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1. Koncepcje horyzontalnego działania praw jednostki, które rozwinęły się 
w orzecznictwie sądów i trybunałów po drugiej wojnie światowej, były przede 
wszystkim swego rodzaju reakcją tych organów na zmiany zachodzące w rze-
czywistości ‒ i tej realnej, i tej normatywnej. W dobie demokratyzacji ustro-
jów politycznych głównym źródłem zagrożeń dla praw jednostki stała się 
działalność podmiotów prywatnych, instytucji fi nansowych, banków, korpo-
racji ponadnarodowych itd. Państwo z naruszyciela praw jednostki przeszło 
na pozycję ich gwaranta1. Organy państwa, w tym również sądy i trybunały, 
stały się propagatorami praw konstytucyjnych, ich obrońcami nie tyle przed 
działaniami państwa, choć tu zagrożenie istniało i zawsze istnieć będzie, ile 
przed działaniami owych podmiotów prywatnych. W sferze normatywnej 
natomiast po drugiej wojnie światowej została dokonana szeroko zakrojona 
konstytucjonalizacja praw jednostki, i to nie tylko w jej relacjach z państwem, 
lecz także z innymi jednostkami. W konstytucjach zaczęto bowiem regulować 
stosunki między podmiotami prywatnymi, jak choćby między pracodawca-
mi i pracownikami, przedsiębiorcami i konsumentami, rodzicami i dziećmi. 
Konstytucjonalizacji poddano również pozytywne obowiązki państwa, uza-
sadniające możliwość jego ingerencji w stosunki horyzontalne celem ochro-
ny jednej strony tych stosunków przed działaniami strony drugiej.

1  M. Florczak-Wątor, Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014, s. 52. 
Podobnie zob. H. Linders, Über die Frage der unmittelbaren Bedeutung der Grundrechtsbestim-
mungen des Bonner Grundgesetzes für den privatrechtlichen Rechtsverkehr (Ein Beitrag zum 
Problem der „Drittwirkung” der Grundrechtsbestimmungen), Münster 1961, s. 73. 
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2. Rozwój w orzecznictwie sądowym poszczególnych koncepcji horyzontal-
nego działania praw jednostki stał się możliwy dzięki dwóm ważnym zmia-
nom w stosunku do konstytucji, które upowszechniły się i zostały usankcjo-
nowane w postaci stosownych zapisów konstytucyjnych po drugiej wojnie 
światowej, choć de facto dokonały się wcześniej, głównie w okresie między-
wojennym. Pierwsza z tych zmian dotyczyła charakteru konstytucji, dru-
ga – charakteru uregulowanych w niej praw i wolności jednostki. W moim 
przekonaniu te dwie zmiany stanowiły swego rodzaju warunki sine qua non 
uznania horyzontalnego działania praw konstytucyjnych.

Pierwszą z tych zmian była akceptacja poglądu o normatywnym charakte-
rze konstytucji. Dopóki bowiem konstytucję traktowano jako deklarację po-
lityczną, a jej przepisy jako wytyczne dla przyszłego ustawodawstwa, dopóty 
w praktyce orzeczniczej sądów i trybunałów przepisy konstytucyjne nie mo-
gły znaleźć jakiegokolwiek zastosowania. Dotyczyło to również tych przepi-
sów konstytucyjnych, które statuowały prawa i wolności jednostki. Ta zmia-
na charakteru konstytucji, uznanie, że jest ona aktem normatywnym, który 
może i powinien być stosowany w praktyce orzeczniczej, znalazły swój wyraz 
w postaci zamieszczanych w niektórych konstytucjach klauzul o bezpośred-
nim obowiązywaniu ich przepisów czy bezpośrednim ich stosowaniu przez 
organy państwa. Tytułem przykładu można przywołać tu art. 1 ust. 3 Konsty-
tucji RFN, zgodnie z którym prawa podstawowe są prawami bezpośrednio 
obowiązującymi, które wiążą władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowni-
czą. Przepis ten sygnalizował odejście od wcześniejszego (z okresu Republiki 
Weimarskiej) pojmowania konstytucji jako dokumentu zawierającego dekla-
racje polityczne, postulaty pod adresem ustawodawcy2. Analogiczną treść 
ma art. 8 ust. 1 Konstytucji RPA z 1996 roku, zgodnie z którym Deklaracja 
Praw wiąże władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą 
oraz wszystkie organy państwowe. Przepis ten, stanowiący w zasadzie po-
wtórzenie regulacji zawartej w art. 7 ust. 1 Konstytucji Tymczasowej RPA 
z 1993 roku, zrywał z polityką apartheidu sankcjonowaną przez wcześniej 

2  F. Eckhold-Schmidt, Legitimation durch Begründung. Eine erkenntniskritische Analyse 
der Drittwirkungs-Kontroverse, Berlin 1974, s. 84 i n.; C.W. Canaris, Grundrechte und Priva-
trechte, Berlin–New York 1999, s. 15; M. Kumm, Who is Afraid of the Total Constitution? 
Constitutional Rights as Principle and the Constitutionalization of Private Law, „German Law 
Journal” nr 4/2006, s. 342; B. Markesinis, S. Enchelmaier, Th e Applicability of Human Rights 
as between Individuals under German Constitutional Law [w:] B. Markesinis (red.), Protecting 
Privacy, Oxford‒New York 1999, s. 193; S. Oeter, Fundamental Rights and their Impact on Pri-
vate Law – Doctrine and Practice under the German Constitution, „Tel Aviv University Studies 
in Law” vol. 12/1994, s. 10; G. Brüggemeier, Constitutionalisation of Private Law – the German 
Perspective [w:] T. Barkhuysen, S.D. Lindenbergh (red.), Constitutionalisation of Private Law, 
Leiden 2006, s. 61.
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obowiązującą Konstytucję RPA z 1983 roku3. Zasadę bezpośredniego stoso-
wania przepisów statuujących prawa i wolności jednostki oraz środków ich 
ochrony ustanawiał również expressis verbis art. 18 ust. 1 Konstytucji Por-
tugalii z 1976 roku. Przepisów zawierających tego rodzaju klauzule można 
byłoby przywołać w tym miejscu znacznie więcej, nawet gdyby dalsze rozwa-
żania ograniczyć jedynie do konstytucji europejskich. 

W polskim systemie prawnym ową ideę normatywnego charakteru kon-
stytucji wyraża art. 8 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym przepisy konsty-
tucyjne stosuje się bezpośrednio, chyba że sama Konstytucja stanowi inaczej. 
To przepis sankcjonujący zmianę dokonaną w polskich realiach konstytu-
cyjnych po roku 1989, polegającą na odejściu od koncepcji konstytucji jako 
deklaracji politycznej, która nie ma znaczenia w praktyce sądowej. Wyrazem 
takiego stosunku do Konstytucji PRL z 1952 roku była niegdyś uchwała SN 
z 12 lutego 1955 roku, sygn. I CO 4/55, w której stwierdzono: „Normy kon-
stytucyjne (…) stanowią zrąb nadbudowy prawnej nienadający się z reguły 
bezpośrednio do praktycznego stosowania w codziennym życiu społeczeń-
stwa bez rozwinięcia w ustawach zwykłych i innych aktach normatywnych”4. 

Klauzula bezpośredniego stosowania konstytucji, można więc powie-
dzieć, zrewolucjonizowała stosunek sądów do tego aktu prawnego, który 
w państwie posiada najwyższą moc prawną. Należy przy tym zaznaczyć, 
że od samego początku, gdy uznano normatywny charakter konstytucji, 
dostrzegano możliwość jej różnorodnego i wielowymiarowego stosowania. 
W tym zakresie można przywołać poglądy Stefana Rozmaryna, który już 
w latach 60. XX wieku, przypisując Konstytucji PRL normatywny charakter, 
wskazywał na możliwość jej stosowania samoistnego, jak również współsto-
sowania z innymi aktami prawnymi5. Obecnie, choć art. 8 ust. 2 Konstytucji 
konkretyzuje sposób jej stosowania, wskazując, że jest to stosowanie bezpo-
średnie, w praktyce funkcjonują różne formy owego „bezpośredniego stoso-
wania” Konstytucji. Wśród nich wyróżnia się nie tylko samoistne stosowanie 
jej przepisów jako wyłączną podstawę rozstrzygnięć ‒ co jest oczywiście sy-
tuacją wyjątkową, obwarowaną wieloma warunkami ‒ lecz także współsto-
sowanie Konstytucji z ustawami i innymi aktami prawnymi, w szczególności 
mające postać współstosowania interpretacyjnego czy modyfi kacyjnego6. 

