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S u m m a r y 

Amartya Sen’s Theory of 
Justice and its Significance 
for Legal Philosophy 

Th e article aim is to answer the question 
whether Amartya Sen’s theory of justice – 
presented in the fullest way in his book Th e 
Idea of Justice (Oxford 2009) – may be re-
garded as intellectually attractive to legal 
philosophy. Th e analysis of this theory leads 
to the conclusion that it can be of limited 
relevance to that branch of philosophy.  It is 
connected with the fact that Amartya Sen 
belongs to such a kind of thinkers who re-
ject the focusing only on the institutions as 
a  means to the realization of justice. Con-
sidering the so-called procedural justice, 
Sen refers only to the idea of   an impartial 

spectator developed by Adam Smith, and 
essentially he is not interested in retribu-
tive justice. Th us, it seems that the richer 
theory of John Rawls still remains much 
more attractive for the jurisprudence. How-
ever, in the author’s opinion, some concepts 
created by Sen may be an important start-
ing point for refl ection on law, even apart 
from Sen’s entire theory. His notions of free-
dom (which can be adapted, for example, to 
judge paternalistic regulations) and of capa-
bility seem to be particularly inspiring from 
the point of view of legal philosophy.
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Wprowadzenie: sprawiedliwość we współczesnej 
filozofii prawa

Książka Amartyi Sena Th e Idea of Justice (pierwsze wydanie: Cam-
bridge 2009), będąca zresztą kontynuacją i  swego rodzaju podsu-
mowaniem rozważań autora podejmowanych od końca lat 60. ubie-
głego wieku1, w  zamierzeniu nie jest pracą z  zakresu szeroko 
rozumianego prawa, lecz etyki. Jednakże niewątpliwie zawiera wąt-
ki, które bezpośrednio prawa dotyczą. Ponadto znaczące publikacje 
dotyczące pojęcia sprawiedliwości, nawet jeżeli pisane z perspekty-
wy etyki bądź fi lozofi i polityki  – by wymienić przede wszystkim 
dzieło Johna Rawlsa Teoria sprawiedliwości, ale także krótką rozpra-
wę Chaima Perelmana  – bez wątpienia oddziaływały na refl eksję 
nad prawem. Wobec tego celem niniejszej pracy jest odpowiedź na 
pytanie, czy propozycje Sena można uznać za intelektualnie atrak-
cyjne dla fi lozofi i prawa. Aby jednak udzielić zadowalającej odpo-
wiedzi, należy choćby bardzo krótko scharakteryzować współczesne 
stanowiska w  kwestii sprawiedliwości, pojawiające się w  naukach 
prawnych.  

Przed stuleciem polski prawnik Leon Petrażycki pisał: „Jednakże 
pomimo wielowiekowej pracy myśli […]) problem natury sprawie-
dliwości pozostaje dotychczas problemem nierozwiązanym, zagad-
nieniem spornym”2. Współcześnie opinia ta – zarówno na gruncie 
nauk prawnych, jak i fi lozofi cznych – nie straciła nic z aktualności, 
a praca Sena stanowi znakomitą egzemplifi kację tego sądu. Trzeba 
od razu zaznaczyć, że wszelkie rozważania o sprawiedliwości w fi lo-

1 Trzeba tutaj wymienić prace: Collective Choice and Social Welfare, San Francisco 1970; On 
Economic Inequality, Oxford 1973; Inequality Reexamined, Cambridge 1992 (wydanie polskie: 
Nierówności. Dalsze rozważania, Kraków 2000), oraz Development as Freedom, New York 
1999 (wydanie polskie: Rozwój i wolność, Poznań 2002). 
2 Petrażycki 1985: 286. Sam Petrażycki jest autorem interesującej koncepcji sprawiedliwo-
ści, według której – wbrew zastanym poglądom – sprawiedliwość jest zjawiskiem realnym, 
odbywającym się w psychice jednostki, a przy tym należy ją uznawać za zjawisko prawne, 
a  nie moralne. Odnosi się bowiem do przeżyć „imperatywno-atrybutywnych” jednostki, 
czyli do tak zwanego prawa intuicyjnego, s. 286–291. Zob. Nowacki 1969: 73–87.   
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zofi i prawa uwikłane są w podstawowy spór dotyczący respektowa-
nia przez prawo stanowione wartości w  stosunku do niego ze-
wnętrznych. Utrzymujący się przez znaczną część dwóch ubiegłych 
stuleci pozytywizm prawniczy niewątpliwie ograniczył fi lozofi czno-
prawne dyskusje na temat sprawiedliwości, koncentrując się na ro-
dzaju sprawiedliwości, który Chaim Perelman nazwał sprawiedliwo-
ścią formalną [1959: 30–58], a  więc na tym, czy poszczególne 
uregulowania wchodzące w skład systemu prawa urzeczywistniają 
wpisane w  ten system założenia dotyczące sprawiedliwości, które 
wszakże sformułowane zostały poza nim (podczas procesu stano-
wienia prawa)3. Ponadto pozytywizm dopuszczał także rozważania 
nad sprawiedliwością procedur prawnych4. 

Po II wojnie światowej niewątpliwie pod wpływem refl eksji nad 
ogromem zbrodni popełnionych wówczas w majestacie obowiązują-
cego ustawodawstwa nastąpiło pewne odrodzenie  – zwłaszcza 
w  niemieckiej i  amerykańskiej fi lozofi i prawa  – zainteresowania 
koncepcjami poszukującymi wzorca sprawiedliwości prawa poza 
prawem stanowionym. Gustav Radbruch, jeden głównych rzeczni-
ków tego nurtu5, odwoływał się do wspólnego wszystkim ludziom 
zachowującym rozsądek poczucia sprawiedliwości, gdy w roku 1946 
wskazywał na istnienie „ustawowego bezprawia”. Wskazywał nad-
to, że przy pewnym natężeniu niesprawiedliwości akt normatywny 
po prostu przestaje mieć charakter prawa: „tam, gdzie nigdy nie 
dąży się do sprawiedliwości, gdzie równość, będąca rdzeniem spra-
wiedliwości, odrzucona jest świadomie przy stanowieniu prawa po-
zytywnego, tam trudno mówić, że ustawa jest jedynie »prawem nie-

3 Na temat tak zwanej iustitia legalis zob. Nowacki 2003: 300–313. 
4 Trzeba zauważyć, że niekiedy tego typu rozważania były – i niekiedy wciąż są – prowa-
dzone w kuriozalny z punktu widzenia fi lozofi cznego sposób. W charakterze przykładu – 
zob. Wiliński 2009: 77–91. 
5 Z punktu widzenia niniejszych rozważań nie ma większego znaczenia, czy Radbruch sfor-
mułował swe idee po drugiej wojnie światowej, czy też – jak uważa część badaczy – spopula-
ryzował tylko stanowisko tkwiące w jego koncepcjach znacznie wcześnie. Zob. też: Kosieliń-
ska-Grabowska 2008: 75–96.
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sprawiedliwym«, gdyż traci ona w ogóle naturę prawa”6. Używając 
pojęcia „równość”, Radbruch miał na myśli pierwotną równość 
wszystkich istot ludzkich, niezależną od wszelkich różnic pod 
względem majątku, pochodzenia społecznego bądź etnicznego czy 
też zdolności [zob. Radbruch 2009: 41]. Niewątpliwie zatem odwo-
ływał się do Arystotelesowej idei równości formalnej [tak też: No-
wak 2009: lxxvii]. Tak zwana formuła Radbrucha znalazła zastoso-
wanie w orzecznictwie sądowym – najpierw w sprawach o zbrodnie 
nazistowskie, po roku 1989 r. w  RFN podczas procesów tak zwa-
nych strzelców przy murze (Mauerschützen), tj. strażników zabijają-
cych osoby, próbujące się przedostać do Berlina Zachodniego7. 
Jednak że, co zdawał się przyznawać sam Radbruch, koncepcja „usta-
wowego bezprawia” miała zastosowanie tylko do okoliczności nad-
zwyczajnych, będąc swoistym testem niesprawiedliwości. W  nor-
malnych zaś warunkach nie można się uchylać przed stosowaniem 
prawa pozytywnego, uznając, że godzi ono w sprawiedliwość [Rad-
bruch 2004: 281–282, 284]. Wobec tego w odniesieniu do sytuacji 
nie tak ekstremalnych, jakie miały i mogą mieć miejsce w systemie 
totalitarnym, założenia pozytywizmu prawniczego nadal znajdowa-
ły zastosowanie. Do podjętego przez Radbrucha problemu obowią-
zywania niesprawiedliwego prawa stanowionego przyjdzie jeszcze 
wrócić podczas analizy propozycji Amartyi Sena.   

Prawdziwy renesans rozważań nad ideą sprawiedliwości w  za-
chodniej fi lozofi i prawa przyniosła wspomniana książka Johna 
Rawlsa z roku 1971 r. Pokazując możliwość teoretycznego wypro-
wadzenia zasad sprawiedliwości społecznej, bez wątpienia ona 
właśnie zainspirowała wielkie syntetyczne prace fi lozofów polityki 
i fi lozofów prawa (m.in. Roberta Nozicka, Ronalda Dworkina czy 
Joela Feinberga), ale również rozważania nad możliwością legity-
mizacji w świetle koncepcji sprawiedliwości konkretnych instytucji 

6 Radbruch 2004: 282. Na temat tzw. formuły Radbrucha zob. Zajadło 2007: 206–214, 
2001: 105–136.   
7 Więcej na ten temat w: Zajadło 2008: 55–99, 2003: 112 i n.
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prawnych8. Przy czym dla nauk prawnych miały znaczenie nie tyl-
ko najczęściej komentowane rozważania Rawlsa dotyczące spra-
wiedliwości dystrybutywnej, lecz także koncepcja sprawiedliwości 
proceduralnej, nadająca spójną teoretyczną formę dotychczasowej 
refl eksji odnoszącej się do sprawiedliwej procedury bądź sprawie-
dliwego procesu (due proces of law)9.

