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Otwieranie aksjologii prawa cywilnego w sytuacji
zmiany spo³ecznej � polityka prawodawcza a praktyka

orzecznicza

1. Otwieranie aksjologii prawnej a zmiana spo³eczna (wpro-
wadzenie)

Aksjologia systemu prawnego na poziomie normatywnego tworzenia
jego struktury mo¿e przejawiaæ siê albo w artyku³owaniu za³o¿eñ warto-
�ciuj¹cych okre�lone zjawiska i stany rzeczy wraz z inkorporowaniem ich
do systemu przepisów prawnych, albo w rezygnowaniu z ró¿nych wzglê-
dówz takiej inkorporacji i ostro¿nym formu³owaniu kryteriówaksjologicz-
nych, które odnosz¹c siê do nieokre�lonych warto�ci moralnych czy po-
litycznych, przenosz¹ podstawowe rozstrzygniêcia aksjologiczne z normo-
dawcy na procesy stosowania prawa. Pierwsza praktyka wi¹¿e siê z two-
rzeniem zasad prawa, natomiast druga � z tworzeniem klauzul odsy³aj¹-
cych (odes³añ pozaprawnych). Fakt wystêpowania zasad prawa i klauzul
odsy³aj¹cych powoduje nie tylkomo¿liwe korekty z ich stronyw stosunku
dokonkretnych rozwi¹zañnormatywnych (np. przez rozumowaniaperana-
logiam iuris, zapo¿yczanie podstawy normatywnej z regu³y aksjospo³ecz-
nej, w³¹czenie siê obu konstrukcji wwyk³adniê funkcjonaln¹ i celowo�cio-
w¹ itp.), ale tak¿e potencjalny konflikt miêdzy nimi. Obie konstrukcje
otwieraj¹ aksjologiê systemu prawnego, chocia¿ czyni¹ to w ró¿nym stop-
niu. Decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ tu odes³ania pozaprawne i w³a�nie ich rola
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wpraktyce prawodawczej oraz praktyce orzeczniczej jest g³ównym przed-
miotem tego opracowania.

W³a�ciwo�ci prawa cywilnego umo¿liwiaj¹ wystêpowanie ró¿nych
konstrukcji otwieraj¹cych aksjologiê systemu prawa w ró¿nym zakresie i
skali. Zarówno zasady prawa, jak i klauzule odsy³aj¹ce pe³ni¹w tymdziale
prawa okre�lone funkcje. Cowiêcej, konstrukcja klauzul odsy³aj¹cych jest
genetyczniewi¹zana z tymdzia³em.Rola praktykiw funkcjonowaniuprawa
cywilnego pozwala dog³êbnie zweryfikowaæ tezê o roli obu tych konstruk-
cji w rozstrzyganiu kwestii aksjologicznych w orzecznictwie s¹dowym. Z
kolei powszechno�æ cywilnoprawnej metody regulacji prawnej powoduje
przeniesienie czê�ci ustaleñ tak¿enaga³êzieprawagospodarczegoczyprawa
pracy, o ile maj¹ one charakter regulacji prawa prywatnego.
Perspektywa ujmowania zjawiska otwierania aksjologii prawa cywil-

negowkontek�cie okresug³êbokiej zmiany spo³ecznej, skutkuj¹cej nie tylko
transformacj¹ organizacyjn¹, ale tak¿e zmianami w �wiadomo�ci prawnej,
zarówno spo³eczeñstwa, jak i decydentów, dotykamo¿liwo�ci dostrze¿enia
jeszcze innych zale¿no�ci. Wprawdzie prawo cywilne nie ulega w warun-
kach takiej zmiany tak decyduj¹cym przekszta³ceniom jak to ma miejsce
w prawie publicznym (konstytucyjnym czy administracyjnym), niemniej
obserwacja ewolucji tego fragmentu porz¹dku prawnego prowadziæ mo¿e
do stwierdzenia istotnych zale¿no�ci w zakresie aksjologii tworzenia i sto-
sowania prawa w ogóle.

2. Klasyczne konstrukcje otwarcia aksjologicznego w prawie
cywilnym

Historyczny zwi¹zek odes³añ z prawemprywatnym1 prowadzi downio-
sku, ¿e w³a�nie w tym dziale prawa odwo³ywanie siê do aksjologii poza-
prawnej jest najbardziej naturalne. Tutaj te¿ jest najmniej niebezpieczne z
punktu widzenia ewentualnego �prze³amywania� warto�ci wewn¹trz-

1O cechach prawa prywatnego por. J. N ow a c k i,Prawo publiczne � prawo prywatne,
Katowice 1992, passim. Por. te¿A. S t e l m a c h o w s k i,Wstêp do teorii prawa cywilnego,
Warszawa 1984, s. 18, 50, 295, 384, 481-482; E. £ ê t o w s k a, Funkcjonowanie prawa
cywilnego (Uwagi z perspektywy czterdziestolecia), Pañstwo i Prawo 1984, z. 4, s. 8-10,
12-15. O miejscu i roli klauzul w regulacjach prawa cywilnego por. M. S a f j a n, Klauzule
generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), Pañstwo i Prawo 1990, z. 11, s.
48 i nast.
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prawnych (zasad prawa). Wynika to ze sposobu regulacji w tym dziale
prawa, opieraj¹cym siê na formowaniu ró¿nych postaci praw podmioto-
wych (uprawnieñ)2 czy regu³ okre�laj¹cych sposób realizacji uprawnieñ
orazumo¿liwianiupowstawania stosunkówprawnych�nieprzewidzianych�
przez przepisy (np. tzw. umowynienazwane). Podmioty stosunkówprywat-
noprawnych s¹ w du¿ej mierze wobec siebie autonomiczne i w okre�laniu
swojej sytuacji prawnej niezale¿ne od ustawy. Przyjmowanie pluralistycz-
nych interesów uczestników obrotu prywatnoprawnego jest do pewnego
stopnia regu³¹ nawet w systemach prawnych opartych na autorytarnych
ideologiach politycznych. Uwik³anie polityczne jest w tym dziale ograni-
czone, je¿eli nawet samo istnienie prawa prywatnego jest kwestionowane.
Zakres uznawania tego pluralizmu oczywi�cie zale¿y od szczegó³owych
cech systemu politycznego i spo³ecznego. W szczególno�ci od cech tego
systemu zale¿y, comawa¿ne znaczenie dla funkcjonowania odes³añ, przy-
jêcie modelowych, ale te¿ konkretnych proporcji pomiêdzy uwzglêdnia-
niem w prawie interesu ogólnospo³ecznego i interesów indywidualnych.
Zmienno�æ tych interesówpowoduje bowiem, ¿epowszechnie dostrzega siê
potrzebê elastyczno�ci i dostosowywania siê regulacji do potrzeb ¿ycia
spo³ecznego i obrotu w tym dziale prawa.
W prawie rodzinnym, jako dziale prawa prywatnego, tre�æ stosunków

prawnych zale¿y w decyduj¹cej mierze od autonomicznych, grupowych
(rodzinnych) norm i ocen moralnych. Prawodawca, realizuj¹cy tu swoj¹
politykê, musi zdawaæ sobie sprawê z barier wynikaj¹cych z mo¿liwego
�zamykania siê� tej sfery przed skuteczn¹ ingerencj¹ �narzuconych� norm
prawnych. Skuteczno�æ regulacjiwymaga ograniczenia zakresu normowa-
nia, dokonywanegoponadto przy zachowaniu umiaru i ostro¿no�ci, zw³asz-
cza gdy ustawodawca chcia³by realizowaæ jakie� zadania �dydaktyczne�3.
Polityczno-prawnym przejawem takiego podej�ciamo¿e byæ z jednej stro-

2 Ozagadnieniu prawpodmiotowychpor.:W. L a n g, J.W r ó b l e w s k i, S. Z a w a d z -
k i, Teoria pañstwa i prawa, Warszawa 1979, s. 324 i nast., szczeg. 343-345; Z. Z i e m -
b i ñ s k i, Problemy podstawowe prawoznawstwa,Warszawa 1980, s. 364-373.

