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ZANIECHANIE USTAWODAWCZE

I. Teoretycznoprawne podstawy badania zaniechań 
ustawodawczych

ermin „zaniechanie prawodawcze” pojawił się w polskim języku prawniczym
stosunkowo niedawno. Najogólniej rzecz ujmując, oznacza on nieuchwalenie 

(niewydanie) aktu normatywnego wbrew istniejącemu obowiązkowi prawnemu. 
Określeniem szerszym jest „bezprawie legislacyjne” czy też bezprawie normatywne, 
które oznacza naruszenie przez organy władzy publicznej nakazów lub zakazów 
związanych z tworzeniem prawa.

W polskim prawoznawstwie problem zaniechania prawodawczego pojawił się 
w związku z niezgodnym z prawem działaniem organów władzy publicznej. Szcze
gólnego znaczenia problem ten nabrał po wejściu w życie art. 77 ust. 1 Konstytucji, 
który formułuje prawo do odszkodowania za niegodne z prawem działanie organów 
władzy publicznej. Jedną z form tego działania jest zaniechanie prawodawcze1.

Na gruncie polskiej teorii prawa nie analizuje się szerzej zaniechania prawodaw
czego. Mowa jest raczej o lukach w prawie. Teoretycznoprawne rozważania kon
centrują się na scharakteryzowaniu poszczególnych rodzajów luk2. Na płaszczyźnie 
konstytucyjnej, w szczególności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 
wprowadzone zostało inne rozróżnienie. Trybunał odróżnia luki w prawie, pomi
nięcia prawodawcze i zaniechania prawodawcze. Przykładowo z luką mamy od 
czynienia, gdy ustawodawca, nakładając obowiązek działania, nie określa podmiotu, 
na którym taki obowiązek ciąży3. Pominięcie prawodawcze polega na określeniu w

* Dr hab., Uniwersytet Jagielloński.
1 M. Safjan, Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej -  od winy funkcjonariusza do bezpraw

ności normatywnej, Zeszytu Naukowe UKSW 3/2004, s. 145.
2 Z. Ziembiński, Problemy podstawoweprawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 219.
3 Postanowienie TK z 26 marca 1996 r., sygn. W 12/95 OTK ZU nr 2, poz. 16.
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sposób zbyt wąski zakresu zastosowania normy prawnej4. Z kolei zaniechanie to 
brak ustanowienia normy prawnej wbrew obowiązkowi prawnemu. Rozróżnienie 
to nie opiera się na ugruntowanych podstawach doktrynalnych. Brak tych podstaw 
jest widoczny w próbach odróżnienia zaniechań od pominięć prawodawczych5.  

Zaniechanie prawodawcze jest również terminem występującym w prawie mię-
dzynarodowym oraz w prawie wspólnotowym. W prawie wspólnotowym zanie-
chanie to wiąże się również z odpowiedzialnością odszkodowawczą państwa6. Pro-
blematyka zaniechania prawodawczego jest jednak bardziej złożona na gruncie 
prawa konstytucyjnego niż na gruncie prawa międzynarodowego. Komplikacje 
wynikają z konieczności analizowania jej na podstawie zasad podziału władzy. Za-
sada ta stanowi podstawę określenia konstytucyjnych obowiązków ustawodawcy 
oraz dopuszczalnego zakresu kontroli jego działalności.  

Historycznie rzecz biorąc, ustawodawca był legitymizowany przez boskie po-
chodzenie władzy. Legitymizacja ta była jednym ze źródeł zasady, w myśl której 
król nie może działać źle. Dlatego też konstruowanie obowiązku stanowienia prawa 
mogło odbywać się na płaszczyźnie moralnej, politycznej, ale nie prawnej.  

