
Adam Dyrda

Po co nam konwencjonalna reguła uznania?

Jednym z podstawowych problemów fi lozofi i prawa jest the Possibility Puzzle (Shapiro, 
2011: 66), zagadka normatywnej mocy prawa. Problem, który starają się rozwikłać 
badający istotę prawa fi lozofowie, dotyczy źródła jego autorytetu. T. Hobbes oraz 
wzorujący się na jego modelu suwerenności fi lozofowie prawa, tacy jak na przykład 
J. Austin, uznawali, że autorytet suwerena, choć mający zdolność ograniczania 
rozkazami wolności innych, sam nie może się ograniczyć, aby zrezygnować z ja-
kiejkolwiek części swoich uprawnień. Skąd bierze się jednak taki autorytet? Hobbes 
wyklucza, aby mógł on opierać się na jakichś dalszych regułach wyższego rzędu, bo 
to by prowadziło do regresu w jego uzasadnieniu. Przyjmuje zatem arbitralnie, że 
autorytet jest nieograniczony i najwyższy, a pewne, choć niezupełne, uzasadnienie dla 
tych tez stanowi jego teoria prawa natury. Z kolei H. Kelsen postuluje, aby autorytet 
najwyższej normy systemu, tak zwanej normy podstawowej (Grundnorm) po prostu 
założyć. Istnienie tej normy pozwala uzasadnić nie tylko hierarchię norm prawnych 
w systemie, lecz także wzajemny, samokreujący się charakter i wpływ norm niższych. 
Autorytet tej najwyższej normy jest tutaj pomyślany jako konieczna odpowiedź na 
kantowskie, epistemologiczne pytanie o możliwość: jak jest w ogóle możliwe pomy-
ślenie jakiegoś porządku normatywnego? Jednak odpowiedź Kelsena, podobnie jak 
wczesnych pozytywistów, stanowi arbitralne przerwanie ciągu uzasadnienia. Sądzili 
oni, że aby wyjaśnić normatywny charakter prawa, nie można wyjść poza system 
prawa, że trzeba zrobić to w jego ramach. Choć u J. Austina pojawia się wymóg 
„zwyczajowego posłuchu” (habitual obedience) wobec suwerena, to nie stanowi 
on jednak warunku normatywności jego rozkazów, a jedynie warunek efektywności 
systemu. Sama normatywność zostaje na gruncie systemu arbitralnie założona.

Istnieją także inne propozycje rozwiązania wspomnianej zzagadki, które starają się 
uciec od regresu w uzasadnieniu autorytetu. Przykładowo N. Luhmann i G. Teubner 
(por. Luhmann, 1988–89; Teubner, 2002), dokładnie analizując samokreację no-
woczesnego prawa, powiązali ją z pojęciem autopojezy (autopoesis). Koncepcja ta 
akceptuje Kelsenowskie ujęcie samokreacji norm systemu prawa, ale przeczy, że 
jedynym sposobem uzasadnienia tego stanu rzeczy jest założenie transcendentalnej 
normy podstawowej, stanowiącej ostateczny warunek obowiązywania norm systemu 
prawa. W istocie Kelsenowskie uzasadnienie jest przez nich uznane za fałszywe. 
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Ich zdaniem prawo jest rzeczywiście samo-odnoszące się (self-referential), to jest 
zwrotne i autopojetyczne: określa w sposób wiążący działania urzędników i sędziów 
dlatego, że samo się kreuje (self-constitution), samo się reguluje (sefl -regulation), 
samo się uzasadnia (self-legitimation) i usprawiedliwia (self-justifi cation). Choć 
regres zostaje przezwyciężony, można mieć poważną wątpliwość dotyczącą cyr-
kularnego charakteru uzasadnienia norm systemu.

