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Wspólne spojrzenie na katedrę.
Mocne i słabe strony ruchu Law & Economics z punktu widzenia nauk prawnych

Wprowadzenie

Celem  niniejszej  publikacji  jest  analiza  szans  na  wypracowanie 
zintegrowanego podejścia badawczego łączącego zainteresowania dwóch, bardzo 
mocno zorientowanych na zastosowania praktyczne,  dziedzin nauk społecznych, 
jakimi  są  nauki  prawne  i  ekonomia.  W szczególności  chodzi  o  rozważenie,  czy 
szanse te  stwarza ruch naukowy  Law & Economics (L&E),  w Polsce  znany pod 
nazwą ruchu Ekonomicznej Analizy Prawa. Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na 
pytanie,  czy działalność ruchu  Law & Economics może posłużyć do rozwinięcia, 
przez  prawników i  ekonomistów,  wspólnych  badań  naukowych  o  autentycznym 
charakterze interdyscyplinarnym. 

1. Interdyscyplinarność: równocześnie czy razem?

Fakt, iż  ruch L&E anonsuje  zainteresowanie dwoma obszarami wiedzy: o 
prawie i o ekonomii, nie jest cechą znamienną tylko i wyłącznie dla tego ruchu, 
czyli  cechą,  która  sama  w  sobie  wyróżniałaby  L&E  na  tle  innych  propozycji 
naukowych. Podobnie definiują zainteresowania np. niektóre kierunki badawcze w 
obrębie  nowej  ekonomii  instytucjonalnej,  czy  niektóre  kierunki  badań 
dogmatycznych  w  obszarze  nauk  prawnych.  Należy  także  zwrócić  uwagę,  iż 
zorientowanie zainteresowań na dwa obszary poznawczy, jeszcze nie przesądza o 
istnieniu  wspólnego  podejścia  badawczego,  czyli  o  prowadzeniu  badań 
interdyscyplinarnych  we  właściwym  sensie.  Jeżeli  takie  właśnie  –  wspólne  – 
podejście badawcze nie powstaje,  wówczas trudno mówić o prowadzeniu badań 
interdyscyplinarnych, a jedynie można mówić – co najwyżej – o równoległym, ale 
odrębnym sformułowaniu, przez specjalistów z różnych dziedzin, tez na temat tego 
samego pola badawczego. Bez wypracowania wspólnego podejścia badawczego, 
próba  wyjścia  z  jednego  obszaru  celów  i  metod  naukowych  na  inny  obszar 
poznania  pozostaje  tylko  monologiem  tego  podejścia  poznawczego,  które 
dokonuje  ekspansji,  wyrażającym  jego  i  tylko  jego  spostrzeżenia  na  temat 
odmiennego obszaru celów i  metod naukowych.  Pytanie,  jakie należałoby sobie 
postawić  sprowadza  się  więc  do  tego,  czy  skojarzenie  dwóch  różnych  podejść 
badawczych (w tym wypadku,  prawników i  ekonomistów)  może doprowadzić do 
dialogu,  na  temat  tego  samego przedmiotu  poznania?  Innymi  słowy,  obrazowo 
odwołując się do znanej metafory G. Calabresiego1, należy postawić pytanie, czy 
można  doprowadzić  do  sytuacji,  w  której  obserwatorzy  patrzący  na  katedrę  z 
różnych stron, widzący różne fasady gmachu, nawiążą porozumienie i będą dążyć 
do unifikacji  zasad prowadzenia  obserwacji  aż  do momentu,  kiedy zza różnych 
fasad  wyłoni  się  dla  nich  obraz  jednego,  ukrytego  –  za  odmiennymi  murami  – 
wnętrza? 

1 G. Calabresi, A.D. Melamed, „Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the 
Cathedral”, „Harvard Law Review” z 1972 r., nr 85.



W przypadku takiej relacji, jak wspólne przedsięwzięcie badawcze, oparcie 
przebiegu  interakcji  na  wygłaszaniu  monologu,  przynosi  korzyść  tylko  jednej 
stronie  –  tej,  która  słucha.  Strona  wygłaszająca  monolog  może,  co  najwyżej 
podnieść poziom biegłości w zastosowaniu znanych już wcześniej i sprawdzonych, 
tez i narzędzi. Rzecz w tym , że wejście w rolę strony, która eksploruje nowy (dla 
niej)  obszar  poznawczy  jedynie  za  pomocą  jej  własnego,  znanego  od  dawna 
instrumentarium  badawczego,  tylko  pozornie  jest  dla  tej  strony  korzystne. 
Owszem, umacnia ona, w ten sposób, przekonanie o skuteczności własnego modus 
operandi, ale nic poza tym. Sama nie pozyskuje jakiejkolwiek inspiracji do zmiany, 
uzupełnienia,  lub  choćby  weryfikacji  założeń  własnego  paradygmatu.  Nie 
dowiaduje  się  niczego,  naprawdę  nowego,  o  sobie  samej.  Natomiast  strona 
„słuchająca”,  wręcz  przeciwnie.  Poznaje  inny  punkt  widzenia  na  własny  obszar 
badawczy,  pozyskuje  inspirację  do wzbogacenia  własnych  celów poznawczych i 
metod.  Staje  się  intelektualnie  bogatsza.  Osiąga  progres.  Natomiast  strona 
wygłaszająca  „monolog”  może  nawet  zubożeć,  gdyż  jednostronny  charakter 
interakcji prowadzi do autoutwierdzania się w raz przyjętych założeniach, co może 
skutkować  zamykaniem  na  nowe  problemy  i  zawężaniem  horyzontów 
intelektualnych. Dotyka ją regres. W przypadku dialogu, jakim jest zastosowanie 
wspólnie  wypracowanego  podejścia  badawczego,  korzyść  odnoszą  obie  strony, 
gdyż każda z nich może wynieść ze współpracy coś nowego dla własnej dziedziny. 
Bo,  każda  z  nich  słucha.  Pokreślmy,  iż  chodzi  o  interdyscyplinarność  w  sensie 
właściwym:  o  taką  modyfikację  podejścia  badawczego  każdej  ze  stron,  która 
prowadzi  do wypracowania  podejścia  wspólnego dla  obu stron.  Podkreślmy raz 
jeszcze: chodzi o wypracowanie i stosowanie  modus operandi wspólnego, a nie o 
równoległe,  ale  niezależne  zastosowanie  metod  badawczych  właściwych  dla 
różnych dziedzin.  Rzecz w tym iż przedsięwzięcie polegające na tym, że dwóch 
naukowców, reprezentujących dwie różne dziedziny, zbada jedno pole poznawcze, 
ale  każdy  uczyni  to  przy  użyciu  własnego  instrumentarium,  po  czym  obydwaj 
razem wygłoszą komunikat o tym, co każdy z nich, z osobna ustalił, też można – 
oczywiście  –  nazwać  przedsięwzięciem  interdyscyplinarnym  (przecież  to  tylko 
kwestia  konwencji  językowej…),  ale  –  w zakresie  realnych  efektów –  będzie  to 
jedynie  przejaw  jednoczesnego  zainteresowania  tym  samym  problemem 
badawczym specjalistów z różnych dziedzin (będą to  „dwa różne spojrzenia  na 
katedrę”),  a  nie  przejaw  wspólnej  pracy  intelektualnej  („wspólne  spojrzenie  na 
katedrę”). 

Aby  zbudować  zintegrowane  podejście  poznawcze,  musi  jednak  zaistnieć 
jeden, kluczowy warunek wyjściowy: uczestnicy interakcji twórczej muszą odnosić 
swoje zainteresowania do tego samego przedmiotu badań. Muszą „patrzeć na tę 
samą  katedrę”…  Teoretycznie,  prawnicy  i  ekonomiści  nie  powinni  mieć  z  tym 
problemu.  Obydwie  nauki  są  naukami  społecznymi,  przedmiotem  ich 
zainteresowania  jest  więc,  generalnie,  człowiek  i  jego  zachowania  społeczne. 
Jednak,  czy  to  przesądza  o  istnieniu  wspólnego pola  badań?  Wyobraźmy sobie 
dwóch  biologów.  Jeden  jest  specjalistą  od  fizjologii  roślin.  Drugi  zajmuje  się 
rytuałami godowymi ptaków. Jak wiele zagadnień będą uważać za tematy wspólne? 
A przecież, obydwaj interesują się tym samym - biologią…  Czy przedmiot poznania 
prawników i ekonomistów rzeczywiście jest taki sam? A jeśli nie, to czy mógłby być 
taki sam? 

