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1. Osoba fizyczna a koncepcja człowieka 

 

Posługiwanie się pojęciem osoby w kolejnym rozdziale pracy może dziwić, 

zwłaszcza w świetle analiz przeprowadzonych w rozdziale poprzedzającym. Nie jest 

jednak tak, że wszystkie powyższe uwagi usuwają w cień „osobę”, a tym samym 

wszelkie rozważania prowadzone z jej użyciem. Pojęcie osoby nie zdewaluowało się 

ani w rozważaniach etycznych, ani filozoficznych, ani także w rozważaniach 

prawnych. Należy raczej zaznaczyć, że to niewłaściwe posługiwanie się nim 

prowadzi do wspomnianych w pierwszej części pracy problemów, a nie samo 

pojęcie. Podobne trudności możemy odnaleźć przecież analizując bliżej tak istotne 

dla wielu systemów filozoficznych terminy jak: substancja, przyczyna, dusza, byt, 

wolna wola, sprawiedliwość, dobra etc. Przyglądając się uważniej naukom prawnym, 

również jesteśmy w stanie odnotować komplikacje o podobnym charakterze, jak te 

związane z pojęciem osoby. Dla przykładu, termin „prawo” nie jest terminem, 

którego ostateczną definicją dysponujemy. Każda z ontologii, jakie możemy 

odnaleźć w filozofii, inaczej odpowiada na pytanie, czym prawo jest. A co za tym 

idzie, odpowiedzi na pytania genetyczne również różnią się znacząco od siebie. Nie 

oznacza to jednak, że każda z tych definicji jest błędna. Właściwszym było by 

powiedzenie, że każda z ontologii prawa eksplikuje inną cechę prawa. By 

zobrazować ten problem posłużmy się w tym celu uproszczonym przykładem.  

Prawo w rozumieniu Leona Petrażyckiego
1
 to rodzaj emocji obowiązku, dla 

pozytywistów kontynentalnych z kolei „prawo to ustawa”
2
. Na pierwszy rzut oka 

widać, że Petrażycki mówi innym językiem niż pozytywiści, pomimo że mówią o 

tym samym zjawisku. Dzieje się tak ponieważ akcentują oni jego inne aspekty, a 

także wywodzą się z innych tradycji filozoficznych. Petrażycki rozważa prawo z 

perspektywy indywidualnej, człowieka podlegającemu prawu. Pozytywiści zaś 

starają się za wszelką cenę utożsamić prawo z efektami działań ustawodawcy. Co 

więcej, każda z tych dwóch ontologii miała swoją koncepcję obowiązywania prawa. 

Niestety, ciągle nie potrafimy wyjaśnić na czym polega istota obowiązywania. 

Podobnie funkcjonuje wiele pojęć z zakresu filozofii i teorii prawa. Także 

poszczególne gałęzie prawa takie choćby jak prawo karne, którego znaczenie 

                                                 
1 Por. L. Petrażycki, Wstęp do nauki o prawie i moralności, PWN, Warszawa 1959. 
2 Por. J. Stelmach, Filozofia prawa XIX i XX wieku…… 
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praktyczne jest doniosłe, również nie jest wolne od podobnych problemów. Kwestie 

winy, odpowiedzialności, zamiaru również uwikłane są w problemy pojęciowe, a 

usunięcie ich jest nie tyle niemożliwe, co – w zasadzie – niekonieczne z 

praktycznego wszakże punktu widzenia.  

Z powyższych problemów są możliwe – widoczne na pierwszy rzut oka - dwa 

wyjścia. Pierwsze (1), to rezygnacja z posługiwania się tymi pojęciami. Skoro nie 

mamy jednej definicji, to używanie ich w dyskusjach prowadziło będzie zwykle do 

coraz to większych problemów i ogólnego stanu niezrozumienia. Na marginesie 

można zauważyć, że ta strategia znajdzie akceptację zwłaszcza u przedstawicieli 

nauk prawnych o skromnych potrzebach poznawczych. 

Drugie wyjście (2), to wyraźne zdefiniowanie pojęć, będących przyczyną 

nieścisłości na potrzeby konkretnej dyskusji, co będzie skutkowało większą precyzją 

sformułowań. Drugie wyjście wydaje się być tym rozsądniejszym. W przypadku 

prostego opuszczenia kłopotliwego terminu, inny termin zwykle znajdzie się na jego 

miejscu i najczęściej stanie się przyczyną powrotu starych problemów w nowej 

odsłonie. Tak może być w sytuacji, gdy na drodze prostej eliminacji z dyskusji 

bioetycznych usuniemy pojęcie osoby, zastępując je pojęciem człowieka. Zmiana w 

stawianiu bioetycznych pytań mogłaby wtedy polegać na przykład na tym, że zamiast 

pytania, czy płód jest osobą (ergo: zasługuje na ochronę), będziemy pytać, czy płód 

jest człowiekiem (ergo: nie jest czymś tylko kimś, więc zasługuje na ochronę). 

Można przyjąć jak chcą niektórzy, że warto przeinterpretować w ten sposób znaczną 

część podstawowych problemów z zakresu etyki i bioetyki, w których dzisiaj 

centralną rolę odgrywa „osoba”, choć nie wydaje się by ten zabieg był cudownym 

remedium na etyczne schorzenia – jak widzieliśmy to zresztą w pierwszej części 

pracy.  

Powracając do rozwiązania drugiego, co prawda nie komplikuje ono sytuacji 

w sposób podobny do zabiegu prostej eliminacji pojęcia, ale narażone jest na zarzuty 

innego rodzaju. Po pierwsze, przyjęcie wyraźnie sformułowanej definicji osoby, 

której użycie pozwoli nam bez żadnych wątpliwości odróżniać osoby od nie-osób 

(nonpersons), zagrożone jest zarzutem arbitralności. Jeżeli zaś rozstrzygamy ważkie 

problemy praktyczne, dowolne przyjmowanie definicji, nawet wyraźnej, musi budzić 

wątpliwości. Arbitralność wyboru „osoby”, jak widzieliśmy, w rozdziale pierwszym 
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przekreśla jej użycie. Choć takie próby nawet z pogranicza filozofii ogólnej i prawa 

miały już miejsce.  

John Locke wprowadził pojęcie osoby funkcjonujące jako termin prawniczy. 

Przyjrzyjmy się temu posunięciu bliżej, by poznać niebezpieczeństwa związanego z 

tego typu zabiegami. Osoba jako termin prawniczy jest bytem rozumnym, zdolnym 

do działania, odczuwania szczęścia a przede wszystkim do podlegania prawu: 

 

„Etyczne znaczenie czynów osoby wiąże się z jej świadomością i 

samoświadomością. Tożsamość osobowa <tożsamość świadomości> jest więc 

wystarczającym i koniecznym warunkiem pociągnięcia kogoś do 

odpowiedzialności za jego czyny”
3
  

 

Przyjrzymy się bliżej temu stwierdzeniu, zwłaszcza pod kątem praktycznych 

skutków, będących efektem przyjęcia powyższych tez Locke’a. Przyjęcie, że tylko 

osoby mogą być pociągane do odpowiedzialności za swoje czyny sprawia, że pamięć 

swoich czynów (jako swoich!) jest warunkiem przypisania odpowiedzialności, co 

więcej warunkiem takim jednocześnie staje się ciągłość samowiedzy (wiem, że Ja to 

właśnie Ja). Nie może to być jednak jedyny warunek przypisania odpowiedzialności 

prawnej, co już na bazie powyższych założeń nie jest takie oczywiste. Innym z 

warunków przypisania odpowiedzialności jest fizyczna obecność na miejscu zbrodni. 

U Locke’a jednak kryterium obecności wcale nie musi być spełnione: 

 

„He thought it obvious that what makes people accountable for their actions is 

their ability to recognize them as their own. This seems to mean two things: 

first, an awareness of what one is doing when one is doing it and, second, an 

ability to remember having done it. Hence, he said that the criterion for the 

identity of persons, as distinct from men, is consciousness, a concept intended 

to embrace both awareness and memory. The fact that the same man is before 

us does not mean that the same person is, since the man may not be conscious 

                                                 
3 J. Bremer, Osoba – fikcja czy rzeczywistość. Tożsamość i jedność w świetle badań neurologicznych, 

Aureus, Kraków 2007, s. 175. 
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of having done the deed in question and if the man is not conscious of having 

done it, then the person did not do it.”
4
 

 

Paradoksalnie więc, wystarczy, żeby osoba była przeświadczona o tym, że 

dokonała zbrodni (bez jej fizycznej obecności na miejscu zbrodni) by przypisać jej 

odpowiedzialność. Niestety, zgodnie z przyjętymi założeniami, o tożsamości 

jakiegoś bytu decyduje jedno i tylko jedno kryterium. Przyjęcie dwóch kryteriów 

tożsamości osoby prawnej (kryterium „psychiczne” i „fizyczne”), sugerowałoby, że 

osoba rozumiana na sposób prawniczy nie jest jednym bytem, ale złożeniem dwóch 

różnych (Locke wyraźnie zaznacza w swoich tekstach, że jedno kryterium to jeden 

byt, dlatego też pojawienie się dwóch kryteriów tożsamości w przypadku osoby 

rozumianej jako termin prawniczy stanowi wyraźną niekonsekwencję jego 

rozumowania). Dzisiaj wiemy już na pewno, że przyznanie się do popełnienie 

przestępstwa, wcale nie kończy postępowania przed sądem. Przeprowadzane są 

czynności procesowe, które abstrahując od przeświadczeń podejrzanego, mają za 

zadanie w sposób w jak największym stopniu zobiektywizowany wykazać, kto 

faktycznie dopuścił się czynu zabronionego. Zakładając nawet jednak, że konkretna 

osoba (rozumiana na sposób locke’owski) doskonale pamięta, że popełniła dany czyn 

i szczerze się do niego przyznaje, wyznanie takie nie jest rozstrzygające, ponieważ 

innym problemem, nad którym angielski filozof przeszedł do porządku dziennego 

jest problem pamięci zdarzeń przeszłych, tak istotny dla tożsamości osoby.  

 Czasownik „pamiętać” funkcjonuje w mocnym i słabym sensie. Gdy mamy na 

myśli mocny sens czasownika „pamiętać”, zakładamy jednocześnie poprawność 

wspomnień. Jeżeli więc powiemy, że ktoś nie pamięta, to w mocnym sensie, zwrot 

taki oznacza, że danej jednostce tylko wydaje się, że pamięta określone zdarzenia. W 

słabym sensie, gdy mówimy, że ktoś pamięta, to oznacza, że jest szczerze 

przekonany, że pamięta (w mocnym sensie). Zważywszy na rolę pamięci w teorii 

osoby Locke’a warto zastanowić się na jej użytecznością w konstruowaniu ciągłości 

tożsamości osoby. By można było wydać sąd, ze Kowalski jest tą samą osobą, która 

widziała X, musi pamiętać to wydarzenie (w mocnym sensie czasownika 

„pamiętać”). W takim razie musimy dysponować pewnym mechanizmem 

rozróżniania wspomnień (w mocnym sensie) od wspomnień (w słabym sensie). 

                                                 
4 Encyclopedia of Philosophy, Thomson Gale 2006, s. 216. 
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Niestety, nie wydaje się, żeby znalezienie takiego kryterium było możliwe. 

Wprowadzenie pamięci jako warunku tożsamości osoby w sposób jaki czyni to 

Locke w swojej koncepcji nie tylko nie rozwiązuje problemów, a raczej generuje 

coraz to nowsze. Widzimy więc, że trudno podążać drogą Locke’a bez narażania się 

na podobne niebezpieczeństwa czające się na podobnie skonstruowane teorie. 

Przykład powyższy nie znalazł się tutaj przypadkiem. Po pierwsze, można 

zauważyć, że wszelkie próby poradzenia sobie z pojęciem takim jak „osoba” w 

sposób fundacjonistyczny są ślepą uliczką. Przechodzenie pomiędzy filozofią a 

prawem w sposób zaproponowany przez Locke’a, mający polegać jedynie na 

rzutowaniu niejako „z góry” swoich koncepcji na materię prawniczą jest 

nieporozumieniem. Po drugie, pojęcie osoby Locke’a nie ma wiele wspólnego z 

pojęciem osoby, które ma znaczenie dla analiz prowadzonych w tej pracy. Pojawia 

się więc problem, jak wyjść z tak trudnej sytuacji. Można przyjąć, że istnieje jednak 

trzecia (3) droga w poradzeniu sobie z pojęciowymi problemami. Umożliwia ona w 

dalszym ciągu mówienie o osobie w siatce pojęciowej prawa prywatnego, ale w 

sposób zgoła odmienny od powyższych.  

