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USTERKI LOGICZNO-JĘZYKOWE 
W TEKSTACH PRAWNYCH I ICH SKUTKI

Niektóre teksty prawne (ustawy, rozporządzenia, statuty, regulaminy, uchwały 
itp.) zawierają pewne uchybienia pod względem logicznym lub językowym. 
Używa się w nich zamiennie spójników logicznych czy niepotrzebnych synoni-
mów. Pojawiają się pojęcia (terminy), które nie są określone ani w tym tekście 
prawnym, ani w innym. Definicje niektórych z nich nie są precyzyjne. Pojawiają 
się teksty niejasne, o małej komunikatywności.

Tego rodzaju uchybienia logiczno-językowe mają bardzo głębokie konse-
kwencje o charakterze prawnym, ekonomicznym, psychologicznym i społecz-
nym. Będzie o nich mowa dalej.

Podczas dwunastoletniej edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, lice-
um) uczniowie zapoznają się pośrednio (głównie na zajęciach z matematyki) 
z niektórymi elementarnymi wiadomościami z logiki. Kształtuje się ich intuicję 
logiczną, wprowadzając stopniowo znaczenie spójników „lub”, „i”, „albo”. Czy-
ni się to najczęściej w kontekście matematycznym. Formalizm logiczny pojawia 
się pod koniec edukacji, w klasach z programem rozszerzonym. Uczniowie po-
znają wyłącznie zwroty:

„p lub q” „p i q” „jeżeli p, to q”
 „p jest równoważne q”,  „nie p”

Edukacja z zakresu logiki odbywa się na wybranych kierunkach studiów 
wyższych. Dotyczy to oczywiście królowej nauk, lecz również prawa, filozofii, 
informatyki i niektórych kierunków studiów ekonomicznych.
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Obowiązujące minima programowe (sylabusy) z zakresu logiki wyznacza-
ją bogatą wiedzę, którą powinien opanować każdy prawnik. Na podstawie doku-
mentów i różnych podręczników dochodzę do wniosku, że wymagania z zakresu 
logiki są bardzo wysokie, zarówno ze względu na zakres, jak i głębokie umiejęt-
ności. Wymagania te przewyższają – pod niektórymi względami – wymagania na 
studiach matematycznych. Logika jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów 
na studiach prawniczych. Świadczą o tym opinie wielu absolwentów prawa.

Powstaje pytanie, co zostaje z wiedzy logicznej wyniesionej ze studiów 
prawniczych po zdaniu egzaminu kursowego, po egzaminie magisterskim, kil-
ka lub kilkanaście lat od ukończenia studiów? Odpowiedź nie jest zbyt opty-
mistyczna. Świadczą o tym uchybienia logiczne, zasygnalizowane na początku 
artykułu.

Spójniki logiczne „lub”, „albo”, „i” używane są zamiennie. Pojawiają się 
symbole „lub/i”, „i/lub”, które nie są zdefiniowane ani na poziomie szkoły śred-
niej, ani wyższej. Symbole te przeniknęły z literatury anglosaskiej. Są one uży-
wane nie tylko w tekstach prawnych, ale i w publikacjach naukowych. Niejedno-
krotnie sami autorzy tych tekstów ich nie rozumieją. Zapytani o to, czy wiedzą, 
że alternatywa (lub) dwóch zdań prawdziwych jest zdaniem prawdziwym, mają 
trudności z odpowiedzią. Utożsamiają oni alternatywę (lub) z alternatywą roz-
łączną (albo).

Poważne uchybienia logiczne występują w zakresie definicyjnym. Poja-
wiają się różne definicje (nierównoważne) danego pojęcia. Definicje niektórych 
pojęć są nieprecyzyjne.

Oczywiście niektóre bardzo ogólne pojęcia, np. „dobro wspólne”, „god-
ność osoby”, „demokratyczne państwo prawa”, pozostaną bez definicji. Wpro-
wadzenie definicji tych pojęć zamykałoby drogę ewolucji mechanizmów demo-
kratycznych, jak stwierdza prof. M. Safjan.

Wiele jednak pojęć należy zdefiniować. Dotyczy to np. pojęcia „na utrzy-
maniu”, które pojawia się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– bez definicji ani tu, ani w kodeksie rodzinnym, opiekuńczym.

Z lukami definicyjnymi mamy często do czynienia w problematyce ban-
kowej lub ubezpieczeniowej. I tak nigdzie nie ma definicji pomieszczenia. 
Nie wiadomo więc, czy samochód jest pomieszczeniem. Taką kwestią o cha-
rakterze semantycznym musiał się zajmować Sąd Najwyższy (po rozpatrywa-
niu sprawy przez dwie instancje), orzekając ostatecznie, że samochód nie jest 
pomieszczeniem.

