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EDUKACJA  PRAWNA  Z  PERSPEKTYWY  
HUMANISTYCZNO-KRYTYCZNEJ 

Edukację prawną można rozpatrywać w dwóch podstawowych znacze-
niach. Pierwsze – wąskie – odnosi się do edukacji profesjonalnej, związanej 
z przygotowaniem do wykonywania zawodów prawniczych oraz doskonale-
niem w tym zakresie. Taką edukację określam jako prawniczą. Edukacja praw-
na w ramach drugiego – szerszego – znaczenia stanowi część składową edu-
kacji człowieka, niezależnie od wykonywanego zawodu czy przypisanej roli 
społecznej. To właśnie taka edukacja prawna, a nie prawnicza, stanowi obszar 
mojego zainteresowania. 

Edukacja prawna stanowi część edukacji obywatelskiej i jako taka jest 
doświadczeniem całożyciowym [Bîrzea i in., 2006, s. 16]. Jesteśmy świadka-
mi stale zmieniających się regulacji prawnych. Każdy z nas w ciągu swojego 
życia styka się z niezliczoną liczbą przepisów prawnych o różnym charakterze; 
wewnętrznych i zewnętrznych, lokalnych, państwowych i ponadnarodowych. 
Jesteśmy adresatami norm prawnych jako rodzice, dzieci, rodzeństwo, żony 
i mężowie, pracownicy, sąsiedzi, mieszkańcy bloku, osiedla czy miejscowości, 
właściciele ruchomości i nieruchomości, strony umów, kobiety i mężczyźni, 
obywatele danego państwa czy unii państw, aż wreszcie jako ludzie. Diame-
tralne zmiany regulacji prawnych następują obecnie nie tylko w perspekty-
wie całożyciowej, ale kilkuletniej, a nawet rocznej. Poznając zatem określone 
przepisy w toku edukacji szkolnej, a zwłaszcza podczas edukacji w szkole 
wyższej, nie mamy żadnej gwarancji, że wiedza ta pozostanie aktualna przy-
najmniej przez kilka następnych lat. Transmisja wiedzy w zakresie edukacji 
prawnej, podobnie jak w innych dziedzinach, traci na znaczeniu. Jednocze-
śnie jednak aktualna wiedza na temat obowiązujących regulacji prawnych 
i ich znaczenia jest stale „w cenie”. Wynika to z hiperprofesjonalizacji języka 
prawnego, który jest często niezrozumiały dla adresatów norm, a brak spójności 
wewnętrznej norm w ramach poszczególnych aktów prawnych, brak spójności 
systemowej, mnoży problemy w zakresie interpretacji regulacji prawnych. 
Problem funkcjonowania człowieka we współczesnej rzeczywistości prawnej 
to jednak nie tylko problem zmienności prawa i niezrozumiałości języka. 
Problemy, które musi uwzględniać współczesna edukacja prawna to przede 
wszystkim poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – jakie jest znaczenie prawa 
dla człowieka; problem koncentrujący się na tym – kto je tworzy, a przede 
wszystkim – jak je tworzy i w jakim celu; problem ambiwalencji między 
jednomyślnością a różnorodnością prawa [Geertz, 2005, s. 214 in.], a nawet 
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problem usytuowany na linii – globalny czy lokalny wymiar prawa [Smits, 
2007]. W niniejszym artykule podejmuję próbę zdefiniowania edukacji praw-
nej, określenia jej celów i funkcji oraz wskazania kompetencji w tym obszarze, 
które są istotne dla współczesnego człowieka.

