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Z problematyki bezporedniego stosowania konstytucji
The Problems of Direct Application of the Constitution

Problemowi stosowania konstytucji w polskim prawoznawstwie nieod³¹cznie towarzyszy zagadnienie jej normatywnoci. Spór o to, czy nasza konstytucja
jest aktem normatywnym, czy raczej donios³ym dokumentem polityczno-prawnym, który ma pe³niæ g³ównie funkcjê deklaratywno-polityczn¹, dzi jest ju¿
za¿egnany.1
W przesz³oci, przed uchwaleniem Konstytucji z 1997 r., jej najwy¿sza moc
prawna by³a powszechnie uznawana, ale nie jej normatywnoæ, a tym samym
uznanie tego, ¿e ustawa zasadnicza obowi¹zuje we wszystkich rodzajach stosunków prawnych i jest bezporednio stosowana przez wszystkie organy pañstwowe. To, ¿e jednostka mo¿e powo³ywaæ siê wprost na jej postanowienia, wywo³ywa³o wiele kontrowersji.
Przez wiele lat akceptowany by³ pogl¹d S¹du Najwy¿szego wyra¿ony w jego
uchwale z 1955 r., stwierdzaj¹cy:
1
S. W r o n k o w s k a, W sprawie bezporedniego stosowania Konstytucji, Pañstwo i Prawo 2000, z. 9, s. 4; zob. tak¿e: A. J a m r ó z, Konstytucja jako najwy¿szy akt prawny. Kilka
refleksji, [w:] W krêgu zagadnieñ konstytucyjnych, red. M. Kudeja, Katowice 1999, s. 43; A. J a m r ó z, Bezporednie stosowanie konstytucji w kontekcie jej normatywnego charakteru. Kilka refleksji, [w:] Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, red. Z. Tobor, I. Bogucka, Katowice
2002, s. 145 i 155; A. P r e i s n e r, Dooko³a Wojtek. Jeszcze o bezporednim stosowaniu Konstytucji RP, [w:] Szeæ lat Konstytucji RP. Dowiadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyt,
Warszawa 2003, s. 231; S. R u d n i c k i, Glosa do wyroku SN z dnia 7 IV 1998, KPIN 90/9.

138

AGATA PRZYLEPA-LEWAK

Normy konstytucyjne konstytuuj¹ podstawowe zasady prawne, stanowi¹ce zr¹b nadbudowy
prawnej, nienadaj¹cy siê z regu³y bezporednio do praktycznego stosowania bez rozwiniêcia w ustawach zwyk³ych i innych aktach normatywnych.2

Mo¿na powiedzieæ, ¿e stosowanie tej uchwa³y by³o niezgodne z duchem
obowi¹zuj¹cej wówczas konstytucji, czego dowodzi miêdzy innymi to, ¿e Naczelny S¹d Administracyjny w latach osiemdziesi¹tych, co prawda niesamoistnie, ale zacz¹³ sporadycznie stosowaæ ustawê zasadnicz¹ w swym orzecznictwie.
Ciekawostk¹ jest równie¿ to, ¿e w 1953 r. G³ówna Komisja Arbitra¿owa wyda³a
orzeczenie bezporednio stosuj¹ce przepis konstytucyjny i wywiod³a z niego obowi¹zek zawarcia umów miêdzy jednostkami gospodarki uspo³ecznionej.3
Po 1989 r. by³y ju¿ zauwa¿alne stopniowe zmiany w praktyce, jednak z powodu m.in. braku rozbudowanego katalogu konstytucyjnych praw jednostki, do
którego mog³yby odwo³aæ siê organy stosuj¹ce prawo, a w szczególnoci s¹dy,
nie nast¹pi³a zasadnicza zmiana.4
Pojawienie siê w projektach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego artyku³u, wed³ug którego przepisy konstytucji by³yby stosowane bezporednio, chyba ¿e konstytucja stanowi inaczej, wywo³a³o liczne kontrowersje.
Spotkaæ mo¿na by³o opinie, ¿e twórcy projektu kierowali siê magicznym myleniem, s¹dz¹c, ¿e jeli zapisz¹ w konstytucji zasadê bezporedniego stosowania, to tak byæ musi i bêdzie. Tak ostro skrytykowa³ ten przepis prof. Tadeusz
Zieliñski (profesor prawa i by³y rzecznik praw obywatelskich), twierdz¹c, ¿e
zbyt ogólnie sformu³owane przepisy konstytucji (których przyk³ady wymienia³)
nie daj¹ siê bezporednio stosowaæ.5
Obok tego rodzaju krytycznych opinii widoczne by³y przychylne reakcje na
projekt nowej regulacji. Podkrelano, ¿e oznacza ona uczynienie wszystkich tych,
którzy mog¹ potencjalnie stosowaæ konstytucjê, jej stra¿nikami, broni¹cymi jej
litery i aksjologii przeciw uzurpacji ustawodawcy zwyk³ego i administracji.6
Do tej pory stosowanie konstytucji polega³o g³ównie na jej ustawowej konkretyzacji, a zasada suwerennoci ustawy powodowa³a, ¿e ustawodawca nie podlega³ ¿adnemu skutecznemu systemowi kontroli.7
Konsekwencj¹ zasady bezporedniego stosowania konstytucji jest umocnienie pozycji s¹dów(trybuna³ów) wobec legislatywy  w zakresie oceny stanowioPolskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzyd³o, Lublin 2006, s. 175.
P. S a r n e c k i, Jak stosowaæ konstytucjê, Prawo i ¯ycie 2000, z. 2, s. 33.
4
P. T u l e j a, Stosowanie konstytucji RP w wietle zasady jej nadrzêdnoci, Wyd. Zakamycze, Kraków 2003, s. 11.
5
T. Z i e l i ñ s k i, Konstytucyjne z³udzenia, Rzeczpospolita z 1.08.1996 r., nr 178.
6
E. £ ê t o w s k a, Co to znaczy bezporednie stosowanie konstytucji, Rzeczpospolita
z 13.08.1996 r., nr 188.
7
K. D z i a ³ o c h a, Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  raport wstêpny, red. K. Dzia³ocha, Warszawa 2004, s. 42.