Zmiana treści zasady suwerenności spowodowała zmianę sposobu legitymizo-
wania ustawodawcy. Ustawodawca stał się demokratycznie legitymowanym orga-
nem państwa wyrażającym wolę suwerena. Taki sposób legitymizacji, rozwój pozy-
tywizmu prawniczego oraz oświeceniowe założenie o ustawie jako najdoskonalszej 
formie stanowienia prawa pozwoliło na sformułowanie zasady panowania ustawy w 
prawie kontynentalnym7. Zasada ta oznaczała, że to ustawodawca powinien podej-
mować najistotniejsze rozstrzygnięcia o charakterze prawodawczym. Działał on, 
opierając się na ogólnej kompetencji prawodawczej, co oznaczało, że od jego uzna-
nia zależało przyjęcie ustawy. Zasada powyższa wraz z zasadą podziału władzy i 
zasadą państwa prawnego ukształtowała relacje między władzą ustawodawczą, wy-
konawczą i sądowniczą. W przypadku pierwszych dwóch władz doszło do określe-
nia zakresu wyłączności ustawy oraz do sprecyzowania wymogów działania na 
podstawie ustawy. W relacji do władzy sądowniczej ugruntowana została zasada 
związania sędziego ustawą. Dyskusja wokół dopuszczalnych sposobów wykładni 
ustaw przez sędziów legła u podstaw ukształtowania się tzw. związanego, swobod-
nego i racjonalnego modelu sądowego stosowania prawa8. Ze wskazanych zasad 
prawa wynikała nie tylko swoboda ustawodawcy w stanowieniu prawa, ale również 
swoboda w niepodejmowaniu działalności prawotwórczej.  

Zmiana sposobu stanowienia prawa związana była z ukształtowaniem się zasady 
konstytucjonalizmu oraz rozwojem materialnego aspektu zasady państwa prawne-
go. Obie zasady stanowiły podstawę uznania konstytucji za akt nadrzędny w sto-
sunku do ustawy. To z kolei stwarzało podstawę założenia, w myśl którego ustawo-
dawca jest związany przepisami konstytucji. Zakres i charakter tego związania był 
i jest sporny. Wraz z wejściem w życie pierwszych konstytucji pisanych zaczęły 
 

4 Wyrok TK z 24 października 2001 r., sygn. SK 22/01, OTK ZU nr 7, poz. 216.  
5 O problemach związanych z odróżnieniem zaniechania i pominięcia piszę poniżej.  
6 N. Półtorak, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnoty Europejskiej, Kra-

ków 2002, s. 154.  
7 D. Willowet, Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankreich bis zur Wiedervereinigung Deu-

tschlands, München 1997, s. 193.  
8 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 37.  
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kształtować się dwie tradycje rozumienia nadrzędności konstytucji. Tradycja ame-
rykańska, w której konstytucja wyraża prawa podstawowe o prawnonaturalnym 
rodowodzie, wyznaczające bezpośrednio sytuację prawną jednostki. Ochrony przed 
naruszeniami tych praw jednostka mogła dochodzić przed sądem. Konsekwencją 
wskazanych założeń było ograniczenie zakresu swobody ustawodawcy. Źródła ta-
kiego rozumienia zasady konstytucjonalizmu tkwiły m.in. w zanegowaniu zasady 
suwerenności parlamentu oraz podjęciu próby pozytywizacji praw naturalnych9. 
Tradycja kontynentalna, w szczególności francuska, również za fundament konsty-
tucji przyjmowała przyrodzone prawa człowieka, jednak inaczej postrzegała ich 
wiążący charakter. Konstytucja, w szczególności sformułowane w niej prawa czło-
wieka, miały charakter programowy. Wyznaczały one kierunki działania organów 
władzy publicznej, w tym działania ustawodawcy. Był on też w pierwszej kolejności 
powołany do konkretyzacji konstytucji. Postanowieniom konstytucji nie nadawano 
jednak wiążącego charakteru. Sądy nie miały też prawa do kontroli działań ustawo-
dawcy.  

