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§ 1. Państwo

I. Pojęcie państwa

Bliższym.lub.dalszym.tłem.dla.wszelkich.rozważań.o.prawie.musi.być.zawsze.
państwo..A.to.z.uwagi.na.fakt,.że.normy.prawne.pozbawione.sankcji.przymu-
su.władzy.państwowej.nieuchronnie.zawisłyby.w.próżni..W.demokratycznym.
państwie.prawa.tylko.ono.bowiem.może.stosować.środki.legalnego.przymusu..
Ponadto.należy.pamiętać,.iż.najważniejszą.materią.regulowaną.przez.prawo.kon-
stytucyjne.są.właśnie.organy.państwa..Toteż.naszą.dyscyplinę.łączy.z.państwem.
związek.szczególny.
O.ile.zjawisko.władzy.towarzyszy.ludzkości.od.jej.początków,.o.tyle.instytucja.

państwa.powstała.znacznie.później,.a.mianowicie.na.kilka.tysięcy.lat.przed.Chrystu-
sem..Definicji.tego.fenomenu.jest.wiele,.co.tłumaczy.się.m.in..faktem,.iż.w.różnych.
epokach.termin.ten.posiadał.różne.znaczenie..I.tak,.dla.Greków.polis oznaczała.
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raczej.zorganizowane.społeczeństwo.niż.państwo.w.dzisiejszym.rozumieniu..
Arystoteles.określał. je.w.swej.„Polityce”. jako.„zdolną.do.samowystarczalności.
wspólnotę.równych,.mającą.na.celu.szczęśliwe.życie”,.czyli.połączenie.rodzin.
i.gmin..To.samo.właściwie.oznaczała.dla.Rzymian.„społeczność”.(civitas).i.„rzecz.
publiczna”.(res publica)..W.Średniowieczu.operowano.określeniami.„królestwo”.
(regnum).i.„ziemia”.(terra)..Dopiero.od.N� Machiavellego.bierze.się.nowoczesne.ro-
zumienie.analizowanej.przez.nas.instytucji,.który.jej.istotę.sprowadzał.do.władzy.
nad.ludźmi..Włoskie.lo stato.dało.początek.temu.określeniu.w.językach.zachodnich.
(state,.Staat,.l’ètat)..Dzisiejsze.jego.rozumienie.w.krajach.euro-anglosaskiego.kręgu.
kulturowego.pojawiło.się.dopiero.na.przełomie.XVIII.i.XIX.stulecia..
Z.ważniejszych.definicji.państwa.należy.odnotować.pogląd.K� Marxa.i.F� Engelsa,.

według.których.jest.to.organizacja.panowania.klasowego.istniejąca.w.interesie.grup.
społecznie.dominujących..Tak.zwykle.w.dziejach.było,.niemniej.dziś.w.krajach.
demokratycznych.tak.wąskiego.pojmowania.tego.fenomenu.nie.dałoby.się.obronić..
Ponadto.nawet.najbardziej.eksploatatorskie.państwa.zawsze.działały.też.w.inte-
resie.ogólnonarodowym,.np..broniąc.swej.ludności.przed.najazdem.z.zewnątrz..
Współcześnie.termin.ten.używany.jest.w.dwóch.podstawowych.znaczeniach,.
a.mianowicie.jako.aparat.władzy.publicznej.oraz.jako.wspólnota.obywatelska..Są.
to.ustalenia.nader.ważne,.ale.niekompletne..Państwo.bowiem.to.nie.tylko.organy.
i.nie.tylko.wspólnota..Pojawiają.się.również.twierdzenia,.iż.jest.to.osoba.prawna,.
struktura.zbudowana.z.norm.prawnych.(H� Kelsen),.a.nawet.wartość.kulturowa..
Z.kolei.nauka.prawa.międzynarodowego.publicznego.posługuje.się.najczęściej.
triadą.G� Jellinka,.który.charakteryzował.państwo.jako.„korporację.osiadłego.ludu.
wyposażoną.w.bezpośrednią,.samorodną.władzę.zwierzchnią”..Korporację.tę.
tworzy.więc.suma.trzech.składników:.terytorium,.zamieszkała.na.nim.ludność.
i.suwerenna.władza..

Zob..G� Jellinek,.Ogólna.nauka.o.państwie,.Warszawa.1921,.s..50.

Współcześnie.zaś.wskazuje.się,.że.państwo.jest.organizacją:.polityczną,.przymu-
sową,.integrującą,.suwerenną,.terytorialną.oraz.posługującą.się.wyspecjalizowa-
nym.aparatem..My.natomiast.powiemy,.że.państwo.to.zorganizowana.politycznie.
i.terytorialnie.suwerenna.wspólnota.obywatelska..Z.kolei.władzę.państwową.okre-
ślimy.jako.całokształt.prawnych.stosunków.nadrzędności.i.podporządkowania,.
ujęty.w.ramy.specjalnej.organizacji.obejmującej.całe.społeczeństwo.terytorialnie.
zorganizowane,.mający.na.celu.realizację.funkcji.państwa.

II. Funkcje państwa

Jak.każda.organizacja.państwo.wypełnia.określone.funkcje,.czyli.główne.cele.
(kierunki).swego.działania..Zwolennicy.analizy.systemowej.w.politologii.wy-
różniają.najczęściej.trzy.funkcje:.adaptacyjną,.regulacyjną.i.innowacyjną..Jest.to.
interesujący.pogląd,.tyle.że.takie.funkcje.realizuje.też.np..każda.większa.firma..
Marksiści.natomiast.wyodrębniali.dwie.zasadnicze.funkcje:.zewnętrzną.i.we-
wnętrzną,.a.w.ramach.tej.ostatniej.rozliczne.funkcje.partykularne..Celowała.w.tym.
tzw..nauka.radziecka,.której.przedstawiciele.–.najwyraźniej.licytując.się.–.potrafili.
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wymienić.ich.nawet.kilkanaście..W.tej.sytuacji.mozolenie.się.nad.tym.problemem.
traciło.wszelki.sens.
W.naszym.przekonaniu.państwo.winno.urzeczywistniać.przede.wszystkim.trzy.

funkcje:.ochronną,.socjalną.i.kulturalną..Ochronną,.ponieważ.jego.zadaniem.jest.
strzec.obywatela.przed.wrogiem.zewnętrznym.(inwazja).i.wewnętrznym.(prze-
stępcy)..Socjalną,.gdyż.nie.wszyscy.obywatele.mimo.swych.starań.są.wystarczająco.
majętni,.by.zaspokajać.wszystkie.swe.podstawowe.potrzeby..Zaspokajanie.tych.
potrzeb.w.rozsądnych.granicach.jest.moralnym.obowiązkiem.społeczeństwa..I.kul-
turalną,.jako.że.im.wyższy.poziom.kulturalny.obywateli,.tym.wyższy.dobrobyt.
całego.społeczeństwa..Stąd.wypływa.konieczność.utrzymywania.szkół.publicznych.
i.takichże.środków.masowego.przekazu.
Warto.jednocześnie.podkreślić,. iż.nieporozumieniem.jest.rozpowszechniona.

w.konstytucjonalizmie.maniera.nazywania.funkcjami.państwa.stanowienia.prawa,.
administrowania.i.wymiaru.sprawiedliwości..Nie.są.to.bowiem.jego.funkcje,.tylko.
prawne.sfery.działania.(zob..§.34.pkt.III)..