3  J. Fedtke, South Africa. From Indirect to Direct Eff ect in South Africa: A System in Transi-
tion [w:] D. Oliver, J. Fedtke (red.), Human Rights and the Private Sphere. A Comparative Study, 
New York 2007, s. 352.

4  Uchwała z 12 lutego 1955 r., sygn. I CO 4/55, Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
nr 3/1955, poz. 47.

5  S. Rozmaryn, Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
Warszawa 1967, s. 307‒308.

6  L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie konstytucji, referat wygłoszony na konferencji 
„Konstytucja RP w praktyce”, 18–19 marca 1999 r., Popowo [w:] Konferencja naukowa: Kon-
stytucja RP w praktyce (materiały z konferencji), Warszawa 1999, s. 15.
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Bezpośrednie stosowanie Konstytucji wymusza na sądach odwoływanie 
się do jej przepisów i uwzględnianie ich treści przy rozstrzyganiu konkret-
nych spraw. Stąd w sposób oczywisty pojawia się pytanie o to, w jaki sposób 
uwzględniać przepisy konstytucyjne statuujące prawa jednostki przy roz-
strzyganiu sporów zaistniałych na tle stosunków horyzontalnych, a to jest 
właśnie już jedno z pytań tkwiących u podstaw owych koncepcji horyzontal-
nego działania praw konstytucyjnych.

3. Drugą zmianą, która dokonała się zwłaszcza po drugiej wojnie świa-
towej i którą uważam za warunek sine qua non rozwoju koncepcji horyzon-
talnego działania praw konstytucyjnych, była akceptacja poglądu, zgodnie 
z którym przepisy konstytucyjne regulują również stosunki między pod-
miotami prywatnymi i mogą, a nawet powinny, w stosunkach tych znaleźć 
zastosowanie. Wcześniej bowiem konstytucję postrzegano jako akt prawny 
regulujący wyłącznie stosunki między jednostką a państwem (stosunki wer-
tykalne). Wyrazem nowego spojrzenia na przedmiot regulacji konstytucyjnej 
było m.in. wprowadzenie do tekstów niektórych konstytucji powojennych 
tzw. klauzul horyzontalnych. Jako przykład przepisów zawierających takie 
klauzule można podać art. 35 ust. 3 Konstytucji Szwajcarii z 1999 roku, który 
zobowiązuje władze Szwajcarii do dbania o to, by prawa podstawowe, o ile do 
tego się nadają, były stosowane także między podmiotami prywatnymi. Przy-
wołany już wcześniej art. 18 ust. 1 Konstytucji Portugalii z 1976 roku stanowi 
z kolei, że przepisy konstytucyjne dotyczące praw i wolności oraz środków 
ich ochrony wiążą nie tylko podmioty publiczne, ale i prywatne. Podobnie 
art. 8 ust. 2 Konstytucji RPA z 1996 roku stanowi, że Deklaracja Praw wiąże 
osoby fi zyczne i osoby prawne, o ile zastosowanie danego przepisu jest moż-
liwe i w granicach, w jakich jest to możliwe, oraz przy uwzględnieniu natury 
danego prawa i natury wszelkich obowiązków wynikających z tego prawa. 

Konstytucja RP takiej klauzuli nie zawiera, choć warto wspomnieć, że 
w toku prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego było rozwa-
żane jej wprowadzenie do tekstu ustawy zasadniczej7. Propozycje takie po-
jawiły się w niektórych projektach konstytucyjnych, zaś konkretny wymiar 
przybrały w 1994 roku, kiedy to na posiedzeniu Podkomisji Praw i Obowiąz-
ków Obywateli Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego rozwa-
żano dwa warianty przepisu zawierającego klauzulę horyzontalnej skutecz-
ności. Pierwszy brzmiał: „Wolności i prawa przewidziane w Konstytucji mają 
zastosowanie do stosunków między podmiotami prywatnymi, odpowiednio 
do ich natury”. Natomiast drugi wariant miał następującą treść: „Wolności 
i prawa przewidziane w Konstytucji mają odpowiednie zastosowanie do sto-

7  W kwestii dyskusji nad zasadnością zamieszczenia klauzuli horyzontalnego działania 
w Konstytucji RP zob. M. Florczak-Wątor, Horyzontalny wymiar…, s. 249‒251.
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sunków między obywatelami i osobami prawnymi stosownie do ich natury”. 
Ostatecznie jednak z wprowadzenia przepisu o tej treści do tekstu konstytu-
cji zrezygnowano. Należy jednak podkreślić, że brak w przepisach konsty-
tucyjnych klauzuli horyzontalnej skuteczności praw konstytucyjnych wcale 
nie przesądza o tym, że owe prawa konstytucyjne takiej skuteczności nie 
wykazują. W tym sensie klauzule te nie mają charakteru konstytutywnego, 
a jedynie ‒ afi rmatywny, deklaratywny. Klauzule te nie przesądzają również 
sposobu horyzontalnego działania praw konstytucyjnych, a jedynie unaocz-
niają, że takie działanie mogą wykazywać tylko niektóre prawa, co zależy od 
ich natury. Teza ta jest jednak oczywista i brak w przepisach konstytucyjnych 
klauzuli, która wprost ją wyraża, nie oznacza, że nie jest akceptowana w da-
nym państwie. Nie ma bowiem wątpliwości co do tego, że niektóre prawa, 
zwłaszcza te należące do kategorii praw politycznych, działają tylko w sto-
sunkach wertykalnych, czyli między jednostką a państwem, a tym samym, że 
nie mogą znaleźć zastosowania w stosunkach horyzontalnych. Z kolei inne 
prawa, takie jak prawa konsumenckie, działają wyłącznie w stosunkach ho-
ryzontalnych i z natury swej nie znajdują zastosowania w stosunkach między 
jednostką a państwem. Są w końcu i takie prawa, które działać mogą zarówno 
w stosunkach wertykalnych, jak i horyzontalnych. Horyzontalna skuteczność 
praw konstytucyjnych zależy zatem faktycznie od ich natury, a nie od umiesz-
czenia w konstytucji owej klauzuli.

4. Akceptacja tych dwóch poglądów, tj. poglądu o normatywności konsty-
tucji oraz poglądu o stosowalności przynajmniej niektórych jej przepisów 
do stosunków między podmiotami prywatnymi, postawiła sądy przed ko-
niecznością rozstrzygnięcia dwóch dalszych kwestii. Pierwszą z nich jest py-
tanie, w jaki sposób prawa konstytucyjne działają w stosunkach horyzontal-
nych, drugą – pytanie, w jakim zakresie prawa konstytucyjne powinny być 
uwzględniane w takich stosunkach, skoro przysługują one obu stronom tych 
stosunków. Koncepcje horyzontalnego działania praw konstytucyjnych, któ-
re uczyniłam przedmiotem moich dalszych rozważań, są właśnie próbą od-
powiedzi na te dwa pytania. Parafrazując słowa Ewy Łętowskiej zawarte w ty-
tule jej książki wydanej 20 lat temu8, można powiedzieć, że koncepcje te mają 
udzielić odpowiedzi na pytanie, po co sądom jest potrzebna konstytucja. 

