegoś, tak się
też ma coś innego do czegoś innego (A:B
= C:D). Trzeba również przestudiować rzeczy należące do tego samego rodzaju, aby
przekonać się, czy to samo przysługuje im
wszystkim; o ile bowiem mają te same cechy, o tyle są podobne.
Badanie podobieństwa jest pożyteczne w tworzeniu indukcji
hipotetycznych rozumowań, jak
również w podawaniu definicji.
Jest pożyteczne w tworzeniu dowodów indukcyjnych, ponieważ
właśnie uważamy za właściwe
od poszczególnych faktów podobnych doprowadzić do ogółu.
Użyteczne jest przy tworzeniu
rozumowań hipotetycznych, ponieważ wedlug powszechnej opinii
to, co jest wśród faktów podobnych prawdą o jednym, jest także
prawdą o pozostałych. Jeśli więc
wśród tych przypadków znajduje
się jeden zasobny w argumenty,
zgodzimy się, że to, co odnosi się
do tych przypadków, odnosi się
również do przypadku badanego;
a zatem dowiódłszy prawdziwości
tamtego przypadku (podobnego, równoległego) dowiedliśmy
też prawdziwości przypadku badanego. W argumentacji prawniczej często stosuje się argument
podobieństwa, adekwatności,

podobnych przypadków rozstrzygniętych wcześniej przez Sąd Najwyższy.
Układ mowy
W przygotowaniu dotyczącym sztuki
wymowy należy uwzględnić trzy punkty:
po pierwsze źródła, z których mamy czerpać argumenty, po drugie problematykę
stylu i po trzecie – należyty układ poszczególnych części mowy.
Styl, jasność i stosowność
Mowa nie spełnia swojego zadania, jeśli jasno nie przedstawia myśli. Jej styl nie
może być przyjemny ani zbyt wzniosły, lecz
winien być stosowny do przedmiotu, bez
sztucznych dodatków i nadmiernej ornamentyki. Poprawność językowa to podstawa dobrego stylu. Oto pięć podstawowych
warunków poprawności językowej:
1) właściwe używanie spójników;
2) używanie właściwych nazw poszczególnych rzeczy, a nie ogólników (abstraktów);
3) unikanie wyrazów dwuznacznych, gdyż
zwykle czynią tak osoby, które nie mają
wiele do powiedzenia lub udowodnienia;
4) przestrzeganie podziału rodzajników
(w niektórych językach);
5) poprawne wyrażanie mnogości i pojedynczości.
Stosowność stylistyczna
Względem swego przedmiotu odpowiedniość ta zostanie zachowana, jeśli
nie będzie się mówić niedbale o sprawach
poważnych ani w sposób uroczysty o błahostkach. Właściwy styl daje bowiem wia-
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rygodność merytorycznej warstwie danej
sprawy.
Mowa składa się z dwu części: istnieje bowiem konieczność przedstawienia stanu rzeczy oraz jego
udowodnienia. Pierwszą z tych
części nazywamy przedstawieniem
sprawy, drugą zaś uwierzytelnieniem. Czasami można poszerzyć
układ mowy o wstęp i epilog. Tak
przedstawienie, jak i zbijanie argumentów przeciwnika wchodzi
w zakres uwierzytelniania, a przestawienie przeciwstawnych argumentów jest powiększeniem siły
własnej argumentacji – z tego więc
względu jest częścią dowodzenia.
Nie spełnia natomiast takiej funkcji
ani wstęp, ani epilog.

Wstęp
We wstępie mowy sądowej czy politycznej definiujemy istotę, czyli przedmiot argumentacji, a także podstawowe
tezy, których trafność będzie udowadniana
w dalszej części narracji. We wstępie określane są zatem podstawowe cele mowy.
W kontradyktoryjnym dyskursie sądowym
zderzają się dwa rodzaje wstępów: powoda
i pozwanego albo oskarżyciela i oskarżonego (lub też jego obrońcy).
Opowiadanie (narratio) winno być podzielone na części logiczne oraz funkcjonalne, a skupiać się na istotnych faktach
powiązanych ze sobą węzłami przyczynowo-skutkowymi; powinno nadto zawierać argumentację uzasadniającą trafność
przedstawianego stanu faktycznego.
Argumenty winny mieć siłę dowodu,
który należy przeprowadzić w taki sposób, by wykazać swą rację w tym punkcie,
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w którym jest spór (problem dialektyczny). W mowach politycznych najwłaściwszym środkiem argumentacji są przykłady
(exempla), w mowie sądowej zaś – entymemy. Wymowa polityczna dotyczy z reguły
przyszłości, powinna zatem nawiązywać do
przykładów z przeszłości. Wymowa sądowa dotyczy natomiast problemu istnienia
lub nieistnienia faktów, większą zatem rolę
odgrywa dowód i konieczność logiczna.
Zbijanie tez przeciwnika jest częścią argumentowania zarówno w mowie politycznej,
jak i sądowej. Należy przedstawić własne dowody, a następnie należy przeciwstawiać się
argumentom przeciwnika przez ich podważenie. Jeśli jednak argumentacja przeciwnika
jest wielopłaszczyznowa, należy rozpocząć
od zbicia argumentów przeciwnych własnej
argumentacji – i następnie przedstawić własne tezy i dowody na ich poparcie.
Epilog ma zdaniem Arystotelesa do
spełnienia następujące zadania:
1) nastawić przychylnie słuchacza do
mówcy i zrazić go do przeciwnika;
2) powiększyć lub pomniejszyć znaczenie
faktów;
3) wywołać akceptację dla końcowej oceny
oraz przypomnieć kluczowe argumenty.
Paradygmat logiczno-funkcjonalny Leibniza. Inferencyjne
warunkowanie prawd empirycznych i rozumowych
Dla G.W. Leibniza uporządkowanie myśli jest konstytutywnym elementem wiarygodnego poznania.
Myślenie zaś to dla tego filozofa
dowodzenie. Leibniz jest filozofem
zasad wzajemnie się warunkujących. Porządek logiczny owego dowodzenia konstytuują pary zdań,
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z których jedna jest zasadą drugiego, a druga jest jego następstwem.
Każde zdanie z każdej pary tworzy z kolei parę z innym zdaniem
– tym, które jest następstwem lub
które jest zasadą. Każde logiczne
zdanie – z wyjątkiem pierwszych –
jest więc zarazem zasadą i następstwem (konsekwencją). To właśnie
nadaje logicznemu corpus jego
doskonałą ciągłość; nie ma w nim
przeskoków czy rozziewu.
Jak słusznie zauważa José Ortega y
Gasset, zamiast mówić, że jakieś zdanie
jest zasadą innego, możemy nie zmieniając
przy tym sensu wyrazić to w inny sposób
– i powiedzieć, że jedno jest fundamentem prawdy innego, jak też że owa prawda
ugruntowana jest na tamtej. Możemy także
zamiast słów ‘zasada’ czy ‘fundament’ posłużyć się pojęciem racji, argumentu. Porządek argumentacyjny wyraża się w grze racji
i następstw. Racje możemy także rozumieć
jako dowody zdania.
Zwykła analiza porządku logicznego
ujętego w swoim całokształcie pozwala
odkryć, że owa cecha nazwana prawdą ma
w nim podwójną wartość – a przez to jest
dwuznaczna. W ramach logicznego corpus
każde zdanie jest prawdziwe, ponieważ ma
swoją rację czy też swój dowód, którym
jest inne zdanie. Być prawdziwym, być następstwem, być dowiedzionym oznacza to
samo – czyli jedną z dwóch rzeczy: albo są
prawdziwe w innym sensie, niż to ustaliliśmy, albo nie są prawdziwe; w pierwszym
wypadku będziemy uznawać, że zasady
porządku logicznego są zdaniami prawdziwymi i że ich prawda nie jest racją ani
dowodem – że nie mają fundamentu, że
nie są wyrozumowane ani rozumne. Ten
sposób bycia prawdziwym wyraża powie-

dzenie, że coś jest prawdziwe samo przez
się, a zatem nie dlatego, że stoi za nim racja, ale że jest oczywiste. Mamy tutaj do
czynienia z dwoma znaczeniami pojęcia
‘prawda’: prawdy jako racji i prawdy jako
oczywistości (veritatis per se notae). Oba jej
znaczenia mają przekazać prawdę w całym
ciągu swoich następstw.
Istota zasady, jej funkcja nie tkwi w tym,
że jest ona sama przez się, lecz w tym, że
jest racją innej rzeczy i że dzięki niej można
dowieść innego zdania. W tym sensie czynnikiem konstytutywnym zasady nie jest jej
własna prawda, lecz ta, którą tworzy jej
sprawcza, altruistyczna moc weryfikowania
innych zdań, odsłaniania ich prawdziwości. Trzeba pamiętać, że z reguły pierwsze
zasady są przyjęte arbitralnie, choć należy
jednak unikać dokonywania wyboru owych
pierwszych zasad oczywiście fałszywych.
Metoda modułów argumentacyjnych złożonych co najmniej
z dwóch zdań według Leibniza jest
poręczną formą budowania całego procesu argumentacji i dowodzenia w wystąpieniach zarówno
politycznych, jak i sądowych. Gdy
wiemy, które zdanie pełni funkcję
racji (fundamentu), które zaś jego
konsekwencji – spełnia się podstawowy wymóg bycia wiarygodnym,
a tym samym przekonywającym.

Metoda racjonalnego procesu
poznania Kartezjusza i możliwość
zastosowania jej w argumentacji
W procesie poznawczym w fazie formułowania konkluzji i racji-argumentów
Kartezjusz zaleca, aby:
1) nie przyjmować za prawdziwe żadnej rzeczy, zanimby jako taka została
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2)

3)

4)
5)

6)
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w oczywisty sposób rozpoznana przez
badacza, co znaczy, że należy unikać pośpiechu, uprzedzeń oraz uważać, aby nie
zawrzeć w swych sądach nic ponadto,
co jawi się przed mym umysłem jasno
i wyraźne, ponad rozsądną wątpliwość;
w procesie analizy dzielić każde z badanych zagadnień na tyle cząstek, na ile by
się dało – i na ile potrzeba dla najlepszego ich rozwiązania;
prowadzić swe myśli wedle pewnego
porządku, poczynając od przedmiotów
najprostszych i najdostępniejszych poznaniu, i wznosić się po trochu jakby po
stopniach, aż do poznania przedmiotów
bardziej złożonych;
upewnić się, że nic nie zostało pominięte;
trzymać się mniemań najbardziej prawdopodobnych, skoro nie jest w naszej
mocy rozpoznanie najprawdziwszych.
Wśród mniemań przyjmowanych
w jednakowej mierze wybierać najbardziej umiarkowane – dlatego że
wygodnie jest je stosować w postępowaniu, są prawdopodobnie najlepsze
(jako że wszelka krańcowość bywa zazwyczaj szkodliwa), a także z tej racji,
by jak najmniej zboczyć z drogi prawdy
w przypadku, gdyby okazało się, że to
inna hipoteza była prawdziwa;
w łańcuchu myśli wnioski i rozumowania nie są bardziej pewne, niż najsłabsze
z jego ogniw. Nadto, gdzie się pomija
nawet rzecz najmniejszą, łańcuch zostaje przerwany i pewność wniosku upada.
Jeśli jednak, odmiennie niż przy dedukcji, nie ujmuje się argumentacji jako
łańcucha, lecz jako tkaninę, to z łatwością się przyjmie, że jej wątek może być
mocniejszy niż każda z nitek, z których
jest ona utkana.

Paradygmat argumentacyjny
Karla Poppera. Metoda dedukcyjna (weryfikacyjno-falsyfikacyjna)
Karl Raimund Popper, znamienity
filozof nauki, już w latach dwudziestych XX wieku sformułował
w swoim opus magnum, tj. „Logice
odkrycia naukowego” fundamenty metodologii uzasadniania – za
pośrednictwem argumentów empirycznych i racjonalistycznych
– wyników badań naukowych. Poglądy te mają charakter uniwersalny; wszak zarówno dochodzenie,
jak i uzasadnienie naszych sądów,
hipotez, efektów procesu poznawczego obejmuje wiele dziedzin życia, polityki, sztuki, prawa itd. Warto
zatem z funkcjonalnego punktu widzenia dokonać pewnej syntetycznej rekapitulacji tych inspirujących
i epistemicznie płodnych poglądów
(dodajmy, wielokrotnie przytaczanych w niniejszej teorii sądzenia).
Generalnie K. Popper uznał, że celem
wszelkiej argumentacji jest wykazywanie hipotetycznej trafności naszych sądów
o rzeczywistości – zarówno w elementarnym
empirycznym wymiarze, jak i w odniesieniu
do praw rządzących naturą świata. Pisze
on: „jakkolwiek by patrzeć, mamy znakomite powody, aby mówić, że w naukowych
rozważaniach staramy się dokonywać –
w granicach naszych możliwości – opisu
i wyjaśniania rzeczywistości. W obszarze
argumentacji prawniczej dodajmy, że oprócz
opisywania i wyjaśniania zjawisk znaczącą
rolę pełnią oceny zjawisk społecznego bytu,
w szczególności człowieka, który jest podstawowym podmiotem odpowiedzialności.
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A zatem opis, wyjaśnianie i ocena to
triada argumentacyjna, wokół której krąży
reflektor naszych myśli. Opis jest prostym
przedstawieniem faktów, wyjaśnianie jest
już bardziej złożoną czynnością umysłu, angażującą nasze przekonania o ontologicznych związkach pomiędzy faktami (takimi
choćby jak związek przyczynowo-skutkowy, współistnienie faktów w danym miejscu
i czasie, oddziaływanie sprzężeń zwrotnych
itd.). Ocena natomiast uwzględnia zakładany lub już usankcjonowany normatywnie
porządek powinności, który konfrontujemy
z faktami empirycznymi, czyli porządkiem
(bądź nieporządkiem) bytu.
K. Popper zauważa: „słyszy się
często, że wyjaśnianie jest redukcją tego, co nieznane, do tego, co
znane; rzadko jednakże mówi się,
jak to się robi”. W historycznym
rozwoju teorii poznania proponowano i akceptowano wiele różnych
metod i rodzajów wyjaśniania, ale
wszystkie miały coś wspólnego,
a mianowicie dedukcję logiczną,
której wniosek to eksplikandum –
zapis problemu wyjaśnionego pytania, na które znaleziono odpowiedź
– natomiast przesłanki składają się
na eksplikans, obejmujący prawa
wyjaśniające i warunki początkowe
o charakterze empirycznym. Główne zmiany, które pojawiły się w historii epistemologii – zdaniem K.
Poppera – polegają na milczącym
odrzuceniu pewnych wymogów co
do charakteru eksplikansa (np. że
powinien być intuicyjnie zrozumiały,
oczywisty), których – jak wskazuje
ten filozof – nie da się pogodzić
z pewnymi innymi wymogami, np.
niezależnej sprawdzalności ekspli-

kansa, stanowiącego przesłanki,
a zatem najważniejszy element
wyjaśniania (udowadniania) ostatecznego wniosku.
Proste wyjaśnianie jest więc dedukcją
eksplikandum z przesłanek, które stanowią eksplikansa. Z reguły używamy dwóch
rodzajów ekplikansa: prawa uniwersalnego
oraz tzw. warunków początkowych (czyli
faktów empirycznych).
Zasada przyczynowości stwierdza, że
dowolne wydarzenie można wyjaśnić przyczynowo – tzn. przewidzieć dedukcyjnie.
W zależności od tego, w jaki sposób interpretujemy słowo, stwierdzenie – będzie ono
albo tautologiczne (analityczne), albo będzie mówić o rzeczywistości (syntetyczne).
Podać przyczynowe wyjaśnienie jakiegoś zdarzenia to tyle, co wydedukować zdanie opisujące owo zdarzenie, posługując się
jako przesłankami dedukcji jednym (lub
więcej niż jednym) prawem uniwersalnym
oraz pewnymi zdaniami jednostkowymi
– warunkami początkowymi. Popper daje
przy tym następujący przykład: „możemy
powiedzieć, że podaliśmy przyczynowe wyjaśnienie rozerwania się pewnego kawałka
nici, jeżeli stwierdziliśmy, że wytrzymałość
owej nici na rozciąganie wyniesie jeden
funt, tymczasem zawieszono na niej ciężar
dwóch funtów. Z jednej strony mamy hipotezę: jeśli nić zostanied obciążona ciężarem przekraczającym jej wytrzymałość na
rozciąganie, to się rozerwie; jest to zdanie
o charakterze odnoszącym się wyłącznie do
określonego przypadku, z którym mamy do
czynienia. Obciążenie dla nici wynosi jeden
funt, a ciężar na niej zawieszony wyniósł
dwa funty.
Mamy więc dwa rodzaje zdań będących
niezbędnymi składnikami kompletnego
wyjaśnienia przyczynowego. Są to zdania
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uniwersalne, czyli hipotezy mające charakter praw przyrodniczych lub społecznych,
oraz zdania jednostkowe – odnoszące się
do przypadku, z którym mamy do czynienia. Popper nazywa je warunkami początkowymi. Właśnie ze zdań uniwersalnych
w koniunkcji z warunkami początkowymi
dedukujemy zdanie jednostkowe: nić się

rozerwała lub rozerwie.

Na tej konstrukcji intelektualnej
opiera się proces myślenia prawników – zarówno oceniających,
wyjaśniających przyczynowo zachodzenie określonych zjawisk, jak
i rekonstruujących racjonalność podejmowanych decyzji przez osoby
pozwane lub oskarżone. Np. gdy
sędzia referent otrzymuje akta
sprawy karnej z konkretnym aktem
oskarżenia, hipotetycznie formułuje co najmniej dwie przeciwstawne
hipotezy: jedną, gdzie wina oskarżonego wydaje się prawdopodobna, oraz przeciwną – że jest on
niewinny lub powinien być uznany
za niewinnego z uwagi na niewyjaśnione dowodowo wątpliwości.

W trakcie rozprawy oraz przeprowadzania procesu dowodowego i argumentacyjnego towarzyszą mu przekonania
o istnieniu określnych praw uniwersalnych, które mają wyjaśniać udowodnione
fakty – świadczące o winie, lub przeciwnie, falsyfikujące ten zarzut. Znany paradygmat myślenia w takich przypadkach
brzmi następująco: jeśli faktycznie ukradł,
to miał motyw, sposobność, narzędzie (czyli subiektywną dyspozycję), miał wreszcie
obiektywną możliwość.
Wynikające z tego aksjomatu kolejne
reguły także mają walor zdań i praw uniwersalnych, jakie czerpiemy ze skarbnicy
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wiedzy obiektywnej (lub zobiektywizowanej) oraz doświadczenia zawodowego.
Do tych praw uniwersalnych dopasowujemy już udowodnione fakty, a gdy istnieje
istotny ich deficyt albo brakuje dowodów
co do faktów głównych, wówczas staramy
się poszukać nowych lub zakwestionować
te dowody, które wydają się niewiarygodne.
K. Popper zauważa, że prawie zawsze
stoimy w obliczu deficytu świadectw empirycznych, ale także racjonalistycznych –
i w tym kontekście same warunki początkowe (takie jak np. trup znaleziony w szafie
czy zawalony dach, który zabił 65 osób) nie
wystarczają jako wyjaśnianie; że zawsze potrzebujemy również ogólnego prawa. Teza
ta jednak nie jest powszechnie jeszcze
oczywista, przeciwnie – często się jej nie
uznaje.
Zdaniem Poppera każdy naukowiec, prawnik czy polityk – szanujący paradygmat społeczeństwa
otwartego – powinien jako aksjomat traktować tezę, że każde
wyjaśnienie, które podaje tylko
pojedyncze warunki początkowe,
jest niezupełne; i że obok nich potrzebujemy przynajmniej jednego
prawa ogólnego, nawet gdy prawo
to w niektórych przypadkach jest
tak dobrze znane, że się je pomija
w entymemacie. Ustawodawca dobrze to rozumie, ustanawiając swobodną ocenę dowodów opartą na
zgodności wniosków sądu z zasadami wiedzy i doświadczenia, które
są niczym innym jak Popperowskimi prawami uniwersalnymi (intersubiektywnie akceptowalnymi).

Rekapitulując stwierdzamy, że wyjaśnienie jest dedukcją o postaci:
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U Prawo uniwersalne
			

przesłanki
składające się
na eksplikans

I konkretne warunki początkowe
Eksplikandum
Pamiętać musimy, że żadne dowody na
rzecz naszej hipotezy nie mogą być uzależnione od eksplikandum – i muszą być inne od
niego, niezależne i autonomiczne sprawdzalne. Jeśli podamy jedynie eksplikandum jako
dowód, czujemy, że nasze wyjaśnienia zawierają błędne koło i dlatego są niepoprawne;
jeśli natomiast powiemy: zrób przeszukanie
w domu potencjalnego złodzieja, to prawdopodobnie znajdziesz tam fanty – wówczas
dokonujemy niezależnej weryfikacji, która
nie wynika wyłącznie z eksplikandum; i jeśli
okaże się, że nasze przypuszczenie jest prawdziwe, uznamy nasze wyjaśnienie za całkiem
trafną hipotezę. Nierzadko też możemy zakwestionować trafność prawa uniwersalnego w danym przypadku. Można wyjaśniając
śmierć szczura powiedzieć: zgoda, ten szczur
zjadł pewnie chemikalia, ale dlaczego miałby
zaraz od tego zdychać? Znowu nie wolno
nam – jak pisze Popper – powiedzieć: a nie
widzisz, że jest martwy? To dowód, że jedzenie tych chemikaliów jest niebezpieczne.
W ten sposób nasze wyjaśnienie ma znowu
logiczną formę błędnego koła, jest zatem
niepoprawne. Aby było poprawne, musimy
poddać to prawo ogólne sprawdzianom czy
eksperymentom w badaniach naukowych;
w procesie zaś prawniczej argumentacji odwołujemy się do dowodu zwanego communis
opinio doctorum bądź innego rodzaju dowodu
odwołującego się do autorytetu.
Dotychczas rekonstruowaliśmy rzeczywiste stany rzeczy, wyjaśniając, dlaczego
opis i ocena są trafne. Argumentacja prawna eksploatuje jednak także inną funkcję
racjonalnego myślenia, tj. wyprowadzanie

przewidywań – choćby w refleksji na temat
funkcji kary zastosowanej wobec danego
człowieka, sankcji, prewencji generalnej
i indywidualnej.
W rekonstrukcji zdarzeń i ich wyjaśnianiu eksplikandum jest dane
– i do niego należy znaleźć odpowiedni eksplikans, natomiast przy
wyprowadzaniu przewidywań postępujemy odwrotnie. Tutaj dana
jest teoria (lub zakłada się, że jest
dana, np. z podręczników psychologii, kryminologii, w tym wiktymologii). Podobnie jak z konkretnymi
warunkami początkowymi (uznajemy je na podstawę obserwacji) należy jednak znaleźć konsekwencje
logiczne, pewne logiczne wnioski,
których jeszcze nie znamy z obserwacji; dokonujemy więc antycypacji
zdarzeń, zakładając, że kara dwóch
lat pozbawienia wolności zresocjalizuje skazanego i spełni cele prewencji ogólnej. Oczywiście mamy
świadomość fikcyjności takich antycypacji, ale nie ma innego wyjścia.

W tym przypadku przewidywanie P
zajmuje w schemacie logicznym Poppera
miejsce eksplikandum E.
Prawnik stosujący prawo do konkretnych przypadków postępuje jak historyk
opisujący, rekonstruujący rzeczywistość,
ale również jak naukowiec wyprowadzający
przewidywania co do funkcjonalnej i aksjologicznej optymalności sankcji.
Historyk poszukuje opisów rzeczy
w pewnych określonych regionach czasoprzestrzenni, to znaczy tego, co nazywamy
warunkami początkowymi, i sprawdza je
pod względem adekwatności i poprawności. Podobnie jak prawnik, posługuje się
w tych sprawdzianach – obok innych kon-
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kretnych warunków początkowych – także różnymi prawami ogólnymi (zazwyczaj
dość oczywistymi), które należą do jego
horyzontu oczekiwań, chociaż z zasady nie
jest świadom, że się nimi posługuje; pod
tym względem podobny jest do teoretyka.
Różnica pomiędzy historykiem a naukowcem jest jednak zasadnicza; zawiera się
w odmienności ich zainteresowań – jest to
zatem różnica kategorialna, dotycząca tego,
co uważają za problematyczne
W schemacie logicznym podobnym do
poprzednich procedura teoretyka można
zilustrować następująco:
Uo Uo Uo
U1 U2 U3
I1 I2 I3
P1 P2 P3
Uo jest tu prawem ogólnym.
Hipoteza uniwersalna, która jest sprawdzana, zostaje zachowana we wszystkich testach i służy wraz z innymi prawami U1 U2
oraz różnymi warunkami początkowymi I1
I2 wyprowadzaniu różnych przewidywań
P1 P2, które następnie można porównać
z obserwowalnymi faktami.
Procedurę prawnika można natomiast
zilustrować za pomocą następującego schematu:
U1 U2 U3
I1 I2 I 3
Io Io Io
P1 P2 P3
Tutaj hipoteza historyczna jest opisem
rekonstrukcyjnym, który ma być sprawdzany (dowodzony). Zachowany on jest
przez cały czas testowania i łączony z różnymi (zazwyczaj oczywistymi) prawami
ogólnymi U1 U2 oraz odpowiednimi
warunkami początkowymi I1 I2 – w celu
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konkluzywnego wyjaśnienia i udowodnienia P1 P2.
Ale nie wyczerpaliśmy, jak pisze Popper,
wszystkich możliwości naszego schematu;
może on jeszcze służyć analizie procedury
sprawdzania naszego eksplikansa. Przypomina to diagram Karneadesa opisany
w jednym z poprzednich artykułów.
Popper eksponuje wagę etapu falsyfikacyjno-weryfikacyjnego, podkreślając, że dla niego optymalną
metodą jest falsyfikacja, która okazuje się bardziej konkluzywna, niż
sama weryfikacja stosowana w procedurze sprawdzania eksplikansa.
Procedura sprawdzania polega na
wyprowadzaniu przewidywań hipotezy P z ekplikansa i porównaniu
ich z rzeczywistymi obserwowalnymi i udowodnionymi sytuacjami. Jeśli hipotezy nie zgadzają się
z zaobserwowaną sytuacją, wówczas eksplikans możemy uznać za
fałszywy – został on sfalsyfikowany.
W tym przypadku jeszce nie wiemy,
czy fałszywa jest teoria, czy warunki
początkowe.

Falsyfikacja hipotezy wykazuje, że eksplikans jest fałszywy, ale stwierdzenie odwrotne nie jest prawdą.
Ogólnie i syntetycznie Popper swój
metodologiczny model argumentacji wyjaśniającej przedstawia na następującym
diagramie:
P1------PT------EB-----P2
Znaczy to, że wychodzimy od problemu P1, przystępujemy do próbnego rozwiązania postawienia hipotezy PT, która
może być błędna, w każdym razie zostaje
poddana eliminacji błędów EB, polegającej na falsyfikacyjnej krytyce, poszukiwaniu
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sprzeczności, niezgodności empirycznej
czy rozumowej. Jej skutkiem będą nowe
problemy P2, a później hipotezy PT, i tak
dalej.
Przy istnieniu wielu hipotez schemat
przedstawia się następująco:
Pr1
P1 Pr2 EB ------P2
Pr
Refleksje dotyczące pewności

Popper, jako racjonalny sceptyk,
miał świadomości relatywności
naszych przekonań odnośnie do
ich prawdziwości. Zawdzięczamy
mu wprowadzenie terminu stopnia korroboracji, czyli poziomu
przekonania kształtowanego na
podstawie, weryfikowanych lub falsyfikowanych, prawdopodobnych
hipotez; jego postawa w tym zakresie jest więc zdroworozsądkowa
– mimo że się od takiego określenia odżegnuje.

Według zdroworozsądkowej teorii wiedza jest uzasadnionym przekonaniem –
przekonaniem tak mocno uzasadnionym,
że jest z pewnością prawdziwe. Jest to pewność wystarczająca dla celów praktycznych,
np. wydania wyroku lub podjęcia decyzji
dotyczącej konkretnego działania.
Autor pisze: przekonanie łączy się
z praktycznymi celami codziennego życia,
podejmujemy działania na podstawie naszych przekonań. Przekonanie to coś, na
podstawie czego działamy, dlatego w wielu
wypadkach wystarczy niski stopień pewności. Gdy jednak wiele zależy od naszego
przekonania, zmienia się wówczas nie tylko
intensywność przekonania, ale także cała
jego biologiczna funkcja.

Subiektywistyczna teoria prawdopodobieństwa zakłada, że możemy
mierzyć stopień naszego przekonania co do prawdziwości danego
zdania za pomocą ryzyka, jakie
bylibyśmy skłonni zaakceptować
zakładając się o to, czy jest ono
prawdziwe. Musimy pamiętać, że
przekonanie jest funkcją dwóch
elementów psychicznych: świadomości przedmiotowej oraz aktu
uznania jej treści za prawdziwą.
Świadomość przedmiotowa to nic
innego jak zgromadzona wiedza.
Aby była ona akceptowana jako
trafna z określonego epistemicznego punktu widzenia, muszą za nią
przemawiać silne racje wynikające
z doświadczenia lub naukowych
badań. Wiedza staje się obiektywna, gdy jest demonstratywna
(dowodliwa), tzn. gdy stoją za nią
– lub są jej fundamentem – trafne
argumenty.
Jednakże ostatecznie – konkluduje Popper – obiektywna pewność (poza poprawnymi i prostymi dowodami) po prostu nie
istnieje. Pewność subiektywna jest zaś cieniem siły przekonania, zależnym nie tylko
od informacji, ale również od wielu różnych
rzeczy, takich jak powaga sytuacji problemowej, stan naszych nerwów, nawyki czy
tzw. przekonania w tle.
Dlatego z punktu widzenia wiedzy
obiektywnej wszystkie przekonania są hipotetyczne; od strony praktycznej można
je omawiać, krytykować i sprawdzać – wtedy przyjmujemy tę wiedzę jako praktycznie pewną w określonym sensie, to znaczy
wiedzę znacznie lepiej sprawdzoną lub
sfalsyfikowaną niż konkurencyjne, przeciwstawne hipotezy. Hipoteza zatem, która

39

Dariusz Czajka

po przeprowadzeniu dowodów, w świetle
dogłębnej, kontradyktoryjnej dyskusji oraz
surowych sprawdzianów, wydaje się najlepsza, najmocniejsza, najlepiej zweryfikowana
– wydaje się zarazem bliższa prawdy niż jej
konkurentki.
Paradygmat argumentacyjny
Schopenhauera – à rebours
Schopenhauer jest zaraz po Arystotelesie najbardziej znanym myślicielem systematyzującym w swoich refleksjach funkcje
i strukturę argumentacji erystycznej.
Erystyka obejmuje sposoby przekonywania w oparciu argumenty, dla których
zasadniczym celem nie jest prawda per se,
ale samo przekonanie audytorium do swoich racji lub podważenie racji przeciwnika,
często przy wykorzystaniu intencjonalnie
nieetycznych (nieczystych) form i treści
wypowiedzi. A zatem każdy użyty środek
artykulacji ma uświęcać cel. Prawda jest
w tych dążeniach rzeczą wtórną.
Schopenhauer uważa, że prawda
obiektywna jakiegoś twierdzenia
oraz przekonanie o jego słuszności słuchaczy i dyskutantów – to
dwie różne rzeczy. Skąd ten dysonans? Otóż jego zdaniem wynika
to z tego, że człowiek jest z natury
zły. Gdyby tak nie było, gdybyśmy
byli z natury dobrzy, tj. uczciwi, tobyśmy się w każdym sporze starali
tylko o to, by dojść do prawdy, nie
bacząc na to, czy zgadza się ona
z naszym pierwotnie wygłoszonym zdaniem, czy też ze zdaniem
przeciwnika. Albowiem tak już jest
– kontynuuje swój wywód Schopenhauer – że natura ludzka podczas
wspólnego myślenia, tzn. wymiany
zdań, gdy podmiot A spostrzega, że
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jego myśli różnią się od stanowiska
wyrażanego przez podmiot B o tym
samym przedmiocie poznania, nie
rewiduje najpierw własnych myśli,
by znaleźć w nich błąd, lecz zaczyna
doszukiwać się błędów w myśleniu
przeciwnika; widać stąd, że człowiek
z natury swej chce mieć zawsze rację. Ta dyspozycja mentalna, aby
mieć zawsze rację, została przez
tego filozofa nazwana dialektyką
erystyczną. Innymi słowy dialektyka
erystyczna to sztuka dyskutowania
w taki sposób, aby zachować pozory racji, a więc per fas et nefas
(wszelkimi środkami, zarówno dozwolonymi, jak niedozwolonymi).
U większości ludzi – pisze słynny
gdańszczanin – do wrodzonej próżności
dołącza się gadatliwość oraz nieuczciwość. Ludzie gadają, zanim pomyślą. Gdy
stwierdzą, że jednak nie mają racji, i tak
będą czynić wszystko, aby wydawało się,
że jednak ją mają. Słabość naszego rozumu
i przewrotność naszej woli wzajemnie się
w tym dążeniu wspierają. Każdy tedy ma
swoją dialektykę, tak jak każdy ma swoją
logikę. Lecz pierwsza nie kieruje nim tak
pewnie, jak ta ostatnia. A to właśnie dialektyka dostarcza nam argumentów dla
zastosowania formy logicznego myślenia,
gdzie przesłanki (eksplikansy) warunkują
trafność wniosku (eksplikandum). Zdaniem Schopenhauera, ale i Arystotelesa,
logika zajmuje się samą formą twierdzeń,
dialektyka zaś ich zawartością lub inaczej
substancją, tzn. treścią.
Głównym zadaniem naukowej dialektyki jest przedstawianie i analizowanie nieuczciwych chwytów w dyskusji – po to, aby
w rzeczywistych sporach móc od razu je
poznać i udaremnić.
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Podstawa wszelkiej dialektyki
Zanim Schopenhauer zacznie
omawiać konkretne sposoby nieuczciwej dyskusji, czyni bardzo
istotne wprowadzenie do dialektyki erystycznej, które jest aktualne
i w sporach wiedzionych obecnie.
W pierwszej kolejności należy zatem rozważyć, co jest istotnym
przedmiotem każdej dyskusji, jaki
problem poznawczy w nim się
kryje (to zresztą myśl podobna do
Arystotelesowskiej). W kolejnym
kroku lub nasz przeciwnik formułuje jakąś tezę, która jest hipotezą
rozwiązania owego problemu.
Istnieją dwa sposoby (modi) oraz dwie
drogi, by ją zwalczyć:
a) modus ad rem;
b) modus ad hominem (lub modus ex concessis), czyli albo wykazujemy, że twierdzenie przeciwnika nie zgadza się z naturą
rzeczy, tzn. jest nieprawdziwe, niezgodne z faktami, między którymi zachodzi
brak wewnętrznej koherencji, która jest
symptomem sprzeczności falsyfikującej
tzw. prawdę wewnętrzną przeciwnika
w sporze; albo też nie zgadza się z innymi twierdzeniami przeciwnika lub
założeniami, na które się zgodził.
Jeśli zaś chodzi o dwie drogi, to pierwsza wiąże się z obaleniem twierdzenia bezpośrednio lub pośrednio.
Bezpośrednio atakuje się tezę u jej przyczyn, pośrednio u jej skutków. Na drodze
bezpośredniej możemy postępować także
w dwojaki sposób: albo wykazujemy przeciwnikowi, że jego przesłanki są błędne
(nego maiorem, minorem), albo akceptując
przesłanki wykazujemy jednak, że dane
twierdzenie z nich nie wynika (nego con-

sequentiam); atakujemy więc tutaj formę
wnioskowania.
Na drodze zaś pośredniej stosujemy:
a) apagogę lub
b) instancję.
Apagoga polega na tym, że przyjmujemy twierdzenie przeciwnika
jako słuszne i łączymy je z innym
twierdzeniem uznawanym powszechnie za prawdziwe; jeśli
z obu tych twierdzeń uznawanych
za przesłanki wysnuwamy wniosek
oczywiście błędny, bo sprzeczny
z naturą rzeczy bądź twierdzeniami przeciwnika, to wynika stąd, że
i jego pierwotne twierdzenie było
niesłuszne. Instancja natomiast to
inaczej exemplum in contrarium
– obalenie ogólnego twierdzenia
za pomocą przeprowadzenia bezpośredniego dowodu poszczególnych przypadków znajdujących
się w zakresie (logice zbioru) tego
twierdzenia; gdy wiadomo, że
twierdzenie dla tych przypadków
nie jest słuszne, to i ogólne twierdzenie musi być błędne.

Zdaniem Schopenhauera takie jest
rusztowanie każdej dyskusji; istotne jest,
aby strony uzgodniły na samym początku
nie tylko problematyczny przedmiot dyskusji – to swoiste centrum grawitacji, wokół
którego spór będzie się rozwijał w dialektyce formułowanych argumentów; ale żeby
dyskurs miał sens, należy także uzgodnić
zasady, fundamenty respektowane przez
obie strony, stanowiące podstawę dla osadzenia danej kwestii. Dżentelmenów obowiązuje bowiem zasada: contra negantem
principia non est disputandum (z kimś, kto
neguje zasady, się nie dyskutuje).

41

Dariusz Czajka

Schopenhauer omówił 38 sposobów argumentacji, które są wykorzystywane w dysputach, a które
często mają prowadzić do interferencji procesu dochodzenia i dojrzewania prawdy. Nie wszystkie są
skuteczne we współczesnym dyskursie, prowadzonym w obszarze
naukowych czy też prawniczych
profesji. Niektóre są nawet mocno naiwne w dzisiejszym świecie,
chociaż w potocznej dyskusji (nieprofesjonalnej) mogą się one czasami zdarzyć. Należy pamiętać,
że argumentacja prawnicza prowadzana przez licencjonowanych
prawników wymusza racjonalizm,
który wyłącza lub przynajmniej
neutralizuje (na tyle, na ile to możliwe) emocjonalny kontekst wypowiedzi w tym obszarze, w którym
argumenty sofistyczne i erystyczne
znajdują swoje optymalne środowisko, swą pożywkę. Sędziowie dbają
o to, by na sali sądowej panował
ład – intelektualny, emocjonalny
oraz wolitywny; tylko w takich warunkach dojrzewa bowiem prawda,
a potem i sprawiedliwość (formalna i materialna). Oczywiście daleko
nam w tym względzie do ideału, ale
jednak kilkudziesięcioletnie zawodowe doświadczenie podpowiada
mi, że dążenie do osiągnięcia tego
stanu jest znamienne dla większości polskich sędziów. Argumenty
przedstawiane przez Schopenhauera są wszakże nie do końca anachroniczne, a co za tym idzie
– dysfunkcjonalne. Warto zatem
poznać dokładnie te z nich, które
do dziś pojawiają się w dysputach
toczonych w sądowych salach.

