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Wprowadzenie

Temat, a raczej zespół zagadnień podjętych przez autorów niniejszego 
tomu, należy do problemów niezwykle istotnych z punktu widzenia na-
uki prawa, nauki o państwie i władzy publicznej. 

Wagę tej problematyki dobrze scharakteryzował Marek Safjan 
w wykładzie zatytułowanym „Konstytucyjne podstawy odpowiedzialno-
ści odszkodowawczej władzy publicznej – tendencje i nowe wyzwania”, 
wygłoszonym w siedzibie Sądu Najwyższego Izraela 20 października 
2003 roku. „Zagadnienie odpowiedzialności władzy publicznej coraz 
mocniej skupia uwagę nie tylko przedstawicieli świata prawniczego 
w Polsce. Można bowiem bez większej przesady stwierdzić, że odbija się 
w tej dziedzinie, jak w soczewce, wiele zasadniczych problemów o cha-
rakterze konstytucyjnym, jak i aksjologicznym oraz fi lozofi cznym. Jest 
to wreszcie również pasjonujące zagadnienie z klasycznej dziedziny od-
powiedzialności cywilnej. Śledząc losy tej odpowiedzialności w poszcze-
gólnych systemach prawnych, jak i w wymiarze międzynarodowym, jej 
dynamiczną ewolucję – zwłaszcza w ostatnich latach – można uznać, że 
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odzwierciedla ona w jakimś stopniu naturę relacji państwo–jednostka, 
pozwala na identyfi kację dokonujących się przemian w myśleniu praw-
niczym oraz w funkcjonowaniu mechanizmów demokratycznych”1. 

Należy zwrócić uwagę na dwa aspekty, które są ważne z punk-
tu widzenia podejmowanego tematu badawczego, jego silnego związku 
z rzeczywistością oraz realiami współczesnych form organizacji życia 
społecznego w ramach demokratycznego państwa prawa i form ponad-
państwowych. Pierwszy, to wymiar bezpośrednio prawny. Drugi – doty-
czy szerszego zjawiska, niesłychanej dynamiki zmian w sferze prawa, 
państwa i polityki. Wiąże się ze szczególnymi konsekwencjami ogólnej 
tendencji, w wyniku której w ostatnich dziesięcioleciach mamy do czy-
nienia z przekształceniami w ramach politycznego i prawnego systemu 
państwa, systemu europejskiego, a także globalizacją stosunków spo-
łeczno-politycznych. 

Jest to szczególnego rodzaju wyzwanie dla badań z zakresu prawo-
znawstwa, sprowadzające się do konieczności nie tylko przełamywania 
dominujących paradygmatów, ale również włączenia w obręb analiz za-
gadnień nowych, np. kwestii polityki publicznej (public policy) i skom-
plikowanych relacji podmiotowych występujących w działaniach wła-
dzy publicznej. „W tradycyjnym, a przecież jakże nieodległym myśleniu 
prawniczym, istota suwerenności i autonomii państwa w relacjach we-
wnętrznych wiązana była z autorytatywnym określaniem reguł postępo-
wania, a więc prawem kierowanym do wszystkich podmiotów podlega-
jących władzy tego państwa. Suweren, którego akty władcze są źródłem 
i podstawą oceny legalności zachowań innych nie może sam podlegać 
ocenie, a tym bardziej być z tytułu swych aktów władczych odpowie-
dzialny. Taka koncepcja dobrze współgrała zwłaszcza z ujęciami pozy-
tywistycznymi, które ex defi nitione wykluczały wartościowanie aktów 
suwerena, a zwłaszcza aktów tworzenia prawa, według jakichkolwiek 
zewnętrznych kryteriów. Nosiciel suwerennej władzy nie może bowiem 
z tytułu wykonywania tej władzy odpowiadać. Twórca reguł postępowa-

1 M. Safjan, Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej władzy 
publicznej – tendencje i nowe wyzwania. Wykład wygłoszony w siedzibie Sądu Najwyż-
szego Izraela 20 października 2003 roku. Tekst dostępny na: http://www.trybunal.gov.
pl/Wiadom/Prezes/005.htm (26.04.2010).
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nia nie może odpowiadać za ich naruszenie. Koncepcja ta, umocniona 
doktrynalnie XIX-wiecznym pozytywizmem ważyła przez długi okres 
na kierunkach rozwoju odpowiedzialności odszkodowawczej. Dobrze 
wyrażała tę myśl formuła anglosaska: The King can’t do wrong”2.