Należy poczynić kilka ustaleń.  

(HIPOTEZA 1) 

Po pierwsze, gdy będziemy mówić o osobie, będziemy mieli na myśli 

techniczne pojęcie osoby fizycznej. Co znaczy, że pojęcie jest techniczne 

wyjaśniliśmy w pierwszej części pracy.  

(HIPOTEZA 2) 

Po drugie, techniczne pojęcie osoby jest uzależnione od pojęcia człowieka, 

aczkolwiek nie są to pojęcia tożsame.  

Na rzecz tej tezy przywoływaliśmy wstępne argumenty w pierwszym 

rozdziale pracy, jednakże kwestią staranności jest prezentacja sporu w doktrynie 

prawa cywilnego związanego ze stosunkiem osoby fizycznej i człowieka. Można 

wyróżnić trzy stanowiska w doktrynie. Pierwsze, zajmowane przez m.in. M. Pazdana 

jest zgodne z przyjętymi przez nas tezami. Mianowicie, zasadniczo zdolność prawna 

(status osoby fizycznej) przysługuje każdemu człowiekowi w takim samym zakresie, 

ale w trakcie bliższej analizy możemy odnaleźć wyjątki, które wprowadzają 
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ograniczenia powyższej zasady. Nie każdy człowiek ma zdolność prawną i nie każdy 

człowiek ma zdolność prawną w takim samym zakresie.
5
 

 Z kolei inne stanowisko zajmuje J. Strzebińczyk
6
, który zdolność prawną 

rozumie jako przykład kategorii normatywnej o abstrakcyjnym charakterze. Skoro 

mówimy o charakterze abstrakcyjnym, nie ma potrzeby zastanawiania się nad 

problemem ograniczonej zdolności prawnej, ponieważ pojawia się ona dopiero 

później. W momencie, w którym zaczynamy analizować konkretny podmiot prawa i 

konkretne obowiązki i prawa, które mu w danej chwili przysługują: 

 

„W moim przekonaniu, kwestia tzw. ograniczenia zdolności prawnej może 

być rozważana wyłącznie przy przyjęciu wstępnego założenia o konieczności 

indywidualizowania tej kategorii w odniesieniu do każdego człowieka.”
7
 

  

Nie można zgodzić się jednak z powyższym zarzutem Strzebińczyka, który 

utrzymuje, że nie powinniśmy „relatywizować” zakresu zdolności prawnej do 

konkretnego człowieka, ponieważ nie ma ku temu uzasadnienia normatywnego. 

Ustawodawca „z góry” przyznał każdemu człowiekowi (tutaj niestety w tok 

rozumowania wkradła się nieścisłość) zdolność prawną. Nie bardzo zrozumiałe są 

jednak argumenty przemawiające za tą tezą. Fakt, że przepisy prawa ograniczają w 

pewnych sytuacjach pewnym kategoriom ludzi zakres zdolności prawnej, nie może 

nie być brany pod uwagę przy pytaniu, czy zdolność prawna od momentu urodzenia 

jest taka sama dla wszystkich ludzi. Strzebińczyk skupia się jedynie na chwili 

przyznania zdolności prawnej, argumentując że w tym momencie każdy człowiek ma 

taką samą zdolność prawną. Ale nawet to wydaje się nie być prawdą, przecież, gdy 

nasciturus jest uznawany za podmiot prawa (ma zdolność prawną) to nie w pełnym 

zakresie, ale jedynie w ograniczonym (w sytuacjach gdy chodzi o jego korzyść). 

Charakterystyczną cechą powyższego rozumowania, która pierwsza rzuca się w oczy 

jest pragmatyczne podejście autora. Głównym zarzutem więc mającym ustrzec nas 

przed indywidualizowaniem zdolności prawnej do konkretnych podmiotów czy 

zdarzeń jest zwyczajny brak takiej potrzeby. Oczywiście, patrząc z punktu widzenia 

praktyki prawniczej – o ile mi wiadomo – takiej potrzeby rzeczywiście może nie być. 

                                                 
5 Por. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny. Tom I. Komentarz., Warszawa 2002, s. 63-64. 
6 Por. E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 30 i n. 
7 Tamże, s. 31. 
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Jednakże naszym celem nie jest rozwiązanie trudnego przypadku prawnego, ale 

zrekonstruowanie założeń wpływających na taki a nie inny kształt siatki pojęciowej 

prawa prywatnego. Taki argument więc jest łatwo obalalny. Wystarczy zmienić cel, 

dla którego chcemy dokonać indywidualizacji  pojęcia zdolności prawnej, a główny 

zarzut zostanie odparty.  

Trzecie stanowisko utożsamia człowieka z podmiotem prawa: 

 

„Odwołując się do antropologicznych i naturalistycznych koncepcji prawa 

jako systemu norm tworzonych przez człowieka i ze względu na niego, 

możemy mówić, że każdy człowiek jest podmiotem prawa, a tym samym, ze 

podmiotowość jako cecha bytu przysługuje każdemu człowiekowi”
8
  

 

Jak widzieliśmy w pierwszym rozdziale, tego rodzaju tezy są pozbawione 

podstaw. Studia historyczno-komparatystyczne, jak również dokładna analiza 

pojęciowa neguje przypisywanie człowiekowi podmiotowości prawa jak szczególnej 

cechy jego natury. Nie będziemy więc odnosić się szerzej do tego stanowiska. 

Kręgosłup siatki pojęciowej prawa prywatnego nadwyrężony jest sporami 

podważającymi nawet jego kluczowe założenia. Sytuację w doktrynie można raczej 

przyrównać do kłótni w rodzinie, aniżeli do małżeństwa z rozsądku. Nawet w kwestii 

zależności pomiędzy pojęciem człowieka a osoby fizycznej możemy doszukać się 

kilku wzajemnie znoszących się stanowisk.  

(HIPOTEZA 3) 

Dlatego trzecim założeniem, które należy poczynić jest przyjęcie 

występowania koniecznego związku pomiędzy obrazem człowieka zakładamy przez 

system prawa prywatnego a technicznym pojęciem osoby.  

Trywialnością będzie powiedzieć, że każdy system prawny, każda gałąź prawa 

ma swój przedmiot i podmiot. Z punktu widzenia celów tej pracy nie każdy podmiot 

prawa prywatnego będzie wchodził w zakres prowadzonych analiz. Uwaga zostanie 

skupiona na najbardziej pierwotnym dla prawa podmiocie, czyli na człowieku.  

A będąc bardziej precyzyjnym, nie na człowieku, ale na obrazie człowieka, który 

presuponowany jest przez siatkę pojęciową - w tym przypadku - prawa prywatnego. 

Mówienie o obrazie człowieka a nie o człowieku jest właściwsze, ponieważ prawo 

                                                 
8 E. Pyziak-Szafnicka, Komentarz. Część ogólna, Kraków 2009, s.143. 
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nie zawiera w swoich założeniach naukowego opisu człowieka, ale pewien 

wybiórczy zespół cech przypisywanych jednostce. Tak rozumiany obraz człowieka 

będzie miał wpływ na koncepcje osoby fizycznej.  

Warto zauważyć, że nie zachodzi tutaj krytykowany wcześniej dogmatyzm 

(casus Locke’a) budowany przez swoisty automatyzm rozumowania. Nie ma tutaj z 

góry przyjętych założeń określających status osoby, jej naturę (istotę), czy kryteria 

pozwalające nam na odróżnianie osób od nie-osób. Nie zastanawiam się nad 

problemami jej tożsamości w czasie. Nie jest moim celem budowa nowej, 

metafizycznej definicji osoby na potrzeby praktyki prawniczej a rekonstrukcja 

założeń leżących u jej podstaw, czyli rekonstrukcja obrazu „prawno-prywatnego” 

człowieka. Problematyka metody jest istotna, ponieważ w przeciwieństwie do ujęć 

prezentowanych dotychczas, metoda zastosowana w niniejszej pracy korzysta z 

osiągnięć XX wiecznej filozofii analitycznej i filozofii w nauce. 

  

2. Metoda rekonstrukcji  

 

Realizacja głównego celu tego rozdziału, wymaga pracy z użyciem 

odpowiednich narzędzi. Analizy prowadzone „gołymi rękami” łatwo mogłyby 

sprowadzić nas na manowce. Na szczęście w filozofii podobne zastrzeżenia i obawy 

nie są nowością. Filozofowie, zwłaszcza analityczni, wypracowali w XX wieku 

instrumenty, do których w swojej pracy zamierzam się odwołać i które – w sposób 

pośredni – pomogą w osiągnięciu wyznaczonego wyżej celu. Rekonstrukcja tekstów 

prawnych: przepisów prawa, komentarzy do nich, orzeczeń sądów polegać będzie na 

wydobyciu nie tylko głównych twierdzeń wyrażanych explicite w powyższych 

tekstach, ale także – a może przede wszystkim – założeń często nawet 

nieuświadamianych sobie przez autorów tych twierdzeń (presupozycji), zobowiązań 

ontologicznych twierdzeń explicite i presupozycji, a także logicznych konsekwencji 

wynikających z całościowej wizji obrazu człowieka w prawie. Wyprzedzając tok 

rozumowania, zastosowana metoda będzie polegała na (1) analizie twierdzeń 

stawianych explicite w tekstach prawnych i prawniczych, (2) próbie odnalezienia 

presupozycji tych twierdzeń, (3) wyprowadzeniu konsekwencji logicznych z takiego 

zbioru tez, (4) oraz zarysowaniu obszaru ontologicznego tak zbudowanego zespołu 
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twierdzeń. Zobowiązania ontologicznej tak zrekonstruowanej teorii, w interesującym 

na zakresie, będą stanowiły o obrazie człowieka presuponowanym przez prawo 

prywatne. 

Pisząc powyżej o osiągnięciach myśli filozoficznej XX wieku chodzi przede 

wszystkim o postulat logiki zapętleń Michała Hellera, logikę presupozycji Peter 

Strawsona i kryterium istnienia Willarda Quine’a.  

 

2.1. Logika zapętleń 

  

Logika zapętleń proponowana przez Michała Hellera jest teorią konstruowania 

teorii naukowych. Odnosi się ona tak do dziedziny nauk humanistycznych jak i 

przyrodniczych. Wykorzystanie jej w tej pracy jest o tyle zabiegiem istotnym, że 

pozwoli nam ona ustrzec się błędów, będących przyczyną słabości koncepcji osoby, 

które omawialiśmy wcześniej. Logika zapętleń zwie się często logiką 

antyfundacjonizmu.  

Zgodnie z jej postulatami hipotezy stanowiące punkt wyjścia naszej 

rekonstrukcji nie będą pełniły funkcji niepodważalnych aksjomatów. W trakcie 

rozważań nad konkretnymi zagadnieniami hipotezy początkowe będą poddawane 

wielokrotnej weryfikacji: 

 

„Rozpoczynając pracę w ramach pewnych teorii naukowych, przyjmujemy 

pewne hipotezy filozoficzne. Ważne jest to, iż mają to być hipotezy, a nie 

pewniki filozoficzne, i to być może nawet hipotezy robocze. Wykorzystując te 

hipotezy, opracowujemy w ramach danych teorii naukowych pewien 

filozoficznie interesujący problem. Wyniki naszej pracy mogą bądź wzmocnić 

wyjściowe hipotezy robocze, bądź doprowadzić do ich modyfikacji. Proces 

ten może powtarzać się wielokrotnie, prowadząc do swoistego 

samouzgadniania się systemu”
9
 

 

Budowa prawno-prywatnego obrazu człowieka odbywać się będzie dokładnie 

w duchu metodologii opisanej przez Hellera, obraz ten będzie w stanie ciągłego 

                                                 
9 M. Heller, „Nauki przyrodnicze a filozofia przyrody”, s. 32. 
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samouzgadniania. Tego rodzaju podejście chronić nas będzie z jednej strony przed 

dogmatyzmem teorii, a z drugiej przed relatywizmem
10
. Jeżeli bowiem – jak to 

zwykle ma miejsce – przyjmiemy za cel poszukiwanie pewności, pewnej i zupełnej 

wiedzy o świecie, to tego rodzaju założenie może prowadzić do skonstruowania 

zamkniętego systemu filozoficznego, który będzie stanowił narzędzie interpretacji 

wszelkich zdarzeń. W naszym przypadku dogmatyzm teorii mógłby wyglądać w ten 

sposób, że przyjęte (arbitralnie) założenia i wynikający z nich (zupełny) model 

człowieka w świecie stanowiłby punkt wyjścia dla wszelkich rozważań z zakresu 

prawa prywatnego, nie pozwalając jednocześnie na swoją weryfikację. Jak 

zobaczymy w dalszej części pacy, pewien rodzaj dogmatyzmu jest obecny w teorii 

prawa prywatnego, nie wyprzedzajmy jedna toku rozumowania. Mielibyśmy co 

prawda pełny i wyczerpujący obraz człowieka, który wpływałby na poszczególne 

instytucje systemu prawa, jednocześnie jednak nie można byłoby go zweryfikować. 

