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XIII

„(…) wszelkie argumenty o rozstrzyganiu na podstawie słuszności, 
sprawiedliwości etc. są frazesami, i to z dwóch powodów, raz dlatego, 
ponieważ nie mówią, czem jest ta sprawiedliwość, ta słuszność, a po-
wtóre, ponieważ nie określają, czyje pojęcie słuszności ma o wyroku 
decydować, sędziego, części społeczeństwa, czy kogo innego (…)” 

(W.L. Jaworski, Zarys teoryi wynagrodzenia szkody, Lwów 1891)
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