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Rozdział I. Zasady ustrojowe sądownictwa

§ 1. Rozumienie konstytucyjnych zasad prawnych

Ustrój  sądownictwa polskiego opiera  się na wielu  różnych zasadach praw-
nych, które omówione zostaną w dalszej części opracowania. 

W literaturze nie ma jednomyślności jak zasady prawa rozumieć. Spory do-
tyczą  pojęcia,  zakresu,  konkretnego  katalogu,  celów  oraz  ich  znaczenia  prak-
tycznego. Brak jest przy tym również zgodności terminologicznej1.

W klasycznych  już opracowaniach  szkoły poznańskiej  spotkać można wy-
różnienie  dwóch  podstawowych  ujęć  zasad  prawnych:  zasad  dyrektywalnych 
i zasad opisowych, inaczej nazywanych pozadyrektywalnymi2. 

Pierwsze  z  nich  mają  na  celu  oddziaływanie  na  zachowanie  określonych 
podmiotów  w  kierunku  podjęcia  przez  nie  określonego  zachowania.  „W  zna-
czeniu dyrektywalnym «zasada prawa» to wiążące prawnie normy, należące do 
danego systemu prawnego, jednakże w jakimś sensie nadrzędne w stosunku do 
innych norm tego systemu, a przy tym takie, którym wyznacza się w tym syste-

1   Zob. M. Kordela, Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012, s. 150. Autorka 
po szerokich analizach zasad prawa uznaje, że są one „(…) takimi normami, które formułują nakaz 
realizacji określonej wartości. Zasady od  (…) norm zwykłych,  czyli  reguł –  różnią  się przedmio-
tem obowiązku: gdy reguły formułują nakaz określonego postępowania, zasady przedmiotem naka-
zu czynią realizację określonej wartości. (…) Oto zasady nakazują (zakazują) wykonanie nie okreś-
lonego  czynu,  ale  realizację  określonej  wartości.  (…)  Zasady  prawa  nakazują  realizować  wartości 
tak doniosłe, jak – w sferze zasad konstytucyjnych – państwo prawne, dobro wspólne, czy godność 
człowieka. (…) Stosowanie zasady prawa jest stosowaniem reguły prawa, która jest formułowana na 
podstawie tej zasady” (ibidem, s. 276, 278–279, 287). Zob. też J. Habermas, Faktyczność i obowią-
zywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warsza-
wa 2005,  s. 224–225; M. Zieliński, Konstytucyjne zasady prawa,  [w:]  J. Trzciński  (red.), Charakter 
i struktura norm Konstytucji, Warszawa 1997, s. 60–61.

2   Nie jest to pogląd bezkrytycznie przyjmowany. K. Complak pisze: „wprawdzie P. Tuleja przy-
pisuje pełny walor normatywny jedynie zasadom wyrażającym prawa jednostki, ale jego koncepcja 
jest pierwszym, poważnym zakwestionowaniem zakorzenionego w rodzimej doktrynie podziału na 
tzw. zasady prawa w znaczeniu dyrektywalnym i opisowym” (K. Complak, Normy pierwszego roz-
działu Konstytucji RP, Wrocław 2007, s. 21). 



2

Rozdział I. Zasady ustrojowe sądownictwa

mie role szczególne, odmienne od ról wyznaczonych pozostałym normom tego 
systemu”1. 

Zasady opisowe z kolei odnoszą się do wzorców określonych przedmiotów 
unormowania  i  wskazują  sposób  rozstrzygnięcia  danej  kwestii,  wyróżnionej 
z określonego punktu widzenia, albo też wzorzec ukształtowania jakiejś instytu-
cji prawnej. Na przykład, jeśli ktoś mówi, że proces karny został ukształtowany 
według zasady kontradyktoryjności, to oznacza, że ustawodawca w taki sposób 
rozstrzygnął  pewne  kwestie  i  ustanowił  takie  normy  prawne,  których  realizo-
wanie oznaczać będzie, iż procedura przebiegać będzie właśnie według takiego 
wzorca2.  Podkreśla  się  przy  tym  jednak  niekiedy,  że  wypowiedzi  opisowej  nie 
powinno się określać mianem „zasada prawa”. Znacznie bardziej korzystne by-
łoby określanie wypowiedzi opisowych, którym przywiązuje się dużą wagę, sło-
wami „wzorzec” lub „typ”3.