W II połowie XX wieku rozwinęły się też nurty w fi lozofi i prawa, 
które przewartościowują zadomowione w naukach prawnych rozu-
mienia sprawiedliwości. Z jednej strony trzeba wskazać programowo 
antypozytywistyczny postmodernizm, który dotarł również na ob-
szar nauk prawnych, powodując rozchwianie zadomowionych pojęć. 
Trzeba przy tym podkreślić, że postmodernizm nie porzuca zupełnie 
idei sprawiedliwości jako takiej, choć podkreśla jej historyczną i spo-
łeczną relatywność, lecz raczej usiłuje wyprowadzić na powierzch-
nię – i niejednokrotnie podważyć – ukryte treści ideologiczne, uzna-
ne za pewniki konstrukcje myślowe stojące za prawniczym 
dyskursem albo wręcz służące opresji. Jak bowiem ujął to Jacques 
Derrida, sprawiedliwością jest „poszukiwanie bezpodstawnych wy-
kluczeń”10. Z drugiej zaś skrajnie scjentystyczna ekonomiczna anali-
za prawa (law & economics) zastępuje kategorię sprawiedliwości – uty-
litarystycznie rozumianą  – efektywnością ekonomiczną [por. 
Stelmach, Brożek 2004: 153–154]. Dopuszcza ona choćby negocjo-
wanie ceny za możliwość naruszania praw, na przykład własności, co 
na gruncie postulatów sprawiedliwościowych zarówno zwolenników 
koncepcji prawa natury, jak też pozytywistów, uznać należało za nie-
dopuszczalne [zob. Posner 1998: 51–86]. Ponadto coraz mocniej 

8 Tak też wskazuje: Waldron 2004: 358–359. Por. też: Sadurski 1988: 11–12.
9 Zob. np.: Soniewicka 2010: 45–47. Zob. też ciekawą ocenę polskiego procesu karnego 
z punktu widzenia Rawlsowskiej sprawiedliwości proceduralnej w: Skorupka 2009: 57–67, 
76. 
10 Sulikowski 2008: 167. Ta koncepcja została następnie wykorzystana – i chyba znacznie 
spłycona  – przez zwolenników feminizmu, neomarksizmu czy „krytycznych studiów nad 
prawem” (critical legal studies), którzy postulują „dekonstrukcję” prawa pod hasłem sprawie-
dliwości. Zob. o tym Sarkowicz 1999: 175–184; Mangabeira Unger 2005: 117–126.  
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wdziera się w takie gałęzie prawa jak prawo karne, w których do tej 
pory dominowała argumentacja oparta na  – jakkolwiek pojmowa-
nej – idei sprawiedliwości11. Wydaje się zatem, że rozwinięta i właści-
wie uargumentowana refl eksja na temat sprawiedliwości na gruncie 
prawa powinna zmierzyć się z wyzwaniem, jakie temu pojęciu rzuci-
ły te właśnie nurty12.  

Amartya Sen wobec wcześniejszych 
koncepcji sprawiedliwości 

Chcąc umiejscowić własne podejście do idei sprawiedliwości, Sen 
dokonał podziału dotychczasowych normatywnych koncepcji spra-
wiedliwości na dwa zasadnicze nurty13. Pierwszy z  nich nazwał 
„transcendentalnym instytucjonalizmem” (transcendental institu-
tionalism), a do jego reprezentantów zaliczył między innymi Hobbe-
sa, Locke’a, Rousseau, Kanta, a współcześnie – Johna Rawlsa, Ro-
berta Nozicka, Davida Gauthiera czy Ronalda Dworkina. Według 
Sena nurt ten wyróżnia dążenie do identyfi kacji całkowicie sprawie-
dliwego systemu instytucjonalnego możliwego do zastosowania 
w  jakimkolwiek społeczeństwie, stąd też jego przedstawiciele naj-
częściej opierali się na koncepcji umowy społecznej, poszukując wa-
runków wstępnych, których spełnienie pozwalałoby na stworzenie 
takiego właśnie systemu. Sen przekonuje, że wszyscy oni zbyt duże 
zaufanie pokładali w instytucjach – w tym również w prawie – prze-
oczając znaczenie społecznej świadomości i  kulturowych uwarun-
kowań zachowań członków tej czy innej społeczności. Natomiast 

11 Model kryminalizacji postulowany przez ekonomiczną analizę prawa za cel kary uznaje 
wyłącznie odstraszanie, co prowadzi do zanegowania Arystotelesowskiej idei sprawiedliwo-
ści retrybutywnej. Proponuje mianowicie takie rozwiązania, by popełnianie przestępstw 
nie było opłacalne dla „racjonalnego przestępcy”. Zob. Harrison, Th eeuwes 2008: 371–421; 
Cooter, Ulen 2009: 589–627; Pawłusiewicz, Brożek 2002: 51–54.
12 Niektóre tezy ekonomicznej analizy prawa poddał krytycznej analizie Ronald Dworkin 
zob. Dworkin 2006: 279–315. 
13 Sen w zasadzie nie zajmuje się deskryptywnymi teoriami sprawiedliwości.
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drugi nurt określił jako „podejście porównawcze” (comparative ap-
proach), nastawione na wskazywanie „społecznych urzeczywist-
nień” (social realizations) sprawiedliwości w istniejących systemach 
instytucjonalnych, zachowaniach czy w  świadomości społecznej. 
W opinii Sena nurt ów, do którego zaliczył choćby Adama Smitha, 
markiza Condorceta, Jeremy’ego Benthama, Mary Wollstonecraft, 
Johna Suarta Milla oraz – co może trochę dziwić – Karola Marksa, 
nakierowany jest na porównywanie konkretnych społeczeństw pod 
kątem realizacji sprawiedliwości, a nie na poszukiwanie ideału [Sen 
2010: 5–8]. Aby uwypuklić różnicę w  dwóch podejściach do spra-
wiedliwości, Sen wykorzystuje też dwa pojęcia z fi lozofi i indyjskiej: 
niti – oznaczające sprawiedliwość w instytucjach społecznych, oraz 
nyaya  – będące „wszechstronną ideą zrealizowanej sprawiedliwo-
ści”. Własne rozważania Sen wyraźnie przypisuje do drugiego z wy-
różnionych nurtów, a zatem tego, który nie koncentruje się wyłącz-
nie na instytucjach. Należy wobec tego rozstrzygnąć, czy takie 
podejście pozwala w  nowy sposób spojrzeć na problemy stojące 
przed fi lozofi ą prawa, a więc czy może być atrakcyjne dla tej dziedzi-
ny wiedzy.

Nie usiłując rekonstruować tutaj całej warstwy krytycznej roz-
ważań Sena, skupimy się tylko na tym, co istotne z punktu widzenia 
podjętego tematu. Sen polemizuje z założeniami Benthamowskiego 
utylitaryzmu, a  także jego współczesnych mutacji, przede wszyst-
kim łączonej ze „szkołą chicagowską” teorii racjonalnego wyboru 
(rational choice theory). Atakuje ich bazę antropologiczną, zarzuca-
jąc, że operują skrajnie ograniczonym rozumieniem rozumu i racjo-
nalności, obejmującym wyłącznie maksymalizowanie interesu wła-
snego14. Tymczasem zdaniem Sena racjonalny podmiot to wybór 
opierający się na wystarczających powodach, takich, których bronić 
można za pomocą racjonalnej argumentacji (myśliciel używa okre-
ślenia „krytycznie zbadany wybór”  – critically scrutinized choice). 

14 Sen dodaje wszakże, iż Gary Becker przynajmniej częściowo pogłębił antropologiczne 
podstawy tej teorii, 2010: 190. 
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W  jego opinii zatem można racjonalnie działać na rzecz innych15. 
Uwagi te odnieść można także do ekonomicznej analizy prawa, któ-
ra – czego nie kryje jej czołowy reprezentant Richard Posner – wy-
wodzi się z Benthamowskiego utylitaryzmu. 

Tak samo jak choćby Nozick czy Michael Walzer, hinduski myśli-
ciel – uznając wagę teorii Rawlsa – jednocześnie w zasadniczy spo-
sób się z nim nie zgadza. Komentując jej założenia, Sen zaatakował 
ideę porządku leksykografi cznego, która umożliwiałby wybranie 
jednego zestawu zasad sprawiedliwości w  taki sposób, że wybór 
początkowej zasady pozwala przystąpić do wyłonienia następnych, 
tak jak w słowniku od litery a przechodzi się po kolei do b, c i tak 
dalej aż do końca alfabetu16. Jak dowodził, wiele takich zestawów 
może spełniać wymóg bezstronności. Ponadto zanegował twier-
dzenie Rawlsa o wolności jednostki jako pierwszej zasadzie spra-
wiedliwości [Sen 2010: 56–59]. Wskazał bowiem, że jakkolwiek 
wolność jest niezwykle ważna dla człowieka, a teoria sprawiedliwo-
ści musi wprowadzać jej postulat17, to jednak nic nie uzasadnia, by 
przyznawać jej „leksykografi czne” pierwszeństwo przed innymi 
wartościami, a jej naruszenie określać największym złamaniem za-
sad sprawiedliwości18. Noblista pyta retorycznie: „Dlaczego każde 
pogwałcenie wolności, tak istotnej, jak to ma miejsce, niezmiennie 
musi być oceniane jako bardziej podstawowe dla jednostki – albo 
dla społeczeństwa – niż cierpienie z powodu dotkliwego głodu, wy-
głodzenia, epidemii czy innych katastrof?” [Sen 2010: 300, por. 
s.  65]. Tym samym Sen rzucił wyzwanie nie tylko Rawlsowi, ale 
w zasadzie całemu olbrzymiemu nurtowi fi lozofi i prawa, który za 

15 Sen 2010: 175–183. Zob. też Kwarciński 2011: 58–64.
16 Na temat uporządkowania leksykografi cznego („leksykalnego”) zob. Rawls 2009: 83–84.
17 Sen 2000: 107. Na temat znaczenia wolności – zob. też Sen 2002: 27–33, 50–56, 299–
315.
18 Sen ukazał jeszcze jedno, dużo skromniejsze miejsce wolności w  teorii Rawlsa. Otóż 
Rawls wskazywał „prawa i wolności” jako jeden z elementów indeksu „dóbr podstawowych” 
(primary goods). Sen, komentując tę koncepcję, uznał, że wolności nie można jednak spro-
wadzić do roli środka do celów, na równi z bogactwem czy dochodem; zob. 2010: 60, 233, 
253–254. Na temat „dóbr podstawowych” – zob. Rawls 2009: 109–110, 147–153.
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Kantem uznaje wolność za podstawę prawa. Wszakże Rawls jest 
niewątpliwie dziedzicem tradycji kantowskich19. W związku z tym 
trzeba będzie się przyjrzeć, jakie wartości zdaniem Sena mają leżeć 
u podłoża prawa.          