3 Por. K. P a ³ e c k i, Spo³eczne opinie o prawie i jego stosowaniu w dziedzinie stosun-
ków rodzinnych, [w:] Pogl¹dy spo³eczeñstwa polskiego na stosowanie prawa, red. M. Bo-
rucka-Arctowa, Wroc³aw 1978, s. 209 i nast.
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ny inkorporowanie jedyniewpe³ni ukszta³towanych i akceptowanychnorm
moralnych, za� z drugiej �w³a�nie odsy³anie podmiotówstosuj¹cychprawo
rodzinne do ocen i norm moralnych.
To w³a�nie od prawa cywilnego rozpoczê³a siê w wieku XIX praktyka

powo³ywania odes³añ pozaprawnychwkodyfikacjach cywilnych.Klauzule
odwo³uj¹ce siê do pozaprawnej (nie okre�lonej w ramach systemu) aksjo-
logii porz¹dku publicznego, dobrych obyczajów, wzglêdów s³uszno�ci,
wymagañ dobrej wiary, zasad uczciwego obrotu czy (maj¹cych nieco
odmienny charakter) norm zwyczajowych powszechnie pojawiaj¹ siê za-
równowKodeksie Napoleona, jak i ABGB czy pó�niejszych BGB i ZGB.
Korzysta z nich tak¿e miêdzywojenny prawodawca polski przy tworzeniu
kodeksu zobowi¹zañ (gdzie pojawiaj¹ siê i odwo³uj¹ do klasycznych klau-
zul odsy³aj¹cych wystêpuj¹cych pod nazwami wzglêdów s³uszno�ci np. w
art. 60, 61, 143, 162, wymagañ dobrej wiary w tzw. znaczeniu obiektyw-
nym np. w art. 107, 135, 189, 269, 470, dobrych obyczajów np. w art. 55,
56, 118, 132, wymagañ uczciwego obrotu np. w art. 107, 240, 521, porz¹d-
ku publicznego np. w art. 49, 56 czywzglêdów przyzwoito�ci i obowi¹zku
moralnego np. w art. 131, 355) oraz (w mniejszym zakresie) kodeksu
handlowego. Mimo ¿e w kulturze prawa stanowionego nie wykszta³ci³ siê
odrêbny system orzekania na podstawie zasad s³uszno�ci (oparty na trady-
cji angielskiego systemukanclerskiego), aksjologia prawa cywilnego zosta-
³a wystarczaj¹co otwarta przez odes³ania pozaprawne. Otwarcie to wyko-
rzystywane by³o nie tylko przez demokratyczne i liberalne systemyprawne,
ale tak¿e, w odpowiedniej formie, przez systemy autorytarne. W ramach
tych ostatnich polega³o to na upolitycznieniu aksjologii wchodz¹cej, do
obrotu prawnego przez odes³ania (cowidaæw takich klauzulach, jak rewo-
lucyjna �wiadomo�æ mas, rewolucyjne sumienie, zasady spo³eczeñstwa
buduj¹cego komunizm czy w �³agodniejszych� w nazewnictwie odes³a-
niach do zasad ustroju, celów pañstwa, interesów pañstwa, a tak¿e w sto-
sunkowo najbardziej zwi¹zanych z odes³aniami klasycznymi � klauzulach
spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia prawaoraz zasadwspó³¿ycia spo-
³ecznego). Dotyczy³o to tak¿e prawa cywilnego, chocia¿ inne ga³êzie re-
gulacji prawnej do�wiadczy³y tej postawy zdecydowaniewyra�niej4. Trze-

4 Por. J.W. H e d em a n n,Die Flucht in dieGeneralklauseln, Tübingen 1933; J.B. P a -
s z u k a n i s, Ogólna teoria prawa a marksizm, Warszawa 1985, s. 35, 44, 83.



127

Otwieranie aksjologii prawa cywilnego w sytuacji zmiany spo³ecznej...

ba by³o czekaæ a¿ do koñca XX wieku, aby otwieranie aksjologii prawnej
w systemach wychodz¹cych z autorytaryzmu (a tym samym z upolitycz-
niania) zaczê³o powracaæ na tory wyznaczone przez klasyczne regulacje
kodyfikacji cywilnych poprzedniego stulecia.

3. Normatywne otwieranie aksjologii prawa cywilnego

3.1. Ujêcie modelowe

Prawodawca otwiera aksjologiê prawa cywilnego zarówno w sytuacji
stabilno�ci spo³ecznej (ustabilizowanegouk³adu spo³ecznego, politycznego
czy gospodarczego), jak te¿ w sytuacji zmiany spo³ecznej. Ró¿ne bêd¹
jednak w obu tych sytuacjach tak szeroko�æ otwierania aksjologii, jak i
zwi¹zane z tym oczekiwania prawodawcy. Inne bêd¹ tak¿e uzasadnienia
odsy³ania, a w konsekwencji � tak¿e skutki korzystania z odes³añ.
Interesuj¹ nas zmiany g³êbokie, o charakterze rewolucyjnym z punktu

widzenia aksjologii politycznej i prawnej, re¿imu politycznego, modelu
organizacji spo³eczeñstwa i pañstwa, sposobu organizacji procesów pro-
dukcji i wymiany itp., niezale¿nie od tego, czy s¹ nag³e i zdecydowane, czy
te¿ stopniowe i rozci¹gniête w czasie. Mog¹ prowadziæ zarówno do prze-
kszta³cenia systemu autorytarnego w demokratyczny czy te¿ nakazowo-
rozdzielczego w rynkowy, ale tak¿e do przekszta³ceñ przeciwnych.
W sytuacji zmiany spo³ecznej prawodawca odsy³a do aksjologii poza-

prawnej w warunkach �nieokre�lenia siê� (niewystarczaj¹cego okre�lenia
siê) nowej aksjologii prawnej5. Albo nie chce, albo niemo¿e zadecydowaæ
w sposób ogólny (na poziomie normowania) o warto�ciach bezpo�rednio
chronionych przez prawo i dlatego pos³uguje siêw tej sytuacji odes³aniami,
licz¹c, ¿e topodmioty stosuj¹ceprawo, oczywi�ciew ramachodes³añ, zrobi¹
to lepiej z powodu b¹d� konkretnego charakteru ich decyzji (zwi¹zek z
danym stanem faktycznym), b¹d� odpowiedniego up³ywu czasu, pozwala-
j¹cego na wiêksz¹ jasno�æ co do dominuj¹cej aksjologii. Mo¿e to byæ jed-
nocze�nie sposób na dostosowanie starych regulacji, których przecie¿ nie
sposób zmieniæ jednorazowym aktem stanowienia, w czasie zachodzenia

5 O aksjologii prawaw sytuacji zmiany spo³ecznej por.K. P a ³ e c k i,Oaksjologicznych
zmianach w prawie, [w:] Zmiany spo³eczne a zmiany w prawie, red. L. Leszczyñski, Lublin
1999, s. 15-24.
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zmiany spo³ecznej, do nowej sytuacji spo³ecznej, a w szczególno�ci do
kszta³tuj¹cej siê nowej aksjologii spo³ecznej i prawnej. Zarówno dostoso-
wywanie to, jak i ostro¿no�æ prawodawcy daj¹ siê uzasadniæ tym pe³niej,
im g³êbsza jest sama zmiana spo³eczna6.
Zmiana g³êboka, powoduj¹ca zwykle istotne przewarto�ciowania,mo¿e

wywo³aæ bezpo�redni¹ reakcjê prawodawcy wprowadzaj¹cego odes³ania
lepiejodpowiadaj¹cecharakterowinowegoustroju.Dotyczy to jednakprzede
wszystkim prawa publicznego, w ramach którego zmieniaj¹ siê nazwy
odes³añ, a szybko�æ zmian zale¿y od tego, na ile prawodawca chce odci¹æ
siê od starej aksjologii i wprowadziæ now¹.W prawie prywatnym czê�ciej
mamy do czynienia z odwo³ywaniem siê jeszcze przez jaki� czas do kry-
teriów �starych�, je�li nie s¹ one bezpo�rednio uwik³ane w realizacjê
okre�lonych celów politycznych. Skala zmian zale¿y tu przede wszystkim
od natê¿enia negacji starego ustroju w programie budowy ustroju nowego.
Zmiana g³êboka, przebiegaj¹ca od systemu autorytarnego do systemu

demokratycznego (zak³adaj¹cego bardziej liberalne podstawy kszta³towa-
nia aksjologii), powoduje jeszcze dodatkowe os³abienie elementu kreowa-
nia nowego otwarcia aksjologicznego w prawie cywilnym. Aktywno�æ
prawodawcy nie jest tutaj tak zdecydowana i poprzednie odes³ania funk-
cjonuj¹ jeszcze przez d³u¿szy czas, funkcjonuj¹c wspólnie z odes³aniami
nowymi lub odes³aniami powracaj¹cymi� do systemu prawnego okresu
poprzedzaj¹cego okres autorytarny (jak to mamiejsce w koñcu wieku XX
w grupie pañstw Europy �rodkowo-Wschodniej). Zanegowanie odes³añ z
ustroju poprzedniego tak¿e jednak, wcze�niej czy pó�niej, nast¹pi.
Mo¿na zatem zauwa¿yæ, ¿e w dzia³aniach prawodawczych daje siê

zauwa¿yæ odmienne podej�cie do odes³añ pozaprawnych w pocz¹tkowej
fazie zmiany spo³ecznej (sytuacja bezpo�rednio �porewolucyjna�) oraz w
fazie rozwiniêtej tej zmiany,w której efekty przekszta³ceñwstêpnych (czê-
sto najbardziej zasadniczych w sensie zanegowania starego systemu) staj¹

6 Por. A.Wo l t e r, Prawo cywilne. Czê�æ ogólna, Warszawa 1977, s. 76-77. Dotyczy
to np. sytuacji nieukszta³towania siê sta³ych proporcji w uk³adzie si³ politycznych lub ³¹cze-
nie ró¿nych instrumentów i metod oddzia³ywania w kszta³towaniu programów reformator-
skich, które w przysz³o�ci mog¹ byæ realizowane w ró¿nych konfiguracjach, w zale¿no�ci
od aktualnych warunków, potrzeb i interesów, por. C. P e r e l m a n, Logika prawnicza.
Nowa retoryka, Warszawa 1984, s. 70.
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siê ju¿ wyra�niej dostrzegalne, a system aksjologiczny nabiera coraz bar-
dziej wyra�nych tre�ci.