Zasady prawne spełniają więc ogromną rolę. Polega ona na tym, że:
1) wyznaczają one kierunek działań prawodawczych, wskazując, jakie sta-wyznaczają one kierunek działań prawodawczych, wskazując, jakie sta-

ny  rzeczy  prawodawca  powinien  osiągać  stanowiąc  prawo  oraz  jakich 
wartości w procesie prawodawczym nie powinien w żadnym razie naru-
szać; wskazują także pewne sposoby ukształtowania określonych instytucji 
prawnych;

2) ukierunkowują proces wykładni przepisów prawnych;ukierunkowują proces wykładni przepisów prawnych;
3) wskazują kierunki stosowania prawa, a w szczególności sposoby czynieniawskazują  kierunki  stosowania  prawa,  a  w  szczególności  sposoby  czynienia 

użytku z tzw. luzów decyzyjnych; 
4) ukierunkowują sposób czynienia użytku z różnych, przysługującychukierunkowują  sposób  czynienia  użytku  z  różnych,  przysługujących 

określonym podmiotom „praw”4.
Spełniając te role, zasady prawa przyczyniają się do uporządkowania norm 

prawnych kształtujących dane  instytucje oraz do zharmonizowania proce-
sów wykładni przepisów i stosowania prawa. Istotną ich funkcją jest zatem har-
monizowanie porządku prawnego oraz zapewnianie jego spójności5. 

Przedstawione uwagi dotyczą zasad w ogólności. Jednym z ich rodzajów są zaś 
szczególnie nas interesujące zasady konstytucyjne. W doktrynie wyróżnia się dwa 

1   S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 187; zob. też M. Zieliński, 
Konstytucyjne zasady prawa…, s. 62–63. 

2   S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warsza-
wa 1974, s. 15 i nast.; S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa…, s. 187; M. Zieliński, Kon-
stytucyjne zasady prawa…, s. 61–62; T. Zalasiński, W sprawie pojęcia konstytucyjnej zasady prawa, 
PiP 2004, z. 8, s. 18. 

3   T. Zalasiński, W sprawie pojęcia konstytucyjnej zasady prawa…, s. 18 i podana tam literatura. 
4   S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa…, s. 188. 
5   Ibidem. 
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zasadnicze, choć różne rozumienia pojęcia „konstytucyjna zasada prawa”. Zgod-
nie z pierwszym, rangę konstytucyjnych zasad prawa należy przypisać wszystkim 
normom zawartym w Konstytucji RP. Z kolei według drugiego z poglądów, przez 
konstytucyjną zasadę prawa rozumie się  jedynie  te normy konstytucyjne, którym 
w ramach Konstytucji RP można przypisać szczególne znaczenie. System norm kon-
stytucyjnych jest bowiem wewnętrznie hierarchiczny i można w nim wyróżnić nor-
my o szczególnie doniosłym znaczeniu dla całego systemu norm konstytucyjnych 
oraz  normy  o  mniejszym  znaczeniu.  Doktryna  przychyla  się  raczej  do  drugiego 
z prezentowanych poglądów i taki też został przyjęty w niniejszym opracowaniu1.

Jedna z definicji zakłada, że „(…) przez «konstytucyjną zasadę prawa» należy 
(…) rozumieć wypowiedź dyrektywalną lub opisową, będącą normą prawną za-
wartą w Konstytucji  (wypowiedzianą wprost  lub w sposób uznany przez dok-
trynę z niej wywiedzioną), której przepisuje się szczególnie doniosłe znaczenie 
w stosunku do pozostałych norm konstytucyjnych oraz całego systemu prawa. 
Owo szczególnie doniosłe znaczenie konstytucyjnych zasad prawa przejawia się 
tym,  że  wyznaczają  one  kierunek  wykładni  wszystkich  norm  danego  systemu 
prawnego”2. 

Według  innego  ujęcia  zasady  konstytucyjne,  określane  jako  zasady  ustroju 
Rzeczpospolitej Polskiej, stanowią postanowienia wyartykułowane w sposób ogól-
ny, które pozwalają na stwierdzenie tożsamości ustrojowej państwa poprzez wska-
zanie kryteriów interpretacji norm konstytucyjnych. Powinny pełnić trzy role: 
1)  wskazówek dla określenia aksjologii ustawy zasadniczej, pomocnych do pra-

widłowego odczytania systemu wartości, 
2)  łącznika  między  Konstytucją  RP  a  innymi  systemami  normatywnymi 

(np. prawo naturalne, ogólne zasady prawa międzynarodowego), 
3)  reguł interpretacyjnych, ukierunkowujących i pozwalających na prawidłową 

interpretację postanowień konstytucyjnych3. 

