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METODOLOGIA I PARADYGMAT
POLSKICH SZCZEGÓŁOWYCH NAUK PRAWNYCH
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących
metodologii polskiej dogmatyki prawa. Za materiał badawczy służyło 729 recenzji
rozpraw doktorskich przygotowywanych na polskich uczelniach. Stwierdzono istnienie dominującego paradygmatu metodologicznego, który koncentruje się wokół
metod dogmatycznej, historycznej i komparatystycznej. Treść paradygmatu została
poddana szczegółowej rekonstrukcji i analizie. Na jej podstawie zaproponowano
alternatywę, która może stanowić punkt odniesienia dla przedstawicieli doktryny
prowadzących badania wykraczające poza tradycyjną problematykę dogmatycznoprawną. Alternatywny paradygmat metodologiczny opiera się na założeniu, że
przedmiotem prawniczych badań podstawowych są zjawiska prawne zdeﬁniowane
na podstawie tezy o dualności ich aspektów empirycznych i prawnych. Dualność ta
jest kluczem do bardziej rygorystycznego naukowo prawoznawstwa.

1. WPROWADZENIE
Prawoznawstwo jest pogrążone w kryzysie tożsamości1. Nauki prawne po obu
stronach Atlantyku przechodzą przez fundamentalne przemiany, które w dużej mierze związane są z problemami natury metodologicznej2. Konteksty reﬂeksji są różne:
*
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1
Tak J.M. Smits: The Mind and Method of the Legal Academic, Cheltenham 2012, s. 4.
2
Dobrym źródłem wiedzy na ten temat są następujące cztery prace zbiorowe: Methodologies of Legal Research:
Which Kind of Method for What Kind of Discipline, ed. M. Van Hoecke, Oxford 2011; Law and Method: Interdisciplinary Research into Law, eds. B. van Klink, S. Taekema, Tübingen 2011; Facts and Norms in Law: Interdisciplinary Reﬂections on Legal Method, eds. S. Taekema, B. van Klink, W. de Been, Cheltenham–Northampton
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różnice pomiędzy sposobem uprawiania prawoznawstwa w poszczególnych państwach, konkurencja nauk prawnych z naukami humanistycznymi i społecznymi
o granty badawcze, edukacja prawnicza, naukowość dogmatyki prawa czy wręcz
sama tożsamość dogmatyki jako samodzielnej dyscypliny. Problemy metodologiczne pojawiają się we wszystkich tych kontekstach. Prawoznawstwo znalazło się więc
na rozstaju dróg, które wiodą ku zupełnie nowym metodom prowadzenia badań
prawniczych3. Kolejne dziedziny wiedzy należące tradycyjnie do prawoznawstwa
zagarniane są przez przedstawicieli innych, bardziej ekspansywnych nauk społecznych4, co grozi zakwestionowaniem odrębności nauk prawnych w ogólności5.
Poznanie problemów metodologicznych jest więc kluczowe dla zrozumienia
procesów, które determinują kierunek przemian prawoznawstwa. Niniejszy artykuł
podejmuje tę problematykę poprzez realizację dwóch podstawowych celów. Pierwszym celem jest przeanalizowanie paradygmatu metodologicznego, który dominuje w polskiej dogmatyce prawa. Wpisuje się to w zgłaszaną w literaturze potrzebę
opracowania metody badawczej stosowanej przez dogmatyków6. Zrozumienie metodologicznych podstaw analiz dogmatycznych może skłonić dogmatyków do poszukiwania nowych, skuteczniejszych sposobów rozwiązywania problemów,
w obliczu których stoją nauki prawne7. Drugim celem artykułu jest przedstawienie
alternatywy wobec powyższego paradygmatu metodologicznego. Rdzeniem tej
alternatywy jest metoda badawcza nazwana metodą funkcjonalną. W oparciu o tę
metodę zarysowano zbiór założeń, który za M. Zirkiem-Sadowskim nazwać można
paradygmatem integracyjnym8. Tak zakreślony cel ma znaczenie zarówno dla teorii,
jak i dogmatyki prawa. W teorii prawa postuluje się potrzebę dalej idącej integracji
nauk prawnych z pozostałymi naukami społecznymi9. Metoda funkcjonalna wycho2016, oraz Rethinking Legal Scholarship: A Transatlantic Dialogue, eds. R. van Gestel, H.W. Micklitz, E.L. Rubin,
New York 2017.
3
T.S. Ulen: A Nobel Prize in Legal Science: Theory, Empirical Work, and the Scientiﬁc Method in the Study
of Law, University of Illinois Law Review 2002, nr 4, s. 876.
4
Por. C. Sandgren: On Empirical Legal Science (w:) Scandinavian Studies in Law, Vol. 40, Legal Theory,
ed. P. Wahlgren, Stockholm 2000, s. 447. Za przykład mogą służyć teoria umów, która została przejęta przez ekonomistów, oraz polityka prawa, która przejmowana jest przez politologów. Zob. R. van Gestel, H.W. Micklitz: Revitalizing
Doctrinal Legal Research in Europe: What About Methodology?, EUI Working Paper LAW 2011/05, s. 14–15, oraz
R. van Gestel, H.W. Micklitz, E.L. Rubin: Introduction (w:) Rethinking…, op. cit., eds. R. van Gestel, H.W. Micklitz,
E.L. Rubin, s. 14.
5
Zob. J.M. Smits: The Mind…, op. cit., s. 6.
6
Zob. J.M. Smits: What is Legal Doctrine? On the Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research, Maastricht
European Private Law Institute Working Paper No. 2015/06, s. 4.
7
Por. S. Nowak: Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007, s. 17 w odniesieniu do nauk społecznych.
8
Zob. M. Kasiński: Poszukiwania paradygmatu integracyjnego nauk administracyjnych, Studia Prawnicze
KUL 2010, nr 4, s. 41.
9
Por. J. Leszczyński: Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym, Kraków 2010, s. 40. J. Łakomy: Pojęcie
integracji zewnętrznej nauk prawnych, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie 2009, nr 3, s. 59,
wyraził opinię, że problem zewnętrznej integracji nauk prawnych należałoby po latach przerwy podjąć na nowo.
W ostatnich latach opublikowano dwie prace zbiorowe dotyczące tego tematu: Integracja zewnętrzna i wewnętrzna
nauk prawnych, cz. 1, pod red. M. Zirka-Sadowskiego, B. Wojciechowskiego, T. Bekrychta, Łódź 2014, oraz Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, cz. 2, pod red. M. Król, A. Bartczaka, M. Zalewskiej, Łódź 2014.
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dzi naprzeciw tym postulatom. Gdy chodzi natomiast o dogmatykę prawa, zaproponowany paradygmat integracyjny stanowi odpowiedź na wezwanie do poszukiwania nowych fundamentów badań doktrynalnych10.
Wyjaśnienia wymagają terminy użyte powyżej. Za punkt wyjścia służy podział
prawoznawstwa (nazywanego zamiennie „naukami prawnymi”) na dogmatykę,
historię oraz teorię prawa11. Dogmatyka prawa (nazywana zamiennie „doktryną”)
zajmuje się badaniem aktualnie obowiązującego prawa w ramach poszczególnych
gałęzi, na przykład prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego. Przedmiotem
niniejszych badań jest paradygmat metodologiczny tej właśnie subdyscypliny polskiego prawoznawstwa. Paradygmat rozumiany jest w (szerszym) sensie T. Kuhna
jako „matryca dyscyplinarna” (ang. disciplinary matrix) wyznaczająca ramy prowadzonych badań, które są wspólne dla przedstawicieli danej (sub)dyscypliny naukowej12. Matryca zawiera podstawowe założenia dyscypliny dotyczące między
innymi tego, w jaki sposób powinny być prowadzone badania, a także tego, jakie
problemy badawcze lub ich rozwiązania są dopuszczalne. W niniejszych badaniach
skupiono się na jednym rodzaju elementów paradygmatu, tj. na elementach metodologicznych, czyli dotyczących metod badań dogmatycznoprawnych. Punktem
wyjścia jest więc założenie, że dogmatyka prawa stanowi naukę, choć założenie to
nie jest pozbawione kontrowersji (zob. pkt 3 i 4 poniżej).
Poglądy polskiej teorii prawa na dogmatykę okrzepły w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku13. Teoretyczne opracowanie dogmatyki zasadniczo nie jest kontynuowane14. Przyczyny tego stanu rzeczy nie są znane, niemniej należy zwrócić
uwagę na następujące okoliczności. Teoria prawa jako wyodrębniona dziedzina
prawoznawstwa jest młodsza od dogmatyki. Dogmatyka prawa była przedmiotem
studiów uniwersyteckich od czasów średniowiecza15, podczas gdy to, co dziś nale10

J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 17.
Na takie trzy podstawowe „bloki” prawoznawstwo dzieli Z. Muras: Podstawy prawa, Warszawa 2015,
s. 2–3. Niekiedy na równi wyróżnia się dwie dyscypliny historyczne: historię państwa i prawa oraz historię doktryn
politycznych i prawnych, np. G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek: Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie,
Lublin 2009, s. 16.
12
Zob. T.S. Kuhn: The Structure of Scientiﬁc Revolutions, Chicago 1996, s. 182–191. W węższym ujęciu paradygmatem Kuhn nazywa niektóre elementy matrycy, które stanowią wzorcowe rozwiązanie (ang. exemplar)
pewnego typowego problemu badawczego. Być może bardziej intuicyjne od matrycy dyscyplinarnej byłoby pojęcie „stylu myślowego” w sensie L. Flecka, niemniej pojęcie „paradygmatu” jest lepiej ugruntowane w literaturze.
Pojęcie „stylu myślowego” przybliża np. J.B. Motrenko: Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Studium
teoretyczne kręgu myślowego Stefana Nowaka, rozprawa doktorska przygotowana w Instytucie Socjologii UW,
niepubl., Warszawa 2017, s. 146–147.
13
Wybór literatury przedmiotu przedstawia np. J. Przedańska: Czy spór między naturalizmem a antynaturalizmem
ma znaczenie dla nauki prawa administracyjnego? (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, pod red. J. Supernata, Wrocław 2009,
s. 580, przyp. 11.
14
Tak J. Leszczyński: Pozytywizacja…, op. cit., s. 18. W ostatnim czasie temat zdaje się jednak powracać: zob.
T. Pietrzykowski: Naturalizm i granice nauk prawnych. Esej z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 2017, oraz
M. Araszkiewicz: Dogmatyka prawnicza a teoria schematów argumentacyjnych. Zarys kierunku badań, Zagadnienia Naukoznawstwa 2016, nr 3, s. 371–383.
15
Szerzej zob. A. Aarnio: Essays on the Doctrinal Study of Law, Dordrecht 2011, s. 3–7.
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ży do teorii prawa, bywało traktowane jako element ﬁlozoﬁi, teologii czy doktryn
politycznych. Jeszcze w okresie międzywojennym Hans Kelsen za wiodący cel
wyznaczył sobie usamodzielnienie teorii prawa zarówno od ﬁlozoﬁi (etyki), jak i od
socjologii16. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku w literaturze zagranicznej daje się zaobserwować zwrot teorii prawa ku problemom wewnętrznym, czego
symptomem były żywe dyskusje dotyczące metodologii teorii prawa pod wpływem
debaty Hart–Dworkin17. Również w literaturze polskiej widoczna jest wewnętrzna
orientacja teorii prawa, która zdaje się poszukiwać własnej tożsamości18. W tych
warunkach przestaje dziwić, że problem metodologii polskich dogmatyk przesunął
się na dalszy plan. Niniejszy artykuł częściowo wypełnia powstałą lukę19.
Aby zrealizować założony cel badawczy, należy przede wszystkim ustalić, czy
w polskiej dogmatyce rzeczywiście istnieje dominujący paradygmat metodologiczny. Ustalenie to zostało poczynione na podstawie badania empirycznego przeprowadzonego za pomocą metody analizy treści. W tym celu przeanalizowano wypowiedzi przedstawicieli polskich nauk prawnych na temat metod badawczych stosowanych przez dogmatyków. Za empiryczny materiał badawczy służyły recenzje
dogmatycznych rozpraw doktorskich bronionych na polskich uczelniach. Wyniki
badania potwierdzają hipotezę o istnieniu dominującego w dogmatyce paradygmatu metodologicznego. W dalszej kolejności zrekonstruowano treść tego paradygmatu.
W tym zakresie oprócz badania empirycznego nieodzowne było odwołanie się do
literatury przedmiotu. Po przeanalizowaniu tak zrekonstruowanego paradygmatu
metodologicznego, wskazane zostaną historyczne przyczyny jego dominacji. Znaczna część tych przyczyn jest wspólna dla całej Europy, niemniej w Polsce występowały okoliczności, które dodatkowo pogłębiały jednokierunkowość badań prawniczych. Przy okazji analizy historycznej europejskie prawoznawstwo zostanie
skontrastowane z prawoznawstwem amerykańskim, ponieważ w USA w XX w.
doszło do zmiany paradygmatu nauk prawnych (rewolucji naukowej). W następnej
kolejności przedstawiona zostanie metoda badawcza nazwana metodą funkcjonalną,
16

H. Kelsen: The Function of the Pure Theory of Law (w:) Law: A century of progress, 1835–1935. Contributions in celebration of the 100th anniversary of the founding of the School of law of New York University, Vol. 2,
Public Law and Jurisprudence, ed. A. Reppy, New York 1937, s. 232–236.
17
Szerzej na temat dyskusji nad metodologią teorii prawa zob. J. Dickinson: Methodology in Jurisprudence:
A Critical Survey, Legal Theory 2003, nr 3 (10), s. 117–156. O zwrocie metodologicznym teorii prawa pisał
L. Green: General Jurisprudence: A 25th Anniversary Essay, Oxford Journal of Legal Studies 2005, nr 4 (25),
s. 575–578. Z kolei A. Halpin: The Methodology of Jurisprudence: Thirty Years Off the Point, Canadian Journal of
Law and Jurisprudence 2006, nr 1 (19), s. 91, postawił tezę o degeneracji teorii prawa wskutek jej oderwania od
praktyki prawniczej.
18
Z nowszej literatury za dobre przykłady mogą posłużyć następujące pozycje: T. Gizbert-Studnicki, A. Dyrda, A. Grabowski: Metodologiczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa, Warszawa 2016, oraz
P. Jabłoński: Polskie spory o rolę ﬁlozoﬁi w teorii prawa, Wrocław/el. 2014.
19
Należy jednak odnotować, że zbliżoną problematykę w kontekście prawa administracyjnego podejmowali
wcześniej P. Dobosz: Problemy metodologii współczesnej nauki prawa administracyjnego na tle metody historyczno-prawnej, Kwartalnik Prawa Publicznego 2001, z. 1, s. 9–47; M. Kasiński: Poszukiwania…, op. cit., s. 33–49,
oraz P. Wszołek: O metodach badawczych stosowanych w nauce prawa administracyjnego dla poznania prawa
jako wypowiedzi normatywnej, Przegląd Prawa Publicznego 2011, nr 7–8, s. 9–43.
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która opiera się na założeniu, że przedmiotem badań prawniczych są odpowiednio
zdeﬁniowane zjawiska prawne, a nie same normy prawne, które stanowią tylko
jeden z wielu czynników oddziałujących na zjawiska prawne. Omówiono relacje
pomiędzy metodą dogmatyczną a metodą funkcjonalną, a także zasadniczy punkt
odniesienia integracyjnego paradygmatu prawoznawstwa, którym jest — rozpoczęty, ale niezakończony przez polskich teoretyków prawa — projekt wielopłaszczyznowej koncepcji prawa. Artykuł wieńczy punkt zawierający wnioski.

2. BADANIE EMPIRYCZNE
A. WSTĘP
Za materiał badawczy posłużyło 729 recenzji rozpraw doktorskich przygotowanych
na niemal wszystkich jednostkach naukowych posiadających pod koniec 2017 r. uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w Polsce20. Recenzje pozyskano
głównie w dniach 23–25 października 2017 r. ze zbiorów internetowych udostępnionych
publicznie przez te jednostki i obejmują one lata 2011–201721. Dostęp do recenzji był
nierówny: rozprawy pochodzące z zaledwie sześciu uniwersytetów odpowiadają za
ponad 64% recenzji22. Jednak recenzenci pochodzą z różnych ośrodków naukowych
w Polsce, gdyż nie powinni być zatrudnieni w tej samej jednostce, co kandydat na
stopień, ani nie powinni być członkami rady jednostki, która otworzyła przewód doktorski (art. 20 ust. 5 ustawy o stopniach naukowych23). Recenzje spełniające warunki
brzegowe zostały sporządzone przez prawników aﬁliowanych przy 44 szkołach wyższych oraz przy Polskiej Akademii Nauk, a także przez prawników nieaﬁliowanych.
Wyodrębniono dwa rodzaje warunków brzegowych decydujących o zakwaliﬁkowaniu recenzji do dalszych badań: przedmiotowe i podmiotowe. Warunków przedmiotowych nie spełniały te recenzje, które dotyczyły prac historycznych24, ﬁlozoﬁcznoi teoretycznoprawnych oraz kanonicznoprawnych25. Z kolei warunki podmiotowe
zostały wprowadzone z tego względu, że badanie miało charakter socjologiczny, po20
Wyjątkiem są recenzje rozpraw przygotowanych w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego,
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów–Przemyśl, do
których autor nie dotarł. Łącznie pod koniec 2017 r. do nadawania stopnia doktora nauk prawnych uprawnionych
było 26 jednostek, w tym 5 instytutów Uniwersytetu Warszawskiego. W maju 2018 r., po zakończeniu badania
empirycznego, uprawnienie do nadania tego stopnia uzyskał ponadto Wydział Prawa i Administracji Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
21
Nieliczne recenzje pozyskano 27 czerwca 2017 r. Z uwagi na zasadniczą niemożliwość replikacji tych
czynności badawczych, kompletna baza recenzji została zarchiwizowana i jest dostępna u autora.
22
Przykładowo Uniwersytet Adama Mickiewicza nie udostępnia recenzji rozpraw, które zostały już obronione.
Dlatego też analizie poddano tylko cztery recenzje rozpraw złożonych do obrony na UAM.
23
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).
24
Za prace historyczne uznano te, które dotyczą wyłącznie prawa nieobowiązującego w dacie recenzji albo
historii doktryn politycznych lub prawnych.
25
Ponadto wykluczono dwie recenzje, które były niekompletne (np. zeskanowano tylko nieparzyste strony).
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nieważ dotyczyło konkretnej grupy społecznej, tj. przedstawicieli polskich nauk prawnych. Warunków podmiotowych nie spełniały recenzje sporządzone przez prawników
aﬁliowanych przy zagranicznych ośrodkach naukowych, recenzje rozpraw przygotowanych przez doktorantów z zagranicy, które dotyczyły wyłącznie prawa obcego, oraz
recenzje pochodzące od osób nieposiadających co najmniej stopnia doktora nauk
prawnych26. Warunki brzegowe spełniały jednak recenzje rozpraw z pogranicza (np.
dotyczących prawa kanonicznego i rodzinnego) oraz rozpraw doktorantów z Polski
dotyczących prawa obcego27. Łącznie warunki brzegowe spełniło 626 recenzji.
Recenzje spełniające warunki brzegowe zbadano z wykorzystaniem metody analizy treści, w tym przypadku kombinacji czytania „gołym okiem” oraz przeszukiwania
tekstu z pomocą optycznego rozpoznawania znaków (ang. optical character recognition, OCR) pod kątem określonych wyrażeń kluczowych28. Wyniki tej wstępnej analizy zakodowano w arkuszach kalkulacyjnych w celu dokonania obliczeń. Na podstawie
przeprowadzonych kalkulacji oraz lektury metodologicznych fragmentów recenzji
wyciągnięto wnioski przedstawione w dwóch kolejnych podpunktach opracowania.
Niniejsze badanie istotnie różni się od podobnych badań w literaturze zagranicz29
nej z co najmniej czterech względów. Po pierwsze, dotyczy tylko jednego kraju, co
usuwa problemy związane z ograniczoną porównywalnością nauk prawnych w różnych jurysdykcjach. Po drugie, dotyczy wyłącznie prac dogmatycznoprawnych, a nie
wszelkich prac zaliczanych do węziej lub szerzej rozumianych nauk prawnych30. Po
trzecie, założono, że autorzy analizowanych wypowiedzi tworzą na tyle spójną grupę
społeczną, że badanie ich cech osobowych oraz podobnych uwarunkowań jest zbędne31. Po czwarte, badanie nie polegało ani na przeprowadzeniu ankiety wśród prawników, ani na analizie ich prac naukowych. Badaniu poddano recenzje prac naukowych,
które są przykładem wypowiedzi drugiego rzędu (metajęzykowych). Ma to istotne
konsekwencje. Przykładowo ankieta niesie za sobą ryzyko zawyżonej samooceny:
ankietowany może twierdzić, że we własnych badaniach stosuje takie metody, które
uznaje za „lepsze” od innych, niezależnie od faktycznego stosowania tych metod.
Recenzja, jako wypowiedź oceniająca cudzą pracę, usuwa to ryzyko. Z kolei analiza
26

Osoby te legitymowały się stopniem lub tytułem naukowym w innej dziedzinie nauki.
Warunki brzegowe spełniałyby także recenzje rozpraw doktorantów z zagranicy piszących o prawie polskim,
niemniej brak było takich rozpraw w zebranym materiale.
28
Tekst przeszukiwano przede wszystkim pod kątem dwóch ciągów znaków: „metod” i „dogmat”, które stanowią temat ﬂeksyjny lub słowotwórczy wielu słów kluczowych, takich jak „metoda, „metodologia”, „dogmatyczny” czy „dogmatyka”. W przypadku negatywnego wyniku przeszukania OCR, przechodzono do analizy manualnej
(„gołym okiem”).
29
Można do nich zaliczyć następujące pozycje: M.M. Siems, D. Mac Síthigh: Why Do We Do What We Do?:
Comparing Legal Methods in Five Law Schools Through Survey Evidence (w:) Rethinking…, op. cit., eds. R. van
Gestel, H.W. Micklitz, E.L. Rubin, s. 31–83; R. Dibadj: Transatlantic Publication Fashions (w:) ibidem, s. 173–204,
oraz L. Kestemont: A Meta-Methodological Study of Dutch and Belgian PhDs in Social Security Law: Devising a Typology of Research Objectives as a Supporting Tool, European Journal of Social Security 2015, nr 3 (17), s. 361–384.
30
Do szeroko rozumianych nauk prawnych A. Aarnio: Essays…, op. cit., s. 19, zalicza np. socjologię prawa.
31
Przykładowo nie analizowano różnic mogących wynikać z płci, wieku, stanowiska czy wykształcenia, nie
zwracano uwagi na specyﬁkę uczelni, na której zatrudniony jest recenzent, itd.
27
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samych prac naukowych w celu wydobycia informacji o zastosowanej w nich metodzie może być istotnie utrudniona w przypadku prac dogmatycznych. W literaturze
nie bez racji stale powtarzają się zarzuty dotyczące braku samoświadomości metodologicznej dogmatyków32, co powoduje, że w pracach dogmatycznych opis metody
bywa po prostu pomijany. W toku niniejszych badań zarzut ten potwierdził się, gdyż
recenzenci niekiedy wprost wytykali brak opisu metody badawczej. Metajęzykowy
charakter recenzji częściowo usunął wynikające z tego trudności, ponieważ recenzenci niekiedy sami podejmowali się rekonstrukcji zastosowanych w recenzowanej
pracy metod badawczych, mimo niezamieszczenia opisu przez samego doktoranta.
Uzyskane wyniki w istotnym stopniu odzwierciedlają metody stosowane
w dysertacjach. Jednak recenzenci często nie opisują ani nie wymieniają wykorzystanych przez doktoranta metod (nawet gdy w rozprawie zostały one wskazane) albo
też wymieniają tylko niektóre z nich. Często recenzja w ogóle milczy na temat
metod badawczych. Wyniki empiryczne mają więc charakter mieszany, ponieważ
są odzwierciedleniem zarówno metod stosowanych przez doktorantów, jak i poglądów (albo ich braku) recenzentów na ten temat. Recenzje rozpraw doktorskich
uznano za adekwatny materiał badawczy, ponieważ istnieje ustawowy wymóg, by
recenzent prowadził działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie nauk prawnych
lub pokrewnych (art. 20 ust. 6 ustawy o stopniach naukowych). Wyniki dają więc
pewien przekrój aktywnych naukowo prawników prowadzących badania w Polsce.
Przekrój ten można uznać za stosunkowo reprezentatywny33. Podstawową jednostką badania jest recenzja, a nie jej autor, dlatego poglądy tego samego recenzenta
mogą być liczone wielokrotnie z uwagi na autorstwo wielu recenzji.