Dwa typy regulacji cywilnoprawnej analizowane poni¿ej wi¹¿¹ siê z
sytuacj¹ g³êbokiej zmiany spo³ecznej w Polsce, pocz¹tek której zwi¹zany
by³ bezpo�rednio z otwieraniem aksjologii prawnej. Pierwszy z nich doty-
czy zmiany tworz¹cej podstawy systemu autokratycznego (system prawny
po II wojnie �wiatowej), natomiast drugi � zmiany tworz¹cej podstawy
systemu demokratycznego (prawodawstwo lat dziewiêædziesi¹tych).

3.2. Przyk³ad prawodawstwa po II wojnie �wiatowej

W systemie prawnym Polski powojennej powo³ywanie nowych form
odes³añ pozaprawnych rozpoczê³o siê od prawa cywilnego. Warunki g³ê-
bokiej, ale dokonuj¹cej siê jednak stopniowo zmiany spo³ecznej, zachodz¹-
cej w tym czasie w Polsce, wyklucza³y z jednej strony automatyzm prze-
jêcia starych rozwi¹zañ, ale z drugiej � tak¿e szybkie decydowanie siê na
odes³aniawi¹¿¹ce siêbezpo�rednioznow¹ ideologi¹ustrojow¹.St¹d swoista
ostro¿no�æ prawodawcy.W art. 5 p.o.p.c. z 1946 r. pojawia siê wprawdzie
odes³anie nawi¹zuj¹ce do preferowanych przez now¹ ideologiê warto�ci
ogólnospo³ecznych (�cel spo³eczny�), alewystêpuje ono tu obok sprawdzo-
nego w prawodawstwie wcze�niejszym odes³ania do �wymagañ dobrej
wiary�. Nie tylko wczesne akty nie zrywaj¹ ze �starymi� odes³aniami7.
Jeszcze w 1956 r. w ustawie z dnia 15 listopada o odpowiedzialno�ci Pañ-
stwa za szkodywyrz¹dzone przez funkcjonariuszy pañstwowychpowo³ane
s¹ (art. 5) wzglêdy s³uszno�ci.
Pierwsze wyra�niejsze dzia³ania id¹ce w kierunku uwzglêdniania no-

wych warto�ci ideologicznych spotkaæ mo¿na w p.o.p.c. z 1950 r., gdzie
pojawia siê odes³anie do zasad wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 3) jako kry-
teriumnadu¿ycia prawa8. Kryterium to, recypowane z prawa radzieckiego,
stanie siê odt¹d odes³aniem najwa¿niejszym, wykorzystywanym nie tylko
w prawie cywilnym (w 1952 r. wejdzie do tekstu Konstytucji PRL). O

7 Por. J. L i t w i n, Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego,
Nowe Prawo 1953, z. 12, s. 4.

8 L. K r ¹ k o w s k i, Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego w stosunkach pracy w PRL, War-
szawa 1970, s. 976-979, uwa¿a, ¿e brak �celu spo³ecznego� spowodowany zosta³ przeocze-
niem prawodawcy.
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tre�ci, jak¹ chcia³ przypisaæ prawodawca tym zasadom �wiadczy dookre-
�lenie podstawowej czê�ci nazwy. W art. 5 k.c., w przeciwieñstwie do
wcze�niejszych unormowañ (w tym nawet unormowania art. 76 Konsty-
tucji PRL), powo³ane s¹ bowiem nie po prostu zasady wspó³¿ycia spo-
³ecznego, lecz �zasadywspó³¿ycia spo³ecznegowPolskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej�. Co ciekawe, tak dok³adne �dookre�lenie geograficzno-
polityczne� nie pojawia siê w innych odes³aniach k.c.
W kodeksie cywilnym z 1964 r. znajduje siê �system� odes³añ9, w�ród

których zdecydowany prymwiod¹ odes³ania do zasadwspó³¿ycia spo³ecz-
nego,wykorzystywanewinstytucjachonajistotniejszymznaczeniudlaca³ego
prawa cywilnego (nadu¿ycie prawa, niewa¿no�æ czynno�ci prawnej, t³uma-
czenie o�wiadczeñ woli, w³asno�æ, wspó³dzia³anie stron przy wykonywa-
niu zobowi¹zañ itp.). Powszechno�æ tego odes³ania spowodowaæ musia³o
dyskusje na temat tre�ci zasad, w tym tak¿e zwi¹zku ich tre�ci z tradycjami
orzecznictwa s³uszno�ciowego10. Niew¹tpliwie najbardziej ogóln¹ intencj¹
prawodawcy by³o zwi¹zanie tego odes³ania z interesem spo³ecznym (które
to kryteriumwyj¹tkowo jest samodzielnymodes³aniem np. w art. 236 k.c.)
jako warto�ci¹ o charakterze ogólnym, nadrzêdn¹ nad jakimkolwiek rozu-
mieniem interesu jednostkowego.
Odes³aniemniewywo³uj¹cym takich emocji jest konstrukcja spo³eczno-

gospodarczego przeznaczenia prawa, która pojawia siê najczê�ciej wspól-
nie z zasadamiwspó³¿ycia (z wyj¹tkiem art. 143, 144, 211 k.c.).Akcentuje
onow zamy�le prawodawczymwyraz realizacji ustrojowych zasad gospo-
darczych (w³asno�æ spo³eczna, planowo�æ rozwoju gospodarczego), cho-
cia¿niezosta³wykluczonyzwi¹zek tre�ci tegoodes³aniazzasadamiuczciwe-
go obrotu11. Z odes³aniem tym �wspó³graj¹� inaczej wyra¿one jêzykowo
odes³ania do celu spo³eczno-gospodarczego (art. 354) i, w pewnym sensie,
do interesu spo³eczno-gospodarczego (art. 145).

9 A. S t e l m a c h o w s k i, Wstêp..., s. 416, uwa¿a, ¿e system ten uleg³ w k.c. (obok
ujednolicenia, cow perspektywie realizacji za³o¿eñ aksjologicznych nie budziw¹tpliwo�ci)
tak¿e redukcji i uproszczeniu.

10 A. S t e l m a c h o w s k i,Wstêp..., s. 57;W.Wa r k a ³ ³ o,Wykonywanie zobowi¹zañ
i skutki ich niewykonania wed³ug kodeksu cywilnego, Pañstwo i Prawo 1965, z. 8-9, s. 221.

11 A. S t e l m a c h o w s k i,Wstêp..., s. 58, 66, 186; por. te¿ J. I g n a t o w i c z, Prawo
rzeczowe, Warszawa 1977, s. 67, 70-71.
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Z kolei najbardziej wyra�ny kontekst polityczny, wskazuj¹cy na wagê
nowych warto�ci ideologicznych, prezentuj¹ w socjalistycznym porz¹dku
prawnym odes³ania do zasad ustroju i do celów PRL, powo³ane najpierw
w art. 1 p.o.p.c. z 1950 r., a nastêpnie w art. 4 k.c. Nie odnosi³y siê one
do realizacji prawa podmiotowego, lecz skierowane do organów pañstwo-
wych,decydowa³yo tre�cioficjalnejdyrektywystosowania iwyk³adniprawa
przedmiotowego12 (w rzeczywisto�ci znaczenie tej dyrektywy wykracza³o
poza stosowanie kodeksu cywilnego13). Intencj¹ prawodawcy by³o tu jed-
noznaczne skierowanie uwagi nawarto�ci polityczno-ustrojowe, przy czym
w czê�ci dotycz¹cej zasad ustroju mo¿na by³o te warto�ci identyfikowaæ
tak¿e z zasadami zawartymiwKonstytucji14.Wype³niaj¹c tre�æ dyrektywy
stosowania i interpretacji przepisów, odes³ania te wp³ywa³y jednocze�nie
na interpretacjê innychodes³añ zawartychw tychprzepisach, tworz¹c rodzaj
�meta-klauzul� czy te¿ klauzul II stopnia. Zw³aszcza ¿e pojawi³y siê one
tak¿e w ustawie o ustroju s¹dów powszechnych, w art. 3 oraz art. 4, w
postaci dyrektywydla s¹dów,któremia³yorzekaæzgodnie zzasadamiustroju
i celami PRL iw ten sposób ochraniaæ polityczny i spo³eczno-gospodarczy
ustrój PRL.
W³a�ciwo�ci stosunków rodzinnych i opiekuñczych15 znajduj¹ swój

wyraz tak¿ewspecyficznych formachodsy³aniapozaprawnegowtymdziale
prawa. Posi³kowa rola k.c., jako ustawy ogólnej w stosunku do k.r. i o.16,
powoduje, ¿e odes³ania k.c. odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w regulacji prawa ro-
dzinnego. Dotyczy to zw³aszcza zasad wspó³¿ycia, które s¹ powo³ywane
tak¿e �samodzielnie� w k.r. i o. (art. 41, 56, 144). Odes³aniami specyficz-
nymi dla tego dzia³u prawa by³y i s¹ klauzule dobra dziecka, czasem
nazywane dobrem ma³oletniego dziecka (art. 125 czy 56), oraz dobra ro-
dziny (art. 23, 39).Oboknichwystêpuj¹ te¿ odes³aniawskazuj¹ce na interes
spo³eczny (art. 95, 154) czy dobro spo³eczeñstwa (art. 96). Brak jest w

12 A. S t e l m a c h o w s k i, Wstêp..., s. 222.
13 J. T r o j a n e k,Obowi¹zekwspó³dzia³ania jednostek gospodarki uspo³ecznionej przy

zawieraniu i wykonywaniu umów, Warszawa 1971, s. 42. Por. te¿ art. 7 kodeksu pracy z
1975 r.