42

Ogólnie biorąc, z 38 rodzajów argumentów jedne mają charakter ściśle emotywny,
personalny, odwołujący się do uczuć, inne
zaś – rzeczowy.
1. Uogólnienie (generalizacja)
Schopenhauer tak rzecz ujmuje: rozszerzać wypowiedź przeciwnika poza jej naturalną granicę, interpretować ją możliwie
ogólnikowo, akceptować ją w jak najszerszym zakresie i sensie, traktować przesadnie; własną wypowiedź zaś utrzymywać
w możliwie ograniczonym sensie, zamknąć
w możliwie ciasnych granicach, albowiem
im bardziej ogólnikowe jest twierdzenie,
tym bardziej jest ono narażone na ataki.
Jest to rodzaj argumentu ad rem, tj. uderzający pozornie z naturę rzeczy.
W świecie dojrzewania prawdy
sądowej ten erystyczny sposób
może być wykorzystywany zarówno w sądach egzystencjalnych, jak
i atrybutywnych czy relatywnych,
w procesie ustalania istnienia i oceny znaczenia faktów empirycznych
oraz normatywnych, w wykładni
przepisów na poziomie semantycznym, systemowym i celowościowym. Najczęściej ten chwyt
erystyczny w ujęciu Schopenhauera
dotyczy wszakże sądów ocennych
– atrybutywnych o zabarwieniu
aksjologicznym, z uwagi na fakt,
że trudno o arytmetyczny pomiar
wartości i wynikających z nich ocen
ludzkiego zachowania.

Uogólnienie w procesie indukcyjnego myślenia, gdy wyprowadzamy z pojedynczych faktów empirycznych określone
uniwersalne prawa, nie jest samo w sobie
czymś złym; wręcz przeciwnie, wszak ‘od
szczegółu do ogółu’ to istota indukcji. Ery-

Paradygmatyczny rys historyczny dotyczący argumentacji. Od presokratyków do Toulmina

styczne nadużycie w tym względzie może
jednak dotyczyć podstawowego błędu indukcyjnego, jakim jest zbyt szybkie uogólnienie pojedynczych faktów, które same
w sobie nie dają konkluzywnych podstaw
do formułowania jakiegoś prawa lub do
aksjologicznych ocen. W tym sensie należy
uważać na imputowanie nam przez przeciwnika niewypowiedzianych sądów atrybutywno-ocennych.
Przypomnijmy krytyczne uwagi co
pewności procesu indukcyjnego, sformułowane przez Davida Hume’a:
1) indukcja przez uogólnianie lub powtarzanie ceteris paribus jest z racjonalnego
punktu widzenia całkowicie niepoprawna;
2) faktycznie jednak w naszych działaniach,
a tym samym przekonaniach – należy
polegać na założeniu istnienia pewnej
rzeczywistości, która nie jest zupełnie
chaotyczna.
2. Homonimia (dwuznaczność)
Drugi chwyt erystyczny dotyczy polisemii w języku argumentacji. Homonimy
to bowiem inaczej dwa pojęcia określone
przez ten sam wyraz. Schopenhauer tak
rzecz ujmuje:
Zastosować homonimię w celu rozszerzenia wypowiedzi na pojęcia,
które oprócz jednakowego brzmienia wyrazu mają mało lub też nic
wspólnego z rzeczą omawianą;
następnie wyraźnie tę wypowiedź
obalić – i w ten sposób wywołać
wrażenie, że się obaliło twierdzenie.

Homonimia rozwija się na poziomie
semantyki znaczeń. I można ją łatwo zdemaskować stosując właściwy kontekst użycia pojęć i ich odniesień przedmiotowych.
W argumentacji prawniczej falsyfikujemy

ten chwyt erystyczny, odnosząc się do słownikowego lub funkcjonalnego odniesienia
przedmiotowego danego pojęcia użytego
w określonym kontekście danej dyscypliny
wiedzy. W dyskursie prawnym homonimia
nie ma funkcjonalnego znaczenia z uwagi
na ściśle definicyjną konotację pojęć prawnych.
3. Absolutyzowanie kwestii przeciwnika, który relatywizuje przedmiot
wypowiedzi
Absolutyzowanie kwestii jest symptomatyczną cechą współczesnego człowieka,
który żyje wśród wrzasku i krzyku współczesności i musi swój głos wyartykułować
w sposób stanowczy, absolutny, by go zauważono, usłyszano – i by osiągnął to, do
czego dąży.
Trzeba wystrzegać się absolutyzacji naszych przekonań przede wszystkim z uwagi
na względność naszej wiedzy obiektywnej.
Przyjąć twierdzenie wygłoszone
w sensie relatywnym tak, jak gdyby
było wygłoszone w sensie stanowczym, ogólnym, absolutnym albo
ująć je pod zupełnym innym kątem
i z tego punktu widzenia je obalać.
Tak twierdzi Schopenhauer wyjaśniając ten sposób artykułowania
argumentów. Można powiedzieć,
że prawda ma swój kontekst zrelatywizowany zarówno do określonej sytuacji, jak i dziedziny wiedzy;
zmiana tego kontekstu lub też sytuacji epistemicznej może doprowadzić do uznania wypowiedzi za
absurdalną.

4. Latencja. Zwlekanie z ujawnieniem
wniosku wypływającego z przesłanek
Jeśli dąży się do pewnego określonego
wniosku, to nie należy dawać przeciwni-
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kowi możliwości przewidzenia tego, lecz
należy starać się, aby przyjął w dyskursie
luźne i rozproszone przesłanki, wcale tego
nie zauważając – na zasadzie komputacji.
Dotyczy to zbierania materiału faktologicznego opartego na symptomach określonych zjawisk. Symptomy te początkowo
luźno zbierane w pewnym momencie mogą
stanowić podstawę do sformułowania końcowego wniosku przesądzającego o czyjejś
odpowiedzialności. Rzeczywistość ujawnia
się nam zjawiskowo, symptomatycznie; metafizyka natomiast jest w naszych głowach,
w rozumie. Pojęcie winy, świadomości
ujawniamy za pośrednictwem zewnętrznych przedmiotów, zjawiskowego stanu
rzeczy. Zanim zatem osaczymy przeciwnika naszymi konkluzjami, podajmy mu kilka symptomów, a gdy je przyjmie – wtedy
możemy przystąpić do końcowego ataku
poprzez sformułowanie końcowych wniosków ocennych.
5. Falsyfikacja ex concessis

Jest to metoda ad hominem. Odwołuje się do twierdzeń i poglądów przeciwnika. To stosowanie
twierdzeń fałszywych, ale akceptowanych przez przeciwnika. Jako
dowód na prawdziwość swojej
tezy można stosować również
przesłanki błędne, gdy przeciwnik nie zgadza się na prawdziwe
– bądź dlatego, że nie uznaje ich
słuszności, bądź z przyczyn oportunistycznych, gdy widzi, że nasza
teza zaraz by z nich wynikała; należy wówczas stosować twierdzenia,
które są niesłuszne same w sobie,
ale są słuszne ad hominem i argumentować z punktu widzenia przeciwnika – ex concessis.
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Można domniemywać, że w ostatnim
stadium naszej argumentacji wykażemy,
że wiarygodność przeciwnika w związku
z tymi poglądami jest zerowa.
6. Petitio principii (błędne koło)
Stosuje się ukryte petitio principii, postulując to, czego miało się dowieść. Przy
czujności intelektualnej sądu lub adwersarza ta metoda zostanie zdekonspirowana i nie przyniesie żadnego pozytywnego
rezultatu. Należy pamiętać, że zgodnie
koncepcją K. Poppera eksplikansy będące przesłankami formułowanego wniosku
muszą mieć autonomiczne źródła wiarygodności, niezależne od samego wniosku.
Gdy tak nie jest, popełniamy właśnie błąd
petitio principii.
7. Majeutyka
(logika naprowadzających pytań)
Ten, kto postawił tezę i ma jej dowieść,
stosuje wobec przeciwnika taktykę zapytań; czynimy to w celu wyzyskania jego
odpowiedzi do udowodnienia prawdziwości własnego twierdzenia. Jest to metoda
sokratyczna.
8. Amplifikacja emocji przeciwnika

Jest to metoda ad personam, zmierzająca do utraty przez adwersarza
tzw. ładu emocjonalnego, co powoduje dysfunkcję w intelektualnym i wolitywnym potencjale jego
umysłu. To inaczej doprowadzenie
przeciwnika do złości, albowiem
w złości nie jest on w stanie prawidłowo rozumować i dopilnować
swoich interesów.

9. Chaotyczne, świadomie
nieuporządkowane stawianie pytań
Stawiać pytania nie w tej kolejności,
jakiej by wymagało właściwe wnioskowa-
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nie, lecz stosować rozmaite przesunięcia.
Porządek pytań jest kluczem do poszukiwania rzeczowej prawdy. Logika pytań
winna uwzględniać dwa porządki: temporalny oraz funkcjonalny. Chronologia faktów oraz istotność faktów dla rozwiązania
określonego problemu poznawczego – to
nasz punkt odniesienia dla formułowania
pytań. Gdy nagle nasz adwersarz lekceważy
ten porządek, stosuje ontologiczną anarchię
w zadawaniu pytań, należy go przywołać do
porządku.
10. Podstępne pytanie
naprowadzające na tezę
Podstępne pytania to te, które są konkluzywne w sensie retorycznym; zawierają
desideratum, czyli wniosek zakodowany implicit.e. Każdorazowo należy to zdemaskować, by nie odpowiadać na pytania, które
zawierają już w sobie odpowiedź.
11. Zwłoka w przedstawieniu tezy
Jeżeli stosujemy indukcję i przeciwnik
przyznaje nam rację w poszczególnych
przypadkach, z których indukcja się składa,
to nie trzeba go pytać, czy zgadza się także
na ogólną prawdę, która z tych przypadków wynika, lecz należy prowadzić później
dysputę tak, jak gdyby owa ogólna prawda
była już ustalona i uzgodniona. Są to tzw.
argumentacyjne przeskoki kwantowe –
traktowanie wniosków implicit.e.
Jest to Arystotelesowski sylogizm dialektyczny, gdzie chowamy przesłankę większą – jako oczywistą.
12. Etykietowanie poprzez
amplifikację lub deprecjację
Jeśli mowa jest o ogólnym pojęciu, które nie ma swojej nazwy,
lecz musi być określone obrazowo przez porównanie, to musimy

wybrać od razu takie porównanie,
które będzie korzystne da naszego
twierdzenia. Ze wszystkich chwytów
i sposobów ten jest używany najczęściej i po prostu instynktownie.
Jest to operowanie korzystnymi dla
nas ilustracjami zjawisk, które nie
mają odpowiedniego pojęcia.
13. Dialektyka miedzy tezą a antytezą
Chcąc spowodować, aby przeciwnik
przyjął naszą tezę, wypowiadamy również
i antytezę – przedstawiając mu wybór między nimi. Tę antytezę przedstawiamy tak
stanowczo i jaskrawo, że przeciwnik, aby
nie wpaść w paradoks, musi przyjąć naszą
tezę, która przy porównaniu wydaje się
sensowniejsza. Antytezę przedstawiamy
oczywiście w jak najgorszym świetle – pokazując, jakie negatywne konsekwencje
z niej wynikają.
14. Wmawianie przeciwnikowi,
że zaakceptował naszą tezę
Na kilka pytań przeciwnik dał nam odpowiedzi niezgodne z zamierzonym przez
nas wnioskiem, pomimo to traktujemy ten
wniosek jako dowiedziony i tryumfalnie go
wygłaszamy. Jest to wyjątkowo nieetyczny, wręcz bezczelny sposób postępowania
– przez sędziów jednak szybko demaskowany.
16. Wykazywanie niekonsekwencji
w rozumowaniu przeciwnika
(ad hominem)
Przy każdym twierdzeniu przeciwnika musimy badać, czy ono w jakiś sposób – choćby tylko pozornie
– nie znajduje się w sprzeczności
z czymś, co ten powiedział lub przyznał wcześniej, bądź też z regułami
jakiejś szkoły, sekty, którą on apro-

45

Dariusz Czajka

buje i pochwala, lub z postępowaniem zwolenników tej sekty, bądź
wreszcie z własnym jego postępowaniem. Rozbieżność pomiędzy
obecnymi twierdzeniami a poglądami i przekonaniami wyrażonymi
wcześniej (przy tej samej lub innej
okazji) dyskwalifikuje przeciwnika.
17. Delikatne i zniuansowane
rozróżnienie
Gdy przeciwnik atakuje nas jakimś
kontrargumentem, możemy się nieraz uratować przez subtelne rozróżnienie. Rozróżnienie to polega na niuansowaniu kontekstu
wypowiedzi, dostrzeganiu braku podobieństw i wyróżnianiu cechy szczególnej.
18. Dywersja tematyczna
(odejście od meritum)
Jeśli spostrzegamy, że przeciwnik chwycił się jakiejś argumentacji, która nas pobije, to nie wolno nam dopuścić do tego,
aby ją doprowadził do końca, lecz musimy
zawczasu przerwać bieg dyskusji, odbiec
od tematu lub odwrócić od niego uwagę,
przechodząc do innych twierdzeń. Jest to
podejście po prostu nieetyczne. Dobry,
skoncentrowany sędzia na pewno jednak
szybko zareaguje na takie niecne chwyty
erystyczne.
19. Rozproszenie
Jeżeli przeciwnik żąda wyraźnie, byśmy
przedstawili argumenty przeciwko pewnemu szczegółowi jego twierdzenia, a nie
znajdujemy niczego odpowiedniego, to musimy przesunąć cala sprawę w sferę ogólników, potem zaś wystąpić przeciwko nim.
20. Błąd przeskoku kwantowego
w wysnuwaniu wniosku
Jeśli wypytaliśmy przeciwnika o przesłankę i uzgodniliśmy ją z nim, to nie nale-
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ży pytać jeszcze o wniosek, lecz po prostu
wysnuć ten wniosek samemu.
21. Pięknym za nadobne – odpowiedź
sofizmatem na sofizmat
Jeżeli przeciwnik podaje nam argument,
który przejrzeliśmy, uznając go za pozorny
lub sofistyczny, to możemy argument ten
zniweczyć przez wyjaśnienie jego chwiejności i pozorności, jednak nawet lepiej
wtedy przedstawić mu kontrargument tak
samo pozorny i sofistyczny – i w ten sposób
przeciwnika odprawić.
22. Circulus vitiosus (błędne koło)
Jeśli przeciwnik żąda od nas, byśmy wyrazili zgodę na coś, z czego bezpośrednio
wynikałby sporny problem, to odmawiamy
– uznając to za petitio principii.
23. Prowokowanie do amplifikacji
lub nadmiernej deprecjacji

Przeciwstawne opinie i sprzeczka
pobudzają człowieka do przesady.
Możemy więc przeciwnika drażnić
swym oporem w taki sposób, aby
on swoje twierdzenie, które przy
pewnym ograniczeniu może być
nawet słuszne, rozszerzył poza
granice prawdy; jeżeli teraz odeprzemy jego przesadną wypowiedź, to wywołamy wrażenie, jak
gdybyśmy obalili jego twierdzenie
pierwotne.

24. Imputowanie niesłusznej
konsekwencji
Z wypowiedzi przeciwnika wyprowadza się sztucznie – przez fałszywe wnioskowanie i przekręcanie pojęć – twierdzenia,
które wcale nie były w nim zawarte ani też
przezeń zamierzone, które są natomiast absurdalne albo niebezpieczne.
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25. Exemplum in contrarium
Instancja zachodzi przy stosowaniu
tezy ogólnej do przypadku, który powinien
podlegać pod jej zakres, który jednak jest
niezgodny z prawdą – wskutek czego teza
zostaje całkowicie obalona.
26. Retorsio argumenti
Ten sam argument, który przeciwnik
chciał zastosować z korzyścią dla siebie,
może być z powodzeniem zastosowany
przeciwko niemu – na zasadzie „przyganiał
kocioł garnkowi…”.
27. Drążenie najsłabszego ogniwa
Jeżeli przy jakimś argumencie przeciwnik niespodziewanie wpada w złość, to należy kłaść na ten argument specjalny nacisk.
Może się bowiem okazać, że w tym punkcie
sporu tkwi jego najsłabsze ogniwo.
28. Argumentum ad auditores
Jeżeli nie ma się ani argumentum ad rem,
ani nawet ad hominem, to stosuje się wówczas argumentum ad auditores, tzn. zarzut
niesłuszny, którego błędność jednak widoczna jest tylko dla znawcy; znawcą takim
może być wprawdzie sam przeciwnik, ale
już niekoniecznie słuchacze.
30. Argumentum ad verecundiam
(powoływanie się na autorytety)

Zamiast uzasadnień używa się autorytetów, odpowiadających wiadomościom posiadanym przez
przeciwnika. Schopenhauer uważa,
że wygramy mając po swojej stronie jakiś autorytet, który jest szanowany przez przeciwnika.

31. Ironiczna niekompetencja
Gdy nie znajdujemy odpowiedzi na
przesłanki przeciwnika, możemy z subtelną ironią zgłosić swoją niekompetencję. Nie

jest to jednak metoda sama w sobie wystarczająca do wygrania sporu.
33. Słuszne w teorii,
niesłuszne w praktyce
Stosując taki sofizmat uznaje się przyczyny, a przeczy skutkom. Przeciwstawianie
teorii, czyli zobiektywizowanej wiedzy, doświadczeniu praktycznemu nie ma z reguły
sensu; nasza wiedza obiektywna stanowi bowiem przesłankę większą, a praktyczne doświadczenie przesłankę mniejszą w naszym
sylogistycznym dedukcyjnym myśleniu.
34. Przypieranie do muru

Jeżeli przeciwnik na jakieś pytanie
albo argument nie daje odpowiedzi bezpośredniej, lecz stara się jej
uniknąć przez inne pytanie, przez
odpowiedź pośrednią lub też przez
coś zgoła nienależącego do tematu, zmierzając w innym kierunku
– to pewny znak, że natrafiliśmy
(czasem zgoła bezwiednie) na jakiś słaby punkt. Wówczas trzeba to
miejsce (podobnie jak w sposobie
27) dokładnie zbadać szczegółowymi pytaniami, istnieje bowiem
możliwość obnażenia słabości
przeciwnika.

35. Argumentum ab utili
Zamiast operować argumentami na
intelekt, należy działać za pomocą argumentów oddziałujących na wolę lub interes. Odwoływanie się do poczucia interesu
indywidualnego lub wspólnego jest często
skutecznym środkiem retorycznym, pozwalającym na znalezienie kompromisowych
rozwiązań.
37. Niewłaściwy dowód
Jeżeli sprawa przeciwnika jest słuszna,
ale na szczęście obrał on dla niej dowód
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nietrafny, to łatwo nam przychodzi ten dowód odeprzeć – po czym udajemy, że odparliśmy tym samym całą tezę. Uderzenie
w słabości argumentacyjne adwersarza falsyfikuje jego stanowisko w sprawie, nawet
jeśli jest ono trafne i słuszne. Na tym polega
wyższość prawdy formalnej nad materialną.
W taki właśnie sposób zły adwokat może
przegrać dobrą sprawę: chce on usprawiedliwić ją paragrafem, który nie jest dla niej
odpowiedni, właściwy zaś nie przychodzi
mu do głowy .
38. Argumentum ad personam
Jeżeli się spostrzega, że przeciwnik jest
silniejszy i że w końcu nie będzie się miało
racji, to atakuje się go w końcu w sposób
obraźliwy, nawet grubiański. Nie jest to jednak we współczesnym procesie sądowym
skuteczny środek – rzec nawet można, że
jest to strzał w kolano, ale własne.
Na koniec tej charakterystyki myśli
Schopenhauera warto zacytować
Tadeusza Kotarbińskiego, który
omawiając dialektykę erystyczną
sławnego gdańszczanina stwierdził, że największą jej zaletą jest
siła demaskatorska. Podana tam
osteologia erystyki oraz zbiór rozmaitych sztuczek czy sposobów
przedstawiających metody erystyczne pozwala nam wyczulić się
na te sprawy oraz wychwytywać
nieuczciwe argumenty przeciwnika – taki jest prakseologiczny cel
tej rozprawy. Argumenty erystyczne mają spowodować interferencje w procesie dowodzenia prawdy
o określonym stanie rzeczy. Gdy je
zdemaskujemy, otwiera się prosta
droga do poszukiwania przekonań
o tym, co było, jest lub będzie.
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Paradygmat argumentacyjny
Chaima Perelmana.
Nowa retoryka?
Chaim Perelman nie stworzył nowej retoryki ani innowacyjnej metody argumentacji. Myślę, ze trafne
jest określenie go jako powrót do
źródeł, tj. Arystotelesowskiego
Organonu w części dotyczącej
funkcji i elementarnej struktury argumentacji, opartej na entymemacie dialektycznym i retorycznym.
Perleman słusznie wyraził sprzeciw wobec opieraniu argumentacji
jedynie na logice formalnej i czystych sylogizmach. Argumentacja w dyskursach prawniczych nie
jest bowiem odzwierciedleniem
analitycznych reguł wnioskowania, gdzie zarówno przesłanka, jak
i wynikający z nich wniosek oparte
są na stosunku konieczności.
Podobnie jak Arystoteles osadza on
fundamenty retoryki współczesnej na pięciu regułach:
1) przedmiotem retoryki jest analiza
i stosowanie technik dyskursywno-argumentacyjnych mających na celu
wywołanie lub wzmocnienie twierdzeń
przedkładanych do akceptacji;
2) retoryka stara się przekonywać za pomocą dyskursu – wykorzystującego topiki,
dialektykę, techniki właściwe dysputom
i sporom; innymi słowy, przesłanki wynikające zarówno z prawd rozumowych,
jak empirycznych;
3) nauka argumentacji należy do retoryki
i z tego punktu widzenia argumenty są
relatywne, a nie pewne czy oczywiste;
4) a zatem – stopień akceptacji i umotywowania trafności jakiegoś twierdzenia
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może być różny, tak jak różny może być
stopień subiektywnego przekonania;
5) w konsekwencji retorykę od logiki formalnej odróżnia to, że odnosi się ona
nie tyle do prawdy obiektywnej, ile do
przekonania o różnym stopniu poczucia
trafności.
Słowo ‘audytorium’ należy do kluczowych pojęć retoryki. Wypowiedź może być bowiem skuteczna
tylko wówczas, gdy jest dostosowana do wiedzy i inteligencji audytorium, które trzeba nakłonić lub
przekonać. Kierujemy wezwanie do
rozumu, co znaczy, że używamy
argumentów, które powinny być
przyjęte przez istotę rozumną.

Uznając, że argumentacja może być
kierowana do różnych audytoriów, współczesna postać retoryki zdaniem Perelmana
nie może ograniczać się tak, jak retoryka
klasyczna, tzn. do badania technik wystąpień publicznych skierowanych do tłumu,
lecz interesuje się również dialogiem sokratycznym, dialektyką w ujęciu Platona
i Arystotelesa, sztuką obrony, lecz także
atakowania tez i argumentów przeciwnika.
Obejmuje zatem całokształt argumentacji
dopełniającej dowodzenie wnioskowaniem,
stanowiącym przedmiot logiki formalnej.
Uzyskanie wpływu na audytorium wymaga uprzedniego jego poznania, tj. poznania twierdzeń, które słuchacze już przyjęli
i na których będzie można oprzeć inferencyjnie wywiedzione wnioski. Ważna jest
przy tym także intensywność ich akcentowania, gdyż właśnie one będą stanowić
punkt wyjścia do dalszych argumentów.
W istocie najczęściej jedne twierdzenia są
przeciwstawiane innym – i w sporze zwycięża to z nich, do którego przywiązuje się
największą wagę, które jest przyjmowane

z silnym przekonaniem. Jak metaforycznie
zauważa Perelman, oparcie argumentacji
na przesłankach uznawanych pozornie jest
równie katastrofalne, jak zawieszenie ciężkiego obrazu na źle wbitym gwoździu.
Autor dostrzega różnicę pomiędzy mówieniem o rzeczywistości realnej a mówieniem o wartościach. Argumentacja
opisująca rzeczywistość ma na uwadze
prawdziwość twierdzeń. Tertium non datur
– albo coś jest prawdą, albo fałszem. Przeciwieństwo jednej wartości nie przestaje być
natomiast inną wartością, nawet jeśli poświęcamy ją, by wybrać inną wartość, która
naszym zdaniem jest mocniejsza; w końcu
nic też nie gwarantuje, że hierarchia aksjologiczna dla jednej osoby jest taka sama dla
innej.
Podczas gdy rozumowania, dowodzenia i wnioskowania formalne
są albo nie są poprawne, to argumenty, racje przedstawiane „za” lub
„przeciw” jakiejś tezie są silniejsze
lub słabsze – i wpływają na stopień
przekonania audytorium; wszystkie techniki argumentacji zmierzają zdaniem Perelmana do tego, by
wychodząc z przyjętych twierdzeń
wzmocnić lub osłabić akceptację
innych konkluzji lub przekonać do
nowych tez.

W każdej argumentacji przyjmuje się
założenie, że audytorium akceptuje pewne twierdzenia, poglądy czy przekonania,
zgromadzone w wyniku doświadczenia, tradycji, wiedzy oraz szeroko pojętej kultury.
Żaden proces argumentacji nie może przebiegać bez uprzedniego przyjęcia jakiegoś
wspólnego światopoglądu i metodologii
uniwersalnych kryteriów diagnostycznych
i ocennych. Pozwala to na właściwą selekcję i skupienie uwagi na istotnych, rzeczy-
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wistych problemach, unikając tym samym
niebezpieczeństwa tautologizowania dyskursu. Innymi słowy, znajomość paradygmatów wiedzy wspólnej pozwala skupiać
uwagę na tym, co ważne, odrzucać zaś to, co
przypadkowe, bez znaczenia, jałowe, niepotrzebnie zagmatwane.
Kto nie zna opinii i przekonań tych,
do których się zwraca, mógłby upewnić
się metodą pytań i odpowiedzi, tj. metodą sokratyczną (majeutyczną). Gdy jednak
mówca nie może tego uczynić, musi oprzeć
się na hipotezach lub przypuszczeniach.
Przypuszczenia te będą pewniejsze, gdy
w danym środowisku istnieje pewien kanon wiedzy, zachowań, ocen i ich kryteriów,
ugruntowana wykładnia pojęć i instytucji.
Każdy mówca w każdej epoce kształtuje sobie wyobrażenie o tym, co zgodne ze
zdrowym rozsądkiem, o faktach, teoriach,
domniemaniach, wartościach i normach,
które powinny być uznawane przez istoty
rozumne.
Perelman podkreśla potrzebę zrozumienia i wykorzystywania w procesie augmentacji Arystotelesowskich miejsc wspólnych
(loci communes), a także loci specifici.
Locus communis to wspólny punkt
widzenia, wartość, którą należy
brać pod uwagę w każdej dyskusji i której właściwe ujęcie prowadzi do jakiejś reguły, maksymy
wykorzystywanej przez mówcę.
Na przykład ogólne zasady prawa są loci specifici w stosunku do
dyscypliny szczegółowej. Ogólne
topiki Arystotelesa stosujemy do
każdej dyskusji, gdyż mają one
walor uniwersalny. Jest oczywiste,
że fakty, wartości i loci communes
służą mówcy za punkt wyjścia i są
efektem wcześniejszego wyboru
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spośród masy danych, w równym
stopniu dostępnych; mówca wybierając te, a nie inne fakty, wartości
i loci communes – podkreśla ich
wagę, adekwatność dzięki różnym
technikom prezentacji oraz stara
się zapewnić im obecność, akceptację, a nawet wysunięcie na pierwszy plan w świadomości słuchaczy.
Argumentacja nie stara się przekonać
do jakiegoś twierdzenia wyłącznie dlatego, że jest prawdziwe. Można przedkładać
jedno twierdzenie nad drugie, gdyż wydaje
się ono słuszniejsze, dogodniejsze, przydatniejsze, rozsądniejsze czy bardziej trafne
z określonego punktu widzenia.
Argumentacja pozostaje w wyraźnej
sprzeczności z ustalonymi i sztywnymi
metodami logiki formalnej, która w ogóle
nie bierze pod uwagę reakcji audytorium.
Każda argumentacja powinna wychodzić
od stwierdzeń uznawanych przez osoby,
które się chce nakłonić lub przekonać. Lekceważąc ten warunek, mówca naraża się na
popełnienie błędu zwanego petitio principii.
John Stuart Mill ma rację, gdy mówi, że
nikt nie przyjmie twierdzenia o śmiertelności wszystkich ludzi, jeśli wątpi w to, że
np. Sokrates jest śmiertelny; wniosek, że
Sokrates jest śmiertelny, byłby błędem petitio principii, o ile z góry założymy przesłankę większą, że wszyscy ludzie są śmiertelni.
Ta krytyka jest trafna, jeśli sylogizm byłby
formą argumentowania, ale jest chybiony
jako krytyka rozumowania, która nie dotyczy wszakże rozumowania, lecz prawdy.
Kapłan wygłaszający kazanie do wiernych swego Kościoła ma prawo liczyć, że
uznają oni – jak wszyscy wierni – święte teksty i przyjęte dogmaty; lecz to samo kazanie
skierowane np. do filozofów, wśród których
byliby ateiści, mogłoby być zabawne.
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Gra przekonywania opiera się na języku.
Mówca traktuje język jak zasobny skład,
z którego wybiera środki najbardziej odpowiednie na poparcie swego twierdzenia.
W każdym opisie można określać fakty
o różnym stopniu ogólności, wartość można zaś podnosić lub obniżać przez stosowanie metod amplifikacji bądź deprecjacji.
Sposób łączenia zdań jako współrzędnych,
podrzędnych czy współmożliwych pozwala
wpływać na kierunek, który musi przecież
ustalać hierarchię opisywanych wypadków;
techniki opisu mogą uwypuklać osobliwość
zdarzeń, podkreślać to, co w nich jest szczególne, a nawet wyjątkowe (lub też przeciwnie – to, co typowe).
Kto argumentuje, dokonuje wyborów; dotyczą one twierdzeń
wyjściowych, sposobu ich formułowania, faktów, ich związków, wartości, ich hierarchicznego znaczenia
itd. Dla dyskursu istotne jest na
samym początku ustalenie kwestii
spornych – i w oparciu o nie sprowadzenie go na jedną płaszczyznę,
na której przeciwstawne twierdzenia stają się porównywalne, argumenty zaś wysuwane za pierwszą
hipotezą przemawiają przeciwko
drugiemu rozwiązaniu i vice versa.
W systemie formalnym po ustaleniu aksjomatów i sformułowaniu
przyjętych reguł dedukcji wystarczy tylko poprawnie je stosować,
by dowodzić twierdzeń w sposób
niepodważalny. Gdy dowód jest
poprawny, trzeba uznać wynik
i przyjąć prawdziwość twierdzenia.
Inaczej jest jednak – zdaniem Perelmana – w argumentacji.

Techniki argumentacji dostarczają całego zestawu argumentów silniejszych

lub słabszych, mniej lub bardziej trafnych.
Rzadko się zdarza, by racjom przemawiającym za jakimś twierdzeniem nie można
było przeciwstawić innych, odmiennych
racji. Argumentacja, inaczej niż logiczne dowodzenie, nie jest niepodważalna –
i dlatego częściej zachodzi zgodność co do
jej punktu wyjścia, niż co do wniosków, ku
którym zmierza.
Techniki argumentacji – najbardziej reprezentatywne sposoby
łączenia i rozszczepiania pojęć
Techniki łączenia obejmują argumenty
quasi-logiczne, argumenty ontologiczne, tj.
oparte na strukturze rzeczywistości, i argumenty, które tę strukturę fundują.
Argumenty quasi-logiczne strukturalnie przypominają rozumowania
formalne, logiczne: są wśród nich
takie, które posługują się definicją
lub analizą i odwołują do zasady
tożsamości; takie, które wskazują
na niezgodność i powołują się na
zasadę sprzeczności; te wreszcie,
które argumentują przez stosowanie reguł preferencji nawiązują do
formalnego stosunku przechodniego. Argumenty quasi-logiczne
nie mają wszakże waloru niepodważalności, są jedynie prawdopodobne.

Kolejne z zakresu tzw. techniki łączenia są argumenty oparte na strukturze
rzeczywistości. Korzystają one ze związków następstwa i współistnienia. Związki
następstwa dotyczą zjawisk, które następują po sobie w czasie, takich jak przyczyna i skutek. Pozwalają szukać przyczyny
w oparciu o skutki, wnioskować o istnieniu
przyczyny ze względu na istnienie skutków
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oraz oceniać przyczynę na podstawie skutków (argument pragmatyczny).
Druga relacja tworząca rzeczywistość
to związek współistnienia. W tym wypadku nie chodzi już o związek między
zjawiskami, lecz między dwiema rzeczywistościami o zróżnicowanych poziomach,
z których jedna jest przejawem drugiej,
uważanej za trwalszą i mającą wartość wyjaśniającą. Taki jest np. stosunek między
osobą a jej czynami. Czyn jest traktowany
jako swoista emanacja osoby odpowiedzialnej za swe postępowanie. Osoba realizuje się i jest tu oceniana przez swoje
czyny. Zależnie od sposobu ujęcia związku
pomiędzy podmiotem działającym a czynem dochodzi do argumentowania wspierającego się albo na determinizmie, albo
na wolności.
Obok argumentów opartych na
strukturze rzeczywistości dla Perelmana istotne znaczenie mają
argumenty, które tę strukturę
fundują – takie jak rozumowania
przez przykład, wzór, paradygmat
lub przez analogię. Dzięki nim wykrywa się prawidłowości praw lub
struktur. Prawidłowości te służą zaś
za podstawę argumentom opartym na strukturze rzeczywistości.
Argumentacja przez przykład lub
przez wzór jest rozumowaniem,
dzięki któremu przechodzi się od
jednego konkretnego przypadku
do drugiego lub też od przypadku
szczególnego do normy. W przykładzie wniosek dotyczy tego, co
jest; we wzorze natomiast tego, co
być powinno. Ważne, by argument
z przykładu był w istotny sposób
podobny do analizowanego stanu
rzeczy.
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Na gruncie prawa problemy tego samego rodzaju lub gatunku uzasadniają odwoływanie się do precedensu lub orzecznictwa
– np. Sądu Najwyższego – których decyzje
w podobnych przypadkach mają służyć za
wzór dla decyzji obecnej. Aby wpłynąć na
sąd, strona często nie poprzestaje na wykazywaniu jedynie podobieństw dwu sytuacji,
lecz wzmacnia ten argument argumentem
pragmatycznym, wskazując na korzystne
następstwa społeczne, jakie wynikają z zastosowania jednej lub drugiej opcji.
Przy przechodzeniu od szczególnego
wypadku do reguły, co stanowi istotę myślenia indukcyjnego, dużym problemem
jest określenie klasy, do której przykład lub
wzór należałoby zaliczyć; jak dalece można
się posunąć w uogólnieniu, które cechy danego wypadku trzeba pominąć jako przypadkowe i niereprezentatywne. Właśnie dla
eliminacji tych akcydentalnych, wtórnych
elementów J.S. Mill zaproponował metodę
tzw. zmian towarzyszących.
Wartość rozumowania przez analogię jest dyskusyjna, jednak bywa
ono szeroko stosowane w procesach argumentacyjnych. Analogia
zakłada proporcje; a ma się do b,
jak c do d. Chodzi o wyjaśnienie
za pomocą stosunku znanego (c
do d), nazwanego phore, stosunku mniej znanego (a do b), będącego tematem dyskursu. Właśnie
ten asymetryczny związek między
tematem a phore odróżnia analogię od proporcji matematycznej,
w której równość stosunków jest
symetryczna.
Analogia jest użytecznym narzędziem argumentacji szczególnie
w dyskursie prawnym, gdzie zasada dictum de omni et nullo na-
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kazuje traktowanie podobnych
przypadków w sposób jednakowy;
analogia jest zaś w końcu relacją
podobieństw.
Argumentacja bazująca na rozszczepieniu pojęć
Myśl ludzka goni rzeczywistość biegunowo. Polaryzacja naszych mniemań,
przekonań ma charakter bipolarny, a na
przeciwstawnych biegunach lokują się
przeciwstawne pojęcia, takie jak: pozór
(fałsz) – rzeczywistość, prawda, subiektywny-obiektywny, indywidualny-uniwersalny,
język-myśl, litera-duch, przypadek-istota
rzeczy, cecha konstytutywna-akcydentalna,
względny-bezwzględny, środek-cel czy teoria-praktyka. Mowa retoryczna uwzględnia
owe bipolarne pary, odnosząc się do ich
znaczenia w analizowanych stanach rzeczy.
W procesie argumentacyjnego używania
pojęć każde ukształtowanie rzeczywistości
łączy się z uwypukleniem znaczenia pewnych jej aspektów poprzez oceny towarzyszące (wartościujące). Gdy jednak pewna
wizja rzeczywistości nabiera charakteru
oczywistego i przestaje być przedmiotem
sporu, uznaje się ją za wierny obraz świata,
nie dostrzegając już tkwiących u jej podłoża
ocen.
Skuteczność argumentacji – i to, że wywiera ona mniej lub bardziej istotny wpływ
na audytorium – zależy nie tylko od działania poszczególnych argumentów, lecz
także od całości dyskursu, od wzajemnego
oddziaływania między argumentami, powiązania logiczno-funkcyjnymi związkami, a także od słabości kontrargumentów.
Również oddziaływanie przemowy jest
uzależnione od wyobrażenia, jakie audytorium wyrabia sobie o mówcy. Ethos mówcy
odgrywa istotną rolę w sposobie jego przy-

jęcia. Ważne, by mowa została wysłuchana
ze stosowną koncentracją i przychylnością.
Zaprezentowane wyżej poglądy Chaima Perelmana nawiązują
do myśli Arystotelesa, z tym że
odżegnują się w sensie epistemologicznym od funkcjonalności
sylogizmów w procesach argumentacyjnych dowodzących w sposób
konieczny trafności twierdzeń. Tzw.
nowa retoryka Perelmana to czysta relatywizacja naszych przekonań, poszukiwanie na ruchomych
piaskach zwątpienia poznawczego
trwałych punktów wiedzy i doświadczenia, z mocy których to
prawd uwierzytelniamy zarówno
nasze sądy empiryczne, jak i aksjologiczne.