III. Typy państwa

Wszelkie.państwa,.tak.dawne,.jak.nowe,.można.podzielić.na.typy..Z.punktu.
widzenia.państwowego.rozwoju.ludzkości.K� Marx.i.F� Engels.wyróżniali.nastę-
pujące.etapy:.wspólnota.pierwotna.–.niewolnictwo.–.feudalizm.–.kapitalizm.–.so-
cjalizm.–.komunizm..Nie.sposób.kwestionować.istnienia.w.przeszłości.państwa.
niewolniczego,.feudalnego.i.kapitalistycznego..Rojenie.o.komunizmie.okazało.się.
wszak.być.czystą.mrzonką..Raz,.że.państwo.socjalistyczne,.które.miało.zastąpić.
kapitalistyczne,.załamało.się..Dotyczy.to.także.dzisiejszych.Chin,.które.rozwijają.
gospodarkę.rynkową.mimo.rządów.komunistów.de nomine..A.dwa,.że.marksow-
skie.rozumienie.państwa.–.jak.już.sygnalizowano.–.było.stanowczo.zbyt.wąskie..
Wbrew.głoszonej.przez.zwolenników.marksizmu.tezy,.iż.wskutek.zaniku.klas.
eksploatatorskich.dojdzie.do.obumarcia.państwa,.tym.bardziej.rosło.ono.w.siłę..
Komuniści.bowiem.w.miejsce.zlikwidowanej.klasy.„burżujów.i.obszarników”.
stworzyli.nową.–.nomenklaturę,.czyli.aparat.partyjny.
Nawiązując.natomiast.do.państwa.socjalistycznego,.należy.wskazać,.że. jeśli.

porównamy.realia.istniejące.w.krajach.tzw..obozu.socjalistycznego.z.poglądami.
socjalistów.czy.socjaldemokratów,.to.dostrzeżemy.istotne.różnice..Ani.jedni,.ani.
drudzy.nie.domagali.się.przecież.całkowitego.uspołecznienia.środków.produkcji,.
likwidacji.wolnej.gry.sił.politycznych.skutkującej.dyktaturą.partii.komunistycz-
nej,.cenzury.czy.poddania.życia.obywateli.daleko.idącym.restrykcjom..Stąd.też.
mówi.się.o.państwach.tzw..realnego.socjalizmu,.który.siłą.rzeczy.przeciwstawia.
się.idealnemu..W.naszym.przekonaniu.ustrój,.który.w.tych.krajach.nazywał.się.
oficjalnie.socjalizmem,.był.w.istocie….kapitalizmem.państwowym..Państwo.bo-
wiem.znacjonalizowało.gros.środków.produkcji,.stając.się.tym.samym.głównym.
pracodawcą,.który.eksploatował.swoich.pracowników..Prowadzono.arbitralną.
politykę.gospodarczą,.forsownie.inwestując.zwłaszcza.w.przemysł.ciężki.–.kosztem.
wytwarzania.dóbr.konsumpcyjnych.–.przy.utrzymywaniu.niskich.płac.w.przewa-
żającej.większości.sektorów.pracowniczych.
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Dzisiejsze.państwa.wysoko.rozwinięte.gospodarczo.trudno.byłoby.nazwać.
kapitalistycznymi.w.marksowskim,.czyli.XIX-wiecznym.rozumieniu.tego.słowa..
Nie.da.się.zaprzeczyć,.iż.dominuje.w.nich.własność.prywatna..Nie.ma.już.jednak.
drastycznej.eksploatacji.siły.roboczej.(tzw..kapitalizm.manchesterski)..W.miejsce.
dobroczynności.poważnie.rozwinęła.się.funkcja.socjalna.państwa..Mówi.się.dziś.
o.społecznej.gospodarce.rynkowej,.a.w.szeregu.konstytucjach.deklaruje.się.zasadę.
sprawiedliwości.jako.jedną.z.wytycznych.działania.aparatu.państwa..Dlatego.też.
można.uznać.takie.państwa.za.ogólnonarodowe,.tj..takie,.których.wspieranie.leży.
w.interesie.wszystkich.obywateli,.a.nie.tylko.konkretnej.klasy.czy.warstwy.spo-
łecznej..Powiemy.zatem,.iż.można.wyodrębnić.cztery.typy.państwa:.niewolnicze,.
feudalne,.kapitalistyczne.i.ogólnonarodowe.

IV. Formy państwa

W.ramach.typów.państwa.można.też.wyróżnić. jego.formy..Determinują. je.
zwłaszcza.trzy.czynniki:.ustrój.terytorialny,.rodzaj.rządów.i.system.rządów..I.tak,.
z.uwagi.na.ustrój.terytorialny.odnotowujemy.państwa.scentralizowane.i.zdecen-
tralizowane.z.jednej.strony.oraz.unitarne.i.federalne.z.drugiej..W.państwach.uni-
tarnych.mogą.jednak.istnieć.obszary.autonomiczne,.jak.np..województwo.śląskie.
w.II.Rzeczypospolitej..W.niektórych.krajach.–.m.in..w.Wielkiej.Brytanii,.Hiszpanii.
i.Włoszech.–.autonomia.niektórych.regionów.sięga.tak.daleko,.że.w.rzeczywistości.
sytuują.się.one.na.pograniczu.ustroju.unitarnego.i.federalnego.
Z.kolei.państwa.federalne.charakteryzują.się.następującymi.cechami:.suwere-

nem.w.stosunkach.zewnętrznych.jest.federacja,.a.nie.jej.człony;.istnieje.dualizm.
aparatu.państwowego,.porządku.prawnego.oraz.instytucji.obywatelstwa;.aparat.
federalny.dysponuje.najważniejszymi.kompetencjami.w.państwie,.co.przesądza.
o.dominacji.zarówno.jego.aparatu,.jak.i.systemu.prawnego.federacji.nad.jej.czło-
nami..W.dziedzinie.ustawodawstwa.zwykle.wyróżnia.się.w.takich.państwach.trzy.
zakresy:.materie.zastrzeżone.dla.regulacji.przez.federację,.materie.regulowane.
równolegle.i.materie.zastrzeżone.dla.regulacji.przez.człony.federacji..Federalizm.
zwykle.służy.rozwiązaniu.problemów.narodowościowych.w.danym.państwie.(np..
Belgia)..Bywa.wszak.również.stosowany.z.powodów.historycznych.(np..Niemcy).
albo.wskutek.rozległości.kraju.(m.in..Rosja,.USA,.Kanada,.Australia,.Brazylia,.
Indie,.Meksyk,.Argentyna).
Tak.jak.federacje.tworzą.państwa.związkowe,.tak.też.konfederacje.tworzą.związ-

ki.państw..Niemniej.od.dawna.już.konfederacje.są.tworami.czysto.historycznymi..
Nawet.Konfederacja.Szwajcarska.wbrew.swej.nazwie.stanowi.najzwyklejszą.fede-
rację..Konfederacje.tworzyły.albo.unie.personalne,.albo.realne..Te.pierwsze.łączyła.
osoba.władcy..Te.drugie.zaś.częściowo.wspólny.zakres.kompetencji..Za.dobrą.
ilustrację.może.tu.posłużyć.I.Rzeczpospolita.z.czasów.po.unii.lubelskiej.z.1569.r.
Z.kolei.przez.wzgląd.na.rodzaj.rządów.państwa.można.dzielić.na.najrozmaitsze.

kategorie,.przede.wszystkim.jednak.na.państwa.demokratyczne.i.autokratyczne.
z.jednej.strony.oraz.na.monarchie.i.republiki.z.drugiej..W.monarchiach.suwerenem.
jest.monarcha.a.wolności.i.prawa.poddanych.wywodzą.się.z.nadanych.przezeń.
przywilejów;.dziś.jest.to.już.li.tylko.fikcja.prawna..W.republikach.zaś.suwerenem.
jest.naród.(lud).i.z.tego.właśnie.faktu.wyprowadza.się.wolności.i.prawa.obywateli..
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Monarchie.bywały.absolutne.i.konstytucyjne;.no.i.jeszcze.elekcyjne.(Polska.zwała.
się.wszak.rzecząpospolitą),.a.nawet.parlamentarne.(Anglia)..Obecnie.jednak.w.pań-
stwach.demokratycznych.monarchie.niewiele.różnią.się.ustrojowo.od.republik..
Wśród.republik.występują.różnice.w.odniesieniu.do.charakteru.głowy.państwa.