Sytuacja, w jakiej znajdują się teorie Hobbesa, Kelsena czy Luhmanna 
i Teubnera, przypomina problem barona Münchhausena, który ugrzązł w rucho-
mych piaskach, nie mogąc liczyć na niczyją pomoc. Wyciągnął więc się własnymi 
rękoma za włosy na suchy grunt (Siltala, 2011: 172). Teoria Kelsena wymaga, 
aby arbitralnie założyć normę, uzasadniającą (zwrotne) odwoływanie się do siebie 
norm systemu, zaś propozycja autopojetyków uznaje za kwestię empiryczną to, że 
normy regulują zakres własnej kreacji, zastosowania i zmiany. Teorie tego typu 
przypominają zatem zdania logiczne mówiące coś o wszystkich zdaniach, które 
odnoszą się częściowo do siebie (jak np. zdanie „wszystkie zdania są fałszywe”), 
przez co prowokują antynomię i pozbawiają samo to zdanie części znaczenia 
w zakresie, w jakim mówią o sobie („to zdanie jest fałszywe”; por. Lagerspetz, 
2011: 130). Wszystko przez to, że rezygnują one z poszukiwania uzasadnienia 
obowiązywania norm systemu poza tym systemem. Zatem zasadniczy problem 
teorii prawa to problem regresu i cyrkularności (na różnych poziomach) uzasad-
nienia obowiązywania norm prawnych: skoro autorytet reguł zależy od innych 
reguł, a na gruncie jednej teorii (na jednym jej poziomie) reguły nie mogą same 
się do siebie odnosić, to pozostaje jedynie poszukać rozwiązania wykraczającego 
poza systemowe ujęcie norm, w szczególnym rodzaju pozasystemowego faktu. 
Nie może być to jednak fakt twardy (brute fact), gdyż tego typu redukcjonizm, jak 
wskazują nie tylko teoretycy prawa (H.L.A. Hart), ale i fi lozofowie (np. J. Searle), 
prowadziłby do nieuprawnionego wnioskowania z faktów o normach („gilotyna 
Hume’a”; por. Black, 1964).

Stąd bierze się rozwiązanie Harta: należy wytyczyć drogę pośrednią i szukać 
fundamentów prawa w przestrzeni pomiędzy twardymi faktami a moralnymi bądź 
transcendentalnymi normami. Normatywność prawa zostaje w tym ujęciu ugrun-
towana w pewnym złożonym, konwencjonalnym fakcie społecznym. Pogląd ten 
G. Postema nazywa „fundacyjnym (tj. dotyczącym fundamentów) konwencjonali-
zmem” (foundational conventionalism; Postema, 2011: 484). Jest to teza dotycząca 
istnienia, natury i mocy normatywnej prawa, zgodnie z którą prawo może istnieć 
i mieć moc normatywną tylko, jeśli jest oparte na praktyce społecznej określonego 
rodzaju. Konwencjonalna reguła uznania (rule of recognition), będąca naczelną regułą 
systemu prawa (master rule), gwarantującą obowiązywanie innych norm systemu, 
stanowi zarazem regułę nakładającą obowiązki (duty-imposing rule), która ma 
autorytet w oczach stosujących ją urzędników w ramach pewnej zgodnej praktyki.

Reguła uznania stanowi zatem łącznik pomiędzy dwiema tezami, które stanowią 
od dawna szczególny przedmiot zainteresowania prawoznawstwa: tezą o normatyw-
ności i tezą o faktach społecznych. Tezy te są sformułowane następująco (Postema, 
1982: 165):
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• (teza o normatywności) Prawo stanowi wyjątkową formę praktycznego rozu-
mowania (practical reasoning); podobnie jak moralność i fi lozofi a praktyczna, 
wyznacza ono strukturę dla rozumowań praktycznych. Zrozumiemy prawo 
jedynie, gdy wyjaśnimy, jak to się dzieje, że prawo dostarcza członkom da-
nej społeczności, w równym stopniu urzędnikom i podmiotom prawa, racji 
do działania. Z tego powodu każda adekwatna teoria prawa musi dostarczać 
wiarygodnego ujęcia normatywnego (stwarzającego pewne racje do działa-
nia) prawa i musi odnosić strukturę praktycznych rozumowań prawnych do 
struktury, której dostarczają moralność i fi lozofi a praktyczna.

• (teza o faktach społecznych) Prawo jest faktem społecznym; co prawem jest, 
a co nim nie jest, jest kwestią faktów dotyczących ludzkich zachowań w spo-
łeczeństwie i instytucji, które można opisać za pomocą pojęć (niemających 
charakteru cennego) samych tych zachowań i instytucji. Rozumiemy prawo 
jedynie, gdy traktujemy je jako rodzaj instytucji społecznej, która może ist-
nieć, tylko jeśli rzeczywiście kieruje ludzkimi zachowaniami w społeczności. 
Każda adekwatna teoria prawa musi dostarczać wiarygodnego opisu prawa 
jako zjawiska społecznego.

