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Od redaktora

Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryzysów w swojej 
historii. Złożyło się na niego wiele przyczyn o bardzo różnym charakterze. 
Istnieje niewątpliwie związek między trudnościami światowej gospodarki 
a problemami Unii. Nakładają się na to napięcia społeczne i polityczne. Eu-
ropa odczuła skutki konfl iktów zbrojnych, które spowodowały m.in. ros-
nącą falę uchodźców. Towarzyszy temu radykalizacja poglądów i postaw 
znajdująca odzwierciedlenie nie tylko w wyborach politycznych, lecz także 
w aktach agresji i terroru, które dotknęły wiele państw europejskich. Pa-
radoksalnie źródłem problemów stał się również sukces idei integracyjnej 
i rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Wraz z nowymi państwami 
członkowskimi pojawiły się lub rozwinęły problemy nieznane dotąd na taką 
skalę we Wspólnocie. Kulminacją napięć stało się brytyjskie referendum 
i zaskakująca (jednak) decyzja Zjednoczonego Królestwa o opuszczeniu 
Unii Europejskiej. Znaczenie Wielkiej Brytanii powoduje, że Brexit nie jest 
prostym uszczupleniem Unii o jedno z państw członkowskich. Jest wyraź-
nym sygnałem, że idea unijna została zakwestionowana. Potwierdzeniem 
są zjawiska obserwowane również w innych państwach. Widać, że pewna 
formuła współdziałania wyczerpuje się i bez nowych impulsów dalszy roz-
wój Unii, a nawet jej prawidłowe funkcjonowanie mogą zostać zagrożone.

Fundamentalne pytanie dotyczy wartości, na jakich Unia ma być oparta. 
Jakkolwiek zostały one wyrażone na poziomie traktatowym, coraz częściej 
są podważane działaniami podejmowanymi w poszczególnych państwach 
członkowskich. Wydaje się, że zanegowanie sfery wartości i idei, na których 
Unia miała być oparta, będzie oznaczać koniec integracji w jej dotychcza-
sowym kształcie. Dochodzi do tego różne pojmowanie solidarności euro-
pejskiej. Z jednej strony nowym państwom członkowskim zarzuca się zbyt 
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słabe przywiązanie do wartości europejskich, z drugiej strony w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej narasta poczucie niezrozumienia dla spe-
cyfi ki rozwoju oraz położenia państw regionu, co było doskonale widoczne 
choćby podczas dyskusji na temat pracowników delegowanych. Trudnoś-
ci, których doświadcza w ostatnich latach Unia Europejska, mają bardzo 
złożoną naturę. W każdym jednak przypadku niepoślednią rolę odgrywa 
kontekst prawny. Napięcia są konsekwencją określonego sposobu ukształ-
towania instytucji lub procedur unijnych, a krytykujący obecną sytuację 
z reguły postulują wprowadzenie określonych zmian legislacyjnych. Dla-
tego, pamiętając o wielowymiarowości podejmowanych zagadnień, należy 
prowadzić dyskusję na temat prawnych problemów i wyzwań stojących 
przed Unią Europejską.

Forum do dyskusji stała się XVIII Konferencja Naukowa Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się w dniach 
3 i 4.03.2017 r. Konferencja jest pomyślana jako wspólne przedsięwzięcie 
przedstawicieli różnych dziedzin prawa, którzy debatują na temat najważ-
niejszych zagadnień prawnych. Interdyscyplinarny charakter wydarze-
nia pozwala na przedstawienie różnych aspektów analizowanych zjawisk 
czy instytucji. Takie ujęcie wydaje się szczególnie ważne przy omawianiu 
prawa unijnego, które reguluje w coraz większym zakresie szerokie spek-
trum spraw i zagadnień. Co więcej, być może właśnie dzięki przekrojowe-
mu ujęciu tematu łatwiej będzie zrozumieć przyczyny dzisiejszego kryzysu 
oraz poszukiwać sposobów jego rozwiązania. Mamy przy tym nadzieję, że 
dorobek polskiej nauki prawa, ze względu na zakres i charakter dotych-
czasowych badań, jak również specyfi kę doświadczeń historycznych, może 
być szczególnie interesujący. Jednocześnie należy podkreślić, że formuła 
konferencji, a w rezultacie także tej książki, pozwala na zaprezentowanie 
tylko wybranych zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem 
prawa Unii Europejskiej (choć mamy nadzieję, że kwestie objęte badaniami 
naszych pracowników, doktorantów i studentów należą do najważniejszych 
i najciekawszych zagadnień prawnych, jakie w kontekście problematyki eu-
ropejskiej stają przed nauką prawa).