1   Na temat trudności ze zdefiniowaniem konstytucyjnych zasad prawnych zob. np. M. Zieliń-
ski,  Konstytucyjne  zasady  prawa…,  s.  58  i  nast.;  P. Tuleja,  Zasady  konstytucyjne,  [w:]  P. Sarnecki 
(red.), Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, Warszawa 1997, s. 11–27; P. Tuleja, Poję-
cie zasady konstytucyjnej, [w:] K. Wójtowicz (red.), Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w no-
wej konstytucji, Wrocław 1997, s. 7–22; A. Bałaban, Funkcje zasad naczelnych konstytucji, SI 1995, 
Nr XX�III,  s.  19;  M. Kruk,  Konstytucyjne  zasady  podstawowe–ich  znaczenie  prawne  i  katalog, 
[w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998, s. 7; K. Działo-
cha, Hierarchia norm konstytucyjnych i jej rola w rozstrzyganiu kolizji norm, [w:] J. Trzciński (red.), 
Charakter i struktura norm konstytucji…, s. 90. 

2   T. Zalasiński, W sprawie pojęcia konstytucyjnej zasady prawa…, s. 21–22. Sam osobiście uważam, 
że norma jest dopiero rezultatem wykładni, a wykładnia dotyczy przepisu, a nie normy. 

3   Zob. szerzej J. Ciapała, Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej 
Polskiej, Szczecin 2009, s. 217–232, gdzie Autor przytacza różne poglądy. 

§ 1. Rozumienie konstytucyjnych zasad prawnych
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Trybunał Konstytucyjny podjął przy  tym próbę wartościowania poszczegól-
nych zasad konstytucyjnych, w jednym ze swych orzeczeń stwierdził bowiem, że 
zasada sprawiedliwości społecznej – wymieniona w Konstytucji RP expressis verbis 
– ma pierwszeństwo przed wydedukowanymi z ogólnej zasady państwa prawne-
go zasadami, takimi jak zasada pacta sunt servanda oraz zasada zaufania obywate-
li do organów państwa i zasada ochrony praw nabytych1. Według tego kryterium, 
pierwszeństwo miałyby te zasady, które są ujęte wprost w ustawie zasadniczej. 

W tym kontekście M. Zieliński pisze, że zasadne byłoby dodatkowe wyróżnie-
nie pojęcia „zasady zasad”. Byłaby nią taka zasada konstytucyjna, z której wynika-
ją pozostałe zasady konstytucyjne2. M. Kordela pisze też o zasadach naczelnych, 
oznaczających zasady nielegitymowane innymi zasadami. Są one normatywnym 
wyrazem fundamentalnych wyborów aksjologicznych, dokonywanym przez pra-
wodawcę działającego przede wszystkim jako ustrojodawca i ustawodawca3. 

Zagadnienie  hierarchii  norm  konstytucyjnych  należy  jednak  rozpatrywać 
w odniesieniu do systemu norm konstytucyjnych danego państwa. W każdym 
z nich bowiem hierarchia występuje w różnym zakresie, różne są jej podstawy 
prawne i przybiera różne postaci4. We współczesnym świecie można też mówić, 
iż część norm konstytucyjnych – ze względu na ich wagę – ma rangę norm nie-
zmienialnych. Hierarchia, o której mowa, znaczenie ma choćby w procesie wy-
kładni  i  stosowania przepisów konstytucyjnych oraz  innych przepisów w zgo-
dzie z zapisami Konstytucji RP. W ten sposób zapewnia się spójność zarówno 
samej ustawy zasadniczej, jak i całego systemu prawa. Sprawdza się to głównie 
w sytuacji konfliktu pomiędzy różnymi normami Konstytucji RP5.

§ 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego 

Jedną z podstawowych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej jest za-
sada demokratycznego państwa prawnego. Stanowi ona punkt wyjścia do dal-
szych rozważań. 

Pojęcie  „państwo  prawa”  (niem.  Rechtsstaat)  pojawiło  się  w  dorobku  nie-
mieckiej myśli prawniczej, która zaczęła go używać jeszcze pod koniec X�III w. 
Koncepcja ta uzyskała swój kształt prawny jednak dopiero pod wpływem rozwi-

1   Orzeczenie z 4.12.1990 r. (K 12/90, OTK 1990, Nr 1, poz. 7). Zob. M. Kordela, Zasady pra-
wa…, s. 53–54, 68–73, 277. 

2   M. Zieliński, Konstytucyjne zasady prawa…, s. 66. 
3   M. Kordela, Zasady prawa…, s. 276. 
4   K. Działocha, Hierarchia norm konstytucyjnych…, s. 79. 
5   Ibidem, s. 93–94. 
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jających się idei liberalizmu i konstytucjonalizmu w XIX w.1. Szczególny jej roz-
wój przypadł z kolei na XX w., w szczególności w Niemczech, gdzie obrosła ona 
po II wojnie światowej bogatą literaturą i orzecznictwem. Wkrótce zaczęła być 
traktowana nie tylko tam jako jedna z podstawowych zasad, którymi powinno 
się kierować państwo w stosunku do obywateli2. 