B. WYNIKI
Poniższa tabela przedstawia podstawowy wynik ilościowy badań. Metody
pojawiające się w mniej niż 10 recenzjach pominięto.
Metoda
Dogmatyczna
Komparatystyczna
Historyczna
Brak opisu metody
Empiryczna
Statystyczna

Liczba recenzji
377
242
239
189
59
33

32

Por. J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 4, oraz P. Wahlgren: On the Future of Legal Science
(w:) Scandinavian…, op. cit., ed. P. Wahlgren, s. 521.
33
Dla porównania w badaniach ankietowych M. Siemsa i D. Mac Síthigha uwzględniono 111 wypowiedzi
badaczy zatrudnionych przez pięć szkół wyższych w trzech krajach. W niniejszych badaniach uwzględniono
729 wypowiedzi z 44 szkół wyższych (oraz PAN) zlokalizowanych w jednym kraju.
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Metoda

Liczba recenzji

Socjologiczna
Analityczna
Ekonomiczna analiza prawa
Teoretycznoprawna
Opisowa
Analizy orzecznictwa

27
21
21
20
18
16

Analizy piśmiennictwa

14

Funkcjonalna

14

Aksjologiczna

11

Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonych recenzji.

Z wyników ilościowych wyłania się dość jasny obraz: na podium metod badawczych dogmatyki znajdują się metoda dogmatyczna, komparatystyczna i historyczna, przy czym niekwestionowanym liderem jest ta pierwsza. Wymieniona
trójca silnie dominuje w rozkładzie, tym bardziej że następnym najczęstszym przypadkiem jest brak opisu metody w recenzji34. Miejsce piąte okupowane przez „metodę empiryczną” dzieli od podium głęboka przepaść. Silna dominacja trzech zaledwie metod badawczych jest bardziej widoczna po wyłączeniu z ogólnej puli (626)
tych recenzji, w których nie opisywano metod badawczych (189), a następnie obliczeniu udziału każdej z metod w tak skorygowanej liczbie (437) recenzji.
Wykres 1. Udział metod badawczych w recenzjach

Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonych recenzji.
34
Najczęściej jest to zupełne milczenie (169 recenzji). Gdy brak jest kompletnego milczenia, recenzent ani nie
nazywa zastosowanej metody, ani jej nie opisuje, ale np. komentuje tylko, że jest adekwatna.
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Choć metoda dogmatyczna pojawiała się w recenzjach najczęściej, istnieją
daleko idące rozbieżności co do nazwy tej metody. Niekiedy recenzenci ujmują ją
w cudzysłów („metoda dogmatyczna”), ponieważ właściwszą nazwą ma być „metoda logiczno-językowa”, choć akurat ta ostatnia nazwa bywa używana jako oznaczenie
innej (niesprecyzowanej) metody badawczej. Często mowa jest o „metodzie formalno-dogmatycznej”, niekiedy nawet obok metody dogmatycznej, co mogłoby sugerować,
że są to dwie różne metody. Inne pojawiające się nazwy to „metoda dogmatyczno-egzegetyczna”, „metoda hermeneutyczna”35, „metoda egzegezy”, „metoda prawno-analityczna”, „metoda dogmatyczno-analityczna” oraz „metoda dogmatyczno-indukcyjna”. Żadna inna metoda badań nie była określana tak wieloma nazwami.
Badanie nie daje podstaw do jednoznacznego wskazania przyczyn powyższej
różnorodności, gdyż recenzenci najczęściej ograniczają się do podania nazwy metody, bez jej opisu. Być może pewnym wyjaśnieniem jest zbyt pobieżny lub nieklarowny opis metod albo też zupełny brak opisu metod w samych rozprawach36.
Jeszcze inną przyczyną może być to, że recenzenci po prostu powtarzają nazewnictwo
zastosowane przez doktorantów. Funkcjonowanie w praktyce nazw typu „metoda
prawno-analityczna” na określenie metody dogmatycznej rodzi pytanie o różnice
pomiędzy metodą dogmatyczną a często pojawiającą się obok niej „metodą analityczną”37. Problemy tego typu nie były jednak analizowane w niniejszych badaniach.
Skupiono się na najważniejszej metodzie dogmatycznej, ponieważ w pracach dogmatycznych pozostałe dwie metody znajdujące się na podium mają względem niej
charakter pomocniczy.
W pierwszej kolejności należy ustalić, czym właściwie jest ta metoda. L. Zacharko, nieco enigmatycznie, podała, że polega ona na „egzegezie materiału normatywnego”38. D. Bugajski przyjął, że metoda ta polega na „analizie tekstów prawa”
oraz orzeczeń sądów i literatury39. Z kolei K. Oplustil stwierdził, że metoda dogmatyczna polega na „analizie i wykładni przepisów prawa polskiego, przy uwzględnieniu poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie”40. Wymienione deﬁnicje
metody dogmatycznej ujawniają pewne rozbieżności. Przede wszystkim powstaje
pytanie: co jest przedmiotem badań za pomocą metody dogmatycznej. D. Bugajski
zdaje się twierdzić, że przedmiotem badań są przepisy prawa, orzeczenia i literatura.
Z kolei K. Oplustil zdaje się twierdzić, że „analizie i wykładni” poddawane są tylko
przepisy, zaś doktryna i orzecznictwo są jedynie „uwzględniane”. Głębsze wejrzenie
w ten problem pozwala zrekonstruować bogatą mozaikę różnorodnych koncepcji.
35
Jeden recenzent utożsamił te metody, wystąpiło jednak sześć recenzji, gdzie metoda hermeneutyczna została uznana za metodę odrębną od dogmatycznej.
36
Tego typu zarzuty recenzenci postawili 13 razy.
37
Często recenzenci piszą nie o „metodzie X”, lecz o „analizie X”, np. „analiza funkcjonalna” zamiast „metoda funkcjonalna”. Okoliczności tej nie uznano za istotną.
38
L. Zacharko: Recenzja rozprawy doktorskiej Anny Łukaszuk [KUL], niepubl., 2017, s. 3.
39
D.R. Bugajski: Recenzja rozprawy doktorskiej Anety Ratkowskiej [PAN], niepubl., Gdynia 2015, s. 2.
40
K. Oplustil: Recenzja rozprawy doktorskiej Katarzyny Reszczyk-Król [UW], niepubl., Kraków 2017, s. 2.
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Zgodnie z najczęstszym (14 recenzji) poglądem metoda dogmatyczna stosowana jest do badania przepisów prawa, a nie doktryny lub orzecznictwa. Drugi
najczęstszy pogląd (13) wyraźnie wyłącza tylko orzecznictwo z badań metodą dogmatyczną, zaś trzeci pogląd (11) kwaliﬁkuje zarówno orzecznictwo, jak i doktrynę
jako przedmiot tych badań. Wyrażono również pogląd, że metodą dogmatyczną
analizuje się przepisy i orzecznictwo (5) albo przepisy i literaturę (1), ale nie wszystkie trzy źródła. W jednej recenzji czytamy, że egzegeza tekstu prawnego dokonywana jest metodą „formalno-dogmatyczną”, natomiast do analizy literatury
i orzecznictwa służy metoda „dogmatyczna”. W dwóch recenzjach odnajdujemy
myśl, że metoda dogmatyczna służy do analizy wzorców umów, a w jednej z tych
dwóch recenzji stwierdzono, że metoda ta służy również do „analizy praktyki stosowania” postanowień umownych.
Najczęstszy — choć nie dominujący — jest więc pogląd, że metoda dogmatyczna służy tylko do badania przepisów. W jaki sposób badane są więc orzecznictwo i literatura? Otóż należy te wyniki zestawić z tabelą przedstawioną wcześniej.
W 16 recenzjach odnajdujemy stwierdzenie, że do analizy orzecznictwa służą odrębne metody przeznaczone właśnie do tego celu. W 14 recenzjach analogiczne
stwierdzenie odniesiono do analizy piśmiennictwa. Niekiedy recenzenci uważają,
że orzecznictwo badane jest za pomocą „metody empirycznej” (6)41, co koresponduje z postrzeganiem sporów sądowych jako materiału empirycznego nauk prawnych42. Co ciekawe, metodę badania literatury nazywa się niekiedy metodą „teoretyczno-prawną” (3), nawet gdy recenzowana praca nie ma zbyt wiele wspólnego
z teorią prawa. Ewolucja poglądów doktryny w czasie ma z kolei być badana metodą „dogmatyczno-historyczną” (1).
Niektórzy recenzenci wyrazili zdecydowane poglądy, które wypada przytoczyć.
P. Zakrzewski stwierdził, że metoda dogmatyczna ma zastosowanie wyłącznie do
przepisów prawnych, zaś posługiwanie się nią do analizy orzecznictwa i doktryny
jest „nietrafne”43. Wręcz przeciwnie uważa Ł. Gruszczyński, który sprzeciwił się
twierdzeniom, jakoby metoda dogmatyczna nie obejmowała orzecznictwa44. Z kolei
zdaniem M. Masternak-Kubiak odwołanie się w pracy naukowej do poglądów doktryny i orzecznictwa powoduje, że „nader trudno jest ustalić metodologiczny status
twierdzeń formułowanych w pracy oraz status odtworzonych w niej norm”45. Jak
się wydaje, „status” twierdzeń i norm jest zdaniem tej recenzentki jasny tylko wtedy, gdy przedmiotem badania dogmatycznego są przepisy prawa, a nie doktryna
i orzecznictwo.
41

Jeden z tych recenzentów pisał o metodzie „analityczno-empirycznej”.
Por. J. Struiksma: Legal Dogmatics and Academic Education, Recht en Methode/Law and Method 2013,
nr 2, s. 31.
43
P. Zakrzewski: Recenzja rozprawy doktorskiej Karoliny Walancik-Ryby [KUL], niepubl., Lublin 2017, s. 2.
44
Ł. Gruszczyński: Recenzja rozprawy doktorskiej Dominika Horodyskiego [UJ], niepubl., Warszawa 2017,
s. 3. Recenzent odniósł uwagę do orzeczeń trybunałów arbitrażowych.
45
M. Masternak-Kubiak: Recenzja rozprawy doktorskiej Magdaleny Borowskiej [KUL], niepubl., s. 3.
42
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C. DYSKUSJA
Z powyższych wyników wyłania się obraz chaosu nie tylko terminologicznego, lecz także metodologicznego. Nieporozumienia mają charakter zasadniczy
i dotyczą nawet tego, co jest dopuszczalnym przedmiotem badań za pomocą najważniejszej metody badań dogmatycznych46. Co jest przyczyną tak daleko idących
rozbieżności? Przypuszczam, że przyczyna jest dość prozaiczna, a jest nią niedopracowana metodologia dogmatyki prawniczej47. Nie jest to przypadłość specyﬁczna dla polskiego prawoznawstwa: przykładowo w Holandii niejasność metod
dogmatyki ma być rezultatem tego, że wyjaśnienie tych metod jest zbędne, gdyż
metody te są implicite elementem edukacji prawniczej w ramach przedmiotów
dogmatycznych48. Dogmatycy rzadko zdają sobie sprawę z zastosowanych metod
badawczych, zaś narracja bazuje na ugruntowanej tradycji. Szwedzcy dogmatycy
również zakładają, że metoda dogmatyczna jest dobrze znana i funkcjonuje bez zarzutu, zaś głównym zadaniem dogmatyka jest odnalezienie kompromisowego rozwiązania sporu w doktrynie, transmisja istniejącej wiedzy i upewnienie się, że metoda dogmatyczna została zachowana i będzie wykorzystywana w przyszłości49.
Koresponduje to z etymologią słowa „doktryna”, które w łacinie odnosiło się do
wiedzy lub nauczania przekazywanego z pokolenia na pokolenie50. Analogiczne
uwagi podnoszone są wobec państw tradycji common law51. Problem wydaje się więc
dotyczyć co najmniej Zachodu. Brak autorytatywnych podręczników dotyczących
metody dogmatycznej czyni z niej „metodologiczne pole minowe” lub w najlepszym
wypadku „czarną skrzynkę”52. Stan ten utrzymuje się co najmniej od początku
XX w., gdy L. Petrażycki pisał: „Środki i sposoby rozstrzygania zagadnień nauki
o prawie, stosowane dawniej i po dziś dzień, oparte są na tradycjach i nawyknieniach,
nie zaś na zasadach metodologii świadomie naukowej, która nie istnieje dotąd
w dziedzinie nauki o prawie […] i czeka jeszcze, aby ją stworzono i opracowano”53.
Interesującego przykładu braków metodologicznych dostarcza problem metod
właściwych dla różnych rodzajów przedmiotów badań. Niestosowalność metody
dogmatycznej do orzeczeń i literatury wynika z tego, że — w odróżnieniu od prze46

Wypada nadmienić, że niejednoznaczność przedmiotu badań dogmatycznych nie jest specyﬁczna dla polskiego prawoznawstwa. „Ambiwalentną pozycję” orzecznictwa i literatury podkreślał M. Van Hoecke: Legal Doctrine:
Which Method(s) for What Kind of Discipline? (w:) Methodologies…, op. cit., ed. M. Van Hoecke, s. 11.
47
M. Van Hoecke: Preface (w:) Methodologies…, op. cit., ed. M. Van Hoecke, s. viii, postawił wręcz tezę, że
doktrynie prawa brakuje jakiejkolwiek metodologii. Szerszą perspektywę na temat problemów badań prawniczych
przedstawia J. Hage: Anything Goes: An Apology for Parallel Distributed Legal Science, Informal Logic 2016,
nr 3 (36), s. 280–284.
48
J. Struiksma: Legal…, op. cit., s. 25.
49
P. Wahlgren: On the Future…, op. cit., s. 516–517.
50
Tę etymologię podkreślał J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 7.
51
T. Hutchinson, N. Duncan: Deﬁning and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research, Deakin Law
Review 2012, nr 1 (17), s. 84–85 i 99.
52
J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 13.
53
L. Petrażycki: Wstęp do nauki prawa i moralności, tłum. J. Lande, Warszawa 1959, s. 45.
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pisów prawa — są to wypowiedzi drugiego rzędu (metajęzykowe). Na okoliczność
tę zwracał uwagę w swej recenzji P. Zakrzewski54. W nauce dość powszechnie wyróżnia się odrębne metody przeglądu literatury (ang. literature review), które
w dogmatyce często mieszane są z metodą dogmatyczną55. Z kolei w krajach common law — w przeciwieństwie do państw Europy kontynentalnej — wypracowano
rozbudowane techniki interpretowania orzeczeń, które są odrębne od interpretacji
przepisów56. W polskich pracach dogmatycznych brak jest na przykład wyraźnego
oddzielenia decydujących przesłanek rozstrzygnięcia (ratio decidendi) od przesłanek
niedecydujących (obiter dicta) przy analizie orzecznictwa. Ł. Gruszczyński w recenzji stwierdził, że odwoływanie się do metody case study przy analizie orzecznictwa jest „zupełnie niepotrzebne”, „nieprzekonywujące” i „zbędne”57, gdyż stosowana jest wówczas metoda dogmatyczna. Tymczasem niektórzy przedstawiciele nauki
prawa podkreślają zarówno istotność metody case study dla analizy orzecznictwa,
jak i jej odrębność od metody dogmatycznej58.
Jednym z największych problemów metodologicznych dogmatyki jest brak
odróżnienia metody badań naukowych od metod wykładni prawa. Dobrym przykładem jest wypowiedź P. Zakrzewskiego, zdaniem którego metoda dogmatyczna to
zbiór trzech elementów: wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej59. Z kolei
J. Grabowski uznał, że „metoda wykładni funkcjonalnej” jest odrębną od „metody
prawno-dogmatycznej” metodą badawczą60. Metoda wykładni językowej61 została
odróżniona od metody dogmatycznej siedem razy, a obok niej niekiedy pojawiała
się „metoda leksykalna” (3). Reguł wykładni prawa nie można jednak utożsamiać
z regułami metodologicznymi, ponieważ dotyczą one nie badania jakichkolwiek
cech (właściwości) prawa, lecz ustalania, co jest, a co nie jest prawem62. Czymś
jeszcze innym są koncepcje (teorie) wykładni, które mogą korzystać z poszczególnych reguł wykładni w różnym stopniu63. Tymczasem rzekomo odrębną metodą
badawczą miała być „metoda egzegezy tekstu prawnego w koncepcji derywacyjnej
M. Zielińskiego” (3), mimo że jest to koncepcja (teoria) wykładni. Przyjęcie odmiennej koncepcji wykładni nie jest równoznaczne ze stosowaniem odmiennej
metody badawczej.
54

P. Zakrzewski: Recenzja…, op. cit., s. 2.
Por. R. van Gestel, H.W. Micklitz, M.P. Maduro: Methodology in the New Legal World, EUI Working Paper
LAW 2012/13, s. 3, oraz J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 15.
56
A. Peczenik: A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, Vol. 4, Scientia Juris. Legal Doctrine
as Knowledge of Law and as a Source of Law, Dordrecht 2005, s. 26.
57
Ł. Gruszczyński: Recenzja…, op. cit., s. 3 (dotyczyło orzeczeń trybunałów arbitrażowych).
58
K. Osajda: Autoreferat w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, niepubl., Warszawa 2014,
s. 4–5.
59
P. Zakrzewski: Recenzja…, op. cit., s. 2.
60
J. Grabowski: Recenzja rozprawy doktorskiej Szymona Sypa [UW], niepubl., Katowice 2017, s. 5.
61
Nazywana również „metodą językową” oraz „analizą lingwistyczną”.
62
Por. J. Leszczyński: Pozytywizacja…, op. cit., s. 32, gdzie autor referuje poglądy Ziembińskiego.
63
A. Kotowski: O potrzebie deskryptywnej teorii wykładni prawa, Państwo i Prawo 2014, z. 5, s. 60.
55
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Braki metodologiczne widoczne są być może jeszcze bardziej w kontekście
tych metod, które w recenzjach pojawiają się rzadziej. Poza podium najwyższe
miejsce zajęła „metoda empiryczna”. Wynikają z tego co najmniej dwa wnioski. Po
pierwsze, metody badań dogmatycznych nie mają zastosowania do problemów
empirycznych, do których służą inne metody64. Przykładowo w prawie karnym
ugruntowane jest odróżnienie dogmatyki prawa karnego, która opisuje sferę normatywną przestępstwa, od kryminologii, która opisuje sferę społeczną65. Podobne
problemy występują na styku dogmatyki prawa administracyjnego i nauki administracji, gdzie pisze się wprost o konﬂikcie paradygmatów66. Po drugie, prawnicy
zdają się niekiedy przekonani o istnieniu jednej „metody empirycznej”, nazywając
ją nawet „metodą prawno-empiryczną” (2). W istocie jednak nie istnieje jedna taka
metoda, istnieją za to różne metody badań empirycznych, jak na przykład sondaż
diagnostyczny. Metody badawcze bywają również mylone z metodami rozumowania67. Przykładowo metodą badań prawniczych mają być metoda indukcyjna (7) oraz
metoda dedukcyjna (7). Jeden recenzent stwierdził nawet, że metodą badawczą jest
nurt ﬁlozoﬁczny zwany realizmem prawniczym. Zastanawiający jest również pogląd
niektórych recenzentów, którzy są zdania, że badania prawnicze są „interdyscyplinarne”, gdy sięgają do więcej niż jednej gałęzi prawa (5) albo do teorii prawa obok
dogmatyki (1). Świadczy to o dużym zamknięciu dogmatyki prawa na inne dyscypliny nauki. Tylko jeden recenzent podniósł, że sięganie do różnych gałęzi prawa
nie stanowi żadnego badania interdyscyplinarnego, ponieważ cały czas poruszamy
się w obrębie jednej dyscypliny — nauk prawnych68. Właściwsze byłoby określenie
„intradyscyplinarne”.
Przeprowadzone badanie empiryczne pozwala wyciągnąć jednoznaczny
wniosek jakościowy. W ramach dogmatyki prawa istnieją daleko idące nieporozumienia dotyczące nie tylko ogólnych zagadnień metodologicznych, lecz także
dominującej metody dogmatycznej. Przekonanie, jakoby „oczywistość” metody
dogmatycznej czyniła potrzebę wyartykułowania czynności badawczych dogmatyką zbędną69, jest więc pozbawione podstaw. Ważną przyczyną zastanego stanu
rzeczy jest praktyczne („zawodowe”), a nie poznawcze („naukowe”) zorientowanie dogmatyki, o czym niżej. Przede wszystkim jednak wyniki badania dają podstawę do wyciągnięcia następującego wniosku: w dogmatyce prawa istnieje paradygmat metodologiczny.