Po raz pierwszy w swojej historii konferencja wydziałowa trwała dwa dni. 
Zadecydowała o tym duża liczba bardzo interesujących referatów, a także 
chęć stworzenia możliwości zaprezentowania się stosunkowo szerokiej 
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grupie młodych naukowców (doktorów i doktorantów), a także studentów. 
Opracowanie odzwierciedla zatem strukturę konferencji, której poszcze-
gólne części były ułożone tematycznie, grupując wystąpienia dotyczące 
zbliżonych kwestii (zagadnienia ogólne i ustrojowe, prawo cywilne, prawo 
administracyjne, prawo karne, prawo socjalne). Drugi dzień był okazją do 
zaprezentowania się przede wszystkim młodszych pracowników, doktoran-
tów i studentów (stąd pewne podobieństwo niektórych bloków tematycz-
nych). Metodologia wykorzystywana w poszczególnych opracowaniach jest 
zróżnicowana. Odzwierciedla ona przedmiot oraz cele poszczególnych pro-
jektów badawczych, które mają charakter autonomiczny, a łączy je przed-
miot, którym jest prawo Unii Europejskiej. Poszczególne teksty stanowią 
z reguły rozbudowaną i usystematyzowaną formę referatów zaprezento-
wanych podczas konferencji. Uzupełnieniem artykułów jest zapis dyskusji, 
która odbyła się w ramach poszczególnych sesji (bardzo dziękuję moim 
Doktorantom za pomoc w jej opracowaniu).

Mamy nadzieję, że niniejsza książka zainteresuje wszystkich, którzy w róż-
nych dziedzinach zajmują się prawnymi aspektami funkcjonowania Unii 
Europejskiej. Wierzymy, że atutem opracowania będzie dywersyfi kacja 
pól badawczych, a także różnorodność ujęcia poszczególnych tematów. 
Chcielibyśmy oddać do rąk Czytelników opracowanie przekrojowe i wie-
lopłaszczyznowe, dzięki któremu mamy nadzieję włączyć się do dyskusji na 
temat przyczyn kryzysu Unii Europejskiej oraz przyszłości idei integracji 
europejskiej.

Łukasz Pisarczyk
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Ryszard Piotrowski1

Europa a granice władzy ustrojodawczej

1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie relacji pojęć ma-
jących szczególne znaczenie: Europy i konstytucji.

Idea Europy jest starsza niż najstarsze konstytucje pisane i ściśle zwią-
zana z kształtowaniem się koncepcji konstytucji2. Rządy prawa można 
określić przecież jako „projekt europejski” także w znaczeniu, w jakim 
Homer przeciwstawia tych, którymi „włada prawo” kształtowane na wie-
cach3, obcym, nieznającym tej władzy. Europa od ponad dwóch tysiącleci 
jest nie tylko pojęciem geografi cznym, ale – według Strabona – przestrze-
nią „wspaniale wyposażoną przez naturę, by rozwijać doskonałość ludzi 
i rządów”4. Herodot uznawał, że Europejczycy są ludźmi najbardziej wol-
nymi ze wszystkich, ponieważ w odróżnieniu od mieszkańców Azji podle-
gają oni prawu, a nie czyjejkolwiek woli indywidualnej5. Związek kultury 
śródziemnomorskiej i instytucji demokratycznych pozostaje jedną z pod-
staw duchowej tożsamości Europy6. Idea konceptualizująca Europę, czy 
– wedle terminologii wprowadzonej przez R. Dawkinsa7 i S. Blackmore8 
– kategoria memetyczna Europy, to w istocie podleganie prawu naturalne-
mu „wpisanemu” w serce Antygony.
 1 Dr hab. Ryszard Piotrowski, WPiA UW.
 2 Por. Ch.H. McIllwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, Ithaca, NY, 1940.
 3 Por. Homer, Odyseja, pieśń IX, w. 112 i n.
 4 Por. D. Hay, Europe. Th e Emergence of an Idea, Edinburgh 1957, s. 3. Por. także A. Pagden 

(red.), Th e Idea of Europe, Cambridge 2002, s. 37.
 5 Por. A. Pagden (red.), Th e Idea…, s. 37.
 6 Por. F. Braudel i in., Morze Śródziemne. Przestrzeń i historia. Ludzie i dziedzictwo, Warszawa 

1994, s. 241.
 7 Por. R. Dawkins, Samolubny gen, Warszawa 1996, s. 262 i n.
 8 Por. S. Blackmore, Maszyna memowa, Warszawa 2001.
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Idea Europy to także świadomość własnej odrębności i własnej wyższo-
ści, która nakazuje nieustanną ekspansję i usprawiedliwia dawne i nowe 
zbrodnie, prowadząc do przekonania, że Indianie amerykańscy, sprzeci-
wiający się europejskiemu dążeniu do ulepszania świata z woli Bożej, wy-
stępują przeciw prawu naturalnemu, a zatem mogą zostać zniszczeni „jak 
dzikie bestie, z którymi nie sposób stworzyć bezpiecznego społeczeństwa”9. 
Poczucie tożsamości europejskiej nie zawsze okazywało się silniejsze niż 
przywiązanie do własnej tożsamości budowanej na ksenofobii i samobój-
czej niekiedy wrogości wobec innych10. W XVIII w. poczucie to znajdowało 
wyraz w przeświadczeniu o wyjątkowości Europy, którą Voltaire uznawał 
za „rodzaj wielkiej republiki podzielonej na kilka państw” zjednoczonych 
„tymi samymi zasadami prawa publicznego i polityki, nieznanymi w in-
nych częściach świata”11. Przekonanie o odrębności, a nawet kulturowej 
wyższości wobec innych, nie ukształtowało jednak europejskiego nacjo-
nalizmu wbrew właściwej Heglowi pewności, że Europa stanowi „centrum 
historii i jej kres”12. Mimo swojej wyjątkowości Europa nie zdołała ocalić 
samej siebie od klęski wojen, którym miała zapobiec integracja jako prze-
słanka pokoju na kontynencie. Wbrew tragicznemu dziedzictwu przeszłoś-
ci pozostaje aktualne – jako trwała nadzieja – ukształtowane w XVIII w., 
znajdujące pełne odzwierciedlenie w fi lozofi i I. Kanta, przekonanie, że toż-
samość europejską wyznaczają pacyfi zm, poszanowanie moralności i praw 
stanowiących emanację Rozumu13.