Paradygmat argumentacyjny
Stephena Toulmina
Stephen Toulmin zaproponował
dość interesującą koncepcję modułu argumentacyjnego, uwzględniającą wieloelementową strukturę
wzajemnie warunkujących się faktów, zasad, prawd oraz konkluzji.
Podstawowy model przypomina
nam entymem Arystotelesa.
Konstatacja faktów warunkuje w sposób
konieczny (lub prawdopodobny) konkluzję, a racja uwiarygodniająca związek myśli
(jeśli p, to q) jest zawarta w argumencie
materialnym, który jest tu zasadą, regułą
uwierzytelniającą (warrant).
Można to przedstawić na następującym
diagramie:
Fakty (Datum)----------------------------------------------------zatem K(C) konkluzja
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Ponieważ (z uwagi na)
Regułę A (warrant)
Toulmin egzemplifikuje ten elementarny, podstawowy moduł argumentacyjny na
podstawie następującego przykładu:
Harry urodził się na Bermudach (konstatacja faktu), zatem Harry jest obywatelem Wielkiej Brytanii (konkluzja).
Skąd to wiemy?
Ponieważ istnieje prawo mówiące, że
człowiek, który urodził się na Bermudach,
jest obywatelem Wielkiej Brytanii (reguła
– argument materialny).
Toulmin podkreśla, że warrant, tj.
argument materialny, jest racją
prawdziwościową dla rozumowania podstawowego, czyli dla relacji
wynikania między faktami a konkluzją, przy czym jaki status modalny
przypisać tej konstrukcji myślowej,
zależy od wiarygodności konstatacji o faktach, ich kompleksowości,
a także od siły i stosowności zasady
materialnej adekwatnej do analizowanych faktów.
Np. Petersen jest obywatelem Szwecji,
zatem Petersen nie jest katolikiem. Skąd
to wiemy? Ponieważ znamy prawdę statystyczną: tylko 2% populacji Szwedów
jest wyznania rzymskokatolickiego. Jest
to nasz warrant (racja prawdziwościowa,
argument materialny), uwierzytelniający
w sposób wysoce prawdopodobny naszą
konkluzję.
Argument materialny uosabiający treść
prawdy rozumowej lub empirycznej powinien także być uwiarygodniony poprzez
formalny argument źródłowy – podający
autorytet formalny, z którego wynika argument materialny (tzw. backing). Jeśli na
przykład twierdzimy, że Jan Kowalski jest
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odpowiedzialny za przywłaszczenie sobie
cudzego mienia, to rozwijając proces argumentacyjny i zadając pytanie, skąd to
wiemy – odpowiemy, że został on skazany
za kradzież prawomocnym wyrokiem sądu,
podając sygnaturę akt i przedstawiając odpis wyroku (argument źródłowy).
S. Toulmin rozwija swoją koncepcję,
dodając kolejne elementy do tej układanki
argumentacyjnej. Przede wszystkim wprowadza do horyzontalnego diagramu tzw.
qualifer Q, który w języku epistemicznym
znany jest pod pojęciem modusu.
Już Leibniz uczulał nas na zagadnienie możliwości, realności
i konieczności, a zatem statusu ontologicznego naszych przekonań.
Arystoteles, wyjaśniając znaczenie
tzw. sylogizmu retorycznego, także zwracał uwagę na konieczność
ustalenia, czy mamy do czynienia
z przesłankami i wnioskami pewnymi, oczywistymi, czy jedynie
prawdopodobnymi. Określenie
stopnia przekonania epistemicznego w procesie argumentacji jest
rzeczą konieczną dla powodzenia
naszej argumentacyjnej misji. To, czy
jesteśmy przeświadczeni o prawdziwości, czy też mamy wątpliwości,
zależy od świadectw potwierdzających naszą hipotezę, ale także od
jakości kontrargumentów, formułowanych przez nas samych lub
przez przeciwnika procesowego.
Toulmin wprowadził zatem dodatkowo element zwany Rebuttal, który
możemy pojmować jako obszar dla
wszelkiego rodzaju wyjątków, refutacji, podważania faktów i konkluzji.
Wpływa to na siłę lub słabość przekonania o trafności naszego procesu wnio-
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skowania. Rozwinięty wzorzec myślenia
argumentacyjnego w koncepcji Toulmina
wygląda na tym etapie następująco:
Fakty (Datum) ------------------------------------------- a więc Q, Konkluzja (C)
Ponieważ 			

chyba że

W – argument materialny Refutatio
			 Backing
(z uwagi na źródła autorytatywne, np.
przepisy aktu prawnego).
Przeanalizujmy funkcjonalność stosowania tego wzoru w praktycznych procesach argumentacyjnych w dyskursach
sądowych.
Prokurator oskarża kierowcę o spowodowanie wypadku drogowego. Podstawowym źródłem wiedzy uzasadniającej owo
oskarżenie i przypisanie temu kierowcy
odpowiedzialności za naruszenie określonych przepisów jest opinia biegłych,
z której wynika, że samochód poruszał się
z prędkością 100 km na godzinę w obszarze
zabudowanym, a nadto jeden ze świadków
zeznał, że oskarżony przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle. Co potwierdził
dowód z kamery zamontowanej na tym
skrzyżowaniu.
W obu przypadkach znamy fakty empiryczne, z których wywodzimy określoną
konkluzję. Fakty—więc—Konkluzja.
Sens znaczeniowy owego stwierdzenia
– wniosku jest następujący: „Jan Kowalski
jest odpowiedzialny za spowodowanie wypadku drogowego”. Ale co oznacza relacja
bycia odpowiedzialnym?
W sytuacji gdy oskarżony nie przyznaje się do winy, a tym samym do popełnienia zarzucanego czynu, powstaje problem
dialektyczny, który wymaga podania racji
– argumentów konkluzywnych uzasadnia-

jących i zarazem gwarantujących prawdziwość owej konkluzji.
Odwołujemy się do dwóch kategorii
sądów – argumentów: empirycznych i racjonalistycznych.
Pierwszy rodzaj argumentów to sądy
opisujące istotne fakty, tj. z jaką prędkością oskarżony prowadził samochód tuż
przed wypadkiem, na jakim świetle przejeżdżał skrzyżowanie itd. To są nasze fakty bazowe o konkretnym jednostkowym
charakterze, mające znaczenie przesłanek
empirycznych – w sylogizmie, jaki stosujemy jako algorytm myślenia prawniczego.
Z faktów tych wyprowadzamy wniosek,
że oskarżony naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wniosek ten jest
funkcją dwóch rodzajów argumentów: wywiedzionych z faktów empirycznych oraz
racjonalistycznych. Skąd bowiem wiemy,
że oskarżony jadąc prędkością 100 km na
godzinę i przejeżdżając na czerwonym
świetle skrzyżowanie naruszył zasady obowiązujące w ruchu drogowym? Wiemy to
z innego źródła wiedzy, tym razem o charakterze uniwersalnym (racjonalistycznym),
tj. z kodeksu karnego oraz ustawy prawo
o ruchu drogowym. A zatem w każdym
systemie wnioskowania – gdy stosujemy
metodę wyjaśniania, tłumaczenia, uzasadniania, dowodzenia itd. – łączymy w formie
przesłanek dwa rodzaje argumentów: empiryczne oraz uniwersalne.
Drugi rodzaj argumentów to właśnie
sądy ogólne, określające treść uniwersalnych reguł, zasad, wartości określonych
i uosobionych w normach prawnych czy też
zasadach współżycia społecznego (prawo
moralne). Pełnią one w myśleniu logiczno-dedukcyjnym funkcję przesłanki uniwersalnej większej.
Elementem wiedzotwórczym – argumentem epistemicznym o materialnym
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(racjonalistycznym) charakterze będzie
treść normy, która jest zakazem naruszania
chociażby nieumyślnie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, co przyczyniło się
do nieumyślnego spowodowania wypadku.
Zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym są określone w prawie o ruchu drogowym – ustawie zwanej potocznie kodeksem
drogowym. Z tego właśnie źródła dowiadujemy się, że w obszarze zabudowanym
można jechać maksymalnie z prędkością 50
km na godzinę. Nadto skrzyżowanie należy
przejeżdżać na zielonym, a nie czerwonym
świetle.
A zatem uzasadniając trafność naszego
wniosku mówiącego, że oskarżony jest odpowiedzialny za spowodowanie wypadku
drogowego, tj. za popełnienie czynu przestępnego określonego w art. 177 k.k., odwołujemy się do twierdzeń konstatujących
fakty empiryczne (przekroczenie prędkości jazdy – 100 km na godzinę w obszarze
zabudowanym oraz fakt przejechania na
czerwonym świetle), jak również do faktów normatywnych, określających warunki
(przesłanki) naruszenia normy art. 177 k.k.
Badamy zatem także stronę podmiotową tego przestępstwa, analizując postać winy w naruszeniu
norm prawnych, skutek oraz
związek przyczynowo-skutkowy.
W każdym z tych elementów należy znaleźć fakty adekwatne do
zakresu przedmiotowego tych pojęć, a także argumenty uwiarygodniające ich wystąpienie. Tworzymy
zatem tzw. moduły argumentacyjne, które mają mniej lub bardziej
rozbudowaną formę.

Sądy argumentacyjne (zarówno te
o charakterze empirycznym – konkretnym
co do czasu i miejsca, jak i racjonalistycz-
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ne – odnoszące się do treści norm prawnych) też z reguły wymagają potwierdzenia
i uwiarygodnienia przez nowe, źródłowe
argumenty. Żaden bowiem argument uwiarygodniający określoną tezę nie jest sam dla
siebie probierzem prawdziwości (self-authenticating).
Należy zatem poszukać podstawy formalnej, czyli odwołać się w tym zakresie do
autorytetu podmiotowego lub przedmiotowego legitymizującego trafność argumentu epistemicznego – materialnego, którego
treścią jest znaczeniowy sens obowiązującej
reguły, zasady czy normy postępowania.
Np. w przypadku badania przesłanek
rozwodowych należy ustalić – w zakresie
materiału faktologicznego – te okoliczności, które świadczą o zupełnym i trwałym
rozkładzie pożycia małżeńskiego.
W procesie argumentacyjnym podajemy więc takie fakty, że od ponad roku małżonkowie ze sobą nie
mieszkają, nie współżyją fizycznie,
nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego ani nie łączy
ich żadna więź duchowa. Fakty te
połączone w koniunkcji bezpośrednio implikują sąd konkluzywny
mówiący, że doszło między nimi do
zupełnego i całkowitego rozkładu
pożycia małżeńskiego, z czego
wynika inny sąd – stwierdzający, że
zaistniały przesłanki rozwodowe.
Wniosek końcowy należy uzasadnić
oraz uwiarygodnić określonym argumentem gwarancyjnym – w postaci podania merytorycznego
znaczenia określonej normy prawnej, która określa owe przesłanki
rozwodowe. Skąd bowiem wiemy,
że zaistniały obiektywne przesłanki
do orzeczenia rozwodu? Nie wie-
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my tego z empirycznych faktów,
lecz ocenę tę czerpiemy z norm –
reguł prawnych określających, jakie
przesłanki uzasadniają rozwiązanie
małżeństwa przez rozwód; źródłem tej wiedzy są zaś przepisy
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. A zatem dla tego argumentu
racjonalistycznego o materialnym
charakterze musimy podać także
argument formalnej autentyczności źródła, które legitymizuje ów
argument merytoryczny. Będzie to
wskazanie art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Diagram nasz przedstawia się obecnie
następująco:
Fakty (Datum)---------------konkluzja 1
-----------------konkluzja 2
ponieważ
argument materialny = norma/reguła, zasada uniwersalna
Fakty: Małżonkowie od ponad roku nie
mieszkają razem, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, brakuje więzi
duchowej i fizycznej.
Więc:
Konkluzja nr 1: nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.
Argument legitymizujący to twierdzenie – wykładnia pojęcia „trwały i zupełny
rozkład pożycia”, jaka znajduje się w komentarzach doktryny i orzecznictwie Sądu
Najwyższego.
Więc:
Konkluzja nr 2: zaistniały przesłanki dla
orzeczenia rozwodu.
Argument materialny określający przesłanki orzeczenia rozwodu – z uwagi na:

Argument źródłowy – formalny: obowiązywanie przepisu art. 57 k.r.o.
Widzimy na tym przykładzie, że każde zdanie ma swoje konsekwencje logiczne
w innych zdaniach – i od nich zależy prawdziwość zdania głównego.
W przypadku twierdzeń o istnieniu faktów empirycznie stwierdzalnych
w procesie percepcji zjawisk musimy odwołać się do fundamentu, jaki dają wiarygodne dowody (świadectwa). A zatem na
pytanie: skąd wiesz, że oskarżony jechał
w chwili wypadku 100 km na godzinę –
odpowiadam, że biegli w swych opiniach
przeprowadzili kompleksowe badania i wyprowadzili z nich logiczne wnioski, których
nie sposób podważyć.
Wiedzę o fakcie, że oskarżony przejeżdżał skrzyżowanie na czerwonym świetle,
czerpiemy z zeznań świadka, a także z rekonstrukcji zdarzenia utrwalonej w pamięci
kamery zainstalowanej w tym miejscu.
W przypadku sprawy rozwodowej
i konstatowania faktów takich, jak brak
współżycia fizycznego, ekonomicznej, finansowej i duchowej wspólnoty – formułujemy przekonanie, że doszło do trwałego
i zupełnego rozkładu pożycia. Argumenty
merytoryczne stanowiące rękojmię wiarygodności tych twierdzeń wiążą się z oceną
wiarygodności zeznań powoda i pozwanej,
a ponadto – jeżeli są takowi – świadków.
Być może w sytuacji oddzielnego zamieszkiwania małżonków po wyprowadzeniu
się jednego z nich argumentem merytorycznym będzie przedstawienie dowodu
rzeczowego, np. umowy nabycia lub najmu
lokalu.
Generalnie należy stwierdzić, że
trafność konstatacji empirycznych
ustalających określony w danej
sprawie stan faktyczny uzależnio-
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na jest od argumentów kwantytatywnych, odnoszących się do takich
probierzy wiarygodności materialnej, jak spójność wewnętrzna
zeznań, koherencja horyzontalna
z zeznaniami innych świadków
i biegłych lub z dokumentami.
A także adekwatność treści tych
informacji o faktach do zasad doświadczenia i wiedzy (koherencja
wertykalna).
Z formalnego punktu widzenia argumentem potwierdzającym prima facie rzetelność określonego podmiotu lub
przedmiotu informacji jest jego autentyczność źródłowa lub percepcyjna.
Autentyczność formalną dokumentu
urzędowego chroni domniemanie prawdziwości zarówno jego treści, jak i tego, że
osoba, która go podpisała, rzeczywiście to
uczyniła. Autentyczność dokumentu prywatnego ma natomiast ograniczony zakres,
obejmuje bowiem jedynie domniemanie
prawdziwości podpisu osoby, która go złożyła. Oczywiście domniemania te mogą być
przedmiotem obalenia za pomocą argumentów przedstawianych przez przeciwnika procesowego. Natomiast autentyczność
świadka wiąże się z dwoma faktami: 1) czy
rzeczywiście był świadkiem analizowanego i rekonstruowanego zdarzenia mającego
znaczenie prawne oraz 2) czy prima facie
ma on zdolność percepcyjną?
W każdym procesie argumentacji musimy z kolei zważać na dwa
elementy epistemiczne: 1) stopień
przekonania, jaki żywimy względem naszych konstatacji faktologicznych i wyprowadzanych z nich
konkluzji mających znaczenie ontyczne lub normatywne oraz 2)
istnienie wyjątków od reguł i za-
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sad; należy też baczyć na to, by
nie przekroczyć zakresu (granic)
przedmiotowego obowiązywania
owych reguł i zasad uniwersalnych.
Tak się dzieje w naturze oraz w życiu
społecznym regulowanym przez system
prawny i moralny, że istnieją wyjątki od uniwersalnych, ogólnych reguł i zasad, które są
dostosowane do szczególnych okoliczności
i racji aksjologicznych czy prakseologicznych. Każda reguła lub norma ma również
granice przedmiotowe – a czasem i podmiotowe – w ramach których obwiązuje.
Nie można zatem tych granic przekraczać,
zwłaszcza gdy normy te w swej dyspozycji
zakazują określonym adresatom pewnego
zachowania lub też je nakazują. Argument
wynikający z wolności jest w tym wypadku
podstawową racją uzasadniającą to twierdzenie.
Stopień przekonania epistemicznego
wiąże się z każdym naszym sądem – twierdzeniem. Być może jest to kwestia intuicyjna, trudno mierzalna, ale trudno zaprzeczyć,
że o pewnych sprawach mówimy z pełnym,
a o innych z mniejszym przekonaniem. Dochodzimy tutaj do problemu prawdopodobieństwa wyrażanych przez nas sądów. Siła
danego przekonania jest funkcją zarówno
subiektywnych, jak i obiektywnych elementów wiedzotwórczych. Przekonania są rezultatem naszych intuicji oraz racjonalnego
myślenia. Samoistnie żaden z tych elementów wiedzotwórczych nie daje wartościowych wyników. Nasze intuicje zaliczamy do
subiektywnych źródeł wiedzy; racjonalizm
w myśleniu ma charakter zobiektywizowany, tj. oparty na wiedzy – albo tej uznanej
przez daną grupę społeczną, udowodnionej,
albo przynajmniej uprawdopodobnionej
w danym momencie rozwoju epistemicznego.
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Do subiektywnych elementów zaliczymy dotychczasowe poglądy
na naturę analizowanego zagadnienia, ich emocjonalne zakorzenienie, wagę twierdzeń dla naszych
interesów i zaspokojenia potrzeb
stopień zaufania, empatii lub antypatii, jaką żywimy do naszego
adwersarza. Do elementów obiektywnych zaliczymy z kolei wartość
świadectw empirycznych oraz racjonalistycznych, dowodzących
wiarygodności naszych konstatacji
lub ocen. Oczywiście w procesie argumentacji elementy subiektywne,
emocjonalne winny mieć znaczenie wtórne względem elementów
obiektywnych; wówczas wartość
siły naszego przekonania stopi się
z siłą obiektywnych sądów, opartych na czynnikach wiedzotwórczych, a nie wiarotwórczych.
Tak czy inaczej, zaprezentowany wyżej
model argumentacji wzbogacimy o kolejną fazę (etap, element refleksji), tj. nadanie
kwantyfikatora epistemicznego (tj. modusu) naszym twierdzeniom. Powinniśmy dostosować siłę i moc artykulacyjną naszych
wypowiedzi do siły przekonania, że to, co
mówimy, jest oczywiście prawdziwe, prawdopodobne czy też możliwe; że są równie
prawdopodobne co najmniej dwie przeciwstawne hipotezy itd.
Do tego dostosowujemy semantykę
w zakresie modusu naszej wypowiedzi –
mówiąc, że oczywiste jest, że stało się to i to;
lub np. wysoce prawdopodobne na podstawie dostępnych dowodów i świadectw jest
stwierdzenie, że Jan Kowalski robił to i to.
Albo jest możliwe, że Malinowski zabił
Wielguckiego, ale jest również możliwe, że
uczynił to ktoś inny. Modus epistemicz-

ny zawarty bądź w możliwości, realności
lub konieczności należy uwzględniać prezentując poziom siły naszego przekonania
w przedmiotowej materii. Na każdym etapie dochodzenia do prawdy proces – przypomnijmy – ma charakter dwusekwencyjny
(dwufazowy): formowania hipotez oraz
ich sprawdzania poprzez próbę falsyfikacji
i końcowej weryfikacji.
A zatem diagram algorytmiczny wzbogacony o nowy element epistemiczny będzie wyglądał następująco:
Fakt------zatem Kwantyfikator modalny
-------wniosek
Ponieważ
Argument gwarancyjny – reguła
zasada prawo
Argument źródłowy formalny
Oprócz określenia modusu epistemicznego, czyli stopnia naszego przekonania we wzorcowym
modelu argumentacyjnym, należy
także brać pod uwagę element zaistnienia wyjątku lub też przekroczenia w naszych wypowiedziach
granic działania określonej reguły,
zasady czy prawidłowości, która
stanowi fundament prawdziwości
naszej konkluzji.
Np. odnosząc się do podanego wyżej
przykładu i przesłanek sprawy rozwodowej należy określić, czy nie istnieją fakty,
które – na zasadzie wyjątku od reguły uzasadniającej orzeczenie rozwodu, gdy tylko
stwierdzi się zupełny i całkowity rozkład
pożycia – nie podważą ani nie sfalsyfikują
konkluzji (hipotezy), że istnieją warunki
do orzeczenia rozwodu. Do negatywnych
przesłanek orzeczenia rozwodu zaliczymy
zagrożenie dobra małoletniego dziecka,
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a także niezgodność z zasadami współżycia
społecznego, gdy rozwodu żąda małżonek
wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba
że drugi wyrazi zgodę na rozwód.
W procesie argumentacji i uwiarygodnienia tezy, że istnieją przesłanki dla orzeczenia rozwodu, należy ponadto odnieść
się bezpośrednio do braku istnienia faktów
negatywnych, uniemożliwiających wydanie
takiego orzeczenia.
Zatem pełny model argumentacyjny
wygląda na diagramie następująco:
Fakty (Datum) ----------Kwantyfikator
modalny ----------wniosek (konkluzja)
\ rebuttal
Argument materialny – czynnik
wiedzotwórczy
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obalenie podważenie racji i konkluzji

z uwagi na błąd
argumentu materialnego
Argument formalny
źródłowy

zaistnienie wyjątku od tej reguły
przekroczenie
granic ontycznych
lub
normatywnych
stosowania reguły
zasady
podważenie
wiarygodności
świadectw empirycznych

podważanie prawd rozumowych (racjonalistycznych) i empirycznych (faktologicznych)

Tadeusz Szymanek

		

Wstęp
Zasada swobody kontraktowania, będąca przejawem uznania
autonomii woli stron, sprawia, że
umowy obligacyjne są najlepszym
polem do ścierania interesów
uczestników obrotu prawnego
oraz podstawowym instrumentem
kształtowania ich prywatnych praw
podmiotowych. Reguły zaś odczytywania zawartej w nich treści,
w której określane są prawa i obowiązki stron, mają fundamentalne
znaczenie dla prawa prywatnego.
Skala i siła oddziaływania umowy
cywilnoprawnej na obszarze stosunków majątkowych powoduje,
iż zagadnienie wykładni kontraktów jest dość często podejmowane w europejskiej literaturze
prawniczej. Impuls tym rozważaniom dodaje postępująca integracja gospodarczo-prawna państw
członkowskich Unii Europejskiej

Wzorzec osoby rozsądnej
jako standard wykładni
umów

oraz podejmowane próby ujednolicenia prawa umów o charakterze
soft law, które być może w przyszłości stanie się wiążącymi wszystkie państwa członkowskie normami
europejskiego kodeksu cywilnego.
Prawie we wszystkich europejskich
systemach prawnych zgodnie
przyjmuje się, że w procesie interpretacji umów należy poszukiwać
wspólnej woli stron. Zobiektywizowane metody interpretacji prawnie
relewantnych zachowań ludzkich
zyskują współcześnie coraz większe znaczenie. Ochrona zaufania
uczestników obrotu uznana została
za fundament konstrukcji czynności prawnej. Wynika to z założenia,
iż rynkową grę interesów należy
oceniać poprzez pryzmat norm
etycznych. Natomiast podmiot
w swych prawnie relewantnych
zachowaniach powinien uwzględniać podstawowe wartości moralne. Interpretacja umów oparta
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na wzorcu osoby rozsądnej jest
we współczesnych systemach europejskich jedną z podstawowych
metod wykładni.

W koncepcjach filozoficznych
rozsądek utożsamiany jest z rozumem, a nawet traktowany jako
jego synonim. Według Sokratesa
wszystko, co pozostaje w zgodzie
z rozumem, należy uznać za prawdziwe. Myśl tę rozwija następnie
Platon, postrzegając rozum jako
kryterium logiczne, za pomocą którego weryfikujemy, co jest
prawdą, a co nie. Uczeń Platona
Arystoteles poszedł jeszcze dalej,
uznając rozum za podstawową cechę stanowiącą o istocie człowieka.
Według niego „dla człowieka najprzyjemniejsze jest życie zgodne
z rozumem”1. Jego zdaniem każde
działanie człowieka powinno być
powodowane rozsądkiem. Rozsądek dotyczy tego, co sprawiedliwe
i moralnie piękne. Związek między
rozumem i słusznością dostrzegał
także Heralit z Efezu, ale nie przeciwstawiał tych dwóch kategorii
uznając, iż jedna wynika z drugiej
– i stanowią one jedność, której nie
sposób rozdzielić. W akcie rozumienia odkrywamy obowiązki moralne i prawne. A zatem rozumne
działanie człowieka jest prawne,
rozsądne i uzasadnione, a każda osoba rozsądna jest uczciwa.
Średniowieczni myśliciele także
poruszali w swoich rozwiązaniach
kwestie definicji rozumu i jego
znaczenia w życiu człowieka2. Ze
wszystkich filozofów najbardziej

Rozsądek jako kryterium prawne
Kryteria prawne odwołujące się do rozsądku wywodzą się z systemu common law
i dotyczą nie tylko prawa prywatnego, ale
i publicznego.
Rozsądek w świetle przepisów prawa
może występować zarówno w kontekście podmiotowym (rozsądna osoba), jak
i przedmiotowym (rozsądne oczekiwania,
rozsądny termin, rozsądne koszty, rozsądny czas). Służy on jako standard oceny
zachowań wszystkich uczestników obrotu
prawnego. Judykatura anglo-amerykańska uznaje wzorzec człowieka rozsądnego
za ważny instrument interpretacyjny. Do
systemów państw Europy kontynentalnej
został wprowadzony za pośrednictwem
prawa wspólnotowego oraz konwencji wiedeńskiej z 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Kryteria
oparte na rozsądku w systemach civil law
pełnią funkcję klauzul generalnych.
Rozsądek według słownika języka polskiego tłumaczony jest jako zdolność trafnego oceniania sytuacji i odpowiadającego
tej ocenie zachowania się, a także zdolność
rozumowego, trzeźwego załatwiania spraw,
wydawania trafnych sądów, praktyczny rozum. To także rozwaga, roztropność i niepoddawanie się emocjom. Przymiotnik
‘rozsądny’ może być przypisany zarówno
człowiekowi, jak i zjawisku (np. rozsądny
termin). O osobie powiemy, że jest rozsądna, gdy kieruje się rozsądkiem w swoim postępowaniu; jest także rozważna, roztropna,
pełna rozsądku. Taki człowiek jest dodatkowo: trzeźwo myślący, mądry, odpowiedzialny i rozumny.
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Arystoteles, Etyka nikomachejska, przekład D.
Gromska, Warszawa 1956, 1178/a5
Zob. J. Bańka, Filozofia prawa a etyka prostomyślności [w:] Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, pod red. B. Czecha, Katowice 1992 r., s.
555.
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rozum upodobali sobie myśliciele
epoki oświecenia. Dlatego okres
ten nazywany był wiekiem rozumu.
Umysł oświecać miał drogę do poznania prawdy o człowieku i otaczającym go świecie. Dotyczyło to
wszystkich przestrzeni życia ludzkiego; w tym także prawa. Reguły
prawa naturalnego odczytywane
przez rozum służyły jako podstawa tworzenia prawa stanowionego
(pozytywnego). Prawo odpowiadało założeniom poczynionym przez
rozum i miało służyć utrzymaniu
porządku, a zarazem powszechnego zadowolenia. W późniejszym czasie pogląd ten poddany
został rewizji; uznano bowiem, iż
umysł nie może być samodzielnym
miernikiem idei i pojęć ani władzą
decydującą o wyborze wartości;
stanowi jedynie w tym procesie
element bierny, odbierający zaledwie echa pochodzące ze świata
zmysłowego.

Kryterium rozsądku w systemach prawnych o tradycji common law służy ocenie
zachowania uczestników obrotu prawnego. Stosuje się go także przy ustalaniu odpowiedzialności kontraktowej, wysokości
odszkodowania oraz uchylaniu odpowiedzialności kontraktowej. Odgrywa on istotną rolę w procesie interpretacji oświadczeń
woli oraz innych zachowań człowieka.
Przywołana wyżej kategoria reasonableness ma istotne znaczenie przy ocenie
zachowania osoby, która wyrządziła szkodę (tort of negligence). Można ją odnaleźć
także w prawie publicznym. W judykaturze
anglosaskiej uznana została zasada, iż władza publiczna nie może być wykonywana
w sposób nierozsądny. Podmioty prawa publicznego są związane przy wykonywaniu
swoich obowiązków zasadami wynikającymi z rozsądku oraz dobrej wiary.
Rozsądek w systemach civil law
W systemach prawnych państw
Europy Zachodniej rozsądek jako
kryterium prawne nie wzbudza
większego uznania, wielu autorów
odnosi się do niego nieprzychylnie3. Pierwszym aktem, w którym
prawnicy europejscy znaleźli kryterium rozsądku, była konwencja
haska z 1964 r., dotycząca jednolitej
ustawy o międzynarodowej sprzedaży materialnych przedmiotów
ruchomych. Jednakże najistotniejszym dokumentem prawa międzynarodowego wprowadzającym
kategorię rozsądku do systemów
prawnych Europy Zachodniej była
wymieniona wyżej wiedeńska konwencja Narodów Zjednoczonych

Rozsądek jako kryterium prawne
w różnych systemach prawnych
Rola rozsądku jako kryterium uwzględnionego przez prawo można odszukać
w zasadach naturalnej sprawiedliwości
(principles of natural justice). Reguły te,
podobnie jak prawo zwyczajowe, są niepisanymi normami postępowania, chociaż
nie mają charakteru norm prawnych, ale
jedynie moralny. Nakazują one uwzględnianie w działaniach człowieka takich
wartości jak uczciwość (fairness), rozsądek, racjonalność (reasonableness), równość
(equality) i słuszność (equity). Przez wieki
oddziaływały one na kształt zasad common
law.

3

Zob. R. Mańko, Zasady umów długoterminowych,
Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2006, z. 2, s. 542.
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z 1980 r. (Convention on Contracts
for the International Sale of Goods).
Mimo że owa konwencja ratyfikowana była przez znaczną liczbę
państw, pierwszymi, które wprowadziły klauzulę rozsądku do krajowych porządków prawnych, były
Holandia, Estonia i Rosja. Stosowane one są nie tylko w odniesieniu
do zobowiązań kontraktowych,
ale także w prawie rzeczowym,
przepisach odnoszących się do
osób prawnych, zdarzeń wynikających z czynów niedozwolonych,
bezpodstawnego wzbogacenia,
prowadzenia cudzych spraw bez
zlecenia.
Klauzule odnoszące się do rozsądku znajdują coraz większe uznanie
w systemach prawnych państw Europy kontynentalnej.
Rozsądek w aktach prawa europejskiego i międzynarodowego
W wielu konwencjach międzynarodowych kryterium rozsądku odgrywa ważną
rolę4. Odnaleźć je można także w aktach
prawa wspólnotowego5. Zawierają to kryterium także opracowane w 1994 r. przez
Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT) Zasady
międzynarodowych kontraktów handlowych.
Wymienione wyżej akty przypisują
istotną role klauzulom nawiązującym do
rozsądku. Wykorzystuje się je do wykład4
5
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Powoływana wcześniej konwencja wiedeńska
z 1980 r.
Zob. dyrektywy: nr 93/13, dotycząca niedozwolonych klauzul umownych w umowach konsumenckich, oraz nr 86/653, dotycząca niezależnych agentów handlowych.

ni kontraktu w celu określenia jego treści w trakcie wykonywania wynikających
z niego zobowiązań, a także po jego zakończeniu. Stosuje się je także do innych
instytucji prawnych, takich jak np. culpa in
contrahendo czy klauzuli rebus sic stantibus.
Zachowanie rozsądne – według obecnego
stanu wiedzy oraz współczesnych wskazań
moralności – jest niezbędne w każdym zakresie prawa prywatnego.
Metoda wykładni umów według
powołanych wyżej aktów prawnych
Kwestia wyboru podstawowej metody wykładni umów (oświadczeń
woli) to zagadnienie aksjologiczne.
Ich katalog ogranicza się do dwóch
podstawowych dóbr: ochrony autonomii woli stron (tzn. rzeczywistej
woli) lub ochrony pewności obrotu
prawnego. Autorzy komentowanych aktów uwzględnili obydwie
wartości i przyjęli kombinowaną
metodę interpretacji umów. Nadrzędną wartością jest jednak dążenie do odtworzenia rzeczywistej
woli stron. Gdyby ustalenie rzeczywistej woli stron na podstawie
powyższych reguł nie powiodło
się, wówczas zastosowana będzie
metoda normatywna z wykorzystaniem wzorca osoby rozsądnej.
Wykładnia oświadczeń woli
w świetle przepisów kodeksu
cywilnego
Polskie prawo kontraktów oparte na
koncepcji czynności prawnej postrzega
umowę jedynie jako jeden z jej rodzajów,
co w konsekwencji prowadzi do braku rozbudowanych zasad wykładni umów.
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nastąpił zwrot w kierunku metody kombinowanej6. W przywołanej uchwale Sąd Najwyższy uznał,
iż wykładnia obejmuje dwa stany.
W pierwszej fazie należy badać
zgodną intencję stron, czyli jak obie
strony rozumiały oświadczenie woli
w momencie zawierania umowy.
Do drugiej fazy interpretacji dochodzi wówczas, gdy okaże się,
iż strony nie przyjęły jednakowego rozumienia swoich oświadczeń
lub pojmowały je zgoła odmiennie.
Wtedy należy przy użyciu elementu obiektywnego ustalić, jak adresat
rozumiał sens oświadczenia woli –
bądź jak powinien je rozumieć –
w czym pomaga stworzenie wzorca
postępowania i myślenia adresata
zobowiązania. Etap obiektywnej
wykładni określony w art. 65 k.c.
ma więc zastosowanie wtedy, gdy
nie udało się odnaleźć wspólnego
zamiaru stron, tj. strony w odmienny sposób rozumiały sens umowy.
W opisanym przypadku przyjmuje
się pierwszeństwo pewności obrotu prawnego i ochronę zaufania jej
uczestników przed autonomią woli
stron i ich wolą wewnętrzną.
Obiektywna metoda wykładni nie
polega na przeniesieniu punktu
widzenia z subiektywnego wyobrażenia oświadczającego na subiektywne wyobrażenie odbiorcy
oświadczenia – istotą tej metody
jest bowiem ochrona zaufania oraz
rozsądnych oczekiwań pozostałych
uczestników obrotu.