14 Por. S. S z e r, Prawo cywilne. Czê�æ ogólna, Warszawa 1967, s. 94.
15 Na temat odrêbno�ci prawa rodzinnego w stosunku do prawa cywilnego por. np.

Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne � czê�æ ogólna, Warszawa 1993, s. 23.
16 J. W i n i a r z, Prawo rodzinne,Warszawa 1970, s. 28-29.
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k.r.i o. odes³añ do kryteriów gospodarczych, co tak¿e da siê powi¹zaæ z
modelem rodziny przyjmowanymprzez dominuj¹c¹wmomencie jego sta-
nowienia ideologiê socjalistyczn¹, w którym czynnikmaj¹tkowy traci³ de-
cyduj¹ce znaczenie.
Wobukodeksachwystêpuj¹ te¿nieukierunkowaneaksjologicznie pojêcia

szacunkowe, takie jakwa¿ne powody, ra¿¹ce zaniedbywanie, trwa³y i zupe³-
ny rozk³ad po¿ycia, nale¿yta staranno�æ, odpowiednia ró¿nica wieku itp.
Analiza k.p.c. wskazuje na obecno�æ odes³añ znanych z k.c. (zasady

wspó³¿ycia w art. 184, 197, 203, 461 czy interes spo³eczny w art. 7, sta-
nowi¹cy kryterium podstawy udzia³u prokuratora w procesie cywilnym)
oraz odes³añ �nowych�. Do tych ostatnich nale¿a³o odes³anie do interesu
PRL (trzeci, obok art. 4 k.c. i art. 5 k.c., przypadek jawnego uwik³ania
politycznego kryterium pozaprawnego), sformu³owane jako kryterium
wniesienia i oceny rewizji nadzwyczajnej, podstawy jej uwzglêdnieniamimo
up³ywu6miesiêcy od uprawomocnienia siêwyroku oraz podstawy zaskar-
¿enia uzasadnienia prawomocnego wyroku (art. 417 i 421 k.p.c.).

3.3. Przyk³ad prawodawstwa lat dziewiêædziesi¹tych

Wiele z powy¿szych regulacji obowi¹zuje w latach dziewiêædziesi¹-
tych. Zmiany prawodawcze, zachodz¹cew tym okresie, charakteryzuj¹ siê
ostro¿n¹ ingerencj¹wprzyjête poprzednio nazewnictwoodes³añ pozapraw-
nych.Prawodawca stara siêwprawdzie �odideologizowaæ�aksjologiêprawa
cywilnego, skoro ju¿wpierwszychnowelizacjach nastêpuj¹cychpo1989 r.
rezygnuje z odes³añwyra�nie identyfikuj¹cych siê co do tre�ci zwarto�cia-
mi starego ustroju (np. zasad ustroju i celów PRL z art. 4 k.c. oraz art. 3
i 4 p.u.s.p., interesu PRL z art. 417 i 421 k.p.c. oraz kryteriów gospodar-
czych zwi¹zanych z gospodark¹ planow¹ z art. 386 k.c.), ale szereg odes³añ
pozostawia. Dotyczy to zw³aszcza klauzul nie kojarz¹cych siê tak bezpo-
�rednio, jak tomia³omiejscewprzypadkachwskazanychwy¿ej, z obowi¹-
zuj¹c¹ poprzednio ideologi¹ (np. klauzula spo³eczno-gospodarczego prze-
znaczenia prawa, m.in. z art. 5 k.c., dobra dziecka czy dobra rodziny z
k.r.i o.).
Utrzymanie starych odes³añ dotyczy jednak tak¿e klauzuli zasadwspó³-

¿ycia spo³ecznego, która kojarzy siê z aksjologi¹ ustroju socjalistycznego
nie tylko od strony genezy, ale te¿ od strony funkcji. Podobnie prawodawca
pozostawia klauzulê interesu spo³ecznego oraz celu spo³eczno-gospodar-
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czego. Si³a �przyzwyczajenia� prawodawcy (w skali ca³ego systemu pra-
wa) powoduje, ¿e zasadywspó³¿ycia nie tylko nie s¹ pocz¹tkowo usuwane
z nowelizowanych przepisów k.c., ale tak¿e staj¹ siê elementem nowych
kodyfikacji karnych z 1997 r. (w tym m.in. w art. 2 k.p.k., okre�laj¹cym
cele tego aktu). Modyfikacji ulega jednak pe³na nazwa klauzuli zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego z art. 5 k.c., które od 1989 r. nie maj¹ ju¿ dookre-
�lenia �w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej� oraz funkcja zasad jako
kryterium tre�ci lub celu ukszta³towanego swobodnie przez strony stosunku
prawnego (wmy�l bowiem zmienionego art. 353, owa tre�æ i cel nie mo¿e
sprzeciwiaæ siê nie tylko ustawie i zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego, ale
tak¿e podanej na pierwszymmiejscu �w³a�ciwo�ci [naturze] stosunku�)17.
Problem rezygnacji z zasad wspó³¿ycia wydaje siê nabieraæ wyra�niej-

szego znaczenia przy projektowaniu nowych kodyfikacji cywilnych18. Jako
zwieñczenie zarysowanej ewolucji mo¿na uznaæ pojawienie siê w latach
dziewiêædziesi¹tychwnowelizacji kodeksu cywilnegoklauzul klasycznych
w postaci wzglêdów s³uszno�ci oraz dobrych obyczajów (te ostatnie po-
jawiaj¹ siê tak¿e w prawie dzia³alno�ci gospodarczej). Ten ostatni trend,
jak siê wydaje, nie bêdzie mo¿liwy do zatrzymania w przysz³o�ci.

4. Reakcja praktyki orzeczniczej na otwieranie aksjologii

4.1. Model ogólny

Opó�nienie reakcji prawodawcy w tworzeniu nowego �systemu� ode-
s³añ rzutuje na pos³ugiwanie siê odes³aniami pozaprawnymi przez praktykê
s¹dow¹ w sytuacji g³êbokiej zmiany spo³ecznej. W rezultacie funkcjonuje
przez jaki� czas (jego d³ugo�æ zale¿y od g³êboko�ci zmiany oraz jej inten-
sywno�ci) konglomerat odes³añ o formach �wymieszanych�.Mo¿naodró¿-
niæ i uszeregowaæ w nim pewne postawy zwi¹zane z wykorzystywaniem

17 Por. J. G u � æ,O pojêciu w³a�ciwo�æ (natura) stosunku prawnego, [w:]Filozoficzno-
teoretyczne problemy s¹dowego stosowania prawa, red. M. Zirk-Sadowski, £ód� 1997,
passim; o �naturze zobowi¹zania� por. Z. R a d w a ñ s k i, Zobowi¹zania � czê�æ ogólna,
Warszawa 1997, s. 121-122.

