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Wprowadzenie

1. Znaczenie prawa konstytucyjnego dla praktyki prawniczej

Prawo konstytucyjne jest tradycyjnie pojmowane jako klasyczna dyscyplina 
badawcza i dydaktyczna na uniwersyteckich wydziałach prawa. W ostatnich de-
kadach stało się ono jednak również przedmiotem intensywnego zainteresowania 
ze strony praktyki prawniczej. Jest tak przynajmniej z dwóch powodów. 

Po pierwsze, przepisy konstytucyjne przestały być zbiorem celów i dyrektyw 
politycznych – fasadą, za którą skrywa się praktyka polityczna. Konstytucja RP 
uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2.4.1997 r. jest aktem norma-
tywnym w pełnym tego słowa znaczeniu, ustawą zasadniczą znajdującą bezpo-
średnie zastosowanie, chyba że ona sama stanowi inaczej. Gwarantem jej posta-
nowień jest nie tylko TK, ale także inne organy państwa, w tym w szczególności 
sądy rozstrzygające sprawy indywidualnych podmiotów.

Po drugie, prawo konstytucyjne wyraźnie rozszerzyło zakres swojego zasto-
sowania. Nie jest ono już dzisiaj wyłącznie „prawem politycznym”, określają-
cym stosunki między organami władzy państwowej1. Konstytucja RP determi-
nuje treść podstawowych zasad poszczególnych gałęzi prawa, zasady określające 
status podmiotów prawnych, jak również standardy i środki ochrony przynależ-
nych im wolności i praw. 

Wraz z powiększaniem się dorobku orzeczniczego TK argumentacja konsty-
tucyjna jest coraz śmielej prezentowana przez profesjonalnych pełnomocników 
procesowych w indywidualnych sprawach sądowych. Orzecznictwo Trybunału 
pozwala na wywodzenie z Konstytucji coraz bardziej skonkretyzowanych dyrek-
tyw. Aktywność pełnomocników procesowych w toku postępowania sądowego 
może zmierzać do wskazania zgodnego z Konstytucją wariantu interpretacyjnego, 
skłonienia sądu do wystąpienia z pytaniem prawnym do TK, czy też – w sytuacji, 
w której przedstawiona argumentacja nie uzyska aprobaty sądu – do wniesienia 
środka odwoławczego opartego na zarzucie naruszenia norm konstytucyjnych2. 
Nie sposób w tym miejscu pominąć również możliwości zainicjowania postępo-
wania kontrolnego w drodze skargi konstytucyjnej, z czego, jak wskazuje dynami-
ka wpływu spraw rozstrzyganych przez TK, coraz częściej korzystają pełnomoc-
nicy procesowi3. Problematyka konstytucyjna wywiera też coraz większy wpływ 

1 Zob. np. W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne (Geneza i system), Warszawa 1922.
2 Por. zwłaszcza sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych, np. wyr. SN z 6.12.2005 r. (I CK 204/05, 

Biul. SN 2006, Nr 2); wyr. SN z 5.11.2008 r. (I CSK 164/08, niepubl.); wyr. SN z 21.3.2007 r. (I CSK 
292/06, niepubl.); wyr. SN z 19.5.2005 r. (II CK 711/04, niepubl.). Zob. też sprawy dotyczące odpo-
wiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez władze publiczne, np. wyr. SN z 8.1.2002 r. (I CKN 
581/99, OSP 2002, Nr 11, poz. 143 z glosą M. Kępińskiego); wyr. SN z 6.2.2002 r. (V CKN 1248/00, 
OSP 2002, Nr 10, poz. 128 z glosą R. Mastalskiego); wyr. SN z 24.9.2003 r. (I CKN 143/03, OSNC 
2004, Nr 6, poz. 78) z artykułem L. Boska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za zaniechanie usta-
wodawcze (uwagi na tle wyroku SN z 24 września 2003 r., I CKN 143/03), PS 2004, Nr 11–12, s. 3–24. 

3 Por. Dynamika liczby spraw w Trybunale Konstytucyjnym w latach 1998–2010, http://www.try-
bunal.gov.pl/statyst/ds.pdf.
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na praktykę pozasądową. Normy konstytucyjne określają np. reguły dokonywa-
nia czynności prawnych na tle orzeczeń TK o niezgodności aktu normatywnego 
z Konstytucją RP albo warunkowej jego zgodności z Konstytucją RP. Orzeczenia 
TK są ważnym źródłem zmian normatywnych w polskim porządku prawnym4. 
Niektóre przepisy konstytucji mogą ustanawiać prawa i obowiązki podmiotów 
prawa prywatnego skuteczne nie tylko w relacjach wertykalnych, lecz także w re-
lacjach horyzontalnych (z udziałem podmiotów prawa prywatnego)5.