(jednoosobowa.lub.kolegialna).i.jej.ustrojowego.statusu..Z.perspektywy.historycz-
nej.można.również.wyodrębnić.republiki.arystokratyczne.(patrycjuszowskie),.
demokratyczne.i.dyktatorskie..Co.się.tyczy.tych.ostatnich,.to.takie.państwa,.jak.np..
III.Rzesza,.Związek.Radziecki.z.czasów.J� Stalina.czy.Korea.Północna.faktycznie.
miały.więcej.wspólnego.z.monarchiami.niż.z.republikami..I.odwrotnie,.dzisiejsza.
Wielka.Brytania.czy.państwa.skandynawskie.w.rzeczywistości.wykazują.więcej.
cech.republikańskich.niż.monarchicznych.
Natomiast.z.uwagi.na.system.rządów.można.wyróżnić.w.pierwszej.kolejności.

państwa.parlamentarne.i.prezydencjalne..Inne.systemy.rządów,.jak.np..system.dy-
rektorialny.czy.system.rad.w.krajach.realnego.socjalizmu,.występują.sporadycznie,.
stanowiąc.element.ustrojowej.egzotyki.

§ 2. Konstytucjonalizm

I. Pojęcie konstytucjonalizmu

.Jeżeli.przez.kulturę.rozumieć.całokształt.duchowego.i.materialnego.dorobku.
większej.grupy.ludzkiej,.to.z.pewnością.z.tego.pierwszego.członu.można.wyod-
rębnić.i.kulturę.polityczną,.i.kulturę.prawną..Ważkim.elementem.zarówno.jed-
nej,.jak.i.drugiej.jest.konstytucjonalizm..Wszystkie.te.pojęcia.pozostają.w.nauce.
przedmiotem.sporu..

Od.stosunkowo.niedawna.można.się.również.spotkać.z.terminem.„kultura.konstytucyj-
na”.(zob..R� R� Ludwikowski,.Prawo.konstytucyjne.porównawcze,.Toruń.2000,.s..47–49),.ale.
moim.zdaniem.jest.to.już.nieuzasadnione.mnożenie.bytów.

Mało.tego,.termin.„konstytucjonalizm”.bywa.współcześnie.kontestowany.jako.
nieprzystający.do.współczesności..I.tak,.N� Walker.zarzuca.mu.tradycyjną.statycz-
ną.oprawę,.która.uniemożliwia.wyjaśnianie.procesów.politycznych,.społecznych.
i.ekonomicznych,.które.odbywają.się.poza.państwem..Jego.zdaniem.niesie.on.
ze.sobą.konstytucyjny.fetyszyzm,.gdyż.koncentruje.się.tylko.na.organach.pań-
stwowych,.ignorując.tym.samym.inne.mechanizmy,.które.skutecznie.kształtują.
władzę.społeczności.politycznej..Ponadto.wykazuje.„skrzywienie”.normatywne,.
niesłusznie.preferując.jedne.interesy.nad.drugie,.tym.bardziej.że.te.preferowa-
ne.koniunkturalnie.odwołują.się.do.wartości.symbolicznych.jako.nadrzędnych..
W.końcu.pisze,.że.pojęcie.konstytucjonalizmu.jest.zbyt.obszerne,.żeby.służyć.jako.
wartość.normatywna.lub.jako.baza.ogólnospołecznego.konsensu..Trzeba.więc.
sformułować.ideę.metakonstytucjonalizmu..Cóż,.bardzo.możliwe,.tylko.że.autor.
jej.nie.sformułował.

Zob..N� Walker,.The.Idea.of.Constitutional.Pluralism,.The.Modern.Law.Review.2002,.
vol..65,.No..3,.s..319,.357.
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W.literaturze.spotyka.się.dwojakie.rozumienie.terminu.„konstytucjonalizm”:.
szerokie.i.wąskie..

Inaczej.rozumie.te.określenia.R� R� Ludwikowski..Według.niego.wąska.definicja.konstytu-
cjonalizmu.to.pogląd,.że.organizacja.państwa.i.społeczeństwa.winna.być.oparta.na.porządku.
wyjaśnionym.i.unormowanym.w.konstytucji..W.tym.znaczeniu.definiowane.pojęcie.wy-
wodzi.się.z.terminu.„konstytucja”.rozumianego.nie.jako.najwyższy.akt.ustrojodawczy,.lecz.
ogólniej.jako.system.polityczny.państwa..Z.kolei.definicja.szeroka.rozciąga.się.zarówno.na.
faktyczny.porządek.konstytucyjny,.wywodzący.się.z.istniejącej.konstytucji,.jak.i.na.zespół.
poglądów.dotyczących.funkcji.i.struktury.konstytucji.(R� R� Ludwikowski,.Prawo.konsty-
tucyjne.porównawcze,.s..41)..Dystynkcji.tej.cokolwiek.nie.dostaje.logiki,.ponieważ.jeżeli.
definicja.wąska.może.się.obejść.bez.pojęcia.konstytucji,.to.w.takim.razie.jakich.elementów.
nie.musi.zawierać.definicja.szeroka?

To.pierwsze.jest.po.prostu.synonimem.wiedzy.ustrojowej,.sięgającej.wstecz.tak.
daleko,.jak.długo.istnieje.instytucja.państwa,.a.więc.już.od.czasów.starożytnych..

Dla. takiego. pojmowania. konstytucjonalizmu. symptomatyczny. jest. tytuł. książki.
C� H� McIlwaina,.Constitutionalism.Ancient.and.Modern..Ithaca,.New.York.1947;.zob..też.
F� D� Wormuth,.The.Origins.of.Modern.Constitutionalism,.New.York.1949;.A� E� Sutherland,.
Constitutionalism.in.America..Origins.and.Evolution.of.Its.Fundamental.Ideas,.New.York–
Toronto–London.1965.

Trudno.przecież.analizować.niektóre.idee.polityczno-prawne,.nie.sięgając.do.
epoki.antycznej;.za.pierwszy.z.brzegu.przykład.może.tu.posłużyć.choćby.de-
mokracja..Zajmująca.nas.nazwa.wyprzedza.więc.pojawienie.się.konstytucji.jako.
ustawy.zasadniczej.i.może.funkcjonować.niezależnie.od.niej..Podobnie.rozumiał.
ją.A� Burda,.tj..jako.całokształt.norm.ustrojowych,.ich.podstawy.doktrynalne.oraz.
utartą.praktykę.konstytucyjną..Do.tego.nurtu.należy.też.pojmowanie.konstytu-
cjonalizmu.jako.teorii.porządkującej.wiedzę.o.konstytucjach,.ich.dziejach.oraz.
praktyce.ich.stosowania.
Z.kolei.adherenci.wąskiego.rozumienia.zajmującej.nas.nazwy.patrzą.nań.przede.

wszystkim.przez.pryzmat.ochrony.wolności.i.praw.jednostki..W.konsekwencji.
redukują.ją.albo.do.imperatywu.poddania.kompetencji.aparatu.państwa.pewnym.
ograniczeniom.–.tzw..rząd.ograniczony.(limited government),.względnie.państwo.
praworządne.(Rechtstaat).–.albo.do.li.tylko.reguły.nadrzędności.konstytucji.w.jego.
systemie.prawnym,.bądź.zgoła.nakazu.jej.bezpośredniego.stosowania..Przejawem.
tego.pierwszego.ujęcia.może.być.twierdzenie,.iż.konstytucjonalizm.sprowadza.się.
do.idei.ograniczającej.władzę.państwa.wyraźnymi.i.egzekwowalnymi.regułami.
politycznej.organizacji.i.postępowania..