2. Uwarunkowania zmiany: różne widoki katedry



Zanim odpowiemy na te pytanie, zastanówmy się najpierw, czy w naukach 
prawnych i  ekonomicznych w ogóle może występować motywacja  do tworzenia 
wspólnego podejścia badawczego? Innymi słowy, czy istnieje zapotrzebowanie na 
inne  podejścia  badawcze,  niż  ortodoksyjne?  Niestety,  sądząc  po stanie  obydwu 
dziedzin, zapotrzebowanie to można określić, co najwyżej, jako mierne. Zapewne, o 
nieco lepszych warunkach do tworzenia podejść nieortodoksyjnych można mówić w 
przypadku ekonomii, jednak kluczowym sformułowaniem jest tutaj słowo „nieco” … 
Tzw. „główny nurt”, w obu dziedzinach ma się świetnie. I nie ma powodów, aby 
było inaczej: obydwie dziedziny agregują wiedzę i rozwijają umiejętności, które nie 
tylko odnoszą się do realnych sytuacji i problemów społecznych, ale pozwalają też 
na podejmowanie konkretnych działań i osiąganie konkretnych rezultatów. Czy w 
obszarze  stosunków  prawnych  można  obejść  się  bez  umiejętności  logiczno-
lingwistycznej  egzegezy  przepisów?  Wykluczone.  Czy  w  obszarze  działalności 
gospodarczej można obejść się bez neoklasycznego kanonu analizy ekonomicznej? 
Z pewnością nie. Niepodważalne sukcesy w zakresie praktycznego zastosowania 
tradycyjnych  podejść  poznawczych  (pozytywizm  prawniczy,  hermeneutyka, 
synteza neoklasyczna) już same w sobie podważają sens poszukiwań innych formuł 
poznawania  rzeczywistości.   Jednak  chyba  największym  przekleństwem  obu 
dziedzin  jest  możliwość  bezpośredniego  wykorzystania  tradycyjnych  podejść 
poznawczych w indywidualnej  praktyce  zawodowej,  która pozwala  na osiąganie 
dużych korzyści osobistych. Naukowiec - prawnik, który osiągnie biegłość w sztuce 
argumentacji  (odwołującej  się  do  pozytywistycznego  podejścia  w  naukach 
prawnych),  może  dyskontować  swoje  kwalifikacje  jako  autor  orzeczeń,  pism 
procesowych  i  opinii,  najczęściej  dobrze  wynagradzanych.  Naukowiec  - 
ekonomista,  który  dobrze  opanuje  stosowanie  narzędzi  analizy  ekonomicznej, 
może  liczyć  na  równie  lukratywne  zajęcia.  Zwłaszcza,  jeżeli  specjaliści  ci  będą 
wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniom ideologicznym, płynących ze strony tych, 
czy innych środowisk… W obu przypadkach mówimy też o jednych z najbardziej 
„rentownych ” specjalności naukowych na rynku edukacyjnym. Mówiąc krótko, w 
przypadku obu dziedzin łatwo o rozumowanie  następujące:  skoro to,  co mamy, 
sprawdza się tak dobrze, to po co cokolwiek zmieniać? W obu dziedzinach, przy 
pomocy  podejść  tradycyjnych,  można  przecież  odpowiedzieć  na  bieżące 
zapotrzebowanie państwa i  podmiotów prywatnych.  A przez to, można szybko i 
skutecznie  budować  stopnie  indywidualnej  kariery  zawodowej.  Są  to  warunki 
skrajnie niesprzyjające dla poszukiwania niekonwencjonalnych, w tym autentycznie 
interdyscyplinarnych podejść poznawczych. Cóż, bowiem, takie podejścia mogłyby 
oferować więcej ponad to, co pozostaje osiągalne teraz?

 
Oczywiście,  zamykanie  się  na  nowe  drogi  badawcze  nie  jest  jeszcze 

największym problemem. Postawa zgodna z formułą „nie poszukuję, gdyż nie mam 
takiego  zamiaru,  choć  jestem  świadom,  że  nie  wiem  wszystkiego,”  zawsze 
pozostawia  uchyloną  furtkę  do  poszerzenia  perspektywy  poznawczej,  w  razie 
zmiany potrzeb i okoliczności. Jest to postawa zdrowa, choć niekoniecznie godna 
polecenia.  Dużo  groźniejsze  dla  rzetelności  dyskusji  naukowej  jest  przyjęcie 
postawy  „nie  poszukuję,  gdyż  wiem  wszystko”.  Jest  to  postawa 
„samozadowolenia”,  a  więc  –  w  przypadku  działalności  naukowej  –  postawa 
patologiczna. Postawa, która prowadzi do nieuzasadnionego eksportowania ustaleń 
adekwatnych tylko do jednego fragmentu rzeczywistości  społecznej,  na całą jej 
resztę.  Postawa,  która  z   tez  prawdziwych  dla  danych  przypadków,  buduje 



nieprawdziwe  twierdzenia  generalizujące.  Niestety,  obydwie  dziedziny,  już  od 
dawna zapadły na tę niebezpieczną chorobę.

 „Główny nurt” nauk prawnych opiera się na fałszywym utożsamieniu wiedzy 
o stanie komunikatu na temat przyjętych w danej zbiorowości sformalizowanych 
reguł działania, z wiedzą o stanie przyjętych w danej zbiorowości reguł działania w 
ogóle, zarówno sformalizowanych, jak i niesformalizowanych. To znaczy, wiedzę o 
stanie  całego  systemu  reguł  wchodzących  w  skład  ładu  aksjonormatywnego, 
respektowanego  w  ramach  danego  społeczeństwa  buduje  się  wyłącznie  na 
podstawie poznawania komunikatu o stanie tylko jednej jego części składowej, jaką 
są  normy  prawne.  A  i  to  tylko  w  najlepszym  przypadku,  bo  jeszcze  częściej 
potrzeba  budowania  wiedzy  o  stanie  całego  systemu  reguł  ładu 
aksjonormatywnego jest, po prostu, odrzucana. Jest to sytuacja zatrważająca, gdyż 
egzegeza przepisów prawa odwołuje się do metadyrektyw, określanych m.in. jako 
zasady  prawa  (bardzo  często  nie  ujętych  w  jakichkolwiek  przepisach  prawa 
stanowionego!),  które  nie  są  niczym innym,  jak  tylko  emanacją  stanu  (danego 
etapu  ewolucji)  wszystkich  reguł  należących  do  ładu  aksjonormatywnego 
rządzącego  daną  zbiorowością.  Tymczasem  rozumienie  tych  metadyrektyw,  w 
ujęciu klasycznego podejścia pozytywistycznego, wcale nie opiera się na szerokiej 
analizie przyczyn i rezultatów ukształtowania się ładu aksjonormatywnego w taki, 
czy  inny  sposób  (na  badaniach  naukowych  tego  problemu),  ale  na  ad  hoc 
formułowanych wypowiedziach odnoszących się do interpretacji przepisów (do tez 
używanych w argumentacji prawniczej), na poglądach budowanych kazuistycznie, 
które  odwołują  się  do  wiedzy  o  stanie  ładu  aksjonormatywnego  w  sposób 
koniunkturalny,  często  podporządkowany  określonemu  światopoglądowi.  W 
efekcie, w naukach prawnych pewne zagadnienia badawcze prawie w ogóle nie są 
poruszane. Dotyczy to w szczególności badań nad społeczno-gospodarczą genezą 
poszczególnych norm i  instytucji  prawnych (tzw.  materialnymi  źródłami  prawa), 
które  stanowią  wręcz  „białą  plamę”  w  naukach  prawnych.  Stanowisko  nauk 
prawnych, w odniesieniu do tej kwestii, w sposób reprezentatywny oddaje pogląd 
autorów  jednego  z  najbardziej  popularnych  podręczników  do  prawoznawstwa: 
„Wieloznaczność terminu ››źródło prawa‹‹ (fons iuris) nie ulega wątpliwości.  (…) 
Współcześnie wielu autorów rezygnuje z posługiwania się tym bardzo obrazowym, 
lecz nader bałamutnym terminem. (…) Idąc tym tokiem myśli, w dalszym ciągu nie 
będziemy już mówili o ››źródłach prawa‹‹, lecz o sposobach powstawania prawa, 
do których należą przede wszystkim: stanowienie, zwyczaj, precedens i umowa.” 2 

Otóż to: skoro samo pojęcie „źródła prawa” (genezy instytucji formalnych) jest tu 
uważane za „bałamutne”, to w takim podejściu, rzecz jasna, nie ma miejsca na 
badanie np. bodźców ekonomicznych stymulujących do postępowania zgodnego z 
normą prawną. 