Co ma na myśli Hart, gdy określa regułę uznania mianem konwencjonalnej reguły 
społecznej? Tego pojęcia używa on dopiero w Postscriptum (1994) do wydanego 
pierwotnie w 1961 r. Pojęcia prawa. Stwierdza on tam, że:

Certainly the rule of recognition is treated in my book as resting on a conventional form of 
judicial custom. That it does so rest seems quite clear at least in English and American law 
for surely an English judge’s reason for treating Parliament’s legislation (or an American 
judge’s reason for treating the Constitution) as a source of law having supremacy over the 
sources includes the fact that his judicial colleagues concur in this as their predecessors 
have done (Hart, 1994: 267).

Reguła uznania jako wiążąca reguła społeczna jest dla Harta takim rodzajem 
reguły, dla której zachowanie innych jest przynajmniej częściową racją do do-
stosowania się do niej1. Jaka to jest część i jak duża – tego Hart już nie wyjaśnia. 
Jednakże, zdaniem Postemy, nietrudno o (przynajmniej częściowe) uzupełnienie tego 
poglądu. Ogólne dostosowanie się do reguły (general compliance) może stanowić 
częściową rację (part of the reason for complying) w tym sensie, że gdyby nie ten 
fakt, inni nie mieliby prawie żadnych powodów, lub znacznie mniej ważne powody, 
aby się dostosować. Te reguły są wiążące, ale tylko pod warunkiem, że osoby mają 
racjonalne oczekiwania, że inni też będą się do nich (reguł) stosować.

1 Fakt regularności (czy właściwie – prawidłowości) zachowań jako fakt określający granice 
prawa obecny jest u Austina. Mamy tam suwerena – jedną osobę lub grupę osób, której reszta 
zwyczajowo się podporządkowuje, a sama ta osoba (grupa) nie jest podporządkowana nikomu. To 
nie jest konwencja. Z taką mamy natomiast (w ogólnym znaczeniu) do czynienia u Harta, gdzie 
ta „grupa osób” jest ujęta szerzej. Ratio działania tej grupy oparte jest przynajmniej częściowo na 
obserwacji innych, próbie zrozumienia ich działania, akceptacji tegoż i wreszcie – podejmowaniu 
własnego współdziałania (konwencje konstytuuje wzajemny wzgląd członków grupy na wzajemne 
działania, przekonania i oczekiwania).
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Kwestią sporną pozostaje to, czy potraktowanie reguły uznania jako reguły „kon-
wencjonalnej” było od początku intencją Harta. On sam stwierdza tak w Postscriptum. 
Niektórzy komentatorzy sądzą jednak, że faktycznie zmodyfi kował on swoją pier-
wotną teorię reguły uznania i dokonał swoistego „konwencjonalistycznego zwrotu” 
(Green, 1999; Dickson, 2007). Wydaje się jednak, że nie ma powodów nie wierzyć 
słowom samego Harta, tym bardziej że jego stanowisko wspiera rekonstrukcja jego 
praktycystycznej teorii reguł, dokonana przez Hackera (Hacker, 1977: 12–18). Zgodnie 
z tym ujęciem, reguła uznania jest regułą społeczną, stwarzającą obowiązki, gdy:

1) wymaga ona, aby członkowie określonej społeczności zachowywali się w okre-
ślony sposób w wyznaczonych okolicznościach;

2) większość członków tej społeczności jest przekonana, że jest ona ważna dla 
utrzymania życia społecznego lub jakiejś jego ważnej cechy;

3) postępowanie wymagane przez tę regułę może pozostawać w konfl ikcie z wolą 
adresatów tej reguły;

4) istnieje ogólna zgodność zachowań znacznej części członków społeczeństwa 
z tą regułą, co przesądza o tym, że reguła ta jest ogólnie efektywna;

5) zarazem wszelkie odstępstwa od uznanych ogólnie wymogów tej reguły spo-
tykają się z silną reakcją krytyczną, co sprawia, że postępowanie sprzeczne 
z regułą jest mniej opłacalne;

6) możliwe odstępstwo od reguły jest traktowane jako dobra racja dla tego typu 
reakcji krytycznej;

7) reakcja krytyczna, o której mowa, jest ogólnie uważana za uzasadnioną, a to 
oznacza, że krytyka zachowań dewiacyjnych sama nie podlega kontrkrytyce;

8) w omawianych reakcjach krytycznych ważną rolę odgrywa normatywny 
język (normative language), którego używają członkowie grupy społecznej.