64

Niekiedy brak odwołania do wiedzy empirycznej traktuje się wręcz jako cechę deﬁniującą metodę dogmatyczną. Zob. J.M. Smits: The Mind…, op. cit., s. 15–16, gdzie autor cytuje E.M. Meijersa.
65
Por. J. Leszczyński: Pozytywizacja…, op. cit., s. 40–41.
66
Por. M. Kasiński: Poszukiwania…, op. cit., s. 33–49.
67
T. Barankiewicz: Współczesne metody badania prawa, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 1, s. 116.
68
P. Chmielnicki: Recenzja rozprawy doktorskiej Doroty Dąbek [UJ], niepubl., Kielce 2017, s. 6.
69
Por. J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 13, a zwłaszcza przyp. 72.
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3. METODOLOGICZNY PARADYGMAT DOGMATYKI PRAWA
A. ISTNIENIE PARADYGMATU
Najczęściej spotykane metody badawcze dogmatyki prawa odzwierciedlają
podział nauk prawnych na dogmatykę, historię oraz komparatystykę prawniczą70.
Tym trzem członom podziału wprost odpowiadają dominujące ilościowo metody
badawcze: dogmatyczna, historyczna i komparatystyczna. Połączenie tych trzech
metod pozwala mówić o istnieniu „metody prawniczej” (ang. judicial method)
w sensie Kelsena, która zawsze prowadzi wyłącznie ku treści normy prawnej, lecz
nigdy ku faktom71. Metodą dogmatyczną bada się prawo w ujęciu statycznym, zaś
metodą historyczną i komparatystyczną bada się prawo w ujęciu dynamicznym72.
W przypadku metody historycznej chodzi o chronologię jednego systemu prawnego,
natomiast w przypadku metody komparatystycznej o relacje pomiędzy różnymi
systemami prawnymi. Należy przy tym podkreślić, że w badaniach dogmatycznych
metody historyczna i komparatystyczna mają charakter pomocniczy. Zupełnie inny
jest status tych metod w pracach, które w całości poświęcone są badaniom historyczno- lub porównawczoprawnym.
Wyniki niniejszych badań potwierdzają tezy wysuwane w literaturze73. Teza
o istnieniu paradygmatu metodologicznego dogmatyki prawa znajduje również
potwierdzenie w wypowiedziach recenzentów. J. Zajadło stwierdził: „We współczesnym prawoznawstwie ukształtował się pewien paradygmat metod prawniczych
— na przykład w literaturze polskiej proponują go J. Stelmach i B. Brożek w sekwencji logika-analiza-argumentacja-hermeneutyka”74. Publikacja tych autorów Metody
prawnicze rzeczywiście zdaje się wywierać znaczący wpływ na pojmowanie metod
badań prawniczych przez samych dogmatyków. „Metoda analityczna” (21), „metoda hermeneutyczna” (6) i „metoda argumentacyjna” (5) wymieniane są jako samodzielne metody badań prawniczych. Takie ujęcie metod badawczych wyraźnie
orientuje badania prawnicze na analizę znaków językowych. Stąd przekonujące jest
zaproponowane przez T. Barankiewicza zgrupowanie metody dogmatycznej, her-

70

Taki podział przyjmował H. Kelsen: The Function…, op. cit., s. 231. Kelsen wydawał się odróżniać dogmatykę od interpretacji prawa, niemniej różnica ta nie jest jasna.
71
Ibidem, s. 233.
72
Tezę o tym, że te dwie metody traktują prawo jako zjawisko dynamiczne, postawił również T. Barankiewicz:
Współczesne…, op. cit., s. 129.
73
Ibidem, s. 119, gdzie autor stwierdził, że metoda dogmatyczna „dominuje bądź też uważana jest za podstawową w uprawianiu dogmatyk prawniczych”, oraz E.Z. Puceiro: Legal Dogmatics as a Scientiﬁc Paradigms
(w:) Theory of Legal Science. Proceedings of the Conference on Legal Theory and Philosophy of Science, Lund,
Sweden, December 11–14, 1983, eds. A. Peczenik, L. Lindahl, B. van Roermund, Dordrecht 1983, s. 16, gdzie
autor pisał o hegemonii dogmatyki jako paradygmatu badań prawniczych. Pozycja tradycyjnej dogmatyki pozostaje dalej silna, niemniej widoczne są już zachodzące zmiany.
74
J. Zajadło: Recenzja rozprawy doktorskiej Karoliny Paluszek [UŚ], niepubl., Gdańsk 2017, s. 9.
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meneutycznej i argumentacyjnej jako „metod semiotycznych”75. Prawo traktowane
jest tu jako system znaków językowych, a nie jako pewien fakt lub zbiór faktów
empirycznych. Metody semiotyczne uzupełnione o metody pomocnicze (historyczną i komparatystyczną) dają niemal pełny obraz metod badawczych stosowanych
w dogmatyce prawa.
Zaobserwowana w recenzjach istotna rozbieżność opinii dotyczących przedmiotu badań za pomocą metody dogmatycznej nie wydaje się sprawiać poważnych
problemów w badaniach dogmatyków. Mimo tych różnic na poziomie monograﬁcznych badań prawniczych nie są one zbyt widoczne, ponieważ już samo słowo
„dogmatyczny” jest swego rodzaju „dogmatem”, który nie wymaga wyjaśnienia
i uchodzi za rzecz oczywistą. Okoliczność ta sugeruje, że metoda dogmatyczna
zyskała status paradygmatu76.

B. TREŚĆ PARADYGMATU
Podstawowe dogmaty doktryny prawa można ująć w następujące postulaty:
D1. Istnieje jeden prawodawca.
D2. Prawodawca jest racjonalny.
D3. Prawo jest systemem norm stworzonych przez prawodawcę.
Zygmunt Ziembiński wyraźnie stwierdzał, że dogmat D1 stanowi „ﬁkcję
metodologiczną” dogmatyki prawa77. Nie oznacza to oczywiście, że w rzeczywistości nie istnieje wiele ośrodków prawodawczych, jak na przykład parlament, sądy
(w krajach common law) czy instytucje Unii Europejskiej (w państwach członkowskich). Fikcja polega na założeniu, że mimo tej różnorodności w istocie mamy do
czynienia z jednolitym prawodawcą, co pozwala traktować wszystkie normy jako
posiadające to samo źródło. Jedność źródła stanowi pewien wspólny mianownik
dla wszystkich elementów systemu prawnego. Fikcja ta nie jest wyłączną domeną
pozytywizmu prawniczego, ponieważ wiele koncepcji prawa naturalnego opartych
jest na analogicznych założeniach, tyle że prawodawcą jest na przykład Bóg lub
Natura78.
Bezpośrednie przełożenie metodologiczne mają także pozostałe dogmaty:
skoro prawo jest systemem norm (D3), dogmatyczne badanie prawa polega na badaniu norm prawnych, a nie faktów empirycznych. Redukcja prawa do wymiaru
75

Zob. T. Barankiewicz: Współczesne…, op. cit., s. 118–119.
E.Z. Puceiro: Legal Dogmatics…, op. cit., s. 19, pisał, że dogmatyka jako paradygmat nauk prawnych wyznacza pewien zbiór presupozycji, które w sposób świadomy lub nieświadomy uznawane są za rzecz oczywistą
przez przedstawicieli nauk prawnych. „Oczywistość” jest więc istotną cechą paradygmatu.
77
Z. Ziembiński: Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1990, s. 163.
78
O roli Boga w prawie natury zob. R.P. George: Natural Law, God and Human Dignity (w:) The Cambridge
Companion to Natural Law Jurisprudence, eds. G. Duke, R.P. George, Cambridge 2017, s. 66–68.
76
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normatywnego jest być może najsilniej zakorzenionym dogmatem79. Norma traktowana jest jako zdanie w sensie logicznym80, wyposażone w modalność deontyczną.
Ściśle rzecz biorąc, norma nie jest analizowana, lecz rekonstruowana na podstawie przepisów prawa (i ewentualnie orzecznictwa lub literatury)81. Właściwym
przedmiotem analizy są przepisy, czyli tekst ujęty jako znaki języka prawnego.
Rekonstrukcja normy prowadzona jest na podstawie dogmatu racjonalności prawodawcy (D2). Dogmat racjonalności można rozpatrywać na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to preferencje prawodawcy. Niech zmienne x, y, z Î U oznaczają dowolne
stany rzeczy, zaś wyrażenie „x < y” niech oznacza, że prawodawca preferuje stan y
nad stan x. Racjonalność można odczytywać jako wymóg, by relacja < stanowiła ostry
porządek częściowy dla zbioru wszystkich stanów rzeczy U. Wówczas82:
• jeżeli x < y, to nieprawda, że y < x (asymetryczność preferencji);
• jeżeli x < y i y < z, to x < z (tranzytywność preferencji).
Przykładowo, jeżeli prawodawca preferuje pokój (z) nad wojnę (y), tj. y < z,
to nieprawdą jest, że jednocześnie preferuje wojnę nad pokój (asymetryczność). Ale
jeżeli preferuje (konwencjonalną) wojnę nad wojnę nuklearną (x), tj. x < y, to preferuje również pokój nad wojnę nuklearną, tj. x < z (tranzytywność). Tak ujęta racjonalność jest blisko związana ze stosowaną w teorii gier i ekonomii teorią racjonalnego wyboru von Neumanna i Morgensterna83.
Drugi poziom racjonalności dotyczy treści norm prawnych tworzonych przez
prawodawcę84. Jednym z podstawowych założeń jest niesprzeczność norm. Jeżeli
jako „Op” oznaczymy „p jest obowiązkowe”, gdzie „p” to zdanie w klasycznym
rachunku zdań, założenie o niesprzeczności formalnie brzmi:
Ø (Op Ù O Ø p).
(1)
79
To redukcjonistyczne założenie przyświecało nawet Seidlerowi, mimo że postulował on wszechstronne
badanie prawa. Por. G.L. Seidler: W poszukiwaniu systemu wszechstronnej analizy prawa, Annales UMCS. Sectio G
1967, t. 14, s. 5.
80
T. Barankiewicz: Współczesne…, op. cit., s. 120, podnosi, że w literaturze nie zwraca się wystarczającej
uwagi na to, iż pod wpływem H. Harta przedmiotem analizy prawnej uczyniono zdanie w sensie logicznym. Logika norm redukuje się wówczas do (modalnej) logiki zdań.
81
Niechęć prawników do przypisywania dogmatyce roli prawotwórczej jest stosunkowo nowym zjawiskiem.
Przykładowo w starożytnym Rzymie prawotwórcza rola jurysprudencji była czymś oczywistym. Por. F. Longchamps
de Bérier, Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968, s. 7–8. Jeszcze w dziewiętnastowiecznej historycznej
szkole niemieckiej wyraźnie uznawano tę tradycyjną rolę dogmatyki. Zob. P. Becchi: German Legal Science: The
Crisis of Natural Law Theory, the Historicisms, and “Conceptual Jurisprudence” (w:) A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, Vol. 9, A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600–1900,
eds. D. Canale, P. Grossi, H. Hofmann, Dordrecht 2009, s. 222–223.
82
Por. L. Nowak: Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973, s. 53–54,
gdzie podano szerszy zakres postulatów dotyczących prawodawcy. Założenie o racjonalności omawia M. Zieliński:
Wykładnia prawa. Zasady — reguły — wskazówki, Warszawa 2017, s. 258–270. W kontekście dogmatycznym
omawiają je Z. Radwański, M. Zieliński: Stosowanie i wykładnia prawa cywilnego (w:) System prawa prywatnego,
t. 1, Prawo cywilne — część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2012, s. 515–518.
83
Szerzej zob. J. von Neumann, O. Morgenstern: Theory of Games and Economic Behavior, Princeton 1953,
s. 26–31.
84
W literaturze zazwyczaj kwestię tę traktuje się na gruncie tzw. założeń intelektualnych dotyczących wiedzy
prawodawcy (tzw. racjonalność jurydyczna). Por. literaturę przytoczoną w przyp. 82.

20

Dawid van Kędzierski: Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych

Czyli nie jest prawdą, że p jest jednocześnie nakazane i zakazane. Inne założenia dotyczące treści norm mogą przyjmować formę paremii prawniczych. Przykładowo paremię ultra posse nemo obligatur, której odpowiednikiem na gruncie
prawa zobowiązań jest impossibilium nulla obligatio, można sformalizować jako
Ø àp ® Ø Op,
gdzie „àp” oznacza „p jest możliwe”. A zatem gdy p jest niemożliwe, p nie jest
obowiązkowe, gdyż w przeciwnym razie rzecz niemożliwa byłaby przedmiotem
obowiązku. Zastosowanie klasycznej kontrapozycji daje
Op ® àp,
co jest zgodne z kantowską zasadą „powinność implikuje możliwość”85. Jeżeli modalność aletyczną „àp” zmienimy na modalność deontyczną „Dp” („p jest dozwolone”),
otrzymamy jeden z podstawowych aksjomatów logiki deontycznej, tzw. aksjomat D:
Op ® Dp,
zgodnie z którym jeżeli coś jest obowiązkowe, to jednocześnie jest to dozwolone.
Gdy rozumowanie o normach prowadzone jest w logice klasycznej, aksjomat D jest
równoważny zasadzie niesprzeczności (1), tj. oba wyrażenia mają zawsze tę samą
wartość logiczną (prawda albo fałsz)86. Należy podkreślić, że niesprzeczność norm
nie wynika z racjonalności preferencji prawodawcy: przykładowo prawodawca może
wysoko preferować utrudnianie życia adresatom norm i wówczas będzie działał jak
„złośliwy architekt”, konstruując sprzeczny system norm albo nakładając na obywateli obowiązki niemożliwe87. Odwołanie do racjonalności preferencji prawodawcy jest ważne na etapie wykładni przepisów, a nie inferencji norm z norm.
Założenie o racjonalności prawodawcy w dogmatyce nie jest formalizowane,
mimo nominalnego stosowania metody „formalno-dogmatycznej”. Traktowane jest
ono przez dogmatyków w sposób intuicyjny, na podstawie potocznego rozumienia
słowa „racjonalność”88. L. Nowak podkreślał, że w toku badań dogmatycznoprawnych
założenie o racjonalności nigdy nie jest usuwane, a interpretacja zakładająca nieracjonalność prawodawcy jest z góry odrzucana. Założenie to stanowi dogmat dla prawnika89
albo „twardy rdzeń” w sensie I. Lakatosa. Dziwić może jedynie to, że jego treść jest
85

Zob. I. Kant: Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Kęty 2001, s. 450 (A548/B576).
Zasadę niesprzeczności norm można wyprowadzić z aksjomatu D poprzez podstawienie definicji
Dp := ØOØ p, zastosowanie tautologii klasycznego rachunku zdań f ® y Û Ø f Ú y oraz zastosowanie prawa De
Morgana Ø f Ú Ø y Û Ø (f Ù y), gdzie f, y to dowolne zdania (w tym modalne). W drugą stronę wystarczy odwrócić te operacje. Gdy rozumowanie prowadzone jest w logice intuicjonistycznej, implikacje f ® y Þ Ø f Ú y
oraz Ø (f Ù y) Þ Ø f Ú Ø y są niedowodliwe, a zatem wzajemne odwracanie obu operacji w ten sposób jest niedopuszczalne. Stąd zastrzeżenie w tekście towarzyszącym, że rozumowanie ma być prowadzone w logice klasycznej.
87
Interesujący przykład podają P.E. Navarro, J.L. Rodríguez: Deontic Logic and Legal Systems, New York
2014, s. 179. Załóżmy, że obowiązują dwie normy: (1) nakaz zatrzymywania się na czerwonym świetle oraz
(2) zakaz zatrzymywania się w streﬁe militarnej. Jak ma się zachować kierowca, który w streﬁe militarnej natraﬁ
na sygnalizację świetlną świecącą na czerwono?
88
Koresponduje to z ogólną tendencją w dogmatyce do posługiwania się potocznym obrazem świata przy
wykładni prawa.
89
L. Nowak: Metodologiczne kryterium demarkacji i problem statusu teologii, Nauka 2004, nr 3, s. 129–130.
86
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właściwie nieznana, mimo że jest ono „kluczem problematyki dogmatycznej”90.
Różne aksjomaty dotyczące treści norm mają dalece odmienne konsekwencje systemowe. Mimo więc tego, że prawo traktowane jest jako system norm91, nie jest
znany charakter tego systemu. Być może wynika to z oporu prawników przed wyraźnym artykułowaniem prawniczych metod badawczych92.
Kolejnym ważnym elementem metodologicznego paradygmatu dogmatyki
prawa jest jej stosunek do praktyki zawodowej prawników. Zdaniem T. Gizberta-Studnickiego legitymacją dogmatyki prawa jest nie jej status metodologiczny
(naukowość), lecz jej funkcja społeczna93. L. Leszczyński społecznego znaczenia
dogmatyki upatruje w jej roli we współtworzeniu i stabilizowaniu porządku prawnego; rola ta ma czynić dogmatykę „czymś więcej niż tradycyjnie pojmowana nauka”94. Działalność dogmatyków ma z założenia wpływać na stosowanie prawa
w praktyce poprzez wyznaczanie wzorców, które mogą być naśladowane przez
sędziów i innych zawodowych prawników przy dokonywanej przez nich praktycznej wykładni. To właśnie owa „jedność dyskursu”95 jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech dogmatyki, pozwalającą dogmatykom oddziaływać na praktyków.
Jednocześnie jest to jedno ze źródeł kontrowersji dotyczącej naukowości dogmatyki, ponieważ w tym ujęciu staje się ona przede wszystkim przedsięwzięciem praktycznym („zawodowym”), a nie poznawczym („naukowym”)96. Prawoznawstwo
oparte na jedności dyskursu zawodowego i naukowego można nazwać za L. Petrażyckim „jurysprudencją dogmatyczno-praktyczną”97.
90

Z. Ziembiński: Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 25.
Okoliczność tę podkreślał np. J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 6.
92
Por. R. van Gestel, H.W. Micklitz, M.P. Maduro: Methodology…, op. cit., s. 7.
93
T. Gizbert-Studnicki: Recenzja rozprawy doktorskiej Marcina Romanowicza [UJ], niepubl., Kraków 2015,
s. 3. Niezależność naukowości dogmatyki od możliwości wykorzystywania jej jako uzasadnienia rozwiązań prawnych podkreślał J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 12.
94
J. Leszczyński: Pozytywizacja…, op. cit., s. 11. Stabilizacyjną funkcję dogmatyki podkreślał również R. Narits:
Principles of Law and Legal Dogmatics as Methods Used by Constitutional Courts, Juridica International 2007,
nr 12, s. 20.
95
Na temat tej jedności zob. E.L. Rubin: The Practice and Discourse of Legal Scholarship, Michigan Law
Review 1988, nr 8 (86), s. 1859–1865. Istnienie jedności dyskursu dogmatycznego, obejmującego praktykę
i dogmatykę, można uznać za jedno z głównych założeń rozprawy habilitacyjnej J. Leszczyńskiego dotyczącej
pozytywizacji prawa.
96
J. Leszczyński: O niezmienności sposobu uprawiania dogmatyki prawa, Studia Prawno-Ekonomiczne 2010,
t. 81, s. 125. Zob. również idem: Pozytywizacja…, op. cit., s. 43, gdzie referowany jest zbliżony pogląd J. Woleńskiego. G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek: Wprowadzenie…, op. cit., s. 16, stwierdzili, że prawoznawstwo
w ogólności (nie tylko dogmatyka) realizuje od samego początku głównie cel praktyczny. Bliskość dogmatyki
i praktyki prawniczej w literaturze zagranicznej podkreślali np. A. Aarnio: Essays…, op. cit., s. 19–22; R. Narits:
Principles…, op. cit., s. 19; C. Sandgren: On Empirical…, op. cit., s. 447, oraz N. Walker: The Jurist in a Global
Age (w:) Rethinking…, op. cit., eds. R. van Gestel, H.W. Micklitz, E.L. Rubin, s. 89–94 (w odniesieniu do prawoznawstwa w ogólności). C. Varga: Law and its Doctrinal Study (On Legal Dogmatics), Acta Juridica Hungarica
2008, nr 3 (49), s. 254, postawił wręcz tezę, że dogmatyka jest praktyką; podobnie R. van Gestel: Ranking, Peer
Review, Bibliometrics and Alternative Ways to Improve the Quality of Doctrinal Legal Scholarship (w:) Rethinking…,
op. cit., eds. R. van Gestel, H.W. Micklitz, E.L. Rubin, s. 390. E.L. Rubin, The Practice…, op. cit., s. 1859, był
zdania, że doktryna jest sama świadoma swojego statusu jako działalności praktycznej, a nie naukowej.
97
L. Petrażycki: Wstęp…, op. cit., s. 11.
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Omawiany dogmat można sformułować następująco:
D4. Celem dogmatyki prawa jest służenie praktyce zawodowej prawników.
Metodologiczne przełożenia tego dogmatu są różnorodne. Jednym z nich jest
dyrektywa, by podejmowane problemy badawcze miały znaczenie dla praktyki prawniczej. Dogmat D4 wpływa więc na zakres badań dogmatycznych, których rezultatem
są opis i systematyzacja norm prawnych. Wyznacza on również to, co Kuhn nazwał
paradygmatem w wąskim sensie, czyli wzorcowym rozwiązaniem typowego problemu badawczego (ang. exemplar). Jest to najistotniejsze na etapie edukacji prawniczej,
gdyż właśnie wtedy studenci przyswajają wzorcowe rozwiązania, za które najczęściej
służą praktyczne przykłady sądowego stosowania prawa według schematu: ustalenie
stanu faktycznego, ustalenie treści normy, subsumpcja i ustalenie konsekwencji prawnych98. Rozwiązując tego typu problemy, przyszły prawnik asymiluje paradygmat,
co sprawia, że zaczyna widzieć problemy prawne w ten sam sposób, co dogmatycy99.
Metodę dogmatyczną „wysysa z mlekiem matki” i dzięki niej uczy się „myśleć jak
prawnik”100. W tym kontekście przestaje dziwić, gdy recenzenci twierdzą, że prawidłowe wykorzystanie metody dogmatycznej przez doktoranta jest dowodem na to, iż
jest on dobrym praktykiem101. Mimo że mówimy o metodzie badań naukowych, jest
ona w istocie nieodróżnialna od metod egzegezy stosowanych przez praktyków prawa.
Dlatego słusznie w literaturze podkreśla się, że w istocie metoda dogmatyczna nie jest
metodą poznania (badania naukowego), lecz metodą podejmowania decyzji, czyli
„metodą myślenia prowadzącą do poprawnego rozwiązania sprawy”102. Współcześnie
nie odróżnia się poznania prawa od rozwiązywania problemów prawnych, ponieważ
nauka prawa na uniwersytecie stanowi po prostu długie przygotowanie do egzaminu
państwowego, który stanowi sprawdzian umiejętności rozwiązywania praktycznych
problemów prawnych103. Współcześnie nie odróżnia się poznania prawa od rozwiązywania problemów prawnych, ponieważ nauka prawa na uniwersytecie stanowi po
prostu długie przygotowanie do egzaminu państwowego, który stanowi sprawdzian
umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów prawnych. Celem uniwersyteckiej edukacji prawniczej nie jest kultywacja wiedzy naukowej (episteme, gr.
ἐπιστήμη), lecz mądrości praktycznej (fronesis, gr. φρόνησῐς)104.Wzorcem dla analizy
dogmatycznej jest sądowy model stosowania prawa, czyli model rozstrzygania spraw
przez zawodowych sędziów. Model ten nie służy jednak do poznania rzeczywistości,
lecz do rozwiązywania sporów sądowych.
98