Dla przykładu, pewne nowe propozycje normatywne ustawodawcy mogłyby nie być 

realizowane, ponieważ kłóciłyby się z podstawowymi założeniami teorii utrzymanej 

w duchu dogmatycznej teorii człowieka. Widać na pierwszy rzut oka więc, że ten 

rodzaj konstruowania teorii nie może mieć miejsca. 

 Antyfundacjonizm zabezpiecza nas także przed relatywizmem i 

subiektywizmem. W momencie upadku fundacjonistycznego programu budowy teorii 

może pojawić się przekonanie (i faktycznie pojawia się, co możemy zauważyć 

studiując historię niektórych koncepcji filozoficznych), że skoro brak nam 

fundamentów, które utrzymały by teorię w ryzach, zapewniając dostęp do prawdy, to 

wszystko jest możliwe. Ta odwrócona logika – jakby z natury – nie jest możliwa do 

zastosowania w procesie rekonstrukcji modelu człowieka w prawie prywatnym. 

Absurdem byłoby przyjęcie, że człowiek powinien mieć pełną zdolność do czynności 

prawnych do lat 13, co więcej, teza ta jest tak samo równo uprawniona na gruncie 

teorii jak teza odwrotna utrzymująca, że człowiek nie ma zdolności do czynności 

prawnych do lat 13.  

Logika zapętleń, której krótką charakterystykę przytoczyliśmy powyżej jest 

narzędziem rekonstrukcji o najbardziej ogólnym charakterze. Wyznacza nam ona 

sposób tworzenia szkieletu teorii, dodając określone warunki do przyjmowanych 

założeń, oraz nakłada inne warunki na strukturę rozumowań, wyznacza – jak można 

                                                 
10 Por. B. Brożek, Normativity Explained (manuscript). 
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powiedzieć – pewną dynamikę wewnętrzną dowolnej koncepcji naukowej. To jednak 

nie wszystko czego potrzebujemy. Bowiem Heller mówi nam tylko jak powinniśmy 

budować teorię, ale musimy także mieć do dyspozycji narzędzia odpowiednie do 

przebrnięcia przez ten proces.  

Pierwszym narzędziem jest tzw. logika presupozycji, której prezentacji 

dokonał Peter Strawson w tekście On referring
11
.  Drugie z nich zwane jest 

zwyczajowo kryterium istnienia wg Quine’a. Jego szczegółową charakterystykę 

wyłożył W.V.O. Quine a artykule O tym, co istnieje?
 12
  

 Zanim przejdziemy w następnych punktach do krótkiej charakterystyki 

Strawonowskiej logiki i Quinowskiego kryterium, należy wspomnieć, że prowadzona 

rekonstrukcja będzie korzystać z powyższych narzędzi, nie będzie to jednak odbywać 

się w dalszej części pracy explicite. Skrupulatne stosowanie się do wszystkich 

zaleceń obu filozofów, jak również prezentacja całości pracy wykonywanej przy 

rekonstrukcji z użyciem powyższych narzędzi, kłóciłaby się z głównym celem 

rekonstrukcji, którym jest uzyskanie obrazu człowieka. Ilość miejsca które 

wymagałoby, dla przykładu, prezentowanie presupozycji wszystkich twierdzeń, do 

których w prowadzonych badaniach się odwołujemy w sposób znaczny 

przekroczyłoby miejsce przeznaczone zwyczajowo na prezentację metodologii w 

pracach naukowych.  

 

2.1. Teoria presupozycji 

 

Początkowo może wydawać się, że przywoływanie teorii presupozycji (a 

także teorii deskrypcji) nie ma za wiele wspólnego z celem tego rozdziału. Analizy 

zdań z użyciem nazw pustych nie mogą przecież przybliżyć nas do uzyskania modelu 

człowieka założonego przez system prawa prywatnego. Logika presupozycji jak 

najbardziej może się przydać, ponieważ teoria Petera Strawsona wyewoluowała do 

                                                 
11 W filozofii analitycznej w XX wieku doszło do „sporu w rodzinie” (określenie za J. Kotarbińską). 

Problem stosowalności i roli metod logicznych podzielił filozofów analitycznych na rekonstrukcjonistów  

(zwolenników sprowadzania wypowiedzi do zdań analizowanych z użyciem metod logiki klasycznej) i 

deskrypcjonistów (dla których przedmiotem badania był język potoczny). Quine jest filozofem zwyczajowo 

łączonym z pierwszą grupą, zaś Strawson z drugą.  Nie stanowi to jednak przeszkody – jak się poniżej okaże 

– do łączenia kryterium Quine’a z koncepcją presupozycji Strawsona.  
12 Quine, W.V., From a logical point of view. Logico-Philosophical Essays, Harper Torchbooks (2nd 

edition), 1963. 
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rangi samodzielnego narzędzia analizy tekstów nie tylko filozoficznych. Stąd 

obecność jej charakterystyki w tej części pracy. 

Z punktu widzenia historii filozofii pojawienie się teorii presupozycji jest 

bardzo ciekawym zagadnieniem. Wpisuje się ono w pewien szereg odkryć 

związanych z analizą języka, których początek można przypisać niemieckiemu 

logikowi G. Frege.  

Mianowicie, po raz pierwszy Peter Strawson pisał o swojej teorii analizy zdań 

w artykule On reffering
13
 (1950). Praca ta była w pewnym sensie odpowiedzią na 

artykuł napisany czterdzieści pięć lat wcześniej przez innego prominentnego 

przedstawiciela filozofii analitycznej - Bertranda Russella. Opracował on bowiem 

alternatywną dla Russellowskiej teorii, metodę analizy zdań podobnych do zdania Z1 

(zdań zawierający nazwy puste, bezprzedmiotowe) „Obecny król Francji jest łysy”, 

które m.in. było przedmiotem badań przeprowadzanych w On denoting
14
 (1905) 

Russella. Zgodnie z teorią deskrypcji każde zdanie o formule „O jest G”, zdanie o 

budowie podmiotowo-orzecznikowej, czyli na przykład wspomniane wyżej zdanie Z 

„Obecny król Francji (O) jest łysy (G)” jest w zasadzie deskrypcją składającą się z 

trzech zdań: 

 

1) Istnieje król Francji. 

2) Istnieje jeden i tylko jeden król Francji. 

3) Nie ma niczego co byłoby królem Francji i nie byłoby łyse.  

 

Pomysł deskrypcji wziął się stąd, że zdanie „Obecny król Francji jest łysy” 

nie może być zdaniem prawdziwym, ponieważ Francja od dawna jest republiką. 

Może więc być, zgodnie z zasadą dwuwartościowości, albo fałszywe, albo 

bezsensowne. Fałszywe być nie może, ponieważ – tak jak w przypadku 

prawdziwości – Francja nie ma króla. Pojawia się więc problem. Russell rozwiązał 

go w ten sposób, iż orzekł, że struktura gramatyczna zdania nie musi pokrywać się 

wcale z jego strukturą logiczną. Dlatego też zdanie Z  ma  tylko pozornie konstrukcję 

podmiotowo-orzecznikową, w której o pewnym przedmiocie, zwanym obecnym 

królem Francji, orzeka się pewną własność, mianowicie że jest łysy. W istocie zdanie 

                                                 
13 P. Strawson,…. 
14 B. Russell,…. 
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to ma strukturę: 

 

 „Istnieje ktoś (i tylko jeden), kto jest obecnym królem Francji i jest łysy.”   

 

Zdanie Z nie jest więc zdaniem, ale deskrypcją, opisem, który może być 

spełniony przez jakiś przedmiot, albo nie. Wyrażenie „obecnym król Francji” nie 

może zatem pełnić funkcji podmiotu zdania, lecz predykatu, tak samo, jak „…jest 

łysy”. Dlatego też jeżeli nie istnieje przedmiot spełniający deskrypcję zdanie Z  jest 

fałszywe. Jak można się było spodziewać teoria deskrypcji była narażona na 

pewnego rodzaju zarzuty, z którymi jej autor nie potrafił sobie poradzić. 

Konkurencyjną w stosunku do niej, jest właśnie interesująca nas teoria 

presupozycji P. Strawsona. Zgodne z nią zdanie Z w logice presupozycji nie jest ani 

prawdziwe, ani fałszywe, ponieważ zdanie P „Istnieje ktoś (i tylko jeden), kto 

obecnie jest królem Francji” nie jest prawdziwe. Zdanie P jest w koncepcji 

Strawsona nazwane presupozycją zdania Z, warunkiem przypisania prawdy lub 

fałszu zdaniu Z. To drugie zdanie zaś jest presupozycją zdania oryginalnego, a 

zgodnie z teorią presupozycji: zdanie P jest presupozycją zdania Z, jeżeli wtedy gdy 

Z jest prawdziwe, P jest prawdziwe, a wtedy gdy Z jest fałszywe, P również jest 

prawdziwe. Jeżeli P nie jest prawdziwe, Z nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe. 

Warto zauważyć, że jeżeli P jest presupozycją Z, to P jest również presupozycją nie-

Z.
15
  Łatwiej będzie zrozumieć strukturę argumentacji. Weźmy pod uwagę poniższe 

zdanie X: 

 

X) „Polonez ma zdolność prawną.”  

 

Presupozycją tego zdania jest zdanie Y: 

 

 Y) „Istnieje coś, co jest Polonezem i posiada to zdolność prawną”. 

 

Na pierwszy rzut oka widać wyraźnie, że zdanie Y jest zdaniem fałszywym. 

Zgodnie z powyższą definicją presupozycji, jeżeli zdanie Y jest fałszywe, to zdanie 

X nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe (wbrew zasadzie wyłączonego środka). 

                                                 
15 A. Grobler, Metodologia, Kraków 2008, s. 92.  
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Czymże więc w naszym przykładzie jest zdanie Y? Otóż, zdania o prawdziwej 

presupozycji nazywane są oznajmieniami (make a statement). Oznajmienia mają 

funkcję informującą (w sposób prawdziwy, lub fałszywy) o faktach. Z kolei zdanie Y 

jest wypowiedzeniem (utterance) i nie ma własności informującej o faktach. Z 

punktu widzenia celów tego rozdziału, prawdziwa presupozycja zdania pełniącego 

funkcję tezy w teorii podmiotu prawa prywatnego ma również funkcję informującą, 

co nie powinno nikogo dziwić twierdzenia teorii naukowych taką właśnie funkcję 

powinny spełniać: 

 

 X) „Kowalski od chwili urodzenia posiada zdolność prawną” 

 

Presupozycją tego zdania jest zdanie Y: 

  

Y) „Istnieje ktoś, kto nazywa się Kowalski, któremu od chwili jego narodzin system 

prawny przyznał zdolność prawną”. 

 

Powyższą presupozycję możemy rozłożyć na kilka bardziej fundamentalnych: 

 

Y1) Istnieje ktoś, kto nazywa się Kowalski. 

Y2) Kowalski się urodził.  

Y3) Kowalski podlega systemowi prawa. 

Y4) System prawa przyznaje od chwili urodzin zdolność prawną.  

 

Jak widzimy nie tylko zdania teorii mogą informować nas o ważnych faktach. 