W orzecznictwie sądowym wykształciło się kilka koncepcji horyzontalne-
go działania konstytucyjnych praw jednostki, które wzajemnie się nie wyklu-
czają, lecz raczej uzupełniają, gdyż w pewnym zakresie mogą być stosowane 
równocześnie. Koncepcje te można by sprowadzić do czterech najważniej-
szych, tj. koncepcji bezpośredniego działania praw konstytucyjnych, koncep-
cji ich działania pośredniego, koncepcji obowiązków ochronnych państwa 

8  E. Łętowska, Po co ludziom konstytucja, Warszawa 1994.
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w stosunkach horyzontalnych i koncepcji działania praw konstytucyjnych 
w stosunkach horyzontalnych pod sztandarem działania państwa (state 
action)9. Wszystkie one w zasadzie powstały i ewoluowały w orzecznictwie 
sądowym, zaś rolą doktryny prawa było głównie ich opisanie, usystematy-
zowanie, uzasadnienie oraz teoretyczne podbudowanie. W rezultacie jako 
wytwór działalności orzeczniczej koncepcje te nie uległy skostnieniu, zace-
mentowaniu, lecz można powiedzieć, że cały czas się kształtują i rozwijają, 
uwzględniając coraz to inne zmiany zachodzące we współczesnej rzeczywi-
stości. W moich dalszych rozważaniach ‒ obok wskazania głównych założeń 
tych koncepcji oraz różnic, które między nimi zachodzą ‒ chciałabym zwró-
cić szczególną uwagę na rolę sądów i trybunałów w ich kształtowaniu, w tym 
również w wyznaczaniu kierunków ich ewolucji.

5. Pierwszą z koncepcji horyzontalnego działania praw jednostki, której nale-
żałoby poświęcić słów kilka, jest koncepcja bezpośredniego horyzontalnego 
działania tych praw. Zakładała ona, że jednostka może powoływać się na pra-
wa konstytucyjne w relacjach z inną jednostką, zaś ich ochrony może docho-
dzić, formułując swoje roszczenie bezpośrednio na podstawie konstytucji. 
W modelu tym jednostka nie ma możliwości samodzielnego wyegzekwowa-
nia swoich praw konstytucyjnych w stosunkach z inną jednostką. Ostatecznie 
zatem spory zaistniałe na tle tych stosunków wymagają rozstrzygnięcia przez 
sąd. Pewna „prymitywność” tej koncepcji zakładała, że przepisy konstytu-
cyjne w relacjach horyzontalnych są stosowane tak jak przepisy ustawowe. 
Konstytucja w rozumieniu tej koncepcji jest zatem jednym z wielu aktów 
prawnych, do których jednostka może sięgnąć, szukając podstawy praw-
nej dla roszczenia formułowanego przeciwko innej jednostce. Nadzwyczaj-
ny charakter konstytucji na tle innych aktów prawnych wyraża się jedynie 
w subsydiarności jej stosowania. Koncepcja bezpośredniego horyzontalnego 
działania praw konstytucyjnych zakłada bowiem konieczność odwoływania 
się do konstytucji wówczas, gdy wystarczającej ochrony prawom jednostki 
nie gwarantują przepisy podkonstytucyjne. W pierwszej kolejności zatem 
jednostka roszczenie swoje powinna budować, opierając się na przepisach 
podkonstytucyjnych i dopiero wtedy, gdy nie jest to możliwe, pojawia się 
konieczność sięgnięcia do konstytucji. Koncepcja bezpośredniego horyzon-
talnego działania praw jednostki nie uwzględnia zatem specyfi ki przepisów 
konstytucyjnych, ich odmienności w sposobie formułowania i stosowania, 
jak również szczególnej roli, jaką konstytucja pełni w systemie prawa obo-
wiązującego. Tak jak inne akty prawne, konstytucja staje się źródłem nie tyl-

9  Koncepcje te szczegółowo opisuję w pracy: M. Florczak-Wątor, Horyzontalny wymiar…, 
s. 63‒212, zaś poniżej przedstawiam jedynie podstawowe ustalenia dokonane w tym zakresie.
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ko praw, ale i obowiązków podmiotów prywatnych, punktem odniesienia dla 
oceny legalności ich działań, w tym czynności prawnych. 

Koncepcja bezpośredniego horyzontalnego działania praw konstytucyj-
nych zyskała dużą popularność w orzecznictwie sądowym w sprawach pra-
cowniczych. Główne jej założenia zostały sformułowane przez Hansa Carla 
Nipperdeya, pierwszego przewodniczącego Federalnego Sądu Pracy i właśnie 
w orzecznictwie tego organu w pierwszych latach po drugiej wojnie świa-
towej z powodzeniem była stosowana. Uznanie znalazła również w powo-
jennym orzecznictwie niemieckiego Trybunału Federalnego. Obecna jest też 
w orzecznictwie irlandzkiego Sądu Najwyższego, który w pierwszej połowie 
lat 70. sformułował w nawiązaniu do niej koncepcję deliktu konstytucyjne-
go. Stosowanie koncepcji unmittelbare Drittwirkung pozwalało Federalnemu 
Sądowi Pracy oceniać z punktu widzenia owych praw czynności pracodawcy, 
takie jak wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracownika (w kontekście 
wolności wypowiedzi)10 czy zamieszczenie w umowie o pracę klauzuli celiba-
towej (w kontekście godności człowieka i ochrony rodziny)11. Z kolei irlandz-
ki SN najczęściej problem praw konstytucyjnych rozważał w sprawach doty-
czących wolności zrzeszania się w związki zawodowe oraz prawa do strajku12. 
Poza sprawami z zakresu prawa pracy doktryna bezpośredniego horyzontal-
nego działania rozwijana była w obu państwach również w sprawach doty-
czących ochrony dóbr osobistych oraz stosunków umownych13. 

Powodów, dla których koncepcja ta spotkała się z tak żywym zaintereso-
waniem sądów, jeśli chodzi o możliwość jej zastosowania w sprawach pra-
cowniczych, można wskazać kilka. 

Po pierwsze, przepisy konstytucyjne dotyczące praw pracowniczych 
i stosunków z zakresu prawa pracy z reguły są znacznie bardziej konkretne 
i precyzyjne aniżeli przepisy konstytucyjne dotyczące innych stosunków ho-
ryzontalnych. Dla zobrazowania tej tezy można wskazać art. 9 ust. 3 Ustawy 
Zasadniczej z 1949 r. (dalej: UZ), któremu do dziś niemal jednogłośnie dok-
tryna niemiecka przypisuje bezpośrednie działanie horyzontalne14. Zgodnie 

10  Orzeczenie z 3 grudnia 1954 r., sygn. 1 AZR 150/54, Entscheidungen des Bundesarbe-
itsgerichts (dalej: BAGE) 1, 185 – Kündigung eines Betriebsratsmitglieds.

11  Orzeczenie z 10 maja 1957 r., sygn. 1 AZR 249/57, BAGE 4, 274 – Zölibatsklausel.
12  Orzeczenia SN: w sprawie Meskell v Coras Iompair Eireann, (1973) Irish Reports (dalej: 

I.R.) 121 oraz w sprawie Glover v BLN Ltd, (1973) I.R. 388.
13  Orzeczenia niemieckiego Sądu Federalnego: z 14 lutego 1958 r., sygn. I ZR 151/56, 

Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen 26, 349 – Herrenreiter; z 26 kwietnia 
1972 r., sygn. IV ZR 18/71, „Neue Juristische Wochenschrift ” nr 32/1972, s. 1414–1415.

14  Ch. Starck, Die Rolle der Grundrechte in Deutschland [w:] Recht und Gesetz im deutsch-
französischen Dialog 1997, s. 57; zob. D. Oliver, J. Fedtke, Comparative Analysis [w:] D. Oli-
ver, J. Fedtke (red.), Human Rights…, s. 477; W. Höfl ig, Ch. Burkiczak, Die unmittelbare 
Drittwirkung, s. 265 i przywołana tam literatura (w przypisie 30 i 31); G. Brüggemeier, Consti-
tutionalisation of Private Law – the German Perspective [w:] T. Barkhuysen, S.D. Lindenbergh 
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z tym przepisem porozumienia ograniczające prawo zakładania organizacji 
mających na celu ochronę i poprawę warunków pracy oraz warunków eko-
nomicznych lub uniemożliwiające korzystanie z tego prawa są nieważne, 
a stosowane w tym celu środki – sprzeczne z prawem. Jasno jest zatem sfor-
mułowany zakaz, a nawet sankcja za jego złamanie, stąd zasadne wydaje się 
odwoływanie do tego przepisu w wypadku kwestionowania porozumień na-
ruszających wolność koalicji. 