Podstawę do dokonywania wykładni
oświadczeń woli stanowi art. 65 k.c. Przepis ten ustanawia dwie ogólne reguły interpretacji. Pierwsza dotyczy wszystkich
oświadczeń woli i wskazuje, iż kryterium
tłumaczenia są zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje. Kryteria te
powinny służyć rekonstrukcji treści oświadczenia woli w taki sposób, aby zawsze był
brany pod uwagę kontekst faktyczny, w jakim doszło do złożenia oświadczenia woli.
Powołany art. 65 k.c. ma ogólne zastosowanie w stosunkach cywilnoprawnych.
Jednakże odmienne od ogólnych reguły
wykładni oświadczeń woli mogą wynikać
z przepisów, które dla danych oświadczeń
woli wprowadzają swoiste kryteria – np.
art. 948 k.c., podkreślający konieczność
uwzględnienia wewnętrznej woli składającego oświadczenie. W § 2 art. 65 k.c.,
odnoszącym się do interpretacji umów,
ustawodawca uznał zaś, że pierwszeństwo
przed dosłownym brzmieniem tekstu ma
zgodny zamiar stron oraz cel, w jakim
kontrakt był zawierany. Jest to więc zbiór
dyrektyw interpretacyjnych, który nie zawiera w sposób oczywisty preferowanych
przesłanek.
Brak jasności regulacji stwarza stan niepewności i nie można jej uznać za pomocny
instrument wykładni. Wielu przedstawicieli piśmiennictwa wypowiada tezę, że omawiany przepis wprowadził do naszego
porządku prawnego metodę kombinowaną
wykładni, łączącą w sobie elementy subiektywne i obiektywne, a więc respektowanie
woli stron i ochronę zaufania uczestników
obrotu.
Inaczej poglądy kształtowały się
w orzecznictwie sądowym. Początkowo sądy zwracały się w stronę
metody subiektywnej, następnie

6

Zob. uchwała SN z 29 czerwca 1995 r., III CZP
66/95, OSNC 1995, z. 12, poz. 168.
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orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych
za działalność na rzecz
niepodległego Państwa Polskiego

U

stawa z dnia 23 lutego 1991 r.
o uznaniu za nieważne orzeczeń
wydanych wobec osób represjonowanych
za działalność na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego1, powszechnie zwana
ustawą lutową2, czy też ustawą rehabilitacyjną, uchwalona została w celu stworzenia
mechanizmu wyrównania szkód i krzywd
osobom w przeszłości represjonowanym,
w szczególności, jak wskazywano w uzasadnieniu projektu ustawy3, poprzez uproszczenie w istotnym stopniu postępowania
mającego na celu unicestwienie skutków
Dz.U. z 2014 r., poz. 1851 j.t.
Taka też nazwa będzie używana w niniejszym
opracowaniu.
3
Por. uzasadnienie projektu ustawy; druk nr 611
z 1990 r.; publ. http://orka.sejm.gov.pl/procx.
nsf/opisy/611.htm, dostęp w dniu 26 VII 2015 r.
1
2
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spowodowanych represjami, godzących
w wolność człowieka, jego godność i majątek. W pierwotnej wersji ustawa lutowa4
miała zastosowanie do skutków orzeczeń
wydanych w latach 1944–1956 przez organy sądowe i pozasądowe, jeżeli „czyn
zarzucony lub przypisany był związany
z działalnością na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano
z powodu takiej działalności, jak również
[…] za opór przeciwko kolektywizacji wsi
i obowiązkowym dostawom”5. Poza odpowiedzialnością Skarbu Państwa pozostawały odszkodowania za represje za działalność
opozycyjną po 1956 r. Rozszerzenie zakresu stosowania ustawy lutowej, przez obję4
5

Dz.U. z 1991 r. Nr 34, poz. 149.
Por. art. 1 ust. 1 ustawy w brzmieniu z 1991 r.
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cie jej przepisami działalności opozycyjnej
wobec systemu komunistycznego w latach 1957–1989, nastąpiło na mocy ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie
ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń
wydanych wobec osób represjonowanych
za działalność na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego6. Poza rozszerzeniem
zakresu czasowego stosowania ustawy lutowej7, uzupełniono art. 8 ust. 1 ustawy
o rozwiązanie, na mocy którego uznaje się
za nieważne także decyzje o internowaniu
wydane na podstawie art. 43 ust. 1 dekretu
o stanie wojennym. Ratio legis rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy lutowej
było uruchomienie skutecznego mechanizmu rehabilitacyjnego dla osób dotkniętych
w czasach PRL represjami za działalność
opozycyjną, które walczyły z dużym poświęceniem o suwerenność Polski i poszanowanie praw człowieka, a jak podkreślano
ponadto w uzasadnieniu projektu ustawy
nowelizacyjnej, stosowane wówczas represje często skutkowały uwięzieniem, utratą
pracy, zaniżaniem zarobków oraz utratą
zdrowia. Co równie istotne, projektodawcy
akcentowali, że w stanie prawnym sprzed
nowelizacji nie było podstawy prawnej do
żądania odszkodowań za szkody wyrządzone decyzjami o internowaniu wydanymi na
podstawie art. 43 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, a także, jak

wskazywali, nie wydaje się możliwe dochodzenie przez osoby internowane roszczeń
w trybie postępowania cywilnego8.
Zaakcentować wypada, że brzmienie
art. 8 ust. 1 ustawy lutowej9 po nowelizacji wyłącza z zakresu odszkodowania
i zadośćuczynienia osoby represjonowane,
wobec których wydano orzeczenie albo
wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia
1981 r. w Polsce stanu wojennego, lecz ich
nie wykonano – i powoduje, że wiele szkód
i krzywd nie może być wyrównanych osobom represjonowanym w stanie wojennym,
co stanowi z kolei o braku wypełnienia
przez ustawodawcę wszystkich zakładanych celów nowelizacji ustawy lutowej. Jak
podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich
„poza odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa w tym trybie pozostają
takie represje jak: konieczność ukrywania
się (często długotrwałego), utrata pracy,
utrata przywilejów emerytalno-rentowych,
co również częstokroć powodowało pogorszenie się sytuacji finansowej całej rodziny
represjonowanego. Ponadto nie sposób nie
wspomnieć o szkodzie wynikającej nierzadko z psychicznych przeżyć całej rodziny,
w tym dzieci, których życie ulegało zdezorganizowaniu, z braku kontaktu, rozerwanych więzi rodzinnych, stresu związanego
8

Dz.U. Nr 191, poz. 1372.
7
Obecne brzmienie art. 1 ust. 1 ustawy lutowej:
„Uznaje się za nieważne orzeczenia wydane przez
polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
lub przez organy pozasądowe w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r.,
jeżeli czyn zarzucony lub przypisany był związany
z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano z powodu
takiej działalności, jak również orzeczenia wydane
za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom”.
6

9

Uzasadnienie projektu nowelizacyjnego – druk
nr 595, który wpłynął do Sejmu dnia 5 kwietnia
2006 r.; publ. http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.
nsf/wgdruku/595; dostęp w dniu 26 VII 2015 r.
Zgodnie z powołanym art. 8 ust. 1 „osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia
albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r.
w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę
i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe
z wykonania orzeczenia albo decyzji. W razie
śmierci tej osoby uprawnienie to przechodzi na
małżonka, dzieci i rodziców”.
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z inwigilacją i koniecznością ukrywania się.
Represje wynikające z samego już faktu wydania orzeczenia lub decyzji o internowaniu
odczuwalne są w większości przypadków
do dnia dzisiejszego, rzutując na sytuację
materialną represjonowanego i jego całej
rodziny (np. poprzez niskie renty i emerytury, brak jakichkolwiek oszczędności czy
składników majątkowych, skutki powstałe
w wyniku braku środków na odpowiednie
wykształcenie siebie i dzieci)”10.
Dodać należy, że obecne brzmienie
tego przepisu jest efektem nowelizacji
zainicjonowanej poselskim projektem
ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego11.
Co jednak ciekawe i istotne, nowelizacja
ustawy, w swym pierwotnym brzmieniu
z dnia 5 IV 2006 r., nie zmieniała zasad
przyznawania odszkodowania oraz zadośćuczynienia za represje w stanie wojennym
– i w projektowanym art. 8 ust. 1 stanowiła, że „osobie, wobec której stwierdzono
nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 XII 1981 r. w Polsce
stanu wojennego, przysługuje od Skarbu
Państwa odszkodowanie za poniesioną
szkodę i zadośćuczynienie za doznaną
krzywdę wynikłe z wydania orzeczenia albo
decyzji. W razie śmierci tej osoby uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci
i rodziców”12. Do zmiany tego przepisu
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich
do Marszałka Senatu z dnia 14 V 2015 r.,
II.513.13.2014.MK; http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=417805; dostęp w dniu 26 VII 2015 r.
11
Druk nr 595.
12
Druk nr 595; por. również pisma RPO z dnia 5 V
2014 r. i z dnia 11 VI 2014 r., złożone do sprawy
SK 7/14; http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-try10
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i w konsekwencji rewizji zasad przyznawania odszkodowania i zadośćuczynienia
za represje w stanie wojennym, doszło na
posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej do
rozpatrzenia ww. projektu ustawy Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu
11 VII 2006 r., gdzie art. 8 ust. 1 otrzymał
brzmienie: „Osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano
decyzję określoną w art. 43 ust. 1 dekretu
z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (…), przysługuje od Skarbu Państwa
odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania orzeczenia albo decyzji.
W razie śmierci tej osoby uprawnienie to
podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych”. Określenie „wydanie” orzeczenia
albo decyzji zamieniono na „wykonanie”
orzeczenia albo decyzji, co, jak zostało to
wskazane powyżej, spowodowało negatywne konsekwencje dla określonej grupy represjonowanych13. Ta brzemienna w skutki
zmiana nie została w żaden sposób uzasadniona, a co istotne, doszło do niej już
po wcześniejszym zaopiniowaniu jej przez
poszczególne podmioty, jak Biuro Analiz
Sejmowych14, Naczelną Radę Adwokacką15,
Ministra Sprawiedliwości16, Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego17 czy Komisję
Krajową NSZZ „Solidarność”18. Zaznaczyć
przy tym należy, że poszczególne podmioty
bunale/katalog/s/sk-714/; dostęp w dniu 26 VII
2015 r.
13
http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/0/19DB98B4EC4EC830C1257177003A17B9?OpenDocument; por. również pisma RPO z dnia 5 V
2014 r. i z dnia 11 VI 2014 r., złożone do sprawy
SK 7/14.
14
Por. opinia prawna z dnia 6 VI 2006 r.
15
Por. opinia z dnia 20 VI 2006 r.
16
Por. opinia z dnia 21 VI 2006 r.
17
Por. opinia z dnia 23 VI 2006 r.
18
Por. stanowisko z dnia 23 VI 2006 r.
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zgłaszały swoje zastrzeżenia do projektu,
w tym m. in. podnosiły zarzut, że projekt wyłącza stosowanie przepisów wobec
orzeczeń kolegiów do spraw wykroczeń,
podczas gdy, jak uzasadniała to chociażby
NRA, „faktem notoryjnym jest zastępcze
stosowanie represji karno-administracyjnej
wobec osób zaangażowanych w działalność
opozycyjną (…)”19; czy np. zarzut ograniczenia do 25.000 zł maksymalnej wysokości odszkodowania20 oraz ograniczenie
kręgu uprawnionych po śmierci represjonowanego z tytułu represji za działalność
mającą miejsce po dniu 31 grudnia 1956 r.,
bez względu na rodzaj represji, co zdaniem
ww. podmiotów nosi znamiona naruszenia konstytucyjnej zasady równości wobec
prawa21.
Podjęta została również próba
zakwestionowania konstytucyjności przepisu art. 8 ust. 1 ustawy
lutowej w dwóch skargach konstytucyjnych 22, połączonych do

Por. opinia NRA z dnia 20 VI 2006 r., s. 1, por.
też stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 9/06 i stanowisko Pierwszego Prezesa SN,
s. 4; http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/0/19DB98B4EC4EC830C1257177003A17B9?OpenDocument; dostęp w dniu 26 VII 2015 r.
20
Podkreślić jednak w tym miejscu należy, że wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 III
2011 r., sygn. akt P 21/09 (Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz.
277) art. 8 ust. 1a został uznany za niezgodny z art. 64
ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 oraz z art. 41
ust. 5 w związku z art. 77 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i utracił moc z dniem 10 marca 2011 r.
21
Por. opinia NRA s. 2, por. też stanowisko
Pierwszego Prezesa SN, s. 5 i 9; http://orka.
sejm.gov.pl/proc5.nsf/0/19DB98B4EC4EC830C1257177003A17B9?OpenDocument; dostęp w dniu 26 VII 2015 r.
22
W skardze z 22 XI 2013 r. pierwszy skarżący wniósł
o uznanie, iż art. 8 ust. 1 ustawy lutowej w zakresie, w jakim ogranicza prawo do odszkodowania
i zadośćuczynienia jedynie do skutków wynikających z wykonania decyzji bądź orzeczenia, które
19

wspólnego rozpoznania przed
Trybunałem Konstytucyjnym do
są interpretowane w orzecznictwie w sposób wąski, z pominięciem innych skutków wynikających
z wydania orzeczenia lub decyzji, zwłaszcza w zakresie: a) skutku w postaci niemożności znalezienia
zatrudnienia przez działaczy opozycyjnych z uwagi
na internowanie lub karanie za działalność polityczną oraz b) skutków wynikających z ukrywania się
działaczy niepodległościowych przed władzą, co
uniemożliwiało wykonanie decyzji lub orzeczenia,
pomimo jego wydania – jest niezgodny z zasadą odpowiedzialności władzy publicznej za wyrządzoną
szkodę i krzywdę oraz możliwością sądowego dochodzenia tej odpowiedzialności (art. 77 ust. 1 i 2
Konstytucji RP), a także z zasadą ochrony prawa
własności i innych praw majątkowych (art. 64 ust.
2 Konstytucji RP) oznaczającą sprzeczność z zasadą
równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP) i w konsekwencji z zasadą proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) oraz z zasadą
demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP). W skardze z 27 XII 2012 r. drugi skarżący
wniósł o uznanie, iż art. 8 ust. 1 ustawy lutowej –
w zakresie, w jakim nie przyznaje osobom represjonowanym prawa do odszkodowania za poniesioną
szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę za
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego, w przypadku wydania w toku postępowania zakończonego nieważnym postanowieniem
w rozumieniu art. 1 ustawy lutowej postanowienia
o zastosowaniu tymczasowego aresztowania i poszukiwania listem gończym, lecz nieujęcia osoby
represjonowanej w następstwie jej skutecznego
ukrywania się przed organami ścigania i przebywania w tzw. podziemiu – jest niezgodny z art. 2, art.
32 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 2 i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, oraz w zakresie, w jakim uniemożliwia
osobom represjonowanym za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego skuteczne
dochodzenie na drodze sądowej roszczenia o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wyrządzonych wydaniem
w toku postępowania zakończonego nieważnym
postanowieniem w rozumieniu art. 1 ustawy lutowej postanowienia o zastosowaniu tymczasowego
aresztowania i poszukiwania listem gończym, lecz
nieujęcia osoby represjonowanej w następstwie jej
skutecznego ukrywania się przed organami ścigania i przebywania w tzw. podziemiu, jest niezgodny
z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.
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sygn. akt SK 7/14 23. Autorami
skarg byli dwaj skarżący, którzy
aktywnie działali w opozycji antykomunistycznej w latach osiemdziesiątych, za co byli poddani
represjom reżimu komunistycznego. W szczególności wydano
6
wobec nich postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i poszukiwaniu listem gończym oraz
w stosunku do jednego z nich
wydano dodatkowo decyzję o internowaniu. Co istotne, skarżący przez ponad rok ukrywali się
przed organami ścigania i prowadzili dalszą działalność opozycyjną w podziemiu, co rodziło
dodatkowe represje nie tylko dla
samych skarżących, ale i dla całej rodziny. Mimo szkód, jakich
doznali skarżący – zarówno materialnych, jak i niematerialnych
– bezskutecznie dochodzili oni
odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z wydaniem wobec nich decyzji o internowaniu
oraz postanowień o tymczasowym aresztowaniu i ściganiu listem gończym, albowiem ww.
orzeczenia i decyzja nie zostały
wykonane, co w świetle art. 8 ust.
1 ustawy lutowej nie uprawniało
ich – jak zostało to wyżej wskazane – do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Skarżący
uzasadniając skargi konstytucyjne
w szczególności wskazywali, że na
skutek zaskarżonego art. 8 ust. 1
ustawy lutowej zostali pozbawieni
23
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Skargi oraz inne dokumenty w tej sprawie dostępne na stronie TK: http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/s/sk-714/; dostęp w dniu 26
VII 2015 r.

prawa do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne
z prawem działanie władzy publicznej. W opinii skarżących już
samo wydanie w stosunku do nich
decyzji o internowaniu oraz postanowień o tymczasowym aresztowaniu i ściganiu listem gończym
spowodowało szkody i krzywdy
dla nich samych, a także całej
rodziny. Jak uzasadniali skarżący,
to na państwie ciąży obowiązek
wyrównania tych szkód i krzywd,
natomiast sytuacja, która powoduje brak przesłanek uznania
ich roszczeń, narusza standardy
wynikające z art. 77 ust. 1 Konstytucji. Skarżący podkreślali, że
nie istnieją żadne przesłanki uzasadniające naruszenie ich praw,
a regulacja z art. 8 ust. 1 ustawy lutowej dodatkowo powoduje niezasadne różnicowanie
osób represjonowanych w stanie wojennym. W postępowaniu
w sprawie ww. skarg zgłosił swój
udział Rzecznik Praw Obywatelskich24, który w pismach z dnia 5
maja 2014 r. i z dnia 11 czerwca
2014 r. wniósł o stwierdzenie, że
art. 8 ust. 1 ustawy lutowej w zakresie, w jakim nie przyznaje
osobie represjonowanej, wobec
której stwierdzono nieważność
orzeczenia albo wydano decyzję
o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 XII 1981 r.
w Polsce stanu wojennego, prawa
do odszkodowania za poniesioną
szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wyda24

Rzecznika na rozprawie przed TK reprezentowała
m. in. autorka niniejszej publikacji.
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nia orzeczenia albo decyzji – jest
niezgodny z art. 77 ust. 1 w zw.
z art. 2 Konstytucji25. W postępo25

Rzecznik m.in. wskazał, że na gruncie ustawy lutowej brak jest podstaw do zasądzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za inne przejawy represji,
które nie są związane bezpośrednio z wykonaniem
wydanego orzeczenia lub decyzji. Ograniczenie
odszkodowania i zadośćuczynienia jedynie do
„wykonania” orzeczenia lub decyzji, z jednoczesnym pozbawieniem osób represjonowanych rekompensaty z tytułu ich „wydania”, powoduje, że
znaczna część dolegliwych represji i krzywd jej nie
podlega. Tymczasem zgodnie z art. 77 ust. 1 Konstytucji, każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne
z prawem działanie organu władzy publicznej. Już
wydanie aktu stosowania prawa, tj. orzeczenia lub
decyzji o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 XII 1981 r. w Polsce stanu wojennego, nosi znamiona bezprawności. Ich wykonanie
jedynie ów stan bezprawia pogłębia. Regulacja
wyłączająca spoza zakresu odszkodowania lub zadośćuczynienia szkodę wynikłą z wydania orzeczenia lub decyzji, które były bezprawne, nie może
korzystać z ochrony w świetle zasady sprawiedliwości społecznej wynikającej z zasady demokratycznego państwa prawnego. RPO podkreślił, że
za niezgodną z tą zasadą musi być uznana regulacja, która pozbawia jednostkę odszkodowania
i zadośćuczynienia za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej, które wyrządziło
jej szkodę finansową, a także dostarczyło cierpień
i niedogodności życiowych spowodowanych szykanami wskutek wydanych decyzji, w szczególności
wskutek np. zwolnienia z pracy, utraty przydziału
mieszkania funkcyjnego, przywilejów emerytalno-rentowych, co również częstokroć powodowało
pogorszenie się sytuacji finansowej całej rodziny
pokrzywdzonego. RPO podkreślił również, że
oprócz powyższego represje dotykały często członków rodzin osób ukrywających się, poddani byli
oni niedogodnościom wynikającym z trwających
czynności poszukiwawczych, przesłuchań, rozpytywań, obserwacji miejsca zamieszkania, inwigilacji, itp., represje powodowały krzywdy wynikające
nierzadko z psychicznych przeżyć rodziny, dzieci,
których życie ulegało zdezorganizowaniu, gdy ich
rodzice musieli ukrywać się przed wykonaniem decyzji lub orzeczenia. RPO skonkludował zatem, iż
pomimo że ww. orzeczenia lub decyzje nie weszły

waniu przed Trybunałem swoje
stanowiska przedstawili również
Prokurator Generalny oraz Sejm,
jednakże podmioty te nie poparły
zarzutów skarżących26.
Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 2 XII 2014, sygn. SK 7/14,
umorzył jednak postępowanie w sprawie
ww. skarg konstytucyjnych27. Trybunał
uznał bowiem, że nie może merytorycznie
ocenić zaskarżonej przesłanki przyznawania rekompensat działaczom opozycji
antykomunistycznej, którzy ukrywali się
w fazę wykonania, to niewątpliwie następowała
szkoda, która powstawała już w efekcie samego
wydawania tego rodzaju decyzji, np. o tymczasowym aresztowaniu czy internowaniu; szerzej – por.
stanowiska RPO dostępne na stronie TK: http://
trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/s/sk714/; dostęp w dniu 26 VII 2015 r.
26
Prokurator Generalny w piśmie z 27 XI 2014 r.
(PG VIII TK 24/14) wniósł o stwierdzenie, że
art. 8 ust. 1 ustawy lutowej w zakresie, w jakim nie
przyznaje prawa do odszkodowania za poniesioną
szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
osobom, wobec których stwierdzono nieważność
orzeczenia w sprawie, w której wydano postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania i poszukiwaniu listem gończym, lecz ich nie
wykonano, oraz osobom, wobec których wydano
decyzję o internowaniu, lecz jej nie wykonano, jest
zgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 77
ust. 1 Konstytucji, oraz o umorzenie postępowania
w pozostałym zakresie na podstawie art. 39 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 1 VIII 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym ze względu na niedopuszczalność
wydania wyroku. Sejm w piśmie z 28 XI 2014 r.
(BAS-WPTK-599/14) wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy
o TK ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku, a w wypadku nieuwzględnienia tego
wniosku – o stwierdzenie, że art. 8 ust. 1 ustawy
lutowej jest zgodny z art. 77 ust. 1 w związku z art.
2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 2 i art. 77 ust.
2 Konstytucji; szerzej – por. http://trybunal.gov.
pl/sprawy-w-trybunale/katalog/s/sk-714/; dostęp
w dniu 26 VII 2015 r.
27
Publ. Z.U. 2014 / 11A / 123.
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przed internowaniem lub tymczasowym
aresztowaniem, ponieważ stanowi to zaniechanie (a nie pominięcie28) prawodawcze29.
Rozstrzygając swoją właściwość w sprawie,
Trybunał poddał zaskarżone uregulowanie
trójstopniowemu testowi30 i stwierdził po
pierwsze, że porównanie obecnych adresatów ustawy lutowej z osobami wskazanymi
Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą TK, Trybunał nie ma kompetencji do orzekania o zaniechaniach ustawodawcy, polegających na niewydaniu aktu ustawodawczego, choćby obowiązek
jego wydania wynikał z norm konstytucyjnych,
jednakże w przypadku aktu ustawodawczego wydanego i obowiązującego TK ma kompetencję do
oceny jego konstytucyjności również z tego punktu
widzenia, czy w jego przepisach nie brakuje unormowań, bez których, ze względu na naturę objętej
aktem regulacji, może on budzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Zarzut niekonstytucyjności
może więc dotyczyć zarówno tego, co ustawodawca w danym akcie unormował, jak i tego, co w akcie
tym pominął, choć postępując zgodnie z Konstytucją powinien był unormować (wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 3 XII 1996, sygn. akt K
25/95, OTK z 1996 r. nr 6, poz. 52).
29
TK przyznał jednocześnie, że w świetle orzecznictwa sądów powszechnych nie ulega wątpliwości, że
teza skarżących o braku uprawnienia powyższych
osób do świadczeń na podstawie art. 8 ust. 1 zdanie
pierwsze ustawy lutowej jest trafna.
30
Jak przyjmuje TK, w celu rozstrzygnięcia, czy
w sprawie zachodzi pominięcie, czy zaniechanie ustawodawcze, należy co najmniej ustalić
występowanie: „1) jakościowej tożsamości (a przynajmniej – daleko idącego podobieństwa) materii pominiętej w zaskarżonym przepisie i materii
w niej uwzględnionej; 2) konstytucyjnego nakazu
uregulowania kwestii pominiętych konkretnie
w sposób wskazany przez skarżących (przy czym
ze względu na specyfikę postępowania w sprawach
skarg konstytucyjnych musi on wynikać z przepisów formułujących prawa lub wolności konstytucyjne, które zostały przez to pominięcie naruszone
w odniesieniu do skarżących), a dodatkowo ewentualnie także 3) przypadkowości (bezrefleksyjności) decyzji ustawodawcy co do pominięcia
w zaskarżonym przepisie materii wskazanej przez
skarżących (ta ostatnia okoliczność nie może jednak samoistnie przesądzać o dopuszczalności wydania wyroku) – por. pkt 5 cz. II uzasadnienia postanowienia w sprawie SK 7/13.
28
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przez skarżących prowadzi do wniosku,
że występują między nimi istotne różnice jakościowe. Jak m.in. wskazał Trybunał: „osoby, którym udało się ukryć przed
internowaniem (w przeciwieństwie do
osób ujętych przez organy ścigania i osadzonych w ośrodkach internowania), nie
zostały pozbawione wolności. Stosowane
wobec nich represje nie przyjęły więc najostrzejszej możliwej formy: godziły w inne
dobra osób represjonowanych niż wolność
osobista (np. dobre imię, prawo do życia
rodzinnego, wolność poruszania się, prawo
do edukacji, wolność pracy)”31. Po drugie,
zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ze
wskazanych przez skarżących wzorców
kontroli nie można wywieść skonkretyzowanego prawa podmiotowego do wynagrodzenia szkody i krzywdy wynikających
z samego wydania decyzji o internowaniu
lub postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i ściganiu listem gończym32. Po
TK podkreślił jednocześnie, że już brak dostatecznej tożsamości jakościowej rozwiązania wskazanego przez skarżących i treści uregulowanych w art.
8 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy lutowej wystarcza
do uznania, że przedmiotem niniejszej sprawy jest
zaniechanie ustawodawcze, pozostające poza kognicją Trybunału Konstytucyjnego.
32
Jak zaznaczył TK „potencjalna adekwatność art.
77 ust. 1 Konstytucji nie oznacza jednak, że z tego
przepisu można wywieść wiążącą dla prawodawcy
dyrektywę, nakazującą przyznanie świadczeń przewidzianych w art. 8 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy
lutowej osobom represjonowanym w okresie PRL,
które nie zostały pozbawione wolności, lecz były
tylko zagrożone internowaniem lub tymczasowym aresztowaniem (i tym samym potraktować
rozwiązanie postulowane przez skarżących jako
pominięcie prawodawcze)”. Trybunał wskazał ponadto, że także inne wskazane przez skarżących
wzorce kontroli nie pozwalają przyjąć, że istnieje
konstytucyjny nakaz poszerzenia zakresu art. 8 ust.
1 zdanie pierwsze ustawy lutowej o osoby, wobec
których nie wykonano decyzji o internowaniu
lub postanowienia o tymczasowym aresztowaniu,
a jego niewypełnienie stanowi pominięcie ustawo31
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trzecie, Trybunał uznał, że w toku postępowania nie ujawniły się także żadne
okoliczności, które uprawdopodobniałyby
przypadkowość braku prawa do świadczeń
wynikających z art. 8 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy lutowej z tytułu samego ukrywania
się przed internowaniem lub tymczasowym
aresztowaniem – i zdaniem Trybunału stanowi to dodatkowy argument przeciwko
uznaniu kwestionowanego rozwiązania za
pominięcie prawodawcze i wydaniu wyroku
w niniejszej sprawie.
Podnosząc wątpliwość w przedmiocie tezy Trybunału o braku jakościowej tożsamości (czy daleko
idącego podobieństwa) materii
pominiętej w zaskarżonym przepisie33, wskazać w tym miejscu należy,
że do ww. postanowienia Trybunału
zostało złożone zdanie odrębne34,
w którym wyrażony został w moim
przekonaniu trafny pogląd, iż wyłączenie roszczeń osób, wobec
których wydano decyzje o internowaniu, lecz ich nie wykonano,
nie stanowi zaniechania legislacyjnego35, lecz stanowi wprowadzenie

dawcze i mieści się w zakresie kognicji Trybunału
Konstytucyjnego.
33
Podkreślić bowiem należy, iż pomimo że osoby,
wobec których wydane były orzeczenia i decyzja o internowaniu w związku z wprowadzeniem
w dniu 13 XII 1981 r. w Polsce stanu wojennego, nie były pozbawione wolności wskutek braku
wykonania orzeczeń i decyzji, to jednak w wyniku
długotrwałego ukrywania się odczuwały tożsame
lub podobne konsekwencje, polegające na godzeniu w dobre imię, prawo do życia rodzinnego, wolność poruszania się, prawo do edukacji czy wolność pracy.
34
Złożyła je sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.
35
W tym miejscu zaakcentować wypada, że nie było
zamiarem ustawodawcy wyłączenie z kręgu osób
uprawnionych do odszkodowania i zadośćuczynie-

do przepisu dodatkowej przesłanki
roszczeń, której stosowanie prowadzi do pominięcia pewnej grupy
podmiotów, a w konsekwencji – do
nierównego i niezgodnego z zasadą sprawiedliwości społecznej
traktowania osób poszkodowanych
niezgodnym z prawem działaniem
władzy publicznej36.
nia tych, w stosunku do których wydano, ale nie
wykonano orzeczeń lub decyzji o internowaniu w stanie wojennym. Świadczyć może o tym
również uzasadnienie poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego (druk 595, s. 2), w którym projektodawca podniósł, że ze względu na możliwości budżetu
państwa proponuje się szereg ograniczeń w kręgu
osób uprawnionych do otrzymania rekompensaty,
a mianowicie: 1) w razie śmierci osoby uprawnionej
roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie
będzie przechodziło wyłącznie na małżonka uprawnionego (art. 8 ust. 1a); 2) wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia projekt ogranicza do
kwoty 25.000 zł łącznie (art. 8 ust. 1b); 3) przepisy
nie będą miały zastosowania do orzeczeń kolegiów
do spraw wykroczeń (art. 1 ust. 4). W założeniach
projektu o zmianie ustawy lutowej nie było zatem
mowy o zamknięciu drogi do odszkodowania i zadośćuczynienia osobom, w stosunku do których
wydano, ale nie wykonano orzeczeń lub decyzji
o internowaniu w stanie wojennym.
36
W zdaniu odrębnym wskazano między innymi,
że skoro ustawodawca zdecydował się na objęcie
ochroną odszkodowawczą osób, co do których
w stanie wojennym wydano decyzję o internowaniu, to Trybunał ma prawo badać poprawność
ukształtowania tej ochrony z punktu widzenia
standardów konstytucyjnych. Może zatem rozpatrywać merytorycznie co najmniej skargę skarżącego, wobec którego wydana była decyzja o internowaniu. Zdaniem sędziego TK wyłączenie
w kwestionowanym przepisie roszczeń osób, wobec których wydano decyzje o internowaniu, lecz
z powodu ukrywania się ich nie wykonano, nie
tylko nie jest zaniechaniem, ale nie stanowi nawet pominięcia legislacyjnego w rozumieniu, jakie
nadaje tym pojęciom trybunalskie orzecznictwo,
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Trybunał Konstytucyjny w powołanym
postanowieniu jednocześnie wskazał, że
osoby represjonowane w stanie wojennym
mogą domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jak bowiem stwierdził Trybunał, wszystkie osoby
poszkodowane w ten sposób w okresie
PRL mogły co najmniej od 1989 r. dochodzić swoich praw przed sądami powszechnymi na podstawie art. 417 i art. 418 k.c.37
i sformułowane w tym przepisie przesłanki
odpowiedzialności władzy publicznej38 nie
wykluczają a priori możliwości skutecznego żądania na ich podstawie rekompensaty
za szkody i krzywdy wyrządzone samym
wydaniem decyzji o internowaniu lub
postanowienia o tymczasowym aresztoalbowiem w tym przypadku można mówić o pominięciu w znaczeniu potocznym, gdyż ostateczna
redakcja przepisu spowodowała, że w praktyce pominięte zostały roszczenia pewnej bardzo wąskiej
grupy podmiotów. W tym kontekście wskazano
również w zdaniu odrębnym, że zmiana redakcji
projektowanego art. 8 ust. 1 ustawy lutowej była
skutkiem jedynie chęci „wyeliminowania z treści przepisu powtórzenia słów: ‘wydano’, ‘wydanie’, które wystąpiły w pierwszej wersji projektu.
W każdym razie na etapie prac legislacyjnych nie
pojawiła się idea zawężenia kręgu podmiotów
uprawnionych przez wymaganie wykonania decyzji o internowaniu”. W tym stanie rzeczy, jak pisze
sędzia TK: „w rzeczywistości wyłączenie roszczeń
niektórych spośród osób dotkniętych decyzjami
o internowaniu jest skutkiem wprowadzenia do
treści przepisu dodatkowej przesłanki (w postaci
wykonania decyzji), ograniczającej zakres ochrony, jaką posłowie zamierzali przyznać działaczom
solidarnościowym. Ograniczenia tego nie uzasadnia żadna z wartości konstytucyjnych wskazanych
w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Dlatego należy je
uznać za niezgodne z art. 77 ust. 1, a także z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości
społecznej oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji”.
37
TK podkreślił przy tym, że 418 k.c. utracił moc
w dniu 18 XII 2001 r.
38
Jak zaznaczył TK, obowiązujące z pewnymi zmianami od 1964 r.
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waniu39. Jak ponadto podkreślił Trybunał,
twierdzenie pełnomocników skarżących40
o nieskuteczności tej metody nie może być
zweryfikowane z uwagi na to, że skarżący
nie skorzystali z możliwości złożenia pozwu na podstawie art. 417 lub art. 418 k.c.41.
Po umorzeniu postępowania w sprawie powołanych skarg konstytucyjnych –
abstrahując już od rozstrzygniętej przez
Trybunał Konstytucyjny kwestii w sprawie
SK 7/13, czy zawężenie katalogu uprawnionych osób jedynie do tych, wobec których wykonano orzeczenie lub decyzję
o internowaniu, stanowi o pominięciu, czy
zaniechaniu ustawodawcy – o zmianę art. 8
ust. 1 ustawy lutowej zaapelował Rzecznik
Praw Obywatelskich, który w wystąpieniu
skierowanym do Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 I 2015 r.42 wskazał między
Trybunał zaakcentował przy tym, że teza ta znajduje potwierdzenie w orzecznictwie i wskazał
jako przykład postanowienie Sądu Najwyższego
z 4 XII 2000, sygn. akt III KKN 336/99, LEX nr
51443, oraz wyrok SA w Katowicach z 22 XI 2012,
sygn. akt II AKa 460/12, LEX nr 1236457.
40
Wyartykułowane na rozprawie przed TK w tej
sprawie.
41
Jak ponadto wskazał TK „dodatkowo część szkód
i krzywd wyrządzonych opozycjonistom, którzy
ukrywali się przed internowaniem lub tymczasowym aresztowaniem, może być rekompensowana
na podstawie przepisów szczególnych (por. omówienie ustaw zmierzających do „przezwyciężania
dziedzictwa komunistycznej przeszłości” w wyroku z 24 lutego 2010 r., sygn. K 6/09, OTK ZU
nr 2/A/2010, poz. 15). Dotyczy to m.in. eksponowanych w skargach konstytucyjnych negatywnych konsekwencji w sferze pracowniczej, które
przekładają się na prawa emerytalne; zgodnie z art.
6 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, ze zm.),
za okresy składkowe uważa się również okresy
niewykonywania pracy przed 4 czerwca 1989 r. na
skutek represji politycznych”– por. pkt 8 cz. II uzasadnienia postanowienia TK.
39

42

Sygn. II.513.13.2014.MK; http://www.rpo.gov.pl/
content/do-ms-ws-orzeczen-wobec-osob-repres-
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innymi, że: „jak obrazuje praktyka, dochodzenie tego typu roszczeń na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego jest w zasadzie niemożliwe i w tym stanie rzeczy
państwo polskie zadośćuczynić takim szkodom może jedynie poprzez odpowiednią
nowelizację powołanej wyżej ustawy lutowej, tak by możliwość ubiegania się przez
osoby represjonowane o stosowne odszkodowanie przysługiwała nie tylko z tytułu
wykonania orzeczenia lub decyzji o internowaniu, ale również z samego faktu ich
wydania”. Rzecznik podkreślił również, że
„regulacja wyłączająca spoza zakresu odszkodowania lub zadośćuczynienia szkodę
wynikłą z wydania orzeczenia lub decyzji,
które były bezprawne, nie może korzystać
z ochrony w świetle zasady sprawiedliwości
społecznej wynikającej z zasady demokratycznego państwa prawnego. Za niezgodną z tą zasadą musi być uznana regulacja,
która pozbawia jednostkę odszkodowania
i zadośćuczynienia za niezgodne z prawem
działanie organu władzy publicznej, które
wyrządziło jej szkodę, nierzadko niemałych
rozmiarów”43 – i zwrócił się do Ministra
Sprawiedliwości o podjęcie działań „w celu
rozszerzenia katalogu osób uprawnionych
z ustawy lutowej o represjonowanych, wobec których wydane zostały orzeczenie albo
decyzja, bez względu na okoliczność, czy
były wykonane tak, by osobom represjonowanym, walczącym z niezwykłym zaangażowaniem i ogromnym poświęceniem
o niepodległość Polski, zostały wyrównane szkody, jakie z tego tytułu ponieśli”44.
Minister Sprawiedliwości w odpowiedzi
z dnia 3 III 2015 r. wskazał jednak w szczególności, że w obecnym stanie prawnym
jonowanych-za-dzialalnosc-na-rzecz-niepodleglego-panstwa; dostęp w dniu 26 VII 2015 r.
43
Wystąpienie RPO, s. 4 i 5.
44
Wystąpienie RPO, s. 7.

i faktycznym nie zachodzą bezwzględne
przesłanki do podjęcia działań legislacyjnych mających na celu ustalenie, że osoby
represjonowane w rozumieniu art. 8 ust. 1
ustawy lutowej, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia, mogą dochodzić
odszkodowań i zadośćuczynień nie tylko
w przypadku, gdy orzeczenie zostało wobec
nich wykonane, ale także w przypadku gdy
takie orzeczenie zostało jedynie wydane –
i jednocześnie podkreślił, że dotychczasowe
nowelizacje ustawy nie były konsekwencją
inicjatywy ustawodawczej Rządu, lecz inicjatywy poselskiej lub inicjatywy Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej45. Apel o zmianę
przepisu art. 8 ust. 1 ustawy lutowej wystosowany został zatem przez Rzecznika do
Marszałka Senatu w dniu 14 V 2015 r.46
i w dniu 1 II 2016 r.47; obecnie Rzecznik
oczekuje na odpowiedź w tej sprawie48.
Za: wystąpienie RPO do Marszałka Senatu z dnia
14 V 2015 r., sygn. II.513.13.2014.MK, s. 7 i 8;
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=417805; dostęp w dniu 26 VII
2015 r.
46
Sygn. II.513.13.2014.MK; http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=417805;
dostęp w dniu 26 VII 2015 r.
47
Sygn. II.513.13.2014.MK; https://www.rpo.gov.
pl/sites/default/files/Do_Marszalka_Senatu_RP_
ws_praw_osob_represjonowanych_w_okresie_stanu_wojennego.pdf; dostęp w dniu 2 II 2016 r.
48
W tym miejscu odnotować także wypada, że powołane wystąpienie nie było jedynym, w którym
RPO odniósł się do zakresu podmiotowego ustawy lutowej. Egzemplifikacją może być chociażby
wystąpienie RPO z dnia 18 XI 2014 r. do Ministra
Sprawiedliwości (II.513.17.2014.MWa), w którym RPO wskazywał na pominięcie w art. 8 ust 2a
ustawy lutowej w katalogu osób uprawnionych do
ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie
z tej ustawy osób, które były obywatelami Polski,
walczyły i zginęły podczas walki o jej niepodległość, ale wskutek przesunięcia granic ich działalność była kontynuowana poza terytorium państwa
polskiego i z tego tytułu nie są uprawnionymi
z ustawy lutowej (w myśl art. 8 ust 2a ustawy luto45
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W moim przekonaniu podzielić należy pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich o nieskuteczności drogi
cywilnej w dochodzeniu przez represjonowanych roszczeń z tytułu wydania orzeczenia lub decyzji
– i tym samym poprzeć tezę, że
ustawa lutowa mogłaby być jedyną skuteczną i możliwą drogą
dochodzenia odszkodowań przez
tych represjonowanych. Podkreślić
wej uprawnienia do odszkodowanie za poniesioną
szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
wynikłe z wykonania orzeczenia albo decyzji przysługują również osobom mieszkającym obecnie
bądź w chwili śmierci w Polsce, represjonowanym
przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na
obecnym terytorium Polski w okresie od dnia 1
VII 1944 r. do dnia 31 XII 1956 r. oraz na terytorium Polski w granicach ustalonych w traktacie
ryskim, w okresie od dnia 1 I 1944 r. do dnia 31
XII 1956 r., za działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego lub z powodu takiej działalności). Zdaniem RPO osoby te poniosły śmierć
w walce na rzecz niepodległości Polski i wobec
tego nieuzasadnione jest pozostawianie ich poza
kręgiem osób uprawnionych do odszkodowania.
O ile bowiem przesłankę miejsca zamieszkania dla
uzyskania uprawnień do odszkodowania i zadośćuczynienia można uznać za uzasadnioną wobec
osób, które były represjonowane i same składają
wniosek o odszkodowanie, o tyle w odniesieniu
do osób, które poniosły śmierć wskutek represji
radzieckich organów ścigania za walkę o niepodległy byt Państwa Polskiego, a mieszkały i zmarły
na terenach, które Polska utraciła w lutym 1946 r.,
przesłanka miejsca zamieszkania jest nieracjonalna, nadmierna i powoduje faktyczne wykluczenie
możliwości dochodzenia roszczeń przez osoby
najbliższe dla osób represjonowanych. Zdaniem
RPO rozwiązanie to może budzić wątpliwości
z punktu widzenia konstytucyjnych zasad zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez
nie prawa, a także zasady równości; publ. http://
www.rpo.gov.pl/pl/content/do-ms-ws-orzeczenwobec-osob-represjonowanych-za-dzialalnoscna-rzecz-niepodleglego-bytu, dostęp w dniu 26
VII 2015 r.
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bowiem należy, że do oceny odpowiedzialności Skarbu Państwa za
szkody związane ze zdarzeniami,
które miały miejsce przed dniem 17
X 1997 r., należy stosować przepisy art. 417–421 kodeksu cywilnego,
a także przepisy szczególne, o których stanowi art. 421 k.c., bez jakichkolwiek modyfikacji, gdyż skutki
czasowe orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 XII 2001 r., SK
18/00, dotyczącego niekonstytucyjności art. 418 k.c. i nadania nowego
rozumienia art. 417 § 1 k.c., można
odnieść jedynie do szkód powstałych po dniu 17 X 1997 r.49. Jak podkreśla się bowiem w orzecznictwie,
z art. 3 i z art. 5 ustawy z dnia 17
czerwca 2004 r. o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw50 wynika podstawowa
wskazówka odnośnie do tego, jaki
stan prawny należy stosować przy
ocenie zdarzeń zaistniałych w poszczególnych okresach.
Jak wielokrotnie wskazywał Sąd Najwyższy, można wyróżnić trzy okresy.
Pierwszy, „przedkonstytucyjny”, zamyka się
datą 17 X 1997 r., drugi to swoisty okres
przejściowy określony datą początkową
17 X 1997 r. i datą końcową 1 IX 2004 r.,
a trzeci to obecny stan prawny obowiązujący od dnia 1 IX 2004 r.51. Skoro zatem za
datę zdarzenia przyjąć należałoby lata 80.
– te, z którymi skarżący łączyli wyrządzone
im szkody, to należałoby w sprawach cywilnych za podstawę odszkodowania przyWyrok SN z dnia 9 I 2013, sygn. III CSK 53/12,
publ. LEX nr 1299180.
50
Dz. U. Nr 162, poz. 1692.
51
Por. wyrok SN z dnia 15 X 2008, sygn. I CSK
175/08, publ. LEX nr 527474, wyrok SN z dnia
9 I 2013 r., sygn. III CSK 53/12.
49
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jąć art. 418 k.c.52 (gdyż źródłem szkody
i krzywdy w tych sprawach jest orzeczenie
lub/i decyzja). Dochodzenie roszczeń na tej
podstawie jest natomiast niezwykle utrudnione, a w praktyce wręcz niemożliwe, jak
bowiem podkreśla się w orzecznictwie: „art.
418 k.c. wymagał w zasadzie stwierdzenia
winy sprawcy szkody w szczególny sposób,
mianowicie w wyroku karnym, w orzeczeniu dyscyplinarnym lub w drodze uznania
przez organ przełożony. Przy czym, o ile co
do tego stwierdzenia winy w § 2 art. 418
k.c. przewidziano wyjątki, o tyle sama wina
polegająca na naruszeniu prawa nazywanego w orzecznictwie ‘kwalifikowanym’, tj.
ściganym w trybie postępowania karnego
lub dyscyplinarnego, była przesłanką odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 418 k.c. w każdym wypadku, a więc
52

