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Wstęp

Nowa rzeczywistość polityczna i społeczna, która wiązała się z wkroczeniem na terytorium państwa 
polskiego Armii Czerwonej w 1944 r., a wraz z nią polskich komunistów i socjalistów, którzy działali 
w porozumieniu z ZSRR, oznaczała również realny początek przebudowy stosunków prawnych na 
ziemiach polskich. W praktyce mowa o początku wdrażania modelu ustroju radzieckiego, który aż do 
zmian rozpoczętych w 1989 r. będzie podstawowym konstruktem polskiego prawa państwowego. 

Od 1944 r. bowiem ogólny model ustrojowy państwa radzieckiego zostaje recypowany na ziemie 
polskie. Od tej pory głównym wzorcem źródeł i konstrukcji prawa państwowego mają być nie rodzime 
doświadczenia, a wzorce, doświadczenia i praktyka radziecka. Przy tym wybrane instytucje z ustroju ZSRR, 
jak np. rady, stają się podstawą organizacji i działalności administracji. Prawo i ustrój ZSRR zostają również 
nauczane nie tylko w kontekście wybranych gałęzi prawa, ale jako osobna dyscyplina. W tym zakresie 
w Łodzi powstanie pierwsza katedra prawa radzieckiego, którą pokieruje prof. Stanisław Ehrlich (wraz ze 
swoim asystentem Wiktorem Sucheckim), a przedmiot dotyczący prawa i ustroju ZSRR będzie nauczany 
na wydziałach prawa. W tym zakresie została wydana specjalna literatura1. Sam prof. S. Ehrlich, pionier 
wdrażania nauki o prawie i ustroju ZSRR w Polsce w okresie stalinizmu, o tych procesach we wstępie do 
swojej książki o ustroju i prawie ZSRR napisał tak:

„W roku akademickim 1946/1947 na wydziałach prawa naszych uniwersytetów został wprowadzony 
jako obowiązujący nowy przedmiot pod nazwą Ustrój Związku Radzieckiego. Jednocześnie w Łodzi 
powstała pierwsza katedra tego przedmiotu, przeniesiona następnie do Warszawy. Wprowadzenie 
wykładu uniwersyteckiego Ustroju Związku Radzieckiego, tj. wykładu radzieckiego prawa państwowego 
było nie tylko celowe, ale i konieczne. Wykład ten dotyczy bowiem pierwszego w historii państwa typu 
socjalistycznego, państwa, które znajduje się na wyższym szczeblu rozwoju aniżeli wszystkie inne państwa 
obozu socjalistycznego. W Związku Radzieckim zakłada się obecnie fundamenty komunizmu, podczas gdy 
demokracje ludowe tworzą dopiero podstawy socjalizmu”2

I nawet po 1956 r., mimo większej swobody w zakresie prowadzenia badań oraz możliwości zmian 
prawnych w ramach istniejącego ustroju, prawo i ustrój ZSRR zostaną jednym z głównych porządków 
prawnych w ramach stosowanej metodzie prawno-porównawczej w nauce prawa oraz praktyce. Chcąc 
bowiem wprowadzać jakiekolwiek zmiany do ustroju istniejącego, wszelkie propozycje legislacyjne 
rozpatrywane będą z punktu widzenia teorii marksistowskiej oraz doświadczeń i uregulowań 
funkcjonujących w Związku Radzieckim. Tak będzie np. w przypadku prób wprowadzenia sądownictwa 
administracyjnego w Polsce Ludowej3. Z jednej bowiem strony, roboczo będzie dyskutowany przedwojenny 
dorobek i pozycja ustrojowa Najwyższego Trybunału Administracyjnego, a z drugiej, przywoływane 
przykłady i normy wskazujące, że w tzw. państwach socjalistycznych, a przede wszystkim, w ZSRR, istnieje 
sądowy mechanizm kontroli administracji. Taka narracja miała z jednej strony wskazywać, że proponowana 

