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CZĘŚĆ I
ZASADY PRAWA – ZAGADNIENIA OGÓLNE

Małgorzata Stahl

Zasady w prawie administracyjnym
– zagadnienia ogólne
Instytucja zasad prawa, w tym m.in. zasad prawa administracyjnego, ma długą historię.
Zasady te spełniają wiele doniosłych funkcji – służą m.in. ujednolicaniu praktyki two‐
rzenia i stosowania prawa, w tym jego interpretacji. W bardziej rozbudowanym ujęciu
wskazuje się jako podstawowe takie funkcje zasad prawa, jak:
1) funkcja wypełniania luk prawnych (bywa uznawana za najważniejszą);
2) wspomniana już funkcja interpretacyjna;
3) funkcja korygująca, dzięki której zasady mogą zmieniać i korygować źródła prawa
pisanego;
4) funkcja kreacyjna (wiąże się z inspiracją dla prawodawców i z charakterem mate‐
rialnego źródła prawa – jako przykład wskazuje się Kartę Praw Podstawowych)1.
W jeszcze innym ujęciu w odniesieniu do praw fundamentalnych (przez innych
autorów i w orzecznictwie określanych jako zasady uniwersalne) wyróżniane są
trzy ich funkcje: aksjologiczna, kompetencyjna (związana z oddziaływaniem na
reguły uznania, reguły zmiany oraz reguły orzekania) oraz interpretacyjno-argu‐
mentacyjna2. Niezależnie jednak od sposobu ujmowania zasad prawa i ich katalo‐
gów, mimo pewnych odrębności i różnych stopni szczegółowości, funkcje zasad są
co do istoty zbliżone.
Pojęcie zasad prawa, ich istoty i rodzajów jest nadal przedmiotem sporów i dysput
teoretycznoprawnych oraz w ramach dogmatyk prawniczych, jest badane na różnych
płaszczyznach, używane w rozmaitych kontekstach i do różnych celów. Monografia
Zasady w prawie administracyjnym stanowi głos w tej dyskusji. Liczba autorów i ana‐
lizowanych przez nich kwestii, od ogólnych do szczegółowych, sprawia, że mogą one
stanowić ważny głos w tych sporach i dysputach.