 W świetle powyższych okoliczności jasna staje się konieczność uwzględniania 
zagadnień konstytucyjnych w praktyce działania pełnomocników procesowych 
i sędziów. Umiejętne wykorzystywanie acquis constitutionnel jest bowiem coraz 
częściej nieodzowne dla uzyskania rozstrzygnięcia zgodnego z prawem obowią-
zującym w Rzeczypospolitej. 

2. Założenia i struktura opracowania

Celem opracowania jest omówienie jednej z kluczowych instytucji prawa 
konstytucyjnego: kontroli konstytucyjności prawa. Realizując ten cel uznaliśmy, 
że książka powinna mieć syntetyczy, przystępny i komleksowy charakter, oma-
wiać zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne kontroli konstytucyj-
ności prawa. To ujęcie nie tylko ułatwi szersze wykorzystanie tego opracowania 
w praktyce prawniczej, ale podkreśli istotną złożoność analizowanej problema-
tyki, a w szczególności związek prawa procesowego konstytucyjnego z prawem 
konstytucyjnym materialnym. Jak słusznie zauważa się w literaturze, konstytucyj-
ne prawo procesowe służy realizacji konstytucyjnego prawa materialnego, a swo-
ista „egzystencjalna zawisłość” procesu konstytucyjnego od prawa materialnego 
wymaga starannego uwzględniania tej materii6. 

Stosownie do tak określonego celu wybraliśmy metodę badawczą. Posługuje-
my się najbardziej użyteczną dla praktyki prawniczej metodą dogmatyczną, po-
mocniczo wykorzystujemy metodę historyczną oraz prawnoporównawczą. Kon-
centrujemy się przy tym na analizie konstrukcji prawnej, pojmowanej jako ogólny 
wzorzec ukształtowania instytucji7.

W związku z powyższym dokonaliśmy niezbędnej selekcji materiału. W pierw-
szej kolejności zrezygnowaliśmy z teoretycznych analiz możliwych alternatywnych 
wobec obowiązującego modelu kontroli konstytucyjności prawa, a także rozbu-
dowanych uwag prawnoporównawczych i historycznych. Zagadnienia ustrojo-
we kontroli konstytucyjności prawa zostały omówione w zakresie koniecznym 
do wyjaśnienia przyjętych założeń normatywnych kontroli konstytucyjności pra-

4 Zob. np. W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 
2003.

5 Zob. np. M. Safjan, Efekt horyzontalny praw podstawowych w prawie prywatnym: autonomia 
woli a zasada równego traktowania, KPP 2009, Nr 2, s. 297–356; R. Trzaskowski, Granice swobody 
kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 353¹ k.c., Kraków 2005, s. 68 i 190–203. Zob. też: 
A. Barak, Constitutional human rights and private law, w: Freedom of Contract and Constitutional Law, 
Jerusalem 1998, s. 143 i n.; C.W. Canaris, Grundrechte und Privatrecht, Berlin–New York 1999, s. 5 i n.; 
R. Clayton, H. Tomlinson, The Law of Human Rights, Oxford 2009, s. 240 i n.; J. Limbach, „Promie-
niowanie” konstytucji na prawo prywatne, KPP 1999, Nr 3, s. 408–432; D. Oliver, J. Fedtke, Human 
Rights and the Private Sphere. A comparative Study, London–New York 2007, s. 5 i n.; D. Friedmann, 
D. Barak-Erez (red.), Human Rights in Private Law, Oxford–Portland–Oregon 2001, s. 3 i n.

6 E. Benda, E. Klein, w: E. Benda, E. Klein, O. Klein, Verfassungsprozessrecht. Ein Lehr – und Hand-
buch, Heidelberg–München 2012, s. 16–17.

7 Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa–Poznań 1983, s. 93.
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wa, sformułowania wniosków polemicznych wobec postulatów de lege ferenda, 
a także ukazania powiązań przyjętych założeń ustrojowych z obowiązującymi 
konstrukcjami procesowymi. Zagadnienia procesowe zostały natomiast omówio-
ne w możliwie szerokim zakresie. Zwracamy jednak uwagę, że celem opracowania 
nie jest analiza wszystkich zagadnień procesu konstytucyjnego, zagadnień proce-
duralnych związanych z działaniem TK, a tylko tych, które wiążą się bezpośrednio 
z kontrolą hierarchicznej zgodności norm. W związku z tym uznaliśmy za oczywi-
ste wyłączenie z zakresu opracowania postępowań w sprawach oceny zgodności 
z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych (art. 188 pkt 4 Konsty-
tucji RP), w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytu-
cyjnymi organami państwa (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z 1.8.1997 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym)8, a także w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu 
urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 2 ust. 3 TKU). Wśród postępo-
wań z zakresu kontroli norm szczególne znaczenie przypisujemy postępowaniu 
wszczętemu w drodze skargi konstytucyjnej, gdyż jest to najistotniejsze z prak-
tycznego punktu widzenia postępowanie kontrolne. Szeroko omówione zostały 
również proceduralne aspekty rozstrzygania pytań prawnych, jako że jest to naj-
ważniejszy aspekt kontroli konstytucyjności prawa dla praktyki sędziowskiej. 
Ten aspekt wydaje się również istotny dla pełnomocników procesowych, których 
rola w inicjowaniu pytań prawnych przez sądy, aczkolwiek pośrednia (to sąd roz-
strzyga o przedstawieniu pytania prawnego), wydaje się trudna do przecenienia. 