Pojęcie edukacji prawnej 

Według Zbigniewa Kwiecińskiego edukacja to  „ogół wpływów (…) 
sprzyjających takiemu rozwojowi [jednostek i grup – przyp. autorki] i wyko-
rzystywaniu posiadanych możliwości, aby w maksymalnym stopniu stały się 
świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, narodowej, kultu-
rowej i globalnej  oraz by stały się zdolne do samorealizacji, niepowtarzalnej 
i trwałej tożsamości i odrębności, były zdolne do rozwijania własnego »ja« 
poprzez podejmowanie »zadań ponadosobistych«, poprzez utrzymywanie 
ciągłości własnego »ja« w toku spełniania »zadań dalekich«” [Kwieciński, 
1992, s. 13–14]. W ramach tak nakreślonej edukacji Z. Kwieciński wymienia 
dziesięć procesów składowych, a wśród nich wychowanie i jurdyfikację, którą 
określa jako:  kształtowanie świadomości prawnej, wdrażanie do realizowania 
i akceptowania czynności i ról obywatelskich [ibidem, s. 15]. Każda z tych 
płaszczyzn, zdaniem autora, jest jednakowo istotna, o czym świadczy fakt, że 
zarówno „przerosty”, jak i „niedobory” w tym zakresie doprowadzają do „pa-
tologii edukacji” [ibidem]. Wyodrębnienie tych płaszczyzn w ramach edukacji 
jest możliwe ze względu na potrzeby teoretycznej analizy, ale należy zdawać 
sobie sprawę, że są one także ściśle powiązane ze sobą. Oznacza to, że równo-
waga między tymi płaszczyznami doprowadza do wypełnienia celów edukacji, 
a jednocześnie, że działania, które mogą zostać przypisane jako mieszczące 
się „w większym stopniu” w tej, a nie innej płaszczyźnie, nie tylko nie mogą 
być oderwane od innych płaszczyzn, ale pozostają z nimi w ścisłym związku. 
Edukacji prawnej nie możemy zatem utożsamiać jednoznacznie z płaszczyzną 
jurdyfikacji. Jeżeli, analogicznie do wyżej zaprezentowanej definicji edukacji, 
przyjmiemy, że edukacja prawna to ogół wpływów, które sprzyjają takiemu 
rozwojowi jednostki lub grupy:
• by stała się w maksymalnym stopniu świadoma regulacji prawnych (lub 

praw – ale nie tylko uprawnień) obowiązujących we wspólnotach narodo-
wych, kulturowych, globalnych i lokalnych, których jest członkiem,

• by stała się także jednostką twórczą w odniesieniu do prawa, tzn. uczestni-
czyła nie tylko w procesach realizacji czy przestrzegania prawa, ale także 
jego stosowania i tworzenia, by w ten sposób także kreowała swoją tożsa-
mość i odrębność oraz

• by była świadoma wagi i znaczenia podejmowanych w tym zakresie dzia-
łań, przekraczała zdecydowanie progi doraźności, interesowności, krót-
kotrwałości,
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to sami dostrzeżemy, że w ramach edukacji prawnej widoczne jest  powiąza-
nie pomiędzy procesami składowymi, wymienionymi przez Z. Kwiecińskiego. 
Reasumując, podstawową przesłanką, która umożliwia zrozumienie modelu 
dziesięciościanu edukacji Z. Kwiecińskiego [ibidem] i usytuowaniu na jego 
tle edukacji prawnej, jest po pierwsze – dynamika tej bryły, a po drugie – rozu-
mienie tego modelu w kategorii całości, a nie wydzielonych fizycznie części.

