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Podjęta tematyka wykluczeń prawnych pozostaje w swoistej koincydencji 
z prawami człowieka – zarówno w zrozumieniu prawnym, jak i socjologicznym 
– i z tego powodu wymaga odniesienia, co najmniej, do europejskiego powo-
jennego rodowodu kultury praw człowieka1.

Zachodzące w XX wieku procesy dewastujące normatywną cywilizację 
europejską czasów nowożytnych: barbaryzacja dwu wojen światowych oraz 
powstanie dwu systemów totalitarnych o cechach ludobójczych, zrodziły nie-
uchronną refleksję o nieprzewidywalnych zagrożeniach praw człowieka i grup 
społecznych ze strony systemów polityczno-państwowych. W praktyce spo-
łecznej powyższa refleksja znalazła dobitny wyraz we wspólnotowej polityce 
państw zachodnioeuropejskich już w 1950 roku w Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności.

Rozwijana w kolejnych latach instytucjonalizacja ochrony praw człowieka 
i obywatela w skali międzynarodowej i europejskiej – skoncentrowana na roz-
wiązywaniu problemów dyskryminacji etnicznej w warunkach powojennych 
ruchów migracyjnych – stała się wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym antycy-
pującym uniwersalne prawa człowieka. Nieprzerwana walka w tej dziedzinie, 
z punktu widzenia społecznych aspiracji i realnych osiągnięć, wskazuje na ich 
istotny rozdźwięk i w konsekwencji na potrzebę wzmożonej aktywności na tym 
polu państw narodowych Unii Europejskiej2.

1 Zawarte w publikacji opracowania stanowią efekt zespołowych badań w ramach grantu pt. „Eks-
kluzja prawna i jej współczesne formy, uwarunkowania i wpływ na funkcjonowanie państwa” (MNiSW 
Nr umowy 2877/H03/2006/131). Badania realizował zespół Katedry Socjologii Prawa w składzie: kie-
rownik tematu – prof. Anna Turska, główni wykonawcy – prof. Andrzej Kojder, prof. Jerzy Kwaśniewski, 
prof. Krystyna Daniel, dr Wiesław Staśkiewicz, dr Zbigniew Cywiński i sekretarz zespołu – dr Monika 
Dziurnikowska-Stefańska.

2 Por. New Institutions from Human Rights Protection, Ed. By Kevi Boyle, Oxford 2009.
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Poruszone kwestie traktujemy jako istotnie inspirujące metodologiczne 
założenia prowadzonych badań, wskazują bowiem na potrzebę podejścia ho-
listycznego. W sytuacji gdy przedmiot badań dotyczy: współczesnych form wy-
kluczeń prawnych, ich uwarunkowań i wpływu na funkcjonowanie państwa, 
takie podejście okazało się konieczne. Argumentem przemawiającym za przy-
jęciem podejścia holistycznego były również wielowariantowe procesy globali-
zacyjne zmieniające radykalnie usytuowanie współczesnego państwa i prawa 
w transnarodowym porządku światowym.

Z tego też punktu widzenia trzeba stwierdzić, iż zrealizowane badania mia-
ły na celu intelektualne oswojenie myśli o potrzebie nowego spojrzenia na pra-
wo i państwo, ze względu na stan dokonanych już nieodwracalnych zmian. 
Oswojenie powyższej myśli jest szczególnie doniosłe w funkcjonowaniu prawa 
w warunkach polskiej transformacji ustrojowej, ponieważ może spełniać rolę 
busoli, pozwalającej unikać pułapek, jakie zawsze stwarza proces modernizacji. 
W kwestii tej zwrócę dygresyjnie uwagę, iż o ile nie jesteśmy w stanie zmienić 
negatywnych doświadczeń historycznych Polaków dotyczących prawa, to nikt 
nie może nas zwolnić z obowiązku budowania nowej rzeczywistości w oparciu 
o współczesną aksjologię prawa i standardy porządku prawnego.

Postulowana orientacja poznawcza koncentrowała uwagę badawczą na na-
stępujących procesach: instytucjonalizacji systemu demokratyczno-procedural-
nego, który współcześnie nie jest w stanie generować podmiotowej aktywności 
obywateli; instytucjonalizacji normatywnej praw człowieka i obywatela, która 
podlega stałej modyfikacji w procesie stosowania i działaniach legislacyjnych; 
sprawczego działania ideologii imperatywu moralnego na praktykę porządku 
prawnego, respektującego prawa człowieka i obywatela.