Idea  państwa  prawnego  przed  przemianami  z  1989  r.  nie  była  przedmio-
tem  szerszego  zainteresowania  polskiego  prawoznawstwa,  ponieważ  w  okre-
sie kształtowania się nowoczesnej koncepcji państwa prawnego w XIX w.  i na 
początku XX w. brak własnej państwowości uniemożliwiał szerszą dyskusję na 
ten  temat.  Po  odzyskaniu  przez  Polskę  niepodległości  Konstytucja  marcowa 
z 1921 r. co prawda zawierała zasady uważane za elementy państwa prawnego, 
jednak wprost nie wyrażała klauzuli państwa prawnego. W okresie międzywo-
jennym zarówno sama koncepcja państwa prawa, jak i poszczególne jej elemen-
ty  stanowiły  już  przedmiot  dyskusji,  m.in.  przy  okazji  propagowania  postula-
tów dotyczących wprowadzenia sądownictwa administracyjnego, tak samo jak 
w czasie II wojny światowej, kiedy to odwoływano się do omawianej idei w kon-
tekście  rozmów  o  przyszłym  ustroju  Polski.  Po  wojnie,  z  uwagi  na  narzucony 
społeczeństwu ustrój, wykluczona była nie  tylko konstytucjonalizacja klauzuli 
państwa prawnego, ale i rzeczowa dyskusja na jej temat. Doktryna marksistow-
ska  odrzucała  bowiem  aksjologiczne  założenia  tej  idei,  akcentowano  wyłącz-
nie formalne, pozytywistyczne jej aspekty3. Stąd w Polsce zasada państwa prawa 
została  wprowadzona  po  raz  pierwszy  do  ustawy  zasadniczej  w  wyniku  prze-
obrażeń demokratycznych w 1989 r. Znalazła swe miejsce w art. 1 Konstytucji 
PRL  w  brzmieniu  drugiej  noweli  konstytucyjnej  z  29.12.1989  r.  (Dz.U.  Nr 75, 
poz. 444), a następnie wprowadzono ją do art. 2 Konstytucji RP. 

Na  zasadę  państwa  prawnego  składa  się  wiele  różnych  elementów,  zasad 
szczegółowych, przy czym są one wyrażane w uregulowaniach konstytucyjnych 
nie tylko wprost, jak np. zasada prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), ale 
i wywodzone z jej zapisów w drodze wnioskowania. Artykuł 2 Konstytucji RP 
traktuje się więc również jako „zbiorcze wyrażenie szeregu reguł i zasad, które 

1   W. Sokolewicz, Komentarz do art. 2 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.) Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej…, t. �, s. 5 i nast. oraz podana tam literatura. 

2   Zob. też np. M. Kordela, Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa (artykuł sprawozdaw-
czy), PiP 2009, z. 7, s. 85 i nast.; Z.A. Maciąg, Kształtowanie zasad państwa demokratycznego, praw-
nego i socjalnego w Niemczech (do 1949 r.), Białystok 1998. 

3   P. Tuleja, Zastane pojęcie państwa prawnego, [w:] S. Wronkowska (red.), Zasada demokratycz-
nego państwa prawnego w Konstytucji RP, Warszawa 2006, s. 49. Nieliczne publikacje na ten temat 
to np. M. Sobolewski, Koncepcja państwa prawnego  (Rechtsstaat) w doktrynie niemieckiego  libe-
ralizmu epoki klasycznej (do 1866 r.), PiP 1980, z. 2, s. 130 i nast.; R. Radwański, Socjalne państwo 
prawne w doktrynie RFN 1949–1969, Opole 1985.

§ 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego
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wprawdzie nie zostały expressis verbis wyrażone w pisanym tekście Konstytucji, 
ale  w  sposób  immanentny  wynikają  z  aksjologii  oraz  istoty  demokratycznego 
państwa prawnego”1. 