2
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nego przez ni¹ prawa, a tak¿e egzekutywy  gdy dzia³a ona (w tym wypadku)
w postaci aktów ogólnych.8 Powo³ywanie i bezporednie stosowanie zasad konstytucyjnych w orzecznictwie s¹dów powszechnych mog³oby s³u¿yæ jako podstawa do sêdziowskiej korektury i w ten sposób ujawnia³by siê jeden z aspektów
realizacji podzia³u w³adz, w odniesieniu do relacji legislatywa  s¹dy.9
W efekcie obowi¹zuj¹ca Konstytucja RP w sposób jednoznaczny sformu³owa³a w art. 8 ust. 1 i 2 zasadê nadrzêdnoci konstytucji oraz nakaz bezporedniego stosowania jej przepisów i jednoczenie, co z punktu widzenia obywatela jest
bardzo istotne, w rozdziale drugim zawar³a szeroko rozbudowany katalog konstytucyjnych praw i wolnoci jednostki. W rezultacie organy stosuj¹ce prawo,
a w najwiêkszej mierze s¹dy, coraz szerzej siêga³y do przepisów ustawy zasadniczej. Po raz pierwszy w historii polskiego konstytucjonalizmu postulaty dotycz¹ce jej stosowania s¹ na tak szerok¹ skalê konfrontowane z praktyk¹ orzecznicz¹.10
Art. 8 ustawy zasadniczej by³ satysfakcj¹ dla konstytucjonalistów akademickich, a obok Trybuna³u Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, których dzia³alnoæ równie¿ wi¹za³a siê ze stosowaniem konstytucji, sta³ siê elementem wzmacniaj¹cym prawo konstytucyjne.11
Jak widaæ ju¿ od samego pocz¹tku, nawet w momencie gdy zasada bezporedniego stosowania konstytucji by³a projektem, w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego wywo³ywa³a wiele rozmaitych emocji i kontrowersji. Praktyka stosowania ustawy zasadniczej przez wszystkie lata jej obowi¹zywania wskazuje na istnienie zarówno licznych, nierozwi¹zanych do tej pory
problemów, jak i na rozbie¿noci w pogl¹dach na ich temat.
Wed³ug badañ prowadzonych od 2003 r. przez Polskie Towarzystwo Prawa
Konstytucyjnego nad podstawowymi problemami stosowania Konstytucji RP,
zasadnicze ró¿nice pogl¹dów doktryny odnosz¹ siê do czterech podstawowych
zagadnieñ: po pierwsze  znaczenia przypisywanego pojêciu stosowania konstytucji, po drugie  pojêcia i zakresu bezporedniego stosowania konstytucji, po
trzecie  zakresu norm konstytucji mog¹cych podlegaæ bezporedniemu stosowaniu i po czwarte  do tego, jakie podmioty prawne mog¹ stosowaæ konstytucjê.12
W kwestii pierwszej zauwa¿yæ mo¿na du¿y stopieñ zgodnoci pogl¹dów
w sprawie pojêcia stosowania konstytucji, ale trudno o tê zgodnoæ, je¿eli idzie
o rozumienie drugiego u¿ytego w art. 8 ust. 2 zwrotu, nakazuj¹cego przepisy
E. £ ê t o w s k a, Co to znaczy...
E. £ ê t o w s k a, J. £ ê t o w s k i. Co wynika dla s¹dów z konstytucyjnej zasady podzia³u
w³adz, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Janiny
Zakrzewskiej, red. J. Trzciñski, A. Jankiewicz, Warszawa 1996, s. 395.
10
P. T u l e j a, op. cit., s. 11.
11
P. S a r n e c k i, Jak stosowaæ , s. 33.
12
K. D z i a ³ o c h a, Bezporednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), [w:]
Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. K. Dzia³ocha, Warszawa 2005,
s. 16.
8

9
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konstytucji stosowaæ bezporednio. Z tym zagadnieniem ³¹czy siê spór o zakres owego pojêcia. Nazwê bezporednie stosowanie zastêpuje siê czasami
terminem samoistne stosowanie konstytucji, lecz zawê¿a on pojêcie bezporedniego stosowania do jednego z jego znaczeñ i nie oddaje w pe³ni treci konstytucyjnej formu³y.13
Zakres pojêcia bezporedniego stosowania konstytucji dotyczy rozstrzygniêcia kwestii, czy mo¿e ona byæ bezporednio stosowana tylko przez s¹dy w drodze podejmowania na podstawie jej norm aktów indywidualnych i konkretnych,
czy mo¿e równie¿ zakres tego pojêcia rozci¹ga siê na inne organy, które wydaj¹
na podstawie norm konstytucji akty ogólne i abstrakcyjne. Art. 8 ust. 2 w ¿aden
sposób nie ogranicza stosowania ustawy zasadniczej do konkretnego organu.14
Do wyj¹tków obecnie nale¿¹ stanowiska takie jak wspomnianego wczeniej
Tadeusza Zieliñskiego, dla którego wydanie normy indywidualnej nie mo¿e byæ
odczytywane jako bezporednie stosowanie konstytucji, gdy¿ albo jest to przestrzeganie konstytucji (powstrzymanie siê od dzia³añ sprzecznych z konstytucj¹),
albo mog³oby dochodziæ do sytuacji, w której w momencie wspó³stosowania przepisów ustawowych i przepisów konstytucji przepisy ustawy by³yby modyfikowane. Jego zdaniem treci art. 8 nie mo¿na przyj¹æ jako zasady, skoro o tym, który
z przepisów nadaje siê do bezporedniego zastosowania, decyduje sam przepis.15
Wed³ug L. Garlickiego, który pos³u¿y³ siê szerokim ujêciem stosowania prawa, nakaz stosowania konstytucji spoczywa na wszystkich podmiotach pos³uguj¹cych siê jej postanowieniami. Oczywiste jest, ¿e nale¿y odró¿niæ stosowanie
ustawy zasadniczej przez legislatywê i egzekutywê od jej s¹dowego stosowania16, jednak¿e to ostatnie wzbudza najwiêksze zainteresowanie wspó³czesnego
konstytucjonalizmu, zw³aszcza je¿eli dotyczy praw i wolnoci jednostki.
Rozstrzygniêcie, jakie akty prawne wchodz¹ w zakres pojêcia bezporedniego stosowania konstytucji, nie wyczerpuje w ca³oci tego zagadnienia. Sporne
jest w doktrynie równie¿ to, czy podzia³ na stosowanie samoistne i wspó³stosowanie konstytucji i ustaw jest zasadny.17
Samoistne stosowanie konstytucji ma miejsce wtedy, gdy s¹d stosuje normê
konstytucyjn¹ jako jedyn¹ i wy³¹czn¹ podstawê rozstrzygniêcia. Takie stosowanie konstytucji jest uzale¿nione od jednoczesnego spe³nienia siê trzech przes³aIbid., s. 16 i 17.
K. D z i a ³ o c h a, Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Podstawowe problemy , s. 44 i 45; i d e m, Bezporednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny
prawa), [w:] Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej , s. 18; zob. tak¿e: A. J a m r ó z, Konstytucja jako najwy¿szy akt prawny. Kilka refleksji, [w:] W krêgu zagadnieñ , s. 45 i 46.
15
A. J a m r ó z, Bezporednie stosowanie konstytucji w kontekcie jej normatywnego charakteru. Kilka refleksji, [w:] Prawoznawstwo a praktyka , s. 152.