Z kolei „główny nurt” nauk ekonomicznych kultywuje inne nieporozumienie, 
polegające na fałszywym utożsamieniu wiedzy o regularnościach zachodzących w 
obszarze zachowań ludzi,  uczestniczących w interakcji  polegającej  na wymianie 
towarowo – pieniężnej (zajmujących się gospodarowaniem), z wiedzą o wszystkich 
celach  działania  jednostek,  grup  jednostek  (zbiorowości)  i  sposobach  osiągania 
tych  celów,  czyli  o  regułach  przebiegu  wszystkich  interakcji  w  obrębie  danej 
zbiorowości. Ujmując rzecz od innej strony, wiedza o regularnościach związanych z 

2 J. Nowacki, Z. Tobor „Wstęp do prawoznawstwa”, Kraków 2002, s. 127 – 130



przebiegiem  jednego  tylko  typu  interakcji:   wymiany  towarowo  –  pieniężnej, 
utożsamiana  jest  z  wiedzą  o  stanie  reguł  określających  przebieg  wszystkich 
interakcji  w  obrębie  danej  zbiorowości  (państwa,  społeczeństwa).  W  ujęciu 
neoklasycznym,  bazą  do  budowy  wnioskowań  niezmiennie  jest  zespół  założeń 
dotyczących  mechanizmu  podejmowania  decyzji  przez  człowieka,  ujętych  jako 
paradygmat  homo oeconomicus.  Paradygmat ten jest,  niewątpliwie,  użytecznym 
narzędziem  badawczym,  służącym  do  konstruowania  pewnych  modeli 
teoretycznych, zwłaszcza w warunkach, można by rzec, „laboratoryjnych”. I gdyby 
wykorzystywano  go  tylko  w  tej,  właściwej  roli,  nie  byłoby  żadnego  problemu. 
Niestety,  elementy tego paradygmatu determinują również zasięg badań i treść 
pytań badawczych w ogóle. Przechodzi on od funkcji narzędzia badawczego, do roli 
światopoglądu.  Rodzi  to  daleko  idące  konsekwencje  dla  rzetelności  dyskusji 
naukowej.  W  ramach  tego  paradygmatu  bezdyskusyjnie  przyjmuje  się,  że 
racjonalność  człowieka  wyraża  się  w  dążeniu  do  maksymalizacji  funkcji 
użyteczności. Nasuwające się w tym miejscu, w sposób logiczny, fundamentalne 
pytanie „po co?” (w jakim celu człowiek tak postępuje,  co chce osiągnąć,  jakie 
potrzeby człowieka to zaspokaja?) najczęściej jest pomijane, a w najlepszym razie 
traktowane jest jako poboczne, nieistotne zagadnienie. Prowadzi to do ignorowania 
tak istotnego problemu, jak statusu wymiany towarowo-pieniężnej jako jednego ze 
sposobów  wygrywania  rywalizacji  o  obsadzenie  jak  najdogodniejszej  roli 
społecznej.  Rola reguł wymiany towarowo-pieniężnej jako części całego systemu 
reguł  zaspokajania  potrzeb  człowieka,  porównanie  efektywności  strategii 
zaspokojenia  potrzeb  przy  pomocy  reguł  gospodarowania  z  efektywnością 
zaspokojenia  potrzeb  przy  pomocy  innych  strategii  działania,  funkcja  reguł 
wymiany  towarowo-pieniężnej  jako  jednego  z  alternatywnych  sposobów 
osiągnięcia  pozycji  dominującej  w  społeczeństwie,  postrzeganie  reguł 
gospodarowania  jako  sposobu  narzucania  własnej  woli  innym  podmiotom  i 
dokonywania  projekcji  siły,  zdobywanie  –  poprzez  wejście  w  rolę  lidera 
ekonomicznego – dominacji w społeczeństwie i uchylanie się od odpowiedzialności 
z tym związanej, to – z kolei – istne „białe plamy” w ekonomii „głównego nurtu”. A 
nawet  gorzej  –  w  miejsce  naukowej  refleksji  nad  miejscem  reguł  wymiany 
towarowo-pieniężnej w systemie reguł zaspokajania potrzeb człowieka, w miejsce 
refleksji komu i czemu ta strategia działania służy, czyje i jakie cele za jej pomocą 
są osiągane –  pojawiają  się  kontrowersyjne  deklaracje  o zdolności  ekonomii  (w 
wydaniu „głównego nurtu”) do dostarczenia kompletnej koncepcji na temat natury 
człowieka, zbudowanej – rzecz jasna – na bazie paradygmatu homo oeconomicus! 
Przywołajmy  przykład  takiego  stanowiska:  „Uogólniając,  można  powiedzieć,  że 
ekonomia dostarcza teorii  behawioralnej  służącej przewidywaniu reakcji  ludzi na 
prawo. Opierając się na znajomości reakcji ludzi na bodźce, teoria ta przewyższa 
intuicję tak samo, jak nauka góruje nad zdrowym rozsądkiem”.3 No cóż, skoro z 
góry zakładamy, że ekonomia już teraz jest w stanie dostarczyć kompletną „teorię 
behawioralną”  (co  na  to:  psychologia,  socjologia,  antropologia,  etologia, 
socjobiologia, itd.?), to – rzecz jasna – współpraca na tym polu, ze strony innych 
dziedzin, wydaje się zupełnie zbędna… Można jednakże spojrzeć na problem homo 
economicus   nieco  bardziej  życzliwie.  Aby  tak  zrobić  należy  w  sumie  lekko 
przestawić akcenty i zamiast koncentrować się na maksymalizacji zysku odwołać 
się do całego spektrum działalności człowieka. Homo economicus jest po prostu 
jednym (niezwykle istotnym) z aspektów homo agens. Co to w sumie znaczy, że 

3 R. Cooter, T. Ulen „Ekonomiczna analiza prawa”, Warszawa 2009, s. 4. 



jednostka  maksymalizuje  użyteczność?  To  znaczy,  że  w  każdym  (z  definicji 
racjonalnym) działaniu zmierza do poprawy swojej  sytuacji.  W przeciwnym razie 
nikt nie podejmowałby działania. Jeśli człowiek podejmuje jakiekolwiek działanie to 
wyłącznie po to aby polepszyć swoje życie, w tym ewentualnie usunąć występujący 
dyskomfort.  Nikt nie działa jeśli  swoim działaniem w żaden sposób nie zmienia 
istniejącego stanu rzeczy. Z tego punktu widzenia dla prawnika dość nietypowe 
jest  niezwykle  silne  przywiązanie  większości  ekonomistów  do  pogoni  za 
„króliczkiem”  jakim  jest  „konkurencja  doskonała”  lub  stan  równowagi  ogólnej, 
gdzie  z  definicji  stan  konkurencji  doskonałej  oznacza  w  rzeczywistości  brak 
jakiejkolwiek konkurencji.  Mało kto stanie do wyścigu wiedząc już przed startem 
jaki będzie wynik biegu.