Art. 417 kodeksu cywilnego w 1981 r. brzmiał
następująco: „§ 1. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności.
§ 2. Funkcjonariuszami państwowymi w rozumieniu niniejszego tytułu są pracownicy organów władzy, administracji lub gospodarki państwowej. Za
funkcjonariuszy państwowych uważa się również
osoby działające na zlecenie tych organów, osoby
powołane z wyboru, sędziów i prokuratorów oraz
żołnierzy sił zbrojnych”.
Art. 418 kodeksu cywilnego w 1981 r. brzmiał następująco:” § 1. Jeżeli szkoda została wyrządzona
przez funkcjonariusza państwowego na skutek wydania orzeczenia lub zarządzenia, Skarb Państwa
ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy przy
wydaniu orzeczenia lub zarządzenia nastąpiło naruszenie prawa ścigane w trybie postępowania karnego lub dyscyplinarnego, a wina sprawcy szkody
została stwierdzona wyrokiem karnym lub orzeczeniem dyscyplinarnym albo uznana przez organ
przełożony nad sprawcą szkody.
§ 2. Brak stwierdzenia winy w wyroku karnym
lub orzeczeniu dyscyplinarnym nie wyłącza odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę, jeżeli
wszczęciu albo prowadzeniu postępowania karnego lub dyscyplinarnego stoi na przeszkodzie okoliczność wyłączająca ściganie”.

bez żadnego wyjątku. (…) Przypomnieć
także trzeba, że skoro w art. 418 k.c. mowa
była o uznaniu winy sprawcy szkody jako
o równorzędnym z wyrokiem karnym lub
dyscyplinarnym orzeczeniem, to musiało to
być uznanie zbliżone w swej treści do tych
orzeczeń. Uznanie zatem winy sprawcy
szkody przez organ przełożony nad sprawcą szkody musiało określać konkretnie
zarówno osobę sprawcy, jak i czyn decydujący o winie sprawcy szkody. To oznacza,
że ogólnikowego stwierdzenia naruszenia
prawa bez wskazania osoby i okoliczności
świadczących o winie niepodobna potraktować jako uznanie winy przewidziane
w art. 418 k.c.53. Poza powołanymi wyżej argumentami dodatkową przeszkodą
w dochodzeniu przez osoby represjonowane roszczeń na gruncie kodeksu cywilnego
jest okoliczność, że doszło w tych sprawach
do przedawnienia roszczeń54, a ponadto dochodzenie tego typu roszczeń na zasadach
ogólnych łączy się z kosztami, które dla
wielu takich osób mogą być zaporowe55.
Wyrok SN z dnia 9 I 2013, sygn. III CSK 53/12,
publ. LEX nr 1299180; Sąd Najwyższy w powołanym wyroku stwierdził jednocześnie, że „stosownie
do art. 418 § 2 k.c. brak stwierdzenia winy funkcjonariusza w wyroku karnym lub w orzeczeniu
dyscyplinarnym nie wyłączał odpowiedzialności
Skarbu Państwa, jeżeli wszczęciu lub prowadzeniu
postępowania karnego albo dyscyplinarnego stała
na przeszkodzie okoliczność wyłączająca ściganie.
W świetle tego przepisu rzeczą sądu orzekającego
było poczynienie wówczas samodzielnych ustaleń
co do przesłanki winy funkcjonariusza; w sprawie,
z uwagi na przedawnienie, winy w popełnieniu
przestępstwa”.
54
Istnieje wątpliwość, czy sądy uwzględniałyby oddalenie takiego zarzutu na zasadzie art. 5 kodeksu
cywilnego.
55
Jak zresztą wynika z uzasadnienia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego (druk 595, s. 2) potrzeba rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy lutowej
wynika z faktu, że „w poprzednio obowiązującym
53

77

Marta Kolendowska-Matejczuk

Rozszerzenie podmiotowe ustawy
lutowej o represjonowanych, wobec których wydane zostały orzeczenie albo decyzja, bez względu
na okoliczność, czy były wykonane,
winno być postrzegane jako moralny obowiązek ustawodawcy56.
stanie prawnym dochodzenie tych roszczeń przez
osoby poszkodowane było praktycznie niemożliwe
ze względu na zawarte w obowiązujących wówczas
art. 417 i 418 k.c. przesłanki odpowiedzialności
Skarbu Państwa”.
56
W tym miejscu podkreślić należy, że Trybunał Konstytucyjny w powołanym postanowieniu
w sprawie SK 7/13 – na co zresztą wskazywał
w swych wystąpieniach RPO – zaznaczył jednocześnie, że orzeczenie w tej sprawie nie powinno
być rozumiane jako „wyraz dezaprobaty dla opozycjonistów, którzy ukrywali się przed internowaniem
lub tymczasowym aresztowaniem, ani tym bardziej
jako przejaw lekceważenia szkód wyrządzonych im
przez władze PRL”. Trybunał dostrzegł potrzebę
zadośćuczynienia także tym osobom, stwierdzając,
że ich sytuacja faktyczna była kształtowana przez
różne czynniki, a pobawienie wolności lub zejście
do podziemia wynikało nie tylko z przyjętej taktyki
politycznej, lecz także z okoliczności niezależnych
od samych zainteresowanych. Trybunał podkreślił
jednocześnie, że „wyrządzone im szkody nie były
rezultatem zwykłych, przypadkowych i jednostkowych błędów czy nadużyć organów władzy, które jako ‘błąd ludzki’ mogą się zdarzyć nawet przy
skrupulatnym poszanowaniu zasady legalizmu.
Przeciwnie – powstały one na skutek celowego
i planowego odwetu za działania na rzecz wolności i demokracji, skierowanego przeciwko opozycjonistom jako grupie czynnie sprzeciwiającej się
ówczesnej władzy (por. – zwłaszcza w odniesieniu
do represji karnych w okresie stanu wojennego –
wyrok z 16 marca 2011 r., sygn. K 35/08, OTK ZU
nr 2/A/2011, poz. 11). Za możliwie najszerszym
zakresem tego typu świadczeń przemawia konieczność ochrony godności i wolności człowieka
(naruszanych na skutek represji politycznych i wymuszonego ukrywania się przed organami ścigania
w obawie przed bezprawnym internowaniem lub
aresztowaniem; por. art. 30 i art. 31 Konstytucji), ale
także poczucie sprawiedliwości społecznej, wzmocnione przez konstytucyjną deklarację wdzięczności
wobec osób walczących o niepodległość (por. art.
2 i preambuła do Konstytucji). Argument ten stał
się zresztą jednym z podstawowych założeń noweli
z 2007 r., która umożliwiła ofiarom stanu wojennego korzystanie z uprawnień przewidzianych
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Demokratyczne państwo prawa
powinno w szczególny sposób
doceniać aktywistów walczących
o jego wolność i niepodległość,
z narażaniem na szkody i krzywdy
nie tylko siebie, ale i całej rodziny.
Postulat Rzecznika Praw Obywatelskich powinien być tym bardziej
uwzględniony, jeśli zważyć, że
decyzja w tym przedmiocie nie
powinna oznaczać trudności budżetowych państwa. Jak wynika bowiem ze statystyk przedstawionych
przez Ministra Sprawiedliwości57,
liczba świadczeń przyznawanych
na podstawie ustawy lutowej
w ustawie lutowej”. Co istotne, w tym kontekście
Trybunał Konstytucyjny zaakcentował, że „zakres
swobody ustawodawcy przy ustalaniu zasad i zakresu odpowiedzialności za niezgodne z prawem
działanie państwa w okresie sprzed wejścia w życie aktualnej Konstytucji jest znacznie szerszy, niż
w wypadku deliktów popełnionych po 17 października 1997 r. Podejmując decyzję w tym zakresie, ustawodawca powinien uwzględniać normy,
wartości i zasady konstytucyjne, w tym zwłaszcza
zasadę sprawiedliwości społecznej (por. art. 2 Konstytucji) i zasadę równości (por. art. 32 Konstytucji),
a także charakter dobra naruszonego bezprawnym
działaniem władzy publicznej (zwłaszcza jeżeli jest
nim wolność osobista, chroniona przez art. 41 ust.
5 Konstytucji – por. w szczególności aplikację tej
zasady w odniesieniu do rekompensat przyznawanych na podstawie ustawy lutowej w wyroku o sygn.
P 21/09). Ograniczony zakres środków, które mogą
być na ten cel przeznaczone z budżetu państwa,
w żadnym razie nie może uzasadniać przyznawania
odszkodowań i zadośćuczynień w sposób przypadkowy czy arbitralny (por. zwłaszcza wyrok o sygn.
P 21/09)” – postanowienie TK z dnia 2 XII 2014,
sygn. SK 7/14, pkt 10 cz. II uzasadnienia. Dodać
również należy, że na marginesie Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował, że ustawodawca w dalszym
ciągu nie zrealizował w pełni poprzedniego wyroku dotyczącego art. 8 ustawy lutowej, wydanego
w sprawie o sygn. P 21/09, który wszedł w życie 10
III 2011 r. – por. szerzej pkt 11 cz. II uzasadnienia
postanowienia.
57
W piśmie z dnia z 20 X 2014 r. złożonym do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 7/13.
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maleje, najwięcej przyznano ich
w latach 1994 i 1995, kiedy to świadczenia uzyskało ponad 7,5 tys.
osób w każdym roku, a najmniej
w 2007 r. (uzyskało je 340 osób),
natomiast od 2009 r. do połowy
2014 r. odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie art. 8 ust.
1 i 2a otrzymało łącznie nieco ponad 7 tys. osób, gdzie średnia wysokość zasądzonych odszkodowań
wynosiła ok. 16,5 tys. zł58.
Ponadto oczywiste jest, że poszerzenie katalogu uprawnionych we wskazanym przez RPO zakresie nie spowoduje,
że wszystkie osoby, w stosunku do których zostało tylko i wyłącznie wydane
orzeczenie lub decyzja o internowaniu,
automatycznie nabędą uprawnienia do
odszkodowania i zadośćuczynienia w konkretnej wysokości. Poszerzenie katalogu
jedynie otworzy takim osobom drogę
do dochodzenia roszczeń w trybie ustawy szczególnej, jaką jest ustawa lutowa,
natomiast ciężar udowodnienia istnienia
szkody czy krzywdy, a także ich rozmiarów będzie spoczywał na tych osobach,
58

Za Trybunałem Konstytucyjnym [w:] Postanowienie z dnia 2 XII 2014 r., sygn. SK 7/14, pkt 4
cz. I uzasadnienia.

zgodnie z dyspozycją art. 445 § 1 kodeksu
cywilnego59.
Pozostaje zatem nadzieja, że inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie podejmie jednak Parlament.
Konstruując nowe uprawnienia
w tym zakresie, w moim przekonaniu ustawodawca winien przy tym
(np. w przepisach przejściowych)
uregulować po pierwsze kwestie
związane z tym, by nie doszło do
przedawnienia roszczeń nowo
uprawnionych60, a po drugie zagwarantować, by osoby, które już
bezskutecznie61 wystąpiły z roszczeniem w związku z wydaniem
orzeczenia lub decyzji, mogły ponowić wniosek w tym przedmiocie
bez narażenia się na zarzut res
iudicata.

Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28
II 2013 r., sygn. II AKa 6/13, LEX nr 1292661.
60
Taka groźba mogłaby powstać, gdyby przyjąć terminy z art. 4421 § 1 k.c. Przy czym zaznaczyć należy, że ustawa lutowa przewiduje różne rozwiązania
w tym zakresie – por. art. 8 ust. 2 i art.11 ust. 1 in
fine ww. ustawy.
61
Na gruncie obowiązujących przepisów.
59
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Glosa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 27 października
2015 r. sygn. akt K 5/14

Sentencja wyroku:
„Art. 464 § 2 w związku z art. 464 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim nie gwarantuje podejrzanemu (oskarżonemu) lub jego obrońcy prawa do
wzięcia udziału w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na postanowienie
w przedmiocie środka zapobiegawczego innego niż tymczasowe aresztowanie,
a także zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”1.
Glosowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł po rozpoznaniu wniosku
Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 261
lutego 2014 r., w którym RPO domagał się
stwierdzenia niezgodności art. 464 § 1 i 2
w zw. z art. 96 § 1 i 2 k.p.k. – w zakresie,
w jakim nie gwarantuje podejrzanemu/
oskarżonemu lub jego obrońcy prawa do
wzięcia udziału w posiedzeniu sądu roz1
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Dz.U. z 2015 r., poz. 1788.

patrującego zażalenie na postanowienie
dotyczące stosowania wobec niego innych
niż zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie
środków przymusu – z art. 42 ust. 2, z art.
45 ust. 1, z art. 2 i z art. 32 ust. 1 Konstytucji
RP2. RPO w uzasadnieniu wniosku wska2

Sygn. II.510.326.2014.MK; projekt wniosku RPO
opracowała autorka niniejszej glosy; wniosek dostępny:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/
files/Do_TK_ws_braku%20gwarancji_prawnych_
udzialu_w_postepowaniu_zazaleniowym.pdf.
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zał w szczególności, że z brzmienia art. 464
§ 1 k.p.k. w zw. z art. 96 k.p.k.3 (na dzień
złożenia wniosku w TK w tej sprawie)
wynika, że podejrzany/oskarżony lub jego
obrońca mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego
zażalenie na postanowienie kończące postępowanie oraz na zatrzymanie. Ponadto
obrońca podejrzanego/oskarżonego ma
również prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz
rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub
przedłużenie tego środka zapobiegawczego,
natomiast w pozostałych kwestiach incydentalnych w toku postępowania karnego
udział podejrzanego/oskarżonego lub jego
obrońcy w postępowaniu zażaleniowym
w zakresie stosowania wobec podejrzanego/oskarżonego innych niż ww. środków
przymusu, ujętych w dziale VI Kodeksu
postępowania karnego, zależy wyłącznie od
uznania sądu4. Powyższe, zdaniem RPO,
3

4

Zgodnie z art. 464 k.p.k – w brzmieniu na dzień
złożenia wniosku do TK: „§ 1. Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie kończące postępowanie
oraz na zatrzymanie. Mają oni prawo do udziału
w posiedzeniu sądu odwoławczego także wtedy,
gdy przysługuje im prawo udziału w posiedzeniu
sądu pierwszej instancji. § 2. W innych wypadkach sąd odwoławczy może zezwolić stronom lub
obrońcy albo pełnomocnikowi na wzięcie udziału
w posiedzeniu. § 3. Przepis art. 451 stosuje się odpowiednio, gdy przedmiotem posiedzenia ma być
rozpoznanie zażalenia na postanowienie kończące
postępowanie oraz na zatrzymanie”. Z g o d n i e
z art. 96 k.p.k. – w brzmieniu na dzień złożenia
wniosku do TK: „§ 1. Strony oraz osoby niebędące stronami, jeżeli ma to znaczenie dla ochrony
ich praw lub interesów, mają prawo wziąć udział
w posiedzeniu wówczas, gdy ustawa tak stanowi,
chyba że ich udział jest obowiązkowy. § 2. W pozostałych wypadkach mają one prawo wziąć udział
w posiedzeniu, jeżeli się stawią, chyba że ustawa
stanowi inaczej”.
Por. uzasadnienie wniosku RPO, s. 2.

narusza konstytucyjnie chronione prawo do
obrony, prawo do sądu, zasadę demokratycznego państwa prawnego i wywodzoną
z niego zasadę sprawiedliwości społecznej
oraz zasadę równości wobec prawa5. Jak
zaakcentował RPO, procedury sądowe,
w których następuje ograniczenie wolności i praw konstytucyjnych (a tak dzieje się wówczas, gdy przepisy ograniczają
lub uniemożliwiają udział podejrzanego/
oskarżonego lub jego obrońcy w postępowaniu zażaleniowym), również, jeśli takie
ograniczenie następuje w tzw. kwestiach
incydentalnych (wpadkowych) w toku postępowania karnego, powinny spełniać rygory przewidziane w Konstytucji, w tym
wynikające z art. 42 ust. 2, art. 45 ust. 1, art.
2 i art. 32 ust. 1 Ustawy Zasadniczej6. Tymczasem zaskarżone przepisy takich rygorów
nie spełniają, co tym bardziej jest niekorzystne z perspektywy praw i wolności
obywatelskich, jeśli zważyć, że ograniczone
jest prawo do udziału w posiedzeniach, na
których są rozstrzygane kwestie związane
z zastosowaniem lub przedłużaniem środków przymusu, tj. takich, które cechują się
wysokim stopniem represyjności i ograniczają konstytucyjne prawa i wolności.
Jak wskazał przykładowo RPO: „środek
w postaci dozoru Policji i środek w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu ingeruje
w konstytucyjne prawo do decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47
Konstytucji) i w prawo do swobodnego
opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 52 ust. 2 Konstytucji),
środki w postaci poręczenia majątkowego
Na poparcie tej tezy RPO powołał we wniosku
liczne orzeczenia TK, w których Trybunał dekodował poszczególne standardy konstytucyjne –
por. uzasadnienie wniosku RPO s. 5–9 i s. 11–14.
6
Por. uzasadnienie wniosku RPO, s. 4.
5
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czy zabezpieczenia majątkowego ingerują w prawo do ochrony praw majątkowych (art. 64 ust. 2 Konstytucji), a środki
w postaci zawieszenia w czynnościach
służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazania powstrzymania się od
określonej działalności, prócz ingerencji
w prawa majątkowe, ograniczać również
mogą prawa zawodowe lub pracownicze. Represyjność tych środków potęguje także okoliczność, że w przypadku
środków zapobiegawczych, których dotyczy niniejszy wniosek, mogą być one
stosowane (jeżeli nie zachodzą okoliczności z art. 253 § 1 k.p.k.) aż do chwili
rozpoczęcia wykonywania kary (art. 249
§ 4 k.p.k.), a zabezpieczenie majątkowe
upada dopiero wtedy, gdy nie zostaną
prawomocnie orzeczone: grzywna, przepadek, nawiązka, świadczenie pieniężne
lub nie zostanie nałożony obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia
za doznaną krzywdę ani nie zostaną zasądzone roszczenia o naprawienie szkody,
a powództwo o te roszczenia nie zostanie
wytoczone przed upływem 3 miesięcy
od daty uprawomocnienia się orzeczenia (…)”7. RPO wprawdzie przyznał, że
prawo do obrony i prawo do sądu nie są
prawami absolutnymi, jednakże w przekonaniu RPO nie zachodzą w tym przypadku żadne okoliczności uzasadniające
ograniczenie prawa do obrony i prawa do
sądu8. Rzecznik zwrócił ponadto uwagę na
7
8
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Por. uzasadnienie wniosku RPO, s. 4.
Taką okolicznością, zdaniem RPO, „nie może być
wzgląd na zapewnienie sprawności i szybkości postępowania zażaleniowego, które to postępowanie
nierozerwalnie przecież wiąże się z kontrolą dopuszczalności ograniczeń konstytucyjnie chronionych praw i wolności obywatelskich uczynionych
wskutek zastosowania środków przymusu. Zapewnienie w takim postępowaniu zażaleniowym
możliwości przedstawienia przez podejrzanego/
oskarżonego lub jego obrońcy własnych twierdzeń

okoliczność, że w doktrynie prezentowane
są wnioski de lege ferenda, by zagwarantować stronom lub ich obrońcom prawo do
wzięcia udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na zastosowanie tego typu środków przymusu9.
Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, w zasadniczej części,
poparł zarówno Prokurator Generalny10, jak i Sejm RP11. Prokurator
Generalny, wnioskował o uznanie, że art. 464 § 1 i 2 w związku
z art. 96 § 1 i 2 k.p.k. przez to, że
nie gwarantują podejrzanemu lub
jego obrońcy prawa do wzięcia
udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpatrującego zażalenie na postanowienie prokuratora,
wydane w postępowaniu przygotowawczym, w przedmiocie zastosowania wobec podejrzanego
innych niż zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie środków przymusu, z pominięciem zarządzenia
poszukiwania, listu gończego i listu
żelaznego, są niezgodne z art. 42
ust. 2 zdanie pierwsze, art. 45 ust.
1, art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji12.

i dowodów na ich poparcie oraz możliwości weryfikacji twierdzeń strony przeciwnej jawi się jako
determinanta rzetelnego postępowania penalnego”- uzasadnienie wniosku RPO, s. 9 i 10.
9
Por. uzasadnienie wniosku RPO, s. 10 i 11.
10
Stanowisko z dnia 16 stycznia 2015 r., PG VIII
TK 20/14; publ. http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/
Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%20
5/14.
11
Stanowisko z dnia 12 czerwca 2015 r., BAS-WPTK-565/14; publ. http://ipo.trybunal.gov.
pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%205/14.
12
PG uznał, że w pozostałym zakresie postępowanie
powinno ulec umorzeniu na podstawie art. 39 ust.
1 pkt 1 ustawy o TK ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.
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Sejm RP wniósł o stwierdzenie, że
art. 464 § 1 i 2 w związku z art. 96
§ 1 i 2 k.p.k. w zakresie, w jakim nie
gwarantuje oskarżonemu (podejrzanemu) lub jego obrońcy prawa
do wzięcia udziału w posiedzeniu
sądu rozpatrującego zażalenie na
postanowienie dotyczące zastosowania, uchylenia bądź zmiany
środków zapobiegawczych innych
niż tymczasowe aresztowanie oraz
zabezpieczenia majątkowego, jest
niezgodny z art. 42 ust. 2 oraz art.
45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji13.
Trybunał Konstytucyjny rozpoznając wniosek RPO po pierwsze ograniczył
przedmiot zaskarżenia jedynie do art. 464
§ 1 i 2 k.p.k., albowiem uznał, że w sposób
wyczerpujący reguluje on kwestię, której
dotyczą zastrzeżenia Rzecznika, tj. udziału
stron w posiedzeniu sądu odwoławczego –
i stąd nie jest konieczne wskazywanie art.
96 k.p.k. dla oznaczenia przedmiotu kontroli14. Po drugie Trybunał Konstytucyjny
uznał, że poza zakresem kontroli znalazły
się te środki przymusu, które w ogóle nie
podlegają zaskarżeniu15, tj. decyzje o poszukiwaniu oskarżonego lub osoby podejrzanej, w tym postanowienia o poszukiwaniu
listem gończym, postanowienia o wydaniu
listu żelaznego16, a także kary porządkowe17.
Sejm RP uznał ponadto, że w pozostałym zakresie
postępowanie powinno ulec umorzeniu ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.
14
Uzasadnienie wyroku TK, teza 1.4 i 2.2.
15
Uzasadnienie wyroku TK, teza 2.3.
16
Jak wskazał TK, w konsekwencji w takich przypadkach w ogóle nie występuje problem braku gwarancji udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego; por.
szerzej – uzasadnienie wyroku TK, teza 2.3.
17
Jak zaakcentował TK, poza zakresem orzekania
w niniejszej sprawie muszą znaleźć się również po13

Odnosząc się do przedmiotu kontroli
Trybunał Konstytucyjny wreszcie przyjął
– biorąc pod uwagę otoczenie normatywne
zakwestionowanego przepisu, a także treść
wniosku RPO – że zarzuty niekonstytucyjności odnoszą się w niniejszej sprawie nie
tylko do kwestii gwarancji udziału w posiedzeniach sądu rozpoznającego zażalenia na
„zastosowanie” – po raz pierwszy – środka
zapobiegawczego innego niż tymczasowe
aresztowanie, ale także obejmują sytuacje,
w których na posiedzeniu sądu ma być
rozpatrywane zażalenie na postanowienie
w sprawie wniosku oskarżonego (podejrzanego) o uchylenie lub zmianę środka18.
Odnosząc się do meritum, Trybunał
Konstytucyjny po pierwsze uznał słusznie,
że rozstrzyganie o zasadności zażaleń na
decyzje organów procesowych dotyczące
stosowania środka zapobiegawczego lub
zabezpieczenia majątkowego jest „sprawą”
w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji, co
uprawniło Trybunał do oceny zgodności
art. 464 § 2 w związku z art. 464 § 1 k.p.k.
z art. 45 ust. 1 Konstytucji19.
Zgodzić się także należy w pełni
z poglądem Trybunału Konstytucyjnego wypowiedzianym w niniejszej sprawie, że brzmienie art.
464 § 2 w związku z art. 464 § 1

stępowania odwoławcze dotyczące stosowania kar
porządkowych, albowiem zgodnie z art. 285 k.p.k.
kary porządkowe, o których mowa w rozdziale 31
kodeksu postępowania karnego, mogą być nałożone na świadka, biegłego, tłumacza, specjalistę
albo na obrońcę lub pełnomocnika w przypadkach
szczególnych ze względu na ich wpływ na przebieg
czynności procesowych, co oznacza, że przepisy
zamieszczone w tym rozdziale w ogóle nie odnoszą się do problematyki stosowania wobec podejrzanego (oskarżonego) środków przymusu – por.
uzasadnienie wyroku TK, teza 2.3.
18
Uzasadnienie wyroku TK, teza 2.2.
19
Uzasadnienie wyroku TK, teza 5.1.
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k.p.k.20, oznacza, że w przypadku
postępowań przed sądem odwoławczym dotyczących zażaleń
na postanowienia w przedmiocie
środka zapobiegawczego innego niż tymczasowe aresztowanie
oraz zażaleń na postanowienia
w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego, uczestnictwo stron lub
obrońcy w posiedzeniu sądowym
uzależnione zostało od zezwolenia
sądu, przy czym ustawodawca nie
przewidział szczegółowych kryteriów oceny zasadności dopuszczenia stron lub obrońcy do udziału
w posiedzeniu, zostawiając sądowi
odwoławczemu znaczną swobodę
decyzyjną w tej kwestii. Co istotne,
jak słusznie skonstatował Trybunał,
decyzję o dopuszczeniu do uczestnictwa sąd odwoławczy podejmuje
na wniosek zainteresowanej strony, a nie z urzędu, co oznacza, że
wcześniej sąd nie ma obowiązku
informowania go o czasie i miejscu tej czynności – i w efekcie to
na podejrzanym (oskarżonym)
spoczywa więc zasadniczo ciężar
ustalenia terminu tego posiedzenia. Jednocześnie, jak słusznie
zaznaczył to Trybunał, nawet jeśli
strona dopilnuje terminu posiedzenia oraz uprzednio zwróci się ze
stosownym wnioskiem o dopuszczenie do udziału, to nie ma ona
gwarancji uczestnictwa w posiedzeniu, gdyż, jak było to wskazane
powyżej, uprawnienie procesowe
w tym zakresie uzależnione zostało
od zezwolenia (decyzji) sądu odwoławczego. Powyższe zdaniem
20
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Na dzień rozpoznawania sprawy przez TK.

Trybunału stanowi formę ograniczenia w korzystaniu z prawa
do udziału (osobiście lub przez
obrońcę) w posiedzeniach sądu,
na których zapada rozstrzygnięcie
dotyczące praw lub obowiązków
(sytuacji prawnej) jednostki21.
Trybunał zwrócił ponadto uwagę na
istotę i wpływ na prawa podejrzanego
(oskarżonego) posiedzenia sądu odwoławczego, na którym dochodzi do rozpoznania
zażalenia na postanowienie w przedmiocie
nieizolacyjnego środka zapobiegawczego
lub zabezpieczenia majątkowego, wskazując, że: „sąd odwoławczy jest obowiązany
dokonać rzetelnej i wszechstronnej oceny,
czy dowody zebrane przeciwko oskarżonemu uprawdopodabniają w sposób dostateczny, że popełnił on przestępstwo albo że
zachodzi uzasadniona obawa co do możliwości wykonania wyroku w części, o której
mowa w art. 291 § 1–3 k.p.k., i czy – wobec tego – stosowanie środka jest konieczne
dla realizacji celów oraz ochrony wartości
wskazanych w art. 249 § 1 i art. 291 § 1–3
k.p.k.”. Jak zasadnie zatem wywiódł Trybunał, umożliwienie podejrzanemu (oskarżonemu) lub jego obrońcy uczestnictwa
w posiedzeniu sądu odwoławczego oraz
przedstawienia swoich dowodów i racji co
do bezzasadności stosowania środka przymusu albo zasadności jego uchylenia lub
zmiany kształtuje sytuację, w której realna
staje się możliwość dokonania przez sąd
prawdziwych ustaleń faktycznych – i w ten
sposób zostaje zmniejszone ryzyko zniekształcenia i zubożenia materiału faktycznego, co jest pożądane z punktu widzenia
konstytucyjnego wymagania sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd. Brak
natomiast gwarancji udziału podejrzanego
21

Uzasadnienie wyroku TK, teza 5.2.
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(oskarżonego) w posiedzeniu sądu rozpoznającego zażalenie na postanowienie
dotyczące nieizolacyjnego środka zapobiegawczego albo zabezpieczenia majątkowego oznacza zdaniem Trybunału, że
zainteresowany w ogóle może nie zostać
dopuszczony do złożenia wyjaśnień oraz
zajęcia stanowiska przed sądem22.
Odnosząc te ustalenia do zarzutów
sformułowanych przez Rzecznika wobec
treści rozwiązania wynikającego z art. 464
§ 2 k.p.k., Trybunał ustosunkował się także
do kwestii możliwości skorzystania przez
ustawodawcę z ograniczenia w niektórych
przypadkach praw i wolności konstytucyjnych, uznając, że w niniejszej sprawie nie
ma przesłanek uzasadniających takie ograniczenie. Zdaniem Trybunału do takich
przesłanek nie można zaliczyć potrzeby
zapewnienia szybkości postępowania odwoławczego w kwestii stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych
i zabezpieczenia majątkowego, która co
prawda jest realizowana poprzez uzależnienie uczestnictwa strony w takim posiedzeniu od zezwolenia sądu odwoławczego,
co oznacza, że jest środkiem adekwatnym
dla realizacji tego celu w rozumieniu art.
31 ust. 3 Konstytucji, jednakże, co istotne, nie jest zdaniem Trybunału środkiem
ani koniecznym, ani tym bardziej proporcjonalnym sensu stricto i w efekcie nie
spełnia kryteriów z art. 31 ust. 3 Konstytucji, warunkujących dopuszczalność
ustanowienia ograniczeń w korzystaniu
z konstytucyjnych praw i wolności23. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny uznał,
że stwierdzenie nieuzasadnionego (nieproporcjonalnego) ograniczenia w korzystaniu
z gwarancji wynikających z prawa do sądu
przesądza jednocześnie o ocenie zgodności
22
23

Uzasadnienie wyroku TK, teza 5.5.
Uzasadnienie wyroku TK, teza 5.6.

zakwestionowanej przez Rzecznika regulacji z art. 42 ust. 2 Konstytucji i przyjął, że
skoro brak jest dostatecznego, w świetle art.
31 ust. 3 Konstytucji, uzasadnienia do ograniczenia prawa do udziału w posiedzeniu
sądu odwoławczego na gruncie art. 45 ust.
1 Konstytucji, to także nie ma uzasadnienia
dla ograniczenia tego prawa na gruncie art.
42 ust. 2 Konstytucji24.
Z tych względów Trybunał orzekł,
że art. 464 § 2 w związku z art. 464 § 1
k.p.k. w zakresie, w jakim nie gwarantuje podejrzanemu (oskarżonemu) lub jego
obrońcy prawa do wzięcia udziału w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie
na postanowienie w przedmiocie środka
zapobiegawczego innego niż tymczasowe
aresztowanie, a także zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia
majątkowego, jest niezgodny z art. 45 ust.
1 w związku z art. 42 ust. 2 i art. 31 ust. 3
Konstytucji25.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
w niniejszej sprawie ma zatem wymierny wpływ na zagwarantowanie
standardów rzetelnego postępowania karnego, w którym urzeczywistnione są w pełni konstytucyjnie
chronione prawo do sądu i prawo
do obrony, co ma istotne znaczenie
zważywszy na charakter postępowania, podczas którego rozpoznawane są zażalenia na stosowanie
lub przedłużanie środka zapobiegawczego innego niż tymczasowe
aresztowanie, a także zażalenia na
postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego. Choć
bowiem owo postępowanie ma
charakter wpadkowy, to poprzez
24
25

Uzasadnienie wyroku TK, teza 5.7.
Umarzając postępowanie w pozostałym zakresie.
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rodzaj środków i ich represyjność
ma istotne przełożenie na prawa
i wolności podsądnego. Ponadto,
jakkolwiek w orzecznictwie dostrzegany jest warunek, że środki
tego typu powinny być stosowane
wyjątkowo26, to w moim przekonaniu, winny istnieć mechanizmy
pozwalające ową wyjątkowość zastosowania kontrolować. Do środków tych niewątpliwie należy udział
podejrzanego (oskarżonego) lub
jego obrońcy w takim posiedzeniu
i przedstawienie swoich racji osobiście przed sądem. Tymczasem
w obecnym stanie prawnym, jak
słusznie zaznaczył to Trybunał Konstytucyjny, uprawnienie do wzięcia
udziału w tego typu posiedzeniach
uzależnione jest od dyskrecjonalnej
decyzji sądu, a ponadto, poprzez
brak obowiązku informowania
przez sąd zainteresowanej strony o czasie i miejscu posiedzenia,
uprawnienie do wnioskowania
o udział w takim posiedzeniu jest
w wielu przypadkach iluzoryczne.
Odnosząc się do skutków wyroku,
Trybunał Konstytucyjny wskazał, że ze
względu na zakresową formułę wyroku
stwierdzającego niekonstytucyjność art.
464 § 2 w związku z art. 464 § 1 k.p.k. –
wykonanie tego wyroku wymagać będzie
interwencji ustawodawcy, albowiem to na
ustawodawcy ciąży powinność dokonania
zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego w sposób, który zagwarantuje podejrzanemu (oskarżonemu) lub jego
obrońcy prawo do udziału w posiedzeniu
26
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Por. np. postanowienie Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2008 r., sygn. II AKz
656/08; publ. LEX nr 491186.

sądu rozpoznającego zażalenia na postanowienie w przedmiocie nieizolacyjnego
środka zapobiegawczego lub zabezpieczenia majątkowego. Trybunał Konstytucyjny
podkreślił wprawdzie, że poza jego ustrojową pozycją jest proponowanie ustawodawcy konkretnych rozwiązań, które powinny
zostać wprowadzone do przepisów kodeksowych, niemniej wskazał, że ustawodawca
wykonując ten wyrok, mógłby zastosować
tę samą technikę legislacyjną, jaką przyjął realizując wyrok Trybunału wydany
w sprawie o sygn. SK 29/04. Co istotne,
jak słusznie zaznaczył Trybunał Konstytucyjny, prawo do udziału w posiedzeniu
sądu odwoławczego pociąga za sobą m.in.
obowiązek zawiadomienia przez sąd stron
o czasie i miejscu posiedzenia27 (co również
będzie miało przełożenie w praktyce).
Dostrzegając wagę problemu będącego przedmiotem niniejszych
rozważań i jego znaczenie dla zabezpieczenia konstytucyjnie chronionych praw w postępowaniu
karnym, projektodawca przygotowując zmiany kodeksu postępowania karnego – w projekcie z dnia 8
stycznia 2016 r. o zmianie ustawy
Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 207)28 – przewidział zmianę29 art.
464 § 1 k.p.k., która ma stanowić
wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie30.
Uzasadnienie wyroku TK, teza 6.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-108-15; projekt znajduje
się po pierwszym czytaniu w Sejmie i skierowany
został do prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw
zmian w kodyfikacjach – stan na 14 lutego 2016 r.
29
W art. 102 projektu.
30
Zgodnie z projektem § 1 art. 464 k.p.k. ma otrzymać następujące brzmienie: „§ 1. Strony oraz
obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział
27
28

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt K 5/14

Co jednak istotne, do czasu wejścia
w życie projektowanych zmian art. 464 §
1 k.p.k. sądy winny stosować prokonstytucyjną wykładnię tego przepisu. Jak wskazał
bowiem Trybunał Konstytucyjny: „do czasu zmiany przepisów w drodze interwencji
ustawodawczej sądy powinny – zgodnie
z ogólną zasadą wykładni i stosowania prawa w sposób zapewniający urzeczywistnienie gwarancji konstytucyjnych – rozważyć
zasadność podjęcia stosownych działań
prowadzących do zapewnienia podejrzanemu (oskarżonemu) lub jego obrońcy realnej
możliwości uczestniczenia w posiedzeniu,
na którym rozpoznawane jest zażalenie
na postanowienie w przedmiocie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego lub
zabezpieczenia majątkowego. W praktyce
chodzić mogłoby zwłaszcza o odpowiednio
wczesne informowanie o czasie i miejscu
posiedzenia w takiej sprawie oraz o możliwości złożenia wniosku o dopuszczenie do
uczestnictwa w posiedzeniu. W razie złożenia wniosku sądy mogłyby przyjąć z kolei
w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie kończące postępowanie, na postanowienie w przedmiocie środka
zapobiegawczego innego niż tymczasowe aresztowanie, na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego oraz na zatrzymanie. Mają
oni prawo do udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego także wtedy, gdy przysługuje im prawo
udziału w posiedzeniu sądu pierwszej instancji”.
Dyskusyjne jest jednak proponowane w tym projekcie uchylenie § 3 art. 464 k.p.k.

taki sposób wykładni art. 464 § 2 k.p.k.,
który da podejrzanemu (oskarżonemu) lub
jego obrońcy możliwość udziału w posiedzeniu”31.
Zważywszy na wagę problematyki
będącej przedmiotem glosowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, pozostaje
zatem nadzieja, że ustawodawca
w jak najszybszym czasie doprowadzi do zmian mających na celu dostosowanie prawa do powołanego
wyroku, a do czasu interwencji
ustawodawcy sądy urzeczywistnią
go w praktyce, poprzez zastosowanie prokonstytucyjnej wykładni
art. 464 k.p.k., zachowując przy
tym wszelkie gwarancje służące realizacji przez podejrzanego i jego
obrońcę wskazanych przez Trybunał uprawnień do wzięcia udziału
w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na postanowienie
w przedmiocie środka zapobiegawczego innego niż tymczasowe
aresztowanie, a także zażalenie na
postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego.

