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PrzedmowaPrzedmowa1. Z pewnym opóŸnieniem oddajê do r¹k Szanownego Czytelnika niniejszy

Komentarz, jest to jednak wynik starañ o osi¹gniêcie jak najwy¿szego poziomu

opracowania, które by przy tym zapewnia³o pe³n¹ przydatnoœæ w praktyce sto-

sowania przepisów. Cel ten, ambitny zapewne, eliminowa³ przede wszystkim

taki – spotykany nierzadko – sposób pisania, który polega w gruncie rzeczy na

powtarzaniu brzmienia przepisów, co najwy¿ej z nieznacznymi modyfikacjami,

pozbawionymi jednak nowych treœci. St¹d te¿ czêste siêganie po przyk³ady z prak-

tyki s¹dowej i omawianie na ich podstawie okreœlonych zagadnieñ teoretycz-

nych, w g³êbokim przekonaniu, ¿e vita magistra iurisprudentiae (maksymê tê

mo¿na by wyraziæ s³owami Wielkiego Poety: „Wszelka teoria jest szara, a z³ote

drzewo ¿ycia wiecznie zielone”). Ponadto, przedmiotem mojej szczególnej tro-

ski by³o u¿ywanie „oszczêdnych” œrodków wyrazu w warstwie formalnojêzy-

kowej, poniewa¿ omnis liber hominum causa scriptus est. Wyjaœniaj¹c z kolei tê

maksymê, nale¿y odwo³aæ siê do czo³owego przedstawiciela pozytywizmu filo-

zoficznego i zarazem logika, Ludwiga van Wittgensteina, który przedmiotow¹

myœl uj¹³ w nastêpuj¹cym sylogiŸmie: „Cokolwiek da siê powiedzieæ, da siê

powiedzieæ jasno, zatem jeœli coœ nie zosta³o wyra¿one jasno, w ogóle nie zosta³o

wyra¿one”. Oczywistym naruszeniem owej zasady s¹ – wybrane z literatury

prawniczej – wyra¿enia typu: 1) „horyzontalne metody wyk³adni”, 2) „redakcja

zosta³a sformu³owana”, 3) „statio fisci Skarbu Pañstwa” (a jeszcze gorzej: statio

fisci gminy), 4) „zaistnia³ fakt”, 5) „opieraj¹c siê o zasadê”, 6) „to ratio legis

jest niemo¿liwoœæ”, 7) „metabolizm informacyjny syndyka” (o takich wyra-

¿eniach mo¿na by powiedzieæ nie tylko, ¿e merytorycznie nic nie znacz¹, lecz

tak¿e, ¿e stanowi¹ „ciê¿k¹ klêskê kulturaln¹”).

2. Przy objaœnianiu znaczenia norm prawnych trzeba ci¹gle pamiêtaæ, ¿e:

1) „normy prawne nie maj¹ wartoœci logicznej, nie s¹ bowiem ani prawdami,

ani fa³szami, gdy¿ nie s¹ w ogóle zdaniami oznajmuj¹cymi. Niepodobna

ich zatem ani uzasadniaæ, w sensie okazywania prawdziwoœci, ani obalaæ,

w sensie okazywania fa³szywoœci, przy tradycyjnym rozumieniu prawdzi-

woœci i fa³szywoœci jako zgodnoœci lub niezgodnoœci z rzeczywistoœci¹”

(tak T. Kotarbiñski, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii

nauk, Wroc³aw 1990, s. 450). Inaczej wiêc ni¿ w naukach empirycznych,

w prawoznawstwie pojêciowo nie jest mo¿liwe przeprowadzenie takiego

dowodu, który by doœwiadczalnie rozstrzygn¹³ spór (experimentum crucis)

co do znaczenia danej normy prawnej;
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2) wszystkie wyra¿enia jêzyka s¹ nieostre, a znaczna ich czêœæ – wielozna-

czna (wed³ug uznanej tezy jêzykoznawstwa ogólnego, wyra¿enia te otacza

jakby pó³cieñ – penumbra), ¿e zatem „przy wykreœlaniu granic miêdzy po-

jêciami mo¿liwe jest nie jedno, lecz wiêcej rozwi¹zañ, w zale¿noœci od tego,

jak¹ zasadê podzia³u weŸmie siê za podstawê” (tak M. Ossowska, Podstawy

nauki o moralnoœci, Warszawa 1966, s. 294);

3) „pierwszym obowi¹zkiem ustawodawcy i sêdziego powinny byæ jasne,

niedwuznaczne sformu³owania, które nie tylko eksperci, lecz i zwykli lu-

dzie bêd¹ interpretowaæ w jeden i tylko jeden sposób…”, inaczej bowiem

„mamy do czynienia z tak¹ sam¹ ziemi¹ niczyj¹, jak w przypadku dwóch

niezrelacjonowanych systemów monetarnych” (tak N. Wiener, Cyberne-

tyka a spo³eczeñstwo, Warszawa 1961, s. 121).

3. Oczywiœcie jednak, myœl¹ przewodni¹ niniejszego opracowania by³o jak

najszersze przedstawienie znaczenia poszczególnych przepisów Prawa upa-

d³oœciowego i naprawczego, z wykorzystaniem dotychczasowego dorobku

orzecznictwa i doktryny w zakresie, w jakim zachowa³y swój walor.

Warszawa, czerwiec 2011 r. Stanis³aw Gurgul
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