Np..C� J� Friedrich napisał:.„Podział.władzy.stanowi.podstawę.cywilizowanego.ustroju..
Oto.co.rozumiem.przez.konstytucjonalizm”.(C� J� Friedrich,.Constitutional.Government.and.
Democracy,.New.York.1950,.s..5)..Nie.brak.przy.tym.i.rozumień.zgoła.egzotycznych..Tak.
np..we.Francji.w.okresie.Restauracji.za.konstytucjonalizm.uważano.kierunek.polityczny.
popierający.monarchię.konstytucyjną..Na.marginesie,.interesującym.nas.określeniem.po-
sługują.się.także.psychologowie,.ale.–.co.oczywiste.–.w.zgoła.nieustrojowym.znaczeniu.

Albo.też,.że. jest.to.system.rządów.opartych.na.konstytucji,.której.treść.od-
powiada.standardom.stosowanym.przez.współczesne.państwa.demokratyczne..
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A.jeszcze.inaczej,.że.chodzi.tu.o.pewną.filozofię.konstytucji.składającą.się.na.system.
wymagań,.który.powinien.spełniać.ustrój.państwa.gwarantujący.prawa.człowieka..

Tak.np..zdaniem.M� Rosenfelda.istnieją.trzy.podstawowe.komponenty.konstytucjonali-
zmu:.koncepcja.ograniczonej.władzy.państwowej,.zasada.rządów.prawa.i.ochrona.praw.
podstawowych.(M� Rosenfeld,.Constitutionalism,.Identity,.Difference.and.Legitimacy,.Dur-
ham–London.1994,.s..3–5,.za:.R� R� Ludwikowski,.Prawo.konstytucyjne.porównawcze,.s..40).

Jak.bowiem.wskazuje.R�R� Ludwikowski,.jedni.autorzy.pojmują.konstytucjona-
lizm.jako.refleksję.o.uzgodnieniu.przez.społeczeństwo.pewnych.godnych.ochrony.
wartości,.która.sama.w.sobie.spełnia.funkcję.cementującą.porządek.społeczny..
Wartości.te.nie.muszą.obejmować.demokracji,.gdyż.państwem.konstytucyjnym.
może.być.państwo.niedemokratyczne,.które.jednak.jest.państwem.prawnym..Inni.
badacze.z.kolei.preferują.podejście.strukturalne..Dowodzą.mianowicie,.że.konsty-
tucjonalizm.pojawia.się.w.związku.z.demokratycznym.porządkiem.społecznym,.
tj..równoważącego.władzę.państwową.i.prawa.jednostki.

Zob..R� R� Ludwikowski,.Prawo.konstytucyjne.porównawcze,.s..39–40.

Najbardziej.negatywnym.odzwierciedleniem.takiego.pojęciowego.rozchwia-
nia.pozostaje.w.moim.przekonaniu.operowanie.tzw..zasadą.konstytucjonalizmu.
definiowaną.jako.stan,.w.którym.„konstytucja.tworzy.ramy.prawne.i.ustanawia.
wytyczne.dla.działalności.zróżnicowanego.zespołu.organów.państwowych,.określa.
legalny.sposób.przejmowania.władzy.państwowej,.wprowadza.gwarancje.i.wy-
znacza.granice.ingerencji.państwa.w.prawa.i.wolności.jednostki”.

Tak.M� Pietrzak,.Odpowiedzialność.konstytucyjna.w.Polsce,.Warszawa.1992,.s..20.

Zauważmy,.że.definicja.ta.w.istocie.niewiele.odbiega.od.eksplikacji.terminów.
„praworządność”.czy.też.„państwo.prawa”..Ponadto.konstytucjonalizm.sam.obej-
muje.liczne.reguły.ustrojowe.(zob..niżej),.a.więc.nie.może.być.tylko.zasadą..

A� Pułło.wprawdzie.również.poddaje.krytyce.określenie.„zasada.konstytucjonalizmu”.
(A� Pułło,. Idea.konstytucjonalizmu.w.systemie.zasad.prawa.konstytucyjnego,.PS.1996,.
Nr.5,.s..16–21),.lecz.także.zawęża.interesujące.nas.pojęcie,.twierdząc,.że.stanowi.ono.„jedną.
z.idei.ogólnych.prawa.konstytucyjnego,.charakteryzującą.pożądany.stan.ustawodawstwa,.
zwłaszcza.w.zakresie.konstytucyjnych.gwarancji.ograniczenia.władzy.państwowej.na.rzecz.
bezpieczeństwa.i.wolności.jednostki”.

Kolportowanie.tego.określenia.stało.się.w.Polsce.modne.po.1989.r..Przejście.od.
totalitaryzmu.do.demokracji.musiało.bowiem.wymusić.nie.tylko.formalny,.ale.i.fak-
tyczny.respekt.dla.konstytucji..Intencje.zwolenników.tej.nazwy.są.więc.zbożne,.lecz.
prowadzą.do.ewidentnego.spłycenia.całego.zagadnienia..Konstytucjonalizm.jest.
po.prostu.jedną.z.nauk.prawnych,.tak.jak.cywilistyka.czy.kryminologia..A.jako.taki.
jest.dziedziną.eksplorowaną.przez.konstytucjonalistów,.tak.jak.cywilistyka.przez.
cywilistów,.a.kryminologia.przez.kryminologów..Szczęśliwie.nikomu.nie.przychodzi.
do.głowy.formułowanie.jakiejś.zasady.cywilistyki.czy.kryminologii..Rzeklibyśmy.
zatem,.że.konstytucjonalizm.to.fenomen,.na.który.składają.się.następujące.elementy:
a).ogół.poglądów.dotyczących.ustroju.państwa.(element.aksjologiczny);.
b).ogół.norm.prawnych.–.zwłaszcza.konstytucyjnych.–.regulujących.ustrój.państwa.
(element.normatywny);.
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c).szeroko.rozumiana.praktyka.stosowania.norm.regulujących.ustrój.państwa,.
czyli.praktyka.konstytucyjna.(element.socjologiczny).
Żeby.uprzytomnić.sobie.komplementarność.tych.elementów,.odwołajmy.się.

do.prostego.przykładu..Załóżmy,.że.chcemy.zgłębić.konstytucję.jakiegoś.kraju..
Po.przeczytaniu.jej.od.deski.do.deski.wiemy.wprawdzie.sporo,.ale.nie.znamy.
jeszcze.motywacji.przyświecającej.poszczególnym.rozwiązaniom..Musimy.więc.
sięgnąć.do.dokumentów.towarzyszących.powstawaniu.tej.konstytucji,.a.zwłaszcza.
do.stenogramów.obrad.gremium.ustrojodawczego..Wiedza.nasza.jest. już.głęb-
sza,.niemniej.daleko.jej.jeszcze.do.kompletności..Nie.znamy.bowiem.praktycznej.
wartości.wspomnianych.rozwiązań..W.tym.celu.trzeba.jeszcze.zbadać.praktykę.
konstytucyjną..Dopiero.wówczas.się.okaże,.które.przepisy.są.przestrzegane.ściśle,.
które.mniej.ściśle,.a.które.–.bywa.–.że.i.wcale.