Należycie  przedstawiony  i  należycie  zrozumiany  paradygmat  homo 
economicus (jako składowa część homo agens) jest nie tylko bardzo użytecznym 
narzędziem  badawczym  ale  w  rzeczywistości  stanowi  najistotniejszy  pomost 
pomiędzy prawem i ekonomią. Pomost za pomocą którego prawnik i ekonomista 
mogą spojrzeć na katedrę.  Pozostając w tej  metaforze można by powiedzieć, iż 
prawo wskazuje gdzie znajduje się katedra a ekonomia dostarcza lornetki aby ją 
jak  najlepiej  widzieć.  Prawo  jest  nauką,  która  nie  jest  wolna  od  wartościowań 
(słuszność,  sprawiedliwość  itp.)  natomiast  ekonomia  jest  nauką  wolną  od 
wartościowań.  Pomimo  tej  wydawałoby  się  zasadniczej  różnicy  jest  to  w 
rzeczywistości silny bodziec do współpracy. Ekonomia w zasadzie nie interesuje się 
zasadnością  celów  jakie  obiera  sobie  człowiek.  Z  punktu  widzenia  ekonomii 
(rozumianej  właściwie)  nie  można  stwierdzić  czy  zostanie  ascetą  jest  gorszym 
wyborem od zostania  milionerem.  Założenie,  że ludzie dążą jedynie lub przede 
wszystkim do materialnego dobrobytu jest błędem ale wydaje się, że ruch L&E jest 
od niego wolny. Ludzie są racjonalni a racjonalność wymaga maksymalizacji – jedni 
maksymalizują satysfakcję (konsumenci),  inni zyski (przedsiębiorstwa), a jeszcze 
inni  poparcie  w  wyborach  (politycy).  Ekonomia  skoncentrowana  na  człowieku 
działającym  podaje  natomiast  najlepsze  recepty  na  osiągnięcie  celów,  co  do 
których sama się nie wypowiada. Ekonomia jako gałąź teorii  ludzkiego działania 
zajmuje się dzialaniem człowieka jako świadomym dążeniu do wyznaczonych celów 
(niezależnie od tego jakie one są). Nie ma sensu na określanie celów ludzi jako 
racjonalnych  lub  irracjonalnych  –  cele  są  po  prostu  ostatecznymi  danymi  dla 
ekonomisty. W taki właśnie sposób toczyła się w latach trzydziestych dwudziestego 
wieku interesująca debata na temat socjalizmu. Ekonomiści  tacy jak Hayek czy 
Mises odrzucili postulat dyskusji na temat celów socjalizmu a skoncentrowali się na 
tym czy cele socjalizmu zostaną zrealizowane za pomocą metody propagowanej 
przez socjalizm.

Wydaje się więc, że współpraca pomiędzy ekonomistami a prawnikami może 
być  owocna  w  przypadku,  gdy  prawo  wskazuje  cel  a  ekonomia  podpowiada 
najlepsze sposoby jego osiągnięcia. Ekonomia może pomóc we wskazywaniu granic 
efektywności prawa. Uczulić prawników na fakt, że często dobre intencje prowadzą 
do  katastrofalnych  skutków.  Wytłumaczyć,  że  narzucanie  cen  odmiennych  od 
rynkowych  (maksymalnych,  minimalnych,  sztywnych)  prowadzi  do  istotnych 
skutków społecznych.  W rzeczywistości  często  stoimy przed alternatywą –  albo 
prawa ekonomiczne albo prawa stanowione.

Reasumując, próba budowy wspólnego podejścia badawczego prawników i 
ekonomistów „u zarania” napotyka na jedną, poważną przesłankę ujemną: brak 
szerszego zapotrzebowania na takie podejście, w obu dziedzinach. Oczywiście, jak 
trafnie zauważają ekonomiści, popyt na produkt daje się wygenerować…      



3. Założenia  ruchu  Law  and  Economics z  punktu  widzenia  teorii 
prawa

Na  szczęście,  szanse  na  wygenerowanie  popytu  na  wypracowanie 
wspólnego podejścia  badawczego istnieją,  a  to  z  uwagi  na obecność,  w każdej 
dziedzinie, nieortodoksyjnych propozycji badawczych. Powyższy wywód odnosił się, 
jak już zaznaczono,  do „głównego nurtu”  nauk prawnych i ekonomii. W obrębie 
każdej z tych dziedzin obecne są jednak podejścia nieszablonowe, w porównaniu z 
„głównym nurtem” -  „niszowe”, które niedostatki podejść ortodoksyjnych starają 
się uzupełniać. W obrębie nauk prawnych można tu wskazać choćby różne nurty 
realizmu prawniczego, czy też psychologiczną teorię prawa Leona Petrażyckiego. 
W  ekonomii  taką,  alternatywną  wobec  syntezy  neoklasycznej  propozycją 
badawczą, przede wszystkim jest – oczywiście – instytucjonalizm w jego różnych 
odmianach.  Niestety,  wspomniane podejścia  nie  zakładają integracji  perspektyw 
badawczych prezentowanych w obrębie nauk prawnych i ekonomii, ale bazują na 
aktywności badawczej rozwijanej samodzielnie w obrębie poszczególnych dziedzin. 
Jeżeli nawet podejścia te owocują współpracą z przedstawicielami innej dziedziny 
(np.  pomiędzy  przedstawicielami  ekonomii  instytucjonalnej  i  prawa 
gospodarczego),  to  współpraca  ta  rzadko  kiedy  prowadzi  do  wypracowania 
wspólnej  metody badań.  Przeważnie chodzi  o zaczerpnięcie  pewnych,  gotowych 
ustaleń  z  którejś  dziedziny,  lub  wypracowanie  dwóch stanowisk  wobec jednego 
problemu,  przy czym każde z tych stanowisk  wypracowywane jest  wyłącznie w 
oparciu  o  warsztat  naukowy  właściwy  tylko  dla  jednej  z  dziedzin.  Jest  to  więc 
przypadek, wspomnianej wyżej, interdyscyplinarności czysto formalnej, współpracy 
„powierzchownej”.  Nie  jest  to  zaś   przypadek  wspólnej  pracy  intelektualnej, 
wykonywanej  w  oparciu  o  wspólnie  wypracowaną  metodę  badawczą.  A  nam – 
powracając  do  metafory  zastosowanej  w tytule  niniejszego artykułu  –  chodzi  o 
uzyskanie  „wspólnego  spojrzenia  na  katedrę”.  Czy  platformą,  która  może 
doprowadzić do wypracowania takiego właśnie, wspólnego podejścia naukowego 
prawników i ekonomistów, jest (czy może stać się) ruch  Law & Economics (pol.: 
Ekonomicznej Analizy Prawa)? 

Trzeba  przyznać,  że  nazwa  ruchu,  zwłaszcza  w  oryginalnym,  angielskim 
brzmieniu, jest niezwykle obiecująca. Sugeruje przedsięwzięcie interdyscyplinarne, 
łączące  dwie  dziedziny  badań:  nauki  prawne  i  ekonomię.  Sugeruje  współpracę 
polegającą  na  wspólnych  przedsięwzięciach  badawczych,  wspólne 
wypracowywanie stanowisk na ten sam temat. Ale, to jedynie sugestie i nadzieje, 
płynące z samej nazwy ruchu. A jaki obraz wyłania się po bliższym zapoznaniu z 
założeniami ruchu?         

Na pierwszy rzut oka, deklaracja składana przez samych uczestników ruchu, 
nie  nastraja  optymistycznie,  jeśli  chodzi  o  budowę  wspólnego  podejścia 
badawczego.  Jak  piszą  polscy  członkowie  ruchu  L&E:  „W  największym  skrócie 
można powiedzieć, że jego przedstawiciele zajmują się badaniem prawa za pomocą 
narzędzi  ekonomicznych.”  4 Przywołują  następnie  stanowiska  innych  autorów, 
którzy  definiują  ruch  np.  jako  „analizę  ekonomiczną  prawa  za  pomocą  teorii 
racjonalnego  wyboru”,  albo  wyjaśniają,  iż  „ekonomiczna  analiza  prawa  stanowi 

4 J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska „Ekonomiczna Analiza Prawa (Law & Economics) – 
wprowadzenie” [w:] R. Cooter, T. Ulen „Ekonomiczna analiza prawa”, Warszawa 2009, s. XVI – XVII.



zastosowanie  teorii  ekonomii  i  właściwych  jej  narzędzi  do  badania  tworzenia, 
struktury, procesów i znaczenia prawa …”.5 