Także presupozycje tych zdań mają dla nas znaczenie. Ujawniają one konieczne 

założenia, dla głoszonych explicite twierdzeń. Badanie, porównywanie,  

przekształcanie presupozycji często prowadzi do sprzeczności z wynikami teorii 

głoszonymi explicite. Stąd ważnym jest dla naszej rekonstrukcji by uwzględniać nie 

tylko to co teoria mówi, ale także, a może przede wszystkim, to co ona zakłada. W 

następnym punkcie pracy omówimy metodę wyznaczania zobowiązań 

ontologicznych teorii zaproponowaną przez W.V.O. Quine’a, która podobnie jak 

teoria presupozycji okażę się pomocą w rekonstrukcji obrazu człowieka w prawie 

prywatnym.  
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2.2. Kryterium istnienia wg Quine’a. Zobowiązania ontologiczne 

teorii 

 

Do tej pory powyżej formułowane uwagi odnoszące się do enigmatycznego 

kryterium Quine’a mogły wydawać się co najmniej niejasne dla osób, które z 

filozofią, zwłaszcza analityczną, nie mają wiele wspólnego. Przejdźmy więc do 

konkretów. Amerykański filozof, W.V.O. Quine w swojej pracy zatytułowanej O 

tym, co istnieje? podjął się odpowiedzi na pytanie postawione w tytule - co istnieje? 

Co więcej, odpowiedział na nie już w pierwszym zdaniu: 

 

“A curious thing about the ontological problem is its simplicity. It can be put 

in three Anglo-Saxon monosyllables: ‘What is there?’ It can be answered, 

moreover, in a word-‘Everything’ - and everyone will accept this answer as 

true. However, this is merely to say that there is what there is. There remains 

room for disagreement over cases; and so the issue has stayed alive down the 

centuries.”
16
 

 

I właśnie te cases, konkretne przypadki, w których pytamy o istnienie 

konkretnych obiektów stanowią źródło sporów wśród filozofów. Na poziomie 

najwyższej ogólności, pytanie o to co istnieje jest po prostu trywialne. Co więcej, na 

pierwszy rzut oka badania z zakresu ontologii prowadzone w filozofii nie powinny 

nas specjalnie interesować. Nie zawsze jednak to, co się wydaje, jest właściwe. 

Badania z zakresu ontologii mogą wszakże wzbogacić dociekania teoretyczno 

prawne. Otóż, teoria prawa prywatnego, także zakłada jakąś, bliżej jeszcze 

nieokreśloną ontologię. Ontologia ta, w zakresie odnoszącym się do podmiotu prawa 

(człowieka) jest przedmiotem analizy prowadzonych tutaj badań. Stąd też nad 

uwagami amerykańskiego filozofa nie powinniśmy przechodzić obojętnie. Co 

właściwie proponuje nam Quine? Oczywiście nie próbuje on znaleźć ogólnego 

kryterium pozwalającego wyraźnie odróżnić to co istnieje, od tego co wydaje się nam 

istniejące. W zamian proponuje swoją, jasną i jego zdaniem neutralną metodę 

ustalania zobowiązań ontologicznych konkretnych teorii naukowych. W literaturze 

                                                 
16 Quine, W.V., From a logical point of view. Logico-Philosophical Essays, Harper Torchbooks (2nd 

edition), 1963, p.1. 
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przedmiotu zwykło się więc mówić, że każdy, kto czyni podobnie konstruuje 

„ontologię w sensie Quine”
17
.  

Po tym ogólnym wstępie przejdźmy do szczegółów. Zaczynając od początku, 

celem tego kryterium jest wskazywanie tego, co dana teoria uznaje za istniejące: 

 

„In terms of the categories of traditional grammar, this amounts roughly to 

saying that to be is to be in the range of reference of a pronoun. Pronouns are 

the basic media of reference; nouns might better have been named 

propronouns. The variables of quantification, ‘something’, ‘nothing’, 

‘everything’, range over our whole ontology, whatever it may be; and we are 

convicted of a particular ontological presupposition if, and only if, the alleged 

presuppositum has to be reckoned among the entities over which our variables 

range in order to render one of our affirmations true.”
18
 

 

W dalszej części tekstu Quine możemy przeczytać krótsze sformułowanie jego 

kryterium, przeprowadzone z użyciem terminów innego rodzaju:  

 

„(…) a theory is committed to those and only those entities to which the 

bound variables of the theory must be capable of referring in order that the 

affirmations made in the theory be true.”
19
 

 

Przeanalizujmy powyższe fragmenty, w pierwszej kolejności skupiając się 

jedynie na wyjaśnieniu struktury argumentacji amerykańskiego filozofa, 

jednocześnie nie wchodząc w szczegóły natury logicznej. Zaczynając od uwag 

najbardziej ogólnych, wyraźnie widoczny jest związek pomiędzy językiem a kwestią 

istnienia przedmiotów. Quine nie odpowiada w sposób definitywny i ostateczny na 

                                                 
17 Por. M. Heller, p.13. 
18 „W terminach tradycyjnej gramatyki można sformułować to twierdzenie następująco: być to to samo, co 

być w zakresie przedmiotowego odniesienia jakiegoś zaimka. Zaimki są podstawowym środkiem 

językowego odnoszenia się do przedmiotów; rzeczowniki należałoby raczej nazwać za-zaimkami. Zmienne 

kwantyfikacji, takie jak <coś>, <nic>,  czy <wszystko>, wyznaczają całą naszą ontologię, jakakolwiek by 

ona była; natomiast określone założenie ontologiczne można nam udowodnić wtedy i tylko wtedy, gdy 

prawdziwość któregoś z naszych wymaga, by wśród bytów, które są wartościami zmiennych naszego 

języka, istotnie znajdował się przedmiot postulowany przez to założenie (s.13).  

 
19„teoria mianowicie zakłada istnienie tych i tylko tych bytów, których występowanie wśród wartości 

zmiennych kwantyfikacji tej teorii jest koniecznym warunkiem prawdziwości jej twierdzeń. (p.14) 
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pytanie o istnienie. Nie taki zresztą jest jego zamiar. To na czym najbardziej zależy 

filozofowi, to określenie neutralnego kryterium, które w sposób jasny i precyzyjny 

wykazywałoby zobowiązania ontologiczne konkretnej teorii. Nie chodzi więc o 

istnienie przez duże „I”, a raczej o określenie ontologii zrelatywizowanych do 

konkretnych teorii. Procedura badania założeń ontologicznych języka konkretnej 

teorii naukowej przebiega w sposób następujący. Pierwszym krokiem jest 

wyodrębnienie zdań prawdziwych w ramach danej teorii T. Następnie, należy 

sparafrazować te zdania na zdania z języka logiki I rzędu i wtedy sprawdzić, co w 

tych zdaniach jest wartością zmiennej związanej kwantyfikatorem egzystencjalnym: 

 

„(…) w teorii T <istnieją te przedmioty x, o których teoria T prawdziwie 

orzeka: istnieje takie x, które P>”
20
 

 

Parafrazując powyższy cytat w celu lepszej ilustracji, jednocześnie odnosząc 

go do problemu człowieka w prawie prywatnym można napisać: „W teorii prawa 

prywatnego (T) istnieją ludzie, o których teoria prawa prywatnego orzeka: istnieją 

ludzie, którzy posiadają pewną cechę C, wykazują aktywność A, opanowali 

umiejętność U.”
21
 Takie ujęcie  problemu ma kilka zalet, ale również kilka wad. 

Zwłaszcza relatywizacja „istnienia” do języka danej teorii jest przez niektórych 

filozofów widziana jako wada.
22
  

Co ciekawe, ten zarzut może okazać się zaletą, zwłaszcza, gdy uświadomimy 

sobie rolę jaką ma pełnić to kryterium w rekonstrukcji modelu człowieka. Nie chodzi 

przecież o ustalenia o to, jaki człowiek istnieje naprawdę, ale o to jaki model 

człowieka jest zakładany w teorii prawa cywilnego. Mówiąc językiem Quine, jakie 

teoria prawa prywatnego ma zobowiązania ontologicznie w przedmiocie podmiotu 

prawa prywatnego, którym jest człowiek. Kryterium Quine wydaje się więc idealnie 

wpasowywać się w strukturę naszych badań. Dla porządku należy zaznaczyć, że nie 

jest to jedyny zarzut, który można wytoczyć przeciw tezom zawartym w O tym, co 

                                                 
20 Ania Brożek, p.39. 
21 Gdy mowa o teorii prawa prywatnego w zakresie odnoszącym się do podmiotu mamy na myśli nie tylko 

twierdzenia explicite, ale także presupozycje twierdzeń a także logiczne konsekwencje wynikające z teorii. 
22 Podnoszone są zarzuty ze strony filozofów o orientacji innej, aniżeli orientacja analityczna, że Quine 

pomija w zupełności pojęcia istnienia rozumianego na sposób m.in.. św. Tomasza, E. Husserla, H. Bergson, 

M. Heideggera. Nie czas i miejsce by rozstrzygać o tym zarzucie. Faktem jest, że żadna z tych koncepcji 

istnienia nie znalazłaby zastosowania do rozważań prowadzonych w tej rozprawie, więc zarzut ten nie 

stanowi – w świetle założeń tej pracy – o nieprzydatności kryterium Quine’a.  
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istnieje. Nie czas i miejsce tutaj jednak by analizować w sposób szczegółowy 

problemy związane z tym kryterium
23
. Nie ma jednak w filozofii metody, której 

przyjęcie odbywałoby się bezwarunkowo. Kryterium Quine’a z punktu widzenia prac 

prowadzonych w niniejszej rozprawie bardzo dobrze posłuży w osiągnięciu celu tej 

części rozprawy. Zwłaszcza gdy zaczniemy traktować je tak, jak traktował je jego 

autor. Mianowicie jako ogólną maksymę należącą do potocznego języka 

filozoficznego, która stanowi pewien ogólniejszy wskaźnik w dociekaniach 

filozoficznych, a nie jako dokładną, szczegółową receptę, której litera przeważa nad 

jej duchem.   

 

2. Antropologiczna rekonstrukcja w prawie prywatnym 

2.1. Zagadnienia wstępne 

 

Oczywiście nie można dokonywać rekonstrukcji modelu człowieka, nie 

wiedząc jednocześnie czego się poszukuje. Na wstępie analiz przyjmiemy w sposób 

wyraźny więc pewne założenia, które będą stanowiły punkty wyjścia w dalszych 

poszukiwaniach, ale które nie będą miały charakteru aksjomatów. Bliżej im będzie 

raczej do hipotez roboczych: 

(HIPOTEZA 4)  

Podstawowe instytucje prawa prywatnego, twierdzenia doktryny i orzecznictwo 

presuponują pewien obraz człowieka, który nie jest ujęciem kompletnym. Prawo ze 

względu na rolę, którą pełni w społeczeństwie akcentuje tylko pewne cechy 

człowieka. 

(HIPOTEZA 5)  

Model człowieka w prawie prywatnym jest powiązany z modelem podejmowania 

decyzji. Taka konstrukcja wynika w sposób jasny z charakteru tej gałęzi prawa. 

Innymi słowy, opis sposobu podejmowania decyzji i warunki wstępne dopuszczające 

możliwość podejmowania relewantnych dla systemu prawa decyzji (składania 

oświadczeń woli), zakłada określoną wizję człowieka.  

 

                                                 
23 Logos i Ethos… 
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(HIPOTEZA 6)  

Pozostając w zgodzie z treścią hipotezy5, rekonstrukcja modelu będzie przebiegała 

głównie w oparciu o przepisy związane z zagadnieniem zdolności do czynności 

prawnych, oraz z kwestiami należącymi do zakresu badań nad problemami 

oświadczeń woli i wad oświadczeń woli. 

(HIPOTEZA 7)  

W mniejszym zakresie będą brane pod uwagę zagadnienia z zakresu początku i końca 

życia jednostki ludzkiej, ponieważ z perspektywy neuronaukowej przyjmują one 

trochę inny charakter. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie etyczne będące poza 

obszarem zainteresowań naszych badań.
24
  

(HIPOTEZA 8) 

Obraz człowieka w prawie prywatnym nie ma charakteru normatywnego. Założenie, 

że powstał ex nihilo jest, co najmniej, założeniem kontrinuticyjnym. W tej hipotezie 

przyjmujemy konieczność występowania związku pomiędzy założonym w prawie 

obrazem człowieka i sposobem w jaki podejmuje decyzje, a podobnym obrazem, 

który może zostać odnaleziony w historii psychologii.  