B. Celano i A. Schiavello wskazują, że takie sformułowanie reguły opiera się na 
tak zwanym mocnym, a nie słabym warunku zależności (dependence condition) mocy 
normatywnej tej reguły od zbieżnych zachowań członków danej grupy społecznej 
(Schiavello, 2008: 16). „Mocny” warunek zależności wymaga, aby konieczną i wy-
starczającą racją, jaką ma każda jednostka dla określonego działania, był fakt, że inni 
członkowie grupy też kierują się określoną regułą. W tym sensie reguła dostarcza 
z konieczności przynajmniej pewnej „racji częściowej” do działania, a jednostki 
mogą mieć ewentualnie dodatkowe, osobiste racje na rzecz takiego postępowania. 
Natomiast zgodnie ze „słabym” warunkiem zależności, którego Hart zdaje się tutaj 
nie przyjmować, ogólna zbieżność zachowań innych z regułą stanowi jedną, jedynie 
wystarczającą, a nie konieczną, spośród wielu racji, jakie może mieć jednostka dla 
podporządkowania się tej regule.

Przyjęcie mocnego warunku zależności przesądza o tym, że traktuje się regułę 
jako konwencjonalną. Oznacza to także, że o normatywnej mocy reguły przesądza 
jej własna struktura (dostarczająca z konieczności racji częściowych), a nie pewna 
wyjściowa dyspozycja (intencja) dla traktowania pewnej reguły jako normatywnej. 
Wiąże się to wprost z pewną szczególną interpretacją „wewnętrznego punktu wi-
dzenia”, który nie stanowi w tym wypadku warunku normatywności reguł, ale jego 
wskaźnik (tak Postema, 2011; przeciwnie argumentuje Coleman, 2001).
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Takie postawienie sprawy sprowokowało krytykę ze strony R. Dworkina. Jego 
zarzuty dotyczyły tego, że reguła normatywna i reguła społeczna to dwa odrębne 
typy reguł. Zdaniem Dworkina istnienie reguły społecznej może co najwyżej sta-
nowić wskaźnik jakiejś reguły normatywnej, a nie – jej warunek. W Biorąc prawa 
poważnie Dworkin pisał (1998: 87–88):

Sądy normatywne rzeczywiście często zakładają praktykę społeczną jako istotną część 
swego uzasadnienia; jest to […] cecha charakterystyczna moralności tradycyjnej [np. za-
kazującej noszenia kapelusza w kościele – przyp. A.D.]. Teoria reguły społecznej błędnie 
pojmuje ten związek. Głosi ona, że praktyka społeczna konstytuuje regułę akceptowaną 
następnie przez sąd normatywny; w rzeczywistości praktyka społeczna pomaga uzasadnić 
regułę, którą stwierdza sąd normatywny. Fakt istnienia praktyki zdejmowania w kościele 
kapelusza uzasadnia domaganie się uznania odpowiedniej reguły normatywnej nie dlatego, 
że to owa praktyka konstytuuje regułę, którą sąd normatywny potwierdza i opisuje, lecz 
dlatego, że praktyka stwarza możliwość obrazy oraz wywołuje takie oczekiwania, które 
stanowią dobrą podstawę stwierdzenia obowiązku zdejmowania w kościele kapelusza lub 
reguły normatywnej mówiącej, że należy to robić.

Potraktowanie reguły uznania jako reguły opartej na mocnym warunku zależności 
od zgodnych postaw i działań innych, a jednocześnie brak przedstawienia dokład-
nej konstrukcji takiej reguły przez Harta sprawiły, że wielu fi lozofów starało się 
od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku dookreślić ideę tak pomyślanej 
„konwencjonalnej” reguły uznania i jednocześnie odeprzeć krytykę Dworkina. 
Konstrukcja konwencji, której poszukiwano, miała spełniać zatem dwa warunki 
(Postema, 2011: 485): pasować do faktów praktyki urzędniczej stojącej u podstaw 
prawa, tak jak ją ogólnie opisał Hart, oraz zapełniać lukę między faktem społecz-
nym zbieżnych praktyk i postaw a istnieniem rzeczywistych obowiązków (genuine 
duties), to jest norm stwarzających rzeczywiste, dystynktywne racje do działania. 
Naturalnym kandydatem stała się coraz bardziej wtedy popularna idea konwencji 
koordynacyjnej, rozwinięta przez D. Lewisa w Convention (1969).