II. Idee konstytucjonalizmu

.Jeżeli.zatem.konstytucjonalizm.jest.wiedzą.ustrojową,.to.siłą.rzeczy.musi.obej-
mować.rozmaite.idee..Idee.te.mogą.mieć.dwojaki.charakter,.skutkiem.czego.można.
wyróżnić.konstytucjonalizm.demokratyczny.i.niedemokratyczny..W.obrębie.tego.
pierwszego.można.więc.wskazać.przede.wszystkim.na.ideę.konstytucji,.wolności.
i.praw.jednostki,.zwierzchnictwa.narodu,.reprezentacji,.pluralizmu,.praworządno-
ści,.podziału.władzy,.kontroli.konstytucyjności.prawa,.niezawisłości.sędziowskiej,.
państwa.świeckiego,.unitaryzmu.lub.federalizmu,.mono-.lub.bikameralizmu,.
parlamentaryzmu.lub.prezydencjalizmu..Z.kolei.w.ramach.tego.drugiego.można.
uwypuklić.zwłaszcza.ideę.suwerenności.ludu,. jednolitości.władzy,.wodzostwa.
oraz.państwa.wyznaniowego..Ich.wymienianie.jest.nieodzowne,.ponieważ.służą.
one. jako.przestroga.dla.racjonalnego.ustrojodawcy..Wszystkie.te.idee.zostaną.
omówione.w.dalszych.partiach.podręcznika.

§ 3. Prawo konstytucyjne

I. Pojęcie prawa konstytucyjnego

Podobnie. jak.konstytucjonalizm,. tak. też.określenie.„prawo.konstytucyjne”.
można.pojmować.węziej.lub.szerzej..Dla.tego.pierwszego.przypadku.najbardziej.
reprezentatywny.jest.pogląd,.że.są.to.tylko.te.normy.ustawy.zasadniczej,.które.
wyrażają.zasady.ustrojowe,.podczas.gdy.pozostałe.należy.zaliczyć.do.innych.
dziedzin.prawa.(np..postanowienia.o.stolicy,.hymnie,.godle.i.barwach.państwa.to.
już.domena.prawa.administracyjnego)..Innymi.słowy,.w.pojęciu.tym.nie.mieści.się.
nawet.cała.konstytucja..Inni.badacze.są.nieco.bardziej.szczodrzy.i.definiują.naszą.
dyscyplinę. jako.zespół.norm.zawartych.w.ustawie.(ustawach).konstytucyjnej..
Mówiąc.inaczej,.idzie.tu.o.sui generis.prawo.konstytucji..Ujęcie.to.było.najbardziej.
popularne.we.Francji.okresu.IV.Republiki.(1946–1958)..Nieco.bardziej.liberalnie.
ujmują.nasz.przedmiot.autorzy,.którzy.są.zdania,.że.składają.się.nań.normy.kon-
stytucyjne.oraz.te.wszystkie.normy.ustawowe,.które.je.bezpośrednio.rozwijają.
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Z.uwagi. jednak.na.przyjęte.przez.nas.szersze.rozumienie.terminu.„konsty-
tucjonalizm”,.takie.pojmowanie.prawa.konstytucyjnego.byłoby.ewidentnie.nie-
wystarczające..Punktem.wyjścia.szerszego.ujmowania.tej.nazwy.są.mianowicie.
materie,.które.to.prawo.normuje..Idzie.tu.zatem.o.wszelkie.przepisy,.a.więc.bez.
względu.na.ich.rangę,.które.reglamentują.ustrój.państwa,.zarówno.polityczny,.
jak.i.społeczno-ekonomiczny..Tak.rozumiane.prawo.konstytucyjne.jest.przedmio-
tem.nauki.prawa.konstytucyjnego.(konstytucjonalizmu),.czyli.dyscypliną.wiedzy.
prawniczej.posługującą.się.określonymi.metodami.badawczymi.

Swoją.drogą,.nie.brak.też.definicji.zdecydowanie.zbyt.szerokich..Dla.ilustracji,.że.prawo.
konstytucyjne.to.normy.regulujące.specyficzne.stosunki.prawno-państwowe.–.względnie.
stosunki.rządzenia.lub.stosunki.panowania.–.odmienne.od.pozostałych.stosunków.regu-
lowanych.przez.prawo..Szkopuł.w.tym,.że.jeśli.nawet.owe.relacje.udałoby.się.precyzyjnie.
zdefiniować,.to.zastosowanie.takiego.kryterium.prowadziłoby.do.niepomiernego.rozsze-
rzenia.przedmiotu.naszej.dyscypliny.

To.ostatnie.zrodziło.się.we.Włoszech,.by.pod.koniec.XVIII.w..na.fali.ideologii.
rewolucji.francuskiej.(1789),.a.zwłaszcza.Deklaracji.Praw.Człowieka.i.Obywatela.
oraz.konstytucji.z.1791.r.,.przyjąć.się.nad.Sekwaną..Ukształtowały.się.wówczas.pod-
stawowe.kategorie.ustroju.politycznego..Charakterystyczne,.że.nazwa.ta.przyjęła.
się.przede.wszystkim.w.krajach.romańskich.(droit constitutionnel, diritto constituzio-
nale, derecho constitutional).i.anglosaskich.(constitutional law)..Natomiast.w.krajach.
niemieckiego.obszaru.językowego.i.w.Rosji.pierwotnie.bardziej.upowszechniło.się.
pojęcie.prawa.państwowego.(das Staatsrecht, gosudarstwiennoje prawo),.niemniej.i.tam.
określenie.to.zwolna.ustępuje.pojęciu.prawa.konstytucyjnego.(das Verfassungsrecht, 
konstitucionnoje prawo)..W.Polsce.międzywojennej.operowano.przede.wszystkim.
nazwą.„prawo.państwowe”.–.które.to.określenie.dominowało.też.w.PRL.–.oraz.
„prawo.polityczne”..
To.ostatnie.pochodzi.od.znanego.dzieła.J� J� Rousseau.„Umowa.społeczna.lub.zasady.

prawa.politycznego”.(1762).i.we.Francji.było.też.kolportowane.

Jednakże.w.III.RP.obie.te.nazwy.odesłało.do.lamusa.pojęcie.prawa.konstytu-
cyjnego..

Sporadycznie.trafiają.się.też.inne.nazwy,.jak.np..„prawo.ustrojowe”..Pozytywem.tego.
określenia.jest.wskazanie,.iż.głównym.przedmiotem.zainteresowania.naszej.dyscypliny.
jest.ustrój.(w.domyśle.–.państwa)..Negatywem.natomiast.fakt,.że.nie.tylko.państwa.mają.
swoje.ustroje,.ale.i.inne.organizacje,. jak.np..kościoły,.zakony.religijne,.partie.polityczne,.
duże.podmioty.gospodarcze.itp..Ponadto.w.każdym.państwie.są.jeszcze.inne.ustroje,.jak.
społeczny,.gospodarczy,.rolny.itp.

