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“The constitutional thesis claims that in critical 
aspects the Community has evolved and behaves 
as if its founding instrument were not a Treaty 
governed by international law but, to use the 
language of the European Court of Justice, a 
constitutional charter governed by a form of 
constitutional law.”1 

Uwagi wprowadzające 

Unia Europejska (dalej: UE) i jej tożsamość wraz z odniesieniami, z jednej strony, do państwa 

narodowego, z drugiej, do organizacji międzynarodowej, stanowi nadal otwartą kwestię i ważny 

przedmiot badań naukowych. UE, która – zdaniem wielu – jest strukturą sui generis, implikuje więcej 

pytań niż udziela gotowych odpowiedzi co do tożsamości, charakteru prawno-politycznego oraz 

docelowego kształtu przedmiotowej struktury. 

Mając na uwadze prawny wymiar UE należy powiedzieć, że jest ona międzynarodową 

organizacją o zasięgu regionalnym, jakkolwiek szczególną i wyjątkową, powstałą w oparciu o umowę 

(traktat) zawarty pomiędzy wysokimi umawiającymi się stronami – państwami członkowskimi. 

Obecny kształt Unii jest efektem zmian wprowadzanych przez kolejne traktaty reformujące, wraz z 

ostatnim traktatem lizbońskim (dalej: TL), który ujednolicił strukturę znosząc podział na Wspólnoty i 

Unię, nie rezygnując jednakże z dychotomicznego podziału na metodę wspólnotową (zwaną też 

metodą Monnet)2 i metodę międzyrządową, ponadnarodowość (integrację) i międzyrządowość 

(współpracę państw), ‘niską’ i ‘wysoką’ politykę, etc. W obszarach, które zostały poddane procesom 

integracyjnym widoczny jest ów szczególny charakter Unii, tworzącej nowy, autonomiczny porządek 

prawny, różniący się zarówno od porządku krajowego jak i międzynarodowego. To nowe prawo, 

którego podmiotami są zarówno państwa (jak w klasycznej organizacji międzynarodowej)3, jak i 

obywatele, pozostaje w szczególnej relacji do prawa państw członkowskich, wyrażającej się m.in. w 

zasadzie pierwszeństwa4. Ten, będący swoistym novum porządek prawno-polityczny, który – zdaniem 

                                                 
1 J.H.H. Weiler, The Reformation of European Constitutionalism, JCMS, vol. 35, no. 1, 1997, s. 98. 
2 W literaturze przedmiotu metoda wspólnotowa (mode communautaire) nazywana jest też metodą Monnet (od 
Jeana Monneta). Jedni stawiają znak równości pomiędzy metodą wspólnotową i metodą Monnet, inni z kolei 
wyraźnie je od siebie odróżniają. Zdaniem Giandomenico Majone pierwsza sprowadza się do postępującej 
ukradkiem integracji (integration by stealth), z kolei druga stanowi zbiór quasi-konstytucyjnych zasad. Zob. G. 
Majone, Europe as the would-be world power. The EU at Fifty, CUP, Cambridge 2009, s. 74 et seq. 
3 Należy zauważyć, że prawo międzynarodowe również podlega istotnym zmianom. Zob. W. Czapliński, O 
wzajemnych relacjach niektórych pojęć prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego [w:] 
Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii 
Kruk-Jarosz, J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), wyd. Sejmowe, Warszawa 2009, s. 538. 
4 W literaturze przedmiotu, a zwłaszcza w orzecznictwie sądów konstytucyjnych, wyraźnie rozróżnia się 
pomiędzy zasadą pierwszeństwa prawa unijnego (wcześniej prawa wspólnotowego) oraz zasadą nadrzędności. 
W świetle doktryny prawo UE (pierwotne jak i pochodne) posiada przymiot pierwszeństwa, z kolei konstytucje 
państw członkowskich posiadają przymiot nadrzędności. Konstytucja Irlandii stanowi tutaj wyjątek, przyznaje 
bowiem prawu UE pozycję nadrzędną. Zob. art. 29 sec. 4 subsec. 6 Konstytucji Irlandii, zob. też: B. Banaszak, 
Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, wyd. 2, Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2007, s. 36. W pozostałych państwach konstytucja (e.g. Niemcy) lub przynajmniej jej zasady naczelne 
(e.g. Włochy, Austria) zachowują nadrzędność nad prawem wspólnotowym (unijnym). Zob. P. Policastro, Prawa 
podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych. Polski przykład, wyd. KUL, Lublin 2002, s. 300-
301. Nadto, zdaniem Bogusława Banaszaka uznanie nadrzędnej pozycji konstytucji w systemach źródeł prawa 
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niektórych – jest porządkiem federalnym5, stanowi nową jakość, w tworzeniu której istotna rola 