16
Ibid., s. 152.
17
K. D z i a ³ o c h a, Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Podstawowe problemy , s. 45.
13
14
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nek. Pierwsza to wymóg konkretnoci i jednoznacznoci normy konstytucyjnej,
druga to brak ustawowej regulacji w danej dziedzinie, trzecia to pe³nienie przez
normê konstytucyjn¹ wy³¹cznej podstawy rozstrzygniêcia.18
Wspó³stosowanie, czyli sytuacja, w której s¹d stosuje równolegle przepis
konstytucji i konkretyzuj¹cy go przepis ustawy, mo¿e przybieraæ ró¿ne formy,
a mianowicie: ornamentacyjne stosowanie konstytucji, czyli oparcie rozstrzygniêcia tylko na przepisie ustawy, ale powo³anie przez s¹d w orzeczeniu równie¿
przepisu konstytucji; interpretacyjne stosowanie, czyli oparcie orzeczenia zarówno na przepisie ustawy, jak i konstytucji oraz modyfikuj¹ce stosowanie dotycz¹ce sytuacji, w której s¹d podczas dokonywania wyk³adni ustawy stwierdza jej
sprzecznoæ z konstytucj¹, ale dostrzega mo¿liwoæ odczytania innego, zgodnego z liter¹ ustawy zasadniczej sensu. W takim przypadku dokonuje siê modyfikacji danego przepisu w taki sposób, ¿e bêdzie on zgodny z konstytucj¹.19
Wspó³stosowanie stanowi naprawdê bardzo wa¿ny instrument w realizacji
zasady pierwszeñstwa ustawy zasadniczej, czego potwierdzeniem jest liczne orzecznictwo. Przyk³adem ornamentacyjnego stosowania konstytucji jest miêdzy innymi uchwa³a Naczelnego S¹du Administracyjnego z 14 grudnia 2000 r., w której
s¹d uznaje, ¿e do rozstrzygniêcia w¹tpliwoci wystarczaj¹ ju¿ przepisy Ordynacji podatkowej, ale dodatkowo wzmacnia swoj¹ argumentacjê wyk³adni¹ przepisów konstytucji.20
W orzecznictwie spotkaæ równie¿ mo¿na liczne przypadki wyk³adni ustaw
bêd¹cych w zgodzie z konstytucj¹. Wyk³adnia przepisów ustaw powinna bowiem
przebiegaæ w taki sposób, aby w jak najwiêkszym stopniu chroniæ wartoci zawarte w konstytucji. Nale¿y jednak równie¿ pamiêtaæ, ¿e dokonywanie wyk³adni
ustaw w zgodzie z konstytucj¹ wi¹¿e siê z wieloma trudnociami, których s¹dy
mog¹ nie dostrzegaæ, jak np. kolizja z innymi wartociami lub brak instrumentów prawnych, które pozwala³yby na realizacjê tych konstytucyjnych wartoci.21
Przyk³adem interpretacyjnego stosowania konstytucji mo¿e byæ orzeczenie
S¹du Apelacyjnego w Lublinie. S¹d w swoim orzeczeniu rozpatrywa³ zarówno
za¿alenie na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, jak równie¿ zarzut o niekonstytucyjnoci przepisów dotycz¹cych rodka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Stwierdzi³, ¿e prawo do wolnoci osobistej cz³owieka podlega ograniczeniom, które s¹ jasno sprecyzowane w konstytucji
M. H a c z k o w s k a, Zasada bezporedniego stosowania konstytucji w dzia³alnoci orzeczniczej s¹dów, Przegl¹d Sejmowy 2005, nr 1, s. 58 i 59.
19
K. D z i a ³ o c h a, Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Podstawowe problemy , s. 46; A. S z w e d - S z c z y g i e ³, Bezporednie stosowanie Konstytucji w Polsce  przegl¹d stanowisk, Gubernaculum et Administratio 2002, z. 2, s. 33; B. N i t a, Bezporednie stosowanie konstytucji a rola s¹dów w ochronie konstytucyjnoci prawa, Pañstwo i Prawo 2002, z. 9, s. 39.
20
Za: P. T u l e j a, Stosowanie konstytucji RP w wietle , s. 329; Uchwa³a NSA z 14.12.2000 r.,
FPS 6/00, Glosa 2001, nr 3, poz. 32.
21
I d e m, op. cit., s. 337 i n.
18
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(art. 31 ust. 3 i art. 41 ust. 1), a mianowicie ograniczeniom ze wzglêdu na
interesy bezpieczeñstwa publicznego, ochronê porz¹dku prawnego albo prawa
i wolnoci innych ludzi.22 Z kolei przyk³adem modyfikuj¹cego wspó³stosowania
konstytucji mo¿e byæ orzeczenie poznañskiego S¹du Rejonowego w sprawie o ustalenie wst¹pienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego. S¹d odwo³uj¹c siê do
zasady demokratycznego pañstwa prawnego oraz wynikaj¹cej z niej zasady zaufania obywateli do pañstwa, przyj¹³, ¿e pomimo obowi¹zuj¹cej zasady, wed³ug
której wnuk nie jest uprawniony do wst¹pienia po zmar³ej babci w stosunek
najmu, to jednak w kontekcie wymienionych zasad i zasady ochrony praw nabytych, z którymi na równi traktowana jest ekspektatywa maksymalnie ukszta³towana, naby³ on j¹ przez to, ¿e na sta³e mieszka³ z babci¹.23
Jak ju¿ wy¿ej wspomnia³am, jednym ze spornych zagadnieñ w doktrynie jest
przedmiotowy zakres bezporedniego stosowania konstytucji.
Nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e ze wzglêdu na stopieñ ogólnoci konstytucji nie wszystkie zawarte w niej normy mog¹ stanowiæ samodzieln¹ podstawê
rozstrzygniêcia. Sytuacja, o której mowa, ma zw³aszcza du¿e znaczenie, je¿eli
chodzi o s¹dowe stosowanie konstytucji. Normy konstytucyjne, aby mog³y byæ
stosowane bezporednio, musz¹ spe³niaæ przede wszystkim warunek jednoznacznoci wystarczaj¹cej do ich zastosowania, bez koniecznoci odwo³ywania siê do
innych przepisów oraz warunek precyzyjnoci, aby odnonie do konkretnego
stanu faktycznego jednoznacznie okreliæ treæ decyzji stosowania prawa.24
Takie stanowisko zaj¹³ równie¿ Trybuna³ Konstytucyjny w swoim postanowieniu:
[...] w tych wszystkich wypadkach, gdy postanowienia konstytucyjne s¹ sformu³owane w sposób
na tyle precyzyjny i jednoznaczny, by mo¿liwe by³o ich odniesienie do konkretnych sytuacji zachodz¹cych w rzeczywistoci prawnej, podmiot stosuj¹cy prawo powinien oprzeæ swe dzia³anie (rozstrzygniêcie) bezporednio na takim postanowieniu konstytucyjnym, a dopiero w drugiej kolejnoci
powinien powo³aæ odpowiednie postanowienie ustaw zwyk³ych.25

Czêsto twierdzi siê jednak, ¿e ma³o jest w konstytucji przepisów spe³niaj¹cych wymóg konkretnoci i precyzyjnoci. Nie zwalnia to jednak s¹dów i wszystkich innych organów od obowi¹zku bezporedniego jej stosowania.26
22
Za: K. D z i a ³ o c h a, Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:]
Podstawowe problemy , s. 71; orzeczenie S¹du Apelacyjnego w Lublinie II Wydzia³ Karny (sygn.
akt AKz 306/98).