Tezy te odwołują się wprost do kanonu syntezy neoklasycznej i tak właśnie 
ruch  L&E  –  jako  ekspansję  „głównego  nurtu”  ekonomii  –  postrzegają 
przedstawiciele  nauk  prawnych.  Warto  przywołać  tu  stanowisko  filozofa  prawa, 
Jerzego  Stelmacha,  który  sam  zaangażował  się  w  tworzenie  dzieł  dotyczących 
ekonomicznej analizy prawa, a zatem jest autorem – można by rzec – życzliwym 
dla ruchu.  Właśnie w tym kontekście należy zwrócić uwagę, jak ujmuje twierdzenia 
ruchu L&E: 

• Twierdzenie  1:  To,  co  stanowi  o  istocie  prawa,  daje  się 
zredukować do faktów o charakterze ekonomicznym;

• Twierdzenie 2 (wersja silniejsza): Prawo powinno być w sensie 
ekonomicznym efektywne – jedynym celem prawa powinna być efektywność 
ekonomiczna;

• Twierdzenie 2 (wersja  słabsza):  Prawo powinno być w sensie 
ekonomicznym efektywne – jednym z podstawowych celów prawa powinna 
być efektywność ekonomiczna;

• Twierdzenie  3:  Twórcą  i  podmiotem  prawa  jest  homo 
oeconomicus ;

• Twierdzenie  4:  Istnienie  prawa można uzasadnić  przy  użyciu 
narzędzi stosowanych w analizie ekonomicznej;

• Twierdzenie 5: Przy pomocy narzędzi ekonomicznych daje się 
zbudować spójną teorię sprawiedliwości;

• Twierdzenie  6  (wersja  silniejsza):  Analiza  ekonomiczna  jest 
uprzywilejowanym typem metody prawniczej;

• Twierdzenie  6  (wersja  słabsza):  Analiza  ekonomiczna  jest 
uprawnionym typem metody prawniczej.6

Nie ma tu miejsca  na bliższą charakterystykę tego,  jak komentowane są 
poszczególne z tych twierdzeń, ograniczymy się tylko do przywołania fragmentu 
podsumowującej refleksji cytowanego autora, który pisze m.in. tak: „Ekonomicznej 
analizie  prawa  zarzuca  się,  i  to  nie  bez  racji,  jednostronność  i  skrajność.  Dla 
większości prawników założenie, że istota prawa daje się sprowadzić do kategorii 
faktów ekonomicznych, czy też inne twierdzenie, że głównym (a nawet jedynym 
celem  prawa)  jest  ekonomiczna  efektywność,  są  po  prostu  nie  do  przyjęcia. 
Akceptacja  tych  założeń  może  prowadzić  do  nieuprawnionego  zawężenia  pola 
interpretacji  prawniczej  …”.7 Skoro takie spostrzeżenia  nasuwają się prawnikowi 
okazującemu tak  duże zainteresowanie  ruchem,  to  –  dosadnie  rzecz  ujmując  – 
„zwykli” prawnicy mogą postrzegać ruch L&E jako nic więcej, niż tylko „desant” 
najtwardszego  „głównego  nurtu”  ekonomii  na  ich  własne  pole  badawcze.  Nie 
byłaby to jednak ocena sprawiedliwa…   

    
Faktycznie,  wstępny  obraz  założeń  ruchu,  jaki  wyłania  się  w  oparciu  o 

powołane wyżej  wypowiedzi,  wskazywałby na  to,  iż  L&E jest  li  tylko sposobem 
eksploracji,  ze  strony  „głównego  nurtu”  ekonomii,  kolejnego  pola  badawczego. 

5 J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, op.cit., s. XVII, por. literaturę powołaną w przypisie 2. 
6 J. Stelmach „Spór o ekonomiczną analizę prawa” [w:] J. Stelmach, M. Soniewicka (red.) „Analiza 
ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych”, Warszawa 2007, s. 13-15. 
7 J. Stelmach, op.cit. s. 16.



Byłoby to więc typowe przedsięwzięcie badawcze, w którym przedstawiciele danej 
dziedziny  poszerzają  zakres  zainteresowań  o  kolejne  tematy,  badając  je  przy 
zastosowaniu typowego, sprawdzonego instrumentarium poznawczego. Zarówno w 
przypadku ekonomii, jak i wielu innych dziedzin, tego rodzaju otwarcie i eksploracja 
kolejnego pola badawczego jest zjawiskiem normalnym, które zachodzi – w trakcie 
rozwoju  danej  dziedziny  –  wielokrotnie.  W  naukach  ekonomicznych  taka 
„przygoda” miała miejsce już nieraz.  Ponieważ wybrane pole badawcze jest  już 
przedmiotem  zainteresowania  innej  dziedziny  nauki  (tu:  prawa),  ekonomiści 
nawiązują z jej przedstawicielami jakąś interakcję. Jest to jednak ten przypadek, 
który  na  początku  niniejszego  artykułu  został  nazwany  „monologiem”. 
Przedstawiciele nauk ekonomicznych odnoszą z przebiegu interakcji  ograniczone 
korzyści, sprowadzające się do wyników eksploracji,  standardowymi narzędziami 
poznawczymi,  kolejnej  kategorii  sytuacji  społecznych.  Ujmując  rzecz  od  innej 
strony,  walor  nowości  naukowej   sprowadza się  tu do podstawienia,  w miejsce 
dotychczas  analizowanych  opisów przebiegu  interakcji  społecznych,  następnych 
opisów przebiegu interakcji społecznych. Tym razem takich, w przypadku których 
opis porządkowany jest treścią norm prawnych. Rola nauk  prawnych sprowadza 
się  tu  do  dostarczenia  szczegółowego  objaśnienia  treści  tych  norm,  czyli  do 
agregacji  danych  na  temat  pola  badawczego  (dają  explanandum).  Nauki 
ekonomiczne  występują  zaś  w  roli  mentora,  który  dokonuje  analizy  problemu, 
wyjaśnia  i  formułuje  twierdzenia  (dają  explanans).  Oczywiście,  głównym 
beneficjentem  takiej  interakcji  są  –  w  rzeczywistości  –  nauki  prawne,  gdyż 
pozyskują  cenne  informacje  o  funkcjonowaniu  systemu  prawa,  wcześniej 
niedostępne. Można zaryzykować tezę, iż np. przedstawiciele realizmu prawniczego 
mogli tylko pomarzyć o pozyskaniu tak zagregowanych danych o oddziaływaniu 
norm  prawnych,  jakie  dostarcza  ekonomiczna  analiza  prawa.  Współczesny 
pozytywizm prawniczy , dotąd bezradny w obliczu publicznie zadawanych pytań w 
rodzaju „jakie będą skutki tych przepisów?”, „czy wprowadzenie tych regulacji ma 
sens?”,  „kto  na  tych  przepisach  skorzysta?”  ,  może  –  nie  usuwając  żadnej  z 
przyczyn  własnej  bezradności  –  sięgać  po  gotowe  ustalenia  poczynione  przez 
ekonomistów  i  bronić,  w  ten  –  niezmiernie  wygodny  –  sposób,  własnej  pozycji 
naukowej. 

Potwierdzenie tej konstatacji  znajdujemy u czołowych autorów ruchu L&E. 
Pisząc  o  korzyściach,  jakie  odnoszą  obie  dziedziny  z  działalności  naukowej 
prowadzonej pod egidą ruchu, wskazują na istotne korzyści poznawcze, jakie ruch 
oferuje  naukom  prawnym:  „Ekonomia  pomaga  nam  pojmować  prawo  w  nowy 
sposób … uczy spojrzenia na prawo jako na bodziec do zmiany zachowania, tzn. 
jako  ukryte  ceny.”  8 Rzeczywiście,  wskazując  np.  na  znaczenie  reguł 
sformalizowanych jako zasobu ukrytych cen (kosztów osiągnięcia celu działania), 
autor  oferuje  nauce  prawa  nową  perspektywę  poznawczą:  zmianę,  lub  –  co 
najmniej – doniosłe uzupełnienie stosowanego paradygmatu. Ewidentnie, chodzi o 
ważną kwestię naukową, o inspirację intelektualną na wysokim poziomie. Śledząc 
jednak myśl autora dalej dochodzimy do pytania, co prawo może dać ekonomii. W 
tym miejscu obraz sytuacji ulega zmianie. „Korzyści dla ekonomii”, jakie wymienia 
autor,  rażą  nadmierną  oczywistością:  „…odmienności  w  systemach  prawnych 
powodują zróżnicowanie rynków kapitałowych (…) i mogą przyczyniać się do różnic 
w  sytuacji  gospodarczej  w  tych  krajach  (…)  ekonomiści  mogą  się  nauczyć  od 

8 R. Cooter, T. Ulen, op.cit. s. 13.



prawników pewnych metod (…) uczą się wrażliwości na różnice słowne…” 9 Mówiąc 
bez ogródek, są to takie „korzyści”, po które można sięgnąć nawet bez istnienia 
ruchu L&E. Tego, że odmienności systemu prawa prowadzą do różnic w sytuacji 
gospodarczej,  albo że naukowiec  powinien  być  wrażliwy  na szczegóły,  nawet  z 
największym nakładem dobrej woli nie można by nazwać doniosłymi odkryciami z 
obszaru  nauk  prawnych,  które  wzbogaciły  perspektywę  poznawczą  ekonomii. 
Zresztą, niezwykle charakterystyczne jest, iż autorzy podkreślają korzyści, płynące 
z  „pojmowania  prawa  w  nowy  sposób,”  ale  ani  słowem  nie  wspominają  o 
pojmowaniu w nowy sposób ekonomii. 