18 Por. L. L e s z c z y ñ s k i, Przywracanie klasycznych odes³añ pozaprawnych � po-
trzeba praktyczna czy deklaracja nowej aksjologii?, [w:] Polska lat dziewiêædziesi¹tych.
Przemiany pañstwa i prawa, Lublin 1998, s. 449 i nast.; Z. R a d w a ñ s k i, Ochrona wie-
rzyciela, ochrona d³u¿nika (wywiad), Rzeczpospolita z dnia 17 pa�dziernika 2000 r.
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ró¿nych odes³añ pozaprawnych w ró¿nych �etapach� zmiany spo³ecznej i
jej skutków.Wystêpuj¹ one niezale¿nie od kierunku takiej zmiany i dlatego
s¹ obserwowalne zarównowokresie po IIwojnie �wiatowej, jak i po1989 r.
1) Odes³ania �stare� s¹ dalej stosowane, a przywi¹zanie wagi do ich

nazwmo¿na spotkaæ nawet wówczas, gdy zrêby nowego systemu odes³añ
pojawiaj¹ siê ju¿ wyra�niej19. Przywi¹zanie do starego nazewnictwa ode-
s³añ przejêtych z poprzedniego systemu prawnego, wyra¿aj¹ce siê w po-
wtarzaniu starych nazw czêsto nawet wówczas, gdy ju¿ w prawodawstwie
otrzyma³y nazwê now¹20, wi¹¿e siê jednak zazwyczaj z nadawaniem tym
odes³aniom nowego znaczenia, zgodnego z nowym systemem warto�ci
spo³ecznych.Wfazie pocz¹tkowej czynione jest to do�æ ostro¿nie;w fazach
konsolidacji nowego systemu praktyka ta jest bardziej zdecydowana.
2)Wykorzystywanie odes³añ z poprzedniego systemunie neguje jednak

w pocz¹tkowej fazie zmiany spo³ecznej ogólniejszej tendencji do niechêt-
nego pos³ugiwania siê odes³aniami w ogóle lub do pos³ugiwania siê ode-
s³aniami w sposób ostro¿ny, tak jakby naturalny wówczas brak stabilizacji
ustrojowej przeszkadza³ w wyra�nych deklaracjach aksjologicznych pod-
miotów stosuj¹cych prawo21.
3) Nowe odes³ania pojawiaj¹ siê w decyzjach s¹dowych stopniowo,

wraz z powo³ywaniem ich przez nowe przepisy (d³u¿sze oczekiwanie na
zmianê odes³ania prowadziæ mo¿e jednak do powo³ywania siê na projek-
towane akty normatywne, tzn. na odes³ania powo³ywane przez przepisy
bêd¹ce jeszczew stadiumprac prawodawczych22), chocia¿ bardziejwyra�-
na reakcja orzecznictwa na nowe odes³ania ma miejsce dopiero po jakim�
czasie, coma stanowiæ wyraz nie tylko utrwalenia siê nowej aksjologii, ale
tak¿e dostosowania siê do niej praktyki orzeczniczej.
4) Po tym okresie �przyzwyczajania siê� praktyki do nowych odes³añ

nastêpuje ju¿ bardziej �mia³e korzystanie z konstrukcji odes³añ, prowadz¹-
ce niekiedy do okre�lania ogólnej ich tre�ci w oderwaniu od konkretnych

19 Por. np. wyrok SN z dnia 28 V 1981 r., OSPiKA 1982, poz. 120.
20 Tak jak to mia³o miejsce w naszym kraju w odniesieniu do powo³ywaniu w dalszym

ci¹gu zasad s³uszno�ci mimo nowej formy ustawodawczej �zasad wspó³¿ycia spo³ecznego
(por. np. wyrok SN z dnia 14 XII 1973 r., OSPiKA 1975, poz. 94).

21 Por. np. wyrok SN z dnia 28 VI 1945 r., Pañstwo i Prawo 1946, z. 5, s. 185-187.
22 Dotyczy to np. zastosowania klauzuli zasad wspó³¿ycia spo³ecznego przed 1950 r.

(por. np. wyrok SN z dnia 28 II 1950 r., Pañstwo i Prawo 1951, z. 7, s. 162-166).
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stanów faktycznych. �Faza� uogólniania przybiera ró¿ne postaci i skalê
natê¿enia, w zale¿no�ci od rodzaju odes³añ (jest silniejsza przy kryteriach
politycznych,ogólnospo³ecznychkryteriachmoralnychorazkryteriachogól-
nogospodarczych). W konsekwencji mo¿e doj�æ nawet do prób katalogo-
wania form odes³añ wystêpuj¹cych w nowym systemie, zw³aszcza w sto-
sunkudoodes³añzawieraj¹cychkryteriaopodstawowymdlanowejaksjologii
znaczeniu (np. zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, interesu pañstwa czy zasad
ustroju23).
5)Nasilenie pos³ugiwania siê danymi odes³aniamiwystêpuje zw³aszcza

po up³ywie pewnego okresu od pierwszego ich ustanowienia w nowym
systemie. Powtórzenie tej samej konstrukcji w regulacjach �pe³niejszych�,
kodeksowych (np. powtarzanie powo³anych wcze�niej odes³añ przy insty-
tucji nadu¿ycia prawa w art. 5 k.c., powtarzaj¹cym w zasadzie regulacjê
art. 3 p.o.p.c. z 1950 r., czy dyrektywy stosowania i wyk³adni norm w
dawnym art. 4 k.c., który by³ powtórzeniem art. 1 p.o.p.c. z 1950 r.) nie
wywo³uje ju¿ tendencji do zwiêkszania czêstotliwo�ci korzystania z otwar-
cia aksjologii prawnej, chyba ¿e przenosi siê dzia³anie tego kodeksu tak¿e
na inn¹ ga³¹� prawa (tak jak tomia³omiejscewodniesieniu do prawa pracy
bezpo�rednio po wydaniu k.c.). Generalnie jednak czêstotliwo�æ pos³ugi-
wania siê odes³aniamiwogólewzmaga siêwraz z umocnieniemsiê nowego
systemu prawnego i nowej aksjologii stosowania prawa, co niew¹tpliwie
wi¹¿e siê z ugruntowaniem przekonania o pewnej trwa³o�ci nowych roz-
wi¹zañprawnych.Wówczasmamiejscewykorzystywanie nowychodes³añ
do korygowania tre�ci nie tylko starych przepisów, ale tak¿e starych ode-
s³añ. Wykorzystuje siê do tego hipotetyczne znaczenie, jakie wi¹¿e siê z
powo³ywanymi coraz powszechniej odes³aniami nowymi.Wmiarê kszta³-
towania siê nowego �systemu� odes³añ, odmienno�æ ich tre�ci w stosunku
do odes³añ starych bywa podkre�lana coraz wyra�niej. Nawet je¿eli ode-
s³anie w nowym systemie zosta³o powtórzone (tak samo nazwane), ³¹czy
siê z nim inn¹ tre�æ, bardziej odpowiadaj¹c¹ nowemu systemowi aksjolo-
gicznemu24 lub wyra�niej nawi¹zuj¹c¹ do znaczeñ odes³añ klasycznych25.

23 Por. w stosunku do zasad ustroju np. wyrok SN z dnia 19 I 1972 r., OSPiKA 1973,
poz. 29.

24 Por. np. wyrok S¹du Apelacyjnego z dnia 4 I 1991 r., OSP 1991, poz. 195 (dotyczy
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego).

25 Por. wyrok SN z dnia 13 V 1997 r., OSNIC 1997, poz. 195.
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4.2. Czynniki modyfikuj¹ce

Tendencje powy¿sze dotycz¹ poszczególnych rodzajów odes³añw ró¿-
nym stopniu. Z pewno�ci¹ zmianywustalaniu tre�ci bêd¹ bardziej widocz-
ne przy odes³aniach powo³uj¹cych kryteria polityczne. Kryteria moralne
bowiem daj¹ siê t³umaczyæ w sposób bardziej uniwersalny, �przekracza-
j¹cy� znaczenie samej zmiany. Mo¿na tu nawet zauwa¿yæ podkre�lanie
ci¹g³o�ci znaczeniowej tych odes³añ, których uwik³anie w warto�ci poli-
tyczne jest stosunkowonajmniejsze.Wpraktyce polskiej dotyczyæ tomo¿e
tak¿e klauzuli zasad wspó³¿ycia, których zwi¹zek z zasadami s³uszno�ci
czy zasadami uczciwego obrotu dostrzegany by³ tak¿e w trakcie konsoli-
dacji socjalistycznej aksjologii. Bardziej ni¿ zmiana tre�ci odes³ania liczy
siê wówczas zmiana uzasadnienia pos³ugiwania siê odes³aniem pozapraw-
nym.
Wprzypadkuzmiany id¹cejwkierunkusystemuautokratycznego,zmiany

znaczeniowe odes³añ podkre�lane s¹ jednakwyra�niej imog¹ dotyczyæ nie
tylko kryteriów bezpo�rednio politycznych, ale tak¿e kryteriówmoralnych
i gospodarczych, co wi¹¿e siê z uogólnianiem ich tre�ci, a zw³aszcza z
ustalaniem ich tre�ci w � zwi¹zanym z tym ustrojem � kontek�cie ogólno-
spo³ecznym. W konsekwencji wzmaga to upolitycznianie tych odes³añ.
Obokzmianyw interpretacji samychklauzul odsy³aj¹cych, daje siê tak¿e

zauwa¿yæ wp³yw nowych klauzul na interpretacjê norm prawnych. Nowe
odes³aniawwy¿szymstopniu koryguj¹ tre�æ kryteriówprawnych.Dotyczy
to zw³aszcza warto�ci politycznych zwi¹zanych z nowym ustrojem. Ode-
s³ania stare, odwo³uj¹ce siê do kryteriów moralnych (stare kryteria poli-
tyczne, co jest zrozumia³e, nie odgrywaj¹ tu istotnej roli), tak¿e mog¹ w
pewnymzakresie spe³niaæ tak¹ funkcjê, chocia¿ si³a ich oddzia³ywania jest
zdecydowanie s³absza.
Zmiana typu g³êbokiego wywo³uje tak¿e istotne skutki w zakresie ar-