Zmiana rozumienia zasady nadrzędności konstytucji w prawie kontynentalnym 
wiązała się przede wszystkim z opracowaniem przez wiedeńską szkołę prawa tzw. 
Stufenbautheorie. Nadrzędność konstytucji oznaczała m.in., że wyznacza ona ramy 
dla dopuszczalnej działalności ustawodawcy. Ustawodawca został więc ograniczony 
przez Konstytucję, a gwarancją stanowienia ustaw nienaruszających Konstytucji 
miała być działalność sądu konstytucyjnego. Sąd konstytucyjny był określany jako 
tzw. ustawodawca negatywny, gdyż jego zadaniem było wyłącznie eliminowanie 
z systemu prawa przepisów (norm) niezgodnych z konstytucją. W kelsenowskim 
modelu kontroli konstytucyjności prawa konstytucja nie powinna wyznaczać treści 
uchwalanych ustaw, a jedynie wyznaczać granice, poza które ustawodawca nie 
powinien wykraczać. Model ten nie przewidywał więc kontroli zaniechań ustawo-
dawczych10. Taka kontrola wymagała bowiem wyjścia przez sąd konstytucyjny poza 
rolę negatywnego ustawodawcy. To zaś nie znajdowało uzasadnienia ani w samej 
konstytucji, ani w ówczesnej koncepcji sądownictwa konstytucyjnego. Uprzedzając 
nieco dalsze wywody, można powiedzieć, że do tak rozumianej nadrzędności kon-
stytucji i kształtu sądownictwa konstytucyjnego nawiązywał przez lata polski Try-
bunał Konstytucyjny, określając się mianem „negatywnego ustawodawcy”11. Do 
wskazanych założeń zdaje się też nawiązywać art. 188 pkt 1–3 Konstytucji określa-
jący zakres kontroli konstytucyjności norm.  

Dalsza zmiana roli ustawodawcy wiązała się z większym stopniem zdetermino-
wania jego działalności przez konstytucję. Konstytucja przestała być jedynie aktem 
legitymizującym działalność ustawodawcy oraz wyznaczającym dozwolone ramy 
jego działalności. Istotną rolę w tym procesie odegrała krytyka konstytucji weimar-
skiej, a w szczególności sformułowana na jej podstawie koncepcja norm programo-
wych. W stosunku do konstytucji weimarskiej wysuwano dwa podstawowe zarzu-
ty: wskazywano, że jej postanowienia nie miały charakteru wiążącego dla ustawo-

 

9 P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Za-
kamycze 2003, s. 21 

10 H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Wien 1980, s. 280. 
11 Orzeczenie TK z 24 września 1996 r., sygn. K 13/95, http://www.trybunal.gov.pl/OTK/tekst/otkpdf/ 

1996/k_13_95.pdf  

http://www.trybunal.gov.pl/OTK/tekst/otkpdf/1996/k_13_95.pdf
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/tekst/otkpdf/1996/k_13_95.pdf
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dawcy oraz, że nie formułowała ona w dostateczny sposób aksjologicznych podstaw 
prawa. W tym upatrywano m.in. przyczyn upadku republiki12. Dlatego też na grun-
cie ustawy zasadniczej z 1949 roku zarówno doktryna, jak i orzecznictwo Federal-
nego Sądu Konstytucyjnego rozwinęły koncepcje konstytucji jako obiektywnego 
porządku wartości13. Abstrahując w tym miejscu od wszystkich kontrowersji zwią-
zanych z tym określeniem, należy podkreślić, że koncepcja ta prowadziła do dalsze-
go ograniczenia swobody ustawodawcy w stanowieniu prawa.  

Współcześnie w wielu państwach europejskich następuje zmiana rozumienia ro-
li ustawodawcy na gruncie zasady podziału władzy i zasady państwa prawnego14. 
Zmiana ta związana jest z nowymi koncepcjami praw konstytucyjnych jednostki 
oraz nowymi koncepcjami sądownictwa konstytucyjnego. Inaczej mówiąc, kształt 
zasady podziału władzy, relacje między władzą ustawodawczą a sądowniczą zależą 
współcześnie od konstytucyjnej koncepcji praw człowieka. Na relacje te rzutuje też 
założenie, w myśl którego sąd konstytucyjny jest nie tylko negatywnym ustawo-
dawcą, ale organem stojącym na straży ochrony konstytucyjnych praw.  

Analiza problematyki zaniechania prawodawczego powinna za punkt wyjścia 
przyjmować zasadę podziału władzy, zakładając, że rozumienie tej zasady zależy od 
konstytucyjnej koncepcji praw jednostki oraz zawartej w konstytucji koncepcji 
sądownictwa konstytucyjnego. 