Cele i funkcje edukacji prawnej

W nawiązaniu do zrekonstruowanej definicji edukacji prawnej nale-
ży stwierdzić, że jej celem jest nie tylko stwarzanie możliwości do uzyska-
nia przez jednostki możliwie najwyższej jakości świadomości prawnej oraz 
umiejętności posługiwania się prawem w różnych sferach funkcjonowania 
społecznego, ale także kształtowanie własnej tożsamości poprzez rozumienie 
humanistycznego i społecznego wymiaru prawa oraz podejmowanie zadań 
na rzecz zmieniania i rozwijania wspólnoty poprzez uczestnictwo zarówno 
w procesach tworzenia/zmieniania prawa, jak i rozwijanie sposobów jego two-
rzenia/zmieniania,  przy uwzględnieniu celów, charakteru procedur, sposobów 
realizacji itp. Oznacza to, że edukacji prawnej należy przypisać takie same 
funkcje, jakie przypisywane są edukacji w ogóle; czyli nie tylko funkcję adap-
tacyjną, ale także funkcje emancypacyjno-krytyczne. Taka konkluzja wydaje 
się logiczna i niebudząca zastrzeżeń nie tylko dlatego, że edukacja prawna 
wpisuje się w edukację rozumianą w sensie ogólnym, ale również dlatego, 
że źródeł celów i funkcji edukacji prawnej powinniśmy upatrywać w proble-
mach społecznych, a w tym przypadku dysfunkcjonalności prawa. Andrzej 
Kojder wyróżnił m.in. następujące symptomy dysfunkcjonalności prawa: brak 
stabilności, wiara w omnipotencję środków prawnych, traktowanie prawa jako 
własności koalicji rządzących, manipulacyjny charakter stanowienia i stoso-
wania prawa [Kojder, 1995, s. 255 i n.]. Symptomy te są łatwo identyfikowalne 
w obecnej kulturze tworzenia oraz stosowania prawa i doprowadzają do znie-
kształcenia idei państwa prawa, a właściwie – demokratycznego państwa pra-
wa [Zakrzewska, 1992, s. 328]. Funkcja emancypacyjno-krytyczna edukacji 
prawnej jest zatem szczególnie istotna. Ale czy rzeczywiście edukacji prawnej 
przypisujemy taką funkcję? Widzę tu dwa zasadnicze problemy. Pierwszy – 
to polityczne uwikłanie edukacji instytucjonalnej. W interesie państwa leży 
przecież utrzymywanie określonego ładu i/lub „realizacja władzy”, narzucanie 
określonej wizji świata [Przyszczypkowski, 1999, s. 32–36], a temu sprzyja 
edukacja prawna o charakterze adaptacyjnym. Państwu zależy na tym, by jego 
obywatele szanowali władzę i przestrzegali przepisów prawa, reprezentowali 
postawę konformizmu w zakresie przestrzegania prawa. Istotne dla państwa 
jest zatem wykonywanie prawa, a nie jego „komentowanie”. To z kolei łączy 
się z drugim problemem – a mianowicie – silnym zakorzenieniem w naszej 
kulturze pozytywizmu prawnego jako dominującego paradygmatu w myśleniu 
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o prawie [Czarnota 2006, s. 23]. Oznacza to eksponowanie  formalnej strony 
prawa oraz jego interpretację opierającą się – przede wszystkim – na treści 
i rzadko odwołującą się do czynników o charakterze zewnętrznym. Zasadni-
cze znaczenie, obok treści, przypisywane jest obowiązywaniu prawa oraz jego 
przestrzeganiu.  Dużo mniejszą wagę przywiązuje się natomiast do tego, jak 
ono funkcjonuje [ibidem, s. 21]. Dalekie jest to – rzecz jasna – od ujęcia pra-
wa w klasycznej wersji pozytywizmu prawniczego, reprezentowanego przez 
Johna Austina, ale zredukowanie zasady praworządności do koncepcji legal-
ności i rządów tekstu prawnego [ibidem, s. 25], nadaje jej nieco karykaturalny 
charakter.  W rezultacie zatem nie chodzi jednak o zmianę prawa jako taką, 
choć jego treść ma niewątpliwie istotne znaczenie. Chodzi raczej o zmianę 
podejścia do prawa, przesunięcie punktu ciężkości z prawa na społeczeństwo. 
Realizacja funkcji emancypacyjno-krytycznej przez edukację prawną oznacza 
konieczność przejścia od perspektywy postrzegania prawa jako instrumentu 
regulacji, kontroli, socjalizacji, integracji do prawa rozumianego jako insty-
tucji posiadającej wartość społeczną dla realizacji społecznych aspiracji, od 
oczekiwań sformułowanych w postaci norm prawnych, a skierowanych do 
społeczeństwa, do oczekiwań społeczeństwa w stosunku do prawa [Skąpska, 
1992, s. 80].

Kompetencje  w zakresie edukacji prawnej

Zgodnie z wcześniejszymi uwagami, należałoby wskazać dwie zasadni-
cze kategorie kompetencji w zakresie edukacji prawnej: kompetencje adapta-
cyjne i emancypacyjno-krytyczne.