23
Za: ibid., s. 71 i 72; orzeczenie S¹du Rejonowego w Poznaniu III Wydzia³ Cywilny (sygn.
akt C III 800/02/2).
24
P. C z a r n y, B. N a l e z i ñ s k i, Bezporednie stosowanie konstytucji. Normy samowykonalne w konstytucji, [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciñski, Warszawa
2005, s. 133 i 134. Odmiennie: A. K o z a k, Konstytucja jako podstawa decyzji stosowania prawa,
[w:] Z zagadnieñ teorii i filozofii prawa. Konstytucja, red. A. Bator, Wroc³aw 1999, s. 116 i n.
25
Postanowienie TK z 25. 06.1998 r., U 4/97, OTK 1998/4/54.
26
K. D z i a ³ o c h a, Bezporednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), [w:]
Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej , s. 19.
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Z kolei zdaniem A. M¹czyñskiego normy konstytucyjne mo¿na podzieliæ na
te, które mo¿na bezporednio stosowaæ i normy inne. Do grupy przepisów tzw.
innych zaliczyæ mo¿na przede wszystkim takie, które przewiduj¹ wydanie ustawy. Jednak¿e, je¿eli przepis taki wyra¿a zasadê, ale jednoczenie dopuszcza funkcjonowanie wyj¹tków od niej, to w zakresie tej zasady jest on stosowany bezporednio, a wyj¹tek musi mieæ podstawê w obowi¹zuj¹cej ustawie. Do grupy przepisów innych zaliczane s¹ równie¿ takie przepisy, które nawet w po³¹czeniu
z innymi konstytucyjnymi przepisami nie s¹ wystarczaj¹ce do skonstruowania
normy mog¹cej stanowiæ podstawê rozstrzygniêcia.27 Czyli mowa tu o przepisach konstytucyjnych, które nie s¹ konkretne i jednoznaczne.
Nieco odmienne stanowisko reprezentuje S. Wronkowska, wed³ug której
bezporednio stosowane przez s¹dy mog¹ byæ, po pierwsze, normy konstytucyjne, które wyznaczaj¹ podmiotom zakaz ingerencji w okrelon¹ sferê wolnoci
innego podmiotu; po drugie te, które formu³uj¹ nakaz wiadczenia okrelonych
podmiotów na rzecz innych; po trzecie takie, które wyposa¿aj¹ podmioty uprawnione w roszczenie domagania siê ingerencji s¹du, w sytuacji gdy wyznaczone
obowi¹zki okrelonego zachowania nie zosta³y zrealizowane. Podstawy s¹dowego rozstrzygniêcia nie mog¹ stanowiæ normy konstytucyjnej, wyznaczaj¹cej nakazy lub zakazy okrelonego zachowania jednostce z tego prostego wzglêdu, ¿e
normy te nie przewiduj¹ kar za zachowanie niezgodne z liter¹ konstytucji. Je¿eli
chodzi o normy konstytucji, które wyznaczaj¹ organom pañstwa obowi¹zek wiadczenia na rzecz okrelonych podmiotów, to ich bezporednie zastosowanie jest
mo¿liwe, je¿eli sama konstytucja wyznacza rodzaj i wysokoæ wiadczenia albo
przyznaje s¹dowi kompetencje do swobodnego ustalenia tych kwestii. Inna sytuacja ma miejsce w momencie, gdy konstytucja zobowi¹zuje organy pañstwa do
uregulowania okrelonego zakresu spraw. Takie normy równie¿ nie mog¹ stanowiæ podstawy do orzeczenia s¹dowego. Wtedy dzia³ania lub zaniechania ustawodawcy podlegaj¹ kontroli co do zgodnoci z konstytucj¹ ustanowionych przez
niego przepisów.28
Skuteczna konstytucjonalizacja porz¹dku prawnego uzale¿niona jest zarówno
od uznania bezporedniego obowi¹zywania postanowieñ konstytucyjnych, jak i od
wiadomoci spo³ecznej, obycia z konstytucj¹  jako ród³em praw i obowi¹zków oraz gotowoci czynienia z tych postanowieñ u¿ytku. Szczególny wp³yw na
kszta³towanie siê takiej wiadomoci maj¹ przedstawiciele zawodów prawniczych,
którzy dzia³aj¹ jako ³¹cznik pomiêdzy obywatelami a publicznymi organami stosu27
A. M ¹ c z y ñ s k i, Bezporednie stosowanie konstytucji, Pañstwo i Prawo 2000, z. 5,
s. 7; zob. tak¿e: A. S z p u n a r, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 26 IX 2000 r., III CKN
1089/2000, OSNC 2001, poz. 37, Przegl¹d S¹dowy 2001, nr 6, s.136.
28
S. W r o n k o w s k a, W sprawie bezporedniego stosowania Konstytucji, Pañstwo i Prawo 2000, z. 9, s.13 i 14; zob. tak¿e: B. N i t a, Bezporednie stosowanie konstytucji a rola s¹dów
w ochronie konstytucyjnoci prawa, Pañstwo i Prawo 2002, z. 9, s. 37.
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j¹cymi prawo. Z badañ przeprowadzonych w kwietniu 2002 r. przez grupê badawcz¹ pracowników Katedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego
wynika, ¿e przyczyn¹ nasilaj¹cych siê negatywnych ocen o s¹dach jest to, ¿e
prawnicy nie do koñca zdawali sobie sprawê z w³adzy danej im przez sam¹ konstytucjê i tym samym j¹ wykorzystywali. Ankieterzy Pracowni Badañ Spo³ecznych
w Sopocie przeprowadzili sonda¿ na próbie reprezentatywnej 1070 osób oraz pog³êbione wywiady z 62 prawnikami (sêdziami, prokuratorami i adwokatami). Do
prawników skierowano pytanie: Jak interpretuje Pan(i) art. 178 ust. 1 Konstytucji, ¿e sêdziowie w sprawowaniu swojego urzêdu s¹ niezawili i podlegaj¹ tylko
konstytucji i ustawom. Ponad po³owa zapytanych prawników o wiele bardziej
koncentrowa³a siê w swoich wypowiedziach wokó³ niezawis³oci sêdziowskiej, za
tylko nieliczni zwrócili uwagê na ten nowy element, jakim jest konstytucja (obok
ustawy). 1/3 zapytanych prawników z kolei ograniczy³a siê do literalnego rozumienia artyku³u.