Warto dodać, że Trybunał Konstytucyjny interpretował art. 1 Konstytucji PRL 
w brzmieniu drugiej noweli konstytucyjnej z 29.12.1989 r. w dwojaki sposób. Po 
pierwsze, co zaznaczyło się m.in. w orzeczeniu z 8.5.1990 r. (K 1/90, OTK 1990, 
poz. 2), Trybunał wskazywał, że przepis ten może być używany do oceny mate-
rialnych treści ustawodawstwa, w szczególności w zakresie ich zgodności z zasa-
dami sprawiedliwości i równości. Po drugie zaś, Trybunał Konstytucyjny zasuge-
rował w orzeczeniu z 22.8.1990 r. (K 7/90, OTK 1990, poz. 5), że można uznać, iż 
elementami tego pojęcia są pewne zasady odnoszące się do sposobu stanowienia 
prawa, nakazujące w szczególności poszanowanie takiej wartości formalnej, jak 
zasada niedziałania prawa wstecz, będąca odmianą zasady ochrony zaufania oby-
wateli do państwa i stanowionego przezeń prawa. Doktryna tą drogą rozróżniła 
materialny i formalny wymiar interpretacji zasady państwa prawnego2. 

1   Wyrok TK z 16.6.1999 r.  (P 4/98, OTK 1999, Nr 5, poz. 98). Zob.  też np. M. Wyrzykowski, 
Zasada demokratycznego państwa prawnego – kilka uwag,  [w:] M. Zubik  (red.), Księga XX-lecia 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 233 i nast.; M. Wyrzykowski, Zasada 
demokratycznego państwa prawa, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytu-
cji…; I. Chojnacka (red.), Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 
Warszawa 2009, s. 7 i nast.; W. Sokolewicz, Komentarz do art. 2 Konstytucji RP…, s. 33 i nast. Zob. też 
przykładowe wyroki TK z: 10.11.1998 r. (K 39/97, OTK 1998, Nr 6, poz. 99), 25.11.1997 r. (K 26/97, 
OTK 1997, Nr 5–6, s. 444 i nast.), 26.2.2003 r. (K 1/01, OTK-A 2003, Nr 2, poz. 15), 22.6.1999 r. 
(K  5/99,  OTK  1999,  Nr  5,  s.  536),  25.5.1998  r.  (U  19/97,  OTK  1998,  Nr  4,  poz.  47),  24.2.2009  r. 
(SK 34/07, OTK-A 2009, Nr 2, poz. 10). S. Wronkowska wyróżnia tu dwa podstawowe rodzaje zasad 
szczegółowych niewyrażonych wprost w Konstytucji RP: 
1)  te, które chronią wartość określaną jako zaufanie obywatela do państwa i tworzonego przez nie 

prawa, jego bezpieczeństwo prawne, np. reguła nakazująca prawodawcy wprowadzać akty nor-
matywne w życie z odpowiednią vacatio legis, by obywatele mogli się z nimi zapoznać i nie byli 
zaskakiwani oraz reguły ograniczające możliwość dokonywania zmian w prawie jedynie w da-
nym momencie, tym a nie innym; 

2)  reguły wyznaczające standardy poprawności rozstrzygnięć prawodawczych, np. stopień jasności 
(określoności) sytuacji prawnych wyznaczonych przez obowiązujące normy, stopień dostępno-
ści do prawa (faktyczne możliwości dotarcia przez zainteresowanego do tekstów prawnych i za-
poznania się z ich treścią). 
Zob. S. Wronkowska, Charakter prawny klauzuli demokratycznego państwa prawnego  (art.  2 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej),  [w:] S. Wronkowska  (red.), Zasada demokratycznego pań-
stwa prawnego w Konstytucji RP…, s. 115–116.

2   L. Garlicki, Materialna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego w orzecz-
nictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] S. Wronkowska (red.), Zasada demokratycznego państwa 
prawnego w Konstytucji RP…, s. 125–126. Zob. też M. Kordela, Formalna interpretacja klauzuli de-
mokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] S. Wronkow-
ska (red.), Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP…, s. 142–143.
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Po wejściu w życie Konstytucji RP powzięto wątpliwość,  czy dotychczaso-
we  orzecznictwo  Trybunału,  wykształcone  na  gruncie  art.  1  Konstytucji  PRL 
w brzmieniu nadanym w 1989 r., nadal zachowuje aktualność. Trybunał Kon-
stytucyjny  zdecydowanie  jednak  wypowiedział  się  za  kontynuacją  interpreta-
cyjną w tym zakresie i w wyroku z 25.11.1997 r. (K 26/97, OTK 1997, Nr 5–6, 
poz. 64) stwierdził: „Trybunał Konstytucyjny zauważa, że zasada demokratycz-
nego państwa prawnego nie tylko znalazła wyraz w nowej konstytucji, ale też, 
że sformułowanie art. 2 Konstytucji RP (Rzeczypospolita Polska jest demokra-
tycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości spo-
łecznej) jest dosłownym powtórzeniem dawnego art. 1 przepisów konstytucyj-
nych, wprowadzonego do naszego porządku konstytucyjnego mocą nowelizacji 
z 29.12.1989 r., a więc już w nowym porządku ustrojowym. Konwencję redak-
cyjną,  polegającą  na  dosłownym  powtórzeniu  przepisu  należy  uznać  za  jasny 
wyraz  intencji  ustawodawcy  konstytucyjnego  do  przejęcia  dotychczasowego 
kształtu  i  rozumienia  zasady  demokratycznego  państwa  prawnego,  tak  jak  się 
ona uformowała w praktyce konstytucyjnej, a zwłaszcza w orzecznictwie minio-
nych 8 lat”.