Sen ponadto zauważa, że teoria Rawlsa zbudowana jest na po-
czuciu wzajemnej korzyści20. W  związku z  tym noblista wysuwa 
obiekcje, czy korzyść i wzajemność muszą być podstawą polityczne-
go rozumowania [2010: 202, 205]. Najważniejsza jednak kwestia 
dotyczy tego, iż Rawlsowska „sprawiedliwość jako bezstronność” 
(justice as fairness) koncentruje się wyłącznie na niti – instytucjonal-
nym aspekcie sprawiedliwości, pomijając całkiem jej aspekt beha-
wioralny, tymczasem oba te elementy zdaniem Sena są tak samo 
istotne [2010: 67–68]. Wobec tego Sen stawia nieco retoryczne py-
tanie, czy możliwe jest zidentyfi kowanie „sprawiedliwych instytu-
cji”, nie czyniąc ich uwarunkowanymi przez obecne, faktyczne za-

19 Według Rawlsa podczas hipotetycznego zawierania umowy społecznej, dokonując wy-
boru za „zasłoną niewiedzy” (veil of ignorance), jednostki zgodziłyby się na następującą 
pierwszą zasadę sprawiedliwości: „Każda osoba ma mieć równe prawo do jak najszerszego 
całościowego systemu równych podstawowych wolności, dającego się pogodzić z podob-
nym systemem wolności dla wszystkich”, Rawls 2009: 367. Zauważyć trzeba, że zasada ta 
jest przeformułowaniem Kantowskiej defi nicji prawa; zob. Kant 1966: 34. Choć prymar-
nym zamierzeniem Rawlsa było uzasadnienie zakresu sprawiedliwości społecznej, będą-
cej niewątpliwie rodzajem Arystotelesowskiej sprawiedliwości dystrybutywnej, oraz 
związanej z nią wolności pozytywnej, nie ignorował zatem wolności negatywnej i  spra-
wiedliwości retrybutywnej, na których bazuje Kantowska fi lozofi a prawa. Między stano-
wiskami Rawlsa i Kanta jest jednak pewna różnica. Mianowicie o ile Kant mówi o pewnej 
sferze wolności indywiduum, o tyle Rawls wskazuje na „system wolności”, co wydaje się 
oznaczać pewien agregat uprawnień – zawierający uprawnienia zarówno o negatywnym, 
jak i  o  pozytywnym charakterze. Zob. inne jeszcze uwagi o  teoriach Kanta i  Rawlsa w: 
Prostak 2004: 74–79.
20 Ten aspekt teorii Rawlsa zdradza zawarte w niej inspiracje Kantowskie. Wszak Kant 
chciał ustalić takie zasady organizacji państwa, by mogły być zastosowane „nawet dla na-
rodu diabłów”, pod warunkiem jednak, by diabły te były rozumne, to znaczy podatne na 
racjonalną argumentację, por. Kant 2005: 186. Zob. też Ludwig 2010: 94–96. Kant, ina-
czej niż Rousseau, nie domagał się od obywateli specjalnych kwalifi kacji moralnych ani 
też wyrzeczenia się egoizmu. Podobny zamysł odczytać można także w  rozważaniach 
Rawlsa.
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chowanie, niekoniecznie zgodne ze wzorcem tego rozumnego [Sen 
2010: 68]. Kolejny ważny problem, który Sen dostrzega w  teorii 
Rawlsa, dotyczy tego, iż opierając się na umowie społecznej, teoria 
ta zawęża punkt widzenia wyłącznie do zawierających kontrakt 
członków określonej wspólnoty politycznej, a zatem tylko do jedne-
go narodu. Noblista uważa, że takie spojrzenie jest nieadekwatne 
do warunków globalizującego się świata, w którym decyzje zapada-
jące w jednym państwie oddziałują na sytuację w innych. Wyjściem 
z  tego (jak wskazywał też Th omas Nagel) byłaby ogólnoświatowa 
umowa społeczna, ta jednak jest przynajmniej w  przewidywalnej 
przyszłości całkowicie nieprawdopodobna21. Poza tym Sen dodaje, 
że Rawls nie podał żadnej procedury, która pozwoliłaby zbadać, czy 
rzeczywiście instytucje, mające spełniać zasady przyjęte w umowie 
społecznej, prowadzą do tego rezultatu, do którego zostały powoła-
ne22. Dlatego też zdaniem Sena należy odrzucić „instytucjonalny 
fundamentalizm” (institutional fundamentalism) i znaleźć inne kry-
terium oceny określonych zjawisk niż zgodność z warunkami hipo-
tetycznej umowy społecznej. W dalszej części rozważań należy za-
stanowić się, czy nobliście udało się wyodrębnić takie kryterium, 
mogące służyć ocenie zarówno instytucji, jak i  zachowań społecz-
nych.

21 Sen 2010: 71–72, o krytyce Rawlsa zob. tamże na s. 90.
22 Por. Sen 2010: 85 (przypis). Przed tym zarzutem można częściowo bronić Rawlsa, wska-
zując, że w istocie fi lozof ten przechodzi od abstrakcji pierwotnych zasad do coraz większej 
konkretności, wyróżniając kolejne etapy teorii sprawiedliwości: konstytucyjny, legislacyjny 
i  orzecznictwa sądowego (dodawał też do tego, jako swoiste uzupełnienie, nieposłuszeń-
stwo obywatelskie). Na każdym z nich wzrasta liczba informacji i danych empirycznych bra-
nych pod uwagę w rozstrzygnięciach dokonywanych na płaszczyźnie stanowienia bądź sto-
sowania prawa. Wobec tego „zasłona niewiedzy”, która służyła do dokonania wyboru zasad 
sprawiedliwości, jest stopniowo odsłaniana. Zob. Rawls 2009: 290–297; Zwarthoed 
2012: 86. Badanie zatem, czy instytucje spełniają należycie swoje funkcje, będzie obejmo-
wać analizę pod kątem realizacji zasad sprawiedliwości wyborów podejmowanych na eta-
pach legislacji i stosowania prawa.
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Idea bezstronnego obserwatora

Poszukując właściwego oparcia dla sądów etycznych i  – tym sa-
mym – dla pozytywnej części własnej koncepcji, Sen sięga po ideę 
zaczerpniętą z  dzieła Adama Smitha Teoria uczuć moralnych. We-
dług Smitha obiektywizację sądów moralnych zapewnia spojrzenie 
z  perspektywy bezstronnego obserwatora (impartial spectator), 
który musi być niezaangażowany w sytuację osoby ocenianej, ale 
dobrze poinformowany (well-informed) o tej sytuacji oraz o moty-
wach postępowania tej osoby23. Odczucia takiego właśnie obserwa-
tora stanowią dla Smitha miarę stopnia aprobaty działania. Amar-
tya Sen nie jest skłonny przyjąć tezy o pierwszoplanowej roli uczuć 
w  ocenie moralnej, wobec czego interpretuje stanowisko Smitha 
w taki sposób, by uwypuklić znaczenie rozumu w tej ocenie [Sen 
2010: 50–51]. Uznaje jednak, że stanowisko szkockiego ekonomi-
sty i fi lozofa ma bardzo ważne zalety, pozwalające uważać je za bar-
dziej właściwe od propozycji Rawlsa. O ile – jak twierdzi Sen – pro-
pozycje Rawlsa, oparte na umowie społecznej, ograniczone są do 
członków określonej wspólnoty politycznej tę umowę zawierają-
cych, o  tyle idea bezstronnego obserwatora pozwala wyjść poza 
punkt widzenia związany z określoną kulturą czy narodem, umoż-
liwiając spojrzenia z różnych perspektyw, w tym z perspektywy in-
nych społeczeństw, reprezentujących odmienne wartości albo też 
dotkniętych działaniami przedsiębranymi przez jakiś naród, który 
nawet w  swoich wewnętrznych instytucjach respektuje zasady 
sprawiedliwości. Dzięki temu w debacie publicznej mogą zaistnieć 
także głosy z zewnątrz danego społeczeństwa. Z tego względu po-
zycję Smitha Sen nazywa „otwartą bezstronnością” (open impatria-
lity), w  przeciwieństwie do „zamkniętej bezstronności” właściwej 
dla Rawlsa. Ponadto Sen twierdzi, że zalety koncepcji Smitha sta-
nowią porównawcze podejście, wychodzące poza poszukiwanie 
sprawiedliwych instytucji, dopuszczenie niekompletności społecz-
nych ocen dotyczących sprawiedliwości (co oznacza brak „leksyko-

23 Zob. o tym: Smith 1989: 99; Hirst 1904: 56; Jedynak 1971: 121. 
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grafi cznego” uporządkowania zasad) oraz koncentracja nie tylko 
na sprawiedliwych instytucjach, ale w równym stopniu na społecz-
nej realizacji sprawiedliwości [Sen 2010: 44–46, 124–125]. 