1  Zob. S. Ehrlich, Państwo radzieckie, Warszawa 1950; S. Ehrlich, Ustrój i prawo ZSRR, Warszawa 1953. 

2  S. Ehrlich, Ustrój Związku Radzieckiego, Warszawa 1954, s. 9.

3  Zob. M.P. Sadłowski, Geneza, ustrój i orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego do 1989 r., rozprawa doktorska obroniona pod kierunkiem prof. R. Jastrzębskiego 
w Instytucie Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w lipcu 2020 r., Warszawa 2020.
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reforma mieści się w ramach socjalistycznego i komunistycznego ustroju, a z drugiej, zabezpieczała 
przed zarzutami recepcji czy powrotu do „burżuazyjnych regulacji”. Argument więc taki, gdzie podany 
był określony wzorzec ustrojowy lub praktyka ustrojowa rodem z ZSRR, miał charakter racji opartej 
na wysokim autorytecie. W bardzo wielu przypadkach autorytecie decydującym. Stąd nawet chcący 
przeforsować określoną liberalizację lub modernizację wybranych instytucji prawa lub ustroju prawnicy 
doby PRL po 1956 r., musieli, czasami wbrew rzeczywistości, przywoływać daną instytucję z ZSRR, jako 
pewną analogię na poparcie swych tez. 

Baza i nadbudowa

Podstawą ideologiczną powyższych zmian była teoria marksistowsko-leninowsko-stalinowska. Zgodnie 
z nią, państwo było tylko i wyłącznie instytucją klasową, którą najpierw należało przejąć z rąk kapitalistów, 
a następnie znieść. Z kolei samo prawo państwa, miało być tylko i wyłącznie narzędziami służącymi 
panowaniu klasowego w ramach funkcjonowania tego państwa. Zgodnie z tym komuniści uznawali, że 
najważniejsza jest przebudowa stosunków społeczno-gospodarczych, czyli tzw. bazy, a dopiero później 
można tworzyć polityczną nadbudowę, która określałaby prawny ustrój państwa. Jeśli więc oprzeć 
gospodarkę, a przede wszystkim stosunki własnościowe (własność środków produkcji) i społeczeństwo 
na zasadach właściwych dla socjalizmu i komunizmu, to wówczas możliwe było przystąpienie do budowy 
instytucji prawno-ustrojowych. Takich które doprowadzić miały do komunizmu i tym samym obumierania 
państwa jako instytucji z natury klasowej i uciskającej masy pracujące. I te właśnie fundamentalne 
założenia doktryny marksistowskiej legły u podstaw całego systemu społecznego, gospodarczego, 
politycznego oraz prawnego Polski Ludowej. Przy czym warto podkreślić, że dla komunistów w pierwszej 
kolejności kluczowa była baza, a nie nadbudowa, która dotyczyła fundamentalnych w ich koncepcji 
stosunków gospodarczych i społecznych (zwłaszcza w wymiarze własnościowym). Stąd nadbudowa była 
też istotna, ale jednak wtórna, jako formalna klamra domykająca dopiero określone stosunki społeczno-
gospodarcze. I właśnie pod tym kątem należy patrzyć na prawo państwa polskiego po 1944 r., a zwłaszcza 
wielkie reformy społeczno-gospodarcze, z reformą rolną, nacjonalizacyjną i tzw. bitwą o handel na czele. 

Praktycznym tego odzwierciedleniem jest książka pt. „Polskie prawo państwowe” z 1949 r. autorstwa 
Stefana Rozmaryna, który gałęź prawa państwowego definiował przez jego przedmiot. Według niego:

„Prawo państwowe jest dziedziną prawa, która reguluje społeczno-gospodarczą i polityczną konstytucję 
państwa. Społeczno-gospodarcza i polityczna konstytucja państwa jest przedmiotem prawa państwowego. 
Społeczno-gospodarcza i polityczna konstytucja Polski jest przedmiotem polskiego prawa państwowego”4.

Widzimy więc tutaj marksistowski podział na bazę i nadbudowę, które łącznie miały przesądzać o danym 
prawie państwowym. Zgodnie z tym:

„Konstytucję społeczno-gospodarczą stanowią główne, podstawowe, najważniejsze urządzenia społeczno-
gospodarcze, charakteryzujące dane społeczeństwo jako określony ustrój społeczno-gospodarczy. Innymi 

4  S. Rozmaryn, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1949, s. 6.
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słowy, konstytucję społeczno-gospodarczą stanowią podstawowe urządzenia, w których wyrażają się 
istniejące w danym społeczeństwie stosunki produkcyjne. Główne urządzenia, w których wyrażają się 
stosunki produkcyjne ustroju niewolniczego, feudalnego, kapitalistycznego, ludowego czy socjalistycznego, 
stanowią konstytucję społeczno-gospodarczą państwa, opartego na tej podstawie”5.