Po drugie, stosunek pracowniczy ma wiele elementów zbliżających go do 
stosunku wertykalnego, a to z uwagi na podporządkowanie pracownika pra-
codawcy. Nie ma wątpliwości, że w stosunku tym występuje element wład-
czy. W związku z tym tak jak nie budzi wątpliwości działanie praw konsty-
tucyjnych w stosunkach z udziałem państwa (stosunkach wertykalnych), tak 
mniejsze opory aniżeli w wypadku innych stosunków horyzontalnych budzi 
działanie tych praw w stosunkach pracowniczych. Wymiar ochronny praw 
konstytucyjnych łatwiej jest zatem rozciągany na stosunki pracownicze ani-
żeli na inne stosunki horyzontalne, w ramach których podstawową wartością 
podlegającą ochronie jest autonomia woli stron i swoboda umów. 

Po trzecie, sądy powszechne, w tym również sądy pracy, w swoim działa-
niu skoncentrowane są na praktycznym wymiarze stosowania prawa, dążąc 
do rozstrzygnięcia toczącej się sprawy. W związku z tym na wszelkie przepi-
sy, także te konstytucyjne, patrzą przez pryzmat możliwości uczynienia ich 
podstawą prawną rozstrzygnięcia. Zastosowanie koncepcji bezpośredniego 
horyzontalnego działania praw konstytucyjnych wymaga oceny określonych 
działań czy zaniechań podmiotów prywatnych w świetle przepisów konstytu-
cyjnych, a zatem możliwe jest jedynie przez „sądy faktów”, do których należy 
sąd pracy, a nie „sądy prawa”, do których zaliczamy np. sądy konstytucyjne15. 
To wyjaśnia powód, dla którego sądy konstytucyjne generalnie koncepcję 
bezpośredniego horyzontalnego działania praw jednostki odrzucają lub do-
puszczają jedynie w wąskim, niekwestionowanym, bo wywodzonym wprost 
z przepisów konstytucyjnych, zakresie.

Koncepcja bezpośredniego horyzontalnego działania praw podstawowych 
nie znalazła uznania w orzecznictwie Federalnego Trybunału Konstytucyjne-
go, została też poddana gruntownej krytyce w niemieckiej doktrynie prawa16. 

(red.), Constitutionalisation of Private Law, Leiden 2006, s. 65. Odmienne stanowisko w tym 
zakresie zajmują Ipsen i Sachs, którzy twierdzą, że art. 9 ust. 3 zd. 2 UZ jest przepisem prawa 
cywilnego, któremu nadano rangę konstytucyjną. Podaję za: W. Höfl ig, Ch. Burkiczak, Die 
unmittelbare Drittwirkung…, s. 265.

15  Oczywiście, teza ta zawiera pewne uogólnienie, gdyż niektóre sądy konstytucyjne ba-
dają nie tylko konstytucyjność aktów prawnych, lecz także orzeczeń sądowych wydanych na 
podstawie tych aktów prawnych. Do tej grupy sądów konstytucyjnych należy choćby niemie-
cki Federalny Trybunał Konstytucyjny.

16  A. Guckelberger, Die Drittwirkung der Grundrechte, „Juristische Schulung” nr 12/2013, 
s. 1157, W. Höfl ig, Ch. Burkiczak, Die unmittelbare Drittwirkung gemäß Art. 9 Abs. 3 Satz GG, 
„Recht der Arbeit” nr 5/2004, s. 264.
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Wskazywano przede wszystkim na to, że narusza ona autonomię woli i swo-
bodę umów, zobowiązując strony do respektowania regulacji konstytucyjnej 
przy kształtowaniu treści umów, jak również narusza zasadę podziału wła-
dzy, uprawniając sądy do zastępowania ustawodawcy w rozstrzyganiu kolizji 
praw podstawowych. Z tych powodów już w latach 80. XX wieku Federalny 
Sąd Pracy zaczął odchodzić od tej koncepcji na rzecz koncepcji pośredniego 
horyzontalnego działania praw podstawowych17. Osłabienie koncepcji bez-
pośredniego horyzontalnego działania praw konstytucyjnych w tym czasie 
obserwowalne jest również w orzecznictwie irlandzkiego SN18. 

Obecnie koncepcja bezpośredniego horyzontalnego działania praw jed-
nostki aprobowana jest tylko wówczas, gdy przepis konstytucyjny wyraźnie 
wskazuje na tego typu działanie konkretnego prawa. W Niemczech – o czym 
wcześniej wspomniałam – taki skutek przypisywany jest art. 9 ust. 3 zd. 2 UZ. 
Z kolei w Szwajcarii aprobowany jest pogląd o bezpośrednim horyzontalnym 
działaniu art. 8 ust. 3 zd. 3 Konstytucji tego państwa, zgodnie z którym męż-
czyzna i kobieta mają prawo do równego wynagrodzenia za taką samą pra-
cę19. Oba te przepisy dotyczą zatem właśnie wskazanych wcześniej stosunków 
pracowniczych. 

6. Drugą koncepcją, która również stanowi wytwór działalności judykacyjnej 
sądów, jest koncepcja pośredniego horyzontalnego działania praw konsty-
tucyjnych. Opiera się ona na założeniu, zgodnie z którym owe prawa po-
winny determinować rozstrzygnięcie przez sąd sporu zaistniałego między 
podmiotami prywatnymi, z których żaden na prawa konstytucyjne nie może 
się bezpośrednio powołać. Podstawą prawną roszczenia strony występującej 
do sądu staje się zatem przepis ustawowy, w szczególności taki, który zawiera 
klauzule generalne lub inne zwroty niedookreślone. Pojęcia otwarte są bo-
wiem postrzegane jako swego rodzaju furtki, przez które wartości znajdu-
jące się u podstaw praw konstytucyjnych przenikają do prawa prywatnego, 
determinując sposób jego wykładni i stosowania. Przenikanie praw podsta-
wowych do systemu prawnego – co obrazowo określane jest jako ich promie-
niowanie (Ausstrahlugswirkung) – odbywa się jednak nie tylko za pomocą 
klauzul generalnych i zwrotów niedookreślonych. Następuje ono bowiem 
również wówczas, gdy przepis prawa prywatnego ogranicza prawo podstawo-
we. W takiej sytuacji stosujące ten przepis sądy powinny przy rozstrzygnięciu 

17  Orzeczenie z 27 maja 1986 r., sygn. 1 ABR 48/84, BAGE 52, 88 – Telefongespräche.
18  Orzeczenie SN w sprawie Hanrahan v Merck Sharp and Dohme, (1988) I.R. 629.
19  W. Haller, A. Kölz, Allgemenes Staatsrecht, Basel 2004, s. 320; P. Egli, Drittwirkung 

von Grundrechten. Zugleich ein Beitrag zur Dogmatik der grundrchtlichen Schutzpfl ichten im 
Schweizer Recht, Zurich 2002, s. 140 i s. 142; T. Fleiner, A. Misic, N. Töpperwien, Swiss 
Constitutional Law, Bern 2005, s. 209; G. Biaggini, T. Gächter, R. Kiener (red.), Staatsrecht, 
Zurich 2011, s. 424.
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sprawy uwzględniać znaczenie tego prawa podstawowego. W szczególności 
sądy powinny dokonywać ważenia interesów chronionych przez dane prawo 
podstawowe i interesów chronionych przepisem prawa prywatnego ograni-
czającego to prawo. 

