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Przedmowa do drugiego wydania

Oddajemy do rąk Czytelników drugie wydanie zbioru orzecznictwa, w którym organy 
władzy sądowniczej ustalały treść przepisów Konstytucji RP z 2.4.1997 r. Pierwsze wy-
danie, które ukazało się w 2008 r., obejmowało stan prawny i orzecznictwo na koniec roku 
2006. Obecne wydanie – poza zmianami, uzupełnieniami i poprawkami dotychczasowego – 
rozszerza zbiór o wypowiedzi z orzeczeń zapadłych do końca 2010 r.

Od tamtej pory Konstytucja została po raz kolejny znowelizowana1. Ponadto w praktyce 
władzy sądowniczej pojawiło się wiele nowych i nieznanych wcześniej problemów, które 
wymagały rozstrzygnięcia na podstawie ustawy zasadniczej. Wymusiło to na organach 
stosujących Konstytucję podjęcie próby wywiedzenia z jej przepisów nowych treści, które 
nie były znane dotychczasowemu orzecznictwu, a niekiedy również piśmiennictwu. Nato-
miast wcześniejsze tezy wynikające z rozstrzygnięć sądów czy Trybunału Konstytucyjnego 
nie straciły na swojej aktualności. 

Prace nad nowym wydaniem wymagały przede wszystkim uzupełnienia zbioru o nowe 
tezy orzecznicze. W drugim wydaniu znalazły się ponadto wypowiedzi dotyczące przepisów 
Konstytucji, które przed pięcioma laty nie miały swojego sądowego zastosowania. 

Zakres prac zmieniających pierwotny kształt zbioru zrodził konieczność dokonania 
pewnych niezbędnych skrótów. W celu zachowania przejrzystości i spójności tekstu, 
a także dotychczasowej formuły opracowania nowe poglądy orzecznicze nie zostały 
wyodrębnione w osobnym fragmencie książki, lecz są wkomponowane w dotychczasową 
treść. Jednocześnie zachowano poprzednią numerację tez i podrozdziałów. Nowe tezy 
oraz podrozdziały zostały natomiast wyróżnione za pomocą kolejnych liter alfabetu, co 
powinno ułatwić Czytelnikowi zlokalizowanie elementów dodanych. Uzupełniony został 
również wykaz, który jest zamieszczony na końcu opracowania. 

Zdecydowaliśmy się na dokonanie pewnych skrótów w porównaniu do pierwszego 
wydania. Zasadniczemu ograniczeniu uległy tezy dotyczące rozdziału XIII Konstytucji, 
zatytułowanego „Przepisy przejściowe i końcowe”. Wynikało to z założenia, iż po 14 
latach od wejścia w życie Konstytucji problemy, których dotyczą regulacje zawarte w wy-
mienionym rozdziale, co do zasady nie pojawiają się już w praktyce. Usunięto również 
opracowanie odnoszące się do organizacji i kompetencji sądów konstytucyjnych innych 
państw europejskich.

Na koniec pragniemy podziękować Pani mgr Adzie Paprockiej oraz Panu dr. Piotrowi 
Bogdanowiczowi za pomoc w przygotowaniu drugiego wydania książki.

1 Artykuł 1 ustawy z 7.5.2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 114, 
poz. 946) dodano do art. 99 Konstytucji kolejny, trzeci ustęp. Zmiana ta weszła w życie 21.10.2009 r.