Podobnymi założeniami kierowaliśmy się także dokonując selekcji materiału 
do części poświęconej materialnemu prawu konstytucyjnemu. Zdecydowaliśmy 
się na omówienie norm konstytucyjnych o największej doniosłości dla praktyki, 
w szczególności konstytucyjnych praw podmiotowych chronionych skargą kon-
stytucyjną. Zostały one zgrupowane i usystematyzowane w rozdziałach nawią-
zujących do tytułów i systematyki rozdziału II Konstytucji RP: „Wolności i pra-
wa osobiste”, „Wolności i prawa polityczne”, „Wolności i prawa ekonomiczne, 
socjalne i kulturalne”, „Środki ochrony wolności i praw”. W powyższych roz-
działach omówiono także te konstytucyjne prawa podmiotowe, które nie zostały 
bezpośrednio przyporządkowane przez ustawodawcę do Rozdziału II Konstytu-
cji RP, lecz w orzecznictwie są klasyfikowane jako konstytucyjne prawa podmio-
towe chronione skargą konstytucyjną. Z powodów metodologicznych w rozdziale 
poprzedzającym prezentację konstytucyjnych praw podmiotowych omówiliśmy 
założenia klasifikacyjne norm konstytucyjnych – pojęcie konstytucyjnego prawa 
podmiotowego – oraz podstawowe gwarancje konstytucyjne rzutujące na sposób 
wykładni i stosowania konstytucyjnych praw podmiotowych, a nierzadko stano-
wiące samodzielny wzorzec kontroli konstytucyjności prawa: gwarancję godno-
ści ludzkiej, zasadę proporcjonalności, zasadę równości oraz normy dekodowane 
z art. 2 Konstytucji RP, w tym m.in. zasadę rzetelnej legislacji i zasadę zaufania 
oraz istotne derywaty tych zasad (zasady II i III stopnia) na czele z zasadą okre-
śloności przepisów prawnych, zasadą ochrony praw nabytych i zasadą nieretro-
akcji. Normy te odgrywają istotną rolę w procesie konrektyzowania zarzutów 
naruszenia konstytucyjnych praw podmiotowych, ich uzasadniania oraz pozwa-
lają sformułować istotne samodzielne zarzuty naruszenia reguł kompetencji pra-
wodawczej. W części poświęconej zasadom demokratycznego państwa prawnego 
omówiono konstytucyjne wzorce – tryby stanowienia prawa. 

8 Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.
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Konstytucyjne prawa podmiotowe omawiamy przez wskazanie ich podsta-
wy tekstowej (przepisów zawartych w części artykułowej oraz właściwych frag-
mentów tekstu preambuły) – co powinno ułatawić odnoszenie zarzutów do po-
szczególnych jednostek redakcyjnych Konstytucji, podmiotów (uprawnionych) 
i adresatów (zobowiązanych), a także przedmiotu ochrony i treści prawa podsta-
wowego. Przyjęta metoda ułatwia ustalenie elementów podstawowych poszcze-
gólnych norm i dóbr konstytucyjnych, których charakter prawny jest konieczną 
przesłanką identyfikacji danego prawa albo wolności oraz przesądza o jego przy-
porządkowaniu np. do kategorii konstytucyjnych praw osobistych albo mająt-
kowych. 

Prowadzony wywód jest bogato ilustrowany orzecznictwem konstytucyjnym, 
prezentowanym w sposób umożliwiający jego wykorzystanie przy rozstrzyganiu 
konkretnych problemów prawnych. Staraliśmy się także, aby omawiane zagad-
nienia zawierały odesłania do literatury przedmiotu, w tym do literatury obcoję-
zycznej. Oryginalny charakter książki wynika z dążenia do możliwie wszechstron-
nego, a jednocześnie przystępnego opracowania omawianych zagadnień kontroli 
konstytucyjności prawa.

Niniejsza publikacja stanowi częściowo zmienioną, rozszerzoną i zaktualizo-
waną wersję opracowania „Kontrola konstytucyjności prawa: zagadnienia ustro-
jowe, procesowe i materialnoprawne”, które w 2011 r. zostało opublikowane 
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, spotykając się wcześniej 
z pozytywnymi recenzjami prof. UJ dr. hab. Piotra Tulei oraz prof. dr. hab. Marka 
Zubika. W obecnym wydaniu staraliśmy się w jak największym stopniu uwzględ-
nić uwagi ww. Recenzentów.

Opracowanie uwzględnia stan prawny, stan orzecznictwa i literatury na gru-
dzień 2013 r.

Warszawa, grudzień 2013 r.
Autorzy


