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 Streszczenie 

 

Niniejsza praca poświęcona jest problematyce intertemporalnej w ujęciu 

aksjologicznym. Rozważany temat posiada fundamentalne znaczenie w procesie tworzenia i 

stosowania prawa. Stanowienie regulacji prawnych, rozwiązujących problem intertemporalny, 

ma na celu ochronę istotnych, ale nie zawsze dających się pogodzić, wartości prawa. 

Decydent podejmując rozstrzygnięcie problemu intertemporalnego, dokonuje wyboru 

mającego wymiar aksjologiczny, gdyż waży konkurujące ze sobą wartości zakodowane w 

zasadach prawa intertemporalnego. Niniejsza rozprawa doktorska została sformułowana 

wokół trzech zasad prawa intertemporalnego: zasady bezpośredniego działania prawa 

nowego, zasady dalszego działania prawa dawnego oraz zasady wyboru prawa. W opinii 

autora, aksjologia prawa intertemporalnego swoje źródło czerpie z wartości i zasad 

konstytucyjnych.  

Głównym problemem badawczym pracy jest pytanie o fundamentalne wartości prawa 

intertemporalnego, ich dobór i układ w państwie, którego zasadnicze ramy działania 

wyznacza zasada państwa prawa oraz wywodzące się z niej zasady szczegółowe, w tym 

zasada prawidłowej legislacji. Ponadto, istnieje wiele innych pytań tworzących problematykę 

niniejszej pracy doktorskiej. Autor stawia pytania o to, czy możliwe jest ustalenie hierarchii 

wartości prawa intertemporalnego? Gdzie poszukiwać wartości prawa intertemporalnego – 

jedynie w obowiązującym systemie prawa, czy również w otoczeniu społeczno-kulturowym 

prawa? 

Podjęty problem badawczy został rozwiązany i przedstawiony w czterech rozdziałach. 

Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający, natomiast rozdziały drugi, trzeci i czwarty 

mają charakter przedmiotowy i analityczny. Każdy z rozdziałów kończy się wnioskami.  

W rozdziale pierwszym zatytułowanym ,,Prawo intertemporalne – zagadnienia 

wprowadzające” wprowadzono główne pojęcia i przedstawiono założenia teoretycznoprawne 

prawa intertemporalnego. Wyjaśnione zostały fundamentalne pojęcia prawa 

intertemporalnego – problem intertemporalny, rozstrzygnięcie intertemporalne, zasady 

intertemporalne. Ponadto, wyodrębniono i zdefiniowano wybrane pojęcia z zakresu techniki 



prawodawczej. Przedstawienie koncepcji prawa intertemporalnego powstałych na gruncie 

teorii prawa oraz w obszarze prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego 

zostało przeprowadzone w sposób systematyczny. Przedstawiono rozumienie podstawowych 

problemów ogólnej aksjologii prawa oraz znaczenie i rolę wartości w prawie 

intertemporalnym. Rozdział pierwszy ma zatem na celu wprowadzenie do problematyki 

prawa intertemporalnego na płaszczyźnie aksjologicznej oraz wskazanie trzech głównych 

obszarów badawczych prawa intertemporalnego, na których opiera się struktura pracy. 

Rozdział drugi zatytułowany ,,Aksjologia bezpośredniego działania prawa nowego” 

rozpoczyna się od omówienia zasady bezpośredniego działania prawa nowego w ujęciu 

teoretycznoprawnym. W ramach zasady bezpośredniego działania prawa nowego dokonano 

podziału na: prospektywne działanie prawa, retroaktywne działanie prawa, retrospektywne 

działanie prawa. Ponadto przeprowadzona została analiza instytucji vacatio legis z 

perspektywy aksjologii prawa intertemporalnego. Omówiono funkcję dynamizującą zasady 

bezpośredniego działania prawa nowego w oparciu o wartości, które zasada ta realizuje i 

chroni.  