Koncepcja pośredniego horyzontalnego działania praw podstawowych 
jest wytworem powojennego orzecznictwa Federalnego Trybunału Konsty-
tucyjnego inspirowanego poglądami ówczesnej doktryny niemieckiej20. Po 
raz pierwszy w sposób spójny i kompleksowy koncepcja ta została przedsta-
wiona w orzeczeniu wydanym w sprawie Lüth z 1958 roku, dotyczącym gra-
nic wolności słowa w sytuacji, gdy wolność ta pozostaje w kolizji z ochroną 
dóbr osobistych21. W świetle tej koncepcji, w przeciwieństwie do koncepcji 
bezpośredniego horyzontalnego działania praw jednostki, podstawą rosz-
czenia sądownie dochodzonego nie jest przepis konstytucyjny, lecz przepis 
ustawowy, zaś sąd w procesie interpretacji tego ostatniego przepisu uwzględ-
nia wpływ, jaki na jego treść ma porządek wartości wyznaczany przez prawa 
podstawowe. W ten sposób Federalny Trybunał Konstytucyjny sformułował 
teorię wzajemnego oddziaływania (Wechselwirkung) konstytucji i ustaw. Tak 
jak przepisy ustawowe oddziałują na wyrażone w konstytucji prawa podsta-
wowe, ograniczając je, tak również owe prawa podstawowe oddziałują na 
przepisy ustawowe, w tym klauzule generalne, determinując sposób ich in-
terpretacji. 

Koncepcja pośredniego horyzontalnego stosowania praw konstytucyjnych 
znalazła aprobatę w orzecznictwie sądowym wielu państw. Nakaz uwzględ-
niania owych praw w procesie stosowania prawa wywodzony jest z różnych 
przepisów konstytucyjnych, choć z reguły wprost nigdy nie jest sformuło-
wany. W Niemczech jego podstawę prawną stanowi art. 1 ust. 3 UZ, który 
wyraża zasadę bezpośredniego związania prawami podstawowymi organów 
wymiaru sprawiedliwości, oraz art. 1 ust. 1 UZ, który zobowiązuje wszystkie 
władze państwowe, a zatem również sądy, do ochrony godności człowieka. 
Z kolei w RPA konieczność uwzględniania praw konstytucyjnych przez sądy 
została expressis verbis wyrażona w Konstytucji z 1996 roku. Jej art. 8 ust. 3 
stanowi bowiem, że w przypadku stosowania przepisu Deklaracji Praw do 
osoby fi zycznej lub prawnej, sąd w celu urzeczywistnienia prawa zawartego 
w Deklaracji Praw stosuje lub, jeżeli to konieczne, rozwija common law w za-

20  Za autora koncepcji pośredniego horyzontalnego działania praw podstawowych 
uchodzi G. Dürig. Zob. tenże, Grundrechte und Zivilrechtsprechung [w:] T. Maunz (red.), Von 
Bonner Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung. Festschrift  zum 75. Geburtstag von Hans 
Nawiasky, München 1956, oraz tenże [w:] T. Maunz, G. Dürig, R. Herzog, R. Scholz, P. Ler-
che, H.-J. Papier, A. Randelzhofer, E. Schmidt-Assmann, Grundgesetz. Kommentar, Band I, 
München 1990.

21  Orzeczenie z 15 stycznia 1958 r., sygn. 1 BvR 400/51, Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts (dalej: BVerfGE) 7, 198 – Lüth.
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kresie, w jakim istniejące przepisy prawne nie urzeczywistniają tego prawa, 
oraz może rozwijać zasady common law w celu ograniczenia danego prawa. 
Dlatego też prawo konstytucyjne jest wiążące dla jednostki (nakłada na nią 
obowiązki), jednak jest ono stosowane dopiero wówczas, gdy zostanie urze-
czywistnione w ustawodawstwie lub prawie precedensowym. Rozstrzygając 
sprawę, w której problem taki się pojawia, sąd najpierw bada, czy dane prawo 
jest urzeczywistnione w ustawodawstwie, jeśli nie – czy jest urzeczywistnione 
w prawie precedensowym, a jeśli i to nie zostanie potwierdzone – rozwija 
prawo precedensowe, tworząc regułę urzeczywistniającą to prawo. W dok-
trynie wskazuje się, że w sytuacji, gdy prawo precedensowe nie daje jednostce 
podstawy prawnej do dochodzenia swoich praw przed sądem, podstawa taka 
powinna zostać stworzona przez sąd za pomocą stosownego rozwinięcia pra-
wa precedensowego.

W modelu pośredniego horyzontalnego działania praw konstytucyj-
nych kluczową rolę przypisuje się zatem sądom, na których ciąży obowiązek 
uwzględniania praw podstawowych w procesie rozstrzygania sporów między 
podmiotami prywatnymi. Naturalne zatem jest pytanie o granice swobody 
sądów i możliwości jej kontroli. W tej kwestii niemiecki Federalny Trybu-
nał Konstytucyjny stoi na stanowisku22, że do kompetencji sądu należą: pro-
wadzenie postępowania dowodowego, ustalenie i ocena stanu faktycznego, 
wykładnia przepisów ustawowych i ich zastosowanie w danym przypadku. 
Stosowanie prawa w tym zakresie pozostaje poza kontrolą Federalnego Try-
bunału Konstytucyjnego. Może on interweniować tylko w sytuacji narusze-
nia przez sąd konkretnego prawa podstawowego, przy czym nie każde takie 
naruszenie uzasadnia jego ingerencję. O tym ostatnim można mówić dopiero 
wówczas, gdy sędzia albo nie jest nieświadomy tego, że prawa podstawowe 
powinny wpływać na jego rozstrzygnięcie, albo błędnie odczytuje znaczenie 
i zakres ochrony praw podstawowych, co ma wpływ na ostateczne rozstrzyg-
nięcie sprawy. 

7. Kolejną koncepcją horyzontalnego działania praw jednostki, którą ukształ-
towało orzecznictwo sądowe, jest koncepcja pozytywnych (ochronnych) obo-
wiązków państwa w sferze praw podstawowych. Została ona sformułowana 
w orzecznictwie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w połowie lat 70. 
XX wieku i od tego czasu była rozwijana równolegle z doktryną pośrednie-
go horyzontalnego działania praw podstawowych23. Obecnie koncepcja ta 

22  Orzeczenie z 10 czerwca 1964 r., sygn. 1 BvR 37/63, BVerfGE 18, 85 – Spezifi sches 
Verfassungsrecht.

23  Koncepcja obowiązków pozytywnych państwa jest również wytworem orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z uwagi jednak na to, że w swoich rozważaniach 
ograniczam się do orzecznictwa sądów i trybunałów krajowych, stąd wątek ten pozostawiam 
poza zakresem mojego opracowania. Więcej na temat koncepcji obowiązków pozytywnych 