Termin.ten.bowiem.najlepiej.oddaje.związek.między.normami.ustawy.zasad-
niczej.a.normami.aktów.prawnych.niższego.rzędu.służącymi.ich.konkretyzacji.
Naturalnie,.wszystkie.te.określenia.mają.swoje.zalety.i.wady..I.tak,.co.się.tyczy.

prawa.konstytucyjnego,.to.zaletą.tej.nazwy.jest.bezpośrednie.odwołanie.się.do.
najważniejszego.aktu.prawnego,.jakim.jest.konstytucja..Wadą.natomiast.pozostaje,.
jak.już.wspomniano,.możliwość.ograniczania.jego.zakresu.wyłącznie.do.norm.
konstytucyjnych..
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W.odniesieniu.do.prawa.państwowego.zaletą.jest.wskazanie.na.fakt,.że.jest.to.
podstawowa.dziedzina.prawa.regulująca.ustrój.państwa..Mówiąc.inaczej,.jest.to.
gałąź.prawa.obejmująca.normy.traktujące.o.zasadach.organizacji.i.funkcjonowania.
państwa.oraz.o.regułach.jego.relacji.z.obywatelami..Wadą.z.kolei.pozostaje.możli-
wość.dosłownego.pojmowania.tego.określenia,.tj..jako.ogółu.norm.sankcjonowa-
nych.przez.państwo,.czyli.wszystkich.gałęzi.prawa,.co.oczywiście.byłoby.rozu-
mieniem.nazbyt.szerokim..W.dodatku.nasza.dyscyplina.wykracza.poza.regulacje.
odnoszące.się.do.państwa.(np..reglamentacja.społecznych.podmiotów.władzy),.
tak.więc.przymiotnik.„państwowe”.jest.tu.zdecydowanie.nieostry.
Nawiązując.zaś.do.„prawa.politycznego”,.zaletą.tego.pojęcia.jest.fakt,.że.zwraca.

ono.uwagę,.iż.zajmująca.nas.gałąź.prawa.z.konieczności.charakteryzuje.się.naj-
większym.ładunkiem.polityki..Wyrażając.tę.myśl.inaczej.–.że.wiąże.się.najściślej.
z.polityką.rozumianą.jako.rządzenie.państwem..Jego.wada.natomiast.polega.na.
tym,.że.taki.ładunek.–.tyle.że.mniejszy.–.zawiera.każda.dziedzina.prawa..Z.tego.
punktu.widzenia.termin.ten.jest.za.szeroki..Ponadto.określenie.„polityka”.może.
być.rozmaicie.rozumiane..Ex adverso,.jest.zarazem.za.wąski,.gdyż.przedmiotem.
tej.gałęzi.prawa.jest.nie.tylko.ustrój.polityczny,.ale.i.podstawy.ustroju.społeczno-
-gospodarczego..Tak.więc.choć.ideału.nie.osiągniemy,.to.najbardziej.adekwatną.
nazwą.pozostaje.termin.„prawo.konstytucyjne”.
Warto.też.nadmienić,.iż.w.ramach.określenia.„prawo.konstytucyjne”.termin.

autonomiczny.tworzy.nazwa.„prawo.parlamentarne”..Jego.autorstwo.przypisuje.
się.T� Jeffersonowi..Można.je.również.rozumieć.dwojako..Sensu largo.oznacza.ono.
ogół.norm.prawnych.dotyczących.kompetencji,.organizacji.i.trybu.działania.legis-
latywy..Sensu stricto.natomiast.jest.równoznaczne.z.jej.regulaminem,.czyli.prawem.
wewnętrznym.tego.organu..Taką.autonomiczną.nazwą.będzie.również.określe-
nie.„prawo.wyborcze”,.czyli.ogół.przepisów.reglamentujących.wybory..Obie.te.
dziedziny.to.podstawowe.działy.konstytucyjnego.prawa.formalnego.(zob..niżej).

II. Przedmiot prawa konstytucyjnego

Na.przedmiotowy.zakres.prawa.konstytucyjnego.składają.się.materie.o.funda-
mentalnym.znaczeniu.dla.całego.życia.politycznego,.społecznego.i.gospodarczego.
kraju..

Interesującą.definicję.w.tym.względzie.zaproponował.P� Sarnecki..A.mianowicie,.że.
„przedmiotem.prawa.konstytucyjnego.są.normy.regulujące.proces.polityczny,.rozumiany.
jako.proces.zaspokajania.potrzeb.społecznych”.(P� Sarnecki. (red.),.Prawo.konstytucyjne.
Rzeczypospolitej.Polskiej,.Warszawa.1999,.s..1)..Problem.wszak.w.tym,.że.szczęśliwie.nie.
wszystkie.potrzeby.społeczne.są.zaspokajane.w.procesie.politycznym,.nawet.przy.naj-
szerszym.rozumieniu.polityki.jako.ogółu.polityk.szczegółowych.(np..potrzeba.posiadania.
rodziny)..Ponadto.pewne.materie.normowane.przez.prawo.konstytucyjne.nie.muszą.wiązać.
się.bezpośrednio.z.polityką.(np..rozpatrywanie.skargi.konstytucyjnej.dotyczącej.kwestii.
emerytalnej).

Będą.to.zatem.następujące.kwestie:.określenie.podmiotu.władzy.suwerennej.
w.państwie,.status.prawny.obywatela,.zasady.ustroju.politycznego.i.społeczno-.
-ekonomicznego.państwa,.system.organów.władzy.publicznej,.prawo.wyborcze,.
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system.źródeł.prawa.oraz.finanse.publiczne..Materie.te.są.rozwijane.przez.ustro-
jodawcę/ustawodawcę,.a.interpretowane.przede.wszystkim.przez.konstytucjona-
listów..Niemniej.coraz.większą.rolę.w.procesie.egzegezy.norm.reglamentujących.
te.materie.–.tak.w.Polsce,. jak.w.innych.państwach.praworządnych.–.odgrywa.
judykatura.trybunału.(sądu).konstytucyjnego..Tym.samym.prawo.konstytucyjne.
w.coraz.większym.stopniu.staje.się.prawem.orzeczniczym..
Naturalnie,.prawo.konstytucyjne.jest.dziedziną.prawa.publicznego..Dziedzi-

nami.pokrewnymi.są:.historia.doktryn.politycznych.i.prawnych,.teoria.państwa.
i.prawa,.historia.ustroju.państwa,.prawo.administracyjne,.prawo.europejskie.(po-
nadnarodowe).i.prawo.międzynarodowe.publiczne..Co.się.tyczy.dwóch.ostatnich.
gałęzi.prawa,.to.nasza.dyscyplina.określa.wzajemne.relacje.pomiędzy.nimi.z.jed-
nej.strony.a.prawem.wewnętrznym.z.drugiej..Prawo.konstytucyjne.jest.też.par 
excellence.dyscypliną.materialną,.gdyż.większość.jej.norm.określa.merytoryczną.
treść.stosunków.prawnych,.tzn..prawa.i.powinności.podmiotów.prawa.oraz.sankcje.
za.ich.przekroczenie;.choć.wiele.norm.konstytucyjnych.to.leges imperfectae..Jak.przed.
chwilą.wspomniano,.rośnie.wszak.znaczenie.konstytucyjnych.norm.formalnych.
(proceduralnych),.które.–.na.tle.wspomnianych.praw.i.powinności.określonych.
w.prawie.materialnym.–.determinują.tryby.postępowania.przed.organami.pań-
stwa..Innymi.słowy,.normy.formalne.służą.stosowaniu.norm.materialnych..Trzeba.
bowiem.pamiętać,.że.w.demokratycznym.państwie.prawnym.to.właśnie.rozmaite.
procedury.–.umożliwiające.m.in..artykulację.interesów.mniejszości.–.są.pragma-
tyczną.metodą.legitymizowania.aparatu.państwa.
Rzecz.jasna,.odgraniczenie.prawa.konstytucyjnego.od.innych.gałęzi.prawa.nie.

