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Załącznik nr 1 „Tezy Trybunału Konstytucyjnego”

SPRAWIEDLIWE WYWAŻENIE INTERESU OGÓŁU I INTERESÓW JEDNOSTKI
SPRAWIEDLIWE TRAKTOWANIE PRZEZ PRAWO
RÓWNOŚĆ WOBEC PRAWA
SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA
MINIMUM BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO
ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWYCH WARUNKÓW EGZYSTENCJI
ZAKAZ DRASTYCZNEGO RÓŻNICOWANIA SYTUACJI ŻYCIOWEJ LUDZI
PROPORCJONALNE (ADEKWATNE) WYNAGRODZENIE ZASŁUG (PRACY)
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PROPORCJONALNOŚĆ –

ABY REAKCJA USTAWODAWCY NA NIEPOŻĄDANE
ZACHOWANIA NIE BYŁA NADMIERNA
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Załącznik nr 2 „Sprawiedliwość społeczna”

Grupa nr 1 to osoby, w których kraju dobra publiczne rozdzielane są wyłącznie
pomiędzy osoby z rodzin dobrze sytuowanych. Władca wierzy, że
arystokratyczne pochodzenie jest gwarancją należytego ich poszanowania.

Grupa nr 2 reprezentuje państwo rządzone przez króla, który w ludziach
najbardziej ceni ich zaangażowanie w dążeniu do zapewnienia dobrobytu
państwu. Dlatego najhojniej obdarowuje tych mieszkańców, którzy wykazali się
poświęceniem na rzecz kraju i panującego władcy.

Grupa nr 3 pochodzi z kraju, którego monarcha opiera swe sprawiedliwe rządy
na uznaniu, że na docenienie najbardziej zasługują ci, których praca daje
najlepsze efekty: jest najbardziej skuteczna lub wydajna i ma to swoje odbicie w
konkretnych wskaźnikach.

Grupa nr 4 to poddani, których ojczyzna nauczyła, że najbardziej sprawiedliwe
jest danie każdemu tego, co jest mu niezbędne w jego indywidualnej sytuacji
niezależnie od jego osobistego wkładu. Wynika to z osoby króla, który słynie z
dobrego serca i tego, że nie pozostaje obojętny wobec ludzkich tragedii.

Grupa nr 5 to społeczność państwa, którego władca ponad wszystko ceni sobie
traktowanie wszystkich poddanych jednakowo. Wszelkie odstępstwa od
standardowego poziomu życia uznaje za wielką niesprawiedliwość, dlatego
wszyscy mieszkańcy niezależnie od posiadanych cech i umiejętności uposażani
są tak samo.
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Załącznik nr 3 „Cytat, który stawia mi pytania”
Jak mogę stracić wiarę w sprawiedliwość na świecie, skoro sny tych, którzy śpią w
puchach, są takie same jak sny tych, którzy śpią pod gołym niebem. Khalil Gibran
Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to co się uczyniło innym. Arystoteles
Pokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż najsprawiedliwsza wojna.
Cyceron
Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Jan
Paweł II
Sympatia lub nienawiść odmieniają twarz sprawiedliwości. Blaise Pascal
Nie lubię sprawiedliwych, którzy nie padają, nie potykają się. Ich cnota jest martwa i
mało warta. Nie poznali piękna życia. Borys Pasternak
Istnieją dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi, którzy uważają siebie za grzeszników, i
grzesznicy, którzy uważają siebie za sprawiedliwych. Blaise Pascal
Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone, jak rozum; każdy uważa, że ma
go dosyć. Jacques Tati
Sprawiedliwość jest silniejsza nawet od prawa. Menander
Mądre, sprawiedliwe myśli przychodzą wraz ze starością i spokojem. Nikos
Kazantzakis
Ktokolwiek bierze na siebie ryzyko bycia sędzią Prawdy i Wiedzy, staje się
pośmiewiskiem bogów. Albert Einstein
Początki demokracji wyrosły na wierze, że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi, to są
równi we wszystkim. Arystoteles
Dobroć serca obejmuje obszar większy aniżeli szerokie pole sprawiedliwości. Johann
Wolfgang Goethe
Sprawiedliwość jest prawdą w akcji. Benjamin Disraeli
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Jeśli chcemy być sprawiedliwymi sędziami wszystkich spraw, to bądźmy przede
wszystkim przekonani o tym, że nikt z nas nie jest bez winy. Seneka Młodszy
Sądy o ludziach mówią więcej o sądzącym niż o sądzonym. Stefan Garczyński
Wdzięczność jest swego rodzaju sprawiedliwością. Samuel Johnson
Ludzie mówią, że pragną sprawiedliwości, ale to nieprawda. Chcą tylko, żeby
wszystko układało się po ich myśli. Jonathan Carroll
Prawo do wymachiwania pięścią kończy się na początku nosa drugiego człowieka.
Oliver Wendall Holmes
Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni. Cyceron
Sprawiedliwy człowiek nie może uchylać się od swoich obowiązków. Trygve
Gulbranssen
Kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę stałą. Salomon
Skarżysz się, że znosisz krzywdy i niesprawiedliwość. Pamiętaj, że największym
nieszczęściem jest je wyrządzać. Pitagoras
Tam, gdzie chodzi o to, co sprawiedliwe, piękne i dobre, nie powinniśmy troszczyć się
o opinię ogółu. Sokrates
Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich. Jan Paweł II
Nietrudno jest być dobrym; trudno jest być sprawiedliwym. Victor Hugo
Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to co się uczyniło innym. Arystoteles
Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech
tylko poeta spróbuje wypisać zły czek. Thomas Stearns Eliot