Propozycja konwencji Lewisa, sformułowana w terminach teorii gier (która to 
teoria ma zresztą dla Lewisa tylko pomocnicze znaczenie), utożsamia konwencję 
z rozwiązaniem tak zwanego problemu koordynacyjnego (coordination problem). 
Problem koordynacyjny to kluczowe pojęcie w teorii gier koordynacyjnych – to 
jest gier, w których racjonalne podmioty mogą osiągnąć wspólną korzyść na co 
najmniej kilka równoważnych, alternatywnych sposobów, w sytuacji kiedy mają 
zbieżne interesy (common interests), a brak jest uprzedniej konwencji-umowy 
dotyczącej sposobu jej osiągnięcia. W tego typu grach racjonalność działających 
podmiotów oparta jest na wzajemnym działaniu mającym sens tylko wtedy, kiedy 
zachodzi uzasadnione oczekiwanie pierwszego podmiotu, że drugi podmiot zachowa 
się w sposób identyczny (i vice versa). Ideę ilustruje tutaj słynny przykład wzięty 
z Traktatu Hume’a (por. Lewis, 1969):

Przypuśćmy, że oboje płyniemy łódką, która napędzana jest za pomocą wioseł 
siłą naszych rąk. Jeśli będziemy wiosłować w równym rytmie, łódka będzie płynąć 
żwawo w spodziewanym kierunku. W przeciwnym wypadku łódka będzie pły-
nąć powoli i bez kontroli, sami stracimy dużo energii, wiosłując bez rytmu, a co 
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więcej ryzykujemy, że uderzymy w pewne przedmioty, płynąc w niekontrolowany 
sposób. Zawsze musimy wybrać, czy wiosłować szybciej czy wolniej. Nie ma dla 
nas zasadniczego znaczenia to, w jakim tempie wiosłujemy, liczy się przede wszyst-
kim to, że wiosłujemy harmonicznie. Tak więc każdy z nas nieustannie dopasowuje 
rytm własnego wiosłowania do rytmu, którego spodziewa się po drugiej osobie.

Zbiór optymalnych rozwiązań każdego z pojawiających się w przedstawionych 
przykładach problemów koordynacyjnych (stanowiących wersje tzw. czystych 
problemów koordynacyjnych) stanowi zbiór tak zwanych równowag (equilibria) 
koordynacyjnych, to jest takich kombinacji zachowań podmiotów, w których każdy 
z nich otrzymuje najlepszy z możliwych wyników gry koordynacyjnej względem 
zachowań pozostałych uczestników gry (Schelling, 1960: 56). Jeśli w grze koor-
dynacyjnej zostanie osiągnięta równowaga, żaden z podmiotów nie będzie żałował 
podjętego działania, zarazem nikt w takiej grze nie przegra z powodu braku posia-
dania jakiejś specjalnej, uprzedniej wiedzy.

Należy podkreślić, że równowaga koordynacyjna nie musi wyznaczać wyniku 
najlepszego dla przynajmniej jednego z graczy, choć jeśli występuje kombinacja 
wyników, która jest najlepsza dla wszystkich, to tym samym stanowi ona taką rów-
nowagę. Może istnieć takie ekwilibrium, w którym niektórzy albo nawet wszyscy 
działający osiągnęliby korzystniejszy wynik, gdyby niektórzy lub wszyscy gracze 
działali w sposób odmienny. Niemożliwa jest jedynie sytuacja, w której jeden z gra-
czy zachowałby się odmiennie (w sposób nieprzystający do zachowania innych), 
zaś pozostali zachowywaliby się zupełnie zgodnie (Lewis, 1969: 8; por. Schelling, 
1960: 56). Działające jednostki, które napotykają jakiś problem koordynacyjny, 
mogą odnieść sukces lub porażkę w osiąganiu którejś z możliwych równowag koor-
dynacyjnych. Środkiem do sukcesu może być w równej mierze po prostu szczęście, 
jak i – co bardziej prawdopodobne – rozumowanie oparte na systemie odpowiednio 
dopasowanych wzajemnych oczekiwań (suitably concordant mutual expectations; 
Lewis, 1969: 25). Stopień pewności pokładanej we własnych oczekiwaniach co do 
działań innych często zależy od wielu czynników (zarówno wynikających z samej 
struktury gry, np. poziomu możliwych do uzyskania wypłat, payoffs, przez gracza; 
jak i czynników zewnętrznych, od gry niezależnych) oraz świadomości istnie-
nia wyróżniających się (salient) historycznych wyborów w analogicznych grach 
(precedens). Najistotniejszym elementem jest jednak system wzajemnych oczeki-
wań (w tym i replikacji oczekiwań pozostałych uczestników gry). Oparta na idei 
perfekcjonistycznej racjonalności instrumentalnej zupełna i wspólnie podzielana 
wiedza co do zbioru potencjalnych właściwych ekwilibriów (tj. znajomość całej 
macierzy wyników określonej gry) składa się na tak zwany common konwledge, 
czyli potoczną (powszechną) wiedzę. W łagodniejszym (epistemicznie) ujęciu nie 
mówi się natomiast o wiedzy (knowledge), ale o powszechnym zbiorze przekonań 
(common belief).