  Powyższe hipotezy nie są absolutnymi punktami odniesienia w naszych 

poszukiwaniach. Oczywiście, stanowią punkt wyjścia, ale nic ponadto. Nie są one 

wszakże przyjęte arbitralnie. Są efektem wstępnego namysłu nad interesującymi nas 

kwestiami. Już po początkowej analizie widać, że prawo prywatne nie odnosi się do 

wszystkich kwestii związanych z człowiekiem. Najważniejsze dla tej gałęzi prawa 

jest przede wszystkim to, w jaki sposób ludzie podejmują swoje decyzje w sposób, 

który może mieć znaczenie dla systemu prawa. Faktyczny model podejmowania 

decyzji, warunkuje (w pewnym zakresie) treść przepisów prawnych. Z kolei przepisy 

prawa warunkują sposoby podejmowania decyzji, nakładając dodatkowe kryteria, 

albo modyfikując już istniejące. Zachodzi więc tutaj sprzężenie zwrotne pomiędzy 

podmiotami prawa (ich faktycznymi działaniami) a treścią przepisów prawnych. 

Widać więc – na razie jeszcze nieprecyzyjnie – związek pomiędzy przepisami 

prawnymi dotyczącymi problemu m.in. zdolności do czynności prawnych, oraz 

oświadczeń woli (czyli modelem podejmowania decyzji preferowanym przez system 

prawny) a obrazem człowieka, który jest odpowiedzialnym, czynnym agentem 

procesu decyzyjnego. Analizując strukturę prawnego modelu decyzyjnego, wraz 

                                                 
24 Por. M. S. Gazzaniga, The Ethical Brain, The science of Our Moral Dilemmas, New York 2006. 



21 

 

m.in. z przepisami regulującymi kwestie związane ze zdolnością prawną otrzymamy 

zakładany model człowieka. 

 

2.2. Zdolność do czynności prawnych  

 

Wychodząc od hipotezy6 prześledźmy problemy związane ze zdolnością do 

czynności prawnych. Nie jest niespodzianką, że pierwszą kwestią będzie badanie 

początku zdolności do czynności prawnych. W kodeksie cywilnym mamy do 

czynienia z regulacją zgodnie z którą może wyróżnić trzy sytuacje: brak zdolności do 

czynności prawnych (art.12), ograniczoną zdolność do czynności prawnych (art. 15) i 

pełną zdolność do czynności prawnych (art.11 k.c.). Ustawodawca nie zdefiniował 

„zdolności do czynności prawnych”, można jednak z dużą dozą pewności założyć, że 

chodzi o samodzielne dokonywanie czynności prawnych
25
 Ta definicja również nie 

wyjaśnia za wiele, zwłaszcza określenie „samodzielne dokonywanie” brzmi trochę 

tajemniczo. Zdolność do czynności prawnych ma wpływ na przypisanie 

odpowiedzialności. Art. 426 k.c. przewiduje, że małoletni, który nie ukończył lat 13 

nie ponosi odpowiedzialności za szkodę. Widać więc jak ważną rolę w prawie 

prywatnym ona odgrywa. Zasadniczo o zakresie zdolności do czynności prawnych 

decyduje wiek i stopień ubezwłasnowolnienia. W doktrynie przyjmuje się, że 

ukończenie lat osiemnastu, które skutkuje nabyciem pełnej zdolności do czynności 

prawnych jest w ocenie prawodawcy wiekiem, w którym uzyskuje się pełną 

dojrzałość psychofizyczną
26
. Można więc przyjąć za prawodawcą, za granicą wieku 

kryje się inne założenie. Mianowicie pełną zdolność do czynności prawnych 

prawodawca uzależnia od uzyskania dojrzałości psychofizycznej. Podobne uwagi 

można odnaleźć w sytuacji, gdy w doktrynie rozważa się problem ograniczonej 

zdolności do czynności prawnych. Pojawiają się nawet głosy, że w związku z 

tempem rozwoju młodych pokoleń powinno obniżyć się wiek, w którym osiąga się 

pełnoletniość, ponieważ młodzi ludzie wyjątkowo wcześnie są wstanie dokonywać 

wyborów z odpowiednim rozeznaniem
27
. Z zasady więc arbitralne ustalenie granicy 

                                                 
25 E. Gniewek…., s. 38.  
26 Tamże, s. 37. 
27 Argument ten jest jednak nie do utrzymania w świetle najnowszych badań neurokognitywnych. Nie 

zagłębiając się jednak w tę problematykę (będzie ona przedmiotem kolejnego rozdziału) można w tym 

miejscu zauważyć, że gdy utożsamimy pełną zdolność do czynności prawnych z możliwością dokonywania 
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wieku, od którego system prawny przyznaje zdolność do czynności prawnych 

(ograniczoną, albo pełną)  kryje za sobą inną przesłankę, o której możemy przeczytać 

w doktrynie, czyli osiągnięcie pewnego stopnia dojrzałości psychofizycznej.  

Na potwierdzenie powyższej tezy wystarczy przytoczyć regulacje związane z 

ubezwłasnowolnieniem. Przypomnijmy, że osoby nie posiadają zdolności do 

czynności prawnych gdy, albo mają mniej niż 13 lat, albo zostały 

ubezwłasnowolnione całkowicie. A ograniczona zdolność do czynności prawnych 

przysługuje osobą pomiędzy 13 a 18 rokiem życia i gdy zostały ubezwłasnowolnione 

częściowo. Przesłanki ubezwłasnowolnienia wymienia art. 13 k.c., są nimi choroba 

psychiczna, niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenie psychiczne, w 

szczególności pijaństwo, lub narkomania. Nie jest to jednak wszystko, powyższe 

stany muszą powodować ściśle określony skutek: uniemożliwić kierowanie osobie 

swym postępowaniem
28
. Ta zasada znajduje wyraźne potwierdzenie w orzecznictwie 

Sądu Najwyższego
29
.  

Z kolei w przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnej choroba 

psychiczna, niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenie psychiczne, w 

szczególności pijaństwo lub narkomania nie muszą prowadzić, aż do niemożności 

kierowania swym postępowaniem przez osobę. W tym przypadku wystarczy, żeby 

sprawność intelektualna, czyli możność podejmowania decyzji i kierowania swym 

postępowaniem była zakłócona.  

                                                                                                                                                   
obiektywnie racjonalnych wyborów  (jak to czyni prawodawca), to możliwe są one dopiero od 21 roku, czyli 

od momentu wykształcenia się wszystkich struktur kory czołowej. 
28 Por. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny, Komentarz Tom 1, Warszawa 2002, s. 69 i n. 
29 18.08.1971 r., I CR 297/71 (OSNCP 3/72, poz. 53): „W myśl artykułu 13§1 choroba psychiczna sama 

przez się nie stanowi wystarczającej przesłanki ubezwłasnowolnienia, lecz może je uzasadniać tylko 

wówczas, gdy chory psychicznie nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Nie każda zaś choroba 

psychiczna pociąga za sobą taki skutek. Zależy to od rodzaju i stopnia nasilenia choroby oraz od 

indywidualnych objawów występujących u danej osoby. Opinia więc biegłego psychiatry , obok 

stwierdzenie u badanego choroby psychicznej (bądź niedorozwoju albo innych zaburzeń psychicznych), 

powinna zawierać szczegółową ocenę zakresu jego zdolności kierowania swoim postępowaniem, opartą na 

gruntownej i wnikliwej analizie jego zachowania się i postępowania, kontaktów z ludźmi, w stosunkach 

rodzinnych, w pracy itp.”  

Oraz: 

K. Piasecki, Kodeks cywilny. Komentarz Zakamycza, Księga Pierwsza, Część ogólna, Zakamycze, Kraków 

2003,  s.125. „Ze sformułowania art. 16 §1 k.c. wynika, że podstawę ubezwłasnowolnienia całkowitego lub 

częściowego stanowić może nie pijaństwo w ogóle, ale pijaństwo mające charakter  zaburzeń psychicznych. 

Przesłanką ubezwłasnowolnienia, czy to całkowitego też częściowego nie jest samo pijaństwo, lecz jego 

skutki, polegające z jednej strony na zaburzeniach psychicznych (np. o charakterze choroby psychicznej), a 

z drugiej strony na tym, że alkoholik nie jest w stanie kierować swym postępowaniem albo potrzebuje 

pomocy w prowadzeniu swych spraw.” 
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Powyższe akapity można podsumować w sposób następujący. Prawo prywatne 

przyznaje człowiekowi pełną zdolność do czynności prawnych, która uzależniona 

jest od tego, czy konkretna jednostka ludzka jest w stanie – obiektywnie rzec 

ujmując – przeprowadzać poprawne rozumowania, wyciągać z nich wnioski i 

podejmować odpowiedzialne decyzje. Tak można w skrócie opisać przesłankę 

„kierowania swym postępowaniem”, o której mówi kodeks cywilny.  

W powyższych akapitach często pojawia się termin „czynności prawne”. 

Skoro rozważamy problem zdolności do czynności prawnych, warto zastanowić się 

bliżej czym one są. Przedstawiciele doktryny opisują czynność prawną jak czynność 

konwencjonalną podmiotu prawa prywatnego skonstruowaną przez system prawny, 

której treść wyznacza konsekwencje prawne z nią związane. Treścią zaś czynności 

prawnych jest oświadczenie woli i właśnie ten element czynności prawnych 

prowadzi nas do kolejnej kwestii, którą należy omówić by osiągnąć cel do 

zrealizowania, mianowicie do problemu oświadczeń woli. To właśnie analiza tej 

kwestii przybliży nas do mechanizmu, który według prawa, prowadzi do wydania 

decyzji.   

2.3. Zagadnienie oświadczeń woli 

 

 Zdefiniowanie oświadczeń woli jest zadaniem niezwykle trudnym. W 

literaturze przedmiotu trudno o jedną, wyczerpującą definicję. Większość z nich jest 

dosyć niejasna i trudno wywnioskować z nich co właściwie znaczą: 

 

„Artykuł 60 k.c. formułuje ustawową definicję oświadczenia woli, w myśl 

której jest nim zachowanie się osoby dokonującej czynności prawnej, 

ujawniające jej wolę w sposób dostateczny.”
30
 

 

Co w zasadzie znaczy, że osoba ujawnia swoją wolę w sposób dostateczny? 

Co znaczy „wola” w kontekście czynności prawnych? Na te pytania trudno o 

odpowiedzi. W dalszej części komentarza pod redakcją E. Gniewka możemy 

przeczytać: 

 

                                                 
30 E. Gniewek…, s. 140. 
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„Nie powinno ulegać wątpliwości, że czynność prawna może prawidłowo 

pełnić swoją rolę podstawowego instrumentu autonomicznego kształtowania 

sytuacji prawnej podmiotów prawa cywilnego tylko wówczas, gdy stanowiąc 

podstawę tych czynności oświadczenie woli będzie efektem dokładnie 

przemyślanych, podjętych swobodnie i z pełnym rozeznaniem decyzji, 

zakomunikowanych na zewnątrz bez zniekształceń”
31
 

 

Dalej nie znajdujemy odpowiedzi na pytania o wolę, ale przynajmniej 

powyższy cytat rzuca nowe światło na mechanizm powstawania oświadczenia woli. 

Jest ono wynikiem decyzji przemyślanych, swobodnych (podjętych w sposób 

autonomiczny), podjętych z pełnym rozeznaniem (warunek ten presuponuje właściwą 

ocenę sytuacji  dokonywaną przez osobę).  

Tak rozumiane oświadczenie woli powoduje problemy z jego wykładnią
32
, 

ponieważ pojawia się pytanie, co przeważa: czy intencja podmiotu prawa, czy 

obiektywne skutki powodowane przez oświadczenie woli, o tym problemie powiemy 

sobie trochę więcej jednak w dalszej części pracy.  