Kompetencję rozumiem tu jako szczególną właściwość podmiotu wyra-
żającą się w umiejętności adekwatnego zachowania się, w świadomości po-
trzeby i konsekwencji takiego właśnie zachowania oraz w przyjmowaniu na 
siebie odpowiedzialności za nie [Czerepaniak-Walczak, 1994, s. 137]. W przy-
padku kompetencji adaptacyjnych chodzi o recepcję kulturowego przekazu, 
o osiągnięcie biegłości w określonym działaniu lub zachowaniu, dyspozycję 
do instrumentalnego działania związaną z wiedzą, umiejętnościami, moty-
wacją do działania, a także przekonaniem podmiotu o posiadanej dyspozycji. 
Kompetencje adaptacyjne pozwalają na dostosowanie działania do warunków 
wyznaczonych przez charakter otoczenia [Męczkowska, 2003, s. 694]. Mó-
wiąc natomiast o kompetencjach emancypacyjno-krytycznych, mam na myśli 
taką właściwość podmiotu, która opiera się na twórczym działaniu, twórczej 
analizie społecznego kontekstu działania, zdolności do krytycznego myślenia 
i przekształcania kulturowych wzorów aktywności [ibidem, s. 694–696].

Według Marii Czerepaniak-Walczak, kompetencja emancypacyjna jest 
wyuczalną i dynamiczną sprawnością podmiotu, wyrażającą się w dostrzega-
niu i rozumieniu podmiotowych ograniczeń i deprywacji, świadomym wyra-
żaniu niezgody na nie, obieraniu dróg do ich pokonania i osiągnięcia nowych 
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praw i pól wolności oraz odpowiedzialnego korzystania z nich w celu dosko-
nalenia siebie i otoczenia [Czerepaniak-Walczak, 1994, s. 138]. W ramach tak 
nakreślonej definicji kompetencji emancypacyjnej wskazywane są dwie ko-
herentne i integralne kategorie: kompetencje komunikacyjne, które akcentują 
świadomą ekspresję emocji i stanów intelektualnych w procesie przekształ-
cania świata oraz kompetencje instrumentalne, dzięki którym owo działanie 
związane z twórczą zmianą staje się faktem [ibidem, s. 141–142, 147–159].  
Autorka, analizując strukturę kompetencji emancypacyjnej, wymienia trzy jej 
zasadnicze elementy:
– innowacyjność – rozumianą jako „dyspozycję do świadomego przełamy-

wania i odrzucania wzorów oraz wprowadzania nowych jakościowo sta-
nów”;

– racjonalność emancypacyjną – czyli uzasadnienie własnej perspektywy 
myślowej polegającej na krytyce tego, co ogranicza w jednoczesnym po-
dejmowaniu działań uwalniających;

– odwagę – czyli gotowość do ponoszenia ryzyka i odpowiedzialność za 
własne decyzje [ibidem, s. 143–145].
W ramach edukacji prawnej istotne są zarówno kompetencje o charakte-

rze adaptacyjnym, jak i emancypacyjno-krytycznym. Pierwsze pozwalają na 
sprawne działanie wszędzie tam, gdzie otoczenie wyznacza znacznie wyższe 
standardy aniżeli te, które wynikają z intuicyjnej znajomości prawa. Umoż-
liwiają jednocześnie efektywne działanie w zmieniającej się, mało stabilnej 
rzeczywistości prawnej. Kompetencje adaptacyjne nie są jednak wystarczają-
ce, jeżeli przyjmujemy rozumienie edukacji prawnej przyjęte w niniejszym ar-
tykule. W sytuacji identyfikowalnych symptomów dysfunkcjonalności kultury 
prawnej istotna jest również krytyczna analiza prawnego aspektu otaczającej 
nas rzeczywistości,  szukanie dróg i sposobów do przekształcania kulturowych 
wzorów aktywności.  