Oparta na takich założeniach defi nicja konwencji ma następującą postać (podaję 
w wersji Postema, 1982):

Prawidłowość R w zachowaniach członków populacji P w powtarzającej sytua-
cji S jest konwencją zawsze i tylko wtedy, gdy w każdym przypadku S:
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1) jest wiedzą powszechną wśrod P, że:
a) w P występuje ogólna zgodność zachowań z R;
b) większość członków P oczekuje od większości pozostałych członków P 

zachowania zgodnego z R;
c) prawie każdy członek P preferuje, że każda osoba będzie zachowywała się 

zgodnie z pewną występującą regułą (prawidłowością), pod warunkiem 
ogólnej zgodności zachowań z tą prawidłowością;

d) prawie każdy członek P preferuje ogólną zgodność do pewnej prawidłowości 
niż ogólne nieprzestrzeganie żadnej reguły (tj. w ogóle brak prawidłowości);

częścią racji, dla których większość członków P zachowuje się zgodnie z R w S, 
to świadomość faktu, że 1a–1d zachodzi.

Postulowano, aby tak właśnie scharakteryzować regułę uznania: jako regułę, która 
rozstrzyga poważny, kluczowy dla istnienia danej społeczności problem koordynacji. 
Zgodnie z tak ujętą regułą uznania, koordynując swoje działania, urzędnicy dążą do 
uzyskania instytucjonalnej spójności (institutional coherence; por. Postema, 1982: 
183–197). Ten najważniejszy poziom koordynacji (poza koordynacją urzędników 
z obywatelami i obywateli samych ze sobą) dotyczy przede wszystkim dążenia do 
uznawania jednolitego zbioru kryteriów obowiązywania prawa (czyli: kryteriów 
identyfi kacji prawa). Konwencjonalność będzie zatem oznaczała dwie rzeczy. Po 
pierwsze, reguła uznania będzie konwencjonalna jako reguła społeczna, jeśli będzie 
zgodnie praktykowana przez urzędników (jest to tzw. the Weak Conventionality 
Thesis). Po drugie, reguła społeczna będzie pokrywać się z zakresem reguły norma-
tywnej, dlatego że będzie wyznaczać, jako konwencja w sensie Lewisa (a dokładniej 
– jako zbiór ogromnej liczby rozstrzygnięć różnych dotychczasowych problemów 
koordynacyjnych), obowiązek wobec innych urzędników do postępowania w taki 
a nie inny sposób. W tym sensie jako spełniająca mocny warunek zależności bę-
dzie ona przedmiotem tak zwanej mocnej tezy o konwencjonalności (the Strong 
Conventionality Thesis). U podstaw określonego przez tę ostatnią tezę obowiązku 
stoi zaś Hume’owskie „poczucie wspólnego interesu”, odgrywające w rozumowa-
niach jednostek pierwszoplanową rolę.

Okazało się jednak, że konwencja koordynacyjna nie spełnia pokładanego 
w niej, fundacyjnego dla całego systemu prawa, znaczenia. L. Green w swojej 
krytyce (Green, 1985; 1999) wykazał, że konwencja koordynacyjna, jako oparta 
na mocnym warunku zależności, nie posiada bezwarunkowego i ogólnego auto-
rytetu, który – z defi nicji – prawo sobie rości. W istocie bowiem norma prawna 
ma podstawową strukturę typu „Zrób X w okolicznościach Y”, a nie – „Zrób X 
w okolicznościach Y, jeśli inni też tak robią”. Green wykazał w błyskotliwy spo-
sób, że autorytet prawa nie jest ani konieczny, ani wystarczający do rozstrzygania 
jakichkolwiek problemów koordynacyjnych, bowiem często może rozwiązaniu 
tych problemów zapobiegać (np. prawo antymonopolowe). Konwencje nie są z ko-
nieczności autorytatywne, o czym świadczy to, że konwencja noszenia sukienek 
przez kobiety nie stwarza obowiązku noszenia przez nie sukienek, gdyż kobiety 
mogą równie dobrze chodzić tylko w jeansach. Z drugiej strony, autorytatywne 
rozstrzygnięcia prawne mogą często petryfi kować dynamiczny rozwój życia 



292 Adam Dyrda

społecznego, sankcjonować rozwiązania przeczące spontanicznie kształtującym 
się normom konwencjonalnym.