gumentacji walidacyjnych. Mo¿na wiêc wskazaæ, ¿e nowe odes³ania po-
zaprawnemog¹wpewnych sytuacjach przes¹dzaæ o stosowalno�ci starych
przepisów, formalnie przejêtych do nowego systemu prawnego. Zmiana
g³êboka nie ma natomiast w zasadzie wiêkszego wp³ywu na argumentacje
ustalania stanu faktycznego. Mo¿e byæ za� elementem argumentacji sub-
sumpcyjnych i wyboru konsekwencji prawnych o tyle, o ile odes³anie
pozaprawne jest sk³adnikiem normy, z któr¹ zestawia siê ustalony stan
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faktyczny lubsk³adnikiemdyrektywy,woparciuoktór¹dokonuje siêwyboru
konsekwencji prawnych26.
G³êboka zmiana spo³eczna zachodz¹ca w latach dziewiêædziesi¹tych,

zmierzaj¹ca do ukszta³towania siê systemu demokratycznego, powoduje
wiele z podniesionychwy¿ej cech funkcjonowania odes³añ pozaprawnych
w procesach decyzyjnych. Jednak¿e, nawet je¿eli s¹ to cechy takie same
lub porównywalne, to jednak inny jest ich bezpo�redni wyraz w procesie
decyzyjnym.Kszta³towaniesiêbowiemustrojudemokratycznego tak¿ewi¹¿e
siê z oddzia³ywaniem nowej ideologii, jednak¿e dzieje siê to �³agodniej�,
bowiem ideologia, która dominuje w takim ustroju, wykorzystuje wwiêk-
szymzakresieprocesyautonomicznegokszta³towania siêwarto�ci, coos³abia
ewentualn¹ tendencjê do ich upolityczniania. Inaczej zaczyna byæ ustalana
sama tre�æ odes³añ27, inaczej urzeczywistnia siê wp³yw odes³añ na po-
szczególne argumentacje w procesie decyzyjnym, a dzia³ania te pozostaj¹
w konwencji równoleg³ego kszta³towania siê lub wzmacniania elementów
legalistycznych w kulturze prawnej.

4.3. Przyk³ad zasad wspó³¿ycia spo³ecznego (przed i po 1989 r.)

Klauzula zasadwspó³¿ycia spo³ecznego spe³niawnajwy¿szym stopniu
cechê �miêdzyga³êziowo�ci�. Inne odes³aniawystêpuj¹cew prawie cywil-
nym (interes publiczny, interes spo³eczny, cele pañstwa itp.) nie mog¹ siê
równaæ z zasadami wspó³¿ycia ani pod wzglêdem czêstotliwo�ci formu³o-
waniawprzepisach, ani podwzglêdem czêstotliwo�ciwykorzystywaniaw
procesach decyzyjnych.Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e kontekst znaczeniowy
zasad wspó³¿ycia ma g³êboki zwi¹zek z odes³aniem do interesu spo³ecz-
nego (zw³aszcza w socjalistycznym typie systemu prawnego, w którym ta
klauzula siê pojawi³a), st¹d te¿ stosunkowo rzadkie samodzielne odes³ania
do interesu spo³ecznegow tymsystemie nie oznaczaj¹ ignorowania samego
kryterium interesu spo³ecznego, które jest postrzegane m.in. w³a�nie w
odes³aniu do zasad wspó³¿ycia.

26Wykaz orzecznictwa dokumentuj¹cy powy¿szew³a�ciwo�ci pos³ugiwania siê klauzu-
lami odsy³aj¹cymi zawarty zosta³ w pracy L. L e s z c z y ñ s k i, Klauzule generalne w sto-
sowaniu prawa, Lublin 1986, passim.

27 Por. uchwa³a TK z dnia 18 VI 1996 r., OTK 1996, poz. 20.
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Z powodu zasiêgu tego odes³ania, w pos³ugiwaniu siê zasadamiwspó³-
¿ycia ogniskuj¹ siê wszystkie w³a�ciwo�ci stosowania odes³añ, jakie uda³o
siê dotychczas zaobserwowaæ. Jest to poza tymodes³anie najbardziej czu³e
na oddzia³ywanie poszczególnych czynnikówmodyfikuj¹cych skutki ogól-
ne, a jego funkcje w poszczególnych argumentacjach stosowaniu prawa
widaæ najwyra�niej.
Rola zasad wspó³¿ycia do roku 1989 wynika przede wszystkim z

obecno�ci odes³ania do nich w art. 90 Konstytucji PRL (obowi¹zek prze-
strzegania zasad wspó³¿ycia przez obywateli), a tak¿e w art. 5 k.c. (insty-
tucja nadu¿ycia prawa) oraz art. 58 k.c. (wa¿no�æ czynno�ci prawnej) i 65
k.c. (t³umaczenie o�wiadczeñ woli). Konstrukcje te powodowa³y, ¿e bez-
po�rednie odwo³anie siê do zasadmog³omieæmiejscew³a�ciwiewka¿dym
procesie stosowania prawa (z wyj¹tkiem prawa karnego, gdzie mia³o ono
miejsce w stosowaniu przepisów wyra�nie siê do tego kryterium odwo³u-
j¹cych). Prowadzi to do szczególnej czêstotliwo�ci odwo³ywania siê do
tego odes³ania, co z kolei wi¹¿e siê z ró¿norodno�ci¹ tre�ci, jaka przypi-
sywana jest zasadomoraz z ró¿norodno�ci¹ ról, jakie one pe³ni¹wposzcze-
gólnych argumentacjach stosowania prawa.
Wobec powy¿szych uwag, jasnym jest, ¿e podstawa zastosowania tej

klauzuli mog³a byæ zapo¿yczona z wymienionych przepisów i nie musia³a
siê (poza prawem karnym) wi¹zaæ z wyst¹pieniem odes³ania w przepisie
szczegó³owym.Miêdzyga³êziowo�æ odes³ania cechê tê dodatkowowzmac-
nia. Zastosowanie odes³añ w innych, ni¿ to wynika³o z tekstu normatyw-
nego, ga³êziach dotyczy³o ga³êzi pokrewnych, przy czym decyduj¹c¹ rolê
odgrywa³y odes³ania z ga³êzi podstawowych dla ca³ej grupy ga³êzi (a wiêc
np. z prawa cywilnego dla ca³ego prawa prywatnego oraz prawa pracy).
Mog³y tak¿e dotyczyæ ga³êzi powi¹zanych tre�ciowo, chocia¿ stosuj¹cych
inn¹ metodê ingerencji prawnej (np. prawa cywilnego oraz prawa obrotu
uspo³ecznionego).
Ustalanie tre�ci zasadwspó³¿ycia spo³ecznegowprocesach stosowania

prawa pozwala dostrzec obecno�æ w tym odes³aniu wszystkich rodzajów
kryteriów pozaprawnych. Decyduj¹ce znaczenie maj¹ oczywi�cie kryteria
moralne lub kryteria bezpo�rednio zbli¿one do moralnych (np. obyczajo-
we28). Wyliczenie wszystkich podstaw oceniania w oparciu o kryteria

28 Przy za³o¿eniu, ¿e podzia³ powy¿szy jest umowny; por. Z. Z i e m b i ñ s k i, Teoria
prawa, Warszawa-Poznañ 1978, s. 73-74.



139

Otwieranie aksjologii prawa cywilnego w sytuacji zmiany spo³ecznej...

moralne, jakie pojawiaj¹ siê w stosowaniu zasad wspó³¿ycia, nie by³oby
mo¿liwe. Znajduj¹ siê tu zarówno kryteria ogólnospo³eczne (dobro czy
interes ca³ego spo³eczeñstwa), jak te¿ grupowe czy � zdecydowanie rza-
dziejwykorzystywanewpoprzednimsystemie �kryteria indywidualne (do-
bro czy interes jednostki). Proporcje szczegó³owe oraz dominacja jednego
ze sposobów oceniania zale¿y m.in. od w³a�ciwo�ci praktyki prawniczej,
od re¿imu politycznego oraz od sytuacji zmiany wzglêdnie stabilno�ci
spo³ecznej. Jest symptomatyczne, i¿ nakazowo-rozdzielczy system gospo-
darczyumo¿liwia³wykorzystywaniekonstrukcji zasadwspó³¿yciadoobrotu
uspo³ecznionego (bynajmniej nie po to, abywprowadziæ doñ element zasad
uczciwo�ci), a autokratyczny systempolityczny prowadzi³ do powszechne-
go upolityczniania tre�ci zasad (przez nawi¹zywanie do aktualnej linii
politycznej, wypowiedzi polityków czy przyjêcie jako konkretnej zasady
wspó³¿ycia, ¿e �obowi¹zkiem obywatela jest popieranie celów wytyczo-
nych przez pañstwo�29).
Praktyka orzecznicza lat dziewiêædziesi¹tych, bêd¹cawynikiem g³êbo-

kiej zmiany spo³ecznej ukierunkowanej na kszta³towanie siê systemu de-
mokratyczno-rynkowego, zaznacza istotne zmiany w powo³ywaniu zasad
wspó³¿ycia. Fakt, ¿e prawodawca zdecydowa³ siê na pozostawienie tej
klauzuli, mimo ¿e kojarzy siê ona z wcze�niejszym porz¹dkiem prawnym,
spowodowa³ przesuniêcie punktu ciê¿ko�ci przyustalaniu ich tre�ciwnowej
sytuacji spo³ecznej oraz okre�laniu ich roli w stosunku do argumentów
stricte prawnych na doktrynê oraz orzecznictwo. To ostatnie nie jest, jak
dotychczas, sk³onne do wypowiedzi generalizuj¹cych (w przeciwieñstwie
do praktyki sprzed 1989 r.).
Najbardziej zasadnicz¹ rolê w kwestii wyznaczania tre�ci zasadwspó³-

¿ycia ma ustalenie relacji pomiêdzy realizacj¹ celu (interesu) ogólnego i
jednostkowego. Wp³yw aksjologii dominuj¹cej (kszta³tuj¹cej siê w kon-
wencji przechodzenia do aksjologii demokratyczno-liberalnej) jest na tyle
przy tych odes³aniach du¿y, ¿e mo¿e zneutralizowaæ kojarzenia sensu
odes³ania z kontekstem ogólnospo³ecznym, je¿eli ta aksjologia inaczej, ni¿
to by³o dotychczas, �ustawi� relacjê pomiêdzy interesem jednostkowym i
ogólnym.