Na pytanie: Jak Pan(i) uwa¿a, czy bezporednie stosowanie Konstytucji RP
przez s¹dy wzmacnia ich pozycjê, presti¿, czy mo¿e przyczynia siê do upowszechnienia przepisów konstytucji  wszystkie trzy mo¿liwoci uzyska³y aprobatê po³owy badanych (1  31, 2  28, 3  31). Prawnikom nie zadano pytañ
o bezporednie stosowanie konstytucji w rozstrzyganych sprawach, poniewa¿ badania pilota¿owe nie przynios³y istotnych merytorycznych odpowiedzi.29
Wed³ug badañ prowadzonych nad podstawowymi problemami stosowania
Konstytucji RP kluczowym spornym problemem, je¿eli chodzi o podmiotowy
zakres stosowania konstytucji, jest kwestia kompetencji s¹dów do odmowy zastosowania ustawy niezgodnej z konstytucj¹ i stosunku tej kompetencji do konstytucyjnego uprawnienia Trybuna³u Konstytucyjnego w dziedzinie orzekania
o konstytucyjnoci prawa.30
Ten problem wyszed³ dzisiaj ju¿ poza czysto teoretyczne, intelektualne spekulacje i sta³ siê przedmiotem ostrych kontrowersji w praktyce orzeczniczej.31
Kwestia tego, czy s¹d, który dostrzeg³ sprzecznoæ lub w¹tpliwoæ na poziomie przepisów podustawowych, mo¿e samodzielnie uznaæ tê sprzecznoæ i odmówiæ jego zastosowania w konkretnej sprawie, wydaje siê byæ rozstrzygniêta.
Zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze w czasach rz¹dów Konstytucji
z 1952 r. ustalono, ¿e ze wzglêdu na istnienie zasady niezawis³oci sêdziów i ich
podleg³oci ustawom s¹dy nie mog¹ w sposób w³adczy orzekaæ o niekonstytucyj-

M. B o r u c k a - A r c t o w a, K. P a ³ e c k i, S¹dy w opinii spo³eczeñstwa polskiego, Kraków 2003, s. 73 i n.
30
K. D z i a ³ o c h a, Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji , s.50; i d e m, Bezporednie stosowanie Konstytucji
RP (stan doktryny prawa), [w:] Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej , s. 23.
31
M. S a f i a n, Spór o bezporednie stosowanie konstytucji, Rzeczpospolita z 10.09.2001 r.
29
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noci ustaw, ale posiadaj¹ uprawnienie do sprawowania kontroli zgodnoci aktów prawnych ni¿szego rzêdu z konstytucj¹ i ustawami.32
Co prawda istnia³y w¹tpliwoci co do tego, czy orzekaj¹cy s¹d mo¿e badaæ
zgodnoæ aktu wykonawczego z konstytucj¹, z tego wzglêdu, ¿e nale¿y przyj¹æ,
i¿ zasada domniemywania konstytucyjnoci ustaw odnosi siê równie¿ do aktów
wykonawczych, które zosta³y wydane na ich podstawie, a wobec tego o niekonstytucyjnoci aktu wykonawczego mo¿e decydowaæ wy³¹cznie Trybuna³ Konstytucyjny.33 Jednak wiêkszoæ przedstawicieli doktryny pozostawa³a na stanowisku
zgodnym z tym, ¿e gdy idzie o kontrolê aktów podustawowych, z obowi¹zuj¹cych przepisów wynika³y dwa zasadnicze mechanizmy badania zgodnoci norm
prawnych: przez orzekaj¹ce organy s¹dowe w procesie stosowania prawa i przez
Trybuna³ Konstytucyjny, który jest specjalnym organem kontroli konstytucyjnoci
prawa. Jednak¿e Trybuna³ Konstytucyjny uchyla³ niekonstytucyjne akty podustawowe ze skutkiem generalnym, a s¹dy posiada³y uprawnienia do odmowy stosowania takich aktów w rozpoznawanych konkretnych sprawach.34
Odmowa zastosowania przepisu ni¿szego rzêdu przez s¹d w momencie stwierdzenia jego niezgodnoci z konstytucj¹ lub ustawami wynika z brzmienia art.
178 Konstytucji, który ustanawia podleg³oæ sêdziów konstytucji i ustawom. Rozstrzygniêcia tego rodzaju oczywicie nie maj¹ takiego charakteru jak orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego. S¹d mo¿e równie¿ w celu wyeliminowania takiego
sprzecznego przepisu z obrotu prawnego wyst¹piæ w tej sprawie z pytaniem prawnym do Trybuna³u Konstytucyjnego.35
Omawiana kwestia wygl¹da inaczej wtedy, gdy s¹d powemie w¹tpliwoæ
co do zgodnoci ustawy z konstytucj¹. Jak w innych omawianych przeze mnie
zagadnieniach dotycz¹cych bezporedniego stosowania konstytucji, równie¿ tu
nie ma jednolitego stanowiska. W zwi¹zku z tym zagadnieniem mo¿na wyodrêbniæ dwie grupy pogl¹dów. Pierwsza stoi na stanowisku, ¿e w momencie zaistnienia takich w¹tpliwoci konieczne jest wyst¹pienie z pytaniem prawnym do Trybuna³u Konstytucyjnego, druga z kolei zgadza siê z tym, ¿e s¹d mo¿e samodziel-

32
A. P r e i s n e r, op. cit., s. 232; inaczej: J. T r z c i ñ s k i, Glosa do uchwa³y SN z 9 IX
1986, Pañstwo i Prawo 1987, z. 10, s. 177.
33
K. K o l a s i ñ s k i, Abstrakcyjna i konkretna kontrola aktów normatywnych w orzeczeniach
TK rozstrzygaj¹cych pytania prawne, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, red. J. Trzciñski, A. Jankiewicz, Warszawa 1996,
s. 124.
34
A. P r e i s n e r, op. cit., s. 233; zob. tak¿e: A. J ó z e f o w i c z, Uprawnienia s¹dów w zakresie badania zgodnoci prawa, Pañstwo i Prawo 1990, z. 1, s. 75 i 76.