24 Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki

występuje również w orzecznictwie sądów innych państw, w szczególności 
w orzecznictwie szwajcarskiego Sądu Federalnego. Podstawowe znaczenie dla 
jej rozwoju miało ukształtowanie się wspomnianego już przeze mnie wcześ-
niej poglądu o zmianie funkcji oraz zadań państwa względem jednostki i spo-
łeczeństwa. Chodzi o przejście państwa z pozycji głównego potencjalnie na-
ruszyciela praw jednostki na pozycję ich gwaranta. W związku z tym państwo 
staje się nie tylko zobowiązane do poszanowania praw jednostki we własnym 
działaniu, lecz także do ochrony tych praw przed działaniami podmiotów 
niepaństwowych, czyli właśnie podmiotów prywatnych. Poza obowiązkami 
negatywnymi polegającymi na powstrzymywaniu się przez państwo od na-
ruszeń praw jednostki, koncepcja ta eksponuje obowiązki pozytywne, pole-
gające na ochronie tych praw przed zagrożeniami ze strony innych podmio-
tów. To koncepcja, która uzasadnia ingerencję państwa w szeroko rozumiany 
stosunek horyzontalny celem ochrony jednej strony tego stosunku, tej, która 
uważana jest za stronę słabszą i w związku z tym wymagającą owej ochro-
ny, przed działaniem strony silniejszej. Jest to jednocześnie koncepcja, która 
wymaga od państwa większego wyjścia ponad literę prawa, aniżeli koncep-
cja pośredniego horyzontalnego działania praw konstytucyjnych. Ta ostatnia 
koncepcja umożliwia sądom uwzględnianie wartości konstytucyjnych tkwią-
cych u podstaw praw konstytucyjnych przy wykładni i stosowaniu klauzul 
generalnych oraz zwrotów niedookreślonych. Treść przepisów ustawowych 
wypełnia się zatem tym, co jest dekodowane z treści regulacji konstytucyjnej, 
z ducha konstytucji, jej aksjologii. Natomiast koncepcja obowiązków ochron-
nych państwa zakłada, że nawet jeśli nie ma przepisów ustawowych wprost 
chroniących stronę słabszą, sąd ochronę tę może i powinien zagwarantować, 
jeśli wynika to z przepisów konstytucyjnych. Ciężar zapewnienia skutku 
horyzontalnego jest tu więc przenoszony na sądy, od których oczekuje się, 
że taką ochronę zagwarantują. Zakotwiczenia pozytywnych obowiązków 
państwa poszukuje się w tych przepisach konstytucyjnych, z których wynika, 
że obowiązkiem władz państwowych jest nie tylko poszanowanie godności 
człowieka, będącej źródłem praw i wolności, we własnym działaniu, ale rów-

państwa w orzecznictwie ETPCz zob. L. Garlicki, Relations between Private Actors and the 
European Convention on Human Rights [w:] A. Sajó, R. Uitz (red.), Th e Constitution in Pri-
vate Relations: Expanding Constitutionalism, Ultrecht 2005; E.A. Alkema, Th e third-party ap-
plicability or „Drittwirkung” of the European Convention on Human Rights [w:] F. Matscher, 
H. Petzold (red.), Protecting Human Rights: the European Dimension, Studies in Honour of Gerard 
J. Wiadra, Kolonia 1988; J. Polakiewicz, Th e implementation of the European Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the Field of Private Law, „Tel 
Aviv University Studies in Law” nr 12/1994; A. Clapham, Th e „Drittwirkung” of the Convention 
[w:] R.St.J. Macdonald, F. Matscher, H. Petzold (red.), Th e European System for the Protection 
of Human Rights, Dordrecht‒Boston‒London 1993; M. Florczak-Wątor, Pozytywne obowiązki 
państwa w zakresie ochrony praw konwencyjnych jednostki, „Przegląd Naukowy Disputatio”, 
t. XI/2010, s. 311‒325.
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nież ochrona owej godności. W Konstytucji RFN taką treść zawiera art. 1
ust. 1 zd. 2, w Konstytucji RP – art. 30.

Koncepcja pozytywnych obowiązków państwa w zakresie ochrony praw 
podstawowych została sformułowana przez Federalny Trybunał Konstytu-
cyjny na tle spraw dotyczących zagrożeń, jakie dla życia i zdrowia ludzkie-
go rodzi działalność podmiotów prywatnych24. Późniejsze jej rozwinięcie 
nastąpiło w związku ze sprawami dotyczącymi stosunków umownych mię-
dzy podmiotami prywatnymi25. Głównym elementem tej koncepcji jest 
przekonanie, zgodnie z którym prawa podstawowe wyrażają pewne wartości, 
jakie państwo ma obowiązek chronić. Ochrona gwarantowana przez państwo 
powinna być efektywna i skuteczna, jednak nie ma ona charakteru absolutne-
go i rozciąga się jedynie do granic przewidywalności danego zagrożenia wy-
znaczonych przez aktualny stan nauki i techniki. O sposobie realizacji obo-
wiązku ochrony w stosunkach horyzontalnych decydują organy państwowe, 
które za decyzje podejmowane w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność, 
również przed wyborcami. Federalny Trybunał Konstytucyjny bardzo wąsko 
rozumie potrzebę swojej interwencji w sprawie, która już została rozstrzyg-
nięta przez sąd. Przyjmuje bowiem, że zobowiązany jest do reakcji tylko 
wówczas, gdy sąd naruszy w sposób oczywisty ucieleśnione w prawie podsta-
wowym rozstrzygnięcie odnoszące się do istoty tego prawa.

Koncepcja obowiązków ochronnych państwa w sferze stosunków hory-
zontalnych ma nie tylko zalety, ale i wady. Przede wszystkim jej ekspansyw-
ne rozwijanie zagraża wolności jednostki, ograniczając autonomię prywatną 
oraz swobodę umów. Te ostatnie nie mają jednak charakteru absolutnego, 
lecz istnieją tylko w granicach obowiązujących ustaw, które z kolei muszą 
respektować konstytucyjne prawa podstawowe. Państwo zasadniczo musi 
szanować autonomię prywatną i swobodę umów, jednak jest uprawnione, 
a nawet zobowiązane do ingerencji w stosunek horyzontalny wówczas, gdy 
jedna ze stron tego stosunku ma wyraźną przewagę (np. ekonomiczną czy in-
formacyjną) nad drugą i wykorzystuje to, kształtując stosunek horyzontalny 
w korzystny dla siebie sposób. Celem ingerencji państwa jest w takiej sytu-
acji przywrócenie zaburzonej równowagi sił, aby zapewnić słabszej stronie 
ochronę jej praw podstawowych. Federalny Trybunał Konstytucyjny podkre-
śla, że państwo nie zawsze powinno ingerować w stosunki umowne, w ra-
mach których nie występuje idealna równowaga stron. Dopiero wówczas, 
gdy zostanie ustalona „strukturalna podległość” jednej ze stron, dla której

24  Orzeczenie z 20 grudnia 1979 r., sygn. 1 BvR 385/77, BVerfGE 53, 30 ‒ Mülheim – 
Kärlich.

25  Orzeczenie z 19 października 1993 r., sygn. 1 BvR 567, 1044/89 BVerfGE 89, 214 ‒ 
Bürgschatfsvertäge.
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skutki umowy są nadzwyczaj niekorzystne, powinny zostać stworzone praw-
ne możliwości skorygowania tej umowy26. 

8. Ostatnią koncepcją wymagającą rozważenia w kontekście problemu hory-
zontalnego działania praw jednostki jest koncepcja state action, która zakłada, 
że prawa konstytucyjne działają tylko w stosunkach wertykalnych, stąd mogą 
zostać naruszone jedynie przez działanie państwa. Specyfi czne rozumienie 
pojęcia state i pojęcia action pozwala jednak w pewnych sytuacjach egzekwo-
wać odpowiedzialność za naruszenia tych praw dokonane w rzeczywistości 
przez podmioty prywatne. Koncepcja ta została rozwinięta w orzecznictwie 
sądów najwyższych USA i Kanady. 