zawsze.będzie.proste..Tym.bardziej,.że. jego.normy.są.rozproszone.w.różnych.
aktach.prawnych.i.to.różnej.rangi..I.tak.trudno.jest.w.praktyce.przeprowadzić.
linię.demarkacyjną.między.polityczną.a.administracyjną.działalnością.państwa..
Najdobitniejszy.przykład.to.rząd.i. jego.organy..Z.kolei.własność.to.także.sfera.
regulacji.prawa.cywilnego..Budżet.państwa.jest.przedmiotem.przede.wszyst-
kim.prawa.finansowego..Prawa.obywatela.w.procesie.sądowym.tworzą.domenę.
zainteresowań.postępowania.cywilnego,.karnego.i.administracyjnego..Toteż.za.
główne.kryterium.determinujące.głównie.konstytucyjny.charakter.danej.normy.
czy.instytucji,.skłonny.jestem.uznać.jej.podstawowy.charakter.z.punktu.widzenia.
ustroju.państwa..Specyfiką.naszej.dyscypliny.jest.więc.nie.tyle.konkretna.sfera.
stosunków.społecznych,.lecz.fakt,.że.chodzi.tu.o.instytucje.o.znaczeniu.podsta-
wowym..Tylko.prawo.konstytucyjne.ujmuje.je.w.ich.całokształcie..Dlatego.–.jak.
już.wspomniano.–.dziedzina.ta.stanowi.swoisty.fundament.całego.systemu.norm.
prawnych..Determinuje.kierunki.rozwiązań.przyjmowanych.w.podstawowych.
gałęziach.prawa..Od.strony.formalnej.zaś.określa.sposób.ich.tworzenia..Rzecz.
jasna,.iż.wyniki.badań.dyscyplin.pokrewnych.wpływają.zwrotnie.na.naukę.prawa.
konstytucyjnego.

III. Metody badawcze

Nawiązując.natomiast.do.metod.badawczych.stosowanych.przez.konstytu-
cjonalistów,.wypadnie.rzec,.iż.nie.różnią.się.one.od.metod.ich.kolegów.z.innych.
dyscyplin.prawnych..Zmierzają.one.w.pierwszym.rzędzie.do.wyjaśnienia.sensu.
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przepisów.zawartych.w.źródłach.prawa,.wzajemnych.związków.między.normami.
oraz.ich.klasyfikacji..W.tym.celu.stosuje.się.przede.wszystkim.metodę.formalno-
dogmatyczną.(logiczno-językową)..Trzeba.również.pamiętać,.że.u.podstaw.instytu-
cji.politycznych.leżą.zawsze.odnośne.idee..We.wzajemnym.powiązaniu.idee.mają.
charakter.pierwotny,.instytucje.zaś.wtórny..Niemniej.instytucje.oddziałują.z.kolei.
zwrotnie.na.idee,.wpływając.na.ich.ugruntowanie.w.świadomości.społecznej..Nie.
można.zatem.przeanalizować.kompleksowo.wielu.kwestii.konstytucyjnych.bez.
uprzedniego.sięgnięcia.do.podłoża.doktrynalnego;.zasady.konstytucjonalizmu.
mogą.tu.posłużyć.za.ilustrację.sztandarową..Ważkie.jest.wszak.także.poznanie.
efektywności.społecznego.oddziaływania.naszej.gałęzi.wiedzy..I.wobec.tego.trzeba.
również.sięgać.do.badań.prawno-empirycznych.i.socjologicznych..Ustrój.państwa.
bowiem.powinien.być.rozpatrywany.nie.tylko.w.aspekcie.prawnym..Czysto.jury-
dyczne.jego.badanie.nie.wyczerpuje.bowiem.całej.złożoności.składających.się.nań.
elementów..Problemy.władzy.państwowej.odsłaniają.bardzo.ścisły.związek.polityki.
i.prawa,.skutkiem.czego.spojrzenie.prawnika.nie.obejmuje.całości.zagadnienia..
Kwestie.polityczne.przez.wzgląd.na.swą.dynamikę.oraz.motywację.ideologiczną,.
nie.dadzą.się.ująć.bez.reszty.w.ramy.statycznych.regulacji.prawnych..Dlatego.też.
spojrzeniu.jurydycznemu.winna.towarzyszyć.perspektywa.politologiczna.i.socjo-
logiczna..Bez.tego.nie.będzie.szans.na.dogłębne.poznanie.faktycznego.działania.
mechanizmu.państwowego..Natomiast.w.odróżnieniu.od.innych.dyscyplin.praw-
nych,.w.konstytucjonalizmie.w.dużo.większym.zakresie.korzysta.się.z.metody.
historycznej.i.komparatystycznej.

§ 4. Podmioty władzy państwa

I. Organy państwa

Z.konstytucją.wiąże.się.termin.„konstytucjonalizacja”,.który.oznacza.objęcie.
danej.materii.reglamentacją.konstytucyjną..Zrozumiałą. jest.rzeczą,.że.spośród.
instytucji.politycznych,.społecznych.i.gospodarczych.przedmiotem.największej.
uwagi.konstytucjonalistów.pozostają.te.pierwsze..Charakterystyczne.wszak,.że.
przykuwają.one.zainteresowanie.ustrojodawcy.w.różnym.stopniu..

Zob..też.pojęcie.instytucji.ustrojowych.(§.29.pkt.II)..

Mówiąc.obrazowo,.można.wyodrębnić.sześć.kręgów.owego.zainteresowania..
Krąg.pierwszy.składa.się.z.organów.państwa,.gdyż.w.ich.przypadku.owo.zaintere-
sowanie.jest.największe..To.im.przede.wszystkim.został.ten.podręcznik.poświęcony.

II. Obywatele

Niewiele.mniej.dokładnie.prawo.konstytucyjne.reguluje.sferę.wolności.i.praw.
jednostki..Niewiele.mniej,.ponieważ.sfera.wolności.nie.wymaga.drobiazgowych.
uregulowań,.a.poza.tym.o.ile.organ.państwa.może.czynić.legalnie.tylko.to,.co.zo-
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stało.mu.dozwolone,.o.tyle.obywatel.może.robić.to,.co.nie.zostało.mu.zabronione..
Problematyka.ta.także.została.potraktowana.w.niniejszym.podręczniku.z.należytą.
uwagą.(zob. rozdział.V).

III. Partie polityczne

Pozostałe.kręgi.składają.się.ze.społecznych.podmiotów.władzy..I.tak,.krąg.trzeci.
tworzą.partie.polityczne,.które.są.organizacjami.dążącymi.do.zdobycia.lub.utrzy-
mania.władzy.państwowej..W.państwach.demokratycznych.to.one.w.istocie.spra-
wują.rządy..Prócz.tego.wpływają.na.opinię.publiczną,.formułują.cele.polityczne.
obywateli,.prowadzą.kampanię.wyborczą.i.ustalają.tzw..normy.polityczne.(np..
porozumienie.kilku.partii.o.utworzeniu.koalicji.rządowej)..Są.one.wprawdzie.
mocno.niedoskonałym.–.tak.jak.i.demokracja.w.ogóle.–.ale.najlepszym.ze.znanych.
dotychczas.sposobów.organizowania.aktywności.politycznej.obywateli.i.uspo-
łeczniania.państwa..

Najbardziej.spektakularnym.tego.przejawem.jest.zjawisko.postępującego.zaniku.tzw..
konstruktywnej.opozycji..Współczesne.partie.opozycyjne.za.swój.najważniejszy.cel.stawiają.
sobie.bowiem.dyskredytowanie.partii.rządzącej.lub.koalicji,.niezależnie.od.tego,.czy.pro-
wadzona.przez.nią.polityka.jest.słuszna,.czy.nie..Tym.samym.przedkładają.interes.partyjny.
nad.interes.państwowy..W.związku.z.tym.w.ślad.za.tygodnikiem.„The.Economist”.można.
rzec,.iż.typowa.opozycja.to.„brzydka.partia.na.«nie»”.(the nasty party of „No”).–.What’s.
wrong.with.America’s.right,.The.Economist.z.12.6.2010.r.,.s..15.