35
T. K u c z y ñ s k i, Glosa do wyroku SN z dn. 1 VII 1999 r., I PKN 133/99, OSP 2001/4/57,
t. 1; zob. tak¿e: W. K r ê c i s z, Glosa do postanowienia SN z dn. 7 VI 2002 r., KZP 17/02,
Przegl¹d Sejmowy 2002, nr 5/134, t. 4; Wyrok SN z dn. 7 III 2003 r., III RN 33/02, OSNP
2004/7/111.
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nie stwierdziæ, i¿ ustawa jest sprzeczna z konstytucj¹ i odmówiæ jej zastosowania.36
Wród argumentów przemawiaj¹cych za s³usznoci¹ pogl¹dów pierwszej
grupy jest miêdzy innymi to, ¿e przyznanie s¹dom prawa do niezastosowania
ustaw w momencie zaistnienia w¹tpliwoci, zwi¹zanych z ich konstytucyjnoci¹,
bêdzie prowadziæ przede wszystkim do rozchwiania porz¹dku prawnego, jak
równie¿ do zakwestionowania pewnoci prawa.37
Poza tym utworzenie Trybuna³u Konstytucyjnego jako odrêbnego i samodzielnego organu pañstwowego by³o dowodem na to, ¿e ustawodawca jest przekonany o specyficznym charakterze kontroli konstytucyjnoci prawa i równie¿
o tym, ¿e funkcja ta odró¿nia siê od tradycyjnego wymiaru sprawiedliwoci,
a w zwi¹zku z tym nie by³oby celowe powierzenie jej s¹dom.38
Dodatkowo nale¿y dodaæ, i¿ zakres kompetencji powierzonych przez konstytucjê Trybuna³owi Konstytucyjnemu zosta³ opisany precyzyjnie. Tylko ten organ
zosta³ wyposa¿ony przez ustawodawcê w kompetencjê do kontroli konstytucyjnoci prawa. Co prawda ¿aden z przepisów nie zastrzega wy³¹cznoci tych kompetencji na rzecz Trybuna³u Konstytucyjnego, ale w momencie za³o¿enia racjonalnoci dzia³ania ustrojodawcy wydaje siê to oczywiste.39
Nale¿y równie¿ wzi¹æ pod uwagê treæ art. 178 ust. 1 Konstytucji, mówi¹cego, ¿e sêdziowie podlegaj¹ tylko konstytucji i ustawom. Wynika z tego, ¿e
skoro sêdziowie podlegaj¹ ustawom, to nie mog¹ odmawiaæ ich zastosowania.40 Ten
przepis nie dotyczy oczywicie sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego, którzy zgodnie z art. 195 Konstytucji podlegaj¹ tylko ustawie zasadniczej, a wiêc skoro nie
podlegaj¹ ustawom, to mog¹ orzekaæ o ich zgodnoci z konstytucj¹.41
Porównanie art. 178 i 195 bez w¹tpienia wskazuje na zró¿nicowanie pozycji
sêdziego s¹du powszechnego, s¹du administracyjnego i S¹du Najwy¿szego z jednej, a sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego z drugiej strony.42 Postrzeganie funkcji
Trybuna³u Konstytucyjnego jako stanowienie i stosowanie prawa w takim znaczeniu, w jakim robi¹ to s¹dy lub organa administracji, by³oby b³êdem. Mog³oby
to prowadziæ do mylenia przypisanych organom pañstwa funkcji, jak równie¿
36
37

s. 248.

A. S z w e d - S z c z y g i e ³, op. cit., s. 35 i 36.
A. Z o l l, Zwi¹zanie sêdziego ustaw¹, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania ,

L. G a r l i c k i, Trybuna³ Konstytucyjny a rola s¹dów w ochronie konstytucyjnoci prawa,
Pañstwo i Prawo 1986, z. 2, s. 27.
39
A. M ¹ c z y ñ s k i, op. cit., s. 4.
40
A. J ó z e f o w i c z, Glosa do wyroku SN 20/4 7 IV 1998 r., I PKN 90/ 98, Przegl¹d
Sejmowy 2001, nr 2/88, t. 3.
41
A. S z w e d - S z c z y g i e ³, op. cit., s. 37.
42
A. M ¹ c z y ñ s k i, A. £ y s z k o w s k a, Bezporednie stosowanie Konstytucji RP przez
Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red.
K. Dzia³ocha, Warszawa 2005, s. 49.
38
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przejmowania funkcji Trybuna³u przez inne organy. Funkcj¹ Trybuna³u, o której
mo¿na powiedzieæ, ¿e poprzedza proces stosowania prawa, jest kontrola
konstytucyjnoci prawa.43
S³uszne jest stwierdzenie, ¿e normy kompetencyjnej nie mo¿na domniemywaæ i konstruowaæ. Musz¹ one byæ wyranie sformu³owane w konstytucji. Wymaga tego zarówno zasada demokratycznego pañstwa prawnego, jak i zasada
legalizmu.44
Na takim stanowisku stoi Trybuna³ Konstytucyjny, który zaznacza, i¿ z zasady bezporedniego stosowania konstytucji przez s¹dy  w myl art. 8 Konstytucji  nie mo¿e wynikaæ upowa¿nienie s¹dów do odmowy stosowania obowi¹zuj¹cej ustawy. Domniemanie zgodnoci ustawy z konstytucj¹ mo¿e byæ obalone
tylko i wy³¹cznie wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego, a zwi¹zanie sêdziego
ustaw¹ trwa do momentu utraty mocy obowi¹zuj¹cej danej ustawy.45
Nieco odmienne stanowisko w tej kwestii przyj¹³ S¹d Najwy¿szy. Jego stosunek do kwestii bezporedniego stosowania konstytucji ewoluuje z up³ywem
czasu. Po wejciu w ¿ycie Konstytucji RP z 1997 r. S¹d Najwy¿szy przychyla³
siê do mo¿liwoci orzekania na podstawie konstytucji, z pominiêciem ustawy
(zdaniem s¹du  niekonstytucyjnej). Swoj¹ kompetencjê wywiód³ z brzmienia
art. 178 ust. 1 Konstytucji. Aktualnie mo¿na jednak zauwa¿yæ odmienn¹ tendencjê w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego.46
Ciekawe, ¿e w omawianej kwestii nie ma zgodnoci pomiêdzy Izbami S¹du
Najwy¿szego. W kilku orzeczeniach Izby Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych
i Spraw Publicznych z powodu sprzecznoci z konstytucj¹ odmówiono zastosowania przepisów ustawy i w tym sensie powo³ano siê na ustawê zasadnicz¹.47 Jest
to argumentowane tym, i¿ aby unikn¹æ rozstrzygania sprawy, opieraj¹c siê na
niekonstytucyjnym przepisie, s¹d zobowi¹zany jest do samodzielnej oceny ustawy, a dokonuj¹c tej oceny, nie wkracza w ¿aden sposób w kompetencje Trybu43
J. T r z c i ñ s k i, Orzeczenia interpretacyjne Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 2002, z. 1, s. 8; zob. tak¿e: A. B a t o r, Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Pañstwo i Prawo 2006, z. 10, s. 99.