W pracach A. Woltera znajdujemy bardziej szczegółowe rozważania: 

  

„Oświadczeniem woli w rozumieniu prawa cywilnego jest takie zachowanie 

się człowieka (…), które wyraża w sposób dostateczny zamiar (wolę) 

wywołania skutku prawnego (…). Oświadczenie woli jest wynikiem procesu, 

który rozpoczyna się w psychice osoby składającej je. Pod wpływem 

wyobrażeń, zwanych pobudkami rodzi się decyzja, czyli akt woli określany 

niekiedy nieściśle jako wola wewnętrzna (…). Do wywołania skutku 

prawnego konieczne jest wyrażenie woli (przejaw woli, zwany niekiedy wolą 

                                                 
31 Tamże, s. 216. 
32 „Wykładnia oświadczeń woli polega na ustaleniu ich znaczenia, czyli sensu. Ma ona na celu ustalenie 

właściwej treści regulacji zawartej w oświadczeniu woli. Ogólne reguły interpretacyjne prowadzące do 

osiągnięcia tego celu określone zostały w art. 65 k.c. (…). Wyrażone w przytoczonym przepisie reguły 

interpretacyjne grupują się wokół dwóch respektowanych przez prawo cywilne wartości. Są nimi z jednej 

strony wola (intencja) osoby dokonującej czynności prawnej, z drugiej natomiast zaufanie, jaki budzi 

złożone oświadczenie woli u innych osób. Odpowiednio do tych wartości w doktrynie wyróżnia się 

subiektywną metodę wykładni zorientowaną na wolę osoby składającej oświadczenie woli oraz metodę 

obiektywną (normatywną) akceptującą punkt widzenia adresata. Możliwa jest również kombinowana 

metoda wykładni, uwzględniająca obie wspomniane wartości.” 29 czerwiec 1995 r., III CZP 66/95 (OSNIC 

12/95, poz. 168). 
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zewnętrzną) w postaci jakiegoś zachowania, z którego wynika decyzja 

osiągnięcia określonego skutku w sferze poddanej regulacji prawnej”
33
 

 

Znajdujemy w tekście powyższym coś na kształt prawno-prywatnej 

perspektywy wglądu w psychikę człowieka. Nie jest to – co oczywiste – analiza 

naukowa, ale mówi nam ona trochę, o tym jak postrzegany w prawie prywatnym jest 

mechanizm decyzyjny człowieka. Wszystko zaczyna się od pobudek, z których – w 

sposób niejasny – powstają decyzję, zwane aktem woli (do końca nie wiadomo 

jednak co znaczy „wola”, czy to wola jest siłą odpowiedzialną za emergencję decyzji 

z pobudek?), czy dokładniej wolą wewnętrzną. Na marginesie można zauważyć, że 

wielu autorów pisząc, o woli wewnętrznej uznaje to pojęcie za nieodpowiednie, albo 

nieścisłe, nie proponując niczego w zamian.  

Wracając jednak do głównego toku rozumowania, akt woli przejawia się w 

czytelnym (albo przynajmniej rozpoznawalnym przez system prawny) zachowaniu, 

które jest niejako konsekwencją zachodzących w człowieku jakiś, bliżej 

nieokreślonych procesów.  

 W doktrynie miał miejsce spór pomiędzy zwolennikami psychologicznej 

koncepcji oświadczenia woli
34
 z przedstawicielami socjologizującej koncepcji 

oświadczenia woli. Spór dotyczył roli woli wewnętrznej w oświadczeniu woli. W 

ramach pierwszego z ujęć, to wola wewnętrzna rozstrzygała w sporze o treść 

oświadczenia woli, z kolei w ramach drugiej koncepcji to jej przejaw, czyli 

obiektywne zachowanie decydowało o jego treści
35
. Zwolennicy teorii woli 

argumentowali w ten sposób, że to twórcza wola podmiotu dokonującego czynności 

jest „odpowiedzialna” za dokonanie czynności. Z kolei zwolennicy teorii przejawu 

woli posługiwali się argumentem stricte praktycznym mówiącym, że bezpieczeństwo 

obrotu będzie na nieporównywalnie wyższym poziomie jeżeli decydującą rolę będzie 

odgrywało obiektywne zachowanie podmiotu prawa. W dzisiejszej literaturze 

przedmiotu przyjmuje się z reguły socjologizujące ujęcie oświadczeń woli, głównie z 

                                                 
33 A.Wolter,J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo Cywilne – Zarys Części Ogólnej, Wydawnictwa Prawnicze 

PWN, Warszawa 1998, s. 256. 
34 Z. Radwański, Teoria umów s. 39 i n. 
35 Por. S. Grzybowski, System prawa cywilnego. Część ogólna., PAN IPiP, 1985, s. 482: „Zjawia się zatem 

pytanie, czy i jakie znaczenie ma z prawnego punktu widzenia wola wewnętrzna, skoro z jednej strony 

opieramy się na obiektywnie dostrzegalnym jej przejawie (oświadczeniu woli), z drugiej zaś traktujemy to 

oświadczenie jako przejaw woli wewnętrznej. Pytanie to zawiera w sobie podstawowe, zasadnicze 

zagadnienie całej nauki o oświadczeniu woli i jego skutkach” 



26 

 

tego powodu, że ułatwia funkcjonowanie w ramach porządku prawnego. Istnieją 

jednak w systemie prawnym przypadki, w których to wola wewnętrzna jest tym 

ważniejszym elementem czynności prawnych, mam tutaj na myśli problematykę wad 

oświadczenia woli. 

 

2.4. Wady oświadczenia woli 

 

To właśnie w przypadkach, które w prawie prywatnym znane są pod ogólnym 

terminem „wad oświadczenia woli” teoria woli ma pierwszeństwo nad teorią 

oświadczenia. Przypomnijmy, przyjmuje się, że oświadczenie woli jest rezultatem 

procesu, którego głównymi stadiami są akt woli i będące jego odbiciem zachowanie 

zewnętrzne, widoczne dla innych uczestników obrotu prawnego i podlegające 

obiektywizacji. Uważa się, że – zasadniczo – pomiędzy aktem woli a zachowaniem 

występuje zgodność. Zdarza się jednak inaczej, pomiędzy aktem woli a 

zachowaniem, z które powoduje skutki prawne zachodzi niespójność. Kodek cywilny 

przewiduje cztery wady oświadczenia woli:  

 

1) brak świadomości lub swobody (art. 82 k.c.) 

2) pozorność (art. 83 k.c.) 

3) błąd (art. 84-86 k.c.) 

4) groźba (art. 87 i 88 k.c.) 

 

Z punktu widzenia celów tej pracy najważniejsza jest przesłanka pierwsza – 

brak świadomości lub swobody: 

 

„(…) to wada polegająca na anormalnym stanie psychicznym, wyłączającym 

świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; jej skutkiem 

jest nieważność oświadczenia woli (…). Taki stan psychiczny może być 

wywołany rozmaitymi przyczynami, z których powołany przepis wymienia 

przykładowo chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy, jak również 
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inne przemijające zaburzenia czynności psychicznych (np. wskutek nadużycia 

alkoholu, wysokiej gorączki, narkozy itp.)”
36
  

 

Podsumowując powyższy fragment i pozostając w perspektywie prywatno-

prawnej w mówieniu o mechanizmach psychicznych odpowiedzialnych za 

podejmowanie decyzji, można rzecz, że zmiany w psychice odpowiedzialne za 

powstanie aktu woli z pobudek i jego związek z decyzją, która uzewnętrznia się w 

zachowaniu człowieka zostają zakłócone na skutek braku świadomości lub swobody. 

Bardzo ciekawie rola procesów emocjonalno-motywacyjnych wpływających na 

racjonalne procesy odpowiedzialne za podejmowanie decyzji została ujęta w 

kontekście odpowiedzialności cywilnej. Zauważmy, ze mimo iż chodzi o problem 

odpowiedzialności, to przecież ciągle pozostajemy na gruncie prawa prywatnego, a 

więc cały czas mówimy o jednym modelu człowieka, którego rekonstrukcji 

podjęliśmy się dokonać w tej części pracy: 

 

„W rozważaniach nad odpowiedzialnością prawną jednostki za jej zachowania 

wielkie znacznie ma analiza zachodzących w jej psychice procesów 

emocjonalno-motywacyjnych.” W literaturze wskazuje się, że w różnych 

sytuacjach mogą wystąpić: świadomość rozproszona, pełna świadomość i 

koncentracja, labilna uwaga sprzyjająca wolnym skojarzeniom, stan niepełnej 

przytomności, redukcja świadomości i marzenia senne, całkowity brak 

świadomości. Kwalifikując konkretną sytuację ludzi wobec obowiązującego 

prawa, wskazuje się na <naturę ludzką>, <agresję>, <emocjonalną empatię> i 

uwzględnia się znaczenie osobowości człowieka w ocenie jego 

postępowania.”
37
  

 

Wydaje się – i tak też się przyjmuje w doktrynie – że za procesy decyzyjne 

odpowiedzialne są racjonalne mechanizmy psychiczne. O czym mowa jednak, gdy 

mówimy o „mechanizmach racjonalnych”. Można przyjąć, że doktryna, gdy mówi 

swobodzie i świadomym podejmowaniu decyzji nie ma na myśli procesów 

emocjonalnych, a raczej te odpowiedzialne za rozumowanie dedukcyjne i 

                                                 
36 A. Wolter…, s. 304. 
37 Pyziak-Szafnicka, Komentarz. Część Ogólna, Kraków 2009, s.102. 
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indukcyjne. Skutkuje to zepchnięciem procesów emocjonalnych i motywacyjnych na 

margines. Nie jest to sytuacja zupełnie odosobniona, ponieważ nawet na pograniczu 

nauk neurobiologicznych i prawnych przyjmowało się jeszcze do niedawna 

założenie, że prawo powinno zakładać model człowieka racjonalnego, co więcej, o 

osobie w prawie miał decydować stopień racjonalności. Do tych i innych uwag 

odniesiemy się jednak w następnej części pracy. Pytanie, które należy w tym miejscu 

postawić brzmi: skąd w prawie cywilnym wzięły się rozważania z zakresu psychiki 

człowieka, spór pomiędzy teorią woli a teorią oświadczenia i czy możliwe jest, że 

koncepcje te nie tyle są czystą, techniczną terminologią prawniczą, co raczej 

zapożyczeniem z pewnych klasycznych koncepcji psychologicznych? 

 

2.5. Historyczne korzenie ogólnej teorii czynności prawnych 

 

Badania historycznych korzeni omawianych do tej pory zagadnień z zakresu 

dogmatyki prawa prywatnego, a przede wszystkim kwestii związanych z  

podmiotowością prawną, zdolnością do czynności prawnych, oświadczeń woli i ich 

wad, są o tyle istotne z punktu widzenia celów tej pracy, że uzmysławiają trudną 

problematykę budowy podstaw instytucji prawa, z którymi dzisiaj mamy do 

czynienia. Nikogo nie powinno dziwić prowadzenie tego rodzaju poszukiwań, 

przecież „osoba fizyczna”, „człowiek jako podmiot prawa” nie narodziła się ex 

nihilo. By zrozumieć jej dzisiejszy status wystarczająco dobrze, należy zwrócić się 

do historii, ale nie tak dalekiej jak w pierwszej części pracy, a do nieodległego 

jeszcze XIX wieku. Wtedy to miało miejsce kilka wydarzeń, których omówienie 

wydaje się być koniecznym. Opisy XIX wieczny prac badawczy nie będą w całości 

poświęcone tylko temu, co mówili prawnicy i teoretycy prawa pracujący – jakby 

zawodowo – nad wyżej wymienionymi kwestiami. Uwaga zostanie również 

zwrócona na filozoficzno i psychologiczne motywacje prawników. To właśnie one, 

jak się okaże, będą stanowić o sile argumentu, że pojęcie człowieka zakładane w 

nauce prawa prywatnego nie jest pojęciem normatywnym, ale pozostaje w związku z 

ówczesnym rozwojem nauk, tak filozoficznych jak i przyrodniczych (przynajmniej w 

założeniach niektórych badaczy).    
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Terminologia dogmatyki prawa prywatnego posługuje się ciągle pojęciami 

woli wewnętrznej i woli zewnętrznej. Pojęcia te jak się okazuje są na tyle istotne, że 

w zależności do nacisku jaki kładziona na każde z nich zmieniała się koncepcja 

czynności prawnych, jak widzieliśmy powyżej. A w przypadku oświadczeń woli to 

właśnie tajemnicza wola wewnętrzna zachowuje swoją przewagę nad swoim 

przejawem, za który uznajemy jakieś zachowanie. Wszystko to jest mocno niejasne, 

choć w dużej mierze akceptowane przez dużą część doktryny.   

Teoria woli wewnętrznej rzeczywiście musi się wydawać plątaniną pewnych 

niejasnych intuicji co do tego, jak funkcjonuje człowiek podejmujący decyzje. 