Schemat ten jest powszechny w Europie kontynentalnej; por. A. Aarnio: Essays…, op. cit., s. 20.
Por. T.S. Kuhn: The Structure…, op. cit., s. 189, oraz G.L. Seidler: W poszukiwaniu…, op. cit., s. 10.
100
J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 3–4. R. van Gestel, H.W. Micklitz, M.P. Maduro: Methodology…, op. cit., s. 21, dodają, że chodzi o myślenie jak prawnik-praktyk.
101
R.A. Tokarczyk: Recenzja rozprawy doktorskiej Michała Długosza [UwB], niepubl., Lublin 2015, s. 7.
102
J. Rückert: Friedrich Carl von Savigny, the Legal Method, and the Modernity of Law, Juridica International 2006, nr 11, s. 58. Podobnie N. Walker: The Jurist…, op. cit., s. 91.
103
J. Rückert: Friedrich…, op. cit., s. 58 (o sytuacji w Niemczech). Podobnie (bez ograniczenia do konkretnego państwa) zob. N. Walker: The Jurist…, op. cit., s. 89–90 i 96 wraz z przytoczoną tam literaturą.
104
Por. N. Walker: The Jurist…, op. cit., s. 91.
99
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C. KONSEKWENCJE PARADYGMATU
Konsekwencje paradygmatu metodologicznego wynikającego z dogmatów
D1–D4 są liczne. Poniżej opisano niektóre z nich.
Po pierwsze, przy stosowaniu metody dogmatycznej uniwersum dyskursu zostaje ograniczone do norm prawnych. „W przypadku poszukiwań prawniczych nie tyle
chodzi o rzeczywistość przyrodniczą, ale o rozumienie prawa, które jest pewną specyﬁczną grupą norm”105, zaś poznanie jest „skierowane na akt prawodawczy”106. Jest to
skutek prawniczego „okopania się w świecie norm”107. Problematyka poznania całego
prawa redukuje się do pojęcia normy prawnej108. Celem badań w tradycyjnej dogmatyce jest rekonstrukcja normy prawnej rozumianej jako zdanie (w sensie rachunku zdań)
wyposażone w modalność deontyczną. Za jedyny łącznik empiryczny badań służy tekst
aktu normatywnego, zaś zachowania adresatów norm i inne fakty empiryczne są zasadniczo ignorowane109. Choć teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by elementami
uniwersum dyskursu były również inne zmienne niż zdania, wprowadza to istotne
komplikacje pozostające poza zasięgiem „metody prawniczej”. Innymi słowy, przyjęcie paradygmatu metodologicznego dogmatyki jednocześnie wyznacza ontologię badań
prawniczych. Ontologia złożona wyłącznie z norm powoduje, że badania dogmatyczne są nieprzekładalne na język empiryczny110. Utrudnia to znacząco zewnętrzną integrację dogmatyki z innymi naukami społecznymi. Przykładowo wyniki badań socjologów prawa w dogmatyce są co najwyżej źródłem praktycznych argumentów wykorzystywanych do poparcia dokonywanej przez dogmatyka wykładni prawa111, brak jest
jednak wspólnej dla obu dyscyplin płaszczyzny badań. Dodatkowo obraz rzeczywistości przyjmowany przez dogmatyków przy dokonywaniu wykładni jest z reguły potoczny112, tzn. niepoparty żadnym konkretnym modelem rzeczywistości skonstruowanym
na podstawie teorii naukowej. Powoduje to, że twierdzenia dogmatyczne rzadko mogą
zostać poddane krytyce naukowej pod kątem ich prawdziwości113. Kryterium takim nie
są nawet orzeczenia Sądu Najwyższego, gdyż w dyskursie dogmatycznym wystarczy
orzeczenie poddać krytycznej glosie, co pozwala autorowi glosy podtrzymać swój
105

J. Oniszczuk: Filozoﬁa i teoria prawa, Warszawa 2008, s. 406, w odniesieniu do pozytywizmu.
Ibidem, s. 421.
107
Por. G.L. Seidler: W poszukiwaniu…, op. cit., s. 2.
108
Tak I. Zachariasz: Prawo w ujęciu strukturalnym. Studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo
publiczne i prawo prywatne, Warszawa 2016, s. 12 i 42, w odniesieniu do normatywizmu.
109
Por. A. Aarnio: Essays…, op. cit., s. 23 i 192, oraz A. Peczenik: A Treatise…, op. cit., s. 9.
110
Por. J. Leszczyński: Pozytywizacja…, op. cit., s. 41, gdzie zreferowano pogląd J. Woleńskiego na ten temat.
Problemy ontologiczne dogmatyki prawniczej zwięźle omawia A. Peczenik: A Treatise…, op. cit., s. 71–72.
111
A. Aarnio: Essays…, op. cit., s. 19.
112
J. Leszczyński: Pozytywizacja…, op. cit., s. 45. C. Sandgren: On Empirical…, op. cit., s. 447, stwierdziła,
że argumenty dogmatyczne są niemal całkowicie spekulatywne. T. Pietrzykowski stwierdził wręcz, że przekonania
dogmatyków o rzeczywistości niekiedy rażą dyletantyzmem lub nawet obskurantyzmem; T. Pietrzykowski: Granice naturalizmu — granice nauk prawnych, https://www.academia.edu/7733792/Granice_naturalizmu_-_granice_nauk_prawnych (dostęp: 4 grudnia 2017 r.), s. 15.
113
Jest to skutek choćby tego, że brak modelu przesądza o braku semantycznej podstawy do zdeﬁniowania
pojęcia prawdy.
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pogląd sprzeczny z orzecznictwem. Twierdzenia typu: „obowiązuje norma o treści T ”
są więc w większości przypadków nierozstrzygalne w dogmatyce, gdzie głównym
sposobem popierania tez jest argumentacja i perswazja114, a nie dowód i weryﬁkacja
(falsyﬁkacja)115. Podstawowym kryterium oceny rozwiązań dogmatycznych nie są
jakiekolwiek kryteria pozaprawne — prawda, efektywność ekonomiczna, moralność
itd. — lecz zgodność (spójność) z systemem prawnym116. Ignorowanie faktów empirycznych ma jednak zgubny wpływ na prawoznawstwo, ponieważ prowadzi do powstawania luk analitycznych wskutek fragmentaryczności badań117.
Po drugie, odróżnienie metod prawniczych badań naukowych od metod praktycznej egzegezy przepisów jest utrudnione albo wręcz niemożliwe118. Przykładowo może
powstawać pytanie, czym różni się metoda stosowana przez profesora nauk prawnych
przy sporządzaniu opinii prawnej na zamówienie klienta od metody stosowanej przez
tego samego profesora przy formułowaniu opinii wyrażonej w publikacji naukowej. Czy
czynności profesora w takich dwóch przypadkach różnią się w zasadniczy sposób? Jaka
jest różnica pomiędzy publikacjami zawodowymi (np. komentarzami do ustaw)
a publikacjami akademickimi (np. rozprawami wydanymi w formie monograﬁi)?119
Pewną odpowiedzią są wypowiedzi w literaturze dotyczące ogólnej „metody prawniczej”,
która może być stosowana „zarówno w praktyce prawniczej, jak i w dogmatycznym
i teoretycznym badaniu prawa”120. Jednocześnie niekiedy z braku odróżnienia praktyki
od nauki czyni się zarzut121, niemniej pozostaje pytanie, w jaki sposób odróżnienie metody egzegezy dogmatycznej od metody egzegezy praktycznej miałoby być możliwe.
Co prawda metody historyczna i komparatystyczna używane są w nauce prawa, ale
raczej nie w praktyce, niemniej metody te mają za swój przedmiot nie krajowe prawo
obowiązujące, lecz prawo nieobowiązujące lub prawo obce. Jak zatem odróżnić badanie
prawa obowiązującego na terytorium danego kraju od praktycznej egzegezy jego przepisów? Różnica jest nie obiektywna, lecz subiektywna: dotyczy celów, które przyświecają prawnikowi oraz audytorium, do którego kieruje on wyniki swej analizy122. Twier114

Por. A. Aarnio: Essays…, op. cit., s. 193; M. Van Hoecke: Legal…, op. cit., s. 4–5, oraz P. Wahlgren: On the
Future…, op. cit., s. 517, przyp. 3, gdzie autor cytuje J. Hellnera.
115
O nierozstrzygalności pewnych twierdzeń dogmatycznych pisał A. Peczenik: Empirical foundations of legal
dogmatics, Logique et Analyse Nouvelle Série 1969, nr 45 (12), s. 42–43. Zdaniem M. Van Hoecke: Legal…,
op. cit., s. 7, większość argumentów prawniczych nie podlega kryterium prawdy. C. Varga: Law…, op. cit., s. 255,
postawił tezę o ogólnej niemożliwości weryﬁkacji lub falsyﬁkacji wyników dogmatycznych.
116
Tak J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 10.
117
Por. M. Stefaniuk: O potrzebie badań nad realnym aspektem prawa (na kanwie pracy G.L. Seidlera Rozważania
o normie ustrojowej), Annales UMCS. Sectio G 2014, t. 61, s. 143, gdzie autorka referuje stanowisko Seidlera.
118
Por. M. Van Hoecke: Legal…, op. cit., s. 3.
119
Por. R. van Gestel: Ranking…, op. cit., s. 364–366.
120
J. Leszczyński: Pozytywizacja…, op. cit., s. 216. O (wielu) „metodach prawniczych” pisali J. Stelmach,
B. Brożek: Metody prawnicze, Kraków 2006, s. 32–33, którzy uznali, że mogą one być stosowane zarówno w praktyce,
dogmatyce, jak i teorii prawa. O (jednej) „metodzie prawniczej” pisze C. Sandgren: On Empirical…, op. cit., s. 445.
121
Por. T. Barankiewicz: Współczesne…, op. cit., s. 116.
122
Tak J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 14. Zdaniem R. van Gestela, H.W. Micklitza, M.P. Maduro:
Methodology…, op. cit., s. 5, podstawową różnicą ma być to, że naukowiec zadaje pytanie dotyczące tego „dlaczego” prawo jest takie, jakie jest.
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dzenie, że praca naukowa jest „głębsza”, „bardziej systematyczna” itp., nie daje
żadnej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dogmatyczne czynności badawcze różnią od zawodowych czynności egzegetycznych. Źródeł problemu odróżnienia dogmatyki od praktyki upatrywać należy więc właśnie w sferze metodologicznej. Przy
zwykłym rozumieniu „metod prawniczych” nie odnoszą się one do naukowej aparatury badawczej, lecz do metod wykładni stosowanych przez prawników, w tym dogmatyków i praktyków. Metody stosowane przez dogmatyków i praktyków do analizy
obowiązującego prawa nie różnią się w sposób fundamentalny, lecz jedynie co do
stawianych akcentów123. Tymczasem to przecież właśnie badacz (a nie praktyk) prawa
mógłby sobie pozwolić na stosowanie różnorodnych metod rozwiązywania problemów
prawnych124. Pogłębione badania nad prawem są wiązane właśnie z interdyscyplinarnymi metodami badawczymi przekraczającymi możliwości praktyków125. „Sędziowie
mają wokandy, a akademicy mają czas — dzięki tej asymetrii akademicy zawsze są
w stanie prześcignąć sędziów w złożoności ich analizy”126. Nauka prawa ograniczająca się do „metody prawniczej” dzielonej z praktyką prawniczą sama skazuje się na
nieudolność w rozwiązywaniu problemów pozostających poza jej zasięgiem127.
Po trzecie, dominujący paradygmat metodologiczny rodzi istotne wątpliwości
dotyczące naukowości dogmatyki prawa128. O ile sędzia lub adwokat może traktować
treść obowiązującego prawa jako podstawę wszelkich twierdzeń („dogmat”), to
naukowiec nie może tak czynić, choćby z tego powodu, że to właśnie treść obowiązującego prawa może być przyczyną podjętego problemu naukowego129. Bezkrytyczna akceptacja treści prawa jest więc metodologicznie błędna, ponieważ potencjalnie uniemożliwia rozwiązanie podjętego problemu. Nie bez racji zarzucano, że
podnoszenie umiejętności technicznych związanych z interpretowaniem i komentowaniem przepisów prawa do rangi metody naukowej jest nieuzasadnione130. Zarzuty te byłyby mniej celne, gdyby przyjąć, że omawiany paradygmat przynależy
do wiedzy praktycznej prawników („światopoglądu”), a zatem nie poddaje się metodologicznym rygorom spójności i niesprzeczności właściwym dla wiedzy naukowej131. Innymi słowy, zarzuty te są nietraﬁone, jeśli uznać, że dogmatyka nie jest
123
A. Peczenik: A Treatise…, op. cit., s. 2, wymienia różnice pomiędzy podejściem badacza prawa a podejściem
sędziego. J. Leszczyński: O niezmienności…, op. cit., s. 129, stwierdził, że problemy rozwiązywane przez sędziów
są tożsame z problemami dogmatycznymi. Podobnie T. Hutchinson, N. Duncan: Deﬁning…, op. cit., s. 107.
124
C. Sandgren: On Empirical…, op. cit., s. 446.
125
M.M. Siems: A World without Law Professors (w:) Methodologies…, op. cit., ed. M. Van Hoecke, s. 83.
126
P. Schlag: Spam Jurisprudence, Air Law, and the Rank Anxiety of Nothing Happening (A Report on the State
of the Art), Georgetown Law Journal 2009, nr 3 (97), s. 822.
127
C. Sandgren: On Empirical…, op. cit., s. 446.
128
Problem ten był przedmiotem opracowania A. Peczenika Wartość naukowa dogmatyki prawa (1966).
129
F.L. Leeuw: Empirical Legal Research: The Gap between Facts and Values and Legal Academic Training,
Utrecht Law Review 2015, nr 2 (11), s. 25 (przytaczając wypowiedź J. Vrankena).
130
Zob. J. Leszczyński: Pozytywizacja…, op. cit., s. 7–8.
131
Por. M. Pichlak: Pozytywizm praktyczny, pozytywizm teoretyczny, pozytywizm żywy, Państwo i Prawo 2017,
z. 5, s. 38–48, gdzie autor pisze o rozpowszechnionym wśród prawników światopoglądzie „pozytywizmu praktycznego”.
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żadną formą nauki. Nie usuwałoby to jednak wszelkich wątpliwości, choćby tych,
które wyrażane są odnośnie do podstaw logicznych wnioskowań prawniczych132.
Wynikają one między innymi z tego, że twierdzenia o normach prawnych mają
charakter kwantyﬁkowanych modalności deontycznych drugiego rzędu. Za dobry
przykład służyć może średnio — wydawałoby się — skomplikowane zdanie: „Nie
wszystko jest dozwolone”. Trudności ujawniają się, gdy zdanie to zostanie jednoznacznie sformalizowane.
Niech „f” oznacza dowolne zdanie w rachunku predykatów. „Nie wszystko
jest dozwolone” można sformalizować jako:
Ø"f (Df).
(2)
Od razu widoczne są dwa problemy. Primo, język rachunku predykatów (logiki
pierwszego rzędu) — w odróżnieniu od rachunku zdań — zawiera kwantyﬁkatory, co
w logice modalnej generuje istotne trudności, takie jak potrzeba odróżnienia konieczności (lub obowiązku) de re oraz de dicto, stałych i zmiennych dziedzin modelu itp.133
Secundo, formuła (2) wymaga posłużenia się logiką drugiego rzędu — kwantyﬁkowane jest zdanie f w logice pierwszego rzędu — co rodzi nowe komplikacje techniczne.
Jednocześnie logika formalna nie jest przedmiotem szczególnego zainteresowania
badań prawniczych, stąd przedstawiciele nauki prawa nie dysponują narzędziami badawczymi pozwalającymi rozwiązywać tak postawione problemy. W teorii prawa
istnieje pewne zainteresowanie logiką modalną, niemniej z reguły ogranicza się ono
do podstawowych systemów modalnego rachunku zdań134, który nie jest wystarczający do modelowania nawet prostych zjawisk prawnych. Dotyczy to nawet monograﬁi
teoretycznoprawnych poświęconych w całości relacjom pomiędzy logiką deontyczną
a prawem135. Jest to skutek uboczny skupienia badań prawniczych na normach, a nie
zjawiskach prawnych. Tematy podejmowane przez teoretyków prawa są bowiem co
najmniej częściowo zdeterminowane kierunkami badań w dyscyplinach szczegółowych. Gdy dogmatycy nie są zainteresowani zjawiskami prawnymi, trudno oczekiwać,
by teoretycy prawa opracowywali narzędzia służące do analizy tych zjawisk.
W tym miejscu wypada w całości powtórzyć za Petrażyckim, że na „kierunek
zainteresowań i wybór tematów wpływają w nauce o prawie nie tyle sprawdziany
i względy naukowe, ile wzgląd na to, że pewne zagadnienia mają »znaczenie praktyczne«, wartość dla praktyki sądowej itp., inne zaś w braku takich kwaliﬁkacji nie są godne umieszczenia w systemie nauki i ściślejszego badania; pociąga to za sobą nieuchron132

Por. Z. Radwański, M. Zieliński: Stosowanie…, op. cit., s. 458.
Szerzej zob. M. Fitting, R.L. Mendelsohn: First-Order Modal Logic, Dordrecht 1998, s. 81–115. Formuła (2) zawiera modalność de dicto pierwszego rzędu, tj. Df, ponieważ operator modalny D poprzedza kwantyﬁkatory
pierwszego rzędu zawarte w zdaniu f. Jako całość formuła wyraża jednak modalność de re, tyle że drugiego rzędu,
ponieważ kwantyﬁkator poprzedzający operator modalny wiąże zdanie wyrażone w logice pierwszego rzędu.
134
Por. np. J. Stelmach, B. Brożek: Metody…, op. cit., s. 54–67, oraz G. Sartor: A Treatise of Legal Philosophy
and General Jurisprudence, Vol. 5, Legal Reasoning. A Cognitive Approach to the Law, Dordrecht 2005, s. 453–478.
Stelmach i Brożek wspominają tylko mimochodem o logice modalnej pierwszego rzędu na s. 55, w przyp. 52.
135
Zob. P.E. Navarro, J.L. Rodríguez: Deontic…, op. cit., s. 14–34.
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nie rozwój nierównomierny i kalectwo w budowie systemu nauki”136. Praktyczne nastawienie dogmatyki powoduje więc, że adepci prawa (także ci, którzy planują prowadzić
badania naukowe) nie uczą się tworzyć teorii naukowych137. Nastawienie to wpływa
również na kryteria stosowane przy ocenie jakości opracowań prawniczych — według
innych kryteriów należy oceniać opracowanie realizujące cel praktyczny, a według innych
opracowanie, którego wyłącznym celem jest poszerzanie wiedzy naukowej.
Jednoznaczne wyartykułowanie treści paradygmatu metodologicznego dogmatyki prawa pozwala zrozumieć źródła frustracji, którą dało się zauważyć w niektórych recenzjach. Jedną z wypowiedzi wypada przytoczyć w całości138:
„Tzw. »główny nurt« nauk prawnych od dawna, bezpodstawnie skupia się na
redukcji metod badawczych i zakresu podejmowanych przedsięwzięć naukowych do
czynności opartych o tradycyjną wykładnię językową, z pominięciem innych podejść
poznawczych. Jeżeli nawet przedstawiciele nauk prawnych zabierają głos w kwestii
genezy i efektywności prawa, to przeważnie opierają swoje wypowiedzi na intuicjach,
poglądach prywatnych i opiniach obiegowych, nie tylko nie próbując prowadzić
własnych badań w tym zakresie, ale nawet nie próbując sięgnąć do profesjonalnego
dorobku innych dziedzin i dyscyplin naukowych. Tymczasem, odniesienie się choćby do gotowych ustaleń badawczych uczynionych w innych dziedzinach i dyscyplinach pozwoliłoby radykalnie wzbogacić wykładnię prawa (o niezbędne elementy
z zakresu wykładni celowościowej i funkcjonalnej), a przez to — spowodować znaczący wzrost wiarygodności i użyteczności prawniczych prac naukowych”.
Ten sam recenzent stwierdził, że dysertacje dogmatyczne „nie są niczym więcej niż tylko rozbudowaną wykładnią prawa”139 i „sprowadzają się do dogmatycznego mamrotania na temat rezultatów zastosowania wykładni”140. W literaturze
teoretycznoprawnej wyrażono pogląd o destrukcyjnej roli dogmatyki w poznaniu
prawa141. Poniżej opisane zostaną uwarunkowania historyczne, które doprowadziły
do tego stanu rzeczy.