Krytyka Greena, w której szczegóły polecam wgłębić się czytelnikowi, uznaje 
fakt, że prawo często koordynuje działania ludzi w społeczeństwie. Uznaje się jednak, 
że ta zdolność do koordynacji nie stanowi podstawowego rationale, głównej funkcji 
prawa. Jak wskazuje A. Marmor, aby w ogóle prawo mogło spełniać jakąkolwiek 
rolę koordynacyjną, muszą najpierw istnieć jakieś racje, aby w ogóle prawo mieć. 
Inaczej mówiąc, najpierw muszą istnieć instytucje prawa, aby można było przy ich 
pomocy rozwiązać jakieś problemy koordynacyjne. Instytucje prawa i racje, dla 
jakich je powołano, nie muszą jednak ograniczać się do zdolności rozstrzygania 
problemów koordynacji – instytucje mogą pełnić wiele innych ról, a dobra teoria 
prawa powinna wyjaśniać wszystkie te funkcje, a nie upatrywać źródeł prawa 
w rozstrzygnięciu jakiegoś podstawowego problemu koordynacji.

Z tego powodu Marmor proponuje nieco inną teorię konwencji. Ogólne warunki 
konwencjonalności wyznacza on w następujący sposób (Marmor, 2009):

• Reguła R jest konwencjonalna, zawsze i tylko wtedy, gdy następujące warunki 
są spełnione:
1) Jest grupa ludzi, pewna populacja P, która zwykle przestrzega R w sytua-

cjach S;
2) Istnieje powód, lub splot różnych powodów, A, taki że w sytuacjach S 

członkowie P przestrzegają R;
3) Istnieje co najmniej jedna potencjalna reguła R′ taka, że jeżeli członkowie P 

przestrzegaliby jej rzeczywiście w sytuacjach S, to wtedy A stanowiłoby 
wystarczający powód dla członków P do przestrzegania R′ zamiast R 
w sytuacjach S.

Pod tę defi nicję podpadają zarówno konwencje koordynacyjne Lewisa, jak i nowy, 
zdefi niowany przez Marmora typ konwencji: konwencje konstytutywne. Zgodnie 
z ujęciem Marmora, konwencje konstytutywne istnieją dlatego, że praktykujący 
je przypisują im pewne wartości. Te wartości i związane z nimi, konwencjonalne 
standardy postępowania mają znaczenie jedynie z perspektywy uczestników tej 
praktyki. Konwencje konstytutywne determinują zawsze, przynajmniej częściowo, 
autonomiczny charakter praktyk dlatego, że zarówno cele, jak i kryteria oceny prak-
tyki są, przynajmniej częściowo, ukształtowane przez samą tę praktykę. Wartość 
uczestnictwa w praktyce nigdy nie jest determinowana w pełni przez racje od prak-
tyki niezależne. Słowem, praktyka konwencjonalna w opisywanym sensie kieruje 
się pewną własną, wewnętrzną, przynajmniej częściowo autonomiczną logiką. To 
oznacza, że każda konstytuowana przez konwencje konstytutywne praktyka stanowi 
konstrukt społeczny zbudowany częściowo z racji stojących u podstaw powołania 
jej do życia przez pewne jednostki, a częściowo z racji, które praktyka ta sama 
autonomicznie wykształciła. Konwencja ma zatem moc normatywną, ale w zakre-
sie, w jakim jednostki same się w nią angażują. Obowiązkowy charakter praktyki 
konwencjonalnej w tym sensie stanowi w zasadzie funkcję wartości, których reali-
zacji ma ona służyć. To zaś zakłada, że są osoby, które mają intencje realizowania 
tego typu wartości i to czynią poprzez branie udziału w praktyce. Konwencjonalny 
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status reguł konstytuujących praktykę zależy zupełnie od podstawowych wartości 
(background values), które określają racje, dla których ludzie biorą udział w tej 
praktyce. W tym prostym sensie, w jakim konwencja jest określona przez podsta-
wowe wartości, nie można o niej powiedzieć, że jest arbitralna – ostatecznie dobór 
tych wartości nie jest kwestią zupełnie indyferentnego wyboru. Z drugiej strony, 
Marmor daje powód, aby traktować konwencjonalne reguły jako arbitralne. Są one 
wyznaczane, ale nie zdeterminowane ściśle (są underdetermined) przez stojące u ich 
podstaw wartości, co oznacza, że realizacja tych wartości w obrębie praktyki może 
przyjmować różne formy.