Europa była i  jest przestrzenią paradoksalnych sprzeczności. Współ-
czesna Unia Europejska pozostaje konstytucyjną hybrydą – stanem po-
średnim między państwem a konfederacją. Nie ma w Europie wspólnego 
wyobrażenia o godności człowieka, a zatem ta wartość, stanowiąca ak-
sjologiczny fundament Traktatu z Lizbony, zarazem łączy i dzieli. Nie 
jest oczywiste, że do wartości wspólnych należy demokratyczne państwo 
prawne, a  interesy polityczne i gospodarcze nie znaczą więcej aniżeli 
prawa człowieka. Wyróżnikiem Europy wydaje się akceptacja plurali-
zmu standardów znajdująca wyraz w ukształtowanej w orzecznictwie 

 9 Por. J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992, s. 174 i n.
 10 H. Zinn, A People’s History of the United States: 1492 – Present, New York 2015, s. 30 i n.
 11 Cyt. za D. Hay, Europe…, s. 123.
 12 Por. G.W.F. Hegel, Th e Philosophy of History, New York 1986, s. 86.
 13 Por. A. Pagden (red.), Th e Idea…, s. 175.
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Europejskiego Trybunału Praw Człowieka koncepcji kulturowego margi-
nesu oceny14. Nie jest jednak pewne, czy ta właśnie koncepcja nie osłabia 
aksjologicznej tożsamości Europy, zastępując wspólnotę wartości wspól-
notą interesów politycznych i gospodarczych. Wspólnym doświadcze-
niem współczesnej Unii Europejskiej wydaje się deklaratywny jedynie 
charakter tych postanowień Traktatu z Lizbony, które proklamują przy-
wiązanie do wspólnych wartości. Wspólne wydają się bierna akceptacja 
destrukcji wartości i stosowanie podwójnych standardów15, niemożność 
pogodzenia tożsamości europejskiej i narodowej, wspólne jest doświad-
czenie strachu przed nieeuropejskimi wpływami, w rezultacie którego 
przywódcy demokratycznie wybrani stają wobec wyboru między igno-
rowaniem opinii własnych społeczeństw a uleganiem jej w opozycji do 
instytucji unijnych.

Postanowienia Traktatu z Lizbony i Europejskiej Karty Praw Człowieka 
pozwalają postrzegać Europę jako pojęcie moralne, pozbawione jednak 
znaczenia bez konstytucjonalizmu rozumianego jako ograniczenie wła-
dzy większości przez prawa człowieka, bez zasady podziału władz, bez 
pluralizmu politycznego, bez demokratycznego państwa prawnego i bez 
uniwersytetów w ich klasycznym europejskim kształcie16, wykluczającym 
podporządkowanie władzy partii politycznych i korporacji17. Do istoty uni-
wersytetu jako zjawiska społecznego należy niezależność właściwa insty-
tucji autonomicznej, której sens polega na tym właśnie, że jej „działalność 
naukowa i dydaktyczna musi być moralnie i intelektualnie niezależna od 
władzy politycznej i ekonomicznej”18. Dysponując ową niezależnością, uni-
wersytety stają się źródłem interpretacji i ocen alternatywnych w stosunku 
do tych, którymi posługują się rządzący. Niezależność ośrodków akademi-
ckich ma znaczenie jako czynnik ograniczający faktyczną dominację partii 

 14 Por. L. Garlicki, Wartości lokalne a orzecznictwo ponadnarodowe – „kulturowy margines oceny” 
w orzecznictwie strasburskim?, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008/4, s. 4 i n.

 15 Por. R. Piotrowski, Europa wobec uchodźców [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Ochrona 
praw człowieka w Europie, Toruń 2017, s. 15 i n.

 16 Por. J. Derrida, Uniwersytet bezwarunkowy, Kraków 2015, s. 20 i n. Por. także K. Jaspers, Idea 
uniwersytetu, Warszawa 2017, s. 165 i n.

 17 Por. R. Piotrowski, Konstytucja i uniwersytety [w:] S. Bożyk (red.), Prawo. Parlament i egze-
kutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego 
Stembrowicza, Białystok 2009, s. 151.

 18 Tak w Wielkiej Karcie Uniwersytetów Europejskich, http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty.
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