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 Niniejsza publikacja została podzielona na trzy meryto-
ryczne części. W pierwszej z nich znalazły się rozważania teore-
tyczne odnoszące się do problematyki rządów prawa. W drugiej 
skoncentrowano się na problematyce rządów prawa w orzecznic-
twie sądowym. Trzecia, ostatnia, jest zbiorem różnych opracowań 
zarówno teoretycznych, jak i praktycznych dotyczących szeroko 
pojmowanej europejskiej kultury prawnej.
 Prezentowane prace stanowią rozwinięcie referatów wygło-
szonych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Rzą-
dy prawa i europejska kultura prawna, która odbyła się w dniach 
29−30 maja 2014 roku w Zieleńcu.
 Mamy nadzieję, że oddawana do rąk Czytelników publi-
kacja stanie się inspiracją do dalszych re�eksji nad ideą rządów 
prawa i europejską kulturą prawną, a jednocześnie będzie mogła 
być wykorzystywana jako pomoc naukowa.
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Słowo wstępne

Niewątpliwie problematyka rządów prawa i europejskiej kultury prawnej jest inte-
resująca, zarazem jednak bardzo złożona. Podkreślić należy, iż rządy prawa stały się 
jednym z centralnych pojęć współczesnego dyskursu prawnego. Istota rządów prawa 
opiera się na dwóch podstawowych zasadach. Są to mianowicie „sprawowanie” władzy 
przez prawo oraz ograniczenie władzy przez prawo. Mówiąc innymi słowy: władza wy-
konuje swoje działania, stosując prawo i jednocześnie jest tym prawem związana. W naj-
szerszym sensie sformułowanie „rządy prawa” oznacza, że ludzie winni są posłuszeń-
stwo prawu i powinni pozostawać pod jego rządami. W teorii prawa i polityki termin ten 
używany jest zazwyczaj w węższym sensie, tj. że władza powinna być podporządkowa-
na prawu i pozostawać pod jego rządami1. W naszej ocenie idea rządów prawa zasługu-
je na to, aby wciąż powracać do wiążących się z nią pytań, doświadczeń i dylematów. 
Podobne wrażenie odnosi się do europejskiej kultury prawnej, której najnowszym skład-
nikiem jest prawo Unii Europejskiej. Prawo to odznacza się połączeniem cech kultury 
prawa stanowionego z cechami kultury common law (prawa precedensowego). W pra-
wie unijnym dominują cechy kultury prawa stanowionego, natomiast obecność cech 
kultury common law objawia się głównie w przyjęciu angielskich zasad spornego proce-
su sądowego, odformalizowania dialogu sądowego czy preferowania pozasądowych 
sposobów rozstrzygania sporów.

Niniejsza publikacja została podzielona na trzy merytoryczne części. W pierwszej 
z nich znalazły się rozważania teoretyczne odnoszące się do problematyki rządów pra-
wa. W drugiej skoncentrowano się na problematyce rządów prawa w orzecznictwie są-
dowym. Trzecia, ostatnia, jest zbiorem różnych opracowań zarówno teoretycznych, jak 
i praktycznych dotyczących szeroko pojmowanej europejskiej kultury prawnej.

Prezentowane prace stanowią rozwinięcie referatów wygłoszonych podczas Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej pt. Rządy prawa i europejska kultura prawna, która 
odbyła się w dniach 29−30 maja 2014 roku w Zieleńcu.

Mamy nadzieję, że oddawana do rąk Czytelników publikacja stanie się inspiracją 
do dalszych refleksji nad ideą rządów prawa i europejską kulturą prawną, a jednocześnie 
będzie mogła być wykorzystywana jako pomoc naukowa.

Andrzej Bator, Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Wrocław, wrzesień 2014 roku

1  J. Raz, Autorytet prawa, przeł. P. Maciejko, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 212. 
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