29 Por. wyrok SN z dnia 25 XI 1950 r., Pañstwo i Prawo 1951, z. 4, s. 741.
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Zwraca przede wszystkim uwagê pojawienie siê �wa¿enia� interesu
ogólnego i indywidualnego. Jedna z tez SN w tej kwestii nie pozostawia
co do tegow¹tpliwo�ci: �Wpañstwie prawa niemamiejsca dlamechanicz-
nie i sztywno pojmowanej zasady nadrzêdno�ci interesu ogólnego nad
interesem indywidualnym. (...) w ka¿dym przypadku dzia³aj¹cy organ ma
obowi¹zekwskazaæ, o jaki interes ogólny (publiczny) chodzi i udowodniæ,
i¿ jest on na tyle wa¿ny i znacz¹cy, ¿e bezwzglêdnie wymaga ograniczenia
uprawnieñ indywidualnych obywateli. Zarówno istnienie takiego interesu,
jak i jego znaczenie, a tak¿e przes³anki powoduj¹ce konieczno�æ przed³o-
¿enia w konkretnym wypadku interesu publicznego nad indywidualny
podlegaæ musz¹ zawsze wnikliwej kontroli instancyjnej i s¹dowej, a ju¿
szczególnie wówczas, gdy chodzi o udowodnienie, i¿ w interesie publicz-
nym le¿y ograniczenie (lub odjêcie) okre�lonego przez Konstytucjê RP
prawa w³asno�ci�30.
Istotne zmiany, w kontek�cie nowego podej�cia do relacji pomiêdzy

wskazanymi wy¿ej interesami, nast¹pi³y tak¿e w interpretowaniu klauzuli
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Po pierwsze, zauwa¿yæ mo¿na bardziej
jednorodne odnoszenie jej tre�ci do klasycznych klauzul prawa prywatnego
(np. do zasad s³uszno�ci31). Po drugie,mamiejscewyra�ne zwi¹zanie tre�ci
zasad z konwencjonalnymi warto�ciami moralnymi (np. z �powszechnie
uznawan¹moralno�ci¹� lub �regu³ami g³ównie o konotacji etycznej�32), co
wsparte jest widoczn¹ niekiedy niechêci¹ do pos³u¿enia siê konstrukcj¹
zasad wówczas, gdy dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ elementy polityczne lub
gospodarcze, oraz staranno�æ wyja�niania zwi¹zków zasad wspó³¿ycia z
innymi kryteriami33. Po trzecie, nastêpujewpewnymsensie obiektywizacja
ustalania tre�ci zasad, cowyra¿a siê w przyznaniu s¹dom upowa¿nienia do
ustalenia ich tre�ci niezale¿nie od przekonañ ¿ywionych przez strony34 czy
te¿ od intencji, w jakiej dzia³a³a strona (wskazanie bardziej na skutki ni¿
na intencje), oraz w dba³o�ci o powi¹zanie tre�ci zasad bardziej z poszcze-
gólnymi elementami ustalonego stanu faktycznego35 i ze skutkami, jakie

30 Wyrok SN z dnia 18 XI 1993 r., OSNIC 1994, poz. 181.
31 Por. wyrok SN z dnia 20 V 1997 r., OSNIC 1997, poz. 196.
32 Por. uchwa³a SN z dnia 17 XII 1991 r., OSP 1992, poz. 129.
33 Por. np. wyrok SN z dnia 13 V 1997 r., OSNIC 1997, poz. 194.
34 Por. np. wyrok SN z dnia 19 I 1998 r., OSNIC 1998, poz. 136.
35 Por. wyrok SN z dnia 20 V 1997 r., OSNIC 1997, poz. 196.
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wywo³uje dane zachowanie ni¿ z abstrakcyjnie rozumianymkryterium. Po
czwarte, ustalana tre�æ zasad wspó³¿ycia zale¿y coraz wyra�niej od tre�ci
zasad prawa (przynajmniej w sensie nienegowania pod wp³ywem tej klau-
zuli roli zasad prawa), w�ród których decyduj¹c¹ rolê odgrywa tre�æ przy-
pisywana zasadzie pañstwa prawnego36. Po pi¹te, mo¿liwe jest aktualnie
wi¹zanie z zasadamiwspó³¿ycia ró¿nej tre�ciw stosunku do za³o¿eñ przyj-
mowanych przed 1989 r. ( nawet je¿eli ten wcze�niejszy pogl¹d wyrazi³
SN, a pó�niejszy � S¹d Apelacyjny)37.
Pewien wp³yw na korzystanie z klauzuli zasad wspó³¿ycia ma styl

odwo³ywania siê do kryteriów gospodarczych. Jednym z wa¿niejszych
skutków ogólnych stopniowego tworzenia siê systemu gospodarki rynko-
wej jest, jak siê wydaje, to, ¿e uwzglêdnianie kryteriów gospodarczych w
decyzjach stosowania prawa jest mocniejsze, ni¿ to by³o przedtem oraz ¿e
odgrywaj¹ one rolê bardziej samodzieln¹ w stosowaniu norm prawnych
(wyodrêbnion¹ w stosunku do wykorzystania kryteriów moralnych i poli-
tycznych). Znika na przyk³ad automatyczne ³¹czenie klauzuli spo³eczno-
gospodarczego przeznaczenia prawa z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego
(co by³o dominuj¹c¹ cech¹ praktyki orzeczniczej przed 1989 r.) i trakto-
wanie tego pierwszego kryterium jako swoistego �ozdobnika� dla argu-
mentacji aksjologicznej p³yn¹cej z tre�ci zasad wspó³¿ycia (co tak¿e nie
nale¿a³o dopraktykiwyj¹tkowej).Klauzula spo³eczno-gospodarczegoprze-
znaczenia nie tylko mo¿e wystêpowaæ samodzielnie, gdy pojawiaj¹ siê
elementy gospodarcze, ale niekiedy jest kryteriummocniej oddzia³uj¹cym
na tre�æ decyzji ni¿ inne kryteria, w tym prawne38. Kryteria gospodarcze
przy tympojmowane s¹bezpo�redniowkategoriach racjonalno�ci gospoda-
rowania39.Dotyczy to tak¿esposobuustalania stopnia spo³ecznegoniebezpie-
czeñstwa czynu przy kwalifikacji dzia³añ o charakterze gospodarczym.

36 Por. wyrok SN z dnia 18 XI 1993 r., OSNIC 1994, poz. 116.
37 Por. wyrok S¹du Apelacyjnego z dnia 4 I 1991 r., OSP 1991, poz. 195, gdzie znaj-

dujemy stwierdzenie: �S¹dy wojewódzki i apelacyjny ... nie s¹ zwi¹zane pogl¹dem S¹du
Najwy¿szego odno�nie do sprzeczno�ci ¿¹dania powoda z zasadamiwspó³¿ycia spo³eczne-
go,wyra¿onymwwyrokuwydanymwprocesie tocz¹cym siêwcze�niejmiêdzy tymi samy-
mi stronami i o podobne roszczenie� (s. 374).