31

Uzasadnienie wyroku TK, teza 6.
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Obecny model finansowania
opieki medycznej a konstytucyjna
gwarancja ochrony zdrowia
i równego dostępu do publicznych
świadczeń zdrowotnych

Obecnie system finansowania opieki
zdrowotnej w Polsce oparty jest na modelu
ubezpieczeniowo-budżetowym, w którym
kluczową rolę w zakresie redystrybucji
środków pieniężnych odgrywa instytucja
o nazwie Narodowy Fundusz Zdrowia.
NFZ utworzony został w 2004 r. na mocy
ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 45, poz.
391). Ideą powstania tego podmiotu było
stworzenie instytucjonalnego organu odpowiedzialnego za realizowanie płatności
w ramach finansowania publicznego systemu opieki zdrowotnej. Fundusz wraz ze
swoimi oddziałami zastąpił krytykowane
powszechnie kasy chorych, wprowadzone
w 1997 r. w ramach cyklu reform rządu Jerzego Buzka. Jedną z idei wprowadzenia
zmian miało być zapewnienie relacji wolnorynkowych w zakresie finansowania służby
zdrowia opartych na swoistej rywalizacji
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poszczególnych oddziałów o kontrakty;
ostatecznie jednak rola Funduszu została
sprowadzona do funkcji kontraktowania,
płatności i kontroli wykorzystania przekazanych środków, bez elementów konkurencyjności pomiędzy poszczególnymi
jednostkami organizacyjnymi tej instytucji.
Obecnie szesnaście oddziałów
Narodowego Funduszu Zdrowia,
które właściwością terytorialną
pokrywają się z obszarami województw, wykonuje zadanie pośredniczenia pomiędzy państwem
a podmiotami leczniczymi w przekazywaniu środków na świadczenia
zdrowotne – w sposób, o którym
można powiedzieć, że teoretycznie
opiera się na systemie negocjacyjnym, faktycznie zaś jest systemem
o typowych cechach monopolu.
Przez lata funkcjonowania Funduszu płaszczyzna negocjacyjna zo-
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stała bowiem w wielu wypadkach
ograniczona do decyzji o złożeniu oferty przez świadczeniodawców, a niebezpiecznie duża część
kontraktów zawierana jest przez
swoistą aklamację, polegającą na
przyjęciu lub nieprzyjęciu propozycji płatnika, z uwzględnieniem ryzyka utraty kontraktu na kolejny rok
w wypadku jej niezaaprobowania.
O istotności problemów wynikających z poziomu i sposobu finansowania
świadczeń zdrowotnych w Polsce w sposób oczywisty świadczy rosnąca liczba
procesów sądowych o tzw. nadwykonania,
czyli świadczenia zdrowotne wykonane
w danym roku przez placówki ochrony
zdrowia ponad limit przyznany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które to sprawy
zalewają sądy w całej Polsce. Dominujący
wśród nich udział w charakterze powodów publicznych podmiotów leczniczych,
które realizując zadania państwa w zakresie opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych zmuszane są – dla
pokrycia swoich wydatków – pozywać do
sądu instytucję wykonującą w charakterze
płatnika dokładnie te same zadania, stał się
swoistym kuriozalnym wyznacznikiem niedoskonałości przyjętego rozwiązania i jego
oderwania od faktycznych potrzeb zarówno
systemu opieki zdrowotnej, jak i pacjenta.
Na tle tych niedoskonałości organizacyjno-prawnych pojawia się pytanie o pozycję pacjenta w obecnym modelu systemu
finansowania świadczeń zdrowotnych,
a w konsekwencji zdolności tego systemu
do efektywnego realizowania zagwarantowanego w art. 68 Konstytucji RP prawa
do ochrony zdrowia i równego dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Aby podjąć

próbę odpowiedzi na to pytanie, należy najpierw przeanalizować regulacje określające
zasady przekazywania świadczeniodawcom środków na świadczenia zdrowotne.
Główne regulacje normatywne tego dotyczące zawarte są w ustawie z 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
w dziale VI ustawy, zatytułowanym: Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze
świadczeniodawcami – oraz w aktach wykonawczych wydawanych na podstawie
przepisów ustawy przez Ministra Zdrowia określających ogólne warunki umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Niemałą rolę w kontraktowaniu świadczeń
zdrowotnych odgrywają także zarządzenia
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
w tym odnoszące się do warunków zawierania i realizacji umów ze świadczeniodawcami, których ranga regulacyjna w systemie
finansowania opieki zdrowotnej niejednokrotnie była i jest przedmiotem dyskusji
ze względu na istotność kwestii, jakie rozstrzygają – i w konsekwencji ich relacji do
unormowań rangi ustawowej.
Samo postępowanie mające na
celu zawarcie umowy na udzielanie
świadczeń zdrowotnych ma w myśl
przepisów charakter konkursowy,
który wobec brzmienia art. 142 ust.
6 powołanej ustawy często niestety
pozostaje wyłącznie w sferze teorii.
Dopuszczone w cytowanym przepisie negocjacje w tzw. części niejawnej postępowania – które mogą
dotyczyć zarówno liczby zaplanowanych do udzielenia świadczeń,
jak też ich ceny – na skutek monopolistycznej pozycji Narodowego Funduszu Zdrowia wypaczają
charakter wpisanej w ideę konkur-
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su rywalizacji między świadczeniodawcami, a na dodatek w wielu
wypadkach uniemożliwiają zracjonalizowanie planowanych na dany
rok świadczeń co do ich liczebności
oraz ceny. Otwarcie mówiąc, często
to płatnik jednostronnie określa, ile
świadczeń z danego zakresu będzie sfinansowanych i za jaką kwotę. Dzieje się tak niekiedy nawet
w znacznym oderwaniu od treści
oferty złożonej wcześniej przez
podmioty lecznicze. Monopolistyczna postawa Funduszu przejawia się zwłaszcza w stosunku do
mniejszych jednostek, ale nie jest
rzadkością także w odniesieniu do
dużych placówek ochrony zdrowia,
które wobec znacznego zakresu
i rozmiaru swojej aktywności najczęściej borykają się z występowaniem świadczeń medycznych
wykonywanych ponad zakontraktowane limity. Warto ponadto zaznaczyć, że decyzją ustawodawcy
do systemu ochrony zdrowia finansowanego ze środków publicznych
obok podmiotów o charakterze
stricte publicznym zostały także
włączone podmioty niepubliczne,
które konsekwentnie z punktu widzenia rachunku ekonomicznego
starają się nie przekraczać przyznanych przez NFZ limitów, co
w efekcie powoduje koncentrację
pacjentów w placówkach publicznych lub znaczne wydłużenie się
czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne. Limitowanie więc
świadczeń zdrowotnych – które
w pewnym stopniu opiera się na
danych statystycznych za poprzednie lata, ale często jest również uza-
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leżnione od środków posiadanych
w danym czasie przez NFZ oraz od
jego polityki finansowej – prowadzi
do znaczącego ograniczenia prawa pacjenta w dostępie do opieki
zdrowotnej, szczególnie w wypadkach innych niż tzw. stany nagłe.
Skoro więc konstytucyjnie gwarantuje się prawo dostępu do ochrony zdrowia
i równego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej, to czy obecnie przyjęty model
finansowania – który dopuszcza (a nawet
sam powoduje) wydłużanie czasu oczekiwania na świadczenia medyczne w sposób
w zasadzie nieograniczony – faktycznie
służy realizacji tej konstytucyjnej gwarancji, czy może wręcz przeciwnie? Problemy
pacjentów paradoksalnie pogłębia jeszcze
istnienie tzw. systemu kolejkowego przewidzianego w art. 20–24 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych, który to system, nadając ramy legalności odwlekaniu w czasie
udzielania świadczeń, dodatkowo pozbawia chorych racji w domaganiu się odpowiednio szybkiej realizacji ich medycznych
potrzeb. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy
z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U.
2012.159) – pacjent ma prawo, w sytuacji
ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do
przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
W interpretacji tego przepisu pojawia się
wątpliwość, co należy rozumieć przez pojęcie „ograniczonych możliwości udzielenia
[…] świadczeń”. W pierwszej kolejności nasuwa się wniosek, że istotą przepisu
jest oparcie jego stosowania na przesłankach obiektywnych, niezawinionych, spo-
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wodowanych czynnikami o charakterze
doraźnym, takich jak choćby zwiększona
liczebność pacjentów z danym rodzajem
schorzenia, czas konieczny do wykonania
określonych zabiegów, ograniczona liczba
sal operacyjnych itp. Dlatego nie powinien
on być stosowany do sankcjonowania permanentnego procederu zarówno ilościowego, jak wartościowego niedoszacowywania
świadczeń pod kątem potrzeb – które powoduje, że w większości placówek służby
zdrowia niejako systemowo w ciągu roku
brakuje pieniędzy na finansowanie świadczeń, wobec czego pacjentów przesuwa się
na odległe terminy, mimo że technicznie
i osobowo placówki służby zdrowia są
przygotowane na ich przyjęcie. Celowe
ograniczanie a priori możliwości udzielania świadczeń, poprzez intencjonalne niezapewnienie odpowiedniej ilości środków
pieniężnych na ich pokrycie, stanowi więc
nadużycie i obejście cytowanego przepisu oraz prowadzi do zaniechań w obrębie
optymalnego wykorzystania bazy osobowej i sprzętowej, szczególnie w publicznych placówkach służby zdrowia. Należy
także zwrócić uwagę na fakt, że ten tzw.
system kolejek w ochronie zdrowia – wobec braku ograniczenia okresu oczekiwania
na konkretne świadczenia jednoznacznymi, normatywnie sformułowanymi ramami – doprowadził do patologii w postaci
wydłużenia czasu oczekiwania na niektóre
świadczenia specjalistyczne nawet do kilku lub kilkunastu (!) lat, co w niektórych
wypadkach faktycznie pozbawia pacjenta
dostępu do nieodpłatnej opieki zdrowotnej
i niweczy cel, jakim jest udzielanie pomocy
medycznej w sposób zapewniający jej efektywność i skuteczność. W tym kontekście
zostaje więc naruszona konstytucyjna zasada mówiąca o prawie do nieodpłatnego
leczenia, które winno być zagwarantowane

w sposób konkretny i pewny, a tym samym
realizowane w rozsądnych ramach czasowych, adekwatnych do rodzaju schorzenia,
ale także uwzględniających niedogodności
i cierpienie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, jakiego doświadcza pacjent oczekując nieracjonalnie długo na udzielenie
mu pomocy medycznej.
Skoro świadczenia zdrowotne finansowane są ze środków publicznych, które pochodzą ze składek
ubezpieczonych, to system opieki
zdrowotnej winien być skonstruowany tak, aby zapewnić adekwatność uzyskiwanych świadczeń do
ponoszonych na ich cel ciężarów
publicznych, co w sposób oczywisty wiąże się także z koniecznością
zapewnienia równego dostępu do
ochrony zdrowia – w tym również
specjalistycznej – w rozsądnym
czasie, czyli bez zbędnej zwłoki,
która w żadnym razie nie powinna
przybierać charakteru systemowego, jak to ma miejsce obecnie. W obecnym bowiem modelu
długie oczekiwanie na udzielanie
świadczeń – głównie zresztą tych
specjalistycznych – jest regułą,
podczas gdy w sprawnie funkcjonującym systemie ochrony zdrowia
powinno być od tej reguły jak najrzadszym wyjątkiem.

Zwrócić należy uwagę na fakt, że duże
zasługi w racjonalizowaniu systemu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce
mają sądy powszechne zasądzające należności dla placówek służby zdrowia (choć
z drugiej strony można mieć wątpliwości,
czy finansowanie publicznej opieki zdrowotnej – szczególnie realizowanej przez
publiczne placówki służby zdrowia – w po-
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prawnie funkcjonującym systemie winno
odbywać się właśnie w sposób represyjny,
poprzez przymusowe ściąganie należności w drodze procesów sądowych), a także Sąd Najwyższy, którego obszerne w tej
kwestii orzecznictwo pomogło wypracować pewne zasady, przyczyniając się tym
samym do wprowadzania korzystnych dla
pacjenta zmian w obowiązującym prawie
(np. wyrok SN 13.05.2005 r., I CK 18/05,
wyrok SN 12.12.2006 r., II CSK 284/06,
i wyrok 27.08.2015 r., III CSK 455/14).
Niewątpliwie to orzecznictwo właśnie
oraz podnoszące się głosy ze strony środowisk medycznych i organizacji stojących
na straży praw pacjenta przyczyniły się do
zaprzestania limitowania szeregu świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii,
w tym porodów, kardiologii, neonatologii
czy transplantologii. W tej chwili więc,
przynajmniej teoretycznie, owe świadczenia finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia
w takiej ilości, w jakiej są przez placówki
służby zdrowia udzielane, a placówki służby
zdrowia po każdym kwartale mogą występować do właściwego oddziału Funduszu
o zwiększenie liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązania Funduszu.
Niestety procesy sądowe o zapłatę za te tzw.
świadczenia nielimitowane również nie są
rzadkością, gdyż odmowa szybkiej zapłaty
za tego rodzaju świadczenia, wobec braku
jednoznacznego normatywnego określenia
terminów realizacji tych roszczeń, zdarza
się niepokojąco często bądź jest ograniczana kwotowo w proponowanych przez
płatnika aneksach do umów ze świadczeniodawcami. Zwrócić trzeba też uwagę na
fakt, że dominującą w orzecznictwie sądów
regułą jest uznawanie zasadności roszczeń
placówek ochrony zdrowia o zapłatę za
udzielone ponad przewidziany w umowie
limit tzw. świadczenia w warunkach zagro-
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żenia życia i zdrowia, szczególnie w stanach nagłych. Wobec braku jednoznacznej
definicji prawnej tego rodzaju świadczeń
udzielanych w warunkach szpitalnych –
w wielu wypadkach jest nie do końca jasne,
którego rodzaju świadczenia mają ten charakter, a którym z całą pewnością przypisać
go nie można; wobec czego postępowania
sądowe opierają się na opiniach biegłych, co
znacząco wydłuża czas ich trwania. Z perspektywy pacjenta trudno jednak bezkrytycznie zaaprobować wynikającą a contrario
z ugruntowanej linii orzecznictwa tezę,
że skoro dane świadczenie nie ma wskazanego powyżej charakteru, to w sytuacji
gdy placówka służby zdrowia udzieli tego
świadczenia pacjentowi ponad zakontraktowany z Narodowym Funduszem limit,
nie ma szansy na otrzymanie zapłaty – co
w sposób oczywisty prowadzi do odmowy
leczenia pacjentów w takich wypadkach lub
przesuwania na odległe terminy, niekiedy
wręcz do tego stopnia, że niektórzy pacjenci nie mają szansy ich dożyć. Z kolei z art.
68 konstytucji nie wynika, że prawo pacjenta do ochrony zdrowia i równego dostępu
do opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych może podlegać różnicowaniu ze względu na rodzaj schorzenia
wymagającego pomocy medycznej. Rolą
państwa więc – urzeczywistnianą poprzez
sprawnie funkcjonujący system opieki zdrowotnej – jest zagwarantowanie dostępu do
niej w taki sposób, aby wypełnianie konstytucyjnych uprawnień obywatela odbywało
się w sposób nieiluzoryczny, rzeczywisty,
niezależnie od charakteru potrzeb medycznych pacjenta – a niewątpliwie taki właśnie
iluzoryczny charakter zbyt często wykazuje
obecny model opieki zdrowotnej, działający
z udziałem zbiurokratyzowanego płatnika
arbitralnie limitującego liczbę świadczeń
medycznych udzielanych pacjentom.

Obecny model finansowania opieki medycznej a konstytucyjna gwarancja ochrony zdrowia...

Pojawiają się więc coraz częściej
głosy o zasadności powrotu do
starego, obowiązującego w XX
wieku, modelu funkcjonowania publicznych podmiotów leczniczych
bez udziału płatnika, wprost z budżetu, gdy zadania państwa w tym
zakresie realizowane były głównie
poprzez tzw. jednostki budżetowe,
a opinie te nie pozostają bez związku z dość powszechnym niezadowoleniem społecznym z istnienia
nazbyt widocznych ograniczeń
w dostępności do opieki zdrowotnej, w szczególności do lecznictwa

specjalistycznego. Obecny system
niewątpliwie wymaga reformy nie
tylko pod kątem poprawy w nim
pozycji pacjenta, ale także usprawnienia i odbiurokratyzowania zasad
dysponowania przeznaczonymi
na leczenie środkami – w taki sposób, aby realizacja prawa do leczenia miała w każdym wypadku
charakter realny; przez co należy
rozumieć nie tylko stosowanie właściwych procedur medycznych, ale
również stosowanie ich w racjonalnym (z punktu widzenia potrzeb
i oczekiwań pacjenta) czasie.

Summary
A short analysis of the legal and financial aspects of the health care system in Poland.
The article pays special attention to capabilities of fulfilling the constitutional right to
the equal access to the health care. The critical review of binding legal regulations and
the current situation of patients in Poland; an attempt of emphasis on the necessity of
urgent changes.
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Pozycja ustrojowa Szkocji
de lege lata i uwagi
de lege ferenda

Streszczenie
Zgodnie z porozumieniem pomiędzy rządami szkockim i brytyjskim, w dniu 18 września 2014 roku
szkocki naród podjął decyzję dotyczącą przyszłości nie tylko Szkocji,
ale także Zjednoczonego Królestwa oraz, w dalszej perspektywie,
państw-członków Unii Europejskiej.
Oddzielenie się Irlandii na początku
XX wieku zapoczątkowało proces
rozpadu Imperium Brytyjskiego.
Uzyskanie niepodległości przez
Szkocję na początku XXI wieku
stałoby się jego przypieczętowaniem. Jednocześnie nie ma przesady w twierdzeniu, że wydarzenie
to stanowiłoby w perspektywie europejskiej otwarcie puszki Pandory.
Oczy rządów takich zwłaszcza krajów jak Hiszpania, Belgia czy Włochy skierowane były w tym dniu na
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Edynburg, pełne obawy o przyszłość – nie tylko Zjednoczonego
Królestwa, ale przede wszystkim
własnych państw.
W niniejszym opracowaniu
podjęto próbę przedstawienia
najważniejszych elementów ustrojowych i rozwiązań konstytucyjnych w Szkocji – w ramach struktur
Zjednoczonego Królestwa. Wskazano kilka problemów, które wymagają rozwiązania w nieodległej
przyszłości. Artykuł zawiera także
pewne rozważania teoretyczne
dotyczące samego pojęcia dewolucji w Zjednoczonym Królestwie.
W konkluzji zawarto kilka postulatów dotyczących nie tylko problematyki ustrojowej Szkocji, ale też
jej sytuacji politycznej, społecznej
i ekonomicznej.

Pozycja ustrojowa Szkocji de lege lata i uwagi de lege ferenda

Słowa kluczowe
Szkocja, parlament, dewolucja
Szkocja od początku XVIII wieku
wchodzi w skład Zjednoczonego Królestwa, a jej mieszkańcy w tym okresie stali
się narodem bez państwa, zachowując jednocześnie daleko idącą odrębność od reszty
kraju pod względem prawa, kościoła, systemu edukacji oraz kultury1. Szkoci nigdy
do końca nie pogodzili się z faktem utraty
niepodległości. Próbowali zatem w pierwszej kolejności militarnie, następnie zaś
pokojowo, w ramach istniejącego dyskursu
politycznego wywalczyć dla siebie szeroką
autonomię, a w przyszłości nawet niepodległość. Drogą do osiągnięcia tego celu stała
się dewolucja.
Pojęcie dewolucji jest stosunkowe młode. Formalnie pojawiło się
z chwilą uchwalenia ustaw dewolucyjnych przez gabinet Partii Pracy
w 1998 roku. Jednakże sama idea
jest o wiele starsza i sięga drugiej
połowy XIX wieku. Nosiła ona wtedy
miano home rule i dotyczyła głównie kwestii autonomii dla Irlandii,
stanowiącej ówcześnie część Zjednoczonego Królestwa. Co zatem
oznacza ten termin współcześnie?

Jak pisze P. Sarnecki „określenie dewolucja posiada, ..., czysto brytyjskie znaczenie i oznacza nader znaczną decentralizację
władzy, występującą na terytorium pewnych
obrzeży Wielkiej Brytanii, podczas gdy
samo centrum państwa pozostaje pod tym
względem niezmienione”2. Niestety definicja ta nie oddaje w pełni istoty zagadnienia.
1
2

Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2006, s. 468.
Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 71.

Otóż co jakiś czas pojawiają się w ramach
brytyjskiego dyskursu politycznego propozycje objęcia dewolucją samej Anglii.
W jej wyniku uległaby ona podziałowi na
kilka regionów, tym samym centrum państwa uległoby zmianie3. V. Bogdanor proponuje bardziej ogólne określenie. Według
niego dewolucja to nic innego jak: „przekazanie przez władzę zwierzchnią części
uprawnień [dotychczas zastrzeżonych do
wyłącznej kompetencji parlamentu i rządu
centralnego] do organów niższego rzędu”.
Zgodnie z tym dewolucję można określić
przez wskazanie trzech elementów na nią
się składających, a mianowicie: przekazanie
podrzędnemu, wybieralnemu organowi, na
podstawie podziałów geograficznych, funkcji dotychczas sprawowanych przez centralnych ministrów i krajowy parlament.4
W zależności od tego, jakie funkcje zostaną przekazane przez władze centralne
regionom, można wyróżnić następujące
rodzaje dewolucji:



administracyjna – gdzie dochodzi do
utworzenia regionalnych urzędów
rządowych lub następuje przekazanie
określonych obowiązków z resortów
centralnych do ich regionalnych oddziałów. W obu przypadkach owo delegowanie władzy następuje w ramach tej
samej struktury rządowej;



wykonawcza – gdzie władza rządu
Zjednoczonego Królestwa przekazywana jest utworzonym na podstawie ustawy „dewolucyjnym” ministrom, którzy
zostają wyposażeni w prawo wydawania
decyzji wykonawczych;

3

4

Leyland P., The Costitution of the United Kingdom.
A contextual analysis, Hart Publishing, Oxford &
Portland, Oregon, 2012, s. 272 i następne.
Bogdanor V., Devolution in the United Kingdom,
Oxford University Press, New York 2001, s. 2.
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prawodawcza – gdzie uprawnienie do
tworzenia prawa delegowane jest z Parlamentu Zjednoczonego Królestwa do
właściwych terytorialnie legislatur, powstałych w wyniku procesów dewolucyjnych. Tak jak jest to w przypadku
Parlamentu Szkockiego, może ono obejmować prawo do uchwalania zarówno
aktów ustawodawstwa podstawowego
(ustawy), jak aktów ustawodawstwa delegowanego – lub tylko to ostatnie, jak
pierwotnie w przypadku Walijskiego
Zgromadzenia Narodowego5.



Procesy dewolucyjne, według intencji ich twórców i orędowników,
nie mają na celu zmiany unitarnego
charakteru Zjednoczonego Królestwa. Dlatego należy odróżnić dewolucję od pojęcia federacji. O ile
w ramach tego drugiego dochodzi
do podziału władzy pomiędzy rządem centralnym a rządami określonych terytoriów, o tyle w przypadku
dewolucji władza nadrzędna cały
czas należy do rządu centralnego
i krajowego parlamentu, które jedynie przekazują organom lokalnym poszczególne ich funkcje, na
określonych warunkach9.
Jednakże, jak stwierdził V. Bogdanor, w wyniku dewolucji państwo
unitarne zostało przekształcone w quasi-federalne10, gdzie co
prawda formalnie szkocka, walijska
czy północnoirlandzka legislatura
jest ciałem podległym parlamentowi w Westminsterze, to politycznie
stały się mu równorzędne11.

W oparciu o liczbę przekazanych
funkcji, C. Turpin i A. Tomkins proponują
wyróżnienie dewolucji: sensu largo – która
obejmuje przekazanie wszystkich trzech
wyżej wymienionych funkcji organom
podległym, oraz sensu stricto – w jej ramach
dochodzi do przekazania tylko funkcji administracyjnych6. Ponadto ze względu na
zakres władzy przekazanej w ramach dewolucji można wyróżnić:



5

6

7

dewolucję MAX – inaczej też zwaną
pełną dewolucją. Oznacza ona przekazanie organom dewolucyjnym całej
władzy w prawie wszystkich aspektach
działalności państwa poza następującymi kwestiami: obronności, spraw
zagranicznych, regulacji finansowych,
polityki monetarnej oraz waluty.
P. Lynch stwierdził, że takie rozwiązanie to tylko jeden krok od niepodległości7;

Leeke M., Sear C., Gay O., An Introduction to
Devolution in the UK, House of Commons, Research Paper 03/84, s. 7.
Turpin C., Tomkins A., British Government and
the Constitution, Cambridge University Press,
Cambridge 2007, s. 187.
Lynch P., Understanding Devo-Max, The Scots
Independent, December 2011.
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dewolucję MORE – oznacza ona stan
pośredni pomiędzy dewolucją max
a dewolucją w podstawowym wymiarze, czyli tą wprowadzoną ustawami
dewolucyjnymi w 1998 roku. Po uchwaleniu w 2012 roku ustawy reformującej
Scotland Act 1998 dewolucja w Szkocji
bardzo się zbliżyła to tego modelu8.

Foley B., Scotland and The United Kingdom, The
British Academy and The Royal Society of Edinburgh Conference, s. 10-12.
9
Leeke M., Sear C., Gay O., A Introduction… op.
cit., s. 12; też Bogdanor V., Devolution… op. cit.
s. 3.
10
Bogdanor V., The New British Constitution, Hart
Publishing, Oxford & Portland, Oregon 2009,
s. 89.
11
Bogdanor V., Devolution… op. cit., s. 288.
8
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albo zgromadzeniom w Cardiff czy
Belfaście. Już wspomniany przeze
mnie premier Gladstone zaproponował aktualne do dziś trzy możliwe wyjścia z tej sytuacji. Mianowicie:
zupełne wykluczenie z zasiadania
w brytyjskim parlamencie reprezentantów danego terytorium objętego
dewolucją; ograniczenie prawa głosowania w brytyjskim parlamencie
reprezentantom terenów objętych
dewolucją tylko do spraw nie przekazanych owym zgromadzeniom
lokalnym (tzw. in and out), wreszcie
zredukowanie liczby posłów danych
terytoriów w brytyjskim parlamencie. Żadna z tych propozycji nie jest
ani konstytucyjnie akceptowalna, ani
nie rozwiązałaby tej kwestii. Dlatego
też pytanie to nosi miano „trójkąta
bermudzkiego dewolucji”14.

Kolejną cechą, która charakteryzuje dewolucję w Zjednoczonym Królestwie, to
asymetryczność – występująca w postaci:



asymetryczności geograficznej (terytorialnej i ludnościowej) – największy
człon Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, czyli Anglia nie została dotychczas objęta procesami dewolucyjnymi;



asymetryczności kompetencyjnej – zakres władzy i uprawnienia organów
powstałych w wyniku dewolucji są odmienne w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Należy zauważyć, że w wyniku
przeprowadzonych od 1998 wielu reform i nowelizacji ustaw dewolucyjnych
różnice te znacznie się zmniejszyły.

Istnienie owej asymetrii geograficznej
jest źródłem tzw. West Lothian Question,
lub inaczej English Question. Problem ten
zauważył już pod koniec XIX wieku premier William Gladstone w trakcie debaty
nad kwestią niezależności dla Irlandii (Irish
Home Rule)12, jednakże za jego autora uznaje się Tama Dalyella13.
W pewnym uproszczeniu dotyczy
to sytuacji, w ramach której poseł
parlamentu brytyjskiego wybrany
w Szkocji, Walii czy Irlandii Północnej uprawniony jest do podejmowania wszystkich decyzji w sprawach
dotyczących Anglii, podczas gdy
członek parlamentu wybrany w Anglii nie ma takiego samego prawa
w stosunku do spraw, które zostały przekazane w ramach dewolucji np. parlamentowi w Edynburgu

12
13

Turpin C., Tomkins A., British… op.cit., s. 214.
Reprezentował on szkocki okręg wyborczy West Lothian. Tam Dalyell poruszył tę kwestię w trakcie debaty nad ustawami dewolucyjnymi 14 listopada 1977
roku. Leyland P., The Constitution… op.cit., s. 272.

Sam proces dewolucji poddany jest coraz częściej krytyce. Oprócz wskazywania
powyższych problemów stawia się jej dodatkowe dwa zarzuty:



proces ten nie ma wyznaczonych granic
i może w końcu doprowadzić do rozpadu Zjednoczonego Królestwa – argument zwolenników unii15;



proces ten przeprowadzany jest w kawałkach, a jego intensywność zależy od
politycznych kalkulacji, a nie aktualnych potrzeb i wyzwań poszczególnych
społeczeństw – argument zwolenników
niepodległości16.

Bogdanor V., Power and the People, Victor Gollancz, London 1997, s. 36-38.
15
The Scotland Bill: Devolution and Scotland’s Parliament House of Commons Research Paper 98/1,
07/01/1998, s. 22.
16
Keating M., Second Round Reform. Devolution
and Constitutional reform in the United King14
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Bez skupiania się na zbyt daleko idących
szczegółach, dla zrozumienia rozważań na
temat kwestii ustrojowych Szkocji ważne
jest przedstawienie historii dewolucji jako
pewnego procesu, a nie tylko pojedynczego
epizodu17. Dewolucja jest przede wszystkim
rezultatem pewnego kompromisu pomiędzy
zwolennikami niepodległości, autonomii
a utrzymaniem status quo w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W dodatku poparcie
dla tego procesu jest różne w poszczególnych częściach Zjednoczonego Królestwa
– najsilniejsze w Szkocji, o wiele mniejsze
w Walii oraz Irlandii Północnej, przy prawie
zupełnym jego braku w Anglii.
Unia realna pomiędzy Królestwem Anglii i Szkocji, która weszła w życie w 1707
roku, była unią inkorporacyjną, a nie federacyjną, w ramach której większość dziedzin
życia uległa ujednoliceniu. W przeciwieństwie jednak do Walii Szkocja zachowała
odrębny system prawny, system oświatowy,
kościół (kirk) oraz organizację zarządu terytorialnego (the Royal Burghs). Utrzymanie
i rozwój tak ważnych instytucji pozwoliły
Szkocji zachować spory stopień autonomii
i niezależności od reszty kraju. Co prawda przestała ona być niepodległym krajem,
ale na pewno nie stała się zwykłą prowincją18. Te różnice oraz poczucie odrębności spowodowały odrodzenie w tej części
królestwa postulatów przyznania Szkocji
dom, Spain and Italy, LEQS Paper, No. 15/2009,
s. 13.
17
Podobna wypowiedź padła z ust lider szkockich
nacjonalistów Alexa Salmonda, który po uchwaleniu ustawy o Szkocji w 1998 stwierdził, iż „... jest
to tylko część w procesie, a nie oddzielne wydarzenie. Jest to historyczny dzień, będący jednocześnie
elementem szerszego procesu, prowadzącego do
uzyskania niepodległości...”: The Scotland Bill:
Devolution and Scotland’s Parliament House of
Commons Research Paper 98/1, 07/01/1998, s. 27.
18
Scotland’s Parliament Briefing: Fundamentals for
a New Scotland Act, 01.01.1996 r., s. 13.
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jeśli nie niepodległości, to na pewno szerokiej autonomii. Ich urzeczywistnienie
stało się możliwe z chwilą objęcia rządów
w Londynie przez Partię Pracy i jej lidera Tony’ego Blaira. Startując w wyborach
do parlamentu w Westminsterze obiecali
oni szkockim wyborcom przeprowadzanie
referendum dewolucyjnego i utworzenie
nowej, szkockiej legislatury i egzekutywy.
Zgodnie z wolą mieszkańców Alby w dniu
11 września 1997 roku odbyło się w Szkocji
referendum na temat dewolucji. Głosującym zadano dwa pytania: czy zgadzasz się,
aby powstał szkocki parlament oraz czy
zgadzasz się, aby szkocki parlament posiadał uprawnienia podatkowe?19
Obie kwestie zyskały aprobatę szkockiego społeczeństwa. Twierdząco na pierwsze
pytanie odpowiedziało 74,3% osób, drugie
zaś poparło 63,5%. Frekwencja wyborcza
wyniosła 60,4%20. W jego wyniku już 17
grudnia 1997 roku wniesiono projekt odpowiedniej ustawy do Izby Gmin, który
uzyskał sankcję królewską 19 listopada
1998 roku.
Kwestie prawne i konstytucyjne dotyczące dewolucji w Szkocji uregulowane są
głównie w ustawie o Szkocji (Scotland Act
1998)21 i ustawie ją zmieniającej, czyli Scotland Act 201222. Jest to bardzo obszerny akt.
W pierwotnej wersji składał sie ze 132 artykułów, podzielonych na sześć części, oraz
dziewięciu wykazów w formie załączników
do ustawy.
Bogdanor V., Devolution…op. cit., s. 199.
Stanowiło to 45% głosów wszystkich uprawnionych do głosowania.
21
Scotland Act 1998, 1998 chapter 46 (http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/contents), dalej
w skrócie SA 1998.
22
Scotland Act 2012, 2012 chapter 11 (http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2012/11/contents/enacted), dalej w skrócie SA 1998 i SA 2012.
19
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suwerenność brytyjskiego parlamentu w żaden sposób się nie
zmieniła. Sama ustawa, w artykule
28 pkt 7, w sposób jasny stanowi:
„Ta [ustawa] nie zmienia mocy Parlamentu Zjednoczonego Królestwa
w kwestii tworzenia praw dla Szkocji”. Brytyjski parlament zatrzymał
więc dla siebie kompetencje tworzenia prawa dla Szkocji. W debacie parlamentarnej w trakcie prac
nad ustawą o Szkocji Lord Hope of
Craighead stwierdził, że cytowany powyżej artykuł 28 „po prostu
stwierdza, co jest oczywiste. Doktryna supremacji parlamentu nie
pozwoliłaby parlamentowi porzucić swojej własnej suwerenności”.
Krytycy tego przepisu twierdzą, że
jest on niepotrzebny, wręcz prowokacyjny. Rząd brytyjski w odpowiedzi na owe słowa krytyki stwierdził
jedynie, iż pkt 7 był konieczny po
to, by podkreślić fakt, że mamy do
czynienia z dewolucją, a nie z próbą przekształcenia Zjednoczonego
Królestwa w państwo federacyjne
czy quasi-federacyjne27.

Autorzy ustawy o Szkocji chcieli, aby
szkocki parlament nie był utworzony na
obraz parlamentu westminsterskiego.
Nadarzyła się bowiem okazja, by stworzyć innowacyjny organ, adaptując najlepsze praktyki i rozwiązania z innych
parlamentów i zgromadzeń. Nowy szkocki parlament miał odzwierciedlać potrzeby
i aspiracje szkockiego narodu23. Jednakże
szkocki parlament, pomimo istnienia wielu
różnic w porównaniu z tym w Londynie,
zaliczany jest do „westminsterskiej” rodziny parlamentów24. Najważniejsze z różnic,
poza oczywiście zakresem władzy, to25:
system wyborów, rozkład partii w parlamencie, struktura (jedno-, dwuizbowość),
nominacje ministrów (w Szkocji odbywają
się one za zgodą parlamentu) oraz prace
komisji26.
The Scotland Act ustanawia pewien
szkielet dla rozwiązań dewolucyjnych, pozostawiając wiele decyzji
dotyczących procedur i praktyk
szkockiemu parlamentowi. Organ
ten swoje istnienie i kompetencje
zawdzięcza ustawie parlamentu
w Londynie, a zatem nie jest, jak ten
ostatni, suwerennym ciałem. Z tego
też względu bezpośrednio podlega kontroli owej ustawy, a przez
to pośrednio kontroli parlamentu
brytyjskiego. W wyniku utworzenia odrębnych władz w Edynburgu
Cairney P., Johston J., What is the role of the Scottish Parliament, Scottish Parliamentary Review,
Vol. I, No. 2, 2013/2014, s. 102 i 103.
24
Idem, s. 104 i 111.
25
Ashton C., Finch V., Constitutional Law in Scotland, W. Green/Sweet & Maxwell, Edinburgh
2000, s. 187-189.
26
Uchwalając SA 1998 zakładano, iż będą one bardziej kolegialne, a mniej partyjne, co jednak nie do
końca się udało. To, czy tak jest, w dużej mierze
zależy od osoby przewodniczącego danej komisji.
23

Skoro parlament w Edynburgu jest organem podporządkowanym, to prawo, które
wydaje, ma również status podporządkowania. Oznacza to, że akty wydawane przez
szkocki parlament podlegają badaniu ich
legalności przez sądy i w wyniku tej kontroli sędziowie mogą stwierdzić ich nieważność. Zatem szkockie ustawodawstwo jest
ważne tak długo, jak długo nie wykroczy
poza zarezerwowane dla niego materie,
wskazane w SA 1998. Ze względu na obowiązywanie zasady supremacji brytyjskiego
27

Ashton C., Finch V., Constitutional…op. cit.,
s. 191.
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parlamentu teoretycznie jest możliwe, że
parlament w Londynie może odebrać pewne prawa przysługujące jego szkockiemu
odpowiednikowi, a nawet całkowicie go zlikwidować. O ile pod względem prawnym
jest to dopuszczalne28, o tyle w wymiarze
politycznym jest to mało prawdopodobne,
w szczególności gdyby nastąpiło bez aprobaty szkockiego społeczeństwa.
Chociaż ustawa o Szkocji nie ma
charakteru konstytucji29, jest ciekawą mieszaniną zarówno norm
konstytucyjnych, jak i przepisów
z innych dziedzin prawa30. Ponadto żadne z jej postanowień nie
jest w żaden sposób – by tak rzec
– usztywnione, zatem ich zmiana
przez parlament w Londynie nie
wymaga szczególnych procedur.
Fakt ten spotyka się z coraz większą krytyką.

przykład powoływanie ministrów Korony
odbywa się tak w wyniku prerogatywy, jak
i w oparciu o określone konwenanse, podczas gdy mianowanie szkockich ministrów
jest expressis verbis unormowane w ustawie.
Z drugiej jednak strony, chociaż ustawa
o Szkocji określa okoliczności, w których
pierwszy minister zostaje nominowany, jednak samą procedurę nominacji pozostawia
do uregulowania szkockiemu ustawodawcy.
Innym przykładem jest to, że o ile pierwszy
minister nominuje szkockich ministrów za
zgodą szkockiego parlamentu i za zgodą
królowej, to sama sprawa liczby ministrów
i wiceministrów leży już w wyłącznej gestii
szefa szkockiego rządu31.
Należy także dodać, iż innym ważnym aktem prawnym z punktu
wiedzenia władzy ustawodawczej
w Szkocji jest regulamin Parlamentu Szkockiego (Standing Order),
którego najbardziej aktualna wersja pochodzi z 30 października
2015 roku32. Uchwała ta jest aktem
szczególnym nie tylko dlatego,
że normuje sposób pracy i organizację wewnętrzną parlamentu,
ale w szczegółowy sposób odnosi
się do kwestii procedury ustawodawczej czy powoływania innych
urzędników państwowych.