Sytuacja zmienia się jednak, gdy odniesiemy się ze swoimi wątpliwościami do 

korzeni tej teorii, ponieważ bez wątpienia, zakłada ona wyraźny  obraz człowieka, 

który dzięki temu, że teoria woli ciągle jeszcze odgrywa rolę w dogmatyce prawa 

prywatnego, ciągle jest obrazem człowieka w prawie prywatnym (choć oczywiście, 

zapewne z pewnymi  poprawkami). Teoria woli została opracowana w ramach 

działalności tzw. pandektystów niemieckiech, w drugiej połowie XIX wieku.
38
 

Zajmowali się oni głównie systematyką prawa cywilnego, jego korzeniami w prawie 

rzymskim. Za jednego z głównych założycieli uznany został Friedrich Carl von 

Savigny, choć w miarę jej trwania dużego znaczenia nabierały prace także jego 

współpracowników. Nie zajmowali się oni wyłącznie historią prawa i prawem 

rzymskim, w kręgu jego zainteresowania pozostawała także metodologia nauk 

prawnych, a także interesujące nas zagadnienia związane z osobowością prawną i 

zdolnością do czynności prawnych.  

Zacznijmy od krótkiego zarysowania ich poglądów, następnie zaś spróbujemy 

je naświetlić przy pomocy poglądów filozofów, do których się odwoływali. Pojęcie 

woli było pojęciem kluczowym na rozważań prawników niemieckich, dlatego też, 

przyznawali daleko większe znaczenie woli wewnętrznej niż jej zewnętrznym 

przejawom. W przypadku niezgodności pomiędzy wolą wewnętrzną, a jej 

przejawem, czynność prawna była uznawana za nieważną przez odwołanie się do 

wad oświadczenia woli. Te silnie indywidualistyczne były efektem źródeł, z których 

Savigny i jego współpracownicy czerpali, budując ogólną teorię czynności 

prawnych. Wielce interesującym faktem jest jego stosunek do Oświecenia: 

 

                                                 
38 Por. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2004, s.213. 
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„From the Enlightenment – the period when the modern natural sciences were 

born – Savigny took over the idea that nature is subject to certain general law, 

such as the law of gravity, and that these laws might be revealed by the 

observation of facts. It is true in accordance with the general trends of 

liberalism the human will was considered a creative element, but this did not 

break the alliance Savigny felt to be inherent between society and the natural 

sciences.”
39
  

 

Powyższy fragment dość dobrze oddaje stosunek Savigny’ego (i jego 

współpracowników) do nauk przyrodniczych. Jego rozważania z zakresu nauk 

prawnych nie ograniczały się - zresztą zgodnie z przyjętą przez niego metodologią – 

jedynie do nauk normatywnych. Jego zamierzeniem jest uprawianie nauk 

normatywnych, przynajmniej w sposób podobny, do nauk przyrodniczych.
40
 To nie 

jedyny flirt niemieckiej nauki prawa z Naturwisschenschaften jak zobaczymy. Przede 

wszystkim jednak metodą pracy prawników z kręgu szkoły pandektystów była 

zakrojona na szeroką skalę analiza historyczna systemów prawnych (zwłaszcza 

systemu prawa rzymskiego), ale także czerpanie z prac filozofów pokroju Kanta, 

Hegla, czy zadziwiająca zbieżność z pracami Wundta.
41
   

Dla Savigny’ego podmiotem prawa był przede wszystkim pojedynczy 

człowiek: 

 

„Within the point of view where we are placed, each legal relationship 

appears to us a relationship of person to person, determined by a rule of law, 

and this determining rule of law assigns to each individual a domain where his 

will reigns independent of any other will. But in the outside world, one first 

encounters nature, which, is not free, then other free will like one’s own, that 

is to say, persons foreign to our own personality.”
42
 

 

                                                 
39 P.6. 
40 P. 8. 
41 P. 52 Dominion and wealth: a critical analysis of Karl Marx' theory of commercial law 
42 P. 50. 



31 

 

“One calls declarations of will that species of juridical fact which not only are 

free acts but, according to the will of the agent, have their immediate end to 

engender or destroy a legal relationship.”
43
 

 

Ten fakt nabiera znaczenia zwłaszcza w świetle badań psychologicznych XIX 

wieku. 

 

3. Prawo a psychologia 

 

Sytuacja psychologii w czasie kiedy opracowywana jest ogólna teoria 

zdolności do czynności prawnych jest bardzo ciekawa. W XIX wieku nad każdym 

przedsięwzięciem naukowym, podejmowanym zwłaszcza przez niemieckich 

uczonych, unosił się cień Kanta. Stosunek zaś Kanta do prób budowy podstaw 

psychologii w sposób, który umożliwiłby mówienie o psychologii jako 

pełnowartościowej nauce, był negatywny. Królewiecki filozof twierdził, że 

psychologia rozumiana jako nauka jest z gruntu niemożliwa: 

 

„Immanuel  Kant  denied  the  validity  of  any rational  psychology  because,  

he  argued,  rational  mental processes must be activated by mental content 

derived from experience; therefore, the study of mind must be confined to 

questions  appropriate to  an empirical  psychology. An empirical psychology 

of mental content could not, Kant  contended, become a proper natural  

science because mental events cannot be quantified (i.e., measured or 

weighed), and thus its data are neither capable of being described 

mathematically nor subject to experimental manipulation. Finally, Kant 

asserted, the method of observing the mind — introspection — distorts the 

events observed by observing them.”
44
  

 

Kilka słów wyjaśnienia. Psychologię na empiryczną i racjonalną podzielił 

Christian Wolff (pierwszy użył terminu psychologia, określającego studia nad 

ludzkim umysłem). Psychologia empiryczna jest zbiorem danych pozyskanych dzięki 

                                                 
43 s. 52. 
44 Wiley, Handbook of psychology vol.1. History of psychology, s. 111.  
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samoobserwacji a także obserwacji innych. Psychologia racjonalna z kolei to 

rozumna refleksja nad danymi empirycznymi. Kant, jak można przeczytać w 

fragmencie powyżej zaczyna od odrzucenia ważności osiągnięć psychologii 

racjonalnej, następnie to samo czyni z psychologią empiryczną, kończąc swoje 

wnioski przez zadanie śmiertelnego ciosu introspekcji, jako metodzie naukowej 

polegającej na badaniu własnych stanów umysłu.   

Po tak druzgocącej krytyce wydawało się, że psychologia nie ma przed sobą 

żadnej przyszłości i powoli będzie można obserwować jej zmierzch. Okazało się 

jednak, że nie wszyscy uczni tamtych czasów podzielali pesymizm Kanta w tej 

materii. Jednym z nich był Wilhelm Wundt, z którego prac czerpali współpracownicy 

i spadkobiercy Savigny’ego. Niemiecki psycholog podczas pracy nad swoją „nową” 

psychologią pozostawał pod przemożnym wpływem propozycji W. Diltheya. 

Wilhelm Dilthey rozróżniał wyraźnie nauki przyrodnicze (Naturwissenschaften) od 

nauk humanistycznych (Geisteswissenschaften).
45
 Nauki przyrodnicze mają za swój 

cel poznanie, zaś humanistyczne zrozumienie. Pierwsze (np. chemia, fizyka) to 

domena obiektywnie koniecznych praw, z kolei drugie zajmują się domeną woli, 

zdolnością człowieka do myślenia i utrzymywania statusu autonomicznego 

podmiotu, odpowiedzialnością za swoje czyny. Wundt wpisał się w ten podział, ale 

wprowadzając nową „naukę” – psychologię eksperymentalną, która należała do 

Naturwissenschaften.  Jako pierwszy w psychologii zaczął rozumieć „eksperyment” 

nie tylko jako narzędzie należące do dziedziny fizyki czy chemii, ale również 

możliwe do wykorzystania w psychologii rozumianej w sposób w jaki on ją 

rozumiał.  Było to wyzwanie rzucone tradycji Kantowskiej. Zwłaszcza, że Kant 

przyznawał możliwość badań psychologicznych jedynie wtedy, gdy opierałby się na 

obserwacji ludzi w kontaktach społecznych. Ta perspektywa zaś była odrzucana z 

kolei przez Wundta, który twierdził, że jej przyjęcie pozwoli zredukować prawa 

psychologiczne do praw fizyki, czy chemii. Nie ma jednak potrzeby by opisywać 

tutaj wszystkie aspekty metodologii Wundta a także szczegółowo analizować 

osiągnięte przez niego wynika. Skupmy się jedynie na tych, które w mają znacznie z 

punktu widzenia celów tej pracy, czyli na tych, które rezonują z ogólną teorią 

czynności prawnych.  

                                                 
45 W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften, 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Dilthey,+Wilhelm/Einleitung+in+die+Geisteswissenschaften 

(11.10.2009 r.) 
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 Przedmiotem badań psychologów eksperymentalnych była świadomość, na 

którą składały się trzy elementy: reprezentacja (poznanie), wola i uczucia. W 

niniejszej analizie warto skupić się na pojęciu woli, ponieważ zdominowała ona 

siatkę pojęciową prawa prywatnego. Interesujące, że w poglądach doktryny, które 

zostały przywołane powyżej, a także w rozdziale pierwszym można odnaleźć 

podobne stwierdzenia do tych, które występują w pracach psychologów niemieckich. 

Pojawiają się tam stwierdzenia o woli wewnętrznej i zewnętrznej, celowości działań,  

a sam proces podejmowania decyzji jest stosunkowo zbliżony do tego opisanego w 

doktrynie prawa cywilnego. Przede wszystkim założenia Wundtowskiej teorii 

pozostają w opozycji do empiryzmu brytyjskiego i filozofów francuskich, które to 

osobę uznają za agenta o naturze pasywnej, za podmiot bierny kolekcjonujący 

jedynie doznania, które w psychice wiązane są za pomocą odpowiednich praw
46
.  

Cel pracy Wundta został dobrze scharakteryzowany w słowach: 

 

“Wundt’s  goal  was  not  only  to  understand  consciousness as it is 

experienced but also to understand the  mental  laws  that  govern  the  

dynamics  of  consciousness. Of utmost importance to Wundt was the concept 

of will as it was reflected in attention and volition. Wundt said that will was 

the central concept in terms of which all of the major problems in psychology 

must be understood. Wundt believed that humans can decide what is attended  

to and thus what is perceived clearly. Furthermore, he believed that much 

behavior and selective attention are undertaken for a purpose; that is, such 

activities are motivated. The name that Wundt gave to his approach to 

psychology was voluntarism because of its emphasis on will, choice, and 

purpose.”
47
 

 

Z powyższego fragmentu widać wyraźnie, że w pracy Wundta główną rolę 

odgrywało pojęcie woli, które z kolei wpływało na wszelkie inne problemy i zagadki 

związane z funkcjonowaniem ludzkiej psychiki. W woluntaryźmie mamy więc do 

                                                 
46 “Lacking  in  empiricism,  according  to  Wundt,  were central volitional processes that act on the elements 

of  thought,  giving  them  forms,  qualities,  or  values not found in either external stimulation or the 

elemental events themselves.” w: The Indroduction to the history of psychology, Wadsworth publishing 200, 

s.  231. 
47 Tamże, s. 231. 
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czynienia z zachowaniem ludzkim kierowanym w pierwszym rzędzie przez (1) wolę, 

która z kolei wiąże się z pojęciami (2) wyboru i (3) celu. Każdy akt podejmowania 

decyzji, pisząc w skrócie, zaczyna się od oceny informacji docierających do 

świadomości, wyboru określonego celu działania wynikający z „zarządzania treścią 

mentalną” (akt wewnętrzny woli) a kończy się na faktycznym działaniu w świecie 

zewnętrznym (akt zewnętrzny woli). Podział „stanów wolicjonalnych” w teorii 

Wundta przebiega mniej więcej w sposób następujący: 

 

„Volitional states were seen as occurring in varied forms or levels-from 

primitive impulses (in which only one urge or desire is present) to volitional 

acts (in which more than urge is present but one predmionates) to selective 

acts (in which many urges are present and a conscious choice is made among 

them).
48
  

 

 Już po tak pobieżnej analizie widać, że rozważania z zakresu teorii woli 

przeprowadzane przez prawników niemieckich XIX wieku nie były prowadzone w 

izolacji. Stan psychologii w tym czasie odgrywał ważną rolę dla badań 

prowadzonych w naukach prawnych. Nie powinno to zresztą nikogo dziwić, 

prawnicy nie pracowali w izolacji, musieli przyjąć jakiś obraz człowieka w prawie, a 

psychologia – która  zaczynała odnosić swoje pierwsze sukcesy – miała taki obraz 

już wypracowany. Recepcja prac psychologów nie mogła jednak przebiegać 

automatycznie, wprowadzenie do systemu prawa (albo do doktryny) pojęć z zakresu 

psychologii eksperymentalnej w sposób bezrefleksyjny spowodowałoby swoisty 

chaos pojęciowych. Konieczne więc było wprowadzenie uproszczeń, których celem 

była nie implementacja psychologii eksperymentalnej do prawa, ale raczej 

wykorzystanie opisów mechanizmów np. podejmowania decyzji, zawartych w 

psychologii na potrzeby prawa. Skutkowało to – co w tym miejscu zdaje się być 

oczywiste – uproszczeniem struktury siatki pojęciowej psychologii. Dobrym 

przykładem tego typu zmian jest eliminacja Wundtowskiego pojęcia kreatywnej 

syntezy, i zastąpienia tegoż pojęciem, które również pojawiało się u Wundta – woli 

wewnętrznej: 

                                                 
48A. L. Blumenthal, Leipzig, Wilhelm Wundt, and Psychology’s Gilded Age, w: Portraits of Pioneers in 

Psychology  vol. III (ed. G. A. Kimble, M. Wertheimemer), American Psychological Association 1991, s. 