44
J. T r z c i ñ s k i, Glosa do uchwa³y SN z dnia 4 VII 2001 r., III ZP 12/01, Rzeczpospolita
z 12.05.2001 r.; zob. tak¿e: W. K r ê c i s z, Glosa do postanowienia SN z dnia 7 VI 2002 r., I KZP 17/
02, Przegl¹d Sejmowy 2002, nr 5.
45
Wyrok TK z 4 XII 2001 r., SK 18/00, OTK 2 V 2001, nr 8, poz. 256; postanowienie TK
z 22 III 2000 r., P. 12/98; wyrok TK z 4 X 2000 r., P. 8/00; Wyrok TK z 28 XI 2001 r., K 36/01
zob. tak¿e: A. M ¹ c z y ñ s k i, A. £ y s z k o w s k a, Bezporednie stosowanie Konstytucji RP przez
Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej , s. 49.
46
Zob. M. H a c z k o w s k a, op. cit., s. 69 i 70 oraz powo³ywane tam orzecznictwo.
47
K. D z i a ³ o c h a, Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Podstawowe problemy stosowania , s. 59; zob. tak¿e: W. S a n e t r a, Bezporednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, [w:] Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. K. Dzia³ocha, Warszawa 2005, s. 57 i n.
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na³u Konstytucyjnego.48 Je¿eli za chodzi o orzecznictwo Izby Cywilnej, to
wygl¹da ono nieco inaczej, mianowicie spotkaæ mo¿na orzeczenia o podobnym
charakterze do orzeczeñ Izby Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych, ale równie¿ i takie, które stwierdzaj¹, ¿e bezporednioæ stosowania
konstytucji przez s¹dy nie oznacza ich kompetencji do kontroli konstytucyjnoci ustaw.49
Argumenty S¹du Najwy¿szego  opowiadaj¹ce siê za mo¿liwoci¹ odmowy
zastosowania kontrowersyjnej ustawy i oparcia orzeczenia na postanowieniach
konstytucji  wywodzone s¹: z treci art. 8 ust. 2, który stanowi nakaz jej bezporedniego stosowania, z ustêpu pierwszego tego samego artyku³u g³osz¹cego zasadê nadrzêdnoci konstytucji, z literalnego brzmienia art. 193, opieraj¹c siê na
regule kolizyjnej lex superior derogat legi inferiori, a tak¿e z art. 178 ust. 1
reguluj¹cego zasadê niezawis³oci sêdziowskiej.50
Innym argumentem, jakim pos³uguj¹ siê przedstawiciele pogl¹dów opowiadaj¹cych siê za mo¿liwoci¹ odmowy zastosowania przepisów ustawy przez s¹d,
jest przede wszystkim ten, ¿e charakter kontroli dokonywanej przez s¹d ma zupe³nie inny charakter ni¿ kontrola dokonywana przez Trybuna³ Konstytucyjny.
S¹d bowiem badaj¹c kwestie konstytucyjnoci w konkretnej sprawie, nie wkracza w kompetencje Trybuna³u Konstytucyjnego, z kolei Trybuna³ Konstytucyjny
uznaj¹c niezgodnoæ przepisu ustawy z konstytucj¹, powoduje, ¿e przepis ten
przestaje obowi¹zywaæ.51
W niewielkim stopniu (odnonie do omawianej kwestii) zró¿nicowane jest
równie¿ orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego. Spotkaæ mo¿na orzeczenia, w których Naczelny S¹d Administracyjny stan¹³ na stanowisku dopuszczalnoci odmowy zastosowania ustawy i w takim przypadku zastosowania bezporednio norm konstytucyjnych.52 Jednak nale¿y uznaæ, i¿ w orzecznictwie
Naczelnego S¹du Administracyjnego przewa¿a pogl¹d, i¿ w momencie zaistnienia w¹tpliwoci co do zgodnoci ustawy z konstytucj¹ nale¿y zwróciæ siê z pytaniem prawnym do Trybuna³u Konstytucyjnego.53
Sêdziom Naczelnego S¹du Administracyjnego zdecydowanie ³atwiej przychodzi kwestionowanie konstytucyjnoci aktów podustawowych ni¿ ustaw. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e w rodowisku tym ugruntowane jest przekonanie, ¿e rol¹
Wyrok SN z 29 VIII 2001 r., III RN 189/00, OSNP 2002/6/130.
K. D z i a ³ o c h a, Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Podstawowe problemy stosowania , s. 59 i 60 i cytowany tam wyrok SN z 18 IX 2002 r., III CKN 326/01.