Ponadto autorzy SA 1998 musieli
uporać się z dylematem: czy uregulować
wszystkie kwestie dotyczące sprawowania
władzy przez szkocką egzekutywę i legislaturę, czy może pewne kwestie przemilczeć
i pozwolić im np. na rozwinięcie się w postaci odpowiednich konwenansów konstytucyjnych. Ostatecznie zdecydowano się na
to ostatnie, przyczyniając się w ten sposób
do wykształcenia się swoistego zbioru różnych rozwiązań w tym zakresie. I tak na

Używam określenia rząd Szkocji (Scottish Government), gdyż ustawa o Szkocji z 2012 roku formalnie dopuściła taką nazwę. Wcześniej stosowane
było określenie szkocka egzekutywa (Scottish Executive). Więcej na ten temat patrz Czapiewski T.,
Kształtowanie się systemu politycznego Szkocji,
Wydawnictwo: ZAPOL, Szczecin 2011, s. 94 i 95.
32
Standing Orders of the Scottish Parliament 4th
Edition 9th Revision (http://www.scottish.parliament.uk/ Parliamentaryprocedureandguidance/
StandingOrders4thEdition_October2015_Complete.pdf ).
31

Nie byłby to odosobniony przypadek, gdyż już
wcześniej bo w 1972 roku doszło do likwidacji
parlamentu Irlandii Północnej, istniejącego tam od
1922 roku, patrz Turpin C., Tomkins A., British…
op. cit., s. 231.
29
Referendum on Scottish Independence Report,
House of Lords Select Committee on the Constitution 24th Report of Session 2010–12, 17 February 2012, HL 263 s. 11-12.
30
Ashton C., Finch V., Constitutional…op. cit.,
s. 192.
28
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Ogólna liczba reprezentantów zasiadających w szkockim parlamencie określona
została na 129. Proces ich wyboru znajduje
się w artykułach 1 do 18 pierwszej części
ustawy SA 1998. Zakłada on istnienie mieszanego systemu wyborczego:





w części, tj. dla grupy 73 posłów, system
oparty został na względnej większości
(czyli taki, jaki obowiązuje w wyborach
do brytyjskiego parlamentu). Wykorzystano tu istniejące w wyborach do Izby
Gmin okręgi wyborcze, z tą różnicą, że
dla Orkadów i Szetlandów utworzono odrębne okręgi. Należy pamiętać,
że liczba okręgów wyborczych i liczba
szkockich okręgów wyborczych w wyborach do Westminsteru może podlegać
zmianom;

nadzwyczajnych wyborów. Wybory zwyczajne odbywają się w pierwszy czwartek
maja, po upływie czterech lat od ostatniej
elekcji. Przewodniczący szkockiego parlamentu może tę datę przesunąć, gdyby organizacja wyborów w normalnym terminie
mogła wpłynąć na wynik wyborów poprzez
faworyzowanie tylko jednego z ich uczestników. Szkocki parlament musi zebrać się
na pierwsze obrady w ciągu siedmiu dni od
daty ogłoszenia wyników wyborów.
Jak wspomniano powyżej, wybory
są kombinacją wyborów tzw. relatywnej większości33 z wyborami
dodatkowego posła z listy regionalnej. Z tego powodu wyborcy
otrzymują dwie karty do głosowania. Pierwsza z nich to tradycyjna
karta do głosowania z nazwiskiem
i partią, do której należy kandydat,
przy czym wyborcy muszą postawić krzyżyk w miejscu umieszczonym obok nazwiska kandydata, na
którego chcą oddać głos. Liczba
głosów na każdego kandydata jest
następnie liczona i ten z największą
w danym okręgu jest wybierany do
reprezentowania go w szkockim
parlamencie.

w pozostałej części, dotyczącej wyboru 56 posłów, oparto się na systemie
proporcjonalnym. W tym celu wykorzystano osiem regionów używanych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, z czego każdy region wybiera
siedmiu posłów.

Wybory do szkockiego parlamentu odbywają się co cztery lata. Ustawa przewiduje także sytuację wyborów nadzwyczajnych,
które mogą się odbyć w trakcie owej czteroletniej kadencji – gdy parlament dokonał
samorozwiązania w wyniku przegłosowania odpowiedniego wniosku większością
2/3 ogólnej liczby posłów oraz w okresie
28 dni od przeprowadzonych wyborów
do parlamentu nie dojdzie do powołania
pierwszego ministra rządu Szkocji.
Ogłoszenie nadzwyczajnych wyborów
nie narusza czteroletniego cyklu wyborczego, chyba że odbyłyby się one w odstępie
sześciu miesięcy od ostatnich wyborów.
Wtedy czteroletni cykl wyborczy zaczynałby się od momentu przeprowadzenia tych

Sytuacja komplikuje w przypadku drugiej karty do głosowania. Zawiera ona nazwy różnych partii, a także nazwiska tzw.
niezależnych kandydatów. Wyborca, posiadając jeden głos, oddaje go bądź to na
konkretną partię, bądź na indywidualnego
kandydata z listy regionalnej. Ostateczne
33

Inaczej zwanymi też First Passed and Post (FPAP),
Simple Majority System (SMS) lub Relative Majority (RM), którego główna idea polega na tym, że
kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów
w danym okręgu wyborczym, zdobywa mandat.
Patrz Leyland P., The Costitution… op. cit., s. 110.
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wyniki tej części wyborów nie mogą być
podane, dopóki wszystkie głosy z okręgów
wyborczych z danego regionu nie zostaną
podliczone. Jeśli bowiem nazwisko kandydata znajdowało się na karcie do głosowania z okręgu wyborczego w ramach systemu
FPAP i zostanie on w ten sposób wybrany,
to jeśli jego nazwisko znajduje się także na
listach regionalnych – będzie z niej wykreślone. Przewodniczący okręgowej komisji
wyborczej kontaktuje się z przewodniczącym regionalnej komisji wyborczej i podaje
mu wyniki z okręgów dotyczące partii politycznych i niezależnych kandydatów. Te są
sumowane w całym regionie. Ogólna liczba
głosów oddanych na partię polityczną w regionie jest dzielona przez liczbę miejsc wygranych przez partię w głosowaniu FTAP
plus jeden. Ten proces jest powtarzany dla
każdej partii i niezależnych kandydatów tak
długo, dopóki wszystkie siedem regionalnych miejsc nie zostanie obsadzonych.
Gdy w trakcie kadencji dojdzie do zwolnienia mandatu, zastosowanie będzie miała jedna z dwóch przewidzianych prawem
procedur, której wybór zależał będzie od
tego, w jaki sposób poseł zwalniający miejsce został wybrany. Jeśli uzyskał on mandat
w ramach wyborów FPAP, wtedy w terminie trzech miesięcy odbywają się wybory
uzupełniające w danym okręgu. Gdyby
jednak do zwolnienia mandatu doszło na
mniej niż trzy miesiące przed upływem kadencji, wtedy wyborów uzupełniających nie
przeprowadza się. W przypadku gdy zwalnia się mandat posła wybranego w systemie
proporcjonalnym, wybory uzupełniające nie
są organizowane, a mandat uzyskuje osoba
następna na liście z ostatnich wyborów.
Poseł może zrezygnować z mandatu poprzez złożenie na ręce przewodniczącego
Parlamentu pisemnego oświadczenia wyrażającego taką wolę. Procedura ta stano-
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wi kolejną różnicę, jaka występuje między
parlamentem brytyjskim a jego szkockim
odpowiednikiem. Otóż członek Izby Gmin
nie może w taki sposób postąpić. Jedynym
sposobem złożenia przez niego mandatu
jest przyjęcie jednej z posad wymienionych w House of Commons Disqualification
Act 1975. Taki akt automatyczne pozbawia
posła mandatu do Izby Gmin34.
Usunięcie ze stanowiska posła szkockiego parlamentu odbywa się według
przepisów artykułu 15 Scotland Act, który
wymienia następujące sytuacje:








na podstawie House of Commons Disqualification Act 1975 – wyszczególnione
w niej stanowiska to: sędziowie, urzędnicy (civil servants), personel sił zbrojnych, oficerowie policji, obcokrajowcy
(z wyjątkiem obywateli Unii Europejskiej), osoby chore umysłowo, osoby
z ogłoszonym bankructwem oraz te
skazane za korupcję;
na podstawie przepisów innych ustaw;

gdy poseł zajmuje stanowisko sprecyzowane przez odpowiednie rozporządzenie w Radzie (Order in Council), wydane
na postawie przepisów SA 1998.

Jeżeli osoba, która zostaje pozbawiona
mandatu w oparciu o powyższe zasady,
zostanie ponownie wybrana, to wybór
ten się unieważnia, a miejsce ogłasza
jako ponownie zwolnione.
Parlament zobowiązany jest do wyboru
przewodniczącego i jego dwóch zastępców
podczas swego pierwszego spotkania po
wyborach. Osoby wybrane na te stanowiska
pozostają na nich aż do kolejnych wyborów, zatem jeśli parlament zostaje rozwiązany, ich stanowiska nie wygasają. Zasadą
jest, że przewodniczący oraz jego dwóch
34

Sarnecki P., Ustroje…, s. 31.
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zastępców nie pochodzą z tej samej partii.
Przewodniczący ma wiele funkcji statutowych, takich jak: wyznaczanie daty następnych wyborów parlamentarnych, zasiadanie
w Biurze Zarządzania Szkockiego Parlamentu (Scottish Parliamentary Corporate
Body – SPCB), składanie projektów ustawy
do podpisu królewskiego, przeprowadzanie wstępnej kontroli projektów ustaw pod
względem ich zgodności z przepisami ustawy o Szkocji oraz wiele innych.
Wspomniane powyżej SPCB jest
jednym z organów szkockiego parlamentu i pełni funkcję zbliżoną
do polskiej Kancelarii Sejmu, choć
w jego skład wchodzi przewodniczący parlamentu i czterech posłów. Do obowiązków SPCB należy
dbanie o to, aby parlament miał do
swojej dyspozycji odpowiednie siedziby, personel i obsługę potrzebne do wykonywania swych funkcji.
Istnieje bowiem potrzeba istnienia
takiego organu, zajmującego się
obsługą prawną, logistyczną, zarządem nieruchomościami, podpisującego umowy czy podejmującego
inne niezbędne czynności w imieniu
parlamentu, gdyż sam parlament
nie posiada osobowości prawnej.

Innym istotnym organem parlamentu
przewidzianym w rozdziale piątym regulaminu Parlamentu Szkockiego jest Biuro
Parlamentu (Parliamentary Bureau – PB).
Pod względem zadań oraz składu przypomina ono Konwent Seniorów polskiego
Sejmu. W ramach przyznanych kompetencji jedną z jego najważniejszych funkcji jest
przedstawianie porządku dziennego obrad
parlamentu oraz przedstawianie harmonogramu pracy zarówno całego parlamentu,
jak i jego poszczególnych komisji. W jego

skład wchodzą oprócz przewodniczącego
parlamentu także przedstawiciele partii
politycznych reprezentujących co najmniej
grupę pięciu posłów, a pochodzących z nominacji lidera danej partii. Możliwe jest
także uczestniczenie w jej pracach przedstawicieli partii reprezentujących „grupy
posłów”, które również muszą liczyć co
najmniej pięciu posłów, a które tworzyć
mogą przedstawicie partii mających mniej
niż pięciu posłów, a także posłowie niezależni35.
Pomimo różnic w sposobie wybierania
parlamentarzystów do szkockiej legislatury
nie ma żadnych różnic w zakresie ich statusu, praw, obowiązków czy też przywilejów.
Wszyscy posłowie w okresie dwóch miesięcy od wyborów muszą złożyć przysięgę
lojalności, której formę określa Promissory
Oath Act z 1868 roku36.
Parlament jest zobowiązany do podjęcia
decyzji w sprawach wynagrodzenia posłów
oraz członków szkockiego rządu37. Wynagrodzenie zawiera pensję, składkę emerytalną i dodatki na prowadzenie sekretariatu
oraz ekwiwalent na podróże.
Członkowie szkockiego parlamentu
podlegają ochronie przeciwko pozwom
o zniesławienie, które miało miejsce
w trakcie ich parlamentarnych wystąpień38. Wypowiedzi te mają bowiem status
uprzywilejowanych39. Także publikacje autoryzowane przez parlament chronione są
w podobny sposób40.
Czapiewski T., Kształtowanie się systemu politycznego Szkocji…, s. 78.
36
Art. 84 SA 1998.
37
Art. 81 pkt 1 SA 1998.
38
Art. 41 SA 1998.
39
Członkom Parlamentu Zjednoczonego Królestwa
taki przywilej przysługuje na podstawie tzw. ustawy o prawach (Bill of Rights) z 1689 roku.
40
	 
Zastosowanie ma tu także art. 15 ustawy
o zniesławieniu (Defamation Act) z 1996 roku.
35
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Istnieją dwa modele przekazania
uprawnień do stanowienia prawa z organu centralnego na organ mu podległy.
Pierwszym z nich jest tzw. model zachowawczy (retaining model), w którym organ
centralny przenosi wszystkie swe prawa
na organ mu podległy, zachowując do wyłącznej kompetencji określone, szczególnie
istotne uprawnienia. Drugi model, tzw.
model przenoszący (transferring model)
polega na przeniesieniu przez organ centralny na organ mu podległy kompetencji
do stanowienia prawa tylko w określonych,
enumeratywnie wskazanych materiach,
a wszystkie inne pozostają w gestii organu
centralnego41.
Ustawa o Szkocji z 1998 roku oparta została na pierwszym modelu42.
Artykuł 28 SA 1998 stanowi, że:
„Parlament może tworzyć prawo,
które określane będzie mianem
ustaw szkockiego Parlamentu”.
To ogólne upoważnienie zawarte
w art. 28 ustawy jest jednak ograniczone treścią art. 29, który nakłada
pewne limity na szkocki parlament.
Jednak aby można było w pełni
zrozumieć kompetencje szkockiej
legislatury, przepisy art. 28 i 29
powinny być czytane razem z wykazem 4, artykułem 30 i wykazem
5 ustawy.

Art. 28 SA 1998 odnosi się także częściowo do samej procedury ustawodawczej.
Zgodnie z pkt 2 art. 28 projekt ustawy nosi
nazwę Bill, staje się on ustawą Parlamentu
Ashton C., Finch V., Constitutional Law in Scotland..., s. 106 i 107.
42
Warto zauważyć, że model drugi miał zastosowanie w przypadku ustawy o Walii z 1998 roku, ale
także w pierwszym projekcie ustawy dewolucyjnej
z 1978 roku.

Szkockiego (Act of the Scottish Parliament)
po przyjęciu przez ustawodawcę i uzyskaniu sankcji królewskiej. Na ważność
tych aktów prawnych w żaden sposób nie
wpływają błędy proceduralne popełnione
w trakcie prac legislacyjnych, a sądy Szkocji
niezwłocznie stosują się do ich postanowień.
Jednakże ustawy szkockiego parlamentu nie mają takiego samego statusu prawnego, jakim cieszą się ustawy parlamentu
westminsterskiego. Dla przykładu, w przeciwieństwie do ustaw parlamentu w Londynie, ustawy szkockiego parlamentu mogą
być obalone przez sądy jako ultra vires43.
Ustawa o Szkocji z 1998 roku wyszczególnia konkretne sprawy, w których
działania ustawodawcze zakończyłyby się
uznaniem wydanych w ich wyniku aktów za nieważne, a mianowicie Parlament
Szkocki:
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nie może tworzyć prawa dla innego kraju lub terytorium ani nie może nadawać
lub pozbawiać funkcji, które sprawowane są wyłącznie w Szkocji;
nie może tworzyć prawa w materiach
zastrzeżonych, których listę zawiera wykaz 5 ustawy;

nie może tworzyć prawa łamiąc ograniczenia przewidziane w wykazie 4 ustawy.
Może wprowadzać zmiany w ustawach
parlamentu westminsterskiego, o ile należą one do materii objętych dewolucją.
Ów wykaz 4 wprowadza także pewne
wyjątki od tego ogólnego upoważnienia;
jego prawodawstwo nie może stać
w sprzeczności z przepisami Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka
i prawem Unii Europejskiej;
Czyli „poza zakresem kompetencji”.
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nie może stworzyć prawa dotyczącego
odwołania z urzędu Lorda Adwokata
(Lord Advocate44).
Twórcy ustawy zdawali sobie sprawę, że czasami może być trudno
rozróżnić materie zastrzeżone od
tych przekazanych w ramach dewolucji. Dlatego SA 1998 zawiera w art.
29 pkt 3 i 4 odpowiednie wskazówki
interpretacyjne. Głównym kryterium
oceny jest cel (purpose) danej regulacji. Jeśli zatem zamierzony cel dotyczy sprawy z zakresu materii tzw.
dewolucyjnej, to nie znajduje się on
poza kompetencjami ustawodawczymi Parlamentu Szkockiego.

Artykuł 29 pkt 4 dotyczy specjalnej kategorii spraw z zakresu prawa cywilnego
i karnego, gdzie dochodzi do nałożenia się
na siebie materii zastrzeżonej z „dewolucyjną”. Celem tej regulacji jest próba wychwycenia ustawodawstwa, które normalnie
zaliczone byłoby do materii dewolucyjnej,
jednak ze względu na proponowane zmiany w prawie prywatnym lub karnym musi
zostać zaliczone do materii zastrzeżonej.
Jeśli zostanie udowodnione, że istnieje konieczność dostosowania prawa szkockiego
do brytyjskiego, wtedy parlament w Edynburgu stanie się władny do jego uchwalenia.
Artykuł 30 pkt 2 SA 1998 wskazuje na
możliwość modyfikacji tego, co należy do
materii zastrzeżonej, a co do dewolucyjnej.
Modyfikacja ta może być dokonana jedynie
przez rozporządzenie w Radzie (Order in
the Council)45, które musi zostać zatwierOdpowiednik Prokuratora Generalnego. Więcej
patrz: Ashton C., Finch V., Constitutional Law in
Scotland..., s. 108.
45
Rozporządzenia te wydawane są przez Gabinet
JKM w ramach ustawodawstwa delegowanego.
Więcej patrz Sarnecki P., Ustroje..., s. 55.

dzone przez oba parlamenty – brytyjski
i szkocki.
Kwestie przynależące do materii zastrzeżonej wyszczególnione zostały w wykazie 5 ustawy z 1998, który podzielony jest
na trzy części:



część 1 zawiera ogólne materie zastrzeżone odnoszące się do brytyjskiej konstytucji46 (w tym sukcesji tronu, unii
Królestw Szkocji i Anglii, Parlamentu
Zjednoczonego Królestwa, nienaruszalności struktury sądów w Szkocji), partii politycznych, spraw zagranicznych,
usług publicznych oraz kwestii obronności i zdrady stanu (w tym stosunków
międzynarodowych, Uniii Europejskiej,
organizacji międzynarodowych oraz regulacji dotyczących handlu i współpracy
gospodarczej);



część 2 wskazuje materie zastrzeżone,
które pogrupowane są tematycznie, od
nagłówków: nagłówek A – Sprawy finansowe i ekonomiczne, nagłówek B
– Sprawy wewnętrzne, nagłówek C –
Przemysł i handel, nagłówek D – Energia, nagłówek E – Transport, nagłówek
F – Ubezpieczenia społeczne, nagłówek
G – Regulacja zawodów, nagłówek H
– Zatrudnienie, nagłówek J – Ochrona
zdrowia i lekarstwa, nagłówek K – Kultura i media, nagłówek L – Pozostałe;



część 3 zawiera wyjaśnienia i postanowienia interpretacyjne.
Zanim projekt ustawy zostanie
przedstawiony szkockiemu parlamentowi do analizy i uchwalenia,
musi przejść fazę badania prelegislacyjnego. Ten dodatkowy etap

44

46

Chodzi tu o konstytucję w sensie materialnym,
gdyż Zjednoczone Królestwo nie posiada ustawy
zasadniczej w formalnym znaczeniu.

105

Paweł E. Bartoszewicz

w procesie legislacyjnym został
stworzony w celu upewnienia się,
że szkocki parlament nie uchwala
prawa wykraczającego poza jego
kompetencje. Proces legislacyjny
składa się z kilku etapów i sposób
jego przeprowadzenia uzależniony jest od rodzaju projektu ustawy,
w tym od tego, skąd pochodzi inicjatywa ustawodawcza.
Tzw. oficerowie prawa (Law Officers)
mają prawo odesłania projektu ustawy do
Komisji Prawnej (Privy Council, JCPC), jeśli uznają, że projekt nie mieści się w kompetencjach ustawodawczych szkockiego
parlamentu. Może to nastąpić w okresie
czterech tygodni od przyjęcia projektu
przez parlament, a przed uzyskaniem podpisu królewskiego. W oparciu o przepisy
art. 35 SA 1998 podobne uprawnienie posiadają sekretarze stanu brytyjskiego rządu
– w sytuacji gdy stwierdzą, że dany projekt
mógłby być niezgodny z przepisami Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka
i prawem Unii Europejskiej, lub jeśli godziłby w bezpieczeństwo narodowe.
Nim projekt ustawy zostanie zaprezentowany parlamentowi, członek rządu, który
go przedstawia, musi złożyć oświadczenie,
w którym potwierdza, że przepisy zawarte
w tym projekcie mieszczą się w zakresie
kompetencji szkockiego parlamentu. Następnie przewodniczący Parlamentu musi
także ocenić dany projekt, zanim zostanie
zaprezentowany parlamentowi – i potwierdzić raz jeszcze, że nie wykracza poza materie dewolucyjne.
Artykuł 36 SA 1998 wskazuje kolejne etapy ścieżki legislacyjnej. Jeśli projekt
ustawy zgłoszony jest przez egzekutywę,
jednym z wymogów stawianych temu rodzajowi projektów ustaw jest to, aby został
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on poddany rozległym konsultacjom społecznym, zanim trafi do parlamentu. Ma
to zapobiegać pojawianiu się wszelkich
niejasności we wczesnych fazach procesu
ustawodawczego, a jednocześnie zapewnić
udział i zaangażowanie się w prace szkockiej
legislatury możliwie jak największej części
społeczeństwa. Zgodnie z postanowieniami
zasady 9.2 regulaminu Parlamentu proces
ustawodawczy jest trójfazowy, choć tak naprawdę możemy w nim wyróżnić aż pięć
faz, nim ustawa trafi do podpisu królewskiego. Owe fazy wyglądają następująco:







przedstawienie projektu ustawy do
konsultacji i analizy przez odpowiednią komisję, poprzez zdeponowanie go
u urzędnika parlamentu (Parliamentary
Clerk), którego obowiązkiem jest ogłoszenie go w Parliament’s Business Bulletin. Przewodniczący parlamentu jest
następnie zobowiązany do oceny projektu i wygłoszenia oświadczenia o jego
zgodności z przyznanymi parlamentowi
kompetencjami. Wtedy projekt jest drukowany i publikowany wraz ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi;

kolejny etap – będący jednocześnie
pierwszą częścią właściwego procesu legislacyjnego – zakłada, że projekt
jest wysyłany do odpowiedniej komisji,
gdzie analizowane są jego założenia.
Komisja ta przygotowuje raport dla
całego parlamentu, następnie zaś nad
założeniami projektu odbywa się głosowanie w parlamencie;
jeśli projekt zostanie przyjęty w głosowaniu, rozpoczyna się część druga procesu.
Projekt trafia bowiem do kolejnej komisji, gdzie analizowane są jego szczegóły.
Warto tu zauważyć, że pomiędzy etapem pierwszym a drugim prac nad projektem musi minąć przynajmniej okres
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dwóch tygodni, tak aby każdy poseł mógł
zgłosić swoje poprawki, które następnie
zostaną uwzględnione w czasie drugiej
części prac legislacyjnych;

po upływie wskazanych wyżej dwóch
tygodni rozpoczyna się etap trzeci, który
polega na ponownym przesłaniu projektu z ewentualnymi poprawkami do
parlamentu, gdzie odbywa się nad nim
debata i ostateczne głosowanie;

zgodnie z art. 32 SA 1998, piątą i ostatnią częścią tego procesu jest złożenie
przegłosowanego projektu do podpisu
królewskiego przez przewodniczącego
parlamentu. Od tego momentu musi
upłynąć okres czterech tygodni, zanim
akt będzie mógł uzyskać sankcję królewską. Czas ten potrzebny jest Law Officers oraz sekretarzom stanu do zbadania
projektu pod względem jego zgodności
z ustawą o Szkocji – z uwzględnieniem
wszystkich implikacji, które spowoduje.

Kolejnym rodzajem projektów ustaw
jest projekt zgłoszony przez komisję parlamentarną. Jest to swoista nowość w tradycji parlamentarnej na Wyspach. System
komisyjny szkockiego parlamentu daje zatem jego posłom więcej praw, niż mają ich
westminsterscy odpowiednicy. Na początku procesu ustawodawczego odpowiednia
komisja przeprowadza dochodzenie, czy
zaproponowany projekt jest potrzebny,
a następnie przedstawia raport całemu parlamentowi, rekomendując lub nie przyjęcie
danej ustawy. Egzekutywa szkocka ma następnie pięć dni, aby zdecydować, czy zająć
się dalej zaproponowaną ustawą, czy też nie.
Jeśli decyzja będzie negatywna, to parlament
może zadecydować o przyjęciu raportu komisji i zleceniu jej stworzenia odpowiedniego projektu ustawy. Wtedy projekt zostanie
przedstawiony parlamentowi do debaty

(etap 1), a następnie wróci do komisji w celu
kontynuowania prac (etap 2), na końcu zaś
trafi pod głosowanie (etap 3).
Następnym rodzajem jest poselski projekt ustawy. Tak jak w przypadku parlamentu westminsterskiego, również szkoccy
posłowie posiadają inicjatywę ustawodawczą. Istnieją dwie metody zgłaszania takich
projektów:





pierwsza z nich zakłada przedłożenie
pisemnej propozycji ustawy odpowiedniej komisji, która zadecyduje, czy należy się tą ustawą zająć, czy nie – jeśli tak,
to proces będzie wyglądał identycznie
jak dla projektu zgłoszonego przez komisję;
jeśli nie, wówczas poseł musi zebrać
odpowiednie poparcie innych parlamentarzystów, aby zaprezentować swój
projekt ustawy na plenum parlamentu.
Poseł najpierw zgłasza swój projekt do
urzędnika parlamentu (Parliamentary
Clerk), następnie zaś ma miesiąc na zebranie poparcia wśród kolejnych jedenastu posłów. Potem bieg legislacyjny
przebiega identycznie jak dla projektu
zgłoszonego przez egzekutywę.

Projekt ustawy budżetowej jest formą
projektu ustawy zgłaszanej przez rząd. Jego
celem jest zezwolenie na dokonywanie
wypłat ze Szkockiego Funduszu Konsolidacyjnego (Scottish Consolidated Fund).
Projekt ten może być zgłoszony tylko przez
członka szkockiej egzekutywy. Etap 1 prac
w parlamencie nie zawiera analizy założeń
projektu przez komisję, a etap 2 jest realizowany przez Komisję Finansową; etap 3 nie
może się rozpocząć wcześniej niż 20 dni od
przedłożenia projektu.
Tak jak jest to w parlamencie w Londynie, możliwe jest ponadto złożenie projektu
ustawy prywatnej. Może on być wniesiony
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przez osobę fizyczną, osobę prawną oraz
jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej. Projekty takie można zgłaszać jedynie
dwa razy w roku – 27 marca i 27 listopada.
Ostatni rodzaj projektów, dla których przewidziany jest specjalny
tryb prac legislacyjnych, to ustawa nadzwyczajna. W tym wypadku procedura ustawodawcza jest
znacznie przyśpieszona. W sprawie nadania takiego trybu szkocki
parlament musi się najpierw zgodzić z odpowiednim wnioskiem
przedłożonym przez członka
szkockiego rządu. W tym trybie
wszystkie etapy ścieżki legislacyjnej odbywają się w ciągu jednego
dnia.

SA 1998 daje moc Jej Królewskiej Mości
w Radzie, ministrom Korony i szkockim
ministrom do wydawania rozporządzeń
(subordinate legislation). Jeśli odpowiedni
artykuł ustawy o Szkocji 1998 daje moc
wydawania takich aktów, lecz nie precyzuje,
kto może to zrobić, wtedy jest to zarezerwowane dla JKM w Radzie lub dla ministrów Korony47. Ponadto ministrowie rządu
Wielkiej Brytanii mają prawo, zgodnie
z art. 113 pkt 5, do modyfikowania ustaw
szkockiego parlamentu, jednak bez prawa
zmiany samej SA 1998, chyba że sytuacje
takie przewiduje owa ustawa48.
Prawo do wydawania tych aktów prawnych w przypadku materii dewolucyjnych
przysługuje zarówno szkockiemu parlamentowi, jak i ministrom szkockiego rządu.
Artykuł 63 ustawy o Szkocji zezwala na
przekazanie funkcji przez ministra rządu
w Londynie szkockiemu ministrowi, ale
tylko i wyłącznie w sprawach dotyczących
Art. 112 pkt 2 ustawy o Szkocji.
48
Art. 113 pkt 6 ustawy o Szkocji.
47
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bezpośrednio Szkocji. Oznacza to w praktyce tyle, że w określonych sytuacjach
szkoccy ministrowie uzyskają prawo wydawania rozporządzeń w sprawach należących do materii zastrzeżonych.
Na władzę wykonawczą w Szkocji
składają się następujące cztery elementy:
szkocki rząd, młodsi ministrowie ( Junior
Ministers), ministrowie bez teki, służba cywilna. Członkowie szkockiej egzekutywy
oraz młodsi ministrowie są sługami Korony, podczas gdy dwie pozostałe kategorie
wchodzą w skład służby cywilnej Zjednoczonego Królestwa49. Zgodnie z artykułem
44 pkt 1 SA 1998, rząd Szkocji obejmuje: pierwszego ministra (First Minister),
ministrów powołanych przez pierwszego
ministra oraz szkockich oficerów prawa
(Scottish Law Officers):




Lorda Adwokata, czyli Prokuratora Generalnego (Lord Advocate);
Radcę Generalnego Szkocji, czyli zastępcę Prokuratora Generalnego (Solicit.or General for Scotland).
Powołanie Lorda Adwokata oraz
Radcy Generalnego Szkocji w skład
egzekutywy rodziło obawy, że
mogą oni utracić swoją niezależność50. Urzędnicy ci są wybierani
lub usuwani w ramach art. 48 ustawy o Szkocji przez monarchę na
podstawie rekomendacji pierwszego ministra, po otrzymaniu przez
niego zgody szkockiego parlamentu. Mogą oni także zrezygnować
z zajmowanej przez siebie funkcji
w każdej chwili, jednakże zobowiązani są do rezygnacji w sytuacji, kiedy parlament w Edynburgu

49
50

Turpin C., Tomkins A., British…op. cit., s. 208.
Ashton C., Finch V., Constitutional…op. cit.,
s. 203.
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przegłosuje wotum nieufności dla
rządu szkockiego. Należy podkreślić, iż szkocki parlament nie może
usuwać ich z urzędu. Jeśli postanowi on o udzieleniu wotum nieufności wobec rządu, to Lord Advocate
wypełnia swój urząd, dopóki jego
następca nie zostanie wybrany.
Jego niezależność jest zagwarantowana w art. 48 pkt 5 ustawy
o Szkocji.
Funkcje Prokuratora Generalnego
w zakresie objętym materiami zastrzeżonymi zostały w związku z tym przeniesione na nowego Oficera Prawa – Głównego
Adwokata Szkocji (Advocate General for
Scotland). Jego głównym zadaniem jest
doradzanie rządowi Wielkiej Brytanii
w sprawach konstytucyjnych – zarówno
dotyczących materii zastrzeżonych, jak
i dewolucyjnych. The Advocate General for
Scotland jest nominowany przez premiera
Wielkiej Brytanii i może, choć nie musi,
być członkiem jednej z izb Parlamentu.
Art. 52 pkt 4 SA 1998 ustanawia zasadę
odpowiedzialności indywidualnej ministrów oraz solidarnej całego rządu. Funkcje
powierzone szkockim ministrom mogą być
wykonywane przez któregokolwiek z nich,
z wyjątkiem tych przysługujących tylko
i wyłącznie pierwszemu ministrowi51.
Pierwszy minister szkockiego rządu
powoływany jest przez monarchę
z nominacji przedstawionej przez
szkocki parlament i rekomendacji
przewodniczącego parlamentu
w następujących sytuacjach52: po
wyborach parlamentarnych i na
skutek rezygnacji, śmierci, niemocy czy utraty mandatu poselskiego

51
52

Art. 53 pkt 2 ustawy o Szkocji.
Art. 46 ustawy o Szkocji.

przez dotychczasowego pierwszego ministra. Zgodnie z teorią
może on też być odwołany z funkcji przez suwerena, co jest jednak
trudne do wyobrażenia. Pierwszy minister może być powołany
tylko z grona posłów, członków
parlamentu w Edynburgu. Może
on zrezygnować z zajmowanego
stanowiska w każdej chwili, musi
jednak zawsze ustąpić z chwilą
uchwalenia wobec rządu wotum
nieufności przez parlament oraz
w sytuacji, gdyby powołany został
nowy pierwszy minister53.
Szef rządu Szkocji może po jego powołaniu nominować ministrów do Gabinetu Szkocji, przy czym nie ma limitu co
do liczby ministrów, którą może powołać.
Do ustawowych funkcji pierwszego ministra należą: nominowanie i odwoływanie
szkockich ministrów (art. 49), przedstawienie rekomendacji w sprawie nominacji lub
odwołania oficerów prawa (art. 49), nominowanie Lorda Przewodniczącego Sądu
Sesji (art. 95), rekomendowanie nominacji
innych sędziów, w tym głównego sędziego
w ramach Sądu Sesji (art. 95).
Pierwszy minister nominuje ministrów
za zgodą parlamentu oraz za zgodą monarchy. Tak powołani ministrowie sprawują
swój urząd z ramienia panującego. Mogą
być oni przez niego odwołani w wyniku
odpowiedniej rekomendacji pierwszego
ministra. Mogą oni w każdej chwili zrezygnować z pełnionych przez siebie funkcji,
natomiast zobowiązani są do rezygnacji
w sytuacji, kiedy parlament przegłosuje
wotum nieufności w stosunku do szkockiego rządu. Warto tu zauważyć, że pierwszy
minister potrzebuje zgody parlamentu, aby
53

Art. 42 pkt 3 ustawy o Szkocji.
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nie na jednego z nich. Analogicznie
zatem każdy szkocki minister może
wypełniać każdą funkcję spośród
przyznanych im materii dewolucyjnych, z wyjątkiem tych zarezerwowanych dla pierwszego ministra
lub Lorda Adwokata.

nominować ministrów, podczas gdy jego
odpowiednik brytyjski takiej zgody nie
potrzebuje.
Funkcje przyznane szkockim ministrom są przez nich wykonywane
w imieniu monarchy54 i mogą być
wypełniane przez któregokolwiek
członka szkockiego rządu. Istnieją
jednak pewne funkcje zastrzeżone
wyłącznie dla pierwszego ministra,
Prokuratora Generalnego czy jego
zastępcy – i te nie mogą być wykonywane przez nikogo innego.