L. Garlicki  pisze  jednak,  że  praktyka  pierwszych  lat  stosowania  Konstytu-
cji RP wskazuje, iż Trybunał Konstytucyjny przy dokonywaniu wykładni klauzu-
li demokratycznego państwa prawnego nie sięgał już do jej treści materialnych. 
W tym sensie – jak twierdzi ten autor – wydobywanie takich treści z przywoła-
nej klauzuli należy już do przeszłości, ograniczyło się bowiem do przejściowego 
okresu kształtowania się nowych zasad porządku konstytucyjnego, gdy wystę-
pował „deficyt” unormowań pisanych. Po uchwaleniu Konstytucji RP Trybunał 
uznał zapewne – zdaniem L. Garlickiego – że taka droga wykorzystywania klau-
zuli demokratycznego państwa prawnego stała się już niepotrzebna (skoro tekst 
pisany  nowej  Konstytucji  wraz  z  postanowieniami  umów  międzynarodowych 
stworzył wystarczającą podstawę do orzekania o prawach jednostki), lecz także 
i ryzykowna (jako narażająca Trybunał na zarzut wkraczania w dziedzinę pra-
wotwórczego uzupełniania Konstytucji RP)1. Autor zauważa jednak, że Trybu-
nał nie porzucił wcześniejszej metody podejścia do klauzuli demokratycznego 
państwa prawnego, zwłaszcza do  jej  rozumienia  jako klauzuli otwartej, zawie-
rającej wiele treści wiążących, choć jasno niezapisanych. Trybunał Konstytucyj-
ny nadal więc dysponuje poważnym kapitałem możliwości orzeczniczych i nie 
można wykluczyć, że z nich skorzysta, gdy będzie taka potrzeba2. 

1   L. Garlicki, Materialna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego…, s. 138–139. 
2   Ibidem, s. 139. 

§ 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego
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Zauważyć można, że w piśmiennictwie dotyczącym prawa unijnego pojawia 
się obecnie europejskie pojęcie rządów prawa. „(…) Takie określenia  jak «pra-
worządność», «rządy prawa» czy «państwo prawa» są ze sobą tożsame i wiążą się 
z dążeniem do tego, aby stosunek państwa do prawa nie przedstawiał się w ten 
sposób, iż państwo sprawuje swą władzę za pomocą prawa, ale że jest ono podpo-
rządkowane prawu. Prawo nie stanowi wówczas jedynie środka służącego władzy 
do osiągania jej celów, lecz służy do oceny prawidłowości działań państwa”1. 

Co ciekawe, europejska idea rządów prawa traktowana jest w szczegółowych 
rozważaniach tak samo,  jak czyni  to polski Trybunał Konstytucyjny, mając na 
uwadze  wzorzec  demokratycznego  państwa  prawnego.  Ujmuje  się  ją  bowiem 
w kategoriach  tak  formalnych,  jak  i materialnych. Pierwsza koncepcja kładzie 
nacisk  na  to,  by  prawo  spełniało  określone  postulaty  formalne,  druga  znowu 
wymaga, by dodatkowo pozostawało w zgodzie z określonymi wartościami ma-
terialnymi, które są zbieżne z wartościami składającymi się na demokratyczne 
państwo  prawne2.  „Jednocześnie  poprzez  umiejscowienie  regulacji  dotyczącej 
zasady rządów prawa w Traktacie o Unii Europejskiej przesądzono, że wszystkie 
działania podejmowane w ramach Unii muszą być zgodne z tą ogólną regułą”3. 

§ 3. Zasada podziału władzy. Władza sądownicza 
jako trzecia władza 

Zasada  podziału  władzy  jest  jednym  z  filarów  demokratycznego  państwa 
prawnego4. Idea ta powstała dzięki republikańskiej i rewolucyjnej myśli angiel-
skiej połowy X�II w. Z jednej strony, chodziło o upowszechnienie się rozróżnie-
nia między funkcjami tworzenia prawa i jego wykonywania, a z drugiej strony, 

1   J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasada rządów prawa w Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), 
Ustrój Unii Europejskiej, t. 1, Warszawa 2010, s. 199. 