4. KONTEKST HISTORYCZNY I ZMIANA PARADYGMATU
Prawnicy stosują różne metody egzegezy prawa w zasadzie od początku jego
istnienia. Jednak aby nie sięgać zbyt daleko w historię142: jak podaje L. Petrażycki,
nieporozumienia co do istoty i znaczenia doktryn prawa naturalnego w XIX w.
136

L. Petrażycki: Wstęp…, op. cit., s. 99.
Por. J. Struiksma: Legal…, op. cit., s. 33.
138
P. Chmielnicki: Recenzja rozprawy doktorskiej Tomasza Góry [UJ], niepubl., Kielce 2014, s. 5.
139
P. Chmielnicki: Recenzja rozprawy doktorskiej Joanny Podczaszy [UWr], niepubl., Kielce 2017, s. 7.
140
P. Chmielnicki: Recenzja rozprawy doktorskiej Pauli Białkowskiej [UŁ], niepubl., Kielce 2016, s. 4.
141
I. Zachariasz: Prawo…, op. cit., s. 45–46.
142
A. Peczenik: A Treatise…, op. cit., s. 65, nie bez racji twierdzi, że europejska doktryna prawa jest wytworem
czasów przednowożytnych, sięgającą starożytnej ﬁlozoﬁi greckiej i prawa rzymskiego. Wśród późniejszych czynników kształtujących współczesną dogmatykę należałoby wymienić co najmniej wpływ metod logicznych średniowiecznej scholastyki chrześcijańskiej na metodykę glosatorów i komentatorów kodeksu justyniańskiego.
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sprawiły, że nauki społeczne, w tym prawne, „bądź to zasklepiły się w drobiazgowych
badaniach historycznych i dogmatycznych, bądź też przybrały kierunek płytko
utylitarny, »praktyczny« w wulgarnym znaczeniu tego wyrazu, pozbawiony zasad
ogólnych idei i ideałów”143. Współczesna metoda dogmatyki jest naznaczona spuścizną dwóch dziewiętnastowiecznych nurtów ﬁlozoﬁczno-prawnych: angielskiego
pozytywizmu prawniczego i niemieckiej historycznej szkoły prawniczej. Przedstawiciele obu nurtów ewidentnie pozostawali pod wielkim wpływem matematycznej
metody aksjomatycznej i na jej wzór konstruowali swe metody badawcze. John
Austin (1790–1859) — jeden z prekursorów pozytywizmu prawniczego — nawoływał jurysprudencję do naśladowania metody stosowanej przez matematyków, zaś
Friedrich Carl von Savigny (1779–1861) — najbardziej znany przedstawiciel szkoły niemieckiej — twierdził, że rozumowanie sylogistyczne pozwoli prawnikom
dokonywać kalkulacji pojęciowej osiągającej stopień pewności, którego nie można
znaleźć nigdzie poza matematyką144. Jednym z uczniów Savigny’ego był pandektysta Georg Puchta (1798–1846), który do perfekcji rozwinął formalistyczną metodę
nazwaną później przez Rudolfa Iheringa (1818–1892) „jurysprudencją pojęć” (niem.
Begriffsjurisprudenz). Szczególna rola przypadła jednak pozytywistom, którzy nie
badali prawa w kontekście jego społecznych funkcji, gdyż nie pojmowali prawa
jako zjawiska społecznego145. W XX w. pod wpływem zwrotu lingwistycznego ku
ﬁlozoﬁi analitycznej pozytywizm prawniczy przybrał formę, można rzec, zradykalizowaną. Przełomowa była zwłaszcza Reine Rechtslehre (1934) Kelsena146, który
postanowił „oczyścić” naukę prawa z wpływów innych dyscyplin poprzez wdrażanie postulatu autonomii metodologicznej nauk prawnych147. „Czysta teoria prawa”
miała stosować unikalne metody badawcze właściwe dla nauk prawnych i skupić
się wyłącznie na badaniu sfery powinności (niem. Sollen), ignorując sferę bytu (niem.
Sein). Teoria ta stanowiła „pole do powstania metody formalno-dogmatycznej”148.
143

L. Petrażycki: Wstęp…, op. cit., s. 12.
Zob. D. Rosenberg: The Hidden Holmes: His Theory of Torts in History, Cambridge 1995, s. 18 wraz
z przytoczoną tam literaturą. Szerzej na temat analogii pomiędzy geometrią a nauką prawa zob. T.C. Grey: Langdell’s
Orthodoxy, University of Pittsburgh Law Review 1983, nr 1 (45), s. 16–20. E.Z. Puceiro: Legal…, op. cit., s. 19,
stwierdził, że teza o tym, iż Savigny wraz z Iheringiem sformułowali metodologiczne kanony nauk prawnych, jest
niekwestionowana.
145
Tak M. Kasiński: Poszukiwania…, op. cit., s. 34.
146
Myśl Kelsena była wpływowa w Polsce zarówno przed II wojną światową, jak i po niej. Zob. T. Gizbert-Studnicki, K. Płeszka, J. Woleński: 20th-Century Legal Theory and Philosophy in Poland (w:) A Treatise of Legal
Philosophy and General Jurisprudence, Vol. 12, Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World,
t. 1, Language Areas, eds. E. Pattaro, C. Roversi, Dordrecht 2016, s. 558 i 567.
147
Szerzej zob. H. Kelsen: The Function…, op. cit., s. 231–241. Na temat autonomii metodologicznej zob.
J. Stelmach, B. Brożek: Metody…, op. cit., s. 23–29. Na temat koncepcji „czystej nauki prawa” historycznej szkoły niemieckiej zob. P. Becchi: German…, op. cit., s. 221–224. Autonomię metodologiczną pozytywizmu dobrze
oddaje następująca wypowiedź: „Wobec tego, że badaniem można w zasadzie objąć formalną zależność między
aktami normatywnymi, to programowy pozytywizm nie posługiwał się metodami, które nie spełniały tego wymogu, a więc np. prawnoporównawczą, historyczną czy socjologiczną, bądź korzystał z nich marginalnie”
(J. Oniszczuk: Filozoﬁa…, op. cit., s. 422).
148
A. Bosiacki: Za i przeciw teorii Hansa Kelsena (w:) Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka
prawa, pod red. A. Bosiackiego, Warszawa 2017, s. 9.
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Wpływowe były również (i dalej pozostają) prace Herberta Harta, który postulował
pozytywizm metodologiczny (opisowe, a nie krytyczne badanie prawa) i stosował
metodę analizy koncepcyjnej (językowego badania pojęć)149. Hart twierdził, że dla
zrozumienia prawa metodologia nauk empirycznych jest „bezużyteczna”, gdyż
konieczne jest stosowanie metody hermeneutycznej150. Traktował on prawo jako
system reguł, co koresponduje z ujęciem Kelsena (prawo jako system norm).
W Polsce metoda dogmatyczna stała się dominująca dodatkowo w wyniku
specyﬁcznych uwarunkowań historycznych151. Alternatywą dla ideologii marksistowskiej przy kształceniu prawników w PRL była neutralna światopoglądowo Szkoła
Lwowsko-Warszawska152, która wiele uwagi poświęcała zagadnieniom analitycznym153. Przyjęcie takiej perspektywy minimalizało ryzyko formułowania twierdzeń
sprzecznych z oﬁcjalną doktryną154. Analityczna orientacja badań prawniczych doprowadziła wręcz do „zawłaszczania terminu »teoria prawa« przez nurt badań analitycznych”155. Miało to co najmniej dwa daleko idące skutki. Po pierwsze, zmarginalizowało funkcje empiryczne i normatywne teorii prawa, uwypuklając jej funkcje
analityczne156. Teoria prawa skupiła się więc na analizie językowej157. Po drugie,
skutkiem ubocznym dla szczegółowych nauk prawnych było ograniczenie stosowanych metod badawczych. Stosowanie metod analitycznych w badaniach teoretycznych
jest bowiem kompatybilne ze stosowaniem metod semiotycznych (a zwłaszcza metody dogmatycznej) w badaniach szczegółowych. Teoria prawa skupiła się na dosko149

Szerzej zob. S.R. Perry: Hart’s Methodological Positivism, Legal Theory 1998, nr 4 (4), s. 427–467. Metoda analizy koncepcyjnej przez niektórych zostałaby nazwana prawdopodobnie „analizą pojęciową”. Zob. T. Gizbert-Studnicki, A. Dyrda, A. Grabowski: Metodologiczne…, op. cit., s. 15.
150
H.L.A. Hart: Essays in Jurisprudence and Philosophy, Oxford 1983, s. 13.
151
Wypada podkreślić, że omawiane okoliczności historyczne są w dużej mierze wspólne dla państw postkomunistycznych. Przykładowo o żyjącym w Czechosłowacji teoretyku prawa, Ota Weinbergerze, napisano tak: „The
circumstances of his life are no doubt partly responsible for the focussing of his earlier publications very considerably on logical studies, with special reference to the problems of norm-logic; in such ﬁelds one effectively eludes
the censor’s interference, since after all there is a limit to the intelligence and understanding of censors” (ze wstępu
autorstwa N. MacCormicka (w:) O. Weinberger: Law, Institution and Legal Politics: Fundamental Problems of
Legal Theory and Social Philosophy, Dordrecht 1991, s. ix).
152
Por. J. Woleński: Kilka uwag (naukoznawczych) o Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Nauka 2014, nr 1,
s. 38.
153
Tak A. Bator, Z. Pulka, A. Sulikowski: Czy koniec teorii prawa? (w:) Prawo CCCXII. Czy koniec teorii
prawa?, pod red. P. Jabłońskiego, Wrocław 2011, s. 22.
154
T. Gizbert-Studnicki, K. Płeszka, J. Woleński: 20th-Century…, op. cit., s. 568.
155
A. Bator, Z. Pulka, A. Sulikowski: Czy koniec teorii…, op. cit., s. 22.
156
W literaturze niemieckiej wyróżnia się trzy funkcje teorii prawa. Funkcja analityczna polega na badaniu
języka prawnego i systemu prawnego jako zbioru norm. Funkcja empiryczna polega na badaniu wpływu tych norm
na społeczeństwo. Funkcja normatywna obejmuje badanie koncepcji prawa jako takiego, kwestie metodologiczne
itp. Zob. B. Rüthers: Rechtstheorie. Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts, München 2007, s. 15. W polskiej
teorii prawa panuje zamieszanie w obrębie tych podstawowych kwestii. Por. A. Bator, Z. Pulka, A. Sulikowski: Czy
koniec teorii…, op. cit., s. 15, przyp. 6.
157
Zdaniem I. Zachariasza analityczne podejście do teorii prawa bez obserwacji stosunków społecznych „prowadzi do całkowicie sprzecznego z powszechnie przyjętymi zasadami metodologicznymi budowania teorii prawa,
a właściwie do zbioru luźnych poglądów na temat prawa czy opisywania kontekstów, w jakim to prawo poznajemy,
będących w istocie »czystą« analizą językową” (I. Zachariasz: Prawo…, op. cit., s. 18).
30

Dawid van Kędzierski: Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych

naleniu metody dogmatycznej158. Jest to widoczne zwłaszcza na przykładzie tzw.
poznańsko-szczecińskiej szkoły teorii prawa159. Wśród podstawowych osiągnięć tej
szkoły wymienia się między innymi derywacyjną koncepcję wykładni prawa160, a więc
narzędzie stosowane jako element metody dogmatycznej. Przedstawiciele szkoły
przypisują teorii prawa rolę usługową wobec dogmatyki161. Przede wszystkim jednak
założenia ontologiczne tej szkoły są identyczne z ontologią akceptowaną w ramach
paradygmatu metodologicznego dogmatyki: system prawny składa się wyłącznie
z norm prawnych162. W odróżnieniu od czystej teorii prawa Kelsena, w polskim
prawoznawstwie pojęcie normy prawnej redukuje się wyłącznie do norm generalnych
i abstrakcyjnych, z pominięciem norm indywidualnych lub konkretnych163.
Powyższe uwarunkowania pozwalają wyjaśnić źródła wątpliwości dotyczących
naukowości doktryny prawniczej. Dominacja metody dogmatycznej prowadzi bowiem
do redukcji metod badawczych do reguł stosowanych przy rozwiązywaniu problemów
dogmatycznych164, a zwłaszcza reguł wykładni prawa165. Powoduje to, że badania
prawnicze traktowane są jako przedmiot egzegetyczny, a zatem jako dyscyplina hermeneutyczna, tj. dotycząca interpretacji tekstu166; hermeneutyka jest zaś „z gruntu
antymetodyczna”167. Należy przy tym podkreślić, że problem odróżnienia nauki od
praktyki prawa pojawiał się w różnych formach od dość dawna. Leon Petrażycki na
przełomie XIX i XX w. argumentował, że uzależnienie prawoznawstwa od jurysprudencji praktycznej „nie pozwala nauce o prawie badać i poznawać prawdy jako takiej,
wprowadza do jej rozważań obce względy i punkty widzenia, pozbawiając je obiektywnego charakteru naukowego, zacieśnia jej horyzont naukowy, przyćmiewa i mąci
jej wzrok w różnych kierunkach i w różny sposób”168. Petrażycki odróżnił praktyczno-dogmatyczną metodę jurysprudencji, która powstała pod wpływem Iheringa, od teoretyczno-poznawczej metody socjologii169. Postulował on stosowanie obu metod
w badaniach prawniczych170 oraz zastąpienie „prawa w znaczeniu prawniczym” — wy158

Tak J. Oniszczuk: Filozoﬁa…, op. cit., s. 405 i 421–422, w odniesieniu do pozytywizmu prawniczego.
Szerzej na jej temat zob. S. Czepita, S. Wronkowska, M. Zieliński: Założenia szkoły poznańsko-szczecińskiej
w teorii prawa, Państwo i Prawo 2013, z. 2, s. 3–16.
160
Ibidem, s. 10–11.
161
Ibidem, s. 14.
162
Ibidem, s. 13.
163
Por. Z. Radwański, M. Zieliński: Stosowanie…, op. cit., s. 456–457. Odnośnie do stanowiska Kelsena w tej
sprawie zob. H. Kelsen: General Theory of Law and State, New Brunswick 2006, s. 37–38.
164
Z. Ziembiński: Charakterystyka teorii prawa jako dyscypliny prawoznawstwa (w:) S. Wronkowska,
Z. Ziembiński: Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 16.
165
Na temat utożsamienia dogmatyki prawa z wykładnią zob. I. Zachariasz: Prawo…, op. cit., s. 45–46.
166
Tak M. Van Hoecke: Legal…, op. cit., s. 4. O podobieństwie dogmatyki do egzegezy biblijnej pisał Z. Ziembiński: Charakterystyka…, op. cit., s. 16. O egzegezie biblijnej pisali również J. Stelmach, B. Brożek: Metody…,
op. cit., s. 222–225.
167
Tak J. Leszczyński: Pozytywizacja…, op. cit., s. 218, w odniesieniu do ﬁlozoﬁi hermeneutycznej Gadamera.
168
L. Petrażycki: Wstęp…, op. cit., s. 98–99.
169
A. Pieniążek, P. Tefelski: Wpływ teorii Leona Petrażyckiego na współczesną socjologię prawa, Annales
UMCS. Sectio G 1981, t. 28, s. 72, oraz L. Petrażycki: Wstęp…, op. cit., s. 100.
170
Tak A. Pieniążek, P. Tefelski: Wpływ…, op. cit., s. 72–73.
159
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korzystywanego w praktyce zawodowej prawników — „prawem w znaczeniu naukowym”, które nadawałoby się do wypowiadania o nim twierdzeń naukowych171. Postulaty te nie wywarły większego wpływu, zaś „rozwój nauk prawnych od XIX w.
bezwiednie podąża w kierunku »nauki o normach prawnych« (Rechtsnormenlehre),
określanej także jako »normologia prawna« (Rechtsnormologie)”172. „Dla prawnika
normy prawne pozostały jedynym materiałem badawczym”173.
Obecnie pozycja tradycyjnej dogmatyki jest tak mocno ugruntowana, że umiejętność prowadzenia analizy dogmatycznej jest w wielu państwach europejskich uznawana za najważniejszą cechę dobrego prawnika-naukowca174. Znaczna część badaczy
prawa uważa, że najlepszym rozwiązaniem dla ich kariery naukowej jest zajęcie się
dogmatyką175. W dogmatyce ukształtował się trwały paradygmat, który A. Peczenik
wiązał z „formalizmem” polegającym na odwoływaniu się do tekstu i używaniu argumentów opartych na formalnych schematach rozumowań176. Jego zdaniem antyformalistyczny ruch w teorii prawa nie jest w stanie wytworzyć działającego w rzeczywistości paradygmatu177. W literaturze można spotkać pogląd, że zmiany w naukach prawnych
nie mają charakteru rewolucyjnego178, dogmatyka nie wykazuje oznak kryzysu, zaś
zaobserwowane zmiany są nieistotne179. Zastosowanie do dogmatyki koncepcji paradygmatu Kuhna, a zwłaszcza jego zmiany, ma być zasadniczo w ogóle niemożliwe180.
Ustalenia poczynione w toku niniejszych badań prowadzą jednak do odwrotnego
wniosku, który jest ignorowany w literaturze europocentrycznej181: istnieje historyczny
przykład zmiany paradygmatu nauk prawnych (rewolucji naukowej), tyle że miał on
miejsce nie w Europie, lecz w Stanach Zjednoczonych182. Zdaniem G.L. Seidlera doszło
tam do „przełamania zaczarowanego kręgu tradycyjnego prawoznawstwa”183.
Mniej więcej do lat trzydziestych ubiegłego wieku w USA, podobnie jak w Europie, dominujące były egzegetyczne metody badania prawa. Wśród przedstawicieli amerykańskiego nurtu najczęściej wymienia się Christophera Langdella (1826–
171

L. Petrażycki: Wstęp…, op. cit., s. 94–101.
I. Zachariasz: Prawo…, op. cit., s. 12.
173
G.L. Seidler: W poszukiwaniu…, op. cit., s. 1.
174
J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 3.
175
C. Sandgren: On Empirical…, op. cit., s. 447.
176
J. Leszczyński: O niezmienności…, op. cit., s. 127–128.
177
Ibidem.
178
Zob. J. Leszczyński: Pozytywizacja…, op. cit., s. 38, gdzie przytoczono pogląd K. Płeszki.
179
Ibidem, gdzie autor referuje poglądy A. Aarnio.
180
J. Leszczyński: O niezmienności…, op. cit., s. 115 i 124. Jednak M. Smolak: Zmiana paradygmatu interpretacyjnego w okresie transformacji ustrojowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998, z. 3–4,
s. 21–33, pisał o zmianie „paradygmatu interpretacyjnego” wśród prawników stanowiących „wspólnotę interpretacyjną”.
181
Dobrym przykładem jest A. Aarnio: Essays…, op. cit., s. 196, który stwierdził, że reorientacja badań
w stronę analiz socjologiczno-empirycznych nie miała miejsca w historii dogmatyki.
182
Historię tego wydarzenia gruntownie przeanalizowali K. Grechenig, M. Gelter: The Transatlantic Divergence
in Legal Thought: American Law and Economics vs. German Doctrinalism, Hastings International and Comparative Law Review 2008, nr 1 (31), s. 295–360.
183
G.L. Seidler: W poszukiwaniu…, op. cit., s. 3.
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1906), wieloletniego dziekana Harvard Law School, który nawiązywał do tradycji
europejskiej184. Naukę prawa uprawianą w tradycji langdellowskiej Amerykanie
nazywają „formalizmem” lub „klasyczną myślą prawniczą”. W pierwszych dekadach
XX w. dogmatyczne podejście w prawoznawstwie zostało poddane ostrej krytyce
po obu stronach Atlantyku. O ile w Europie z różnych względów krytyka ta nie
odcisnęła istotnego piętna, to w USA zadała ona śmiertelny cios dogmatycznej
metodzie uprawiania nauk prawnych185. Przedstawiciele amerykańskiej doktryny
nigdy nie powrócili do klasycznych (dogmatycznych) metod zdyskredytowanych
przez realizm prawniczy i zostali zmuszeni do wyparcia się podejścia doktrynalnego186. Badania empiryczne prowadzone w duchu realizmu prawniczego konkludowały, że doktryna nie ma żadnego wpływu na faktyczne decyzje sędziów i dlatego
jest niepotrzebna187. Tak powstałą lukę z upływem czasu wypełniły interdyscyplinarne metody badawcze (przede wszystkim ekonomiczna analiza prawa), które —
przynajmniej z perspektywy elitarnych uczelni i periodyków — obecnie dominują
w amerykańskich naukach prawnych188. Niektórzy europejscy prawnicy twierdzą
wręcz, że amerykańscy profesorowie prawa nie są prawnikami, lecz ekonomistami,
którzy za przedmiot badań obrali sobie prawo189. Świadczy to o dużej rozbieżności
europejskich i amerykańskich nauk prawnych.
Choć mimo różnych niespójności i głosów krytyki nauki prawne przetrwały
w Europie w zasadniczo niezmienionej postaci, musiały one — jak pisze Peczenik
— „zapłacić wysoką cenę: wydziały prawa pełne są tzw. prawników technicznych,
którzy po prostu kontynuują badania doktrynalne na niskim poziomie abstrakcji,
w oderwaniu od wszelkiej głębszej reﬂeksji”190. Wypowiedź tę można potraktować
jako „refren historii”: już na początku XX w. I. Koschembahr-Łyskowski podawał, że
184

Obszernie myśl Langdella omawia T.C. Grey: Langdell’s…, op. cit., s. 1–54.
Jak podaje H. Kantorowicz, amerykańscy realiści prawni zrobili to, co ich europejscy koledzy tylko obiecali zrobić. Zob. H. Kantorowicz: Some Rationalism About Realism, Yale Law Journal 1934, t. 43, s. 1252.
186
K. Grechenig, M. Gelter: The Transatlantic…, op. cit., s. 316–318. Na temat skutków krytyki realistycznej
wiele mówią następujące słowa z 1988 r.: „These are not cheerful times for standard legal scholarship. In fact, the
ﬁeld is widely perceived as being in a state of disarray. It seems to lack a uniﬁed purpose, a coherent methodology,
a sense of forward motion, and a secure link to its past traditions. It is bedeviled by a gnawing sense that it should
adopt the methods of other disciplines but it is uncertain how the process is to be accomplished. The ﬁeld even
lacks a conceptual framework within which to criticize itself” (E.L. Rubin: The Practice…, op. cit., s. 1835). Historię
zmian amerykańskiego prawoznawstwa opisywał R.A. Posner: Legal Scholarship Today, Harvard Law Review
2002, nr 5 (115), s. 1314–1326. Wpływ zasad zatrudnienia w szkołach prawa na te zmiany omawiał idem: The State
of Legal Scholarship Today: A Comment on Schlag, Georgetown Law Journal 2009, nr 3 (97), s. 853–854.
187
E.H. Tiller, F.B. Cross: What is Legal Doctrine?, Northwestern University Law Review 2006, nr 1 (100),
s. 522–524.
188
Badania empiryczne wskazują, że o ile w czołowych periodykach amerykańskich metoda dogmatyczna
stosowana jest w 8% publikacji, to w Zjednoczonym Królestwie odsetek ten wynosi 32%, zaś we Francji 53%.
Większość pozostałych badań prowadzona była za pomocą metod „teoretycznych” (odpowiednio 65%, 48% i 36%).
Szerzej zob. R. Dibadj: Transatlantic…, op. cit., s. 173–204.
189
K. Grechenig, M. Gelter: The Transatlantic…, op. cit., s. 297.
190
„It had to pay a high price, though: Faculties of law are full of so-called technical jurists who simply continue to deal in legal doctrine on a low level of abstraction — devoid of all reﬂection” (A. Peczenik: A Treatise…,
op. cit., s. 76).
185
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„wydziały prawa wyłącznie miały na oku »fabrykacyę urzędników«”191. Prowadzi
to do istotnych problemów. Przykładowo w literaturze zagranicznej zorientowanie
badań doktrynalnych wyłącznie na normy prawne wskazuje się jako przyczynę
godnego pożałowania stanu teorii prawa handlowego192. Skutki rewolucji, która
miała miejsce w USA, są jednak niejednoznaczne, co zostanie omówione w zakończeniu artykułu.