W myśl zasady podziału władzy ustawodawca jest powołany do stanowienia 
prawa i rozstrzygania w formie ustaw kwestii natury politycznej. Ustawa jest praw-
ną formą wyrazu woli politycznej suwerena. Z kolei sąd konstytucyjny powinien 
podejmować rozstrzygnięcia o charakterze prawnym, dla których podstawę stano-
wią normy konstytucji. Można powiedzieć, że ustawodawca rozwija (konkretyzuje) 
postanowienia konstytucji, natomiast sąd konstytucyjny stosuje konstytucje15. Ścisłe 
oddzielenie konkretyzacji konstytucji od stosowania konstytucji nie jest jednak 
możliwe. Wynika to m.in. z funkcji konstytucji, charakteru jej norm. Sąd konstytu-
cyjny jest w pewnych sytuacjach zmuszony do ingerencji w rozstrzygnięcia prawo-
dawcze o charakterze politycznym. Oczywiście rodzi się w takim wypadku pytanie 
o podstawy legitymizacji sądu konstytucyjnego, który ogranicza działalność demo-
kratycznie legitymizowanego prawodawcy. Na tak postawione pytanie można od-
powiedzieć następująco: należy rozróżnić wolę ustrojodawcy i ustawodawcy, decy-
zją tego pierwszego konstytucja formułuje określoną podstawę aksjologiczną praw, 
która wyznacza w pewnym stopniu treść ustaw zwykłych. Gwarancje działania 
ustawodawcy w zgodzie z konstytucyjną podstawą stwarza sąd konstytucyjny. Legi-
tymizacja sądu konstytucyjnego płynie więc z zasady konstytucjonalizmu. Takie 
uzasadnienie nie usuwa jednak wątpliwości, jakie w konkretnych sprawach budzi 
ingerencja sądu konstytucyjnego w sferę władzy ustawodawczej. W szczególności 
nie usuwa ono wątpliwości związanych z dopuszczalnością kontroli przez sąd kon-
stytucyjny zaniechań prawodawczych. Wskazane wyżej uzasadnienie pozwala jed-
nak inaczej sformułować pytanie o relacje ustawodawcy i sądu konstytucyjnego. 
 

12 Ch. Gusy, Die Weimarer Reichsverfassung, Tübingen 1997, s. 280. 
13 H.D. Jarras, Grundrechte als Wertentscheidungen bzw. Obiektivrechtliche Prinzipien in der 

Rechtsprechun des Bundesverfassungsgericht, Archiv des öffentlichen Recht 1985, Bd. 10, s. 369. 
14 M. Zmierczak, Koncepcja państwa prawnego jako ograniczenie władzy narodu [w:] Zasada de-

mokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, red. S. Wronkowska, Warszawa 2006, s. 80.  
15 P. Tuleja, Stosowanie..., s. 91. 
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Nie należy zastanawiać się nad tym, czy w świetle zasady podziału władzy dopusz-
czalna jest ingerencja sądu konstytucyjnego w działalność ustawodawczą, lecz jak 
dalece ingerencja taka może sięgać.  

Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga w pierwszej kolejności odwoła-
nia się do konstytucyjnej koncepcji praw podstawowych i ustalenia, jakiego rodzaju 
obowiązki konstytucja nakłada na ustawodawcę.  

W polskim prawie konstytucyjnym od dawna ugruntowany jest podział praw 
konstytucyjnych na wolności konstytucyjne i prawa sensu stricto. Podział ten nie 
jest jednak podziałem ostrym16. Co więcej, podział ten nie odzwierciedla funkcji, 
jakie pełnią poszczególne wolności i prawa konstytucyjne. Dla określenia tych 
funkcji konieczna jest dokładniejsza charakterystyka konstytucyjnych wolności 
i praw. Charakterystyka taka pozwala dopiero na ustalenie obowiązków ustawo-
dawcy17. Problematyka ta przekracza ramy niniejszego opracowania. W tym miej-
scu wystarczy jedynie podkreślić, że wolności konstytucyjne, a tym bardziej prawa 
mają aspekt pozytywny. Wynikają z nich roszczenia jednostek adresowane do pań-
stwa o podjęcie określonych działań gwarantujących im możliwość korzystania 
z konstytucyjnych wolności i praw. Innymi słowy, na ustawodawcy ciąży konstytu-
cyjny obowiązek uchwalenia określonych regulacji. Niezrealizowanie tego obo-
wiązku powoduje naruszenie konstytucyjnych praw. Konstytucja w różny sposób 
formułuje obowiązek stanowienia prawa. W niektórych jej przepisach odnajdujemy 
jednoznaczne nakazy unormowania danej materii, choć z reguły sposób tego nor-
mowania nie jest już jednoznacznie określony. Przykładem może być art. 50 wyra-
żający zasadę nienaruszalności mieszkania czy art. 61 ust. 4 Konstytucji dotyczący 
trybu udzielania informacji publicznej. W wielu przypadkach brak jednak takiej 
jednoznaczności. Konstytucja poprzestaje na ogólnie sformułowanych zasadach 
prawa. Przykładem szczególnie interesującym, jest  art. 54 ust. 1 gwarantujący wol-
ność wypowiedzi. Ze względu na wagę i znaczenie wolności wypowiedzi należy 
odrzucić założenie, w myśl którego Konstytucja nie określa sposobu jej ochrony 
i pozostawia w tym zakresie swobodę ustawodawcy zwykłemu. Należy przyjąć, że 
art. 54 i inne podobnie sformułowane przepisy Konstytucji wyrażają nakaz optyma-
lizacyjny adresowany m.in. do ustawodawcy. W myśl tego nakazu należy podjąć 
działania, które w jak największym stopniu chronić będą wolność wypowiedzi. 
Prawny charakter takiego nakazu oznacza, że ustawodawca powinien z Konstytucji 