38 Por. np. wyrok SN z dnia 29 V 1991 r., OSNIC 1992, poz. 87.
39 Por. np. wyrok SN z dnia 29V1991 r., OSNIC 1992, poz. 87, gdzie niepodejmowanie

dzia³añ �nieracjonalnych gospodarczo� przewa¿y³o nad argumentami ustawy o przeciw-
dzia³aniu praktykommonopolistycznym.
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Obserwacja sposobów konkretyzacji tre�ci zasad wspó³¿ycia spo³ecz-
nego w praktyce lat dziewiêædziesi¹tych w stosunku do lat uprzednich
wykazuje pewne ró¿nice. Nale¿¹ do nich nie tyle zmiany metod konkre-
tyzacji, ile wiêksza � jak siê wydaje � czêstotliwo�æ okre�lania kryterium
konkretnego �ród³a argumentacji aksjologicznej.Wskazywana jest na przy-
k³ad konkretna potrzeba gospodarcza, która stanowi podstawê takiego, a
nie innego rozstrzygniêcia. Konkretyzacji tre�ci kryterium sprzyja tak¿e
dok³adniejsza analiza, prowadz¹ca nie tyle do nadmiernego uwik³ania ak-
sjologicznego tre�ci decyzji, ile do �wa¿enia� argumentówocennych40. Przy
ustalaniu tre�ci zasad wspó³¿ycia brane s¹ pod uwagê poszczególne ele-
menty stanu faktycznego w³a�nie w kontek�cie jego kwalifikacji z punktu
widzenia tych zasad41. Wi¹¿e siê to, przynajmniej czê�ciowo, z odchodze-
niem od upolityczniania wszystkich kryteriów, które zawsze oznacza³o
wprawdzie swoist¹ (instrumentaln¹) konkretyzacjê (zw³aszcza gdy mia³o
miejsce odniesienie do jakiej� konkretnej i aktualnej dyrektywy politycz-
nej), ale jednocze�nie os³abia³o dotarcie do konkretnych �róde³ tre�ci kry-
teriów moralnych czy gospodarczych. Wydaje siê, ¿e �odpolitycznianie�
tre�ci odes³añ wp³ywa tak¿e na brak znanych z poprzedniej praktyki prób
katalogowania poszczególnych zasad sk³adaj¹cych siê na tre�æ tej klauzuli.
Wspó³gra z tymi wszystkimi cechami najbardziej ogólna w³a�ciwo�æ,

któr¹ stre�ciæmo¿naw tezie o ostro¿niejszympos³ugiwanie siê t¹ konstruk-
cj¹w aktualnej praktyce orzeczniczej42. Nawet je�liwustalaniu tre�ci zasad
wspó³¿ycia spo³ecznegodostrze¿e siê elementy uwik³ania aksjologicznego,
nie mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to praktyka porównywalna z d¹¿eniem do
nadania tym kryteriom sensu politycznego, d¹¿eniem do ideologizacji tre-
�ci, czyli innymi s³owy, do takiego uwik³ania, które odrywa³oby sens ode-
s³añodwarto�cipreferowanychspo³eczniepo to, abynadaæ imtre�æwygodn¹
czy po¿¹dan¹ przez aktualny uk³ad polityczny. Co oczywi�cie nie oznacza,
¿e taka sytuacja nie mo¿e w konsekwencji siê zdarzyæ w sprzyjaj¹cych ku

40 Por. np. uchwa³a SN z dnia 17 XII 1991 r., OSP 1992, poz. 129.
41 Por. np. wyrok SN z dnia 19 I 1998 r., OSNIC 1998, poz. 136, SNC-379, SNC-380,

SNP-140, SNP-152, SNP-157, SNP-166, SNA-22.
42 Zdarza siê, ¿e analizowanawdecyzji konstrukcjanadu¿yciaprawanie zawierawyra�nej

argumentacji aksjologicznej zwi¹zanej z zasadami (por. uchwa³a SN z dnia 4 VIII 1992 r.,
OSP 1994, poz. 49 wraz z glos¹ K. S t e f a n i u k a).
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temu warunkach, zw³aszcza wobec niewystarczaj¹cej jeszcze si³y oddzia-
³ywania argumentów legalistycznych czy te¿ obecno�ci regu³ demokratycz-
nych i pluralizmu politycznego.

5. Uwagi koñcowe

Odes³ania pozaprawne, bêd¹ce zaakceptowanympowszechnie �rodkiem
normodawczymwprawie cywilnym, s¹ jednocze�nie skutecznym�rodkiem
otwierania jego aksjologii. Czyni¹ to w sposób daleko szerszy, ni¿ ma to
miejsce w przypadku zasad prawa, niezale¿nie od tego, ¿e same zasady
mog¹ w pewnych sytuacjach stanowiæ element swoistego zamkniêcia ak-
sjologii uprzednio otwartej przez odes³ania. Otwarcie takie powoduje, ¿e
wybór aksjologiczny przeniesiony zostaje na praktykê orzecznicz¹, która
uzyskuje jednoznaczne �ród³o luzu decyzyjnego.
Sytuacj¹, w której takie otwarcie jest szczególnie szerokie, jest sytuacja

g³êbokiej zmiany spo³ecznej. Na w³a�ciwo�ci naturalnych �róde³ luzu
decyzyjnego nak³ada siê wówczas w³a�ciwo�æ zmiany aksjologicznej,
umo¿liwiaj¹cej dochodzenie do ró¿nych wyborów aksjologicznych nieza-
le¿nie lub w niewielkiej tylko zale¿no�ci od nazwy kryteriów, na które z
ró¿nych wzglêdów nale¿a³oby siê powo³aæ. Zarówno prawodawca, jak i
praktyka s¹dowa zdaj¹ sobie sprawê zwzglêdno�ci semantyki okre�laj¹cej
nazwy odes³añ pozaprawnych.
Jest to niew¹tpliwie jedna z przyczyn, ¿e prawodawca zazwyczaj nie

od razu reaguje negatywnie na stare nazwy odes³añ, chyba ¿e te ostatnie
jednoznacznie nawi¹zuj¹ do aksjologii zdecydowanie sprzecznej z przeko-
naniami aktualnymi43. Szczegó³owe rozwi¹zania zale¿¹ wprawdzie od
kierunku zmiany spo³ecznej (zmiana autokratyczna wi¹¿e siê zwykle z
bardziej zdecydowanych zanegowaniem poprzedniego systemuwarto�ci),
a tak¿e od rodzaju kryteriów czy ga³êzi prawa, niemniej czynniki te decy-
duj¹ raczej o skali ni¿ o istocie zjawiska. W konsekwencji otwarcie aksjo-
logii przez prawodawcê w sytuacji zmiany polega najpierw na ostro¿nej
ingerencji, czêsto ³¹cz¹cej siê z powo³ywaniem w pierwszym okresie sta-

43 K. Pa³ecki u¿ywa tu kategorii �antywarto�ci� jako okre�lenia zró¿nicowania aksjo-
logicznego w sytuacji zmiany spo³ecznej (por. Zmiany w aksjologicznych podstawach pra-
wa jako wska�nik jego tranzycji, [w:] Dynamika warto�ci w prawie, red. K. Pa³ecki, Kra-
ków 1997, s. 15 i nast.).
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rych odes³añ i nastêpnie stopniowymwprowadzaniu odes³añ nowych, przy
mo¿liwym nawi¹zywaniu do odes³añ uchylonych przez system poprzedni
(swoista recepcja odes³añ z w³asnego, poprzedzaj¹cego bezpo�rednio
zmieniony, systemu prawnego).
Ostro¿no�æ w korzystaniu z odes³añ w pocz¹tkowym okresie zmiany

cechuje tak¿e praktykê prawnicz¹. Jest towynik otwarcia aksjologicznego,
bowiem zmiana aksjologii czêsto nie wymusza zmian nazewnictwa ode-
s³añ. Korekta tre�ci i tak jest dokonywana. Taka postawa dominuje a¿ do
momentu upowszechnienia oczekiwania zmian. Oznak¹ takiego stanu jest
powo³ywanie nowych odes³añ, dopiero �zapowiedzianych� w projektach.
Pojawienie siê tych odes³añ powoduje bardziej zdecydowane ich u¿ywanie
(przy ��ladowym� wykorzystywaniu odes³añ starych, niejako z przyzwy-
czajenia) oraz bardziej zdecydowan¹ korektê preferencjiwyra¿onych przez
odes³ania stare. Upowszechnienie tej praktyki mo¿e wywo³ywaæ potrzebê
wypowiedzi odpowiednio uogólnionych co do tre�ci odes³añ pozapraw-
nych, chocia¿ w systemie demokratycznym istotn¹ barier¹ jest praktyka
korzystania z klasycznych odes³añ. Tak¿e tutaj typ systemu politycznego
i spo³ecznegodecyduje nie tylko o tre�ci, ale te¿ o sposobiewarto�ciowania.
Nawi¹zanie do klasycznych odes³añ pozaprawnych, którew prawie cywil-
nymwyznaczone s¹ przez katalog upowszechniony przezwielkie europej-
skie kodyfikacje cywilneXIX iXXwieku,ma jeszcze ten skutek, ¿e zbli¿a
odes³ania pozaprawne do klasycznych zasad prawa, które w tych syste-
mach zosta³y tak¿e ukszta³towane. W ten sposób, nawi¹zuj¹c do zdania
wypowiedzianego na pocz¹tku uwag koñcowych, otwieranie aksjologii
oznacza tak¿e jej swoiste zamykanie przez tworzenie ram dla wyborów
aksjologicznych p³yn¹cych z odes³añ pozaprawnych, które musz¹ siê mie-
�ciæ w systemie podstawowych zasad prawa. Dotyczy to tak¿e sytuacji
g³êbokiej zmiany spo³ecznej, chocia¿ niew¹tpliwie jej naturalna nieokre�lo-
no�æ nie sprzyja niezawodno�ciwwyznaczaniu i rozpoznawaniu tych ram.