Ideę bezstronnego obserwatora daje się zastosować do rozważań 
o prawie, zresztą czynił tak sam Smith w wygłaszanych na uniwer-
sytecie w  Glasgow wykładach z  prawoznawstwa. Przywołać tutaj 
można jego uzasadnienie psychologicznej genezy, a  zatem istnie-
nia – i zgodności ze sprawiedliwością – prawa własności oraz insty-
tucji zasiedzenia24. Należy wskazać, że Sen ma rację, podkreślając 
aplikowalność modelu „bezstronnego obserwatora” do porównań 
międzynarodowych. Może on bowiem niewątpliwie służyć do oce-
niania prawodawstwa czy praktyk różnych państw i społeczeństw. 
Poczynić jednak trzeba jedną uwagę: tak samo jak teoria Rawlsa, 
koncepcja „bezstronnego obserwatora” daje jedynie proceduralne 
kryterium oceny tego, czy określona zasada bądź reguła spełnia 
standardy sprawiedliwości. W jednym przypadku będzie to swoisty 
intelektualny eksperyment, polegający na rozważeniu, czy na przy-
jęcie tej zasady lub reguły zgodziłyby się osoby zawiązujące społe-
czeństwo w warunkach „zasłony niewiedzy”25, w drugim zaś rozwa-
żenie, czy zyskałaby ona aprobatę dobrze poinformowanego, 

24 Smith 1978: 17, 32–33. Zob. także: Teichgraeber III 1986: 141–142. W  tym miejscu 
warto zaznaczyć, że psychologiczne rozważania o prawie autorstwa Smitha pod wieloma 
względami poprzedzały koncepcje Leona Petrażyckiego. Przy czym dzięki zastosowaniu 
idei „bezstronnego obserwatora” Smith potrafi ł dokonać obiektywizacji uczuć jednostki – 
indywiduum, co nie do końca udało się Petrażyckiemu.   
25 Sen nie ma racji, implicite uznając, że Rawlsowskie koncepcje bezstronności i  zasłony 
niewiedzy nie mogą mieć znaczenia dla oceny określonych stanów. Otóż jeżeli potraktujemy 
je nie tyle jako zasady, na których musi opierać się sprawiedliwe społeczeństwo, ile jako 
podstawę myślowego eksperymentu, pozwalającego przyjąć albo wyeliminować tę czy inną 
zasadę, obowiązującą lub mającą obowiązywać w określonej społeczności, w takim ujęciu 
mogą one pełnić również taką praktyczną funkcję. Zresztą wydaje się, że tak koncepcję tę 
rozumiał sam Rawls w Prawie ludów, wyróżniając ludy „nieliberalne, lecz przyzwoite”, tzn. 
respektujące minimum sprawiedliwości (koniecznym, lecz niewystarczającym warunkiem 
przyzwoitości jest przestrzeganie wskazanych „wolnościowych” praw człowieka), zob. 
Rawls 2001: 9, 11–12, 94–120. Można podsumować, że linia argumentacji Rawlsa zmierza 
wyraźnie w kierunku, jaki wyznaczyła „formuła Radbrucha”.
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bezstronnego obserwatora. Myślę zresztą, że zastosowanie testu 
Rawlsa i Smitha się nie wyklucza, wobec czego przy ocenie na przy-
kład określonych zasad i norm prawych można użyć obu, co pozwa-
la rozumowanie dotyczące spojrzenia z oddali, którego domaga się 
Sen, uczynić bardziej wszechstronnym. Różnica bowiem między po-
dejściem Rawlsa a koncepcją Smitha nie dotyczy zasadniczo tego, 
kto dokonuje oceny. Rawlsowi chodzi wszakże nie tyle o konkretne 
społeczeństwo żyjące w określonym miejscu i czasie historycznym, 
ile hipotetyczną grupę ludzi znajdującą się za „zasłoną niewiedzy”. 
Jest to zatem ocena dokonywana – by posłużyć się konstrukcją po-
jęciową Hansa Vaihingera [1924] – z takiego punktu widzenia, „jak 
gdyby” czyniła to grupa osób zakładających społeczeństwa i niezna-
jących swoich przyszłych w nim pozycji. Trzeba więc podkreślić, że 
zarówno Rawls, jak i  Smith dążą do przedstawienia takich kryte-
riów formułowania ocen, aby uwolnić je od wpływu obiegowych 
w danym społeczeństwie poglądów i stanowisk. Rozbieżność mię-
dzy oboma fi lozofami dotyczy ocenianego przedmiotu. U Rawlsa są 
nim instytucje, u Smitha zaś postępowanie, a instytucje o tyle, o ile 
wypływają z  określonego długotrwałego postępowania jednostek 
i grup. Ponadto w przypadku eksperymentu Rawlsa osąd formuło-
wany jest ex ante, a więc odnoszące się do momentu przed wprowa-
dzeniem jakiejś instytucji, natomiast Smith bardziej preferuje oce-
ny ex post, dotyczące instytucji w działaniu. Wszystkie poczynione 
tutaj zastrzeżenia ukazując znaczne podobieństwa między spojrze-
niem Smitha i  Rawlsa, nie umniejszają jednak tego, że zwrócenie 
uwagi na znaczenie ocen – także dotyczących prawa – dokonywa-
nych z perspektywy zewnętrznej wobec danego społeczeństwa sta-
nowi ważną zasługę Sena.      

Amartya Sen ma słuszność, przyrównując ideę bezstronnego ob-
serwatora do Kantowskiego imperatywu kategorycznego [2010: 
117–118, 124]. Wszak imperatyw kategoryczny ma tak samo for-
malny charakter, jak testy Rawlsa i Smitha. Znaczenia wszystkich 
wymienionych formuł można bronić, odwołując się  do argumentu 
racjonalności, a więc w podobny sposób, jak Kant, gdy dowodząc sa-
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mowystarczalności imperatywu kategorycznego, argumentował, że 
nawet złoczyńca (na przykład złodziej czy morderca) nie może 
chcieć, aby wszyscy postępowali zgodnie z zasadą – maksymą woli – 
którą sobie obrał za podstawę swojego działania. Tego typu formal-
na formuła może spełnić swoją funkcję, kiedy istnieje swoboda pu-
blicznej, rozumnej dyskusji. Wówczas bowiem istnieje możliwość 
przekonywania do przyjęcia zasad spełniających formalny test spra-
wiedliwości, na przykład dowodząc, iż określona zasada zostałaby 
zaakceptowana przez bezstronnego i dobrze poinformowanego ob-
serwatora. Zresztą Sen  – wyraźnie pod wpływem Habermasa  – 
uznaje demokrację za warunek konieczny racjonalnego wyboru spo-
łecznego. Defi niuje ją zresztą nie  – jak Huntington  – za pomocą 
kryterium istnienia systemu wyborczego, przekonująco zauważa-
jąc, że w wielu autorytarnych i totalitarnych przywódców wygrywa-
ło bez trudności wolne wybory, lecz przez pryzmat wolności pu-
blicznej dyskusji (public reasoning) [2010: 326–327]. Jednakże 
pojawia się jeden problem: Sen nie dostrzega takiej możliwości, by 
wówczas, gdy zagwarantowane jest istnienie „publicznego rozumo-
wania”, władzę w legalny sposób przejął tyran. Tymczasem można 
znaleźć przykłady, gdy tak się właśnie stało – niewątpliwie najbar-
dziej przemawiający dotyczy Niemiec w roku 1933. Wypada zatem 
postawić pytanie, czy nie należy poszukiwać innych jeszcze podstaw 
orzekania o sprawiedliwości prawa, jak choćby zgodność aktów sta-
nowienia oraz stosowania prawa z jakkolwiek pojmowanymi prawa-
mi człowieka26. 

26 Nie od rzeczy będzie wspomnieć, że Ronald Dworkin próbował odnieść się do tego pro-
blemu, wskazując na istnienie relacji zwrotnej między zachowaniem się prawników a insty-
tucjami. Mianowicie wyróżnił on dwa komponenty wyznaczające prawodawstwo: zasady 
(principles), które jednakże muszą mieć mocne uzasadnienie moralne, i określoną politykę 
(policy). Według niego prawnicy (zwłaszcza sędziowie) mogą w jakiejś przynajmniej mierze 
ograniczyć skutki nielegitymowanego ustawodawstwa, jeżeli tylko będą poważnie trakto-
wać zasady i na nich opierać rozstrzygnięcia. Dlatego Dworkin uważał, że jednostka ma pra-
wo (right) do domagania się, by rozstrzygnięcie dotyczące jej praw (zwłaszcza podstawo-
wych) opierało się na zasadach, a nie wytycznych polityki. Zob. Dyzenhaus 2007: 60–64; 
Dworkin 1998: 56–68, 156–164, 171–196. Na tle koncepcji Dworkina nasuwa się następu-
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Wybór społeczny 

Ocenę moralną opiera Amartya Sen na konsekwencjalizmie, lecz 
w zamierzeniu autora różnym od konsekwencjalizmu rozwijanego 
przez utylitaryzm. Odmienność polega na tym, że noblista nie sku-
pia się wyłącznie na sumie skutków, lecz proponuje postrzeganie 
skutków działań również przy uwzględnieniu sfery rozmaitych po-
winności podmiotu działającego, wynikających z jego sytuacji bądź 
pozycji w odniesieniu do innych osób, jak też relacji z tymi osobami. 
Dlatego ocena czynu w jego ujęciu jest skomplikowanym procesem, 
w którym będzie brany pod uwagę nie tylko wynik, ale również – 
zgodnie z postulatami deontologizmu – obowiązki, które działający 
zdecydował się wypełnić [Sen 2010: 213–217]. Ten konsekwencja-
lizm, będący synkretyczną syntezą różnych punktów widzenia, sta-
nowi podstawę całej teorii wyboru społecznego, w tym szczególnie 
pojęcia wolności jednostki.