 

16 Na fakt, że większość wolności wykazuje pewne cechy praw konstytucyjnych oraz że większość 
praw sensu stricto wykazuje cechy wolności, zwrócił już dawno uwagę Z. Kędzia, Pojęcie „prawa 
i wolności” obywatelskie (Uwagi na tle ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich), PiP 1989, z. 3, s. 35. 

17 Próbę takiej charakterystyki podjął K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę 
praw człowieka w Konstytucji RP, Zakamycze 1999, s. 15 i n.  



 

402 

odczytać, jakie działania powinien podjąć oraz że możliwa jest ocena działań usta-
wodawcy co do realizacji tego nakazu.  

Adekwatność przyszłych działań, przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych, 
zależy od wielu okoliczności prawnych i faktycznych, w tym od umiejętności pro-
gnozowania. Trudność w określeniu stopnia realizacji konstytucyjnych nakazów 
wynika z możliwych ich kolizji z innymi nakazami lub zakazami określającymi 
wolności i prawa jednostki oraz kolizji z zasadami o charakterze przedmiotowym. 
Konstytucja nie określa wprost sposobu rozstrzygania takich kolizji.  

W procesie stosowania Konstytucji dużo łatwiej jest wskazać dopuszczalny za-
kres ingerencji ustawodawcy w wolności i prawa jednostki, niż ustalić nakazany 
konstytucyjnie stopień ich konkretyzacji. W pierwszym przypadku możemy bo-
wiem odwołać się do art. 31 ust. 3 i innych przepisów określających wymogi, po 
których spełnieniu, ingerencję, ograniczenie danego prawa należy uznać za dopusz-
czalną. Mając na uwadze wszelkie trudności, jakie wiążą się ze stosowaniem zasady 
proporcjonalności i zakazu naruszania istoty praw możemy jednak wyznaczyć za-
kres dopuszczalnych ograniczeń. Do art. 31 ust. 3 Konstytucji nie możemy się na-
tomiast odwołać, gdy próbujemy ustalić stopień realizacji nakazu konstytucyjnego. 
Na pytanie, w jakim stopniu i w jaki sposób państwo powinno chronić wolność 
wypowiedzi, nie znajdziemy odpowiedzi w art. 31 ust. 3, gdyż w pytaniu tym nie 
chodzi o ograniczenie praw konstytucyjnych. Wręcz przeciwnie chodzi o ich kon-
kretyzację. Dla ustalenia stopnia tej konkretyzacji, odpowiedzi na pytanie, w jakim 
stopniu ustawodawca ma obowiązek chronić (przez ustanowienie odpowiednich 
instytucji prawnych) wolność wypowiedzi, możemy jedynie odwołać się do od-
wrotności zasady proporcjonalności18. Podstawą tej zasady nie może być art. 31 ust. 
3 Konstytucji. Jej obowiązywanie możemy uzasadnić przez odwołanie się do zasady 
państwa prawnego. Mówiąc w skrócie, państwo prawne to takie państwo, które 
nakłada na ustawodawcę obowiązek konkretyzacji (gwarantowania) praw wyrażo-
nych w Konstytucji19. Dlatego w art. 2 Konstytucji należy upatrywać podstawy 
obowiązywania odwrotności zasady proporcjonalności. Treść tej zasady i sposób jej 
stosowania dobrze ilustruje jeden z wyroków FSK. Zdaniem FSK ustawa zasadnicza 
wskazuje ustawodawcy jako jego cel działania ochronę osób nienarodzonych. Usta-
wodawca, na podstawie odwrotności zasady proporcjonalności, powinien chronić 
życie nienarodzonych w jak największym stopniu. Zasada ta jest spełniona, gdy: 
ustawodawca stosuje środki adekwatne do okoliczności faktycznych, dokonuje wy-
ważenia ochrony życia nienarodzonych z innymi kolidującymi zasadami konstytu-
cyjnymi, wyważenie to zapewnia efektywną ochronę20. W przypadku niezapew-
nienia dostatecznego stopnia ochrony nie mamy do czynienia z luką w prawie, lecz 
z niezgodnym z konstytucją zaniechaniem prawodawczym.  