Wpływ.pojedynczego.obywatela.na.politykę.państwa.jest.przecież.zazwyczaj.
żaden..
Mimo.że.interesujące.nas.organizacje.powstały.pod.koniec.XVII.w.,.a.w.XIX.stule-

ciu.przekształciły.się.w.partie.masowe,.przez.długi.czas.pozostawały.w.„całkowitej.
próżni.konstytucyjnej”.(K� Loewenstein)..Prawo.nie.reagowało.bowiem.na.istnienie.
i.działalność.partii.politycznych,.z.wyjątkiem.reguł.ogólnych.dotyczących.stowa-
rzyszeń.oraz.przepisów.kodeksów.karnych.o.działalności.wywrotowej.przeciwko.
państwu..Najbardziej.spektakularnym.przejawem.reglamentacji.represyjnej.w.tym.
względzie.było.ustawodawstwo.antysocjalistyczne.w.Niemczech.ery.kanclerza.
O� von Bismarcka.
Z.początkiem.wieku.XX.regulacje.dotyczące.partii.politycznych.pojawiły.się.

także.w.regulaminach.parlamentarnych.(instytucjonalizacja.frakcji.partyjnych).
oraz.w.ordynacjach.wyborczych.(prawo.zgłaszania.list.kandydatów)..Z.kolei.regu-
lacje.amerykańskie.zmierzały.także.do.wyegzekwowania.w.partiach.demokracji..
W.okresie.międzywojennym.dochodzi.wszak.do.swoistej.hipertrofii.w.tej.materii,.
ponieważ.ustroje.totalitarne.zainaugurowały.wówczas.swoistą.prawną.instytu-
cjonalizację.partii..Wprowadziły.mianowicie.system.jednopartyjny,.powierzając.
partii.szereg.zadań.państwowych..We.Włoszech.i.w.III.Rzeszy.doszło.do.„kon-
stytucyjnego.włączenia.partii.w.państwo”,.ponieważ.każdorazowy.wódz.partii.
stawał.się.z.tytułu.swego.stanowiska.głową.państwa.lub.szefem.rządu..Ponadto.
wprowadzono.podobną.unię.szeregu.innych.stanowisk.w.aparacie.państwowym.
i.partyjnym..Organom.partii.przekazano.szereg.kompetencji.z.zakresu.prawa.
publicznego.i.otoczono.ją.taką.samą.ochroną.prawną.jak.organy.państwa.
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We.Włoszech.ustawa.o.Wielkiej.Radzie.Faszystowskiej.z.1928.r.,.a.w.III.Rzeszy.ustawa.
o.zabezpieczeniu.jedności.partii.i.państwa.z.1933.r..oraz.o.głowie.państwa.Rzeszy.Niemie-
ckiej.z.1934.r.

Po.II.wojnie.światowej.w.państwach.demokratycznych.zaczęto.wydawać.spe-
cjalne.ustawy.poświęcone.partiom.politycznym..Palmę.pierwszeństwa.na.tym.polu.
dzierży.Argentyna.(1956),.za.którą.poszła.w.ślad.Turcja.(1965).i.RFN.(1967),.choć.
już.w.ustawie.zasadniczej.tej.ostatniej.(1949).można.było.doszukać.się.zapowiedzi.
uchwalenia.takiej.ustawy..Znamienne,.że.po.1989.r..większość.krajów.byłego.bloku.
wschodniego.z.Polską.na.czele.zafundowała.sobie.takie.ustawy..Niemal.półwieczne.
rządy.partii.komunistycznej.przy.jednoczesnym.wyeliminowaniu.wolnej.gry.sił.
politycznych.stały.się.dla.tych.ustaw.wystarczającą.motywacją..

Stąd.znamienna.treść.postanowień.polskiej.ustawy.z.27.6.1997.r..o.partiach.politycz-
nych.(tekst.jedn..Dz.U..z.2011.r..Nr.155,.poz..924)..Artykuł.6:.„Partie.polityczne.nie.mogą.
wykonywać.zadań.zastrzeżonych.w.przepisach.prawa.dla.organów.władzy.publicznej.ani.
zastępować.tych.organów.w.wykonywaniu.ich.zadań”..Artykuł.7:.„Partia.polityczna.nie.
może.posiadać.jednostek.organizacyjnych.w.zakładach.pracy”.

Zważywszy.jednak,.że.partie.polityczne.są.organizacjami.społecznymi,.pań-
stwo.nie.może.ich.poddawać.drobiazgowej.reglamentacji.prawnej..Dlatego.też.
w.ustawach.tych.normuje.się.przede.wszystkim.tryb.zakładania.partii,.wymogi.
wewnątrzpartyjnej.demokracji.oraz.finanse.partyjne..
Wyróżniamy.trzy.tryby.zakładania.partii.politycznych:.

a).administracyjny.–.założenie.partii.uzależnione.jest.od.decyzji.organu.admini-
stracyjnego;.

b).rejestracyjny.–.partia.zostaje.zarejestrowana.po.przedstawieniu.organowi.pań-
stwowemu.(zwykle.sądowi).wymaganych.przez.prawo.dokumentów;.

c).ewidencyjny.–.partia.powstaje.w.sposób.swobodny,.lecz.zdolność.prawną.uzy-
skuje.dopiero.po.zgłoszeniu.tego.faktu.właściwemu.organowi.państwa.
Pierwsza.polska.ustawa.o.partiach.politycznych.została.uchwalona.w.1990.r.,.ale.

ponieważ.okazała.się.być.mocno.niedoskonała,.została.zastąpiona.nową.27.6.1997.r..
W.świetle.tego.aktu.zgłoszenie.o.powstaniu.partii.przedstawić.należy.Sądowi.
Okręgowemu.w.Warszawie..Zgłoszenie.obejmuje.nazwę,.skrót.nazwy,.określenie.
siedziby.partii,.nazwiska.i.adresy.osób.wchodzących.w.skład.organów.uprawnio-
nych.w.statucie.do.reprezentowania.partii.na.zewnątrz.i.do.zaciągania.zobowiązań.
majątkowych..Do.zgłoszenia.musi.być.dołączony.statut.partii,.wykaz.co.najmniej.
15.członków.założycieli.oraz.lista.co.najmniej.1000.obywateli.polskich.popierają-
cych.zgłoszenie.(pełnoletnich.i.o.pełnej.zdolności.do.czynności.prawnych)..Sąd.
bada.formę.i.treść.zgłoszenia.oraz.dołączonych.doń.dokumentów..Jeżeli.zgłoszenie.
jest.prawidłowe,.czyli.organizacja.pretendująca.do.miana.partii.spełnia.wymogi.
formalne.określone.w.Konstytucji.i.ustawie.o.partiach.politycznych.–.wówczas.
niezwłocznie.dokonuje.wpisu..Wymogi.te.dotyczą.zarówno.kwestii.ideologicz-
nych,.jak.i.organizacyjnych..I.tak,.z.jednej.strony.nie.może.zostać.zarejestrowana.
partia,.która.odwołuje.się.w.swoim.programie.do.ideologii.totalitarnej,.z.drugiej.
zaś.która.zakłada.lub.dopuszcza.stosowanie.przemocy.jako.metody.swego.dzia-
łania.albo.przewiduje.utajnienie.swych.struktur.bądź.członkostwa.(art..13.Kon-
stytucji.RP)..Wpis.ma.charakter.konstytutywny,.czyli.że.od.tej.pory.partia.nabywa.