Wolność ta według Sena nie tylko i nie tyle opiera się na możliwo-
ści podjęcia działania przez jednostkę, ale także obejmuje sposób do-
konywania wyborów jej dotyczących, a więc to, czy wybór ten w pe-
wien sposób narzucony jest przez okoliczności (na przykład 
określone zakazy czy nakazy prawne) czy też jednostka dysponowała 
rzeczywistą autonomią w procesie podejmowania decyzji [Sen 2010: 
228–230. Por. też Kwarciński 2011: 147]. Takie rozumienie wolności 
zgodnie z zamierzeniem autora przyczynia się do pogłębienia per-
spektywy rozważań w stosunku do ujęć proponowanych przez utyli-
tarystów, ponadto wydaje się interesującą propozycją dla nauk praw-
nych, na których gruncie prawnie chronione wolności pojmuje się 
zazwyczaj wąsko – jako możliwości podjęcia działania albo jego za-
niechanie. Może być ono zwłaszcza użyteczne przy analizie i ocenie 

jąca uwaga. Co prawda stanowi ona dość istotną teoretyczną odpowiedź  na teorię instru-
mentalizującą prawo, na przykład ekonomiczną analizą prawa i ważną ich krytykę, jednakże 
jej ograniczenie polega na bazowaniu niemal wyłącznie na amerykańskim systemie prawa. 
Ponadto odwołanie się do moralności sędziów bywa niekiedy słabą gwarancją sprawiedliwo-
ści rozstrzygnięcia (przykładem mogą być zbrodnie sądowe w  państwach komunistycz-
nych). Por. też Dyzenhaus 2007: 67–69.    
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regulacji o charakterze moralistycznym i paternalistycznym, które – 
zwykle w  imię jakiegoś dobra, jakiemu przyznają wyższy status  – 
ograniczają wykorzystanie wolności nie tylko jako samej możliwości 
działania, ale także ingerują w  sam proces decyzyjny27. Poza tym 
w  badaniu takich regulacji posiłkowo posłużyć się można testem 
bezstronnego obserwatora, analizując, czy w istocie określone dobro 
zasługuje, by je w ten sposób za pomocą prawodawstwa promować.   

Rozważania na temat wolności pozwalają Senowi na przejście do 
właściwej koncepcji zdolności (capabilities)28. Zdolnościami jednost-
ki są pewnego rodzaju władza (a  kind of power)  – rzeczywiste, 
wszechstronne możliwości „osiągania tych rzeczy, które ma ona po-
wód, by cenić” (those things that she has reason to value) [Sen 2010: 
270, 231]. Zwrócić trzeba uwagę, że Sen wskazuje tutaj nie na okre-
ślone stany czy rzeczy, które osoba uważa za wartościowe, lecz na 
takie, co do których istnieją powody, by je za takie uznawać, co 
oznacza, że sąd jednostki dotyczący ich oceny musi być zweryfi ko-
wany z bezstronnej pozycji. Przy czym takie zobiektywizowanie po-
jęcia zdolności uprawnia Sena do stwierdzenia, że generuje ono zo-
bowiązanie moralne po stronie innych osób (s. 271). Kwestia 
uniknięcia subiektywizmu ocen ma istotne znaczenie także dla oce-
ny ingerencji prawa w  wybory jednostek. Wykorzystajmy podany 
przez noblistę przykład prawa mieszkających w państwach Zachodu 
imigrantów pochodzących z innych części świata do utrzymania do-
tychczasowego sposobu życia. Noblista słusznie rozgranicza robie-

27 Na temat moralizmu prawnego i paternalizmu prawnego zob. Pietrzykowski 2005: 104–
127. Jak nie bez racji uważa Andrea Villani, powstaje jednak pytanie (na które na gruncie 
koncepcji Sena nie ma jednoznacznej odpowiedzi), czy niekiedy regulacje paternalistyczne 
nie są uzasadnione, chociażby w odniesieniu do osób uzależnionych od alkoholu czy środ-
ków odurzających, które swoim zachowaniem szkodzą sobie, a także – bezpośrednio albo 
pośrednio – innym członkom społeczeństwa (jako przykład takiej pośredniej szkody można 
sobie wyobrazić znaczne pogorszenie sytuacji materialnej dzieci kogoś, kto stał się narko-
manem), Villani 2012: 343–345. Rzecz jasna, akceptacja takiego paternalizmu oznacza 
przyjęcie – chociaż w części – utylitarystycznego puktu widzenia.  
28 Podobnie jak czyni to Marta Soniewicka, termin capabilities tłumaczę jako „zdolności”. 
Por. Soniewicka 2010: 59 (przypis). 
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nie czegoś od bycia wolnym do robienia tego [zob. Sen 2010: 237–
238]. W związku z tym choćby kultywowanie tradycyjnego modelu 
rodziny przez tych imigrantów wymagałoby decyzji wszystkich za-
interesowanych, a więc członków takiej rodziny. Jeżeli w gwaran-
tującym zachowanie wolności (rozumianej w  sensie senowskim) 
procesie podejmowania decyzji, porównując dotychczasowy model 
życia z tym, który przeważa w ich nowym kraju zamieszkania, zde-
cydowaliby się na pozostanie przy tym pierwszym, państwo nie po-
winno w  to ingerować. Wiadomo jednak, że istnieją zwyczaje 
i praktyki – dotyczące na przykład bigamii czy pozycji kobiety w ro-
dzinie – uznawane za niezgodne z wartościami kultury Zachodu. 
Sen przyznaje zresztą, że niektóre z nich w oczywisty sposób godzą 
w  wolność jednostki i  bezwzględnie nie powinny być tolerowane. 
Przy ustanawianiu zakazów ich dotyczących trzeba brać pod uwagę 
wyłącznie kwestię wolności osoby – członka danej grupy etnicznej. 
Myśliciel stanowczo odrzuca pogląd, według którego zakaz taki 
można oprzeć na argumencie, że są one obraźliwe dla obywateli na-
leżących do kultury dominującej albo agresywnie narzucają warto-
ści obce tej kulturze29. Problem pojawia się jednak, kiedy ustawo-
dawca chce zakazać określonych praktyk dotyczących życia 
rodzinnego lub je ograniczyć, ponieważ tylko potencjalnie mogą 
one godzić w wolność jednostki. Wydaje się, że opracowane przez 
Sena capabilities approach może być pomocne przy rozstrzyganiu 
o takich regulacjach. Aplikowanie tego podejścia do tych przypad-
ków sprowadza się – jak sądzę – do rozpatrzenia dwóch zagadnień: 
czy planowana regulacja przyczynia się do poszerzenia sfery capabi-
lities jednostek oraz czy nie prowadzi jednak do zawężenia tej sfery, 
pozbawiając istotnych możliwości dotyczących kultywowania ce-
nionych przez nią zwyczajów (oczywiście może zaistnieć stan, że 
ten sam akt prawny zwiększa możliwości jednostki w  jednym ob-

29 Sen 2010: 237 (przypis). Argument ten zdaniem Sena dotyczy nie osób bezpośrednio 
zainteresowanych, lecz ich sąsiadów, dlatego z punktu widzenia capabilities approach powi-
nien być odrzucony.
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szarze, zmniejszając je zarazem w innym). Wymaga to jednak uzu-
pełnienia argumentacji hinduskiego myśliciela o  dodatkowe ele-
menty i założenia, tak aby uniknąć paternalizmu prawnego, którego 
Sen nie aprobuje, oraz właściwie wywarzyć „zyski” i „straty” w za-
kresie obszaru wolności jednostki, do jakich prowadzić może pro-
jektowane unormowanie. Oznacza to jednak wyjście poza zakres 
problemów analizowanych przez samego Sena. 

Koncepcja zdolności służy Senowi przede wszystkim do oceny 
jakości życia30. Koncentruje się on zatem głównie – jeśli nie wyłącz-
nie – na sprawiedliwości dystrybucyjnej. W przeświadczeniu same-
go autora jego podejście oznacza przejście od spojrzenia koncentru-
jącego się na „środkach do życia” do koncepcji podkreślającej 
„aktualne możliwości życia”31. Przy użyciu swojej koncepcji, ujmują-
cej biedę jako pozbawienie określonych zdolności (capability depri-
vation), Sen konstruuje „wolność do tego, by wieść dobre życie” (fre-
edom to lead a good life), co uchodzić może za politycznie dyskusyjne 
[zob. Sen 2010: 254, 260, 265]. Zresztą ekonomista nie ukrywa, że 
jego teoria uzasadnia tak zwane welfare state w wariancie europej-
skim, które jest najbliższym mu modelem państwa [s. 267, przypis]. 
W takiej mierze, w jakiej jakość życia zależy od obowiązującego bądź 
postulowanego prawa, koncepcja ta może mieć pewne znaczenie dla 
nauk prawnych, lecz – jak się zdaje – w mniejszym stopniu dla fi lo-
zofi i prawa sensu stricto (to znaczy ogólnej fi lozofi i prawa, a nie fi lo-
zofi i konkretnych instytucji). Do takiej opinii skłania sam charakter 
„teorii społecznego wyboru”, która umożliwia otrzymanie tylko 
cząstkowych rezultatów. Jak bowiem ekonomista przekonuje, nie 
można przedstawić pełnego uporządkowania capabilities. Sen do-
wodzi, że jeżeli mamy trzy zdolności: x, y i z, to w wyniku badania 
stwierdzić można na przykład, iż y znajduje się nad x i  z, lecz nie 
daje to podstaw do wyboru między x a z [s. 298, 399–400]. W da-