Posługiwanie się odwrotnością zasady proporcjonalności może w praktyce pro-
wadzić do jeszcze większych trudności interpretacyjnych niż posługiwanie się zasa-
 

18 O pojęciu Untermassverbot szerzej por. M. Borowski, Grundrechte als Prinzipien, Baden-Baden 
1998, s. 115.  

19 Przemiana państwa policyjnego w państwo prawne polegała m.in. na tym, że państwo przestało 
się koncentrować jedynie na wyznaczeniu granic dopuszczalnych ingerencji w prawa jednostki, ale 
zaczęło również określać konstytucyjne obowiązki odnośnie do konkretyzacji i gwarantowania istnieją-
cych praw.  

20 BVerfGE, 88, 203. 
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dą proporcjonalności. Stanowi ona jednak konieczny element ustalania treści kon-
stytucyjnego obowiązku adresowanego do ustawodawcy. Można jednak postawić 
pytanie, czy trudności w posługiwaniu się tą zasadą nie przemawiają za tym, żeby 
w ogóle zrezygnować z ustalania konstytucyjnych obowiązków ustawodawcy? Od-
powiedzią na tak postawione pytanie jest teza sformułowana w orzecznictwie pol-
skiego Trybunału Konstytucyjnego odnośnie do stopnia związania ustawodawcy 
poszczególnymi wolnościami i prawami konstytucyjnymi. Zdaniem Trybunału 
największy stopień związania ustawodawcy występuje w przypadku praw osobi-
stych, nieco większy w przypadku praw politycznych, a największy w przypadku 
praw ekonomicznych socjalnych i kulturalnych21. Teza ta wymagałaby rozwinięcia 
w odniesieniu do całego katalogu praw, w tym miejscu nie jest to jednak konieczne. 
Obrazuje ona dobrze istotną prawidłowość konstytucyjną – stopień związania usta-
wodawcy przepisami Konstytucji nie zależy wyłącznie od jednoznacznego ich 
sformułowania. Można nawet stwierdzić, że sformułowanie poszczególnych przepi-
sów nie odgrywa tu roli pierwszorzędnej. Stopień związania zależy przede wszyst-
kim od rodzaju prawa, z jakim mamy do czynienia i z funkcją, jaką prawo to reali-
zuje. Największy stopień związania ustawodawcy wynika z przepisów formułują-
cych prawa osobiste. Jest to zrozumiałe, gdyż przede wszystkim te przepisy realizują 
funkcję ochronną.  

Jeżeli założymy, że w procesie kontroli konstytucyjności norm dopuszczalne jest 
ustalanie, czy ustawodawca zrealizował nakaz stanowienia prawa, to musimy rów-
nocześnie przyjąć, że kontrola taka może wkraczać w sferę prawodawstwa 
w znacznie większym stopniu niż kontrola aktów normatywnych. Dalej idącą inge-
rencję umożliwia przede wszystkim stosowanie odwrotności zasady proporcjonal-
ności. Ponadto w razie niezrealizowania przez ustawodawcę nakazów konstytucyj-
nych Trybunał Konstytucyjny będzie zmuszony wypowiedzieć się pozytywnie, jak 
realizacja takiego nakazu powinna wyglądać.  