Kompetencja emancypacyjna w zakresie edukacji prawnej  
a partycypacja społeczna

Istotnym elementem  kompetencji emancypacyjnej, zgodnie z jej struk-
turą zaproponowaną przez M. Czerepaniak-Walczak, jest działanie/aktywność 
podmiotowa. Skoro „innowacyjność” zakłada „wprowadzanie nowych jako-
ściowo stanów”, tzn. że jest ona ex definitione działaniem. To samo dotyczy 
racjonalności emancypacyjnej, która wskazuje na „podejmowanie działań 
uwalniających”. Aktywność własna, podejmowanie decyzji i ponoszenie za 
nie odpowiedzialności, podejmowanie ryzyka zmiany w oparciu o krytyczną 
analizę rzeczywistości jest wyrazem kompetencji emancypacyjnych podmio-
tu. W przypadku edukacji prawnej szczególnie ważna jest natomiast aktyw-
ność społeczna, a mówiąc bardziej precyzyjnie – partycypacja społeczna. 
W procesie tworzenia/zmieniania/rozwijania prawa niezbędne jest bowiem 
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aktywne „uczestnictwo (…) w pracach pewnego zespołu osób, włączanie się 
jednostki w sprawy grupy, szerszej zbiorowości bądź też społeczności lokal-
nej, współdziałanie jednostki z innymi” [Radziewicz-Winnicki, 2008, s. 378], 
„uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na wła-
sne życie oraz życie społeczności” [Hart, 1992]. Relacji  między kompetencją 
emancypacyjną a partycypacją społeczną należy dopatrywać się również w ra-
mach analizy  „zaawansowanych” modeli partycypacji publicznej, czyli np. 
nawiązując do klasyfikacji International Association for Public Participation 
modelu współpracy lub upodmiotowienia [Juchacz, 2007, s. 151–153]. Oba te 
modele spełniają zasadę deliberatywności i wpływu [ibidem, s. 154]. Pierwszy 
z nich oznacza partnerstwo w każdym aspekcie decyzji, włączając w to roz-
wijanie alternatyw i zidentyfikowanie preferowanych rozwiązań. Natomiast 
upodmiotowienie to umiejscowienie podejmowania decyzji w rękach wszyst-
kich podmiotów i jednocześnie wprowadzenie w życie podjętych decyzji [ibi-
dem, s. 151–153]. Oba modele zakładają, że rozwiązania, które będą wpisane 
w ich ramy, będą charakteryzowały się również takimi cechami jak: innowa-
cyjność, informatywność (poszukiwanie kompetentnego, poinformowanego 
stanowiska podmiotów, a nie chwilowej reakcji), deliberatywność, konsultacje 
ze „zwyczajnymi” podmiotami a nie – ekspertami [ibidem, s. 151]. Innowa-
cyjność zatem jako część kompetencji emancypacyjnej stanowi również cechę 
charakterystyczną modeli deliberatywno-inkluzywnych w zakresie partycypa-
cji społecznej. Jak wynika ze wskazanych wyżej cech, istotne są tu również 
kompetencje komunikacyjne, które stanowią przecież integralną kategorię 
kompetencji emancypacyjnej. Według M. Czerepaniak-Walczak, kompetencje 
te stanowią „warunek doświadczania i osiągania wolności i sprawiedliwości 
oraz są wyrazem posiadania przez osobę prawa do rozwiązywania własnych 
problemów, bez ograniczania autonomii innych ludzi. Dzięki nim prawo jako 
regulator interakcji społecznych ma szansę stać się formą porozumienia ludzi 
w warunkach współistnienia wolności, a nie narzędziem rządzenia i dominacji 
jednych nad drugimi” [Czerepaniak-Walczak, 1994, s. 147]. 

Partycypacja społeczna jest zatem wyrazem kompetencji emancypacyj-
nej. Wpisuje się w obie, integralne dla niej, kategorie; kompetencje komunika-
cyjne i instrumentalne. Dotyczy to w szczególny sposób procesów tworzenia/
zmieniania/rozwijania prawa, jeżeli proces ten sytuujemy w ramach demokra-
cji uczestniczącej i jeżeli prawo ujmujemy jako deliberatywną sferę demokra-
cji [J. Habermas, 1983,  Deflem, 2010, s. 170–171]. 

