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Czy semantyka odróżnia prawo naturalne od prawa stanowionego? 

1. Podstawą rozważanej semantyki jest atomizm logiczny ograniczony do dziedziny przedmiotów konkretnych. 

Tak pojmowany, atomizm logiczny jest odmianą konkretyzmu, którego inną odmianą jest reizm. 

2. Część konkretna modelu dziedziny prawa obejmuje sytuacje pojmowane jako kolektywy konkretne, a więc 

przestrzenne układy indywiduów konkretnych. Porządek częściowy w kracie sytuacji elementarnych jest 

mereologiczną relacją bycia częścią.  

3. Część abstrakcyjna modelu dziedziny prawa obejmuje zdarzenia jako pewne ciągi sytuacji. Wśród zdarzeń 

wyróżniamy zdarzenia relewantne prawnie, to jest zdarzenia pod pewną kontrolą podmiotów prawa, m.in. 

czyny sensu stricto i czyny sensu largo. 

4. Wśród zdarzeń relewantnych prawnie wyróżniamy zdarzenia nakazane, zakazane, dozwolone i indyferentne. 

Pierwsze trzy podzbiory to reguły prawne. 

5. Jako model języka prawa przyjmujemy język logiki predykatów pierwszego rzędu. Zmienne przebiegają 

zbiory sytuacji i zdarzeń. Wśród wyrażeń tego języka wyróżniamy wypowiedzi normatywne (dowolne 

formuły zawierające predykaty nakazu, zakazu i dozwolenia), zdania deontyczne (wypowiedzi normatywne 

będące zdaniami) oraz normy (zdania deontyczne, które nakazują, zakazują i dozwalają zdarzenia relewantne 

prawnie). 

6. Podajemy interpretację modelu języka prawa w modelu dziedziny prawa. Interpretacją predykatów nakazu, 

zakazu i dozwolenia są reguły prawne. Normy prawne okazują się zdaniami w sensie logicznym, a więc jedne 

są prawdziwe a inne fałszywe. Przy tym, normy prawne nie różnią się pod tym względem ani od twierdzeń 

matematycznych, ani od zdań obserwacyjnych.  

7. Zbiór norm prawdziwych może być utożsamiany z prawem naturalnym rozumianym jako wypowiedzi, a zbiór 

reguł prawnych - z prawem naturalnym rozumianym jako wyróżnione zdarzenia. Pojęcie prawa naturalnego 

jest więc określone semantycznie i ontologicznie. 

8. Wśród norm wyróżniamy normy ustanowione. Zbiór norm zawierający wszystkie konsekwencje zbioru norm 

ustanowionych ze względu na konkretyzację sensu stricto, dookreślanie i sylogizm prawniczy nazywamy 

„prawem stanowionym”. Pojęcie prawa stanowionego jest więc określone jedynie syntaktycznie.  

9. W rozważanej semantyce, pytanie o stosunek prawa naturalnego do prawa stanowionego jest pytaniem o 

prawdziwość prawa stanowionego (czy zbiór konsekwencji norm ustanowionych zawiera się w zbiorze norm 

prawdziwych) oraz pytaniem o zupełność prawa stanowionego (czy zbiór konsekwencji norm ustanowionych 

obejmuje wszystkie normy prawdziwe).  

10. Kwestie te nie są przesądzane. Dopuszcza się więc zarówno sytuację, w której prawo naturalne (rozumiane 

jako wypowiedzi) jest tożsame z prawem stanowionym, jak i sytuację, w której zakresy tych zbiorów są różne.  
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