W Stanach Zjednoczonych sąd, rozstrzygając spór między podmiotami 
prywatnymi, w którym jedna ze stron odwołuje się do Konstytucji, w pierw-
szej kolejności bada to, czy naruszenie praw konstytucyjnych przez podmiot 
prywatny można potraktować jako działanie państwa (state action). W tym 
celu dąży do ustalenia, czy państwo jest w jakiś sposób uwikłane w działanie 
podmiotu prywatnego lub czy ten podmiot wykonuje funkcję tradycyjnie za-
strzeżoną dla państwa27. W pierwszym wypadku chodzi o sytuacje, w których 
państwo zachęca podmiot prywatny do naruszania praw konstytucyjnych 
innego podmiotu prywatnego, np. przez swoje prawodawstwo, sankcjonuje 
dokonane już naruszenia, nie podejmuje działań zapobiegających tym naru-
szeniom, a nawet czynnie angażuje się w ich dokonywanie. Ocenie w świetle 
standardów konstytucyjnych będzie wówczas podlegać działalność państwa, 
choć faktycznym naruszycielem praw konstytucyjnych jest podmiot prywat-
ny. Z kolei w sytuacji, gdy podmioty prywatne realizują funkcję publiczną do-
tychczas pełnioną przez państwo, która została im przez państwo powierzona 
lub którą same przejęły za wyraźną lub domniemaną aprobatą państwa, choć 
bez jakichkolwiek działań z jego strony, ocenie w świetle standardów kon-
stytucyjnych podlega działanie podmiotów prywatnych, traktowanych jak 
organy władzy publicznej ze względu na wykonywanie funkcji o publicznym 
charakterze. W obu tych wypadkach, jeśli sąd przyjmie w sprawie działanie 
państwa, to rozstrzygnie ją tak, jak rozstrzyga spory w stosunkach wertykal-

26  Orzeczenie z 19 października 1993 r., sygn. 1 BvR 567, 1044/89 BVerfGE 89, 214 – 
Bürgschatfsvertäge.

27  Zob. np. orzeczenia: z 7 stycznia 1946 r. w sprawie Marsh v. Alabama, 326 United Sta-
tes Reports (dalej: U.S.) 501 (1946); z 3 maja 1948 r. w sprawie Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 
(1948); z 26 maja 1952 r. w sprawie Public Utilities Commission v. Pollak, 343 U.S. 451 (1952); 
z 17 kwietnia 1961 r. w sprawie Burton v. Wilmington Parking Authority, 365 U.S. 715 (1961); 
z 29 maja 1967 r. w sprawie Reitman v. Mulkey, 387 U.S. 369 (1967); z 12 czerwca 1972 r. 
w sprawie Moose Lodge No. 107 v. Irvis, 407 U.S. 163 (1972); z 15 maja 1978 r. w sprawie Flagg 
Bros INC v. Brooks, 436 U.S. 149 (1978); z 3 czerwca 1991 r. w sprawie Edmonson v. Leesville 
Concrete Co., 500 U.S. 614 (1991); z 21 lutego 1995 r. w sprawie Lebron v. National Railroad 
Passenger Corporation, 513 U.S. 374 (1995).
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nych między jednostką a państwem, w ramach których jednostka bezspornie 
może powoływać się na swoje prawa konstytucyjne.

W nieco zmodyfi kowanej postaci koncepcja state action stosowana jest 
przez kanadyjski SN. Rozstrzygając spór między podmiotami prywatnymi, 
w którym jedna ze stron odwołuje się do Kanadyjskiej Karty Praw i Wol-
ności, w pierwszej kolejności ustala on to, czy podstawą prawną rozstrzyg-
nięcia sprawy będzie przepis prawa stanowionego czy reguła prawa prece-
densowego. W pierwszym przypadku będzie istniała możliwość zbadania 
przez kanadyjski SN zgodności przepisu z konstytucją, a zatem i z prawem 
konstytucyjnym, na które powołuje się strona. W drugim przypadku do sądu 
rozstrzygającego sprawę będzie należało rozwinięcie reguły prawa preceden-
sowego w sposób uwzględniający prawa wynikające ze wspomnianej Karty 
i wartości tkwiące u ich podstaw.

9. Akceptacja poglądu, zgodnie z którym prawa konstytucyjne mogą mieć 
horyzontalny wymiar, stawia sądy przed najtrudniejszym problemem do 
rozstrzygnięcia, a mianowicie koniecznością ustalenia zakresu oddziały-
wania praw konstytucyjnych na stosunki między podmiotami prywatnymi. 
Specyfi ką stosunków horyzontalnych jest bowiem to, że obie ich strony są 
benefi cjentami praw konstytucyjnych i mogą na owe prawa się powoływać, 
domagając się ich respektowania i ochrony. Tym samym istotę sporu zaist-
niałego na tle stosunku horyzontalnego wyznacza kolizja praw konstytu-
cyjnych, która nie może zostać rozstrzygnięta przez sąd w drodze wyboru 
jednego z nich i tym samym odrzucenia innego. Kolidujące prawa konsty-
tucyjne są bowiem chronione na gruncie konstytucji i owym wymogiem ich 
ochrony sąd jest związany. Rozstrzygnięcie sądu ma zatem na celu wyzna-
czenie zakresu horyzontalnego działania każdego z kolidujących praw, tak 
by mogły one być realizowane przez oba uprawnione podmioty w możliwie 
najwyższym stopniu28.

Rozstrzygnięcie sądu określające zakres ochrony konstytucyjnych praw 
stron stosunków horyzontalnych powinno uwzględniać wskazania wynika-
jące z zasady proporcjonalności, która w większości współczesnych państw 
aprobowana jest jako warunek ograniczania praw konstytucyjnych. Obo-
wiązek profi laktycznego stosowania tej zasady ciąży na ustawodawcy, który 
reguluje stosunki horyzontalne, zaś obowiązek jej represyjnego stosowania 
– na sądach, które rozstrzygają spory wynikłe na tle tych stosunków. Tym 
samym należy uznać, że zasada proporcjonalności wyznacza zakres hory-
zontalnego działania praw konstytucyjnych. Dwa jej elementy składowe, 
tj. zasada konieczności i przydatności, adresowane są bezpośrednio do usta-

28  W dalszych rozważaniach dotyczących rozstrzygania kolizji praw konstytucyjnych wy-
korzystuję moje ustalenia przedstawione w monografi i Horyzontalny wymiar…, s. 213–242.
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wodawcy i wyznaczają granice ingerencji ustawowej w stosunki horyzontalne. 
Z tych dwóch zasad wynika, że państwo może ingerować w stosunki między 
podmiotami prywatnymi tylko wówczas, gdy jest to przydatne do osiągnię-
cia zakładanego celu, stosując środki, które są konieczne, ale jednocześnie 
najmniej inwazyjne. Celem uzasadniającym ingerencję państwa w stosunki 
horyzontalne może być zarówno potrzeba ochrony praw konstytucyjnych 
jednej ze stron tych stosunków (przywrócenie zaburzonej równowagi stron), 
jak i ochrona dobra o publicznym charakterze (np. porządku czy bezpieczeń-
stwa publicznego). Zasada proporcjonalności sensu stricto określa natomiast 
sposób ingerencji państwa w stosunki horyzontalne, wskazując, że państwo 
nie może pozbawić jednego podmiotu tych stosunków przysługujących mu 
praw konstytucyjnych po to, by umożliwić realizację praw konstytucyjnych 
przez inny podmiot, lecz musi wyważyć ich konkurencyjne interesy. Stoso-
wanie przez państwo zasady proporcjonalności sensu stricto wymaga zatem 
rozważenia tego, w jakim zakresie można poświęcić wartości tkwiące u pod-
staw jednego prawa konstytucyjnego po to, by umożliwić realizację – również 
w pewnym zakresie – wartości leżących u podstaw innego prawa konstytu-
cyjnego. Ważenia wartości tkwiących u podstaw praw konstytucyjnych do-
konuje najpierw ustawodawca, ustalając warunkową relację pierwszeństwa, 
a następnie sąd, rozstrzygając z uwzględnieniem regulacji ustawowej spory 
między podmiotami prywatnymi.