Złodziej skradł klucze od mieszkania, znajdujące się w samochodzie, wła-
mał się do tego mieszkania, okradł, a następnie starannie je zamknął – bez żad-
nego śladu włamania. Na mocy wspomnianego orzeczenia Sądu Najwyższego 
towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania za skradzione 
mienie w mieszkaniu.
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Poważnym problemem w działalności praktycznej jest niezrozumienie, że 
określony termin ma nieraz inne znaczenie potoczne, a inne prawne. I tak sa-
motność w znaczeniu potocznym to życie bez innej osoby, a samotność według 
ustawy podatkowej to matka danego dziecka bez męża albo ojciec danego dziec-
ka bez żony. Zgodnie z tym, wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie 
rodzicom żyjącym w konkubinacie przysługuje prawo do rozliczenia wspólnie 
z dzieckiem. Jednak nie wszyscy urzędnicy skarbowi respektują ten wyrok. Ta 
sytuacja spowodowała zwrócenie się Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra 
Finansów.

Brak lub nieostrość definicji niektórych pojęć powoduje dyskusje, które 
nie mogą być nigdy rozstrzygnięte. Ostatnio dotyczy to np. pojęcia „pomocy 
publicznej”, „funkcjonariusza publicznego”.

W jednej z ustaw pojawia się termin „profesjonalne zawody” – bez defini-
cji, w innej „uciążliwość zapachowa”. 

Wiele kłopotów wynika ze statycznego podejścia do prawa. I tak ordy-
nacja wyborcza nie bierze pod uwagę, że procedura odwoławcza może trwać 
długo, a na uzupełnienie składu rady prawo daje tylko 3 miesiące. W jednej 
z gmin dwóch samorządowców nie złożyło w terminie oświadczeń majątkowych 
i w myśl obowiązujących przepisów straciło mandaty. Zwrócili się więc do sądu 
administracyjnego, który dopatrzył się uchybień w działaniach rady. Sąd orzekł 
jednak ostatecznie, że byli radni są nadal radnymi. A co z ich następcami wyło-
nionymi w dodatkowych legalnych wyborach? Czy rada liczy n czy n + 2 rad-
nych? Odpowiedzi na to pytanie nie ma, nie wiadomo więc, jak liczyć większość 
przy głosowaniach. Prowadzi to do paraliżu prawnego rady.

Inny przykład statycznego podejścia do prawa występuje w problematy-
ce budowlano-zabytkowej. Pozwolenie na rozbiórkę budynku nie jest bezwa-
runkowe. Jest ono zawieszone automatycznie z chwilą rozpoczęcia procedury 
wpisywania terenu, na którym znajduje się budynek, do rejestru zabytków. Ale 
deweloper, otrzymawszy pismo o tej procedurze, może je schować do biur-
ka i posługiwać się wydanym wcześniej pozwoleniem na rozbiórkę budynku. 
I takie rozbiórki mają miejsce, nawet w obecności policji, powodując czę-
sto nieodwracalne straty różnorodnej natury. Aktualny przykład to rozbiórka 
XIX-wiecznej parowozowni na warszawskiej Pradze. Kto miał wstrzymać tę 
rozbiórkę? Asystujący policjanci?

Wybrane przykłady ilustrują wyraźnie, jak brzemienne w skutkach są 
usterki logiczno-językowe w tekstach prawnych. Wydłużają one procesy sądo-
we, zmuszają do nadmiernej liczby ekspertyz biegłych (rzeczoznawców). Oprócz 
tych wymiernych skutków o charakterze ekonomiczno-organizacyjnym najgor-
sze są chyba jednak niewymierne skutki o charakterze społecznym.

Obywatele RP nie wiedzą do końca, czy ich działanie jest zgodne z obo-
wiązującym prawem. Podobnie jest z organami, których zadaniem jest kontrola 
(nadzór) nad przestrzeganiem prawa.
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Minimalizacja usterek logiczno-językowych prowadzi więc nie tylko do 
poważnych efektów ekonomiczno-organizacyjnych, skrócenia procesów sądo-
wych, podejmowania decyzji administracyjnych, jak i do podniesienia kultury 
prawno-logicznej, a tym samym do wielu ułatwień w gąszczu trudnej problema-
tyki prawnej.

Z powyższych rozważań wynika dodatkowy wniosek. W szeroko rozu-
mianym procesie legislacyjnym powinni współuczestniczyć matematycy, którzy 
znają dobrze realia życia codziennego.
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