Podsumowanie

Dynamika zmian współczesnego świata implikuje w sposób naturalny 
zmiany w zakresie prawa. Wszak, jak powiedział Clifford Geertz, prawo nie 
jest jedynie dodatkiem do moralnie (lub niemoralnie) ukształtowanego już 
społeczeństwa, lecz jego aktywną częścią, włącza się w nurt innych zjawisk 
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kulturowych [Geertz, 2005, s. 214]. Problemy i kryzysy społeczne w sposób 
naturalny dotyczą również prawa. Stąd obecna dysfunkcjonalność prawa, czy 
mówiąc szerzej kultury prawnej. Dotyczy to bowiem nie tylko samego prawa 
stanowionego, ale świadomości prawnej. Odnosi się również do wszystkich 
jego płaszczyzn funkcjonowania; płaszczyzny tworzenia, stosowania i prze-
strzegania/realizowania prawa. Na problem kryzysu kultury prawnej możemy 
spojrzeć także z nieco innej perspektywy. Jeżeli za Zygmuntem Baumanem 
przyjmiemy, że kultura utraciła swoje zdolności ładotwórcze [Bauman 2000, 
s. 186], to z problemem tym boryka się również prawo. Zdaniem C. Geertza, 
prawo uczy się, jak przetrwać bez pewników, które legły u jego podstaw i jak 
ogarnąć brak jednomyślności [Geertz, 2005, s. 213–215]. Być może nie należy 
zatem rozpatrywać tego w kategoriach kryzysu, tylko specyfiki współczesnej 
rzeczywistości. Niezależnie jednak od przyjętej perspektywy, pewne jest jed-
no; jednostronna deterministyczna edukacja prawna mnoży tylko problemy. 
Ujęcie techniczne [Giroux, 2010, s. 158] czy technologiczne [Malewski, 2001, 
s. 184] edukacji prawnej nie może być jedynym. Tymczasem, jak sądzę, to ono 
właśnie dominuje w praktyce edukacyjnej1. Wiedza ulega stosunkowo szyb-
kiej dezaktualizacji. Posiadanie tej wiedzy jest istotne, ale nie gwarantuje tego, 
że potrafimy się nią „posłużyć” w konkretnych sytuacjach społecznych. Na-
tomiast symptomy dysfunkcjonalności współczesnej kultury prawnej, czy też 
ujmując to inaczej – jej specyficzne cechy – dodatkowo komplikują sprawę. 
Prawo jest nie tylko mało stabilne i w wielu przypadkach „niezrozumiałe” dla 
adresatów, ale również doraźne, interesowne, wewnętrznie sprzeczne, „kolo-
nizujące”, ekskluzywne w zakresie tworzenia (czasem przy zachowaniu  po-
zorów inkluzyjności). Opierając edukację prawną tylko na przekazie wiedzy, 
nie tylko nie wyposaża się ludzi w potrzebne umiejętności, ale także blokuje 
ich rozwój oraz reprodukuje problemy obecne w tym wymiarze życia społecz-
nego. Kompetencje adaptacyjne w zakresie edukacji prawnej są bardzo ważne, 
ale tak jak w innych sferach edukacji potrzebne są również kompetencje eman-
cypacyjno-krytyczne. Potrzebne jest spojrzenie na prawo i edukację prawną 
z perspektywy humanistyczno-krytycznej, z perspektywy racjonalności her-
meneutycznej i emancypacyjnej [ibidem, s. 165-174]. Nie jest to sprzeczne 
z ideą praworządności. Wręcz przeciwnie. Wpisuje się także w cele edukacji 
prawnej, w rozwój człowieka i społeczeństwa.

1 Por. opis efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnic-
twa Wyższego – efekty odnoszące się wprost do edukacji prawnej, zostały usytuowane 
w większości obszarów kształcenia po stronie wiedzy. Rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwa-
lifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz. U. 2011 Nr 253, poz. 1520.
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Summary

Legal education in the humanistic and critical perspective

Keywords: legal education, adaptive competences, emancipatory and critical 
competences

The purpose of education is equipping citizens with the competences that 
are necessary for lifelong development, active citizenship, but also a critical 
overview of the surrounding reality and informed disagreement to the perceived 
limitations. This also applies to legal education, which is part of civic education. 
Using the term legal education, I mean part of the education of man, regardless 
of occupation or social role assigned to, and not a professional education that 
prepares for the performance of the legal profession. In this paper I analyze 
the objectives, functions and competences for legal education, stressing the 
importance of emancipatory and critical competencies in the context of human 
development and cultural and social change.