Natomiast konstytucję polityczną:

„(…) stanowią główne urządzenia politycznej nadbudowy, opartej na konstytucji społeczno-gospodarczej. 
Te główne, najważniejsze urządzenia państwowe charakteryzują dane państwo jako określony ustrój 
polityczny. Konstytucją polityczną jest więc całokształt najważniejszych urządzeń, określających 
organizację państwową”6.

Jeśli chodzi społeczno-gospodarczą konstytucję, to S. Rozmaryn wskazywał, że jej geneza opierała się na 
tzw. antykapitalistycznej rewolucji, która dokonała się w Polsce od 1944 r.7 Autor ten napisał:

„Masy pracujące Polski pod przewodnictwem klasy robotniczej, objąwszy władzę w Polsce wyzwolonej 
spod hitlerowskiej okupacji, dokonały rewolucji antykapitalistycznej. Rewolucja ta dokonana została 
dzięki Związki Socjalistycznych Republik Radzieckich, którego armia rozbiła siły zbrojne faszyzmu 
i obezwładniła wroga klasowego. ZSRR uniemożliwił wywołanie krwawej wojny domowej oraz interwencję 
imperialistyczną i udzielił masom pracującym Polski najwydatniejszej pomocy w budowie nowego ustroju8.

Widzimy więc, że u oficjalnej genezy polskiego ustroju i prawa państwowego po 1944 r. legła teza, że 
tzw. rewolucja antykapitalistyczna i w wyniku niej zbudowanie tzw. bazy, czyli określonego społeczno-
gospodarczego układu (opartego oczywiście na wzorach socjalistycznych i komunistycznych, jak np. na 
nacjonalizacji czy reformie rolnej), dokonało się przede wszystkim dzięki zwycięstwu Armii Czerwonej 
w drugiej wojnie światowej i jej wkroczeniu na ziemie polskie. Tym samym teza ta legitymizowała nie 
tylko narrację o pożytecznej i sprawczej roli ZSRR w budowie nowego, sprawiedliwego społecznie ustroju 
w Polsce po 1944 r., ale też legitymizowała obecność Polski i państwa polskiego w radzieckiej strefie 
wpływów. Teza ta łączyła wreszcie kwestie ustroju wewnętrznego z przynależnością do danego obozu 
militarno-geopolitycznego. 

Kończąc rozważania o nadbudowie i bazie, dotyczące m.in. relacji między tymi dwoma fundamentalnymi 
dla komunistów określeniami, należy stwierdzić, że po opanowaniu władzy i przeprowadzeniu pierwszych 
reform oraz utrzymaniu władzy, wskazywali oni, że sama nadbudowa odzwierciedla te osiągnięcia, a także 
wzmacnia i rozwija. W tym sensie nadbudowa miała też oddziaływać na bazę. S. Ehrlich, omawiając prawo 
i ustrój ZSRR, napisał o tym:

5  Ibidem, s. 7.

6  Ibidem. 

7  Ibidem, s. 153.

8  Ibidem, s. 153-154. 
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„Jeżeli mowa o rejestracji, to nie znaczy, że konstytucja socjalistyczna stanowi bierne odzwierciedlenie 
bazy. Podstawowe założenia marksizmu uczą bowiem, że nadbudowa zostaje po to powołana do 
życia, aby kształtować bazę i aby jej służyć. Stalin w pracy Marksizm a zagadnienia językoznawstwa 
podkreślił z wielką mocą aktywą rolę nadbudowy. Jedną z jej głównych części składowych jest prawo, 
którego podstawą i trzonem w państwie socjalistycznym jest konstytucja. Konstytucja jako rejestracja 
rewolucyjnych przeobrażeń społecznych i politycznych przyśpiesza jednocześnie ich rozwój.

Kalin mówił o prawie jako o czynniku, który <<popycha naprzód>> i nadaje określony ładunek stosunkom 
ekonomicznym.”9.