30 Sen podkreślał kwestię jakości życia we wcześniejszych pracach, zob. Sen 2002: 39. 
31 Sen 2010: 233. Zamierzeniem Sena było poszukiwanie lepszej perspektywy niż ta, któ-
rą oferuje stosowana przez Rawlsa kategoria „dóbr podstawowych”. Zob. też Sen 2002: 
99–108.
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nych okolicznościach mogą zaś występować różne, dobrze uzasad-
nione i rywalizujące ze sobą, racje, by w określony sposób dokony-
wać redystrybucji dóbr. Dla zilustrowania trudności, Sen poddaje 
analizie przypadek, w którym jedna zabawka – fl et – ma przypaść 
jednemu z trojga dzieci, przy czym jedno z nich ją wykonało, a więc 
przyznanie jej jemu zgadzać się będzie z zasadą „każdemu według 
jego pracy” (głoszoną przez libertarian oraz niektórych socjalistów), 
drugie potrafi  grać na fl ecie, zatem przekazanie zabawki jemu pro-
wadziłoby do maksymalizacji użyteczności, a  trzecie jest najbied-
niejsze, stąd otrzymałoby instrument muzyczny, gdyby brać pod 
uwagę wyłącznie zasadę, iż redystrybucja ma odbywać się w intere-
sie najmniej uprzywilejowanych (zgodnie ze stanowiskiem głoszo-
nym przez Th omasa Nagela, według którego najpilniejsze potrzeby 
powinny być zaspokojone w pierwszej kolejności)32. W takich przy-
padkach zdaniem Sena określone społeczeństwo samo, w  ramach 
prowadzących do konsensusu negocjacji, powinno zdecydować, 
której z  zasad sprawiedliwości należy przyznać pierwszeństwo33. 
Jednakże – jak zasadnie zauważa zazwyczaj przychylny tezom Sena 
włoski autor, Andrea Villani – negocjować można zasady dystrybu-
cji dóbr, inaczej zaś rzecz się ma ze sprawiedliwością wyrównawczą, 
w której przypadku pole negocjacji jest niewielkie czy zgoła żadne34. 

32 Zob. Sen 2010: 12–15, 397–398. Na temat priorytetowego traktowania najbardziej po-
trzebujących zob. Nagel 1997: 135–160.
33 Pisząc podczas II wojny światowej swój esej o sprawiedliwości, Chaim Perelman docho-
dził do podobnego jak Sen przekonania, że nie ma sprawiedliwości doskonałej, a różnych 
formuł – jak to określał – „sprawiedliwości konkretnej”, a więc np. „każdemu według za-
sług”, „każdemu według potrzeb” czy „każdemu według jego dzieł”, nie sposób ze sobą po-
godzić, a formuły te dodatkowo obciążone są arbitralnością, naczelna wartość, którą każda 
z nich afi rmuje, jest bowiem narzucana. Formułował jednak myśl, której u Sena brakuje, 
a  mianowicie, że należy poszukiwać swoistego wspólnego mianownika różnych formuł 
sprawiedliwości. Sugeruje nadto – nieco w duchu rozważań Radbrucha – iż ów wspólny ele-
ment stanowi równość traktowania wszystkich podmiotów przynależnych do tej samej ka-
tegorii (np. istot ludzkich). Zob. Perelman 1959: 110–112. 
34 Villani 2012: 349 (przypis). Jako przykład nienegocjowalnej sytuacji dotyczącej sprawie-
dliwości retrybutywnej autor podaje biblijny „wyrok Salomona”.   
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Odwołując się do przykładu odpowiedzialności cywilnej, można 
wskazać, że jakkolwiek przedmiotem wyboru społecznego mogą 
być – i są – szczegółowe zasady odnoszące się do wymiaru odszko-
dowania lub zadośćuczynienia, trudno jednak bez popadania 
w sprzeczności negocjować zasadę będącą podstawą powstania tej 
odpowiedzialności: „kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, 
powinien ją naprawić”35. Ponadto Sen nie wskazuje żadnych zasad – 
czy może trafniej: metazasad – według których takie pertraktacje 
miałyby być dokonywane36.

Podejście Sena rodzi wiele trudności w  przypadku porównań 
różnych sytuacji. Zresztą rozważając kwestię ubóstwa, sam myśli-
ciel musiał się z tymi trudnościami zmierzyć. Otóż zdefi niował on 
ubóstwo jako „niemożność osiągania pewnego minimalnego, ak-

35 W prawie polskim: art. 415 Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 (DzU nr 16, poz. 93, 
z późniejszymi zmianami). Jak już wspomniano, ekonomiczna analiza prawa dopuszcza moż-
liwość negocjacji tej zasady, lecz konkluzje tego nurtu prowadzą do rozbicia kategorii sprawie-
dliwości. Trzeba jeszcze dodać, nawet w postępowaniu karnym, będącym procedurą nastawio-
ną na realizację sprawiedliwości retrybutywnej, istnieje instytucja mediacji (w Polsce: art. 23a 
oraz 489–495 Kodeksu postępowania karnego z 6 czerwca 1997, DzU nr 89, poz. 555, z póź-
niejszymi zmianami), stanowiąca wyraz modnej ostatnio koncepcji „sprawiedliwości napraw-
czej” (restorative justice), lecz dotyczy nie zasady odpowiedzialności, lecz przede wszystkim 
sposobu zadośćuczynienia pokrzywdzonemu, co może mieć wpływ na wymiar kary. Jednakże 
przeciwstawianie „sprawiedliwości naprawczej” pojęciu sprawiedliwości retrybutywnej – jak 
czynią to radykalni przedstawiciele abolicjonizmu, którzy chcą pozostawić ustalenie zasad od-
powiedzialności za przestępstwo pokrzywdzonemu i samemu sprawcy – prowadzi do pojawie-
nia się wyraźnych sprzeczności, istnieją bowiem czyny, których skutki nie mogą być w dosłow-
nym sensie naprawione. Istnieje wszakże znaczna różnica między np. kradzieżą 500  zł 
i zabiciem człowieka. Zob. Ciepły 2009: 189–200. Na temat sprawiedliwości naprawczej zob. 
Consedine 2004.
36 W tym miejscu można zaznaczyć, że wskazania takich wytycznych stanowiło zamierze-
nie koncepcji Wojciecha Sadurskiego, który opierając się na stwierdzeniach Joela Feinberga, 
doszedł do przekonania, że sprawiedliwość oznacza równowagę między ciężarami wynikają-
cymi z odgrywanych przez jednostkę ról społecznych a społecznymi nagrodami, zadaniem 
prawa staje się zatem przywracanie zakłócanej „równowagi obciążeń i korzyści”, zob. Sadur-
ski 1988: 38–45. Choć drogi argumentacji Sadurskiego są całkowicie odmienne od tych, 
którymi podąża Sen, obu autorom przyświeca ten sam ideał wolności pozytywnej sformuło-
wany przez Johna Stuarta Milla.
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ceptowanego poziomu podstawowych zdolności”37. Takie zaś uję-
cie wymaga już osądu – choćby dokonywanego w odniesieniu do 
poziomu zamożności społeczeństwa  – jakie zdolności są podsta-
wowe, a więc swego rodzaju uporządkowania tych zdolności38. Wy-
daje się, że niektóre stany deprywacji (deprivation), tj. pozbawienia 
możliwości realizacji zdolności – takie jak głód, bezdomność, epi-
demie – hinduski fi lozof i ekonomista uważa za tak wymowne, że 
nie wymagają obszerniejszego uzasadnienia. Zgadzając się właści-
wie, że takie stany miewają miejsce, trzeba jednak zwrócić uwagę, 
iż w praktyce zdarza się niezmiernie wiele sytuacji mniej oczywi-
stych, w  których trzeba przyjąć jakieś pryncypium redystrybucji 
zasobów. Pojawia się też kwestia niejako odwrotna. Jak bowiem 
stwierdza przytaczany już Andrea Villani, Sen nie wskazuje, w ja-
kim zakresie społeczeństwo ma umożliwiać jednostce urzeczy-
wistnienie jej zdolności, a więc – by użyć języka Sena – przełożenie 
ich na „funkcjonowania” (functionings). Czy na przykład wybitny 
artysta ma uzasadnione roszczenie domagać się, by społeczeń-
stwo, przez dostarczanie mu określonych środków, zapewniało mu 
rozwój twórczy? [Villani 2012: 333–334]. Innymi słowy: jakkol-
wiek Sen koncentruje się – co Villani zaznacza – na realizacji pod-
stawowych capabilities, to jednak na gruncie jego koncepcji pojawia 
się istotny problem uzasadnionego – z punktu widzenia capability 
approach  – zakresu działań państwa. Tymczasem argumentacja 
hinduskiego myśliciela nie daje podstaw, by go rozstrzygnąć (choć 
przyjąć trzeba, że nie jest on zwolennikiem państwa paternali-
stycznego). Przy tym wszystkim, jeżeli nawet przyjąć za Senem, że 
problem sprawiedliwości dystrybucyjnej rozwiązywać należy in 
concreto, pojawia się pytanie, czy to samo można powiedzieć 
o sprawiedliwości retrybutywnej. 