2   Ibidem,  s.  200,  202–203.  Zob.  też  wyrok  TS  z  13.2.1979  r.  w  sprawie  101/78  Granaria BV 
v. Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Zb. Orz. 1979, s. 623, gdzie stwierdzono, że Wspól-
nota przestrzega zasady rządów prawa. 

3   J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasada rządów prawa w Unii Europejskiej…, s. 202–203. 
4   A. Pułło zauważa, że występujące w piśmiennictwie i stosowane wymiennie dwa różne poję-

cia, tj. „podział władzy” i „podział władz”, nie są tożsame. Pierwsze z nich posiada bowiem charakter 
przedmiotowy, a drugie podmiotowy. W pierwszym akcentuje się odrębność funkcjonalną, w dru-
gim – organizacyjną. W pierwszym mowa jest o kompetencjach, w drugim o organach nimi dyspo-
nujących. Zob. szerzej A. Pułło, Podział władzy. Aktualne problemy w doktrynie, prawie  i współ-
czesnej dyskusji konstytucyjnej w Polsce, PS 1993, Nr 3, s. 19; zob. też P. Sarnecki, Współczesne ro-
zumienie podziału władzy, [w:] K.B. Janowski (red.), Nowa konstytucja RP. Wartość, jednostka, in-
stytucje, Toruń 2007, s. 20–32. Dla uproszczenia pojęcia te są stosowane jednak zamiennie. 
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celem było dążenie do ograniczenia władzy absolutnej, nie tylko monarchy, ale 
i jednowładczego parlamentu1. 

Za  twórcę  teorii  podziału  władzy  uważa  się  angielskiego  filozofa  Johna 
Locke’a Twierdził on, że  jest oczywiste,  iż monarchia absolutna jest nie do po-
godzenia ze społeczeństwem obywatelskim i nie może być w ogóle formą oby-
watelskiego rządu2. Formą taką, która realizuje cel umowy społecznej i w której 
obywatel może czuć się bezpieczny, jest ustrój, w którym nie ma suwerena, lecz 
występują dwie odrębne władze – ustawodawcza i wykonawcza. J. Locke wyod-
rębnił  też  trzecią władzę –  federacyjną, odnoszącą się do stosunków z  innymi 
państwami, ale raczej jako funkcję, a nie odrębną władzę. Organizacyjnie mogła 
ona się łączyć z władzą wykonawczą3. 

Teorię tę zmodyfikował potem David Hume, w wydanych w 1741 r. Esejach 
moralnych i politycznych. Uznawał on, że gwarancją wolności i własności może 
być tylko ustalenie hamulców i kontroli konstytucyjnych poprzez umiejętny po-
dział władzy między poszczególne organy państwowe i poszczególne stany4. 

Ideę  tę  rozwinął potem Charles Louis de Montesquieu  (Monteskiusz), autor 
dzieła O duchu praw5 . Uważał on, że o jakości państwa stanowi gwarantowanie 
przez nie wolności obywateli. Filozof wysunął myśl, że sprzyja temu ogranicze-
nie władzy, a zwłaszcza jej podział. Należy zatem oddzielić władzę zajmującą się 
ustanawianiem praw od władzy wprowadzającej w życie jej postanowienia. Są-
dy zaś powinny być całkowicie niezależne od władz państwowych. Dzięki temu 
sędziowie, nie obawiając się nacisków ze strony władzy, mogliby wydawać spra-
wiedliwe wyroki. Do sądu mógłby wówczas odwołać się obywatel, który czuł-
by  się  pokrzywdzony  decyzją  któregoś  z  urzędów.  Takie  organy  powinny  być 
od  siebie niezależne,  ale poprzez współdziałanie powinny  się  równoważyć, by 
w praktyce żaden z nich nie uzyskał dominacji nad pozostałymi6. Idea równo-
ważenia realizować się miała poprzez stworzenie instrumentów wpływu jednej 
władzy na drugą, nazywanych hamulcami. Hamulcem dla władzy sądowniczej 
miałaby być m.in. wybieralność sędziów. Władza sądowa według tej koncepcji 

1   A. Pułło, Podział władzy…, s. 14 i nast.; tenże, O jedno rozumienie podziału władzy w nauce 
prawa konstytucyjnego, PiP 1983, z. 6, s. 30–46. 