5. INTEGRACYJNY PARADYGMAT METODOLOGICZNY
A. METODA FUNKCJONALNA I POJĘCIE ZJAWISKA PRAWNEGO
Metoda funkcjonalna polega na analizowaniu funkcji zjawisk prawnych,
tj. badaniu celów, które mają one realizować, a także ich skutków. Na pierwszy plan
wysuwają się tu nie funkcje prawa jako takiego, lecz funkcje jednostkowych emanacji prawa w postaci zjawisk prawnych. Pozwala się to skupić nie na treści norm,
lecz na ich skutkach; nie na argumentach doktrynalnych, lecz na wydarzeniach
społecznych193. Przez „metodę” mam tu na myśli zbiór założeń dotyczących określenia przedmiotu i celu badań194. Nazwa „metoda funkcjonalna” nawiązuje do artykułu Felixa Cohena Transcendental Nonsense and the Functional Approach (1935),
w którym metodę tę przeciwstawiono metodzie dogmatycznej195.
W literaturze prawniczej wyrażono pogląd, że metoda funkcjonalna jest swego
rodzaju „chimerą”, ponieważ nie posiada jednolitych podstaw teoretycznych196 ani nie
jest rozumiana jednolicie197. Niedostatkowi temu można zaradzić za pomocą następującej koncepcji teoretycznej. Jej osią jest pojęcie „zjawiska prawnego”, które eks191

Cyt. za: J. Mazurkiewicz: „Wszystko na sprzedaż!” Prawo umów wobec mizerii moralnej współczesnego
Zachodu (w:) Prawo kontraktów, pod red. Z. Kuniewicza i D. Sokołowskiej, Warszawa 2017, s. 302.
192
P. Mäntysaari: Organising the Firm: Theories of Commercial Law, Corporate Governance and Corporate
Law, Berlin–Heidelberg 2012, s. 15–16. Por. również R. van Gestel, H.W. Micklitz, M.P. Maduro: Methodology…,
op. cit., s. 3.
193
Por. R. Michaels: The Functional Method of Comparative Law (w:) The Oxford Handbook of Comparative
Law, eds. M. Reimann, R. Zimmermann, Oxford 2006, s. 342.
194
Por. T. Barankiewicz: Współczesne…, op. cit., s. 116.
195
Szerzej zob. F.S. Cohen: Transcendental Nonsense and the Functional Approach, Columbia Law Review
1935, nr 6 (35), s. 809–849. Uwaga terminologiczna: w badaniach komparatystycznych mianem „metody funkcjonalnej” określa się specyﬁczną metodę prawnoporównawczą. Z kolei z perspektywy ogólnego prawoznawstwa
niektórzy to, co ja nazwałem „metodą funkcjonalną”, prawdopodobnie woleliby nazwać „metodą socjologiczną”.
Por. H. Kelsen: The Function…, op. cit., s. 233; G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek: Wprowadzenie…, op. cit.,
s. 21, oraz T. Barankiewicz: Współczesne…, op. cit., s. 124. Jednak nazwa „metoda funkcjonalna” lepiej oddaje
istotę tej metody, tym bardziej że metody badawcze stosowane w socjologii nie pokrywają się całkowicie z metodami badań funkcjonalnych.
196
Por. R. Michaels: The Functional…, op. cit., s. 339–342.
197
Por. J. Armour, H. Hansmann, R. Kraakman, M. Pargendler: What is Corporate Law? (w:) The Anatomy
of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, eds. R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, L. Enriques,
H. Hansmann, G. Hertig, K. Hopt, H. Kanda, M. Pargendler, W.G. Ringe, E. Rock, Oxford 2017, s. 3–4.
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ponował w swych badaniach Z. Ziembiński198. Modyﬁkując koncepcję Ziembińskiego,
zjawiskiem prawnym nazywam uporządkowaną strukturę, na którą składają się:
1) aspekt realny zjawiska, czyli pewien zespół faktów empirycznych;
2) aspekt formalny zjawiska, czyli pewien zespół konstrukcji prawnych;
3) kwaliﬁkacja prawna, która faktom przypisuje konstrukcje prawne;
4) implikacja prawna pomiędzy konstrukcjami prawnymi oraz
5) odwzorowanie konsekwencji prawnych w świecie rzeczywistym.
Zaproponowana modyﬁkacja koncepcji Ziembińskiego polega przede wszystkim na uwzględnieniu explicite zależności pomiędzy faktami a konstrukcjami
prawnymi.
Ad 1: Zjawisko prawne istnieje tylko o tyle, o ile w rzeczywistości istnieje
pewien obiekt lub relacja, nastąpiło pewne wydarzenie itp. Niech R oznacza dziedzinę „rzeczywistą”, która zawiera obiekty empiryczne (np. organizmy żywe, dobra
materialne itp.) oraz relacje pomiędzy tymi obiektami. Przykładowo obiekty x, y to
dwoje ludzi, zaś r: x → y to relacja pomiędzy nimi polegająca na tym, że x (matka)
urodziła y (syna). Ta relacja faktyczna należy do dziedziny R, a więc do aspektu
realnego zjawiska prawnego.
Ad 2: O tym, że zjawisko ma charakter prawny, decyduje jego doniosłość
prawna, czyli to, że do faktów składających się na zjawisko przypisywana jest pewna konstrukcja prawna, taka jak osoba ﬁzyczna, stosunek prawny itp. Niech N
oznacza dziedzinę „normatywną”, która zawiera obiekty prawne (np. osoby prawne,
umowy itp.) i relacje pomiędzy nimi. W tej dziedzinie bytuje aspekt formalny zjawiska, który można uznać za (przeciw)obraz faktów199.
Ad 3: Formalny obraz faktów tworzony jest przez funktor typu F: R → N,
który przypisuje konstrukcje prawne do faktów, a więc F(x), F(y) to dwie
różne osoby fizyczne posiadające zdolność prawną (art. 8 § 1 k.c. 200), zaś
F(r): F(x) → F(y) to stosunek pokrewieństwa w linii prostej (art. 617 § 1 k.r.o.201),
a nawet więcej: stosunek macierzyństwa (art. 619 k.r.o.). Działanie funktora stanowi
kwaliﬁkację prawną faktów empirycznych. Fakty zakwaliﬁkowane prawnie, takie
jak stosunek macierzyństwa, należą do aspektu formalnego.
Ad 4: Implikacja prawna to endofunktor typu K: N → N, który wywodzi konsekwencje prawne z konstrukcji prawnych stanowiących obraz faktów. Przykłado198

Ziembiński podkreślał zwłaszcza istnienie dwóch aspektów zjawisk prawnych: formalnego (językowego)
oraz realnego (socjologicznego, psychologicznego, politycznego, ekonomicznego itd.). Nie zaproponował on jednak
żadnej jednoznacznej deﬁnicji zjawiska prawnego, zaś twierdzenie o dualności aspektów formalnych i realnych
niekiedy odnosił do zjawisk prawnych (Z. Ziembiński: Problemy…, op. cit., s. 76), a innymi razy do samego prawa
w ogólności (Z. Ziembiński: Charakterystyka…, op. cit., s. 12). O zjawiskach prawnych wiele pisał L. Petrażycki,
redukował on je jednak do aspektu psychologicznego. Por. L. Petrażycki: Wstęp…, op. cit., s. 51.
199
Fakty prawnie kwaliﬁkowane są obrazem faktów wejściowych względem funktora kwaliﬁkacji prawnej,
zaś konsekwencje prawne są przeciwobrazem faktów wyjściowych względem funktora rzeczywistego odwzorowania konsekwencji prawnych. Szerzej na ten temat w dalszej części tekstu.
200
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
201
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682).
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wo, zgodnie z art. 128 k.r.o. stosunkowi pokrewieństwa funktor przypisuje obowiązek alimentacyjny KF(r): KF(x) → KF(y) matki wobec syna. W tym przypadku
można mówić o inferencji jednej konstrukcji prawnej z innej. Inferencja ta dokonywana jest wewnątrz N, pozostaje ona więc w całości w aspekcie formalnym zjawiska.
Ad 5: Wreszcie funktor typu G: N → R odwzorowuje konstrukcje prawne
w dziedzinie rzeczywistej, co pozwala wyznaczyć empiryczne następstwa konsekwencji prawnych. Przykładowo obowiązkowi alimentacyjnemu funktor może
przypisywać przepływy pieniężne pomiędzy matką a synem. W ten sposób, wychodząc od faktu narodzin r: x → y, dochodzimy do pieniężnych świadczeń alimentacyjnych spełnianych przez matkę na rzecz syna, czyli GKF(r): GKF(x) → GKF(y).
Po zakończeniu całej sekwencji funktorów otrzymujemy fakty znajdujące się w aspekcie realnym zjawiska, tj. R.
Pewną uproszczoną konstrukcję zjawiska prawnego można przedstawić następująco w języku teorii zbiorów. Niech funktory będą funkcjami, zaś wszystkie inne
obiekty zbiorami. Jeżeli zespół wejściowych faktów empirycznych składających się
na badane zjawisko prawne oznaczymy jako f Ì R, zawężając funktor kwaliﬁkacji
prawnej do tej struktury, F|Φ: Φ → N, otrzymujemy formalny obraz faktów, czyli
F[Φ] = {F(f) Î N: f Î Φ}. Zawężenie endofunktora implikacji prawnej do tego
obrazu, F|F[Φ]: F[Φ] → N, pozwala z kolei uzyskać zbiór wszystkich konsekwencji
prawnych danego stanu faktycznego Φ, czyli κ[Φ] = {K|F[Φ]: (n) Î N: n Î F[Φ]}.
Konstrukcję zjawiska prawnego wieńczy ograniczenie funktora odwzorowania
implikacji prawnych w dziedzinie rzeczywistej, G|κ(f): κ(Φ) → R. Funktory działają
sekwencyjnie, a nie równolegle. Wynikiem końcowym sekwencji jest zbiór realnych
konsekwencji całego zjawiska, tj. G[κ(Φ)] = {GKF(f) Î R: f Î Φ}. Poniższy wykres
(wykres 2) przedstawia opisany model zjawiska prawnego w formie graﬁcznej.
Wykres 2. Model zjawiska prawnego (1)

r

F| Φ

GKF(r)

G| κ (f)

x→y

GKF(x) → GKF(y)

Źródło: opracowanie własne.
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Przedmiotem badań funkcjonalnych jest całe zjawisko prawne, czyli áF|Φ , K|F[Φ ] ,
G|κ(f)ñ (trzy strzałki lite, w tym ich dziedziny i przeciwdziedziny). Funktory nieograniczone F, K, G nie są, ściśle rzecz biorąc, przedmiotem takich badań. W badaniach
funkcjonalnych nie docieka się, w jaki sposób endofunktor K: N → N wywodzi
konsekwencje prawne w „czystej” dziedzinie normatywnej oderwanej od faktów
empirycznych202. W „czystej” dziedzinie normatywnej bytują takie stosunki prawne,
które K. Opałek nazwał stosunkami abstrakcyjnymi203. Byt stosunków abstrakcyjnych
jest niezależny od istnienia faktów empirycznych — można mówić o ich „istnieniu”
nawet wtedy, gdy w rzeczywistości nigdy nie zaistnieją fakty podpadające pod hipotezę odpowiedniej normy prawnej204. Z kolei metoda funkcjonalna zakłada implicite pewną formę naturalizmu lub realizmu prawniczego, ponieważ zespół kon-1
[F [Φ]] =
strukcji prawnych F[Φ] zawsze posiada swojego odpowiednika Φ = F|Φ
[
]
{f Î Φ: F|Φ (f) Î F Φ }w świecie realnym. Zapożyczając języka od J. Hage,
Φ można nazwać „faktami wejściowymi”, zaś G[κ(Φ )] „faktami wyjściowymi”205.
Wpisując zjawisko prawne w tę terminologię, otrzymujemy wykres 3 (na następnej
stronie).
Zjawiska prawne mogą być również złożone. W przeciwieństwie do zjawisk
prostych modelowanych schematem áF|Φ , K|F[Φ ] , G|κ(f)ñ, zjawiska złożone mogą się
składać z więcej niż jednego funktora każdego z trzech wskazanych typów F, K, G.
Trudno sobie wyobrazić, by dokładnie ten sam funktor kwaliﬁkacji prawnej obowiązywał na przykład w prawie cywilnym i karnym. Rzeczywiste skutki konsekwencji prawnych faktów odwzorowanych za pomocą obu rodzajów funktorów są
odmienne. Za przykład niech służy zespół faktów dotyczących kradzieży. Często
okoliczności faktyczne będą skutkowały odpowiedzialnością zarówno karną (pozbawienie wolności), jak i cywilną (odszkodowanie). Rezultatem odwzorowania tych
konsekwencji w rzeczywistości może być zamknięcie złodzieja w więzieniu (funktory karne) oraz wypływ aktywów z jego majątku do majątku poszkodowanego
(funktory cywilne). Ten sam zespół faktów wejściowych Φ może więc stanowić
202
Istotę rozważań „czysto normatywnych” dobrze obrazuje następujący cytat: „podmiot normatywny nie
posiada odpowiednika w świecie realnym […]. W rozumieniu normatywnym osoba ﬁzyczna jest taką samą »konstrukcją sztuczną«, jak osoba prawna — i cechy, związane z »realnością« nie są dla tego ujęcia miarodajne”
(S. Rundstein: Zasady teorji prawa, Warszawa 1924, s. 136–137 [cyt. za:] Ł. Franczak: Teoria spółki akcyjnej — charakter i znaczenie prawa akcyjnego dla ustroju spółki i praw akcjonariuszy, niepublikowana rozprawa doktorska,
marzec 2015, s. 87). M. Van Hoecke: Preface…, op. cit., s. vii, dociekania tego typu wiązał z „czysto wewnętrzną
analizą systemu prawa” charakterystyczną dla doktryny francuskiej.
203
Zob. G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek: Wprowadzenie…, op. cit., s. 144.
204
Przykładowo można sensownie stwierdzić, że zobowiązania naturalne „istnieją” w prawie polskim, nawet
gdyby żadna osoba podlegająca temu prawu nie posiadała takich zobowiązań. Ponieważ „czysta” dziedzina normatywna zawiera również inne konstrukcje prawne obok stosunków prawnych, podobnie można byłoby stwierdzić,
że przestępstwo bluźnierstwa „istnieje” w prawie saudyjskim, nawet gdyby nikt go nie popełnił.
205
J. Hage: The (Onto)logical Structure of Law: A Conceptual Toolkit for Legislators (w:) Logic in the Theory
and Practice of Lawmaking, eds. M. Araszkiewicz, K. Płeszka, Cham 2015, s. 37–38. W istocie Hage „faktami wejściowymi” nazwał F [Φ], zaś „faktami wyjściowymi” G[κ(Φ)], ponieważ rozważał jedynie to, co się
dzieje w N.
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element zarówno prostego, jak i złożonego zjawiska prawnego, a różnica dotyczy
jedynie perspektywy, tj. liczby analizowanych funktorów. Daje to dość dobry wgląd
w przyczyny nazwania omawianej metody badań metodą funkcjonalną: funktory
można bowiem skonceptualizować jako generalizację funkcji206.
Wykres 3. Model zjawiska prawnego (2)

Kwalifikacja prawna
faktów wejściowych

Implikacja
prawna
faktów
kwalifikowanych
Rzeczywiste odwzorowanie
konsekwencji prawnych

Źródło: opracowanie własne.

B. METODA FUNKCJONALNA A METODA DOGMATYCZNA
Ograniczenie metody badań prawniczych do metody dogmatycznej uniemożliwia badanie zjawisk prawnych, ponieważ uniwersum dyskursu — nawet zakładając, że jest zbliżone do powyższego modelu — obejmuje wówczas wyłącznie
oderwane od rzeczywistości abstrakcyjne stosunki prawne oraz zależności typu
N → N w dziedzinie normatywnej, a w najlepszym razie dodatkowo zależności typu R → N. Brakuje jednak zależności typu N → R, czyli określenia tego, w jaki
sposób prawo oddziałuje na rzeczywistość207. Problemy związane z ignorowaniem
tego aspektu dobrze ujmuje przykład podawany w politologii208. Jeżeli celem badań
jest określenie, w jakim stopniu chronione jest pewne prawo podmiotowe, naturalnym pomysłem może się wydawać analiza przepisów prawa za pomocą metody
formalno-dogmatycznej (którą politolodzy nazywają metodą instytucjonalno-prawną, ang. formal-legal analysis). Stosowanie wyłącznie tej metody prowadzić może
206

W teorii kategorii funktor można opisać jako dwie funkcje, które odwzorowują, odpowiednio, obiekty
i strzałki (morﬁzmy). Przystępny wykład teorii kategorii przedstawia S. Awodey: Category Theory, Oxford 2010.
Praktyczne zastosowania tej teorii w nauce prezentuje D.I. Spivak: Category Theory for the Sciences, Cambridge
2014.
207
R. van Gestel, H.W. Micklitz: Revitalizing…, op. cit., s. 2.
208
Przykład na podstawie: R. Bäcker i in.: Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016, s. 63.
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jednak do fałszywych wniosków, ponieważ prawo jest jedynie postulatem o charakterze normatywnym, a nie deskryptywnym stwierdzeniem faktów. Przepisy nie dają
odpowiedzi na pytania dotyczące faktycznego funkcjonowania prawa. Dlatego metoda dogmatyczna jest nieadekwatna do badania zjawisk prawnych. Jak ulał pasują
tu słowa M. Zirka-Sadowskiego, zdaniem którego „ograniczenie myśli prawniczej
tylko do kręgu rozważań prowadzonych w poszczególnych dogmatykach […] jest
niewystarczające dla zrozumienia prawa i dla jego prawidłowego stosowania”209.
Opinię o daleko idącym ograniczeniu tradycyjnych „metod prawniczych”
wyraził także J. Menkes w jednej z recenzji. Jego zdaniem pytania dotyczące zasadności wdrożenia reform instytucjonalnych przez Międzynarodowy Bank Odbudowy
i Rozwoju „nie są pytaniami prawniczymi i odpowiedzi na nie nie sposób uzyskać
metodami prawniczymi”210. Postawienie sobie przez doktorantkę celu w postaci
„analizy współzależności pomiędzy reformami a poprawą sprawności działania” tej
instytucji skłoniło tego recenzenta do stwierdzenia, że „ani Ona, ani nikt inny takiej
współzależności metodami prawniczymi nie zbada”211. Te kategoryczne stwierdzenia są zupełnie zrozumiałe, gdy weźmie się pod uwagę, że „metody prawnicze”
zasadniczo ignorują fakty empiryczne, kierując się ku normom prawnym.
Nie da się jednak pominąć metody dogmatycznej przy prowadzeniu badań
funkcjonalnych. Zdaniem Ziembińskiego: „Badania nad aspektami realnymi prawa
z konieczności nawiązywać muszą do badań nad aspektami formalnymi prawa,
a konstruowane w pewnym sensie równoległe teorie dotyczące prawa w różnych
jego aspektach muszą być ze sobą w wielu punktach powiązane”212. Przy badaniach
funkcjonalnych owymi „równoległymi teoriami” są po prostu różne funktory powiązane za pomocą odwzorowywanych obiektów i relacji. Określenie sposobu
działania funktorów typu R → N oraz N → N wymaga ustalenia treści prawa pozytywnego obowiązującego w „czystej” dziedzinie normatywnej, co oczywiście rodzi
konieczność dokonania wykładni przepisów. Pytanie dotyczy choćby tego, jakie
konstrukcje prawne „bytują” w N. Wpisując zjawisko prawne w schemat normy
prawnej, F[Φ] można ująć jako konkretną hipotezę, zaś κ(Φ) jako konkretną dyspozycję normy. Wówczas funktor implikacji prawnej K|F [Φ] po prostu przypisuje nakazy (zakazy) do poszczególnych adresatów norm. Jednak przy badaniu funkcjonalnym
treść abstrakcyjnych norm prawnych znajduje się poza uniwersum dyskursu. Funktor K|F [Φ] operuje tylko na konkretnych stosunkach prawnych. Norma traktowana
jest jako metateoretyczne datum, a nie jako obiekt badań213. Innymi słowy, abstrakcyjne normy są „traktowane wyłącznie instrumentalnie, nie zaś jako obiekt poznania
o wartości samej w sobie”214.
209