37 Sen 2000: 132. Por. też Sen 2002: 105–112 i Soniewicka 2009: 58–59.
38 Trzeba jednak zaznaczyć, że ekonomista pozostaje sceptyczny co do trafności wszelkich 
mierników ubóstwa, nawet tych, przy których opracowaniu uczestniczył; zob. Sen 2000: 
124–129.
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Prawa człowieka a prawo stanowione 

Amartya Sen sporo miejsca poświęca zagadnieniom praw człowie-
ka. Z uwagi na przedmiot niniejszych rozważań szczególnie intere-
sujące są dwa zagadnienia: po pierwsze, co myśliciel rozumie pod 
pojęciem prawa człowieka i w jaki sposób odróżnia „prawa człowie-
ka” od innych praw czy uprawnień przysługujących człowiekowi, 
a po drugie, jak ujmuje relację między prawami człowieka a prawem 
pozytywnym, a zatem czy uważa prawa człowieka za miernik spra-
wiedliwości prawa. Przeanalizowanie tych zagadnień pozwoli w peł-
ni ukazać miejsce prawa w koncepcji Sena. 

Zastanawiając się nad tym, czym są „uprawnienia” (rights)39, Sen 
krytycznie odnosi się do abstrakcyjnego defi niowania tego pojęcia 
przez Roberta Nozicka, który uważał, że uprawnienia są określone 
w warunkach izolacji jednostki od innych ludzi. Uznaje je bowiem 
za zdefi niowane w wyniku procesu, który można pojmować w kate-
goriach teorii gier [Sen 2010: 314–317]. Paradoksalnie nieco, tak 
rozumiejąc uprawnienia, Sen przechodzi na pozycje bliskie Edmun-
dowi Burke’owi, według którego istnieją tylko określone uprawnie-
nia w ramach konkretnego społeczeństwa40. Na gruncie takiego ro-
zumienia nie można zasadnie twierdzić, by uprawnienia jednostki 
miały jakąś treść znajdującą się ponad czy poza prawem stanowio-
nym. Ten sposób postrzegania uprawnień siłą rzeczy musi rzutować 
na rozumienie praw człowieka. 

Przechodząc do kwestii praw człowieka, Sen uważa, że prokla-
macje tych praw są „rzeczywiście silnymi etycznymi oświadczenia-
mi w  odniesieniu do tego, co powinno być zrobione” [Sen 2010: 
357]. Status tych praw zatem jego zdaniem jest zupełnie inny niż 

39 Termin rights w  języku polskim lepiej oddaje termin „uprawnienia” niż „prawa”, które 
bardziej kojarzą się z prawem w znaczeniu przedmiotowym. Ewentualnie użyć można ter-
minu „prawo podmiotowe” (subjektives Recht), który został przejęty z XIX-wiecznej nauki 
niemieckiej i początkowo odnosił się do prawa prywatnego.
40 Por. Filipowicz 2006: 271.
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prawa stanowionego41. Prawa człowieka odnoszą się w tym ujęciu 
do pewnych istotnych  – pojmowanych przez Sena jako stany fak-
tyczne – wolności (freedoms) jednostki i istniejącego po stronie spo-
łeczeństwa zobowiązania, by w taki bądź inny sposób wspierać te 
wolności, przy czym to zobowiązanie może mieć charakter i nega-
tywny, i pozytywny. Sen polemizuje z Josephem Razem, dowodząc, 
że bazą praw człowieka według niego nie może być interes – zarów-
no własny, jak i  innych osób. Wobec tego za właściwą podstawę 
praw człowieka uważa wolność wyboru, i to zarówno odnoszącego 
się do rozwijania własnego interesu, jak i do podejmowania działań 
zmierzających w innych kierunkach, tak aby każdy mógł wieść życie 
zgodnie z przyjętymi przez siebie priorytetami [Sen 2010: 357–358, 
376–379]. Broni przy tym statusu praw społecznych i ekonomicz-
nych jako praw człowieka (s. 385), dowodząc, że prawa te są rów-
nież niezwykle istotne z punktu widzenia realizacji capabilities. 

Hinduski myśliciel doskonale rozpoznaje krytykę odnoszącą się 
do samego pojęcia praw człowieka, a  także kategorii praw socjal-
nych, prowadzoną zresztą z  bardzo różnych perspektyw. Dlatego 
też stwierdza, iż żeby jakąś wolność uważać za część praw człowie-
ka, powinny istnieć istotne powody, by na tę akurat wolność zwra-
cać poważną uwagę. Czy jednak sam takie powody wskazuje? W jego 
przekonaniu z pewnością wolności będące składową praw człowieka 
muszą spełniać test „bezstronnego obserwatora”. Ponadto na sta-
tus praw człowieka zasługują tylko te uprawnienia, które mają od-
powiedni stopień społecznej ważności, stąd Sen przeczy, by na 
przykład za takie mogło być uznane prawo do niebycia niepokojo-
nym przez sąsiadów o dziwnych porach [2010: 358–359, 367–368]. 
Rozważania Sena nieuchronnie wiodą do konkluzji, że wszelkie pra-
wa podmiotowe (uprawnienia), którym bezstronny obserwator 
przyzna walor dużej społecznej istotności i które dotyczą roszczeń 

41 Zob. Kwarciński 2011: 146. Jak Sen podaje za Immanuelem Kantem, obowiązki, które 
generują prawa człowieka, mają zresztą różny charakter. Zakaz naruszenia cudzego prawa 
ma charakter obowiązku zupełnego, natomiast pomoc temu, czyje prawa są naruszane  – 
niezupełnego.
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do zagwarantowania określonych wolności, jakie dają się etycznie 
uzasadnić, mogą zostać uznane – niezależnie od treści – za prawa 
człowieka. Takie ujęcie zagadnienia prowadzić musi do znacznego 
rozszerzenia zakresu przedmiotowego praw człowieka, które już 
dzisiaj stanowią niezwykle heterogeniczny konglomerat uprawnień 
o rozmaitym pochodzeniu ideowym, a wprowadzenie przez Karela 
Vasaka typologii wyodrębniającej ich trzy generacje [zob. Nowak 
1993: 106] jest tylko mocno niedoskonałą próbą intelektualnego 
uporządkowania zjawiska. Warto tutaj posłużyć się przykładem: 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej w rozdziale IV, zatytu-
łowanym „Solidarność”, a  dotyczącym praw ekonomicznych i  so-
cjalnych, nadaje charakter takiego prawa ochronie konsumentów 
(art. 38)42. Z pewnością istnieją znaczące racje moralne, by chronić 
prawa konsumentów, którzy zwłaszcza w przypadku transakcji na 
rynkach o strukturze oligopolistycznej i monopolistycznej znajdują 
się w słabszej pozycji niż podmioty profesjonalne, z którymi zawie-
rają umowy. Ponieważ w  zasadzie wszyscy członkowie społeczeń-
stwa występują jako konsumenci, społeczna ważność tych praw jest 
bardzo duża. Występuje także spory nacisk ze strony społeczeń-
stwa, by gwarantować konsumentom należyty poziom ochrony, 
czego przejawem jest dość prężne funkcjonowanie organizacji kon-
sumenckich. Wypada też przyjąć, że bezstronny obserwator zaak-
ceptowałby nadanie przez ustawodawcę sporego priorytetu pra-
wom konsumentów. Czy jednak to wszystko wystarczy, by nadać 
tym prawom status praw człowieka? Czy włączając kolejne katego-
rie praw w obręb pojęcia praw człowieka, nie spowodujemy czasem, 
że pojęcie to – oznaczające pierwotnie najbardziej fundamentalne 

42 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, przyjęta przez Parlament Europejski i pro-
klamowana w Nicei 7 grudnia 2000 r., mocą postanowień podpisanego w roku 2007 trakta-
tu z Lizbony zmieniającego traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską stała się częścią prawa traktatowego UE. Trzeba jednak zwrócić uwagę na ogra-
niczony zakres zastosowania Karty, która wiąże instytucje i organy UE, a państwa człon-
kowskie „wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii” (art. 51 ust. 1). Na temat 
złożonych problemów prawnych związanych z Kartą. Zob. Kamiński 2009: 37–48.     
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prawa dla jednostki  – załamie się pod swoim własnym ciężarem 
i straci zupełnie na praktycznym znaczeniu?43 Pozostawiając te py-
tania w  zawieszeniu, zauważyć tylko można, że koncepcja Sena 
w niewielkim tylko stopniu pozwala rozwiązać problemy łączące się 
z ideą praw człowieka44.     

W praktyce pojawić się mogą – i pojawiają się – sytuacje, w któ-
rych żeby zagwarantować realizację określonego prawa, należy  – 
przynajmniej w jakiejś mierze – poświęcić inne prawo, które także 
uznane zostało za prawo człowieka. Może się choćby tak zdarzyć – 
by przywołać sytuacje, na które wskazuje sam Amartya Sen – że za-