1
Przyjmuję za A. Wentkowską, Zasady wspólne dla państw członkowskich – u źródeł niepisanego
ius commune europeaneum [w:] Zasady ogólne prawa wspólnotowego, red. C. Mik, Toruń 2007, s. 26.
2
M. Dybowski, Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, Warszawa 2007.
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Różne są źródła zasad – są nimi poszczególne normy i ich grupy, konsekwencje norm
(czyli działalność prawodawcy) oraz postulaty doktryny i praktyki, a także orzecznic‐
two sądowe. Normatywny charakter zasad prawa sprawia, że poza zasadami funda‐
mentalnymi, których aksjologia zapewnia im większą trwałość, zasady oparte na usta‐
wach mogą się zmieniać wraz ze zmianą prawa i z tego względu ich obowiązywanie nie
ma cech stabilności. Określenie zasad prawa pozostaje niejednoznaczne, przypisuje się
im zróżnicowany charakter, poddaje się je klasyfikacjom opartym na różnych kryte‐
riach. Przedmiotem niniejszej monografii stały się zasady odnoszone do prawa admi‐
nistracyjnego. Poddawane analizie zasady są niejednolicie rozumiane nie tylko w dok‐
trynie prawa administracyjnego, ale przede wszystkim w teorii i filozofii prawa, a także
w doktrynach innych gałęzi prawa, i rozpatrywane z wielu punktów widzenia. Zdaniem
K. Ziemskiego konstruowanie pojęcia zasad prawa, specjalnie na użytek prawa i nauki
prawa administracyjnego, jest nieuzasadnione3, a koncepcja zasad powinna być wspól‐
na dla całego systemu prawa. Jednolita koncepcja zasad systemu prawa nie rozwiąże
jednak wszystkich problemów, jakie wiążą się z zasadami prawa administracyjnego,
o rozległym przedmiocie i wielkiej liczbie źródeł prawa, o rozmaitym charakterze. Za‐
mieszczone w monografii opracowania potwierdzają to stanowisko. Obok zasad opar‐
tych na normach prawa administracyjnego bądź z nich wywodzonych do zasad znaj‐
dujących zastosowanie przy ich tworzeniu i stosowaniu zalicza się także m.in. zasady
uniwersalne, podstawowe, wywodzone z norm prawa unijnego, międzynarodowego,
zasady konstytucyjne oraz zasady wywodzone z norm należących do innych gałęzi
prawa. Wśród poddanych analizie zasad prawa wyróżnia się na podstawie różnych
kryteriów (m.in. charakter, zakres stosowania, rodzaje źródeł prawa, w których są
sformułowane lub z których są wyprowadzane): zasady-normy i konsekwencje tych
norm, zasady-postulaty, zasady-reguły i zasady-normy, zasady prawa unijnego, zasady
ogólne (uniwersalne) i zasady szczegółowe, zasady konstytucyjne i zasady ustawowe,
zasady systemu prawa, zasady poszczególnych gałęzi prawa i zasady wyprowadzane
z poszczególnych ustaw lub ich części, zasady administracyjnego prawa materialnego,
zasady ustroju administracji publicznej i zasady procedur administracyjnych, zasady
dotyczące tworzenia prawa i zasady dotyczące stosowania prawa. Już to wyliczenie
uwypukla trudności w określaniu charakteru, istoty i katalogu zasad uznawanych za
zasady prawa administracyjnego. Trudności te pogłębia uniwersalność wielu z nich
i zakres stosowania wykraczający poza materię prawa administracyjnego. Mimo spo‐
rów i trudności pojęcie zasad ogólnych prawa administracyjnego nie odbiega w istotny
sposób od rozumienia zasad w teorii prawa i w innych gałęziach prawa.
Z refleksji Z. Duniewskiej4 wynika, że w nowszych opracowaniach pojęcie zasad prawa
powiązane jest z normami prawnymi o szczególnym charakterze – wyrażającymi ogól‐
ne założenia aksjologiczne5, a w innych ujęciach z normami nakazującymi urzeczy‐
K. Ziemski, Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989, s. 110 i n.
Z. Duniewska, Z refleksji nad pojęciem i charakterem zasad prawa, w nin. monografii i powołane tam
piśmiennictwo.
5
Z. Ziembiński, O stanowieniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995,
s. 70 i n.
3