Reasumując,  na tym etapie niniejszych rozważań można by stwierdzić,  iż 
mocną stroną ruchu L&E jest zdolność do wzbogacenia nauk prawnych o przesłanki 
do  zmiany,  uzupełnienia,  modyfikacji,  lub  –  przynajmniej  –  weryfikacji, 
stosowanego  w  tych  naukach  podejścia  badawczego.  Mocną  stroną  ruchu  jest 
stworzenie  inspiracji  do  formułowania  zupełnie  nowych  pytań  badawczych,  do 
innego spojrzenia na system prawa. Natomiast najsłabszą stroną ruchu L&E jest 
brak tych samych korzyści w odniesieniu do ekonomii. Z punktu widzenia ekonomii 
„głównego nurtu”,  ruch można postrzegać jako użyteczną ciekawostkę,  która w 
żaden sposób nie  burzy utrwalonego spojrzenia  ekonomistów na cele  i  metody 
poznawcze, a nawet nie wywołuje potrzeby ich przemyślenia.     

                    
4. Sposoby zmiany: jeden widok katedry 

 
Jednak, jak już wspomniano, poprzestanie na tej konstatacji byłoby dla ruchu 

krzywdzące.  Dlaczego?  Otóż,  poznanie  całego  spektrum  podejść  badawczych 
kojarzonych  z  ruchem  L&E  wskazuje  na  duży  potencjał  do  odegrania  roli 
znaczącego prądu intelektualnego, nie tylko dla nauk prawnych, ale i dla ekonomii. 
Mamy tu na myśli tzw. szkołę Virginii oraz – przede wszystkim – tzw. behawioralne 
Law  &  Economics.  Istotne  znaczenie  ma  tu  też  tzw.  instytucjonalne  Law  & 
Economics,  ale  o  jego  roli  będzie  mowa  nieco  dalej.  Wspomniane  propozycje 
charakteryzują się tym, że pozostają krytyczne wobec założeń  Law & Economics 
„głównego nurtu” (a więc są sui generis „podejściami nieortodoksyjnymi w ramach 
podejścia nieortodoksyjnego”!). Najważniejsze jest to, gdzie leży „kość niezgody” z 
„głównym nurtem” L&E? Otóż, propozycje te postulują przywiązanie dużo większej 
wagi do przebiegu indywidualnego procesu decyzyjnego u człowieka. „W praktyce 
sądowniczej  i  prawotwórczej  przedstawiciele szkoły Virginii  zalecają poświęcanie 
szczególnej uwagi bodźcom leżącym u podstaw określonej struktury prawnej lub 
społecznej,  która  wygenerowała  dane  rozwiązanie  prawne,  a  nie  jedynie 
bezpośrednim  próbom  oceny  i  korzyści  poszczególnych  rozwiązań  (…) 
Behawioralne  Law  &  Economics  łączy  więc  badanie  prawa  z  psychologią 
poznawczą  i  ekonomią  behawioralną,  oferując  szerszy  zakres  możliwości 
przewidywania rzeczywistych efektów prawa”.10

Chodzi  więc  o  bliższe  (albo,  po  prostu  –  realne)  rozpoznanie  struktury 
bodźców stymulujących indywidualny proces decyzyjny u człowieka.  To zdradza 
już,  niedwuznacznie,  chęć  wyłamania  się  z  utrwalonego,  „głównonurtowego” 
światopoglądu  homo  oeconomicus.  Jest  to  zwrot  w  kierunku  instytucjonalnego 
paradygmatu  ograniczonej  racjonalności,  w  kierunku  poznania  różnych 

9 Ibidem.
10 J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, op.cit., s. XXIV i XXVIII. 



mechanizmów zachowań ludzkich,  nie  tylko tych,  które rządzą interakcją  znaną 
jako  wymiana  towarowo-pieniężna,  ale  także  tych,  które  rządzą  interakcjami 
innego rodzaju.  A,  to już pierwszy krok na drodze do wypracowania wspólnego 
podejścia  badawczego z  przedstawicielami  innych dziedzin nauki  –  przejścia  od 
sytuacji naukowego monologu, do sytuacji poznawczego dialogu. Dlaczego?

W tym miejscu należy powrócić do pytania, co interesuje prawników, a co 
ekonomistów? Czy rzeczywiście „patrzą na tę samą katedrę”? 

Zapewne, większość prawników i ekonomistów miałaby, w tym momencie, 
spory kłopot z określeniem, co pociąga ich we własnej dziedzinie? Dlaczego akurat 
ta dziedzina wydaje się interesująca bardziej, niż inne? 

Wypowiedzi o tym, czym zajmują się nauki prawne, a czym ekonomia  jest 
tyle,  że  najłatwiej  byłoby  zbudować  definicje  negatywne.  Przykładowo,  autorzy 
popularnego podręcznika do mikroekonomii piszą o ekonomii tak: „Przedmiotem jej 
zainteresowania  jest  niemal  wszystko,  co  robimy  –  nie  tylko  w  pracy  czy  w 
sklepach, lecz także w domu czy w trakcie wyborów. Ekonomia wpływa na to, jak 
dbamy o ochronę środowiska naturalnego, jaka przyszłość czeka nasze dzieci, jaką 
opiekę  zapewnimy  biednym  i  niepełnosprawnym  i  wreszcie  –  jaką  część 
posiadanych zasobów przeznaczamy na korzystanie z uroków życia”.11 Można by 
wręcz pomyśleć, że ekonomia to nauka omnipotentna, nauka o wszystkim, co robi 
człowiek. Oczywiście, nauki prawne nie są pod tym względem gorsze. Po prostu 
dlatego, że przedmiotem regulacji prawnych jest najszersze z możliwych spektrum 
interakcji międzyludzkich. Prawo też „interesuje się” wszystkim, co robi człowiek. A 
zatem,  problem nie  leży  w  wytypowaniu  pól  badawczych  (bo,  właściwie  każdy 
aspekt  aktywności  społecznej  człowiek  w  jakimś  zakresie  jest  przedmiotem 
zainteresowania obu dziedzin). Problem polega na tym, JAK interesujemy się tym 
samym polem badawczym? Od której strony „patrzymy na katedrę”?