Nie ulega wątpliwości, że omawiane zagadnienia mają przede 
wszystkim ogromną wagę dla praktyki prawniczej i praktyki funkcjo-
nowania państwa oraz jego organów. Wymiar praktyczny jest szczegól-
nie istotny zarówno ze względu na lawinowo rosnącą liczbę spraw, jak 
również ze względu na poszerzanie się zakresu odpowiedzialności od-
szkodowawczej państwa, która pojawia się w dziedzinach do niedawna 
całkowicie wyłączonych z tego rodzaju relacji.

Temat jest więc wyjątkowo aktualny, a to stwierdzenie wykracza 
poza rutynowe podkreślanie aktualności podejmowanych badań. Wpraw-
dzie w ostatnich kilku latach pojawiło się wiele opracowań dotyczących 
odpowiedzialności władzy publicznej, to jednak, biorąc pod uwagę syg-
nalizowaną wyżej dynamikę zjawiska, wciąż mamy do czynienia raczej 
z „otwarciem pola badawczego” niż z jego wyczerpaniem. Włączając 
się w tę ważną dyskusję, autorzy przedstawiają, w sposób syntetyzujący, 
własne oryginalne spojrzenie. 

Na marginesie warto zauważyć, że poruszane problemy należą do 
tych, które wymagają specyfi cznego, złożonego podejścia metodolo-
gicznego, uwzględniającego ujęcie historyczne, systemowe i instytucjo-
nalne. Zachodzi też konieczność odnalezienia się wobec dominującego 
w doktrynie prawniczej modelu genezy i rozwoju odpowiedzialności od-
szkodowawczej państwa, którego cechą charakterystyczną jest nowość 
tej instytucji oraz jej progresywny rozwój. W takim ujęciu temat ten jest 
niezwykle trudny, wymaga bowiem znacznej wiedzy nie tylko z zakresu 
prawoznawstwa, ale także z historii prawa, konstytucjonalizmu, dogma-
tyki prawa, fi lozofi i prawa, a także fi lozofi i i teorii władzy publicznej. 
Warto podkreślić, że realizowane w tak zakreślonym kręgu badawczym 
poszczególne tematy uzupełniają się, dając podstawę do „komplekso-
wego” spojrzenia na kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej pań-
stwa, co więcej – wypełniają istotną lukę w literaturze przedmiotu.

2 Ibidem.
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Podstawowa część artykułów zawartych w prezentowanym tomie 
odnosi się do całego spektrum zagadnień związanych z instytucją odpo-
wiedzialności odszkodowawczej państwa za działania władzy publicz-
nej. Uzupełniają je studia dotyczące zjawisk, które pośrednio łączą się 
z tematem głównym.

Prezentowane prace zawierają wiele interesujących ustaleń do-
konanych z zastosowaniem różne typu podejścia fi lozofi cznego i teo-
retycznego do omawianego zagadnienia oraz podstawowego katalogu 
argumentów. Ułatwia to włączenie się w nurt rzeczowej dyskusji nad re-
alizowanymi współcześnie modelami odpowiedzialności odszkodowaw-
czej za działania władzy publicznej. Przedstawione prace dotyczą rów-
nież ważnych wymiarów kształtowania się i funkcjonowania instytucji 
odpowiedzialności władzy publicznej w różnych porządkach prawnych. 