Imperatyw moralny praw człowieka okazał się niezbędny ze względu 
na dokonane już zmiany w relacjach państwo–społeczeństwo. Istotę tych prze-
obrażeń – w formie syntetycznej – J. Habermas wyraża w koncepcji prawa jako 
medium sterującego, a R. Dahrendorf w tezie o dominującym współcześnie 
konflikcie między ekspertami i sformalizowaną kadrą technokratów a społe-
czeństwem. Analizowane relacje stają się wysoce generujące zarówno zjawiska 
wykluczenia prawnego, jak i sprzeciw społeczny skutkujący dążenie do pod-
miotowości publicznoprawnej jednostek i grup społecznych.

Do podobnych konstatacji dochodzi R. Dahl w tranzytologicznych analizach 
demokracji występującej w różnych historycznie postaciach. Model współczes-
ny określa autor terminem „demokracja pod kuratelą strażników”, porządku 
panujących elit. W konstatacji przeprowadzonych analiz pisze: „Wreszcie nie 
należy przeceniać cnoty elit politycznych. Słyną one w całym świecie z łatwo-
ści, z jaką swój własny interes biurokratyczny, instytucjonalny czy grupowy 
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prezentują jako dobro publiczne. Im mniej podlegają kontroli i ocenie, tym 
łatwiej ulegają korupcji – niekoniecznie jest to przekupstwo, raczej znane po-
kusy władzy”3.

W kontekście przeobrażeń – państwo–obywatel – wynikających z proce-
sów globalizacyjnych, zasadne staje się założenie o strukturalnym charakterze 
wykluczeń prawnych w cywilizacji praw człowieka i obywatela. Niewątpliwie 
mamy współcześnie do czynienia z nieustannym zmaganiem się sił promują-
cych obronę praw człowieka z umacniającą się stale siłą jeźdźców apokalipsy 
technokratycznej (określenie W. Kieżuna).

Sygnalizowane uwarunkowania zjawiska wykluczenia prawnego – współ-
cześnie uniwersalne – stanowiły punkt wyjścia do operacjonalizacji całościowej 
koncepcji badań, konstruującej zakresy tematyczne. Są to: rodzaje i formy wy-
kluczeń prawnych występujące w polskim systemie prawa; sfery ich występo-
wania (stanowienie, stosowanie prawa); poziom intensywności występowania; 
wpływ stanu regulacji prawnej na powstawanie wykluczeń prawnych; działal-
ność instytucji państwowych powołanych do ochrony praw człowieka i obywa-
tela; społeczna percepcja działającego prawa, w tym przede wszystkim zjawisk 
wykluczeń prawnych; gotowość Polaków do dochodzenia roszczeń w przypadku 
naruszenia przez organy państwowe ich publicznych praw podmiotowych.

Zakreślone tematycznie obszary badań wymagały skonstruowania względ-
nie jednolitej zasady teorio-twórczej, którą trudno było znaleźć w istniejącej 
wiedzy. Nauki prawne i humanistycznoprawne nie interesują się zjawiskiem 
wykluczenia prawnego, inaczej niż swoistym rekwizytem historii. 

Z kolei socjologia i polityka społeczna interesują się zjawiskiem wyklucze-
nia prawnego jako czynnikiem wywierającym wpływ na zjawisko wykluczenia 
społecznego, prowadzącym często do pogłębionej marginalizacji społecznej 
jednostek i grup.

W przyjętej ostatecznie przez Zespół Badawczy orientacji teoretycznej zwró-
ciliśmy w procesie badawczym szczególną uwagę na relacje, jakie zachodzą mię-
dzy: państwem – prawem – społeczeństwem oraz na zależności funkcjonalne 
między tymi podmiotami. W przeprowadzonych badaniach mogliśmy ustalić, 
iż wskazane zależności warunkują formy i skalę badanego zjawiska.

W polskim porządku prawnym konstytucyjnie uznane prawa człowieka 
i obywatela są istotnie narażone na ich negację przez podmioty stosujące pra-
wo, ze względu na brak respektu dla konstytucyjnych wartości aksjologicz-
nych prawa, często pod płaszczykiem legalności działania, myślenia o prawie 
w kategoriach systemowych i gałęziowych. Taki stan rzeczy skutkuje brakiem 

3 R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995, s. 466.