Zakładając, że z Konstytucji wynikają nakazy stanowienia prawa przez ustawo-
dawcę, że może on je dekodować oraz że mimo wskazanych wyżej trudności Try-
bunał Konstytucyjny może dokonać wykładni Konstytucji w celu oceny ich realiza-
cji, powstaje pytanie, czy Konstytucja stwarza ku temu podstawy kompetencyjne.  

Opierając się na art. 188 Konstytucji, można takie podstawy zrekonstruować 
jedynie częściowo. Jeżeli ustawodawca dokona konkretyzacji Konstytucji, można 
ocenić jej zgodność z Konstytucją. Jeżeli jednak ustawodawca nie przyjmie okre-
ślonej regulacji, nie ma podstaw do sprawowania kontroli, gdyż brak jest aktu 
normatywnego. Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie wskazuje, że poza zakre-
sem jego właściwości leży badanie zaniechań ustawodawczych22. Jednak w zwią-
zku z rozpatrywaniem pytań prawnych i skarg konstytucyjnych powstaje szcze-
gólne napięcie między koniecznością ochrony praw jednostki a stosunkowo wą-
sko zakreśloną właściwością Trybunału Konstytucyjnego. Próbując złagodzić to 
napięcie, Trybunał zaczął odróżniać zaniechania i pominięcia prawodawcze. 
Z tymi ostatnimi mamy do czynienia, gdy dana regulacja prawna jest niepełna, ma 
zbyt wąski zakres zastosowania. W takim przypadku Trybunał uznaje, że ustawo-

 

21 Wyrok TK z 6 grudnia 2004 r., sygn. SK 29/04, OTK ZU nr 11A, poz. 114. 
22 Wyrok TK z 9 października 2001 r., sygn. SK 8/00, OTK ZU nr 7, poz. 211.  
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dawca nie regulując danej kwestii, narusza Konstytucję23. Wyroki o pominięciach 
prawodawczych mogą budzić wątpliwości z dwóch powodów. Po pierwsze, brak 
jest jednoznacznego kryterium pozwalającego oddzielić zaniechanie od pominię-
cia prawodawczego. W rezultacie w pewnych przypadkach łączenie zarzutu po-
minięcia z określonym przepisem może być dosyć dowolne. Po drugie, stwierdze-
nie pominięcia prawodawczego nie wywołuje żadnej zmiany normatywnej24. Wy-
rok Trybunał Konstytucyjnego nie powoduje więc żadnych skutków ani na 
płaszczyźnie stanowienia, ani na płaszczyźnie stosowania prawa25. Wynika z nie-
go jedynie wezwanie do ustawodawcy o odpowiednią zmianę przepisów26. Wiążą-
cy charakter takiego wezwania jest jednak sporny27. Pomimo tych zastrzeżeń wy-
dawanie wyroków zakresowych o pominięciach prawodawczych należy ocenić 
pozytywnie. Stwierdzają one w sposób wiążący naruszenia Konstytucji polegające 
na niezrealizowaniu nakazu konstytucyjnego.  

Wprawdzie Konstytucja nie przewiduje możliwości kontroli zaniechań prawo-
dawczych, możliwość taką przewiduje jednak kodeks cywilny. W myśl art. 417 1 § 4 
kc, jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatywnego, które-
go obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem niewyda-
nia tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody. Powstaje 
pytanie, jak należy rozumieć obowiązek wydania aktu normatywnego przewidzia-
ny przepisami prawa. W szczególności czy w pojęciu tym mieszczą się również 
opisane wyżej sytuacje naruszenia obowiązku wynikającego z Konstytucji. Nie ma 
powodu do wykluczenia z zakresu zastosowania art. 417 1 kc takich sytuacji również 
wtedy, gdy obowiązek prawodawczy ustala się w drodze dosyć skomplikowanych 
zabiegów interpretacyjnych. Innymi słowy, de lege lata sąd może stwierdzić istnie-
nie konstytucyjnego obowiązku wydania aktu normatywnego oraz uznać, że obo-
wiązek ten nie został przez ustawodawcę zrealizowany. Takie rozumienie art. 417 1 