43 Najczęściej przyjmowana koncepcja praw człowieka zakłada uniwersalność tych praw 
oraz ich przyrodzony i niezbywalny charakter, a za ich podstawę przyjmuje godność czło-
wieka. Zob. Piechowiak 1999: 13, 77–133, 343–366. Koncepcja ta nie rozwiązuje jednak 
wielu problemów, które pojawiają się na gruncie pozytywnego prawa praw człowieka i wią-
żą się z  heterogenicznością aktów prawnomiędzynarodowych regulujących tę materię. 
Niektórzy fi lozofowie prawa podjęli wysiłek, by wypracować kryterium pozwalające na wy-
różnienie „praw człowieka” spośród innych dobrze uzasadnionych praw podmiotowych. 
John Finnis [2001: 223–253], broniąc kategorii praw człowieka z perspektywy idei prawa 
natury, przyjmował, że istnieją absolutne prawa człowieka, spośród których najbardziej 
oczywiste jest prawo do życia. Z kolei John Rawls [2001: 116–120] uważał, że koniecznym 
warunkiem, uprawniającym do określenia danego ludu jako „przyzwoity”, jest przestrzega-
nie „wolnościowych” praw człowieka, takich jak prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa, 
wolność sumienia, wolność słowa i stowarzyszeń, własność indywidualną, jak też wolność 
od tortur i pracy przymusowej. Te zatem prawa w jego koncepcji wydają się fundamentalne 
(przy czym Rawls nie zaliczył do nich równości politycznej, gdyż według niego państwem 
przyzwoitym może być też państwo, gdzie pełnię praw politycznych mają wyznawcy okre-
ślonej religii, np. islamu). Zob. Porębski 2006: 20–21. Niektórzy zaś autorzy (m.in. Micha-
el Ignatieff ) proponują inny, „negatywny” test uznania jakiegoś prawa za prawo człowieka, 
opierający się na wskazaniu czynników, które zgodnie z wszystkimi doktrynami ludzkiego 
rozwoju prowadzą do zniszczenia życia, i jest to obiecująca droga rozumowania; zob. Man-
dle 2009: 66–73. Podobnie (choć bez używania terminu „prawa człowieka” i w odniesieniu 
w  zasadzie tylko do praw negatywnych): Dershowitz 2005: 4–10. Wydaje się jednak, że 
problem ten nie doczekał się jeszcze na gruncie myśli prawnej satysfakcjonującego rozwią-
zania.
44 Martha Nussbaum twierdzi, że capability approach zawiera tę samą treść, co prawa czło-
wieka pierwszej i drugiej generacji, por. Kwarciński 2011: 145–146. Wydaje się jednak, że 
teoria zdolności legitymizuje znacznie szerszy katalog pozytywnych, a także negatywnych 
praw jednostki, niż przyjmowane obecnie jurydyczne koncepcje praw człowieka.
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pobieżenie klęsce głodu na jakimś obszarze, a więc zabezpieczenie 
prawa do życia pewnych grup ludności – oznaczać będzie narusze-
nie prawa do korzystania z owoców własnej pracy. W takim przy-
padku niezbędne będzie dokonanie ważenia praw45. Tymczasem 
Sen nie tylko odrzuca ideę postulowanego przez Th omasa Scanlona 
„rankingu praw”, który miałby być pomocny w razie zaistnienia ta-
kich właśnie konfl iktów, ale wręcz stwierdza, że konfl ikty te wcale 
nie muszą być rozwiązywane przy użyciu czystej typologii praw 
bądź niebiorącego pod uwagę kontekstu „rankingu praw” [Sen 
2010: 377 (przypis)]. Rzecz jasna, argument, że za każdym razem 
należy uwzględniać kontekst sytuacji, jest przekonujący, lecz za 
jego pomocą Sen ucieka od podjęcia jakiejkolwiek próby zmierzenia 
się z problemem.  

Jak już wspomniano  – dla Sena prawa człowieka są etycznymi 
proklamacjami, które mogą pochodzić zarówno od jednostek bądź 
ich grup, organizacji, jak też instytucji [2010: 359]. Same w sobie 
nie mają zatem żadnej treści prawnej46. Powołując się na pogląd fi -
lozofa prawa Herberta L.A. Harta, według którego koncepcje praw 
moralnych – choćby „praw naturalnych” – mogą inspirować ustawo-
dawstwo, Sen przyjmuje, iż relacja między prawami człowieka a pra-
wem pozytywnym polega wyłącznie na tym, że te pierwsze moty-
wują ludzi do żądania określonych zmian w  prawie stanowionym 

45 Kwestię ważenia uprawnień rozpatrywał szczegółowo Ronald Dworkin, zob. Pełka 2012: 
192–207.
46 Tutaj warto wskazać, że przeciwny pogląd przedstawia Jürgen Habermas, według które-
go prawa człowieka mają charakter prawny, są bowiem wytworem racjonalnego dyskursu 
w ramach „wspólnoty komunikacyjnej”, lecz wyrażonym w strukturze pojęć prawnych, ba-
zujących na konstrukcji „prawa podmiotowego”, zob. Habermas 2009: 191–193. Przyzna-
nie prawom człowieka takiego statusu ma niebagatelne znaczenie także z powodu specy-
fi cznej roli, jaką niemiecki fi lozof przypisał tworzonemu w  racjonalnym dyskursie prawu 
pozytywnemu. Mianowicie, uważa on, że rolą tego prawa jest wzmocnienie danych instytu-
cji społecznych wówczas, kiedy pozbawione uwierzytelnienia, jakie dawała tradycja, stają 
się słabsze, zob. Habermas 2005: 133 i n. W takim rozumieniu pozytywizacja praw człowie-
ka postrzegana jest jako skuteczna reakcja na kryzys liberalnego ujęcia relacji: jednostka – 
społeczeństwo – państwo.    
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i uzasadniają podjęte działania47. Prawa nie stanowią więc według 
niego minimum treści, które urzeczywistniać musiałoby prawo sta-
nowione. Jeżeli prawa człowieka stanowią jakiś probierz czy kryte-
rium oceny prawa pozytywnego, to jedynie w  warstwie moralnej, 
nie są zaś kryterium obowiązywania prawa stanowionego, a  więc 
podstawą sądu, iż akty normatywne niezgodne z prawami człowie-
ka tracą walor prawa obowiązującego. Sen w istocie rzeczy przyjmu-
je rozdział prawa i moralności, a stanowisko, które wyraża, należy 
nazwać pozytywistycznym. Nie konstruuje zatem, wzorem Radbru-
cha, żadnego testu niesprawiedliwości prawa czy – szerzej – insty-
tucji48. Herbert Hart, którego Sen przytacza, wskazywał wprawdzie, 
że prawo pozytywne powinno respektować „minimum treści prawa 
natury”49, jednakże stwierdzenia samego Sena nie dają podstawy 
do przypisania mu takiego poglądu. Wydaje się wobec tego, że jedy-
nym sprawdzianem sprawiedliwości instytucji, o którym Sen pisze, 
jest osąd „bezstronnego obserwatora”. W uwagach o prawie zawar-
tych w Th e Idea of Justice Sen stawia się nie tylko w pozycji zwolen-
nika pozytywizmu, ale również sceptyka, nie traktując prawa jako 
najbardziej skutecznego środka urzeczywistnienia praw człowieka. 
Jego stwierdzenia, że nie wszystko daje się uregulować prawem po-
zytywnym, a nawet nie zawsze należy to czynić, są w dużej mierze 
przekonujące. Jednakże powstaje pytanie, jak postawić – na ile to 
możliwe  – intelektualną tamę przed wystąpieniem niesprawiedli-
wości.   

47 Sen 2010: 363–364. Sen powołuje się na artykuł Harta Are Th ere Any Natural Rights? 
(„Th e Philosophical Review” 1955, vol. 64). 
48 Trzeba tutaj podkreślić, że u Radbrucha kryterium niesprawiedliwości prawa nie stanowią 
prawa człowieka jako całość, lecz jest nim wyłącznie złamanie przyrodzonej równości ludzi.
49 Hart miał na myśli normy chroniące życie, bezpieczeństwo i własność jednostki, jak też 
pozwalające na utrzymanie i  prawidłowe funkcjonowanie określonego społeczeństwa. 
Wskazywał, że istnienie tych norm jest konieczne, ponieważ bez nich ludzie „nie mieliby 
powodu do dobrowolnego przestrzegania jakichkolwiek reguł”, zob. Hart 1998: 261–269. 
Ponadto tezę o konieczności ochrony życia wiązał występującą u ludzi chęcią życia, którą 
traktował jako oczywistą. Należy uznać, że argumentacja ta jest w  zasadzie utylitarna 
i przywodzi na myśl rozważania Locke’a i Hume’a. Zob. też Kamela 2008: 136–152.
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Konkluzje

Niezależnie od tego, czy pojmujemy prawo jako określony system 
norm (powinności), czy też jako fakt społeczny bądź psychologicz-
ny, przynależy ono do instytucjonalnej sfery ludzkiego życia. 
Amartya Sen jest myślicielem, który niejako programowo odrzuca 
koncentrowanie się jedynie na instytucjonalnej stronie sprawiedli-
wości. Zresztą noblista zdaje sobie w  pełni sprawę z  ograniczeń 
własnego stanowiska, przyznając, że w zasadzie nie odnosił się do 
sprawiedliwości proceduralnej [por. Sen 2010: 295–296]. W  tym 
zakresie Sen poprzestaje na przytoczeniu ukazanego przez Adama 
Smitha testu bezstronnego obserwatora. Rozważań dotyczących 
retrybutywnego aspektu sprawiedliwości nie prowadzi zaś w ogóle. 
Wydaje się, że prawnicy nadal będą sięgać przede wszystkim do bo-
gatszej pod tym względem teorii Johna Rawlsa. Po przeanalizowa-
niu teorii Sena przede wszystkim nasuwa się refl eksja, że jego roz-
ważania o  prawie i  prawach człowieka stanowią najmniej 
interesujący z  punktu widzenia fi lozofi i prawa element tej teorii, 
niewykraczający zasadniczo poza pozytywistyczną koncepcję prawa 
w  bogatszy sposób rozwiniętą już wcześniej zwłaszcza przez Her-
berta Harta. Zatem z tych wszystkich tutaj wskazanych powodów 
jako ujęcie globalne teoria Sena będzie chyba mieć ograniczone zna-
czenie dla fi lozofi i prawa. Z  kolei jako ujęcie lokalne teoria Sena 
może być inspirująca dla poszczególnych gałęzi prawa – choćby pra-
wa socjalnego50. Natomiast poszczególne pojęcia stworzone przez 
Sena mogą stanowić interesujący punkt wyjścia do rozważań na te-
mat prawa, w oderwaniu nawet od całości jego teorii, tak jak to ma 
miejsce w odniesieniu do szeregu tez Johna Rawlsa. Taką inspirację 
mogą zwłaszcza stanowić pojęcie wolności, które może być stoso-
wane przy ocenie regulacji paternalistycznych, oraz centralna dla 
jego myśli kategoria zdolności (capability). 

50 W  polskiej literaturze jak dotąd instytucje tego prawa nie zostały w  pełni zbadane 
z punktu widzenia capability approach.
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