4
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wistnianie prawnie określonych wartości6 czy z normami, które znamionuje przede
wszystkim szczególna doniosłość aksjologiczna7 (szczególnie silne uzasadnienie ak‐
sjologiczne8). Już K. Ziemski wskazywał, że termin „zasada” powinien być stosowany
jedynie wtedy, gdy zamierza się jej przypisać specjalne znaczenie9. Zasady prawa, mając
wymiar aksjologiczny, nie tylko przyczyniają się do „dobrej legislacji” i prawidłowej
interpretacji norm prawa, wyznaczają także ich cele i ukierunkowują ich wykonywanie.
Rola zasad prawa jest zatem wielopłaszczyznowa, złożona, wynika z ich charakteru
i przedmiotu oraz wartości, które ucieleśniają. Do wzrostu znaczenia zasad prawa,
w tym zasad prawa administracyjnego, przyczyniły się także, w poważnym stopniu,
ogólne, uniwersalne zasady prawa europejskiego (prawa wspólnotowego, obecnie unij‐
nego) oraz pozostające w ścisłym związku z nimi, poddane ochronie, prawa człowieka.
Uniwersalny charakter zasad prawa europejskiego i ich znaczenie w ustrojach demo‐
kratycznych sprawiają, że znajdują one zastosowanie w orzecznictwie sądów europej‐
skich oraz sądów krajowych i również tam są określane w rozmaity sposób, charakte‐
ryzujący ich istotę: jako wspólne zasady prawa, generalne zasady prawa, podstawowe
zasady prawa, powszechnie akceptowane zasady, prawa fundamentalne, generalne
koncepcje prawa, powszechnie uznane zasady prawa, normy przyjęte we wszystkich
systemach; są też uznawane za emanację uniwersalnych praw narodów cywilizowa‐
nych10.W zależności od przyjmowanej definicji zasady prawa bywają uznawane za część
prawa obowiązującego, które musi być stosowane, bądź też za zasady, które dopiero są
wytwarzane w toku orzekania11. Do zasad podstawowych w prawie i orzecznictwie
europejskim zalicza się m.in.: zasadę demokracji, zasadę państwa prawa12, zasadę sub‐
sydiarności13, zasadę proporcjonalności14, zasadę prawa do sądu, zasadę równości
(równości społecznej), zasadę praworządności, zasadę dobrej wiary, zasadę res iudica‐
ta, zasadę pewności prawa15, zasadę racjonalności i zasadę efektywności, zasadę „dobrej
administracji”, zasadę ochrony zaufania i zasadę ochrony uzasadnionych interesów16.
Włączenie takich podstawowych zasad do prawa krajowego (przy czym wiele z nich
było już wcześniej, po 1989 r., obecnych w krajowym porządku prawnym) przyczyniło
się nie tylko do wzbogacenia jego systemu, ale także do wzmocnienia ich oddziaływania
na tworzenie i stosowanie prawa krajowego. Z. Kmieciak, dokonując rekonstrukcji
Por. M. Kordela, Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.
L. Leszczyński, G. Maroń, Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi
porównawcze, Annales UMCS 2013/1, s. 81; także M. Dybowski, Prawa fundamentalne...
8
Z. Pulka, Podstawy prawa. Podstawowe pojęcia prawa i prawodawstwa, Poznań 2008, s. 45 i n.
9
K. Ziemski, Zasady ogólne prawa..., s. 118.
10
A.Wentkowska, Zasady wspólne dla państw członkowskich..., s. 22 i n.
11
To stanowisko przywołuje A. Wentkowska, Zasady wspólne dla państw członkowskich..., s. 29.
12
Szerzej m.in. Demokratyczne państwo prawa, red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Białystok
2014; Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, red. M. Andruczkiewicz,
A. Breczko, S. Oliwniak, Białystok 2015.
13
Z licznych prac poświęconych tej zasadzie określanej także jako zasada pomocniczości m.in.
Ch. Millon-Delsol, Zasada pomocniczości, Kraków 1995.
14
Szerzej A. Stępkowski, Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola
władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Warszawa 2009.
15
A. Kluczewska-Rupka, Zasada pewności prawa w działaniu administracji Unii Europejskiej oraz jako
zasada ogólna prawa Unii Europejskiej, SPP 2014/1, s. 159 i n.
16
Szerzej w pracy: Zasady ogólne prawa wspólnotowego, red. C. Mik.
6

7

W książce omówiono ogólne, systemowe zasady prawa administracyjnego, ich charakter i znaczenie, a także konstrukcję nadużycia prawa. Monografia uwzględnia dokonane ostatnio zmiany
dotyczące m.in. prawa administracji skarbowej, oświatowego, ochrony środowiska, budowlanego,
planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Rozważaniom poddano m.in. zasady ustrojowe, zasady materialnego prawa administracyjnego
oraz zasady proceduralne w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.
W opracowaniu przedstawiono m.in.:
– konstrukcję nadużycia prawa w kontekście zasad ogólnych prawa administracyjnego,
– zagadnienie zaufania do władz publicznych w świetle zasady demokratycznego państwa
prawnego,
– zasadę sprawności, zespolenia i hierarchiczności,
– instrumenty wdrażania idei dobrej administracji na gruncie zasady parlamentarnego systemu
rządów,
– ideę dobrej administracji,
– zasadę ochrony godności człowieka i dobra człowieka,
– zasady prawa żywnościowego,
– zasadę wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej,
– zasadę powszechnej ochrony zabytków,
– zasady prawne regulujące organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
– zasadę trwałości decyzji w postępowaniach administracyjnych zintegrowanych z prawem Unii
Europejskiej,
– anonimizację orzeczeń sądów administracyjnych w kontekście zasady jawności postępowania
sądowoadministracyjnego.
Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa, pracowników administracji publicznej, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Będzie także cennym źródłem wiedzy dla studentów
i doktorantów.
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