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Problematyka horyzontalnego działania praw jednostki od wielu lat budzi 
żywe zainteresowanie zachodniej judykatury i doktryny prawa. Choć zagad-
nieniu temu poświęcona jest obszerna literatura prawnicza oraz niezliczona 
ilość orzeczeń sądowych, to wciąż wiele kwestii wymaga jeszcze wyjaśnie-
nia. Niezmienna aktualność stawianego od lat w wielu państwach pytania 
o zakres i sposób oddziaływania konstytucji na stosunki między podmio-
tami prywatnymi nie oznacza braku jakiegokolwiek postępu w badaniach 
nad tym problemem. Wprost przeciwnie, uważna obserwacja debaty po-
święconej horyzontalnemu działaniu praw jednostki – i tej, która odbywa się 
w poszczególnych państwach, i tej, która toczy się na poziomie ponadnaro-
dowym – prowadzi do wniosku, że w ciągu kilkudziesięciu lat przechodziła 
ona konsekwentnie przez kolejne stadia rozwoju. Obecnie nie budzi już więc 
wątpliwości to, że konstytucja oddziałuje na stosunki horyzontalne, jak rów-
nież to, że aksjologia konstytucyjna determinuje sposób wykładni i stosowa-
nia norm podkonstytucyjnych. Utrwaleniu i upowszechnieniu uległy także 
ukształtowane w orzecznictwie sądowym modele horyzontalnego działania 
praw jednostki, które jednocześnie w wystarczającym stopniu zostały opisane 
w literaturze prawniczej. Dziś są one stałym punktem odniesienia dla dalszej 
dyskusji o możliwości zastosowania owych modeli w konkretnych realiach 
konstytucyjnych. Stąd też w ostatnich latach w zachodniej literaturze praw-
niczej powstały ciekawe prace zbiorowe pokazujące różnorodność ujęcia 
przez sądy i trybunały współczesnych państw problematyki horyzontalnego 
działania praw jednostki1. 

W polskiej literaturze prawniczej zagadnienie oddziaływania konstytu-
cji na stosunki między podmiotami prywatnymi dotychczas nie było często 
podejmowane. Trudno również mówić o jakiejś pogłębionej dyskusji w tym 
zakresie, choć prace, które się ukazały, z pewnością dla takiej dyskusji stano-
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wiłyby dobry punkt wyjścia2. Nie dziwi zatem fakt, że polskie sądy wprost 
do zdefi niowanych i opisanych w zachodniej literaturze prawniczej koncepcji 
horyzontalnego działania praw jednostki w zasadzie w ogóle się nie odwołu-
ją. A przecież wcale nie oznacza to, że polscy sędziowie nie dostrzegają zjawi-
ska oddziaływania konstytucji na prawo prywatne wówczas, gdy rozstrzygają 
spory zaistniałe na tle stosunków horyzontalnych. Wprost przeciwnie, pol-
skie sądy – w porównaniu z sądami wielu innych państw Europy Środkowo-
-Wschodniej – charakteryzują się wyjątkowo wysoką świadomością konsty-
tucyjną3, po części będącą rezultatem zapisanego w art. 8 ust. 2 Konstytucji 
wymogu bezpośredniego stosowania przepisów ustawy zasadniczej. Współ-
stosowanie konstytucji i ustawy przez polskie sądy nie jest niczym innym jak 
implementacją w praktyce podstawowych założeń modelu pośredniego ho-
ryzontalnego działania praw konstytucyjnych. Z kolei samoistne stosowanie 
konstytucji, które również w naszym orzecznictwie zachodzi, to w praktyce 
odwoływanie się do modelu bezpośredniego horyzontalnego działania praw 
jednostki. Nie jest także obce naszej judykaturze sięganie do koncepcji obo-
wiązków pozytywnych państwa celem uzasadnienia konieczności ochrony 
słabszej strony stosunku horyzontalnego przed szkodliwymi dla niej działa-
niami strony silniejszej. Jednym słowem, modele horyzontalnego działania 
praw jednostki, które w zachodniej literaturze zostały opisane i przez tamtej-
sze sądy świadomie są stosowane, de facto znajdują pewne odzwierciedlenie 
w działalności orzeczniczej sądów polskich.

To właśnie spostrzeżenie legło u podstaw niniejszej pracy zbiorowej, 
która po części jest pokłosiem ogólnokrajowej konferencji zorganizowanej 
10 kwietnia 2015 roku w Krakowie przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach grantu przyznanego przez Fundację 
na rzecz Nauki Polskiej. Publikacja niniejsza składa się z dwóch części, z któ-
rych pierwsza przedstawia teoretyczne koncepcje horyzontalnego działania 
praw jednostki ukształtowane w orzecznictwie zachodnim, zaś część druga 
– stanowisko polskiej judykatury w kwestii zakresu i sposobu oddziaływania 
norm konstytucyjnych na stosunki horyzontalne. Oczywiście, żadna z tych 
części nie obejmuje wszystkich możliwych zagadnień szczegółowych, które 
wiążą się z omawianą problematyką. Celem opracowań ujętych w pierwszej 
części niniejszej publikacji było pokazanie bogatego wachlarza możliwych 
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spojrzeń na problematykę horyzontalnego działania praw jednostki. Stąd 
obok opracowania wprowadzającego, które dotyczy roli sądów i trybunałów 
w kształtowaniu koncepcji horyzontalnego działania praw jednostki, w tej 
części pracy znalazły się również trzy opracowania szczegółowe, poświęcone 
konkretnym koncepcjom wykreowanym w orzecznictwie sądów niemieckich 
i amerykańskich oraz orzecznictwie unijnym. Z kolei celem opracowań za-
wartych w drugiej części publikacji było przedstawienie problemów wiążą-
cych się z zagadnieniem horyzontalnego działania praw jednostki, z którymi 
w swojej praktyce orzeczniczej stykają się Trybunał Konstytucyjny oraz sądy 
różnych szczebli i rodzajów. 

Wyjaśnienia wymaga również tytuł publikacji, który – z uwagi na potrze-
bę jego syntetycznego ujęcia – nie do końca oddaje jej zakres przedmioto-
wy. Po pierwsze, problem horyzontalnego działania dotyczy nie tylko praw, 
lecz także wolności, przy czym te ostatnie niekiedy w literaturze przedmiotu 
określane są mianem praw wolnościowych, co do pewnego stopnia uspra-
wiedliwia użycie w tytule pracy pojęcia „prawa” w owym szerokim znacze-
niu. Po drugie, występujące w tytule publikacji pojęcie „jednostki” de facto 
należałoby rozumieć jako równoważne pojęciu „podmiot prywatny”. Stroną 
stosunku horyzontalnego, a zatem podmiotem prawa konstytucyjnego, może 
być bowiem nie tylko osoba fi zyczna, ale również – w niektórych wypadkach 
– osoba prawna prawa prywatnego.

W przygotowaniu niniejszej publikacji uczestniczyli naukowcy reprezen-
tujący różne ośrodki akademickie, z których większość była jednocześnie 
prelegentami na wspomnianej wcześniej konferencji naukowej. Jako redak-
tor chciałabym wszystkim Autorom razem i każdemu z osobna podziękować 
za zaangażowanie w realizację tego projektu. Dziękuję również Panu Pro-
fesorowi Leszkowi Boskowi za przygotowanie wnikliwej recenzji wydawni-
czej, a Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za sfi nansowanie wydania książki. 
W imieniu własnym i Autorów wyrażam nadzieję, że publikacja ta będzie 
stanowiła istotny głos w dyskusji nad problematyką horyzontalnego działa-
nia praw jednostki.
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