46. 
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„When  elements  are  attended to, they can  be arranged and rearranged 

according to the individual’s will, and thus arrangements never actually 

experienced before can result. Wundt called this phenomenon creative 

synthesis (…).”
49
  

 

Zagadnienie „konstruowania” decyzji w psychice człowieka był oczywiście 

opisany w sposób o wiele bardziej wnikliwy przez Wundta, niż przez niemieckich 

prawników, ale duch tych rozważań jest podobny. Oto mamy do czynienia z 

człowiekiem, który odbiera bodźce ze świata zewnętrznego, gromadząc informacje 

zaczyna je organizować, następnie, decydując się na dokonanie jakiegoś działania 

człowiek staje się podmiotem działającym aktywnie, celowo, potrafiącym 

dokonywać wyborów, dla którego „wola” odgrywa kluczową rolę: 

 

„Volition is really motivation, and volitional action is motivated behavior.  It 

comes out of a creative synthesis of other emotional qualities.”
50
 

 

I dalej:  

 

„Contrary to the popular view that Wundt busied himself searching for the 

cognitive and emotional elements of a static mind, he viewed the mind as 

active,  creative,  dynamic,  and  volitional.
51
   

 

Obraz człowieka wyłaniający się z psychologii XIX wiecznej jest obrazem 

człowieka świadomego, którego świadomość składa się z: poznania, woli, oraz 

uczuć. Poznanie można scharakteryzować jako: 

 

„(…) procesy, za pomocą których tworzą się obrazy wewnętrzne przedmiotów 

lub zjawisk otaczających jednostkę oraz samej jednostki.”
52
  

                                                 
49 Tamże, s. 235. 
50 http://webspace.ship.edu/cgboer/wundtjames.html  
51 Tamże, s. 235. 
52 L. Petrażycki, Wstęp do nauki prawa i moralności, PWN, Warszawa 1959, s. 215. 
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Z tematyką „poznania” w psychologii XIX wiecznej wiąże się szereg 

nieistotnych podziałów z punktu widzenia celów tej pracy. Dlatego nie będziemy się 

tutaj zajmować problemem dyspozycji, wyobrażeń, czuć i postrzeżeń czy myślenia. 

Klasyfikacje te nie mają większego znaczenia  a z perspektywy osiągnięć nauk 

współczesnych nie są przydatne. Najważniejszą cechą „poznania” jest jego 

obiektywny charakter. To znaczy dzięki łączeniu się wyobrażeń, myśleniu mamy 

pewną wiedzę o rzeczywistości.  

 Z kolei problematyka uczuć jest jeszcze bardziej skomplikowana. Dzielą się 

one bowiem na uczucia wyższe i niższe, a także na afekty, nastroje i namiętności. 

Mają one na celu ocenę, czy dane działanie albo sytuacja wpłynie na nas pozytywnie, 

czy też negatywnie. Warto nadmienić, że od momentu pojawienia się „nowej” 

psychologii, do momentu powstania pracy Petrażyckiego (1908), uczucia (a 

konkretnie nastroje i afekty) przewędrowały od woli, do poznania, by wreszcie 

skończyć jako odrębna klasa zjawisk
53
. Ta odrębność zwłaszcza jest istotną cechą 

kategorii uczuć. Zgodnie z poglądami psychologów XIX wiecznych pełnią one inne 

funkcje, aniżeli procesy poznawcze. O woli powiedzieliśmy już wiele powyżej, nie 

będziemy więc po raz kolejny się do niej odnosić. Zobaczymy jak zdaniem 

Petrażyckiego te trzy elementy współgrają ze sobą w świadomości człowieka: 

 

„Gdy poznanie daje obrazy danych obiektywnych, gdy uczucie spełnia 

funkcję oceny tych danych, ich wartości dodatniej lub ujemnej dla dobra 

jednostki, funkcja woli podlega podług doktryny psychologicznej 

współczesnej na reagowaniu czynnym przeciwko temu, co uczucie oceniło 

ujemnie (wola ujemna), oraz za tym, co uczucie oceniło dodatnio (wola 

dodatnia).”
54
 

     

Pojęciowe związki teorii prawa prywatnego z wczesną teorią psychologiczną 

jaką był woluntaryzm wydają się być przekonywujące. Co więcej, czas powstania 

ogólnej koncepcji czynności prawnych, wraz z komplementarną do niej teorią woli, 

zbiega się z powstaniem i rozwojem szkoły Wundtowskiej. Biorąc pod uwagę fakt, 

że prace prawników niemieckich wywarły (i nadal wywierają) znaczący wpływ na 

                                                 
53 L. Petrażycki,.. s. 249. 
54 L. Petrażycki,…s. 251. 
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doktrynę prawno-prywatną wydaje się, że model człowieka presuponowany przez 

prawo-prywatne jest po części woluntarystycznym modelem człowieka. Oczywiście, 

nie można przyjąć pełnego utożsamienia pomiędzy tymi modelami, ponieważ 

prawnicy niemieccy – co z gruntu oczywiste – czerpali tyle z psychologii, ile było to 

potrzebne dla celów praktyki prawniczej, czy szerzej, teorii prawa. Nie można jednak 

pozostać obojętnym na fakt, że elementy modelu człowieka implementowane do 

prawa prywatnego są powiązane – w sposób raz mocniejszy, raz słabszy – z innymi 

elementami teorii Wundta, niejako koniecznymi dla spójności teorii.  

Pojawia się w tym miejscu kilka pytań. Pierwszym z nich jest oczywiście 

pytanie o adekwatność obrazu człowieka zakładanego przez prawników niemieckich 

z punktu widzenia dzisiejszego stanu wiedzy. Odpowiedź na to pytanie nasuwa się 

sama, kiedy przyjrzymy się projektowi budowy prawa w oparciu o badania z zakresu 

psychologii prowadzone przez Leona Petrażyckiego już na początku wieku XX. 

Petrażycki w swoich pracach nie mógł nie odnieść się wprost do psychologii 

Wundta i jego współpracowników a także „spadkobierców” intelektualnych jego 

spuścizny. Stanowisko, które zajmuje jest bardzo ciekawe z punktu widzenia celów 

tej pracy, ponieważ jej sednem (pracy Petrażyckiego) jest ocena ówczesnej 

psychologii w świetle przydatności jej osiągnięć dla nauk prawnych. 

 Punktem wyjścia pracy Leona Petrażyckiego jest przekonanie, że związek 

pomiędzy „naukami o prawie” a nauką psychologiczną jest bezsprzeczny. Diagnoza 

stanu tego związku na początku wieku XX wystawiona przez polskiego filozofa 

prawa jest niepokojąca: 

 

„Przyczynę słabego rozwoju i niezadowalającego stanu nauk 

humanistycznych, a zwłaszcza społecznych w przeciwieństwie do tak 

zwanych nauk przyrodniczych, stanowi w znaczniej mierze brak podstawy 

naukowej w postaci poprawnej teorii zjawisk psychicznych, a w szczególności 

i przede wszystkim naukowej teorii pobudek postępowania.”
55
 

 

I dalej: 

 

                                                 
55 L. Petrażycki s. 214. 
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„Psychologia współczesna, zawierając w samych swych podstawach 

zasadnicze wady i nieporozumienia, które będą wyjaśnione poniżej, nie 

stanowi fundamentu zdatnego do zbudowania na nim nauk teoretycznych i 

praktycznych(…): teorii prawa, moralności zjawisk estetycznych, pedagogiki, 

polityki itp. Chcąc należycie zbudować te i inne jeszcze nauki humanistyczno-

duchowe, wymagające podstawy psychologicznej, należy przede wszystkim 

przebudować współczesną psychologię.”
56
 

 

Przez współczesną psychologię Petrażycki rozumie psychologię XIX wieczną. 

Analizy prowadzone przez polskiego filozofa charakteryzują się podobnym stopniem 

arbitralności w charakterystyce np. poznania czy woli, jak w przypadku psychologów 

wcześniejszych. Jednakże jego wielką zasługą jest wykazanie, że przyjmowane 

podziały poznania, woli, uczuć i ich podstawowe charakterystyki są często ze sobą 

sprzeczne, albo kontrintuicyjne. Zasługa Petrażyckiego leży w tym, że już na 

początku wieku XX wykazał arbitralność przyjmowanych tez psychologów 

niemieckich, brak rygoru metodologicznego w opisie zjawisk psychicznych, a także 

naginanie prawa logiki widoczne zwłaszcza w przyjmowanych podziałach np. uczuć, 

czy woli. Wynika z tego, że obraz człowieka proponowany przez uczonych 

niemieckich nie tyle nawet stanowi niekompletny obraz człowieka (ta cecha jest 

oczywista), co raczej obraz ten jest obrazem skonstruowanym przy pomocy 

niespójnego systemu pojęć, a przez to – zdaniem Petrażyckiego – wymagającym 

gruntownej przebudowy.  

 

4. Podsumowanie 

 

Podsumowując, w tej części pracy udało się ustalić kilka faktów. Po pierwsze, 

obraz człowieka zakładany przez prawo prywatne ma wpływ na strukturę siatki 

pojęciowej. Wpływ ten ujawnia się zwłaszcza w przypadku pojęć powiązanych z 

„osobą fizyczną”. Korzenie dzisiejszej siatki pojęciowej tkwią w pracach 

niemieckich prawników XIX wieku. Po bliższej analizie ustalone zostało, że obraz 

człowieka, który zakłada ogólna koncepcja czynności prawnych (wypracowana przez 
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pandektystów) silnie rezonuje z obrazem człowieka obecnym w psychologii XIX 

wiecznej. Wnioskiem z tej obserwacji jest teza dotycząca natury samego prawa. 

Mianowicie, prawo niekoniecznie musi być – jak niektórzy uważają – jedynie 

zbiorem pojęć, twierdzeń o charakterze normatywnym. Należy przyjąć – w świetle 

analiz tutaj prowadzonych – że prawo (nawet rozumiane stricte jako system 

twierdzeń normatywnych) zakłada pewne tezy deskryptywne. A przynajmniej wpływ 

twierdzeń psychologii na autorów ogólnej koncepcji do czynności prawnych można 

uznać za bezsprzeczny. Na pytanie o adekwatność tego obrazu człowieka, jak 

widzieliśmy, odpowiedzi udzielił już Petrażycki. System pojęć prawnych ciągle jest 

bowiem przywiązany do dawno już nieaktualnej teorii psychologicznej. Postęp w 

psychologii poczyniony od tego czasu, pojawienie się neuronauk i ich pierwsze 

sukcesy skłaniają do postawienia tezy, że obraz człowieka prawno-prywatnego 

powinien zostać zweryfikowany, dzięki skonfrontowaniu go z danymi z zakresu 

neuronauk. Będzie to przedmiotem rozważań kolejnego rozdziału. 

 

 