Prawdopodobnie,  dla  większości  współczesnych  prawników tym,  co  budzi 
największe  inspiracje  poznawcze,  jest  określanie  charakteru  relacji  pomiędzy 
regułami determinującymi przebieg interakcji społecznych. Jest to ten sam rodzaj 
satysfakcji  intelektualnej,  który można odczuwać po złamaniu skomplikowanego 
szyfru. Satysfakcja staje się tym większa, im bardziej złożony ciąg wnioskowania. 
To, co zrobi ze zdekodowanym komunikatem jego odbiorca, pozostaje na drugim 
planie.  Z  kolei,  najprawdopodobniej  dla  większości  ekonomistów,  kluczowym 
słowem jest „efektywność”. Tym, co inspiruje do badań jest możliwość ustalenia 
rezultatu określonych decyzji. Jest to ten typ satysfakcji jaką odczuwa szachista, 
który  potrafił  przewidzieć  ruchy  przeciwnika  na  wiele  posunięć  naprzód. 
Satysfakcja intelektualna jest tym większa, im dokładniej można rezultat decyzji 
prognozować.  Natomiast  reguły gry przyjmuje się za zastane i  oczywiste.  Jeżeli 
uznać te spostrzeżenia za trafne, to wychodzi na to, iż prawnicy i ekonomiści – i 
owszem, patrzą na tę samą katedrę, ale z zupełnie różnych perspektyw. Różnica 
jest mniej więcej taka jak wówczas, kiedy jedna osoba interesuje się tym, w jaki 
sposób  wznoszono  rusztowania  i  układano  cegły  w  murze,  a  druga  tym,  jakie 
obciążenie  tenże  mur  może  wytrzymać.  To  zasadnicza  różnica  w  celach 
poznawczych. Różnica bardzo poważna. To druga, niezwykle istotna przeszkoda do 
uzyskania efektu zaistnienia wspomnianego wyżej, interdyscyplinarnego dialogu. 

11 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch “Mikroekonomia”, Warszawa 2007, s. 23. 



Czy  można  znaleźć  taką  perspektywę  poznawczą,  która  stanie  się  równie 
interesująca dla obu stron? 

Wydaje się, że tak, jednak jej stworzenie wymaga od obu partnerów, z jednej 
strony, pewnego poszerzenia celów poznawczych, a z drugiej strony – rezygnacji z 
niektórych, tradycyjnych schematów działalności poznawczej.   

   
Rozważania  o  relacjach  między  regułami  osiągania  celów  działania,  tak 

inspirujące dla prawników, mogą stać się interesujące także dla ekonomistów, pod 
warunkiem  odwołania  do  problemu  oceny  efektywności  zdeterminowania 
przebiegu interakcji w taki, albo inny sposób. Do tego właśnie dąży ruch L&E: bada 
efektywność  ekonomiczną,  koszty  i  korzyści  związane  z  funkcjonowaniem 
określonych  instytucji.  Dla  prawników  takie  rozważania  stają  się  potrzebne  w 
momencie,  kiedy  pozwalają  ustalić  pochodzenie  i  funkcje  prawa.  Intencje 
badawcze prawników związane z tymi zagadnieniami będą zbieżne z intencjami 
ekonomistów, nawet nie tylko tych, którzy działają w ruchu L&E. Jednak badania 
nad społeczno-gospodarczymi czynnikami wpływającymi na tworzenie i stosowanie 
norm  prawnych  wymagają  od  prawników  modyfikacji  podejścia  do  przedmiotu 
badań. Wymagają pewnych rezygnacji. 

Po  pierwsze  –  odstąpienia  od  badania  prawa  tak,  jakby  było  zjawiskiem 
autarkicznym, czy jakimś rodzajem samoregulującego się systemu i zgłoszenia – w 
to  miejsce  –  chęci  badania  prawa  jako  pewnego  etapu  procesów  społecznych. 
Etapu ważnego, bo – w określonym aspekcie – finalizującego (na dany moment) 
przebieg zmiany społecznej,  ale – jednak – tylko jednego etapu tych procesów. 
Przyjęcie  takiego  punktu  widzenia,  pociąga  za  sobą  kolejną  rezygnację  –  z 
tradycyjnego określenia celów poznawczych. Ściśle biorąc, konwencjonalnie (tzn. 
wedle  paradygmatu  pozytywizmu  prawniczego)  sformułowany  cel  poznawczy, 
jakim  jest  egzegeza  przepisów  prawa,  staje  się  fazą  pośrednią  procesu 
badawczego, jednym z narzędzi służących do realizacji celu zasadniczego, jakim 
jest  określenie  relacji  pomiędzy  procesem  powstawania  prawa,  a  pozostałymi 
interakcjami zachodzącymi w zbiorowości. Po trzecie, ta metoda poznawcza, która 
pozostaje podstawową dla większości prawników aktywnych na polu naukowym, to 
jest  metoda lingwistyczno  –  logiczna,  musi  zejść  na  drugi  plan.  Wykazuje  ona, 
bowiem,  minimalną  przydatność  do  osiągnięcia  zasadniczego celu  badawczego, 
jakim jest określenie źródeł pochodzenia i funkcji prawa.

Gest „w drugą stronę”, czyli zainteresowanie prawników kwestią rezultatów 
działania  reguł  odniesie  powodzenie  pod warunkiem,  iż  przyjęta  metoda badań 
uwzględni całokształt korzyści i kosztów, jakie wiążą się z oddziaływaniem tej, czy 
innej instytucji formalnej. Opieranie rozważań wyłącznie na sposobach wyliczania 
korzyści i kosztów typowych dla paradygmatu neoklasycznego, czyli odnoszących 
się wyłącznie do jednego typu interakcji, jaką jest wymiana towarowo – pieniężnej, 
u  prawników  łatwo  budzi  zniechęcenie  (z  uwagi  na  zbyt  wąski  zakres  ujęcia 
problemu rezultatów interakcji), a także uzasadniony sprzeciw, jeżeli podejmuje się 
próbę zastosowania wyłącznie tych sposobów do interakcji  innego rodzaju (vide 
cytowane wyżej stanowisko J. Stelmacha). 

Mówiąc wprost, w rozważaniach o kosztach i korzyściach należałoby przejść 
od  „kosztorysowania”   adekwatnego  tylko  do  efektów interakcji  polegającej  na 
wymianie towarowo-pieniężnej,  na „kosztorysowanie” kompletne, uwzględniające 
wszelkie  korzyści  i  koszty,  w  szczególności  od  strony  psychologii  jednostki.  I 
właśnie  dlatego  zwracaliśmy  wcześniej  uwagę  na  podejście  badawcze  szkoły 



Virginii i tzw. behawioralnego Law & Economics! To właśnie te podejścia dążą do 
wypracowania  stanowisk  i  metod,  które  mogą  zaowocować  takim  przebiegiem 
rozważań  o  korzyściach  i  kosztach  związanych  z  pochodzeniem  prawa  i  jego 
oddziaływaniem (funkcjami),  który będzie korespondował  z celami  poznawczymi 
prawników.    

Jednak,  tak  jak  w  przypadku  prawników,  także  i  ekonomiści  muszą  być 
gotowi na częściową modyfikację podejścia badawczego. Na pewne rezygnacje… 
W przypadku ekonomistów,  chodzi  głównie  o  rezygnację  z  oparcia  wnioskowań 
wyłącznie  na  modelu  homo  oeconomicus i  poszerzenia  kalkulacji  o  inne,  niż 
majątkowe i  finansowe korzyści  i  koszty  (wymierność  rozważań o korzyściach i 
kosztach  innego  rodzaju  można  by  uzyskać  przy  pomocy  narzędzi  badań 
psychologicznych  i  socjologicznych).  Wymagałoby  to  znaczącej  rezygnacji: 
potraktowania bazowego (w zasadzie – jedynego) dla klasycznej ekonomii modelu 
działania człowieka, jako tylko jednego z modeli zachowania, którego efektywność 
należy  oceniać  poprzez  pryzmat  interakcji  tego  modelu  z  innymi  sposobami 
działania i oceniać jego adekwatność w stosunku do celów działania, wynikających 
z określania  przez człowieka własnych potrzeb w odniesieniu do zbiorowości,  w 
której  przebywa  (tzn.  w  odniesieniu  do  sytuacji  innych  członków  tej  samej 
zbiorowości oraz do przewidywania ocen, jakie mogą być przez nich formułowane 
na temat aktora interakcji). Twierdzenie, iż metoda klasyczna, akceptowana przez 
ekonomiczną analizę prawa „głównego nurtu”, może być stosowana bez żadnych 
modyfikacji jako narzędzie poznania całego systemu prawa jest niczym innym, jak 
umacnianiem przekonania o uniwersalnym charakterze światopoglądu wyrażanego 
modelem homo oeconomicus. Tymczasem prawo reguluje całe spektrum zachowań 
ludzkich i modeli (strategii działania) zaspokajania potrzeb, wśród których reguły 
wymiany  towarowo-pieniężnej  odgrywają  rolę  tylko  jednego  ze  schematów 
działania. Aspirowanie paradygmatu neoklasycznego do wejścia w rolę explanansu 
dla całego systemu prawa przypomina sytuację, w której ktoś, po zapoznaniu się z 
motoryką działania jednego narządu ciała człowieka, próbuje przypisywać tę samą 
motorykę  do  wszystkich  innych  narządów.  Zmiana  podejścia  wychodząca 
naprzeciw  oczekiwaniom  prawników  wymagałaby  od  ruchu  L&E  przesunięcia 
głównego  ciężaru  budowania  wnioskowań,  opartego  dotychczas  na  wzorcu 
neoklasycznym, w kierunku dużo bardziej elastycznego (intelektualnie) podejścia 
właściwego dla nowej ekonomii instytucjonalnej12. Jest to przesunięcie niezgodne z 
założeniami „głównego nurtu” Law & Economics, ale zbieżne z celami i podejściem 
poznawczym behawioralnego Law & Economics oraz szkoły Virginii.  