Powyższe stwierdzenia wskazywały na to, że na pewnym rozwoju ustroju komunistycznego to nadbudowa 
w sposób aktywny wzmacniała i rozwijała przeobrażenia społeczne i gospodarcze, które rozpoczęła 
rewolucja. Taką też rolę przypisano do Konstytucji ZSRR z 1936 r. oraz Konstytucji PRL z 1952 r.

Klasowa definicja państwa

W procesie recepcji radzieckich wzorców ustrojowych bardzo ważna jest również analiza i refleksja 
o definicja państwa, opartej na teorii marksistowskiej. Od 1944 r. toruje sobie bowiem dominację definicja 
państwa jako bytu klasowego. Według S. Ehrlicha więc:

„Państwo jest produktem społeczeństwa. Na pewnym etapie rozwoju w wyniku jego rozszczepienia 
na klasy wyobcowuje się ze społeczeństwa aparat przymusu, który pozornie reprezentuje całość 
społeczeństwa, w rzeczywistości jednak działa w interesie klasy posiadającej i panującej, która przy jego 
pomocy utrzymuje w posłuchu i wyzyskuje pozostałą większość społeczeństwa (klasy eksploatowane)”10.

Kontynuując dodał on:

„Zastrzec się należy, że definicja ta nie odnosi się do państwa proletariackiego (socjalistycznego), 
które w sposób istotny różni się od państw eksploatatorskich, bo likwiduje (a państwo radzieckie już 
zlikwidowało) wszelki wyzysk”11.

Ważne jest jednak to, że przyjęcie założenia, że o eksploatatorskim celu i obliczu państwa i konieczności 
jego likwidacji wywołało jeszcze jedno następstwo. A mianowicie to, że najpierw należało wyeliminować 
(niestety, bardzo często po prostu wyeliminować fizycznie) tzw. klasy burżuazyjne, które według 
komunistów tłamsiły lud pracujący miast i wsi. Takie założenie utorowało drogę do przemocy i terroru 
na masową skalę, które to pochłonęły miliony ofiar. I co kluczowe, dało państwu typu komunistycznemu 
rozumieć i stosować prawo jako instrument represji i przymusu wobec tzw. klas burżuazyjnych, których 
upatrywano jako wrogów ludu. A tym wszystkim kierować miała partia komunistyczna, czyli wąska grupa 

9  S. Ehrlich, Ustrój Związku Radzieckiego, Warszawa 1954, s, 18.

10  S. Ehrlich, Podstawowe wiadomości o państwie, Warszawa 1950,  s. 26.

11  Ibidem. 
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osób, która uzurpowała sobie prawo do kontroli wszelkich struktur państwowych i politycznych w celu 
budowy, utrzymania i rozwoju ustroju komunistycznego. A w razie potrzeby, fizycznej izolacji lub eliminacji 
przeciwników. I ta przewodnia rola partii, eliminująca demokracje i pluralizm, znajdzie się nawet jako 
norma w ustawie zasadniczej. 

Konstytucja stalinowska 1952 r.  i   tzw. praworządność 
socjalistyczna

Normatywnym przejawem, a nawet pewnego rodzaju zwieńczeniem, powyższych procesów i zmian 
dotyczących polskiego prawa państwowego po 1944 r. było uchwalenie przez Sejm Ustawodawczy 
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 22 lipca 1952 r.12 Zgodnie z jej art. 1, funkcjonowanie 
PRL jako „państwa demokracji ludowej” miało opierać się na tzw. zasadzie praworządności ludowej, która 
była jedną z głównych zasad ustrojowych13. Dlatego Jerzy Kowalski napisał, że „Konstytucja PRL traktuje 
praworządność jako podstawową zasadę ustrojową”14. Jej definicja została zawarta w art. 4 Konstytucji 
z 1952 r., zgodnie z którym prawa PRL miały być wyrazem interesów i woli ludu pracującego, a ścisłe 
przestrzeganie tego prawa było obowiązkiem każdego organu państwa i każdego obywatela15. Dlatego 
organy władzy i administracji państwowej miały działać na podstawie przepisów prawa. Głównymi 
celami obowiązywania tej zasady była więc ochrona społecznego podmiotu władzy PRL, jakim był lud 
pracujący miast i wsi16 oraz w ogóle przestrzeganie prawa PRL. J. Kowalski, dokonując wykładni zasady 
praworządności socjalistycznej w Konstytucji PRL, stwierdził, że podstawą tworzenia i obowiązywania 
prawa były wola, interesy oraz dążenia ludu17. Taka konstrukcja ustrojowa w jego opinii powodowała, 
że „myśl prawnopolityczna socjalizmu wzbogaciła burżuazyjny ideał praworządności o nowe treści, co 
oznaczało rozszerzenie pojęcia praworządności poprzez zabezpieczenie materialnych gwarancji realizacji 
praw obywateli”18. Ta materialna gwarancja zabezpieczenia praw obywateli miała dowodzić, że system 
ustrojowy państwa jest w swojej istocie sprawiedliwy i doskonały, gdyż prawa PRL miały być wyrazem 
interesów i woli ludu pracującego. Czyli stanowiły właściwy układ z bazą i nadbudową.