Reguła uznania, będąca konwencją konstytutywną, ma zdaniem Marmora szcze-
gólną normatywną moc. Podobnie jak w przypadku gry w szachy, prawo jest częś-
ciowo autonomiczną praktyką, więc pewne wartości praktyki są charakterystyczne 
tylko dla niej (zostały przez nią powołane do istnienia). Te standardy wewnętrzne 
stanowią racje do działania dla uczestników praktyki, lecz są to racje warunkowe: 
jeśli chcesz grać w szachy, to takie są właśnie reguły gry, których musisz przestrzegać 
(Marmor, 2009: 169). Stanowią one bowiem racje do działania tylko dla tych, którzy 
są szczerze zaangażowani na rzecz uczestniczenia w tej praktyce. To zaś oznacza, 
że reguła uznania sama nie stwarza racji do działania, jak to było – przynajmniej 
w konstrukcyjnym zamyśle – w teorii Harta. W przypadku konstytutywnej reguły 
uznania szczególne, wewnętrzne racje, które ona kreuje, są wiążące tylko, jeśli 
racje zewnętrzne (dla udziału w praktyce w ogóle) stanowią ważne, moralne racje 
do działania.

W swej argumentacji Marmor rezygnuje jednak z mocnego warunku zależności, 
które charakteryzował praktycystyczną teorią reguł społecznych Harta i gwaranto-
wał, że reguła uznania jest duty-imposing rule. Stwierdza on wprost, że normatyw-
ny charakter jakiejkolwiek reguły czy praktyki opartej na pewnych regułach (jej 
działanie określają tzw. racje wewnętrzne) jest zależny w ogóle od pewnych racji 
zewnętrznych, czy też pierwszoplanowych, które w ogóle określają, dlaczego war-
to się w tę praktykę angażować. Praktyki te są zatem konwencjonalne w znacznie 
słabszym sensie, niż to sugerował Hart.

Skoro konwencjonalizm Marmora nie odpowiada na pytanie Harta i doszukuje 
się źródła normatywności reguł nie w mechanizmie ich funkcjonowania, ale w tym, 
że pewne osoby uważają za wartościowe (to jest pewien normatywny punkt wyjścia) 
posługiwanie się nimi, to „wewnętrzny punkt widzenia” reguł jest tutaj – inaczej 
jak w idei Harta – traktowany jako warunek, a nie wskaźnik normatywności. To 
oznacza, że mówi się tutaj o innym typie konwencjonalności, należałoby zatem 
postulować porzucenie tej terminologii. Reguła uznania nie jest, jak chciał Hart, 
regułą konwencjonalną. Taka reguła wydaje się zupełnie niepotrzebna, jeśli uznać, 
że u podstaw zaangażowania się ludzi w pewną działalność czy praktykę określoną 
przez reguły stoją zawsze – patrząc z perspektywy ich praktycznych rozumowań – 
pewne wartości i zasady moralności osobistej. Hart tego w pełni nie uznawał, sądził 
bowiem, że można uzasadnić obowiązywanie reguł poza moralnością, a samo to 
pojęcie uważał za kłopotliwe. Nam ono jednak nie sprawia aż takich problemów, 
o tyle, o ile stanowi element opisu warunków, w których ludzie podejmują pewne 
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działania. Autorytet prawa nie może być ugruntowany na względach pozamoral-
nych, gdyż moralność jest istotą każdego autorytetu (por. Raz, 2000). Oznacza to 
także, że reguła uznania, ani żadna inna reguła, nie jest w stanie sama stwarzać 
jakichkolwiek obowiązków. Skoro reguła uznania, ani żadna inna reguła, nie może 
być social duty-imposig rule, to oznacza, że konwencjonalna reguła uznania jest 
nie tylko niepotrzebna, ale – niemożliwa.
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