5. Jeszcze jedna szansa na porozumienie: droga instytucjonalna

Należy  też  wskazać  jeszcze  jedną,  potencjalną   płaszczyznę  budowy 
wspólnego  podejścia  badawczego.  Ruch  L&E  bazuje  na  tradycyjnym, 
pozytywnoprawnym,  czyli  sui  generis „autarkicznym”  podejściu  do  badania 
systemu  prawa,  jako  systemu  wyodrębnionego  z  rzeczywistości  społeczno  - 
gospodarczej.  W  szczególności,  milcząco  odrzuca  się  potrzebę  badania  norm 
prawnych  jako  elementu  większej  całości  –  systemu  reguł  tworzących  ład 
aksjonormatywny  danego  społeczeństwa.  Jest  to  podejście  typowe  dla 
współczesnego „głównego nurtu” nauk prawnych i widać, iż ruch zdaje się tutaj na 

12 Oczywiście, nie chodzi o całkowite odejście od paradygmatu neoklasycznego, tylko o reorientację 
zasobu celów, pytań i narzędzi badawczych. 



określenie  explanandum przez przedstawicieli  „głównego nurtu” nauk prawnych. 
Jest  to  zachowanie  zrozumiałe,  wziąwszy  pod  uwagę,  iż  „główny  nurt”  Law  & 
Economics uznaje paradygmat neoklasyczny, za własny. Jednak, biorąc pod uwagę 
całokształt współczesnej ekonomii, jest to zachowanie paradoksalne, gdyż ignoruje 
ono  dorobek  ekonomii  instytucjonalnej,  polegający  na  rozważaniu  znaczenia 
instytucji. Zarówno instytucji (rozwiązań) formalnych (prawo), jak i nieformalnych, 
na  badaniu  relacji  pomiędzy  instytucjami  formalnymi  i  nieformalnymi.  To,  iż 
paradygmat  pozytywizmu  prawniczego  świadomie  rezygnuje  z  badania  statusu 
norm prawnych jako elementu ładu aksjonormatywnego, z wyciągania wniosków o 
stanie prawa poprzez analizę powiązań z regułami niesformalizowanymi, nie dziwi. 
Ale  dlaczego  rezygnuje  z  tego  ruch,  który  może  szeroko  korzystać  z  dorobku 
macierzystej dziedziny naukowej w zakresie egzegezy reguł niesformalizowanych? 
To już zaakceptować dużo trudniej. Na szczęście, rezygnacja ta nie jest zupełna, 
dotyczy jedynie „głównego nurtu” ruchu. Należy przypomnieć, iż w obrębie Law & 
Economics  wyodrębnia się podejście określane mianem instytucjonalnego Law & 
Economics 13,  które dużo chętniej  sięga do analizy relacji  pomiędzy instytucjami 
formalnymi i  nieformalnymi,  niż „główny nurt”  ruchu L&E. Właśnie w obecności 
tego  podejścia  badawczego  (instytucjonalnego  L&E)  można  upatrywać  kolejnej 
szansy  na  stworzenie  wspólnej  perspektywy  badawczej  przez  nauki  prawne  i 
ekonomię. Perspektywa ta polegałaby na wspólnej egzegezie komunikatów o treści 
reguł (instytucji) nieformalnych (na wzór egzegezy przepisów prawa stanowiących 
komunikaty  o  treści  reguł  formalnych)  w  celu  ustalenia  powiązań  pomiędzy 
regułami (instytucjami) formalnymi (prawem) i nieformalnymi. Byłaby to obopólna 
korzyść, o jednakowo doniosłym znaczeniu dla obu dziedzin, jednakowo inspirująca 
dla  dyskusji  o  kształcie  obowiązującego,  w  „głównych  nurtach”  obu  dziedzin, 
paradygmatu. Dla nauk prawnych byłaby to propozycja przełamująca podejście do 
badania  prawa,  jak  zjawiska  autarkicznego.  Pozwalałaby  na  rozważenie  kwestii 
pochodzenia  i  oddziaływania  poszczególnych instytucji  prawnych  we właściwym 
kontekście  –  na  tle  ewolucji  wszystkich  reguł  tworzących  ład  społeczno  – 
gospodarczy.  Dla  ekonomii  oznaczałoby to  osadzenie  we właściwym kontekście 
reguł wymiany towarowo-pieniężnej, jako reguł określających stosowanie jednej ze 
strategii zaspokajania potrzeb, której efektywność zależy od wygrania konkurencji 
z innymi strategiami osiągania celów działania człowieka (celów relatywizowanych 
względem  sytuacji  innych  członków  tej  samej  zbiorowości  i  względem 
formułowanych  przez  nich  ocen).  W  szczególności,  możliwe  byłoby  wykazanie 
charakteru  relacji  pomiędzy regułami  wymiany towarowo-pieniężnej,  a  regułami 
osiągania pozycji dominującej w społeczeństwie. 

    
Podsumowanie

Reasumując,  za  najmocniejszą  stronę  ruchu  należy  uznać  potencjał  do 
modyfikacji  i uzupełnienia własnego podejścia poznawczego. Póki co, nie jest to 
potencjał  szeroko  rozwijany  (dobrze  pasuje  tu  określenie:  „drzemiący”),  ale  – 
niewątpliwie  –  jest  obecny.  Dzięki  niemu,  spośród  wszystkich  kierunków 
badawczych reprezentowanych w ekonomii, Law & Economics nadal pozostaje tym, 
który  ma największe  szanse stać  się  kierunkiem interdyscyplinarnym,  łączącym 
dwie  dziedziny  nauki,  poprzez  wspólnie  wypracowane  podejście  badawcze. 
13 Kwestię, czy Law & Economics można w całości zaliczyć do ekonomii instytucjonalnej, należałoby 
rozstrzygnąć raczej negatywnie, gdyż „główny nurt” L&E opiera podejście badawcze na 
paradygmacie neoklasycznym, a nie na osiągnięciach ekonomii instytucjonalnej. 



Potencjał  ten  wymaga  jednak  bardziej  zdecydowanego  uruchomienia.  To  może 
nastąpić  tylko  wówczas,  jeżeli  ruch  L&E  zrezygnuje  z  roli  li  tylko  przyczółka 
ekonomii  neoklasycznej,  służącego ekspansji  wiążącego się z nią wyobrażenia o 
rzeczywistości nie tylko na pole badawcze nauk prawnych, ale na prawo w ogóle i 
zacznie szeroko czerpać z niezwykłego bogactwa całej, współczesnej ekonomii, a 
zwłaszcza jej nurtu instytucjonalnego i behawioralnego. Wtedy, naukowy monolog 
zostanie zastąpiony przez  naukowy dialog, dorobek intelektualny ruchu stanie się 
inspirujący nie tylko dla nauk prawnych, ale i dla ekonomii. Ruch L&E może stać się 
źródłem doniosłych argumentów w dyskursie  toczonym przez ekonomistów pod 
warunkiem,  że  ukaże  możliwość  spożytkowania   zainteresowań  badawczych 
ekonomii w inny sposób, niż przyjęty tradycyjnie. Wówczas, osiągnięcia ruchu mają 
szansę stać się  przesłanką do dyskusji  nad paradygmatem ekonomii,  a więc w 
teorii ekonomii zająć miejsce ważne.      

                