Pierwotne uprawnienia szkockich ministrów wynikają z norm art. 53 i 54 ustawy o Szkocji, jednak z czasem dodatkowe
kompetencje w ramach materii dewolucyjnych mogą i są im przyznawane na podstawie ustaw uchwalanych przez szkocką
legislaturę.
Artykuł 53 ustawy o Szkocji określa
funkcje, które sprawują szkoccy ministrowie zamiast ministrów Korony. W wyniku
unii zawartej w XVIII w. funkcje te powierzone zostały ministrom Korony w ramach
wykonywania królewskiej prerogatywy lub
poprzez przepisy ustaw brytyjskiego parlamentu. Następnie zostały one przeniesione
na szkockich ministrów w tzw. dniu dewolucji, czyli 1 lipca 1999 roku. Funkcje te
sprawowane są przez szkockich ministrów,
tak długo jak mieszczą się one w ramach
materii dewolucyjnych.
Normalnie, kiedy ustawa parlamentu w Londynie wskazuje określone
funkcje należące do brytyjskiego
sekretarza stanu, mogą one być
wykonywane przez jakiegokolwiek
ministra brytyjskiego rządu, chyba
że sama ustawa wskazuje wyłącz-

W wielu fragmentach brytyjskiej praktyki i prawa znajduje się obowiązek, aby
dany minister wypełniał swoje obowiązki
po konsultacji z innym ministrem lub za
jego zgodą. Jednak w przypadku funkcji
wykonywanych w ramach materii dewolucyjnych byłoby niezmiernie trudne, szczególnie od strony politycznej, by szkocki
minister potrzebował zgody lub konsultacji
ministra rządu brytyjskiego. Dlatego art. 55
pkt 1 likwiduje ten obowiązek55.
Zdarzają się sytuacje, w których brytyjski minister musi podjąć jakieś decyzje
dotyczące Szkocji – i wtedy będzie miał zastosowanie art. 56, który reguluje podział
kompetencji.
Art. 57 ustawy o Szkocji pozwala ministrom Korony podejmować zadania w celu
realizacji zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego, nawet gdy należą one
do funkcji przeniesionych na szkockich ministrów w ramach art. 53. Jednakże uprawnienia do tworzenia legislacji potrzebnej do
implementowania prawa Unii Europejskiej
należą zarówno do ministrów szkockich,
jak i brytyjskich. Jednak na szkockich ministrach ciąży specjalny zakaz tworzenia
prawa, które byłoby sprzeczne z prawami
Wspólnoty56.
Jeśli sekretarz stanu w brytyjskim
rządzie ma uzasadnione podstawy,
by sądzić, że proponowane przez
szkockich ministrów rozwiązania

55
54

Art. 51 pkt 2 ustawy o Szkocji.
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Wyjątek stanowi przepis art. 55 pkt 2.
Patrz art. 29.
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będą sprzeczne z jakimikolwiek zobowiązaniami międzynarodowymi,
to może je zablokować. W sytuacji gdy sekretarz stanu sądzi, że
szkoccy ministrowie powinni podjąć działania w celu wywiązania się
z międzynarodowych zobowiązań,
może on nakazać podjęcie konkretnego działania. Kwestie podejmowania owego działania są
sprecyzowane w art. 53 pkt 3 ustawy o Szkocji. Co więcej, jeśli rozporządzenie wydane przez członka
rządu Szkocji zawiera przepisy,
które są niezgodne ze zobowiązaniami międzynarodowymi w zakresie obrony lub bezpieczeństwa
narodowego, lub też może ono
naruszać prawo należące do materii zastrzeżonych, sekretarz stanu
ma prawo taki akt prawny uchylić.
Należy dodać, iż Scotland Act 1998
pozwala rządowi brytyjskiemu na przeniesienie kompetencji w ramach materii
zastrzeżonych dla ministrów Korony na
szkocką egzekutywę. Sytuacja ta została nazwana ‘decentralizacją wykonawczą’ (Executive Devolution)57. Taki transfer uprawnień
nie dotyczy jednak kwestii dotyczących
uprawnień legislacyjnych w stosunku do
szkockiej legislatury. W omawianej sytuacji uprawnienia będą wykonywane przez
ministrów szkockich zamiast brytyjskich.
Może się też tak zdarzyć, że będą one wykonywane wspólnie lub samodzielnie przez
brytyjskich ministrów, ale tylko po konsultacji ze swoimi szkockimi odpowiednikami
i za ich zgodą.
Należy dodać, że uregulowania dewolucyjne dotyczące w szczególności relacji
57

Ashton C., Finch V., Constitutional…op. cit., s.
208.

i współpracy rządów w Edynburgu i Londynie nie są wystarczające. Dlatego, aby
sprecyzować reguły dotyczące stosunków
między obiema egzekutywami, doszło do
zawarcia odpowiednich porozumień międzyrządowych, w tym najważniejszego
z nich, czyli Memorandum of Understanding58.
Zmiany wprowadzone w Scotland Act
1998 ustawą Scotland Act 2012 wprowadzono zgodnie z rekomendacjami Komisji
Calmana59. Ustawa ta utrzymuje korzyści
Patrz więcej na ten temat oraz temat współpracy
pomiędzy rządem w Edynburgu a tym w Londynie – Czapiewski T., Stosunki między rządem
państwowym a regionalnym w państwie zdecentralizowanym na przykładzie Zjednoczonego Królestwa po dewolucji, Świat Idei i Polityki, tom 10,
Rocznik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Toruń,
2010) oraz wytworzenia się konwenansów konstytucyjnych (m.in. konwenansu Sewela).
59
W 2007 roku wybory do parlamentu w Edynburgu
wygrała Szkocka Partia Narodowa, która stworzyła
rząd mniejszościowy. Już w 2007 roku ogłosił on
białą księgę, w której zawarł koncepcję dewolucji
MAX dla Szkocji. Zarówno brytyjscy, jak i szkoccy laburzyści, konserwatyści oraz liberałowie byli
jej przeciwni. Publikacja białej księgi wymusiła na
tych trzech głównych partiach zajęcie stanowiska
wobec planów SNP. Powołały one w zamian własną Komisję do spraw szkockiej dewolucji (Commission on Scottish Devolution), zwaną także od
nazwiska jej przewodniczącego Komisją Calmana
(the Calman Commission). Oprócz członków tych
trzech partii zasiadali w niej także przedstawiciele
niezależni. Jej podstawowym celem było sprawdzenie możliwości dalszych zmian w ramach dewolucji (ale nie poza nią) i istniejącego porządku
konstytucyjnego. Wynikiem jej prac był raport,
który z wielką ostrożnością wypowiadał się w sprawie zwiększenia kompetencji szkockich władz.
W swoich konkluzjach zwracał on przede wszystkim uwagę na ogromną dysproporcję pomiędzy
wielkością środków finansowych otrzymywanych
przez szkocki rząd z budżetu Zjednoczonego Królestwa a niewielkim zakresem uprawnień dotyczących podatków. Dlatego też proponowane zmiany
skupiały się głównie na sposobach zwiększenia
58
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wego, która zastąpi część podatku
dochodowego w Wielkiej Brytanii
(od kwietnia 2016); zostanie dokonana pełna decentralizacja podatku od nieruchomości oraz podatku
od składowania śmieci (od kwietnia
2015), będzie przyznane prawo do
tworzenia lub przekazywania innych podatków w ramach dewolucji; przyznane zostaną rządowi
Szkocji nowe, rozległe uprawnienia pożyczkowe (od kwietnia 2015
roku)60.

z unii fiskalnej i makroekonomicznej między Szkocją a resztą Wielkiej Brytanii,
jednocześnie tworząc bezpośredni związek
między wysokością wydatków ponoszonych w Szkocji a poziomem podatków.
Gdy ustawa o Szkocji z 2012 roku
wejdzie w pełni w życie, tj. od kwietnia 2016 roku, rozszerzą się kompetencje szkockiego parlamentu
w ramach materii podatkowej
i pozwolą one na stuprocentowy
wzrost możliwości ustalania własnego budżetu przez szkockie
władze. W ramach tej nowelizacji
na nową propozycję finansową
składają się następujące elementy:
szkocka stawka podatku dochodo-

autonomii podatkowej władz szkockich (więcej
patrz Keating M., Second… op. cit., s. 12 i 13).
W szczególności chciano tego dokonać poprzez
przekazanie rządowi w Edynburgu połowy wpływów z podatku dochodowego wraz z możliwością
regulowania stawek tego podatku oraz kontroli
nad wpływami z kilku innych, mniej istotnych obciążeń fiskalnych (Keating M., Second… op. cit.,
s. 17). Dodatkową kwestią, którą poruszyła Komisja, był brak uprawnień legislacyjnych oraz wykonawczych szkockich władz w sprawach z zakresu
polityki społecznej. Stanęła ona jednak na stanowisku, że problematyka ta jest bardzo istotna
z punktu widzenia interesu całego państwa, dlatego
wymaga, aby zajmowano się nią na poziomie rządu centralnego w Londynie (Foley B., Scotland…
op. cit., s. 13). Należy dodać, że ustawa o Szkocji
z 2012 roku spotkała się z wieloma głosami krytycznymi. Najważniejsze z podnoszonych argumentów są następujące: zaproponowane rozwiązania są zbyt ostrożne, przekazanie tylko wpływów
z podatku dochodowego jest problematyczne, gdyż
jest to podatek, którego wysokość cały czas ulega
zmniejszeniu; przekazanie dodatkowych kompetencji fiskalnych rodzi obawy o wysokość dotacji
z budżetu w ramach tzw. formuły Barnetta, a uzyskane w wyniku tej ustawy kompetencje nie spowodują zwiększenia się wpływu szkockich władz
na sytuację ekonomiczną tej części Zjednoczonego
Królestwa (Foley B., Scotland… op. cit., s. 13 i 14).
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Omawiając kwestie finansowe należy
też wspomnieć o tzw. formule Barnetta,
która jest mechanizmem używanym przez
Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii w celu automatycznego dostosowania
kwoty wydatków publicznych przyznanych Irlandii Północnej, Szkocji i Walii, z uwzględnieniem zmian w poziomie
wydatków przeznaczonych na usługi publiczne w Anglii. Formuła ta dotyczy dużej
części, ale nie całości, budżetów rządów
dewolucyjnych. Formuła zawdzięcza swoją
nazwę Joelowi Barnettowi, który wymyślił
jej zasady w 1978 roku. Będąc naczelnym
sekretarzem skarbu, miał on stworzyć
krótkoterminowe rozwiązania dotyczące
finansowania poszczególnych części Zjednoczonego Królestwa. Mimo ówczesnej
porażki inicjatywy dotyczącej dewolucji,
wypracowanej na jej potrzeby formuły
zaczęto używać w celu ułatwienia pewnej
decentralizacji administracyjnej w czasie
konserwatywnych rządów premierów Margaret Thatcher i Johna Majora, a następnie
w kontekście dewolucji przez rządy Partii
Pracy, koalicji konserwatystów i liberalnych
60

The Scotland Act 2012: a consultation on bond issuance by the Scottish Government, HM Treasury,
June 2012, s. 3 i 4.
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demokratów, obecnie zaś rządów Davida
Camerona. Formuła Barnetta wchodzi
w skład tzw. miękkiego prawa (soft law)61,
a jej używanie stanowi wynik pewnego konwenansu konstytucyjnego, który może być
zmieniony w dowolnym momencie przez
Ministerstwo Skarbu. Należy zaznaczyć,
iż w 2009 roku the House of Lords Select
Committee w raporcie dotyczącym oceny
formuły Barnetta stwierdził, że nie należy
jej dłużej używać do określenia rocznych
wzrostów grantu przyznawanego administracji dewolucyjnej w Wielkiej Brytanii.
W swoich konkluzjach rekomendował
on wprowadzenie nowego systemu, który
przydzielałby środki pieniężne z budżetu
centralnego do rządów terytoriów objętych
dewolucją na podstawie oceny ich aktualnych potrzeb62. Formuła pierwotnie opierała się na liczbie ludności danego terytorium
Zjednoczonego Królestwa – i w ten sposób
proporcjonalnie przyznawała odpowiednią
ilość funduszy. Proporcje, które miały zastosowanie w jej ramach, to: 85 (Anglia),
10 (Szkocja), 5 (Walia). Następnie dodano
współczynnik 2.5 dla Irlandii Północnej63.
Analiza dotycząca szkockiego systemu
konstytucyjnego i jego pozycji ustrojowej de
lege lata ułatwia sformułowanie wniosków
de lege ferenda.
Po pierwsze, debatę nad przyszłością
konstytucyjną Szkocji powinno się odseparować od kwestii niepodległości, pomimo że obie te sprawy w wielu punktach się
zazębiają. Uzyskanie niepodległości jest
tylko jednym z czynników ułatwiających
przyjęcie np. ustawy zasadniczej, jednak nie
Jowell, J., Oliver D. (editors), The Changing Constitution, Oxford University Press, Oxford & New
York, 2007, s. Xiv.
62
www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/
ldselect/ldbarnett/139/13903.htm
63
Bogdanor V., Devolution… op. cit., s. 243.
61

stanowi samoistnego uporania się z problemami, przed którymi stoi nowoczesne
szkockie społeczeństwo. Uzyskanie przez
Szkocję znacznej samodzielności (DEVO
MAX), w tym ewentualne przyjęcie własnej
konstytucji, możliwe byłoby także w wyniku:
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zmiany struktury i charakteru Zjednoczonego Królestwa. Jeśli doszłoby do
przekształcenia państwa unitarnego
w federacyjne, każdy z jego członów
mógłby wprowadzić samoistne rozwiązania w zakresie systemu konstytucyjnego na swoim obszarze. O ile Anglia,
Walia czy Irlandia Północna mogłyby
nadal opierać zasady swego ustroju na
istniejącej obecnie, niepisanej konstytucji, o tyle Szkocja mogłaby kwestie te
uregulować w postaci ustawy zasadniczej64.

Czy możliwe jest, aby Szkocja miała własną konstytucję pozostając w strukturach Zjednoczonego Królestwa? Szkocki konstytucjonalista W. E. Bulmer
wyraził opinię, że jeśli w krótkim czasie od pierwszego referendum z 18 września 2014 roku nie odbyłoby się kolejne, dotyczące niepodległości Szkocji,
to należałoby się przychylić do stanowiska, że kraj
ten mógłby i powinien mieć własną ustawę zasadniczą. Powołuje się on na przykład Austro-Węgier
z okresu od 1867 roku do wybuchu pierwszej wojny
światowej (Bulmer E.W., A Constitution for the
Common Good. Strengthening Scottish Democracy after 2014, Luath Press Limited, Edinburgh
2014, s. 188). Państwo to składało się z dwóch głównych członów, czyli Austrii i Węgier połączonych
unią personalną oraz realną. Każde z nich posiadało
odrębny rząd, całkowitą niezależność w sprawach
wewnętrznych oraz własny, odrębny parlament. Natomiast oprócz wspólnej głowy państwa (monarchy)
państwa te łączyły takie istotne kwestie jak: sprawy
zagraniczne, wojsko oraz finanse, dla zarządzania
którymi powołano trzy wspólne ministerstwa (Kamińska K., Gaca A., Historia powszechna ustrojów
państwowych, Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2002,
s. 709). Ponadto, o ile ustrój Austrii opierał się na pi-
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com Szkocji nasilające się procesy
globalizacji przyniosły znaczne pogorszenie warunków życia, w tym
przede wszystkim wzrost zagrożenia utratą pracy, ubóstwa, bezdomności itp. To zaś przyczyniło się do
znacznego wzrostu oczekiwań wobec państwa oraz coraz większego
dystansowania się społeczeństwa,
w tym części elit politycznych, od
bogatego południa. Zjawiska te
wywierają szczególny wpływ na
kształt dyskusji o konstytucji.

zmiany pojęcia suwerena w systemie
konstytucyjnym państwa brytyjskiego.
Jeśli Zjednoczone Królestwo porzuciłoby zasadę suwerenności parlamentu
na rzecz suwerenności narodu oraz doszłoby w wyniku tego do uchwalenia
konstytucji dla całego państwa, wtedy
mogłyby się tam znaleźć odpowiednie
postanowienia dotyczące Szkocji, jej
ustroju, systemu rządów oraz kwestii
socjalno-ekonomicznych.
Po drugie, współczesna Szkocja znajduje się pomiędzy dwoma dyskursami. Pierwszy dotyczy
przyszłości politycznej i konstytucyjnej Alby, drugi zaś koncentruje
się na problemach dotyczących
biedy, nierówności społecznych,
pracy i płacy oraz dostępności do
usług publicznych w postaci opieki
zdrowotnej czy edukacji. Mieszkań-

sanej konstytucji, o tyle już ustrój Węgier w głównej
mierze regulowały konwenanse konstytucyjne. Takie rozwiązanie prima facie przypominałoby sytuację, jaka powstałaby na wyspach brytyjskich, gdyby
Szkocja przyjęła własną ustawę zasadniczą (Bulmer
W. E., A Constitution… op. cit., s. 188). Mogłoby
się to także okazać swoistym salomonowym rozwiązaniem, godzącym interesy wielu niezgadzających
się ze sobą grup, gdyż jego elementy zaspokajałyby
zarówno aspiracje zwolenników niepodległości, jak
i wszystkich tych, którzy chcą, aby Szkocja pozostała częścią Zjednoczonego Królestwa. Pomysł ten,
mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się atrakcyjny
i możliwy do realizacji, pomija jedną istotną kwestię, stanowiącą niewątpliwie jej grzech pierworodny; opiera się ona mianowicie na założeniu, że elity
polityczne w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
zgodziłyby się na przekształcenie Zjednoczonego
Królestwa w państwo związkowe, quasi-konfederację (takim państwem właśnie była Monarchia Austro-Węgierska). Jak podaje M. Keating, idea szerokiej autonomii z istnieniem tylko kilku wspólnych
instytucji nie ma obecnie wielu zwolenników wśród
najważniejszych podmiotów politycznych w królestwie (Keating M., Second Round… op. cit., s. 18).
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Po trzecie, szkockie wartości dotyczące
ustroju, myśli politycznej i konstytucyjnej
oraz oczekiwania socjalno-ekonomiczne
wobec państwa wyewoluowały w inną stronę niż na pozostałym obszarze Zjednoczonego Królestwa. Zamiast wolnego rynku
i jego niewidzialnej ręki, która jest w stanie
rozwiązać każdy problem prywatyzowania
majątku, oraz przyzwolenia dla istnienia
głębokich różnic społecznych, mieszkańcy
północy Wielkiej Brytanii chcieliby zbudowania jej na modelu państwa opiekuńczego.
Po czwarte, obecnie istniejący
w Zjednoczonym Królestwie system
wyborczy jest niereprezentacyjny;
skład Izby Lordów nie idzie w parze
z duchem nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa, zakres
władzy znajdujący się w rękach egzekutywy, czyli rządu i premiera, jest
nadmierny w porównaniu do pozostałych dwóch władz, a zasady dotyczące jego odpowiedzialności są
tylko teoretyczne65. Z kolei ochrona
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Tak długo jak gabinet posiada większość w parlamencie, co w przypadku Wielkiej Brytanii wobec
istnienia systemu dwupartyjnego nie jest rzadkością, tak długo pociągnięcie go do odpowiedzialności – całego czy poszczególnych ministrów – jest
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praw podstawowych oraz wolności
oparta jest na kruchych podstawach66. Najważniejsze jednak, że
zarówno wszystkie te ustalenia, jak
i podstawy ustroju mogą się zmienić
na podstawie niczym nieograniczonej woli parlamentarnej większości
– zgodnie z najważniejszą zasadą
konstytucyjną Wielkiej Brytanii, czyli
supremacji parlamentu.
Po piąte, pomimo że obecnie Szkocja
ma w Izbie Gmin 59 z 650 miejsc, wśród
mieszkańców Alby rośnie poczucie wyalienowania. Wiąże się to z faktem, że w londyńskim parlamencie jej reprezentanci byli
i nadal są przegłosowywani przez angielską większość, nie uzyskując poparcia dla
wysuwanych postulatów oraz pożądanej
przez siebie wizji państwa. Nawet rządy
laburzystów w latach 1997–2009, z reguły
przychylniejszych sprawie szkockiej oraz
kwestiom socjalno-ekonomicznym, niewiew praktyce niemożliwe (pomijając skrajne sytuacje,
w których frakcja parlamentarna rozpadnie się albo
premier utraci przywództwo w partii). Dlatego
część autorów wskazuje, że punkt ciężkości został
przeniesiony z odpowiedzialności przed parlamentem jako całością na frakcję partyjną znajdującą się
u władzy. W konsekwencji może to prowadzić do
powstania tzw. elective dictatorship (dyktatury wyborczej – tzn. dyktatury egzekutywy). Pojęciem tym
pierwszy raz posłużył się Lord Hailsham w swej
książce „Elective Dictatorship” z 1976 roku (Turpin C., Tomkins A., British… op. cit., s. 30 i 644).
66
W niecałe 8 lat po uregulowaniu kwestii dotyczącej praw człowieka w ustawie Human Rights Act
z 1998 roku pojawiły się liczne głosy krytyczne
wobec tego projektu, wzywające nawet do uchylenia obowiązywania tej ustawy. Jak pisze Ronald
Dworkin: „najbardziej wpływowi politycy w państwie dołączyli do haniebnego ataku na ideę praw
człowieka „the country's most powerful politicians
have joined its irresponsible press in a shameful attack on the idea of human rights”, Dworkin R., It
is absurd to calculate human rights according to
a cost-benefit analysis, The Guardian, May 2006.

le w tej mierze zmieniły. Z tego też względu
Szkotom jest coraz bliżej do państw skandynawskich, niż do swych południowych
sąsiadów. Przyczynia się to także do nasilenia dążeń separatystycznych.
Po szóste, w okresie 70 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej
aż przez 36 lat władzę nad Szkocją
sprawowały rządy, które nie miały
poparcia większości jej mieszkańców. W dodatku tego bilansu nie
poprawił wynik ostatnich wyborów do parlamentu w Londynie,
w których na 59 mandatów przysługujących Szkocji aż 56 zdobyli
kandydaci Szkockiej Partii Narodowej. Konsekwencją tego jest sytuacja, w której reprezentanci Alby
przez kolejne 5 lat będą w opozycji wobec rządu premiera Davida
Camerona, bez wpływu na decyzje
dotyczące ich kraju. Jeśli taka tendencja okaże się stała i narodowcy
w ciągu kilku najbliższych wyborów
będą zdobywać większość szkockich miejsc do brytyjskiego parlamentu, może to doprowadzić do
jeszcze większej marginalizacji politycznej Szkocji w ramach Zjednoczonego Królestwa.

Po siódme, własny parlament i rząd
z dość licznymi prerogatywami nie są już
wystarczające do realizacji pożądanej przez
Szkotów wizji państwa. Jeśli zatem nie całkowitej niepodległości, to na pewno Szkoci
coraz częściej chcą przyznania im pełnych
uprawnień, m.in. w kwestiach podatkowych
i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, decydowania o wydatkach i kierunkach rozwoju gospodarczego ich państwa,
prowadzenia własnej polityki społecznej
itd. Środki finansowe potrzebne na realiza-
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cję tych planów mogłyby pochodzić z dochodów z wydobycia ropy naftowej, której
złoża znajdują się pod szkockimi wodami
terytorialnymi Morza Północnego. Rząd
w Edynburgu stwierdził w białej księdze
z 2013 roku, że: „po decentralizacji władzy
kluczowe kompetencje, których posiadanie
jest niezbędne w celu zapewnienia rozwoju i dobrobytu, zatrzymał dla siebie rząd
w Londynie. Tam zapadają decyzje dotyczące podatków, wydatków publicznych,
nadzoru gospodarczego, przemysłowego
i konkurencji. [...] fundamentalne decyzje
rzutujące na gospodarkę Szkocji są podejmowane w Londynie, często przez rządy
nie posiadające mandatu szkockiego elektoratu i przy założeniu ekonomicznych
i społecznych priorytetów sprzecznych
z interesami Szkocji”67.
Last but not least, już od średniowiecza w Szkocji istnieje przekonanie, że władza zwierzchnia
należy do narodu, a nie do króla
czy parlamentu, jak ma to miejsce
w Anglii. To naród jako suweren
znajdował się ponad wszystkimi
innymi czynnikami w państwie.
Myśl ta była rozwijana przez kolejne stulecia. Do niej odwoływały się wszystkie dokumenty, które
powstały w trakcie prac nad dewolucją oraz utworzeniem szkockiego parlamentu i rządu. Jak pisze
W. Elliot Bulmer: „Przyjęcie pisanej konstytucji jest nieuniknioną
konsekwencją przyjęcia zasady
suwerenności ludu; tylko uchwalenie najwyższego prawa, jako woli
suwerena egzekwowalnej przez
sądy, powstrzymałoby parlament

67

Scotland’s future. Your guide to a independent Scotland, Scottish Government, Edinburgh 2013, s. 42.
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oraz rząd przed próbą uzurpacji
owej władzy najwyższej...”68.
Należy mieć na względzie fakt, że
wszystkie główne partie polityczne sprzeciwiają się jednocześnie wizji Szkocji
jako niepodległego państwa. Co najwyżej
skłonne są one dalej pogłębiać procesy dewolucyjne. Krótko po ogłoszeniu wyników
referendum została utworzona Komisja
Smitha, która miała przeanalizować obecną pozycję i rozwiązania ustrojowe Szkocji
oraz we wnioskach zaproponować pożądane i niezbędne zmiany.
Komisja ta opublikowała w listopadzie
raport69, który obecnie jest przedmiotem
prac brytyjskiego parlamentu. Jednakże jego postulaty wzywające do dodania
w ustawodawstwie dewolucyjnym określenia, że „szkocki parlament i szkocki rząd są
stałymi instytucjami (permanent Institutions)” oraz nadanie obecnemu konwenansowi Sewela rangi ustawowej są w obecnej
sytuacji niewystarczające70. Dokument
ten nie odpowiada na pytania dotyczące
przyszłości Szkocji, jej relacji z władzami
w Londynie, a co najważniejsze rozmija się
z wizją państwa, jakiego pragnie szkockie
społeczeństwo 71.
Bulmer W.E., A Model Constitution for Scotland.
Making Democracy Work in an Independent State,
Luath Press Limited, Edinburgh 2013, s. 33.
69
Report of the Smith Commission for further devolution of powers to the Scottish Parliament, 27
listopada 2014.
70
Patrz więcej na ten temat: New Powers for Scotland: An Interim Report on the Smith Commission and the UK Government's Proposals, 3rd Report, 2015 (Session 4), published 14th May 2015,
SP Paper 720.
71
Patrz więcej na ten temat: Report of the Smith
Commission for further devolution of powers to
the Scottish Parliament, 27 listopada 2014, www.
smith-commission.scot oraz Scotland in the United Kingdom: An enduring settlement, HM Government, styczeń 2015, Cm 8990, s. 15-19.
68

Pozycja ustrojowa Szkocji de lege lata i uwagi de lege ferenda

Podsumowując: z powyżej wskazanych powodów Szkocja potrzebuje
nowych rozwiązań konstytucyjnych
– niezależnie, czy stanie się to
w konsekwencji uzyskania przez
nią niepodległości, czy poprzez

gruntowną reformę struktury oraz
ustroju Zjednoczonego Królestwa.
W obecnym stanie rzeczy elity polityczne całego kraju będą musiały
zrozumieć, że utrzymanie status
quo nie jest już dłużej możliwe.

KEY WORDS
Scotland, Parliament, Devolution
SUMMARY
Accordingly to the agreement between the governments of Scotland and the UK, on
18th September 2014, the Scottish nation made a decision on the future, not only of
Scotland itself but also the United Kingdom and in the longer term other countries,
members of the European Union. The separation of Ireland in the early twentieth
century marked the beginning of a process of disintegration of the British Empire.
Gaining independence by Scotland at the beginning of the twenty-first century could seal that process. At the same time there is no exaggeration in saying that this
event would be an opening of the proverbial “Pandora’s box” in Europe. Governments, in particular of countries such as Spain, Belgium, and Italy were watching
Edinburgh’s closely, full of fear about the future, not only of the United Kingdom but
most of all their own countries. The article attempts to present the main elements
that make up the constitutional solutions for Scotland within the United Kingdom. It
also indicates several problems that must be addressed in the near future. The article also provides some theoretical considerations regarding the concept of devolution in the United Kingdom. In the last part of the article the author includes several
demands concerning not only the Scottish political but also social and economic
situation.
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P

Analiza modelu wypadku
przy pracy

odejmując problematykę wypadków przy pracy w europejskim
ustawodawstwie, należałoby odnieść ją do
skuteczności działań w naszym kraju w zakresie zapobiegania i eliminowania zagrożeń w środowisku pracy. Pełna analiza
powinna również uwzględniać okoliczności
i przyczyny tzw. wydarzeń wypadkowych
bezurazowych, czyli incydentów, które nie
spowodowały urazów, ponieważ w strefie
występowania zagrożeń nie było ludzi. Do
takich wydarzeń dochodzi niezbyt często, a w obecnym stanie prawnym nie ma
obowiązku ich rejestracji ani zgłaszania.
Podstawowe znaczenie dla podejmowania właściwej prewencji mają szczegółowe
ustalenia poczynione z udziałem inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy po zdarzeniach wypadkowych.
Przedmiotem ocen wypadkowych jest
głównie dobór i stosowanie środków zapobiegawczych po tych zdarzeniach – zaistniałych w danym czasie lub wcześniej
– z uwzględnieniem ich powtarzalności, czyi występowania w zakładzie pracy więcej niż
ednego zdarzenia wypadkowego z takich
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samych lub podobnych przyczyn. Przy analizowaniu strategii prewencji wypadkowej
istotne znaczenie ma także monitorowanie
na bieżąco zgłoszeń wypadkowych i analiza
zmian wypadkowości w czasie, z porównywaniem na poziomie: zakładów pracy, sekcji gospodarki (branż) województw, a także
w skali Unii Europejskiej. W analizie wypadkowości i jej porównań wykorzystuje
się również dane statystyczne Głównego
Urzędu Statystycznego, zwłaszcza zmiany
w czasie wskaźnika częstości wypadków,
wyrażającego się liczbą poszkodowanych na
tysiąc pracujących osób.
Należy zauważyć, że prowadzone badania i analizy wypadków wykorzystywane są
do programowania i wykonywania działalności kontrolno-nadzorczej oraz rozwijania
na coraz szerszą skalę przedsięwzięć o charakterze pozakontrolnym, jak np. kampanii
informacyjnych, programów prewencyjnych
realizowanych poprzez doradztwo, działalność szkoleniową, edukacyjną, a także wydawniczą. Służy temu też wdrożenie do
polskiego prawa tzw. dyrektywy ramowej
89/391/EWG o wprowadzeniu środków
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w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników podczas pracy,
która działa na podstawie filozofii proaktywnego kształtowania warunków pracy.
Dyrektywa zaleca jako punkt wyjścia w tym
procesie ocenę ryzyka zawodowego, a następnie: likwidację lub ograniczenie tego ryzyka, jego unikanie, eliminowanie zagrożeń
u źródła, zastępowanie materiałów i procesów niebezpiecznych bezpiecznymi lub
mniej niebezpiecznymi oraz podejmowanie
innych przedsięwzięć dających zamierzony
skutek prewencyjny, z dostosowaniem pracy do możliwości określonego pracownika.
System ten wymaga informowania pracowników o ryzyku zawodowym i zwiększania
aktywnego uczestnictwa w działaniach na
rzecz poprawy warunków pracy. Znaczące
jest także powiązanie oceny ryzyka z analizą wypadków przy pracy i podejmowanie
na tej podstawie działań prewencyjnych.
Analiza okoliczności i przyczyn wypadków

przy pracy w tym zakresie jest postrzegana
jako procedura pozwalająca na diagnozę niedomagań konkretnych zakładów w obszarze zarządzania sprawami bezpieczeństwa
i higieny pracy, a w skali kraju określonych
sektorów gospodarki narodowej. Badania te
umożliwiają programowanie działalności
w różnych aspektach, w tym zderzenie represji lub profilaktyki – i tym samym mogą
spełniać oczekiwania społeczne.
System badania i analizy danych
o wypadkach przy pracy bazuje na
statystycznym modelu wypadku
Głównego Urzędu Statystycznego
odpowiadającym wymaganiom
określonym przez Biuro Statystyczne Wspólnot Europejskich EUROSTAT. W Polsce model ten został
wprowadzony do obowiązkowego
stosowania z dniem 1 stycznia 2005
roku i obowiązywał do 5 lutego
2009 roku.
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Fazę przedwypadkową tworzą okoliczności występujące bezpośrednio przed
wypadkiem, charakteryzowane przez dane
o środowisku pracy (miejscu wypadku),
procesie pracy oraz konkretnej czynności
– wykonywanej przez poszkodowanego
w chwili wypadku.
Fazę wypadkową tworzą natomiast dwa
ogniwa: wydarzenie będące odchyleniem
od stanu normalnego i wydarzenie powodujące uraz.
Fazę powypadkową charakteryzuje rodzaj urazu i jego umiejscowienie.
Nieoczekiwane zdarzenia prowadzące do urazu określają te powodujące uraz i sposób kontaktu
człowieka z czynnikiem niebezpiecznym, czyli powodującym uraz.
Strategia prewencji wypadkowej
wynika z działań dwukierunkowych:
stosowania środków pozwalających
zapobiec powstawaniu odchylenia
od stanu normalnego (zaistnieniu
pierwszego etapu fazy wypadkowej) lub środków zapobiegających
kontaktowi człowieka z czynnikiem
mogącym spowodować uraz (drugi
etap fazy wypadkowej). W wydarzeniach wypadkowych bezurazowych nie występuje drugi etap
fazy wypadkowej, to jest wydarzenie powodujące uraz. Szczegółowa analiza zdarzeń wypadkowych
według powyższego schematu pozwala na określenie działań, jakie
należy podjąć w sferze techniki, organizacji pracy, a także zachowań
pracowników, aby nie dochodziło
do wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego, a
w przypadku gdy nie można temu
zapobiec – do wydarzeń powodu-
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jących urazy. Podstawowa istota
prewencji wypadkowej polega na
zapobieganiu przyczynom wydarzeń fazy wypadkowej.
PRZEBIEG I OKOLICZNOŚCI
WYPADKU PRZY PRACY
Godzi się zauważyć, że zmiany w statystycznej karcie wypadków przy pracy odnoszą się do zakresu i klasyfikacji danych
dotyczących jego okoliczności i przebiegu.
Sprowadzają się one do obecnie przyjętego
modelu wypadku przy pracy, który w znacznym stopniu różni się od poprzedniego
modelu, na podstawie którego opracowano wówczas wersje karty wypadku przy
pracy. Obecnie przyjęty statystyczny model wypadku przy pracy realizuje wytyczne Europejskiego Urzędu Statystycznego
EUROSTAT, wyróżniając – powtórzmy –
trzy fazy: fazę przedwypadkową, fazę wypadku i fazę powypadkową.
Faza przedwypadkowa przedstawia
pracownika w jego szeroko rozumianym
środowisku pracy. Przez środowisko pracy
należy rozumieć nie tylko miejsce, gdzie
poszkodowany przebywał w chwili wypadku, ale również elementy związane z pracą
poszkodowanego, czyli procesu pracy, czynności wykonywane przez poszkodowanego
i związane z nią czynniki materialne. Faza
przedwypadkowa obejmuje to, co dotyczy
pracownika i wykonywanej przez niego
pracy w chwili wypadku. Faza ta określa
warunki początkowe przed zaistnieniem
zdarzenia powodujące wypadek.
Faza wypadku oddziela od fazy przedwypadkowej wydarzenie będące odejściem
od stanu normalnego, zwane odchyleniem.
Jest to bowiem ostatnie wydarzenie odbiegające od warunków przyjętych jako
normalne, które zakłóciło przewidywany
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przebieg procesu pracy – i w efekcie doprowadziło do wypadku. Odchylenie zalicza
się do fazy wypadku; to wydarzenie, które oddziela fazę przedwypadkową od fazy
wypadku, i jako takie nie musi być związane z żadną z nich ani z ich elementami.
Z odchyleniem zazwyczaj jest związany
czynnik materialny – w postaci narzędzi,
maszyn, obiektu, elementu środowiska,
łącznie z organizmami żywymi itp. – który
spowodował zakłócenie, czyli odchylenie
w procesie pracy, lub był ściśle związany
z tym zakłóceniem.
Do fazy wypadkowej w ścisłym znaczeniu zalicza się wydarzenie powodujące
uraz, a także czynnik materialny, który jest
źródłem tego urazu. Wydarzenie będące
powodem urazu wskazuje, w jaki sposób
poszkodowany doznał urazu fizycznego

lub psychicznego spowodowanego przez
czynnik materialny. Definicja wydarzenia
powodującego uraz stwierdza, że związany
z nim jest czynnik materialny, który jest
źródłem urazu.
Z fazą powypadkową mamy do czynienia z szeroko rozumianymi skutkami
wypadku. Większość zbieranych dotychczas danych o skutkach wypadku – dotyczących liczby osób poszkodowanych,
strat czasu pracy innych osób i szacunkowych strat materialnych – nie została
uwzględniona w metodologii ESAW;
mimo to nie zrezygnowano ze zbierania
tych danych za pomocą nowej statystycznej karty wypadków. Nowym elementem
jest natomiast określenie rodzaju urazu
i jego umiejscowienie.

Model wypadku przy pracy opracowany w ramach Europejskiej Statystyki wypadków przy
pracy przez Eurostat
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Rodzaj urazu określa, jakie konsekwencje zdrowotne miał wypadek
dla poszkodowanego (złamanie,
skaleczenie, oparzenie itp.). Razem
z rodzajem urazu należy podać,
jaka część ciała doznała obrażeń
w wyniku wypadku przy pracy.
Umiejscowienie urazu odpowiada
miejscu uszczerbku na zdrowiu
w związku z wypadkiem z poprzedniej wersji statystycznej karty
wypadku. Należałoby zauważyć,
że przyjęta klasyfikacja (zgodna
ESAW) jest bardziej rozbudowana od poprzedniej. Metodologia
ESAW nie przewidywała zbierania

informacji o przyczynach wypadku,
ponieważ podawane przyczyny są
wynikiem subiektywnej oceny osoby badającej wypadek przy pracy.
Nowa karta statystyczna wypadku
nie zrezygnowała jednak z rejestrowania przyczyn wypadku, a do
klasyfikowania i kodowania zaadaptowano klasyfikację z poprzedniej
wersji karty1. Model wypadku przy
pracy kształtował się od wielu lat
w sposób różnorodny. Znajduje to
odzwierciedlenie w zmieniającym
się również wzorze statystycznej
karty wypadku przy pracy.

Summary:
ESAW methodology did not provide for the collection of information about the causes of the accident. The new card statistical accident did not give up, however, the
recording causes of the accident, and for classifying and coding used classification,
the previous version of the card. Model accident at work stood for many years in
various way. We can see in changing the formula a statistical card of an accident at
work.

1

Od 2005 roku dane o wypadkach przy pracy zbierane są przy użyciu nowego wzoru statystycznej
karty wypadku przy pracy. Karta ta realizuje wytyczne Europejskiego Urzędu Statystycznego (EUROSTAT) dotyczące rejestrowania wypadków przy
pracy. Przyjęta metodologia oparta jest na modelu
wypadku przy pracy opracowanym w ramach Europejskiej Statystyki Wypadków przy Pracy (ESAW).
Ten sposób rejestrowania umożliwia miedzy innymi
identyfikację występujących najczęściej, typowych
sekwencji wypadkowych i ułatwia prowadzenie
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pogłębionych analiz dla celów profilaktyki. Rozporządzenie MPiPS z 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty pracy (Dz. U. nr 14, poz. 80), które
zostało wydane na podstawie art. 237 §3 Kodeksu
pracy (Dz. U z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
obowiązuje od 6.02.2009 r. Przy opracowaniu modelu wypadku przy pracy w ramach Europejskiej
Statystyki Wypadków przy Pracy w ramach EUROSTATU wykorzystano materiały Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu
Badawczego.

Recenzje

Ryszard Stemplowski

Kultury polityczne naszych
czasów: szkic latynoamerykanistyczny, Muzeum Polskiego

Ruchu Ludowego i Instytut Studiów
Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW,
Warszawa 2015, ss. 254

K

olejna praca profesora Ryszarda Stemplowskiego (dwie poprzednie
recenzowałem w ostatnim numerze naszego pisma) stanowi istotny
wkład w teoretyczną analizę kultur politycznych, w tym kultur prawnych,
które Autor słusznie traktuje jako część kultur politycznych (s. 101).
Poświęcona jest ona głównie zastosowaniom kategorii kultury politycznej do prowadzonych obecnie – a zwłaszcza do planowanych – kompleksowych badań nad życiem politycznym Ameryki Łacińskiej, ale znaczenie tych
rozważań wykracza jednak poza ramy omawianego regionu. Autor przedstawia historię analiz dotyczących kultury politycznej, w tym wczesne (pochodzące sprzed pierwszej wojny światowej) polskie prace poświęcone temu
zagadnieniu – galicyjskich uczonych Józefa Milewskiego i Józefa Siemieńskiego. W ten sposób pokazuje niesłuszność tendencji dominującej w nauce
(nie tylko zresztą polskiej) ujmowania rzeczonej problematyki tak, jakby
zrodziła się ona dopiero na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, gdy Gabriel Almond i Sidney Verba opublikowali swą przełomową pracę „The Civic
Culture”. Profesor Stemplowski poświęca dużo miejsca temu zarówno temu
dziełu, jak i jego wpływowi na naukę światową. Z przyjemnością znalazłem
tam odniesienia także do moich prac nawiązujących do dorobku tych amerykańskich autorów, których publikację wielokrotnie omawiałem i do której
często powracam we własnych studiach nad polityką.
Dla prawników szczególnie interesujące są rozważania Autora o kulturze
prawnej, a zwłaszcza o wpływie kultury politycznej na stanowienie prawa.
Ryszard Stemplowski podkreśla wpływ dominującej kultury politycznej na
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sposób stanowienia prawa – zwłaszcza prawa konstytucyjnego – i na to, jak
prawo to jest (lub nie jest) respektowane w praktyce. Choć odnosi swe rozważania głównie do doświadczeń latynoamerykańskich, doskonale pasują
one także do Polski.
Podsumowując: to ważna praca, wnosząca wiele w dzieło budowania
teoretycznej podstawy dla porównawczych studiów nad polityką i prawem.
										
						
Jerzy J. Wiatr
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