Konstytucja PRL, przyjmując zasadę praworządności ludowej jako jedną z głównych podstaw 
funkcjonowania państwa19, przewidywała określone mechanizmy instytucjonalne, które miały 
zapewnić realizację oraz ochronę przestrzegania tej zasady. Według nowej konstytucji praworządność 
w Polsce zapewniać miały, recypowane z ZSRR, rady narodowe, sądy oraz Prokurator Generalny PRL. 
W szczególności system rad narodowych, stanowiący podstawę nowego ustroju państwa, miał odgrywać 

12  Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232.

13  Zob. J. Ziembiński, Zasada praworządności jako metoda realizacji funkcji państwa socjalistycznego, RPEiS 1968, z. 2, s. 285 i n.

14  J. Kowalski, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Warszawa 1977, s. 288.

15  M.P. Sadłowski, Geneza, ustrój i orzecznictwo…, op. cit., s. 88-89.

16  Zob. W. Zamkowski, Jedność i podział władzy w Polsce Ludowej, Warszawa-Wrocław 1961, s. 43 i n.

17  J. Kowalski, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Warszawa 1977, s. 288.

18  Ibidem.

19  Zob. R. Klimowiecki, Polskie prawo państwowe. Część II, Warszawa 1955, s. 155-156.
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istotną rolę. Zgodnie bowiem z art. 38 Konstytucji PRL z 1952 r. „Rady narodowe troszczą się stale 
o codzienne potrzeby i interesy ludności, zwalczają wszelkie przejawy samowoli i biurokratycznego 
stosunku do obywatela, sprawują i rozwijają kontrolę społeczną działalności urzędów, przedsiębiorstw, 
zakładów i instytucji”. Korespondował z tym art. 39 Konstytucji PRL, zgodnie z którym „Rady narodowe 
dbają o utrzymanie porządku publicznego i czuwają nad przestrzeganiem praworządności ludowej, 
ochraniają własność społeczną, zabezpieczają prawa obywateli, współdziałają w umacnianiu obronności 
i bezpieczeństwa państwa”. Z kolei art. 43 Konstytucji PRL stanowił, że rady powoływały komisje dla 
poszczególnych dziedzin swojej działalności, których zadaniem było m.in. wykonywanie z ramienia rad 
narodowych kontroli społecznej, a także występowanie z różnymi inicjatywami wobec rady i jej organów.

 
Wnioski

Podsumowując powyższe krótkie rozważania o polskim prawie państwowym po 1944 r. stwierdzić 
należy, że dokonana wówczas recepcja radzieckiego modelu ustrojowego, oparta na ideach i koncepcjach 
marksistowsko-leninowsko-stalinowskich stała się fundamentem ustroju państwa polskiego aż do 1989 
r. Wywiedziona z marksizmu koncepcja bazy i nadbudowy legitymizowała socjalistyczno-komunistyczne 
reformy społeczno-gospodarcze, a także możliwość kierownictwa partyjnego i terroru wobec tzw. wrogów 
klasowych w postaci przeciwników rządów komunistycznych. Odtąd wszelka refleksja o polskim prawie 
musiała opierać się choć w minimalnym stopniu o rozważania dotyczące marksizmu, a bardzo często, 
o rozwiązania które powstały lub funkcjonowały w ZSRR. 
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