Rozstrzygnięcie kolizji praw konstytucyjnych powinno być zatem doko-
nane na poziomie ich podstaw aksjologicznych. Wymaga to ustalenia tego, 
w jakim zakresie prawo, któremu przysługuje pierwszeństwo ze względu na 
większą wagę jego podstaw aksjologicznych, może ograniczać inne prawo, 
oraz w jakim zakresie owo inne prawo, ze względu na potrzebę ochrony jego 
własnych podstaw aksjologicznych, nie może zostać ograniczone. W tym 
zakresie obok zdefi niowania wartości tkwiących u podstaw poszczególnych 
praw konstytucyjnych konieczne jest ustalenie ich wagi (ważności) oraz 
określenie relacji pierwszeństwa zachodzącej między nimi. To ostatnie usta-
lenie dokonywane jest w pierwszej kolejności przez ustawodawcę, który na 
gruncie aksjologii konstytucyjnej określa zakres ochrony praw konstytucyj-
nych w sytuacji kolizyjnej. Innymi słowy, ustawodawca wskazuje warunki, 
w których jedno z praw konstytucyjnych będzie miało pierwszeństwo przed 
drugim, a tym samym będzie ono owo drugie prawo ograniczało. To usta-
wodawca wprowadza ograniczenie jednego prawa dla ochrony drugiego, on 
również zobowiązany jest do zapewnienia, że istota żadnego z tych praw przy 
rozstrzyganiu ich kolizji nie zostanie naruszona, a ponadto ich ogranicze-
nia będą miały proporcjonalny charakter. Ustanowione przez ustawodawcę 
zasady rozstrzygania kolizji praw konstytucyjnych stanowią swego rodzaju 
wzorzec wymagający wykorzystania przez sądy w realiach konkretnej spra-
wy. Konkretną, a zatem faktycznie zaistniałą kolizję praw konstytucyjnych, 
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będą bowiem rozstrzygać sądy, związane w tym zakresie wytycznymi czy 
wskazówkami ustawodawcy. 

10. Opisany wyżej mechanizm ważenia wartości tkwiących u podstaw praw 
konstytucyjnych jest w większym lub mniejszym stopniu elementem sądo-
wych koncepcji horyzontalnego działania praw konstytucyjnych. 

Koncepcja bezpośredniego horyzontalnego działania praw konstytucyj-
nych dopuszcza możliwość uznania za nieważną czynności prawnej narusza-
jącej prawo podstawowe jednej ze stron tej czynności, przy czym zakłada, że 
skutek ten nie następuje automatycznie, lecz musi być rezultatem wyważenia 
interesów obu stron. Sąd powinien bowiem dokonać ważenia wartości tkwią-
cych u podstaw prawa, które zostało naruszone, oraz wartości znajdujących 
się u podstaw prawa, na które powołuje się naruszyciel. Swoboda sądu w tym 
zakresie jest szczególnie duża, gdyż należy pamiętać o tym, że zgodnie z zało-
żeniami koncepcji bezpośredniego horyzontalnego działania praw konstytu-
cyjnych, powodem sięgnięcia przez sąd do regulacji konstytucyjnej jest brak 
stosownej regulacji ustawowej. Skoro zatem nie ma regulacji ustawowej roz-
strzygającej w sposób abstrakcyjny kolizję praw konstytucyjnych, to sąd ma 
większą swobodę dokonania takiego rozstrzygnięcia w realiach konkretnej 
sprawy. Sąd de facto we własnym zakresie i zgodnie z własnym uznaniem – 
wobec braku wytycznych ze strony ustawodawcy – dokonuje ważenia warto-
ści tkwiących u podstaw praw konstytucyjnych. Oczywiście, w takiej sytuacji 
pojawia się problem legitymacji sądu do abstrakcyjnego ważenia wartości 
konstytucyjnych oraz ustalania zasad rozstrzygania kolizji praw konstytucyj-
nych. Zgodnie z zasadą podziału władzy tego rodzaju decyzje są zastrzeżone 
dla demokratycznie wybranego parlamentu. Rozstrzyganie kolizji praw kon-
stytucyjnych samodzielnie przez sądy, wobec braku w tym zakresie decyzji 
ustawodawcy, należałoby zatem dopuścić wyjątkowo, a mianowicie wówczas, 
gdy zastosowanie przez sąd mechanizmu ważenia kolidujących wartości kon-
stytucyjnych dawałoby jednoznaczny i niekwestionowany rezultat.

Mechanizm ważenia wartości tkwiących u podstaw praw konstytucyjnych 
jest również koniecznym elementem koncepcji pośredniego horyzontalnego 
działania tych praw. Sąd dokonuje rozstrzygnięć aksjologicznych wówczas, 
gdy ustala treść przepisu zawierającego klauzulę generalną lub zwrot niedo-
określony. Właśnie dzięki tak skonstruowanym przepisom prawa konstytu-
cyjne przenikają do systemu prawa prywatnego, a zatem muszą być uwzględ-
niane przez sąd w procesie orzekania. Treść klauzul generalnych i zwrotów 
niedookreślonych ustalana jest tym samym z uwzględnieniem aksjologii kon-
stytucyjnej, w tym również wartości, które tkwią u podstaw pozostających 
z sobą w kolizji praw konstytucyjnych obu stron stosunku horyzontalnego. 
Podstawą prawną rozstrzygnięcia sprawy w ramach tej koncepcji jest prze-
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pis ustawowy rozumiany – dzięki zawartym w nim klauzulom generalnym 
i zwrotom niedookreślonym – z uwzględnieniem regulacji konstytucyjnej. 

Analizowany mechanizm ważenia wartości leżących u podstaw pozosta-
jących w kolizji praw konstytucyjnych odgrywa również istotną rolę w zało-
żeniach koncepcji obowiązków ochronnych państwa w stosunkach horyzon-
talnych. Wywiązując się z tych obowiązków, państwo – przez swoje organy 
stanowiące i stosujące prawo – najpierw musi zidentyfi kować słabszą stro-
nę stosunku horyzontalnego, następnie wyważyć jej interesy oraz interesy 
strony silniejszej, a w końcu rozstrzygnąć, czy jest konieczne zapewnienie 
jej ochrony oraz w jakim zakresie. Tego rodzaju ustaleń dokonuje najpierw 
ustawodawca in abstracto, a następnie sąd – in concreto, uwzględniając realia 
konkretnej sprawy. Zapewnienie ochrony jednej ze stron stosunku horyzon-
talnego jest w tej sytuacji skutkiem i przejawem określonego rozstrzygnięcia 
kolizji praw konstytucyjnych.

Odmiennie zasada proporcjonalności stosowana jest przez sądy aprobują-
ce koncepcję state action. Skoro bowiem – zgodnie z tą koncepcją – narusze-
nie praw konstytucyjnych może być jedynie następstwem działania państwa, 
to w wypadku naruszeń dokonanych de facto przez podmiot prywatny ko-
nieczne jest albo przypisanie za nie odpowiedzialności państwu ze względu 
np. na jego zaangażowanie w to naruszenie, albo przypisanie odpowiedzial-
ności podmiotowi prywatnemu jako elementowi „państwa” w szerokim tego 
słowa znaczeniu. Jeśli zostanie już ustalone w danej sprawie state action, to 
sąd sprawę rozstrzyga tak, jak rozstrzyga sprawy o naruszenie prawa konsty-
tucyjnego przez państwo. Bada zatem, czy istniały uzasadnione powody inge-
rencji w prawo konstytucyjne oraz czy zostały dochowane opisane w prawie 
warunki pozwalające na taką ingerencję. To pierwsze ustalenie będzie rodziło 
konieczność rozstrzygnięcia przez sąd kolizji zaistniałej w konkretnej spra-
wie pomiędzy potrzebą ochrony praw konstytucyjnych a potrzebą ochrony 
interesu publicznego uzasadniającą ingerencję w te prawa. 

11. Podsumowują c powyższe rozważania, należy stwierdzić, że koncepcje 
horyzontalnego działania praw konstytucyjnych są wytworem judykatury, 
która dostosowuje ich kształt do realiów konstytucyjnych danego państwa. 
Wszystkie te koncepcje są wyrazem przekonania, że prawa konstytucyjne 
powinny być uwzględniane w stosunkach horyzontalnych, zaś obowiązek 
zagwarantowania tego stanu rzeczy powinien spoczywać na organach sto-
sujących prawo, w szczególności zaś na sądach. Zadaniem tych ostatnich 
jest jednak nie tylko zagwarantowanie respektowania praw konstytucyjnych 
w stosunkach między podmiotami prywatnymi, lecz także rozstrzyganie ko-
lizji pomiędzy tymi prawami, które to kolizje są wpisane w istotę stosunków 
horyzontalnych.