2   H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 1995, s. 148.
3   Ibidem. 
4   Ibidem, s. 148–149.
5   De l‘esprit des lois, Genewa 1748. 
6   Twierdził on, że: „kiedy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza 

prawodawcza  zespolona  jest  z  wykonawczą,  nie  ma  wolności,  ponieważ  można  się  lękać,  aby  ten 
sam monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw, które będzie tyrańsko wykonywał” 
(za: T. Woś i in., Wiedza o społeczeństwie, Warszawa 2000, s. 79). 

§ 3. Zasada podziału władzy. Władza sądownicza jako trzecia władza
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różni się od pozostałych tym, że jest „na swój sposób żadna”. Sędziowie nie od-
grywają bowiem roli twórczej, są tylko „ustami ustawy”, którą powinno się tak 
redagować, by nie dawać sądom swobody w wydawaniu orzeczeń1. 

Idea  monteskiuszowska  znalazła  swój  wyraz  np.  w  Konstytucji  Wirginii 
z  1776  r.,  w  której  stwierdzono:  „władza  ustawodawcza,  wykonawcza  i  sądo-
wa będą rozdzielone i różne, tak że żadna nie będzie wykonywała kompetencji 
przysługujących pozostałym i nikt nie będzie w tym samym czasie miał udziału 
w sprawowaniu więcej niż jednej władzy, z wyjątkiem sędziów hrabstw wybra-
nych do jednej izby zgromadzenia”. Potem w Konstytucji Massachusetts z 1780 r. 
stwierdzano, że „każda władza ma być niezależną, ma być ponadto tak równo-
ważoną, by była zdolną do posługiwania się takimi hamulcami wobec pozosta-
łych, które pozwolą uchronić ją od zależności lub połączenia z inną”2. Ideę mon-
teskiuszowską przyjęto potem również w Konstytucji USA z 1787 r. 

Zasada trójpodziału władzy znalazła się również w Konstytucji 3 Maja 1791 r. 
Treść  tego aktu zawarto w 11 artykułach. Główne  jej postanowienia  to podział 
władzy  w  Rzeczypospolitej  zgodnie  z  doktryną  Monteskiusza  na  dwuizbowy 
parlament,  jako  władzę  prawodawczą,  następnie  władzę  wykonawczą,  skupio-
ną w rękach króla i odpowiedzialnego przed sejmem rządu, nazywanego Strażą 
Praw, oraz władzę sądowniczą. 

Omawianą  ideę wprowadzono także do Konstytucji marcowej  i  tzw. Małej 
Konstytucji z 1947 r. Odrzucono ją z kolei w Konstytucji kwietniowej z 1935 r. 
Konstytucja PRL z 1952 r. zastępowała zaś teorię monteskiuszowską podziałem 
kompetencji. Uznano bowiem, że nie należy zupełnie odrzucać zasady podzia-
łu władzy, ale błędne lub przestarzałe jej elementy. Należy również na nowo ją 
interpretować. Stąd i sądownictwo było podporządkowane komunistycznej idei 
jedności władzy państwowej, chociaż werbalnie utrzymano zasadę niezawisłości 
sędziowskiej zarówno w Konstytucji ZSRR, jak i w konstytucjach krajów ideo-

1   Stwierdzał on: „w każdym państwie istnieją trzy rodzaje władzy: ustawodawcza, władza wy-
konawcza  rzeczy  należących  do  prawa  narodów  i  władza  wykonawcza  rzeczy  należących  do  pra-
wa cywilnego. Poprzez pierwszą, książę lub urzędnik wydaje prawa na jakiś czas lub na zawsze, jak 
również zmienia i uchyla prawa już wydane. Poprzez drugą, zawiera pokój lub wypowiada wojnę, 
wysyła lub przyjmuje ambasadorów, zapewnia bezpieczeństwo, przeciwdziała inwazji. Poprzez trze-
cią, karze przestępstwa lub sądzi spory pomiędzy poszczególnymi osobami. (…) Tę ostatnią władzę 
można nazwać władzą sądzenia, drugą zaś po prostu władzą wykonawczą państwa” (za: H. Izdebski, 
Historia myśli politycznej i prawnej…, s. 149). Zob. też K. Grzybowski, Historia doktryn politycz-
nych i prawnych, Warszawa 1968, s. 362 i nast.

2   Oba  cytaty  podano  za:  B. Szmulik,  Pozycja  ustrojowa  Sądu  Najwyższego  w  Rzeczypospolitej 
Polskiej, Warszawa 2008, s. 16–17. Autor powołuje się na: A. Pułło, Zasada podziału i równoważenia 
władz w konstytucji i praktyce ustrojowej USA, [w:] J. Wróblewski (red.), Konstytucja USA 1787–1987. 
Historia i współczesność, Warszawa 1987, s. 169. 