50
M. H a c z k o w s k a, op. cit., s. 69.
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Naczelnego S¹du Administracyjnego jest kontrola legalnoci dzia³añ administracji rz¹dowej. Fakt, i¿ przedmiotem kontroli s¹ tu akty prawotwórcze, nie jest
przeszkod¹ tak du¿¹, jak to ma miejsce w przypadku aktów prawotwórczych
pochodz¹cych od parlamentu. Dodatkowo sêdziowie nie czuj¹ siê zwi¹zani art. 178
ust. 1 w przypadku aktów podustawowych.54
Wspomniana instytucja pytañ prawnych jest kolejnym zagadnieniem zwi¹zanym z problemem bezporedniego stosowania konstytucji i jak wiêkszoæ tych
pytañ wywo³uje liczne kontrowersje. Ró¿nice w pogl¹dach dotycz¹cych pytañ
prawnych sprowadzaj¹ siê do kwestii: czy w momencie dostrze¿enia niezgodnoci pomiêdzy ustaw¹ a konstytucj¹ s¹d ma obowi¹zek czy uprawnienie zwróciæ
siê z pytaniem prawnym do Trybuna³u Konstytucyjnego. Rol¹ pytañ prawnych
bowiem jest wyeliminowanie z porz¹dku prawnego niekonstytucyjnych przepisów i w zwi¹zku z tym zapobieganie rozstrzygniêciu sprawy przez s¹d na podstawie sprzecznych z ustaw¹ zasadnicz¹ uregulowañ.55
Argumentem przemawiaj¹cym za s³usznoci¹ pogl¹dów opowiadaj¹cych siê
za tym, ¿e to obowi¹zek, jest przede wszystkim to, ¿e s¹dy powinny d¹¿yæ do
usuwania niekonstytucyjnych przepisów z porz¹dku prawnego w ramach dba³oci o jednolitoæ stosowania prawa. S¹dy bowiem s¹ w³anie gwarantem realizacji podstawowych zasad ustrojowych, a przede wszystkim zasady pewnoci prawa i bezpieczeñstwa prawnego.56
Nawet w sytuacji, w której s¹d jest w stanie rozstrzygn¹æ dan¹ sprawê,
opieraj¹c siê bezporednio na konstytucji, nie jest zwolniony z tego obowi¹zku,
jakim jest zwrócenie siê z pytaniem prawnym do Trybuna³u Konstytucyjnego.57
W momencie spe³nienia siê przes³anek opisanych w art. 193 Konstytucji s¹d
nie mo¿e post¹piæ inaczej, jak uruchomiæ procedurê pytañ prawnych.58
Na takim stanowisku stoi Trybuna³ Konstytucyjny59, który traktuje art. 193
jako przepis kompetencyjny wyra¿aj¹cy nakaz skierowania pytania prawnego do
Trybuna³u Konstytucyjnego w sytuacji zaistnienia jakichkolwiek w¹tpliwoci co
do konstytucyjnoci ustawy.60
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Odmiennie postrzegany jest art. 193 przez S¹d Najwy¿szy, który odwo³uje
siê do jego literalnej wyk³adni, z której wynika, ¿e pytanie prawne mo¿na skierowaæ do Trybuna³u Konstytucyjnego tylko wtedy, gdy od odpowiedzi na nie zale¿y rozstrzygniêcie danej sprawy, a wiêc sêdziowie samodzielnie podejmuj¹ decyzjê, czy skorzystaæ z przyznanego im uprawnienia. Z literalnego brzmienia
art. 193 wynika wiêc fakultatywny charakter pytañ prawnych. Zgodnie wiêc
z zasad¹ pyta ten, kto nie wie, je¿eli s¹d uzna przepis za zgodny z ustaw¹
zasadnicz¹, to ma obowi¹zek go zastosowaæ, a z kolei je¿eli stwierdzi jego sprzecznoæ, to odmówi jego zastosowania i przyjmie za podstawê do rozstrzygniêcia
danej sprawy przepisy konstytucji.61
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ je¿eli chodzi o zachowanie s¹dów dotycz¹ce kierowania pytañ prawnych do Trybuna³u Konstytucyjnego, to ich aktywnoæ w tym
zakresie by³a doæ du¿a. Co prawda nie zawsze Trybuna³ Konstytucyjny zgadza³
siê z zarzutami sprzecznoci z ustaw¹ zasadnicz¹ aktów normatywnych, formu³owanymi przez s¹dy, ale i tak nie mo¿na negatywnie oceniaæ ich inicjatywy.62
Na koniec chcia³abym jednie wspomnieæ o jeszcze jednym problemie zwi¹zanym z omawian¹ zasad¹, a mianowicie o funkcjonowaniu art. 190 Konstytucji
w naszym systemie prawnym. Zgodnie z treci¹ ust. 1 tego artyku³u, orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ i charakter
ostateczny, a to zwiêksza niebezpieczeñstwo powstania luk w systemie prawnym. Dzieje siê tak dlatego, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny nie ma kompetencji
ustanawiania innego uregulowania w miejsce eliminowanego z chwil¹ og³oszenia
orzeczenia przepisu, który jest niezgodny z konstytucj¹, ratyfikowan¹ umow¹
miêdzynarodow¹ lub ustaw¹. Takiej sytuacji mia³o zapobiec uregulowanie zawarte w ust. 3 omawianego artyku³u, polegaj¹ce na okrelaniu terminu utraty
mocy obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjnego przepisu, ale i to uregulowanie rodzi
wiele pytañ i w¹tpliwoci, patrz¹c przez pryzmat lat obowi¹zywania konstytucji.63
Instytucja, która zosta³a uregulowana w art. 190 ust. 3, jest lakoniczna i nie
zosta³a rozbudowana w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, co w efekcie wywo³uje wiele problemów i w¹tpliwoci. Celem tej instytucji jest pozostawienie
ustawodawcy czasu na podjêcie niezbêdnych dzia³añ do dostosowania niezgodnego aktu do konstytucyjnego wzorca. Z praktyki wynika, i¿ obojêtnie jak d³ugi
czas odroczenia utraty mocy obowi¹zuj¹cej orzeknie Trybuna³ Konstytucyjny, to
ustawodawca i tak wykona orzeczenie najwczeniej tu¿ przed up³ywem tego terminu. Tylko bowiem od jego dobrej woli zale¿y, kiedy zakoñczy on prace legislacyjne i wykona orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.64
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Problem stanowi równie¿ to, i¿ ani w konstytucji, ani w ustawie nie ma
¿adnych wskazówek w kwestii przes³anek, którymi ma siê kierowaæ Trybuna³
Konstytucyjny, korzystaj¹c z instytucji uregulowanej w art. 190 ust. 3 i dlatego
nadanie orzeczeniu klauzuli odraczaj¹cej ma charakter wysoce uznaniowy. Pomimo i¿ zasadne jest wymaganie od Trybuna³u Konstytucyjnego, aby swoj¹ decyzjê za ka¿dym razem jasno i wyczerpuj¹co uzasadnia³, to jednak jego dotychczasowa praktyka orzecznicza nie spe³nia tego wymogu, poniewa¿ z regu³y uzasadnienia te s¹ lakoniczne, pobie¿ne i ma³o przekonuj¹ce.65
Uczynienie u¿ytku z omawianej instytucji przez Trybuna³ Konstytucyjny
rodzi istotne problemy równie¿ w sferze stosowania prawa, a w szczególnoci
prawa s¹dowego, ale ta kwestia wymaga ju¿ zdecydowanie bardziej szczegó³owej analizy.
Próba przedstawienia pogl¹dów na funkcjonowanie zasady bezporedniego
stosowania konstytucji w naszym systemie prawnym ujawni³a ich znaczn¹ odmiennoæ. Pogl¹dy ró¿nych autorów, podobnie jak pogl¹dy prezentowane
w orzecznictwie, s¹ czêsto bardzo rozbie¿ne. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e postêpuj¹ce
zmiany w polskim ustawodawstwie doprowadz¹ do ich zbli¿enia.
SUMMARY

The article is an attempt at showing and analyzing differentiated points of view of many
authors on the functioning of the principle of direct application of the constitution expressed in Art.
8, item 1, 2 of basic law in the Polish system of law. Authors position as well as judicial decisions
very often differ.
Basic differences concerning the doctrine refer to three questions: the range of the notion of
direct application of the constitution, the range of the constitution norms which can be subject to
direct application, and legal subjects that can apply the constitution.
An additional problem related to the issue of direct application of the constitution discussed in
the article is the institution of legal questions. Differences as regards views concerning this problem
come down to the question whether at the moment of recognizing discrepancy between the law and
the constitution the court has the right or duty to address the Constitutional Tribunal.
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