M. Zirk-Sadowski: Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi prawa, Kraków 2000, s. 8.
J. Menkes: Recenzja rozprawy doktorskiej Edyty Wakuluk [UwB], niepubl., Warszawa 2016, s. 4.
211
Ibidem, s. 5.
212
Z. Ziembiński: Charakterystyka…, op. cit., s. 12.
213
Por. A. Aarnio: Essays…, op. cit., s. 22.
214
M. Kasiński: Poszukiwania…, op. cit., s. 40.
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Funktory mogą być ze sobą powiązane w sposób mniej lub bardziej ścisły, a narzędzia pozwalające formalizować te powiązania można czerpać z gotowych wzorców
dostarczanych przez nauki formalne. Siłę ekspresji funktorów obrazują choćby badania
S. Szawiela, który za pomocą jednego funktora zrekonstruował podstawy mechaniki
kwantowej215. Przyjęcie odpowiedniego języka jest kluczowe dla możliwości integracji prawoznawstwa z resztą nauk. W naukach prawnych brak jest bowiem wystarczającej formalizacji stawianych tez, hipotez, twierdzeń itp. Nie bez powodu Kuhn stwierdził, że siła danej dziedziny nauki co do zasady zwiększa się wraz ze wzrostem liczby
jej twierdzeń dających się ująć w formę symboli logicznych lub matematycznych216.
Pozwala to nie tylko precyzyjniej i zwięźlej formułować problemy, lecz także szybciej
je rozwiązywać. Ponadto wnioskowanie sformalizowane łatwiej poddaje się weryﬁkacji lub falsyﬁkacji, co pozwala unikać jałowych sporów słownych.
Nie należy jednak oczekiwać, by zawsze konieczne było posługiwanie się
wysoce sformalizowanym językiem przy analizie zjawisk prawnych. W większości
przypadków jako punkt wyjścia wystarczające powinno być:
• wyodrębnienie najważniejszych, charakterystycznych faktów związanych
z problemem społecznym stanowiącym inspirację badawczą;
• ogólne zidentyﬁkowanie konstrukcji prawnych mających zastosowanie do tych
faktów w drodze kwaliﬁkacji prawnej oraz
• pewne pojęcie o tym, jakie rzeczywiste skutki typu R → R zazwyczaj łączą się
z badanymi zjawiskami prawnymi217.
Punktem wyjścia dla badań funkcjonalnych jest nie instytucja lub norma prawna, lecz okoliczności faktyczne dotyczące normowanej dziedziny życia społecznego. Podejście to bazuje na założeniu, że właśnie ten (od problemu do instytucji),
a nie odwrotny (od instytucji do problemu) kierunek badań ma dużo większe szanse powodzenia218. Jest on również odporny na doraźne zmiany w prawie219. Instytucje prawne są kruchymi podstawami badań, ponieważ mogą po prostu zniknąć
z woli prawodawcy. Uchylenie przepisów stanowiących przedmiot badania przed
jego zakończeniem może całkowicie przekreślić sensowność kontynuowania analizy dogmatycznej, gdyż problem staje się historyczny. Jednakże uchylenie przepisu nie „uchyla” problemu społecznego, który był przedmiotem regulacji. Problem
pozostaje i może być dalej przedmiotem badań, które po prostu doprowadzą do
innych instytucji prawnych (lub konkluzji o istnieniu luki). Ten aspekt metody
215

S. Szawiel: Categories of Physical Processes, eprint arXiv:1709.09096 [math-ph] 2017.
T.S Kuhn: The Structure…, op. cit., s. 182–183.
217
Ten ostatni punkt podkreślała C. Sandgren: On Empirical…, op. cit., s. 467. Przez skutek typu R → R należy rozumieć pewien związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy faktami empirycznymi, który istnieje dzięki
pośrednictwu konstrukcji prawnych. Explicite mowa jest o sekwencji R → N → R, niemniej na samym początku
analizy badacz może jeszcze nie być świadom, w jaki sposób pośrednictwo konstrukcji prawnych oddziałuje na
fakty. Jest to część pogłębionego badania zjawiska.
218
Por. P. Wahlgren: On the Future…, op. cit., s. 521. O kierunkach badań pisała C. Sandgren: On Empirical…,
op. cit., s. 450–452.
219
C. Sandgren: On Empirical…, op. cit., s. 452.
216
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funkcjonalnej pozwala naukowcom przeciwstawić się owczemu pędowi za modnymi tematami narzucanymi przez zmiany prawa i skupić się na wypracowaniu własnych, długoterminowych programów badań220.
Powyższe nie oznacza, że łączenie problemów dogmatycznych i funkcjonalnych
w ramach pojedynczych badań jest niedopuszczalne. Wręcz przeciwnie, rozszczepienie obu rodzajów problemów pomiędzy różne dyscypliny prowadzi do sytuacji schizofrenicznej, w której wyniki nie są integrowane w jakikolwiek systematyczny sposób
na poziomie prawoznawstwa221. Tymczasem badacz pragnący rozwiązać funkcjonalny problem prawny jest zmuszony dokonywać ustaleń dogmatycznych stanowiących
podstawę modelu zjawiska prawnego. Zbudowanie takiego modelu często wymagać
będzie kwaliﬁkacji prawnej wielu zbiorów lub pojedynczych faktów empirycznych.
Traktowanie każdego przypadku kwaliﬁkacji jako zmiennej skutkowałoby rosnącą
wykładniczo złożonością modelu. Stąd ustalenia dogmatycznoprawne są nieodzownym
elementem badania funkcjonalnego, ponieważ zmniejszają one liczbę stopni swobody modelu zjawiska prawnego222. Wiedza dogmatyczna jest więc warunkiem sine qua
non badań funkcjonalnych223. Wyodrębnienie metody funkcjonalnej uzmysławia
jednak daleko idącą odmienność obu procesów. „Integracyjność” zaproponowanego
w niniejszym artykule alternatywnego paradygmatu polega na tym, że zakłada on
korzystanie w trakcie badań z obu metod: dogmatycznej i funkcjonalnej.

C. KONSEKWENCJE METODY FUNKCJONALNEJ
Metoda funkcjonalna konsumuje (pochłania) wiele metod badawczych wyróżnianych w naukach prawnych. Choć może się to wydawać nazbyt „imperialistyczne”,
zaletą tego podejścia jest wyznaczenie wspólnych ram dla badań funkcjonalnych.
Poszczególne badania mogą koncentrować się na różnych aspektach zjawisk prawnych — ktoś może być zainteresowany problemami empirycznymi w dziedzinie R
albo interakcją różnych konstrukcji prawnych w N, a kto inny teoretycznym problemem konstrukcji funktorów. Podkreślenia wymaga fakt, że badanie funkcjonalne
nie jest równoznaczne z badaniem empirycznym. Możliwe jest prowadzenie badań
funkcjonalnych zupełnie teoretycznie. Przykładowo model zjawiska prawnego
wykorzystać można do stworzenia hipotetycznych scenariuszy wydarzeń („kazusów”), które zostaną poddane (hipotetycznej) analizie przypadku (case study)224.
220

R. van Gestel, H.W. Micklitz: Revitalizing…, op. cit., s. 9.
Tak M. Van Hoecke: Legal…, op. cit., s. 2–3.
222
Por. M.M. Siems: The Taxonomy of Interdisciplinary Legal Research: Finding the Way Out of the Desert,
Journal of Commonwealth Law and Legal Education 2009, nr 1 (7), s. 12.
223
Tak J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 4 i 16–17. Por. również J. Struiksma: Legal…, op. cit.,
s. 32, gdzie autor stwierdza, że interdyscyplinarne badanie prawa byłoby niemożliwe bez dogmatyki.
224
Jest to zasadniczo zgodne z metodologią tworzenia modeli ekonomicznych, a w dodatku dobrze wpisuje się
w tradycyjne metody prawnicze. Por. I. Gilboa, A. Postlewaite, L. Samuelson, D. Schmeidler: Economic Models
as Analogies, The Economic Journal 2014, t. 124, s. F513–F533.
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Ograniczona empiryczność badań może być niekiedy skutkiem istnienia parametrów
nieobserwowalnych lub zmiennych ukrytych, takich jak na przykład: wartość rynkowa aktywów niestanowiących przedmiotu obrotu na jakimkolwiek rynku, jakość
życia, poziom szczęścia itp. W innych przypadkach badacz może być bardziej zainteresowany tym, by zmierzyć, jak zjawiska prawne faktycznie oddziałują na
uczestników obrotu. Gdy dane są obserwowalne, wyniki badań empirycznych mogą
następnie służyć do stworzenia modelu teoretycznego objaśniającego te dane.
Wspólna baza zapewnia interkomunikowalność wyników różnego rodzaju badań
funkcjonalnych: czy to empirycznych, czy też teoretycznych. W ten sposób w ramach
metody funkcjonalnej problematyka płaszczyzn badawczych łączy się z kwestią
zewnętrznej integracji nauk prawnych225. Być może najbardziej rozbudowane ujęcie
tego połączenia zaproponował G.L. Seidler, opracowując system wszechstronnej
analizy prawa226. Metodę funkcjonalną można uznać za kontynuację programu rozpoczętego przez Seidlera.
Przy stosowaniu metody funkcjonalnej fundamentalnej zmianie ulega nie tylko
metodologia, lecz także ontologia badań prawniczych, i to na dwa sposoby227. Po
pierwsze, po stronie N podstawowymi zmiennymi są obiekty prawne i relacje pomiędzy nimi, a nie normy prawne. Trudno twierdzić, że „osoba ﬁzyczna” jest jakąkolwiek normą, niewątpliwie jest jednak pewną konstrukcją prawną, fundamentalną
w prawie cywilnym (art. 1 k.c.). Konstrukcja ta stanowi część składową wielu abstrakcyjnych norm prawnych, które w badaniu funkcjonalnym należą do metateorii.
Normy prawne są zbyt złożonym pojęciem, aby mogły one stanowić podstawową
jednostkę budowy teorii prawnej. Po drugie, do uniwersum dyskursu, po stronie R,
wkraczają fakty. W ten sposób w zasięgu badania prawnego pojawiają się problemy
empiryczne. Zdaniem G.L. Seidlera, H. Groszyka i A. Pieniążka współcześnie dogmatyka wykracza poza metodę dogmatyczną i stawia sobie za cel badanie oddziaływania prawa na adresatów norm. „Taki wymiar dyscyplin szczegółowych prawa
wymaga stosowania wielu innych metod badania prawa”228. Wydaje się, że jest to
właśnie kierunek, w którym zmierza polska dogmatyka. Metody empiryczne, statystyczne, socjologiczne i ekonomiczne, które wpisują się w ten trend, pojawiały się
w co czwartej zbadanej recenzji229. Jak podaje M. Kasiński, „współcześnie mamy do
czynienia z wielością konkurujących między sobą paradygmatów, zarówno na obszarze ogólnego prawoznawstwa, jak i w jego dyscyplinach szczegółowych”230.
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Na temat tego związku zob. P. Jabłoński: Polskie…, op. cit., s. 131–166.
G.L. Seidler: W poszukiwaniu…, op. cit., s. 1–22. Koncepcję tę omawiał L. Leszczyński: Profesora
G.L. Seidlera koncepcja wielopłaszczyznowej analizy prawa, Annales UMCS. Sectio G 2014, t. 61, s. 95–105.
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Ontologia badań funkcjonalnych jest dość blisko związana z ontologią instytucjonalnej teorii prawa. Por.
N. MacCormick, O. Weinberger: An Institutional Theory of Law: New Approaches to Legal Positivism, Dordrecht
1992, s. 9–16.
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G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek: Wprowadzenie…, op. cit., s. 17.
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Chodzi tu o udział liczby unikalnych recenzji, w których wymieniono którąkolwiek z tych metod (121)
w ogólnej liczbie recenzji skorygowanej o recenzje milczące na temat metod badawczych (437).
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Funkcjonalne i empiryczne badanie prawa wymaga spojrzenia na system prawny „z zewnątrz”231. Przykładowo przy badaniu funkcjonalnym luka prawna akceptowana i wykorzystywana w rzeczywistości przez uczestników obrotu przestaje być
problemem „właściwej” interpretacji prawa przez organy funkcjonujące „wewnątrz”
systemu, nakierowanej na domknięcie luki. Zamiast tego luka ta staje się potencjalnym problemem społecznym, który może wymagać „zewnętrznego” rozwiązania
socjotechnicznego. Rozwiązanie to może polegać zarówno na zmianie praktyki
stosowania prawa (de lege sententiae), jak i na interwencji prawodawczej (de lege
ferenda). W tym punkcie ujawnia się właśnie „stosowalność” badań funkcjonalnych.
Wynik badań funkcjonalnych jest w pierwszym rzędzie interesujący nie dla zawodowego prawnika, którego interesuje treść obowiązującego prawa pozytywnego,
lecz dla polityka, którego interesuje możliwość ukształtowania stosunków społecznych za pomocą prawa. Choć dogmatyka również przedstawia postulaty de lege
ferenda, są one oparte wyłącznie na wynikach badań nad normami prawnymi, a nie
nad problemami społecznymi. Takie postulaty doktrynalne stanowią przysłowiowe
„wróżenie z fusów”232. Większym zainteresowaniem dogmatyki cieszą się problemy
stosowania, a nie stanowienia prawa. Współcześnie w procesach stanowienia
prawa obserwuje się rosnącą rolę politologów, kosztem roli prawników233. Wiązać
to należy właśnie z brakiem zainteresowania doktryny problemami socjotechnicznymi. Zdaniem Kelsena, gdy chodzi o stanowienie prawa, jedyną przewagą prawnika nad politykiem jest to, że prawnik jest socjotechnikiem234. Gdy przestaje on
być socjotechnikiem, traci tę przewagę.

D. METODA FUNKCJONALNA
A WIELOPŁASZCZYZNOWA KONCEPCJA PRAWA
Zaproponowana deﬁnicja zjawiska prawnego daje pewną odpowiedź na pytanie, na czym polega związek pomiędzy poszczególnymi komponentami wielopłaszczyznowej koncepcji prawa. Nie jest to miejsce na szczegółowe omawianie implikacji teoretycznych235, dlatego wystarczyć musi posłużenie się przykładami.
W ekonomicznej analizie prawa z reguły bada się płaszczyznę socjologiczną (eko231

Wybór literatury dotyczącej perspektywy zewnętrznej i wewnętrznej podaje J.M. Smits: What is Legal
Doctrine…, op. cit., s. 5.
232
Tak Ł. Franczak: Teoria…, op. cit., s. 26.
233
R. van Gestel, H.W. Micklitz: Revitalizing…, op. cit., s. 14–15. Jak podaje M. Kasiński: Poszukiwania…,
op. cit., s. 34, ortodoksyjnie pozytywistyczna doktryna sama pozbawiała się wpływu na racjonalizację prawa,
uskarżając się równocześnie na ignorowanie jej ustaleń przez polityków.
234
H. Kelsen: The Function…, op. cit., s. 238.
235
T. Gizbert-Studnicki, A. Dyrda, A. Grabowski: Metodologiczne…, op. cit., s. 22, stwierdzili, że wielopłaszczyznowa koncepcja prawa nie wyszła ze stadium preteoretycznego, „gdyż nie była w stanie udzielić odpowiedzi
na pytanie o naturę związków między poszczególnymi płaszczyznami” prawa. Zdaniem niektórych autorów aspekt
formalny i realny prawa są wzajemnie autonomiczne. Jednak zaproponowana deﬁnicja zjawiska prawnego łączy
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nomiczną) zjawisk prawnych, a zwłaszcza wpływ prawa na procesy gospodarcze
według schematu N → R. Przykładowo obowiązywanie określonych przepisów
prawa może zachęcać lub zniechęcać uczestników rynku do angażowania się
w dany rodzaj działalności. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by analizować płaszczyznę psychologiczną prawa, na przykład motywów, jakimi kierują się adresaci
norm przy podejmowaniu decyzji, czy należy ich przestrzegać. Odpowiedź na to
pytanie pozwoliłaby sparametryzować funktory typu N → R. Z kolei w płaszczyźnie aksjologicznej można choćby rozważać wpływ systemu wartości przyjętego
przez dane społeczeństwo (prawodawcę) na zakres dopuszczalnych implikacji
prawnych typu N → N dla różnych zjawisk prawnych. Pod tym względem zaproponowana koncepcja jest wystarczająco elastyczna. Wypada tylko podkreślić, że
istotne jest nie wyszczególnienie takich czy innych płaszczyzn prawa lub jego badania, lecz wyraźne odróżnienie realnego i formalnego aspektu badanych zjawisk
prawnych236 i powiązanie obu aspektów za pomocą odpowiednich funktorów. Założenie o istnieniu dla każdego zjawiska prawnego funktorów łączących jego elementy stanowi fundamentalną tezę o dualności.
Powyższe wyliczenie każe wątpić w trafność stwierdzeń zachęcających do
porzucenia wielopłaszczyznowej koncepcji prawa jako „odchodzącej w cień tradycji polskiej teorii prawa”237. Niewątpliwie adekwatne ujęcie tej koncepcji jest wielkim wyzwaniem, ale przypuszczam, że już obecnie dostępne narzędzia różnych nauk
formalnych byłyby wystarczające do sprostania temu wyzwaniu. Wymagałoby to
jednak otwarcia się przez prawników na zupełnie nowe metody badawcze. Przykładowo — odwołując się do wcześniejszego przykładu — przepływy pieniężne
z tytułu świadczeń alimentacyjnych GKF(r): GKF(x) → GKF(y) siłą rzeczy następują w późniejszym okresie niż narodziny r: x → y (albo przynajmniej niż poczęcie).
W ten sposób do modelu wkracza funkcja ewolucyjna, której argumentem jest czas,
zaś prawo staje się złożonym układem dynamicznym238. Co więcej, ewolucja ma
charakter dwufazowy (ang. dual phase evolution)239, ponieważ prawo, wskutek
działania funktorów składających się na zjawiska prawne, stale przesuwa się pomiędzy dwiema fazami: realną i normatywną. Rezultatem ewolucji dwufazowej jest
oba aspekty w jedną strukturę, w ramach której są one współzależne. Związane z tym wnioski teoretyczne muszą
być jednak przedmiotem odrębnego opracowania.
236
Por. Z. Ziembiński: Problemy…, op. cit., s. 93–95.
237
Zob. T. Gizbert-Studnicki, A. Dyrda, A. Grabowski: Metodologiczne…, op. cit., s. 22.
238
Złożoność (a zwłaszcza sprzężenia zwrotne) oraz dynamikę prawa podkreślał G.L. Seidler: W poszukiwaniu…,
op. cit., s. 5–6. Znaczenie ogólnej teorii systemów dla przyszłości prawoznawstwa podkreślane jest przez administratywistów; zob. M. Kasiński: Poszukiwania…, op. cit., s. 41.
239
Na temat ewolucji dwufazowej ogólnie zob. D.G. Green, J. Liu, H.A. Abbass: Dual Phase Evolution, New
York 2014. Green, Liu i Abbass opisują szczególny rodzaj ewolucji dwufazowej, w której istnieje pewna sieć
stanowiąca podstawę układu, zaś fazy są reprezentowane przez grafy spójne i niespójne. Układy dwufazowe bazują na modelu Erdősa–Rényiego, który generuje losowe grafy podlegające tzw. lawinie łączności (ang. connectivity avalanche) wraz ze wzrostem gęstości krawędzi w graﬁe. Jednakże podstawowa idea, zgodnie z którą dochodzi do nagłych zmian pomiędzy dwiema jakościowo odmiennymi fazami, może mieć zastosowanie także do
przypadków, w których różnica jakościowa powstaje z przyczyn innych niż wzrastająca liczba krawędzi grafu.
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między innymi powstawanie norm prawnych, które w tym ujęciu stanowią tzw.
własności emergentne prawa.
Powyższe uwagi dają dość dobry wgląd w przyczyny dużej złożoności wielopłaszczyznowej koncepcji prawa. Jako podstawowy problem tej koncepcji jawią się
zbyt wysokie ambicje, które powinny zostać wyznaczone na rozsądniejszym poziomie. Owocniejsze od analizy całego systemu prawa okazać się może funkcjonalne
badanie poszczególnych zjawisk prawnych. W badaniu takim prawo traktowane jest
jako coś więcej niż tylko system norm wywodzonych ze znaków językowych: staje
się ono systemem społecznym. Wiążące się z tym problemy prawne Ziembiński
nazwał problemami socjotechnicznymi240. O ile problemy dogmatyczne dotyczą
tego, jakie normy są obowiązujące i — wtórnie — jaka jest kwaliﬁkacja prawna
różnych zdarzeń, to problemy socjotechniczne dotyczą tego, jak przez odpowiednie
stanowienie i stosowanie prawa uzyskać zamierzone skutki społeczne. Problemy
socjotechniczne należą więc do polityki prawa, której istotą jest uzasadnione naukowo przewidywanie następstw przepisów prawa oraz opracowywanie sposobów
wprowadzania zmian prawnych gwarantujących wywołanie pożądanych skutków
społecznych241. Choć w dogmatyce eksponuje się problemy dogmatyczne, to
w istocie trudno znaleźć przykłady rozstrzygania tych problemów w całkowitym
oderwaniu od problematyki socjotechnicznej (polityczno-prawnej). Dlatego zdaniem
Ziembińskiego posługiwanie się nazwą „dogmatyka” jest mylące, gdyż nie odzwierciedla dominacji problemów socjotechnicznych242. Zamiast tego Ziembiński pisał
o „szczegółowych naukach prawnych”, które miały podejmować problemy dogmatyczne, socjotechniczne i teoretyczne. W ten sposób dogmatyka miała zostać
poddana metodologii empirycznej socjologii243. Zarówno program Ziembińskiego,
jak i wcześniej wspomniany system Seidlera, ewidentnie wpisują się w integracyjny model nauk prawnych Jerzego Wróblewskiego244.
Ziembiński przed szczegółowymi naukami prawnymi stawiał zadanie tworzenia teorii zjawisk prawnych245. O ile w teorii prawa bada się pojęcie („naturę”)
240

Zob. Z. Ziembiński: Charakterystyka…, op. cit., s. 14–16.
Por. L. Petrażycki: Wstęp…, op. cit., s. 13–14.
242
J. Leszczyński: Pozytywizacja…, op. cit., s. 28. Podobnego zdania był S. Ehrlich, który twierdził wręcz, że
dogmatyka nie jest nauką prawną. Zob. I. Zachariasz: Prawo…, op. cit., s. 45.
243
Por. J. Leszczyński: Pozytywizacja…, op. cit., s. 33.
244
Por. J. Wróblewski: Contemporary models of the legal sciences, Wrocław 1989, s. 106. Stanowisko polskich
teoretyków prawa koresponduje z ujęciem Kelsena, który prawo uznawał za szczególny rodzaj socjotechniki (ang.
speciﬁc social technique), czyli instrumentu oddziaływania na społeczeństwo. Zob. H. Kelsen: General…, op. cit.,
s. 15–29. Ten wątek myśli Kelsena nie jest spójny z treścią jego „czystej teorii prawa”, niemniej koresponduje on
z funkcjami tej teorii. Kelsen za główną funkcję swej teorii uznał przygotowanie fundamentów pozwalających
stworzyć stosowaną naukę prawa (ang. applied science of law). Choć nie wyjaśnił on tego terminu, ewidentnie nie
uznawał tradycyjnej dogmatyki za taką naukę. Z uwagi na ten cel Kelsen dość przewrotnie twierdził, że w tym
sensie jego teoria jest radykalnie realistyczna. Zob. H. Kelsen: The Function…, op. cit., s. 237.
245
Z. Ziembiński: Charakterystyka…, op. cit., s. 11–13. A. Bator, Z. Pulka, A. Sulikowski: Czy koniec teorii…,
op. cit., s. 24, nie bez pewnej racji stwierdzili, że postulat Ziembińskiego o potrzebie budowania teorii zjawisk
prawnych był enigmatyczny. Niewątpliwie istotną przyczyną tego stanu rzeczy był brak precyzyjnie zdeﬁniowanego pojęcia zjawiska prawnego.
241
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prawa jako całości, o tyle w naukach szczegółowych wystarczające jest budowanie
teorii dotyczących określonych rodzajów zjawisk prawnych. Moglibyśmy więc
mówić przykładowo o teorii umów, teorii spółek handlowych, teorii związków
małżeńskich itp. albo nawet węziej: o teorii umów sprzedaży lokali mieszkalnych,
teorii spółek budowlanych, teorii telepracy itp. Nawiązuje to do koncepcji teorii
średniego zasięgu246. Punktem wyjścia jest nie prawo rozumiane jako abstrakcyjny
zbiór norm, lecz empiryczny problem społeczny dający się opisać jako zjawisko
prawne. Poprzez badanie tego zjawiska, w procesie abstrahowania, tworzone są
twierdzenia o charakterze ogólnym. Teorie średniego zasięgu mają tę zaletę, że ich
modele mogą posługiwać się mniejszą liczbą zmiennych niż modele teorii dotyczących całego systemu prawnego. „Rozstrzał” pytań empirycznych stawianych przez
prawodawcę uniemożliwia zbadanie ich wszystkich, zaś poziom ich skomplikowania wskutek wpływu nieprzeliczalnej ilości zmiennych czyni zadanie tworzenia
dobrze ufundowanych teorii naukowych niemal niewykonalnym247. Niska złożoność
teorii średniego zasięgu jest więc kluczowa dla powodzenia badań funkcjonalnych,
zaś wymaganie, by teoria dokładnie opisywała wszystkie zjawiska prawne (czy
nawet wszystkie aspekty danego rodzaju zjawisk), jest nierealistyczne, gdyż wyznacza niemożliwy do spełnienia standard adekwatności248. Zadanie konsolidacji
poszczególnych teorii zjawisk prawnych w teorie o coraz większym zasięgu można
pozostawić teorii prawa sensu stricto. Punktem wyjścia dla takiego procesu konsolidacyjnego muszą być jednak istniejące, adekwatne teorie zjawisk prawnych średniego zasięgu wypracowane w naukach szczegółowych.

