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Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, każdego dnia, od rana do wieczora, styka-
my się z prawem. Nasza sytuacja życiowa, status rodzinny i zawodowy, nasze życio-
we sukcesy, a także porażki, zwłaszcza gdy zdarzy nam się wejść w konflikt z obo-
wiązującymi normami prawnymi, historia i często dramat ludzkiego życia rozgrywa 
się w ramach wyznaczonych przez system prawny. Począwszy od praw, jakie może-
my nabyć jeszcze przed narodzeniem, a skończywszy na prawach, jakie dziedziczą 
po nas nasi spadkobiercy.

Jak pisał Ronald Dworkin, prawo jest dla nas „mieczem, tarczą i groźbą”. Jest 
„mieczem”, ponieważ dzięki prawu możemy skutecznie dochodzić naszych rosz-
czeń – możemy odzyskać utraconą własność czy, na przykład, domagać się zadość-
uczynienia. Jest prawo również „tarczą”, bo przyznaje nam wolności i uprawnienia, 
dzięki którym możemy na przykład bronić się przed ingerencją państwa w naszą 
wolność sumienia czy przed natarczywością ze strony innych osób. Prawo to wresz-
cie „groźba”, perspektywa grzywny czy więzienia, jaka czeka nas w razie narusze-
nia zakazów w prawie formułowanych.

Zarazem trudno nie dostrzec, że prawo to dziś także bardzo skomplikowany 
gąszcz przepisów o zhierarchizowanej strukturze, począwszy od Konstytucji, po-
przez coraz liczniejsze ustawy i akty wykonawcze. Powstaje ono nie tylko w naszym 
kraju, lecz stanowi również wynik umów międzynarodowych, a także skutek dzia-
łalności instytucji prawodawczych Unii Europejskiej.

Ponieważ prawo towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów – można 
je wręcz porównać do bardzo wiekowego drzewa – wykształciły się w nim główne 
gałęzie, takie jak prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne, ro-
dzinne, prawo pracy, prawo finansowe, gospodarcze, prawo karne i prawo proceso-
we (karne, administracyjne i cywilne) ale także prawo europejskie, czy międzyna-
rodowe.

Wbrew wrażeniu, jakie bardzo często odnosimy, spowodowanemu przez zło-
żoność systemu prawnego, a także przez niejasność przepisów prawnych, pra-
wo nie jest i nie powinno być wyłącznie domeną prawników, ich własnym impe-
rium. W państwie demokratycznym prawo powstaje, przynajmniej w założeniu, 
z woli obywateli i dla obywateli. Jeśli mamy mieć możliwość radzenia sobie z każdą 
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z funkcji prawa – z posługiwaniem się nim jako „tarczą” i „mieczem”, a także uni-
kaniem spełnienia się zawartej w prawie groźby – musimy przede wszystkim znać 
prawo. Inaczej bardzo łatwo możemy być jego niewolnikami, a raczej niewolnikami 
i ofiarami tych, którzy je przeciwko nam będą chcieli wykorzystać.

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich stoję na straży praw i wolności, jakie gwa-
rantuje obywatelom nasza Konstytucja oraz cały system prawny. I wiem z doświad-
czenia mojego i kierowanego przeze mnie urzędu, że brak znajomości prawa zamie-
nia naszą wolność w fikcję i niewolę. Świadczą o tym kierowane do mnie sprawy 
i pytania. Myślę, że brak przejrzystej i dostępnej informacji o prawie jest być może 
najpoważniejszą przeszkodą w korzystaniu z przysługujących nam praw i wolności 
oraz realizacji deklarowanego w Konstytucji, lecz tak ciągle odległego, ideału pań-
stwa prawa.

Stąd też moja próba zwrócenia się do każdego obywatela z publikacją opraco-
waną przez grono wybitnych prawników, w której zawarto niezbędne dla każdego 
informacje o prawie, a także odpowiedzi na setki pytań pod adresem prawa, z któ-
rymi zdarza nam się mierzyć w ciągu całego życia. Chciałbym, żeby trafiający do 
rąk Czytelników poradnik wypełnił nie tyle lukę na rynku książek, bo tych wszak 
nie brakuje, lecz lukę w edukacji obywatelskiej, która nie powinna być przywilejem 
nielicznych. Aby stał się elementem budowania świadomości prawnej, bez której 
nie ma świadomych swych praw i obowiązków obywateli.
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