Trzeci rozdział poświęcony jest zagadnieniom teoretycznoprawnym i aksjologicznym 

związanym z zasadą dalszego działania prawa dawnego. Rozdział ten powstał celem 

omówienia zasady dalszego działania prawa dawnego w oparciu o wartość zaufania obywateli 

do państwa i prawa i ochronę praw nabytych. Z zasady dalszego działania prawa dawnego 

wyodrębniono katalog podstawowych wartości. Opisano te wartości i dokonano szczegółowej 

analizy na podstawie orzecznictwa i konkretnych rozwiązań prawnych. Obok zasady zaufania 

obywateli do państwa i prawa, w części analitycznej rozdziału wyróżniona została także 

ochrona ekspektatywy praw. Rozdział trzeci dotyka również zagadnienia funkcji 

stabilizującej zasady dalszego działania prawa dawnego, której skutkiem działania jest 

utrwalenie zastanego układu stosunków społecznych i gospodarczych. 

W rozdziale czwartym zatytułowanym ,,Aksjologia zasady wyboru prawa”, na wstępie 

przedstawione zostały zagadnienia teoretycznoprawne związane z zasadą wyboru prawa. 

Omówione zostały wybrane regulacje intertemporalne ustanowione w oparciu o zasadę 

wyboru prawa. Rozdział ten traktuje o podstawowych wartościach zasady wyboru prawa.  

  



Axiology of intertemporal law 

Summary  

This dissertation is devoted to intertemporal issues in axiological approach. The 

considered subject has a fundamental importance in the process of creating and applying the 

law. Constituting regulations solving a intertemporal problem is to protect important, but not 

always reconcilable, values of the law. The decision-maker resolving the intertemporal 

problem makes a choice that has an axiological dimension because the competing values, 

coded in the principles of intertemporal law, are asessed. This dissertation is formulated 

around the three principles of intertemporal law: the principle of direct action of new law, the 

principle of the further operation of the former law and the principle of choice of law. In the 

opinion of the author the axiology of intertemporal law derives its source from values and 

constitutional principles.  

The main research problem of the thesis is the question about the fundamental values 

of intertemporal law, their selection and arrangement in the state, whose basic framework of 

operation is determined by the rule of state law and the specific principles derived from it, 

including the principle of correct legislation. In addition, there are many other questions that 

form the subject of this dissertation. Is it possible to establish a hierarchy of values of 

intertemporal law? Where to look for the value of intertemporal law only in the current 

system of law, or also in the socio-cultural environment of the law? 

The research problem is solved and presented in four chapters. The first chapter is 

introductory, while the second, third and fourth chapters are objective and analytical. Each 

chapter ends with conclusions. 

The first chapter entitled "Intertemporal law - introductory issues" introduces the main 

concepts and presents the theoretical and legal assumptions of intertemporal law. Basically, 

chapter one deals with the terminological assumptions common to the whole study. The 

fundamental concepts of intertemporal law are explained. Moreover, selected concepts of 

legislative technique have been identified and defined. In addition, selected concepts in the 

field of legislative technique are identified and defined. The presentation of the concepts of 

intertemporal law arising from the theory of law and in the area of civil law, criminal law and 

administrative law was carried out in a systematic manner. The understanding of basic 

problems of general axiology of law, as well as the meaning and role of values in 

intertemporal law are presented. 



The second chapter entitled "Axiology of the principle of direct operation of new law" 

begins with a discussion of the principle of direct action of new law in a theoretical and legal 

perspective. Within the framework of the principle of direct operation of new law, a 

distinction was made between: prospective operation of law, retroactive operation of law, 

retrospective operation of law. Furthermore, the function performed by the vacatio legis 

institution in the axiology of intertemporal law is analyzed.  

The third chapter is devoted to the theoretical-legal and axiological issues related to 

the principle of the further operation of the old law. This chapter was created to discuss the 

principle of the continuation of past law based on the principle of the protection of acquired 

rights and confidence of citizens in the state and the law. The catalogue of basic values was 

separated from the principle of the further operation of the former law. These values were 

described and a detailed analysis was made on the basis of jurisdiction and specific legal 

solutions.  

In the fourth chapter, entitled "The Axiology of the rule of law selection", the 

introduction concerns theoretical and legal issues related to the problem of choice of law. 

Selected intertemporal regulations, so called intertemporal options, are discussed. This 

chapter is also devoted to the main values of the rule of law selection.  

  

 

 

 