6. KONKLUZJE
Niniejsze badanie zrealizowało dwa cele. Po pierwsze, potwierdzono empirycznie hipotezę o istnieniu dominującego w polskiej dogmatyce prawa paradygmatu metodologicznego, który koncentruje się wokół trzech metod: dogmatycznej,
komparatystycznej i historycznej. Wiodąca jest metoda dogmatyczna, zaś pozostałe dwie mają charakter pomocniczy. Inne metody analizy prawa mają znaczenie
marginalne. Podstawy tego paradygmatu można ująć w kilka dogmatów, które dotyczą przede wszystkim postrzegania prawa jako systemu norm oraz upatrywania
celu dogmatyki w służeniu praktyce prawniczej. Po drugie, zaproponowano alternatywę wobec tego dominującego paradygmatu. Koncentruje się ona wokół duali246

Szerzej zob. A. Piechocka-Kałużna: O stanowieniu teorii średniego zasięgu w naukach społecznych.
Rozważania na przykładzie nauki rachunkowości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, z. 4,
s. 215–231.
247
Por. C. Sandgren: On Empirical…, op. cit., s. 445. Istotność problemu liczby zmiennych podkreślał także
G.L. Seidler: W poszukiwaniu…, op. cit., s. 5.
248
Na temat adekwatności teorii naukowych zob. L. Petrażycki: Wstęp…, op. cit., s. 122–159.
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stycznej koncepcji zjawiska prawnego, które badane jest za pomocą metody funkcjonalnej. Pozwala to wprowadzić do ontologii badań prawniczych fakty empiryczne i w ten sposób związać konstrukcje prawne z rzeczywistością. W ujęciu
funkcjonalnym prawo traktowane jest nie tylko jako system norm, lecz jako złożony i dynamiczny system społeczny podlegający ewolucji dwufazowej.
Prześledzenie historycznego rozwoju paradygmatów prawoznawstwa po obu
stronach Atlantyku wyeksponowało pogłębiającą się od ubiegłego wieku rozbieżność
europejskiej i amerykańskiej myśli prawniczej. O ile w Europie dogmatyczny styl
uprawiania nauk prawnych pozostał zasadniczo niezmieniony, o tyle w USA doszło
do zmiany paradygmatu (rewolucji naukowej). Implikacje tego wydarzenia są niejednoznaczne.
Z jednej strony amerykańskie nauki prawne zdołały silnie zintegrować się
z pozostałymi naukami społecznymi, zwłaszcza ekonomią. Europejskiej dogmatyce prawa zarzuca się, że straciła ona swój charakter jako nauki społecznej: gdy
dogmatycy nie są całkowicie świadomi tego, że przedmiotem ich badań jest
w istocie społeczeństwo, badania te redukują się do interpretacji symboli249. Dogmatyczny formalizm sprawia, że nauki prawne stają się ślepe na świat rzeczywisty250. Jednak świat norm prawnych jest przecież tylko obrazem faktów i bez nich
nie istnieje. Pod tym względem zewnętrzną integrację dogmatyki należałoby ocenić pozytywnie, gdyż przypomina ona dogmatykom o prawdziwym przedmiocie
ich badań. Ma to również korzystne przełożenie na inne obszary badań prawniczych.
Przykładowo bardziej rygorystyczna metodologia nawiązująca do nauk ścisłych
mogłaby pozwolić prawnikom skuteczniej konkurować o granty badawcze z przedstawicielami innych nauk społecznych251. Możliwe stałoby się stosowanie powszechnie uznanych kryteriów jakościowych — takich jak oryginalność, rygor,
istotność czy kompletność — do dogmatyki252. Zewnętrzne zintegrowanie nauk
prawnych pozwala ponadto zaoszczędzić czas, zapobiegając powtarzaniu podobnych badań w różnych dyscyplinach253. Badania interdyscyplinarne są również
bardziej relewantne dla problematyki stanowienia prawa (polityki prawa), która
pod wpływem pozytywizmu prawniczego została wyparta z kręgu zainteresowań
dogmatycznych na rzecz problematyki stosowania prawa254. Gdyby doktryna prawa opracowywała sposoby wdrożenia różnych rozwiązań prawnych, politycy
mogliby się skupić na pytaniach dotyczących tego, co i dlaczego należy osiągnąć,
zamiast burzliwego debatowania na temat tego, jak to osiągnąć. Dla osób zainte249

A. Aarnio: Essays…, op. cit., s. 24.
Por. D. Rosenberg: The Hidden…, op. cit., s. 19.
251
R. van Gestel, H.W. Micklitz, M.P. Maduro: Methodology…, op. cit., s. 18.
252
Tak J.B.M. Vranken: Methodology of Legal Doctrinal Research: A Comment on Westerman (w:) Methodologies…, op. cit., ed. M. Van Hoecke, s. 120.
253
Por. J. Łakomy: Pojęcie…, op. cit., s. 61.
254
D. Rosenberg: The Hidden…, op. cit., s. 18, oraz K. Grechenig, M. Gelter: The Transatlantic…, op. cit.,
s. 340–359.
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resowanych bardziej stanowieniem prawa niż jego stosowaniem taki obrót spraw
mógłby być pożądany.
Z drugiej strony daleko idąca teoretyzacja badań prawniczych w USA drastycznie zmniejszyła ich przydatność dla praktyki zawodowej prawników. W judykaturze
zmiany metodologiczne były dużo bardziej umiarkowane niż w nauce, co doprowadziło do rozdźwięku pomiędzy nimi255. Amerykańscy sędziowie narzekają, że artykuły publikowane w periodykach prawniczych stały się właściwie bezużyteczne dla
praktyki orzeczniczej256. Konstatacja ta jest szczególnie istotna wobec faktu, że
w Europie obecnie trwa proces przewartościowania paradygmatu nauk prawnych
w kierunku wyznaczonym za oceanem257. Rodzi to oczywiste niebezpieczeństwo
dla systemu prawnego, ponieważ dogmatyka tradycyjnie pełniła funkcję stabilizującą porządek prawny. Problem jest złożony ze względu na zasadniczą odmienność
tradycyjnego paradygmatu dogmatycznego i interdyscyplinarnego paradygmatu
funkcjonalnego. Jak wcześniej wspomniano, elementem paradygmatu są również
wzorcowe rozwiązania typowych problemów badawczych. Rozwiązywanie tych
problemów prowadzi do asymilacji paradygmatu w toku studiów prawniczych. Gdy
wzorcowe rozwiązania opierają się na innym paradygmacie niż tradycyjny paradygmat dogmatyki, prowadzi to do dezasymilacji tego ostatniego. W ten sposób adept
prawa zaczyna widzieć problemy, które mogą być istotne nie dla praktyki stosowania
prawa, lecz dla stanowienia albo po prostu poznania prawa. Dochodzi do naruszenia
unikalnej dla dyscyplin prawniczych jedności dyskursu zawodowego i naukowego.
Można więc zadać pytanie: czy w dłuższym terminie odejście od służebnej roli
wobec praktyki prawniczej skazałoby dogmatykę na niepowodzenie lub utratę tożsamości.
Taki rezultat jest mało prawdopodobny, zaś zagrożenia płynące z zewnętrznej
integracji wydają się przesadzone258. Sygnalizują one jednak potrzebę zachowania
równowagi pomiędzy praktycznym („zawodowym”) nastawieniem do analiz prawniczych a poznawczym („naukowym”) nastawieniem do badania prawa. Jest to
istotnie utrudnione ze względu na niewspółmierność obu podejść. Tradycyjny paradygmat dogmatyki prawa odwołuje się do „metody prawniczej”, co opiera się na
255

E.L. Rubin: The Practice…, op. cit., s. 1861–1865.
Szerzej zob. H.T. Edwards: The Growing Disjunction between Legal Education and the Legal Profession,
Michigan Law Review 1993, nr 8 (91), s. 2191–2219, oraz B.E. Newton: Preaching What They Don’t Practice:
Why Law Faculties’ Preoccupation with Impractical Scholarship and Devaluation of Practical Competencies
Obstruct Reform in the Legal Academy, South Carolina Law Review 2010, nr 1 (62), s. 105–156.
257
Tytułem przykładu: J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 4, pisał o spadającej roli dogmatyki
prawa; J. Struiksma: Legal…, op. cit., s. 32, podnosił, że holenderskie dysertacje są coraz bardziej inter- i multidyscyplinarne; M.M. Siems: A World…, op. cit., s. 83, pisał o podobnych zmianach w Zjednoczonym Królestwie;
R. van Gestel: Ranking…, op. cit., s. 352, pisał o rosnących wątpliwościach dotyczących metodologii i relewantności tradycyjnych badań prawniczych; N. Walker: The Jurist…, op. cit., s. 94–95, opisywał narastający opór
przeciw zawodowej orientacji nauk prawnych.
258
P. Jabłoński: Polskie…, op. cit., s. 150–153, omawia stanowisko K. Opałka w kwestii tych zagrożeń. Istnienie tych zagrożeń podkreślał również J.M. Smits: The Mind…, op. cit., s. 6.
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założeniu jednakowego uczestnictwa prawników w kulturze prawnej259. Prawnik
patrzy na system prawny „od wewnątrz” i jako uczestnik tego systemu wpływa on
na treść prawa, ponieważ rekonstruuje normy prawne i w dyskursie dogmatycznym
przekonuje do swej interpretacji innych prawników, zwłaszcza sędziów odpowiedzialnych za stosowanie prawa. Społeczne zadanie prawnika sprowadza się więc do
„wynegocjowania” jednego z możliwych znaczeń norm prawnych260. W tym sensie
metoda prawnicza jest metodą podejmowania decyzji lub perswazji, a nie metodą
poznania naukowego. Zupełnie inaczej nastawiony jest badacz analizujący prawo
„z zewnątrz” jako system społeczny: staje on obok tego systemu i prawników będących jego uczestnikami, starając się opisać to, co widzi. Nie uczestniczy on
w dyskursie dogmatycznym, a przynajmniej nie taki jest bezpośredni cel jego badań261. Różnica jest wyraźnie zauważalna w przypadku sporów interpretacyjnych
w doktrynie: w perspektywie wewnętrznej prawnik dąży do rozwiązania tego sporu,
na przykład poprzez wynajdywanie argumentów mających przekonać innych do
jego własnej interpretacji, natomiast w perspektywie zewnętrznej wystarczające jest,
by prawnik stwierdził istnienie sporu i opisał jego źródła, przebieg i treść. W pierwszym przypadku prawnik staje się uczestnikiem sporu, zaś w drugim pełni rolę
neutralnego obserwatora.
Perspektywę wewnętrzną T. Pietrzykowski wiązał z „nauką prawa”, zaś zewnętrzną z „nauką o prawie”262. Badania prowadzone w „nauce o prawie” można
nazwać „badaniami podstawowymi” podejmowanymi w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk prawnych i obserwowalnych faktów. Dzięki temu nauka
o prawie mogłaby „zdobywać prawdę istotnie naukową”263. Prowadzenie długoterminowych badań podstawowych wpisywałoby się w zgłaszaną w literaturze potrzebę uzyskania przez prawoznawstwo wiedzy wyspecjalizowanej dla poszczególnych
dziedzin podlegających regulacji prawnej264. W doktrynie trudno w ogóle wskazać
jakikolwiek przykład badań podstawowych, gdyż przedmiotem badania dogmatycznego nie są ani zjawiska, ani fakty, lecz abstrakcyjne i generalne normy265. Ponieważ
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J. Leszczyński: Pozytywizacja…, op. cit., s. 30–31.
M. Zirk-Sadowski, T. Bekrycht: Wewnętrzny punkt widzenia i znaczenie pojęcia wspólnoty komunikacyjnej
w metodologii prawoznawstwa (wprowadzenie do problematyki), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2017,
t. 79, s. 7.
261
W tradycyjnym paradygmacie metodologicznym perspektywa „zewnętrzna” jest najbliższa badaniom
komparatystycznym. Twierdzi się przykładowo, że „badacz komparatysta, z założenia, nie należy do tego kręgu
kultury prawnej, którą bada, i nie powinien on występować w roli interpretatora przepisów należących do obcego
systemu prawnego”. Istnieją wręcz spory dotyczące tego, czy komparatystyka jest tylko metodą, czy wręcz odrębną od dogmatyki nauką. Szerzej zob. I. Szymczak: Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych, Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, z. 3, s. 37–49 (cyt. ze s. 45). W niemieckim prawoznawstwie
komparatystyka jest uznawana za dyscyplinę oddzielną od dogmatyki. Zob. J. Husa: Comparative Law, Legal
Linguistics and Methodology of Legal Doctrine (w:) Methodologies…, op. cit., ed. M. Van Hoecke, s. 209.
262
Szerzej zob. T. Pietrzykowski: Naturalizm…, op. cit., s. 46–68.
263
Por. L. Petrażycki: Wstęp…, op. cit., s. 102.
264
Zob. P. Wahlgren: On the Future…, op. cit., s. 519–523.
265
W Niemczech za dyscypliny badań podstawowych (niem. Grundlagenfächer) prawoznawstwa uznaje się teorię
prawa, historię prawa i komparatystykę, ale nie dogmatykę. Zob. J. Husa: Comparative…, op. cit., s. 209. Zdaniem
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fakty empiryczne są immanentnym elementem zjawisk prawnych, badanie tych
zjawisk rodzi konieczność gruntownego zrozumienia rzeczywistości. Podjęcie takich
badań na szeroką skalę wymaga jednak uwolnienia szczegółowych nauk prawnych
od sądowego modelu stosowania prawa jako wzorca analizy266. Słusznie twierdził
Petrażycki, że za „warunek zasadniczy rozwoju i postępu nauki o prawie […] należy uznać uwolnienie tej nauki od zależności względem zawodowej jurysprudencji
praktycznej i jej sposobów myślenia”267.
Przedstawiona w niniejszej pracy koncepcja zjawiska prawnego pozwala jednak stwierdzić, że pomiędzy podejściem dogmatycznym i funkcjonalnym istnieje
pewnego rodzaju sprzężenie, i to dwustronne. Badanie funkcjonalne jest praktycznie
niewykonalne bez ustaleń dogmatycznych stanowiących parametry modelu badanego zjawiska prawnego. „Nauka o prawie” jest niemożliwa bez „nauki prawa”,
a zwłaszcza doktryny268. Jednocześnie wyniki badań funkcjonalnych mogą dostarczać
informacji stanowiących podstawę dla wykładni funkcjonalnej (celowościowej)
w dyskursie dogmatycznym. Jest to pierwsza strona sprzężenia, prowadząca do
stopniowego zastępowania powszechnego w doktrynie potocznego rozumienia
rzeczywistości rozumieniem naukowym uzyskanym za pomocą badań podstawowych. Umożliwiłoby to dogmatyczną rekonstrukcję norm prawnych lepiej dopasowanych do normowanych dziedzin życia społecznego. Tak wypracowane normy
mogłyby z kolei służyć za precyzyjniejsze parametry badań funkcjonalnych, co
domykałoby sprzężenie w drugą stronę. Teza o dualności zjawisk prawnych ma więc
przełożenie na dualizm metod, które należy stosować przy analizie prawa269.
Projekty polskich teoretyków prawa wpisujące się w koncepcję wielopłaszczyznową — integracyjny model nauk prawnych Wróblewskiego, system wszechstronnej analizy prawa Seidlera czy program szczegółowych nauk prawnych Ziembińskiego — stanowią interesującą propozycję połączenia obu perspektyw (zewnętrznej i wewnętrznej), które mogłyby współistnieć w ramach jednej, bogatej
dyscypliny wielopłaszczyznowego prawoznawstwa270. Projekty te powinny być
przedmiotem dalszych opracowań w literaturze, ponieważ wyzwania stojące przed
naukami prawnymi wymagać będą stosowania wielu zróżnicowanych metod analizy prawa, które mimo swych odmienności powinny wpisywać się we wspólny paradygmat integracyjny. Z uwagi na to, że małe zainteresowanie dogmatyków zehiszpańskiego autora S. Urbina: The Existence and Life of Law, Ratio Juris 2003, nr 4 (16), s. 514, dogmatyka
dzieli się na „niską” i „wysoką”, przy czym „wysoka” dogmatyka powinna być uznawana za rodzaj badań podstawowych (ang. basic science). Urbina nie uzasadnia jednak szczegółowo swego stanowiska.
266
R. van Gestel, H.W. Micklitz: Revitalizing…, op. cit., s. 29.
267
L. Petrażycki: Wstęp…, op. cit., s. 101.
268
Por. J.M. Smits: What is Legal Doctrine…, op. cit., s. 8–9.
269
Podobny dualizm metodologiczny postulował już Petrażycki. Tak A. Pieniążek, P. Tefelski: Wpływ…,
op. cit., s. 73.
270
Por. M. Kasiński: Poszukiwania…, op. cit., s. 35–36. Zdaniem S.R. Perry’ego: Interpretation and methodology in legal theory (w:) Law and Interpretation: Essays in Legal Philosophy, ed. A. Marmor, Oxford 1995,
s. 107, prawo może być jednocześnie przedmiotem badań w perspektywie zewnętrznej i wewnętrznej.
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wnętrzną integracją prawoznawstwa wskazywane jest jako główna przeszkoda na
drodze do stworzenia interdyscyplinarnych nauk prawnych271, niewykluczone, że
wiodąca rola powinna przypaść przedstawicielom nie teorii prawa, lecz doktryny.
Budowanie teorii zjawisk prawnych wymaga bowiem prowadzenia badań o dużym
stopniu szczegółowości. Trafnie podnosił Seidler, że „przerzucanie tylko na teorię
prawa obowiązku tworzenia teoretycznych uogólnień dla poszczególnych dyscyplin
prawniczych i traktowanie jej jako jedyną teoretyczną dyscyplinę w nauce prawa,
jako »królowę nauk prawniczych«” jest niesłuszne272. Odpowiedzialność za tworzenie ogólnych teorii zjawisk prawnych spoczywa również — albo i przede wszystkim
— na doktrynie.
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DAWID VAN KĘDZIERSKI

THE METHODOLOGY AND PARADIGM
OF POLISH LEGAL SCIENCE
Summary
This paper reports the results of an empirical assessment of the methodology of Polish
legal doctrine (legal dogmatics, ‘black letter law’). The data consisted of 729 reviews of
dissertations submitted to the Polish universities with the view to obtain a PhD degree in
law. The reviews subject to the assessment were composed between 2011 and 2017. The
results show that there exists a dominant methodological paradigm that is focused on three
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distinct research methods: dogmatic, historical and comparative, with the latter two methods
providing supporting functions for the ﬁrst. The content of this paradigm has been carefully
reconstructed and analyzed. Following this analysis, the author indicates the historical causes
of the paradigm’s dominance. Many of those causes are common in the entire Europe; however, in Poland there were additional factors at play that further deepened the unilateral
development of legal research. The historical analysis facilitates a comparison of European
legal science with its American counterpart, showing that during the 20th century a paradigm
shift (scientiﬁc revolution) occurred in the U.S. The ﬁnal part of the paper presents an alternative paradigm based on a research method called the functional method. It assumes that
the subject matter of fundamental research in law consists in well-deﬁned legal phenomena,
and not in legal norms (rules) which are only one of the many factors inﬂuencing legal
phenomena. This alternative may serve as reference for those who conduct research that
transcends the traditional boundaries of legal dogmatics (doctrine). The author discusses the
relations between the dogmatic method and the functional method, as well as the main point
of reference for the alternative paradigm: the multidimensional conception of law. The
discussion that follows shows that it is methodologically necessary to use both dogmatic and
functional methods, resulting in an integrative paradigm for legal science that includes both
‘internal’ and ‘external’ perspectives. The author argues that the key to scientiﬁcally rigorous
legal research lies in the duality of empirical and normative aspects that are inherent in law
and legal phenomena.
Key words: paradigm, dogmatics, black letter law, doctrine, legal research methods,
methodology