§ 4 potwierdza też praktyka orzecznicza28.  
Przyjęte w kodeksie cywilnym rozwiązanie nie przystaje jednak do wskazanych 

wyżej zasad konstytucyjnych. Przede wszystkim stanowi ono wyraźne odstępstwo 
od zasady powierzenia kontroli konstytucyjności działalności ustawodawcy Trybu-
nałowi Konstytucyjnemu. Model skoncentrowanego sądownictwa konstytucyjnego 
zostaje w ten sposób przełamany. Art. 417 1 § 4 kc nie określa skutków stwierdzenia 
zaniechania prawodawczego na płaszczyźnie stanowienia prawa. Co więcej, roz-
strzygnięcie, jakie musi podjąć sąd powszechny, jest interpretacyjnie bardziej 
skomplikowane niż rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego 
niekonstytucyjność aktu normatywnego. Orzeczenie sądu powszechnego nie jest 

 

23 Por. wyrok cytowany w przyp. nr 4.  
24 Szerzej. M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 

2006, s. 152.  
25 P. Sarnecki, glosa do wyroku NSA z 7 kwietnia 2004 r., sygn. FSK 16/04, Przegl. Sejmowy 

z 2004 r. nr 6, s. 201.  
26 Na przykład co do uzupełnienia przyczyn wyłączenia sędziego, por. wyrok TK z 13 grudnia 

2005 r., sygn. SK 53/04, OTK ZU nr 11A, poz. 134.  
27 Problemy, jakie się tu mogą pojawić, podnoszone są w niemieckiej doktrynie przy okazji dyskusji 

o tzw. wyrokach apelujących, por. Y. Choi, Die Pflicht des Gesetzgebers zur Beseitigung von Gesetze-
smängeln, Hamburg 2002, s. 61. 

28 Wyrok SN z 24 września 2003 r., I CKN 143/03.  
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wiążące dla ustawodawcy w rozumieniu art. 190 ust. 1 Konstytucji. Tak więc 
stwierdzenie niekonstytucyjnego zaniechania prawodawczego nie rodzi po stronie 
ustawodawcy prawnego obowiązku stanowienia prawa. Pojawia się w związku 
z tym problem rozbieżności w orzecznictwie. Mogą one dotyczyć orzeczeń sądów 
oraz orzeczeń sądów i Trybunału Konstytucyjnego, gdy ten stwierdza niekonstytu-
cyjność pominięć prawodawczych.  

W określonych sytuacjach polska Konstytucja nakłada na ustawodawcę obowią-
zek stanowienia prawa. Niezrealizowanie tego obowiązku to zaniechanie prawo-
dawcze naruszające Konstytucję. Kontrola konstytucyjności zaniechań prawodaw-
czych jest konieczna, stwarza ona jednak duże możliwości ingerencji w sferę wła-
dzy ustawodawczej. Rodzi to istotne problemy z punktu widzenia zasady podziału 
władzy. Na płaszczyźnie teoretycznoprawnej oraz konstytucyjnej brak jest pogłę-
bionej analizy stosowania odwrotności zasady proporcjonalności. Zmianie powinien 
ulec istniejący obecnie w prawie polskim tryb kontroli zaniechań prawodawczych. 
Konstytucjonalizacji powinna zostać poddana istniejąca już praktyka wydawania 
przez Trybunał Konstytucyjny orzeczeń o pominięciach prawodawczych. Na tle 
istniejących doświadczeń Trybunału Konstytucyjnego w wydawaniu postanowień 
sygnalizacyjnych, należałoby stworzyć możliwość wydawania tzw. wyroków apelu-
jących. W wyrokach takich Trybunał Konstytucyjny stwierdzałby w sposób wiążą-
cy niekonstytucyjność zaniechania ustawodawczego. Należałoby też ograniczyć 
kompetencje sądów powszechnych z art. 417 1 § 4 kc. Sądy powinny nadal orzekać 
o odszkodowaniach, gdy źródłem szkody jest zaniechanie prawodawcze. W przy-
padku gdy zaniechanie to dotyczy niewydania aktu powszechnie obowiązującego, 
orzeczeniem prejudycjalnym w stosunku do orzeczenia sądu powinien być wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego. Dopiero na jego podstawie sąd powinien ustalać wyso-
kość odszkodowania.  

 
 