przypada Trybunałowi Sprawiedliwości UE (dalej: TS UE). 

TS należy do tych instytucji, które już na samym początku procesów integracyjnych, i.e. w 

traktatach założycielskich, uzyskały szerokie uprawnienia. Interpretując postanowienia traktatowe, 

Trybunał nierzadko wychodził poza wykładnię tekstualną, odwołując się do celów integracji 

europejskiej. Wychodząc, z jednej strony, naprzeciw potrzebom integracji, z drugiej zaś, kierując się 

pragmatyzmem, Trybunał wypracował zasady na których obecnie zasadza się funkcjonowanie Unii, 

wywierając tym samym znaczący wpływ na zmiany jakim kolejno poddawane były traktaty, które dziś 

są czymś więcej aniżeli tylko umowami prawa międzynarodowego, stanowiąc – zdaniem Trybunału – 

kartę konstytucyjną Europy6. To za kolei uzasadnia potrzebę prowadzenia badań naukowych nad 

procesami konstytucjonalizacji UE oraz roli jaką w tym procesie pełni sam Trybunał. 

Postępujące procesy integracyjne wraz z towarzyszącą im konstytucjonalizacją Unii implikują 

pytanie o wzajemne relacje pomiędzy, z jednej strony, porządkami prawnymi państw członkowskich 

na straży których stoją sądy najwyższe i konstytucyjne (dalej: sądy konstytucyjne), z drugiej 

natomiast, porządkiem prawnym UE wraz z TS, co do którego panuje przekonanie (chociaż nie jest 

powszechnie podzielane), że pełni rolę sądu konstytucyjnego7. To z kolei implikuje konieczność 

określenia wzajemnego stosunku jaki łączy sądy konstytucyjne i TS, który można sprowadzić, z jednej 

strony, do partnerstwa, dialogu i współpracy, z drugiej natomiast, do podporządkowania, konfliktu i 

rywalizacji. Nasuwa się też pytanie czy to bezwarunkowe niepoddawanie się przez sądy konstytucyjne 

państw członkowskich ponadnarodowemu reżimowi prawnemu nie stanowi koniecznego elementu 

                                                                                                                                                         
państw członkowskich jest logiczną konsekwencją tego, że konstytucja określa podmiot władzy w państwie i 
rozdziela kompetencje (w tym kompetencje prawotwórcze) pomiędzy organy państwowe. Zob. B. Banaszak, 
Prawo konstytucyjne, wyd. 6, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 123. 
5 Powyższe stanowisko znajduje oparcie m.in. w tym, że struktura federalna, podobnie jak UE, plasuje się 
pomiędzy rozwiązaniami międzyrządowymi (traktatowymi) a państwowymi (konstytucyjnymi). Taki też punkt 
widzenia prezentuje Armin von Bogdandy, zdaniem którego UE nie jest ani organizacją międzynarodową, ani 
też państwem narodowym, lecz ponadnarodową federacją (supranationale Föderation). Zob. A. von Bogdandy, 
Supranationaler Föderalismus als Wirklichkeit und Idee einer neuen Herrschaftsform. Zur Gestalt der 
Europäischen Union nach Amsterdam, Nomos, Baden-Baden 1999. Rozważania odnoszące się do UE jako 
federacji nierzadko sprowadzane są do stawiania znaku równości pomiędzy Unią a państwem federalnym, 
którym Unia nie jest. Obecność pierwiastków federalistycznych może (lecz nie musi) być równoznaczna z tym, 
że mamy do czynienia z państwem federalnym. Język niemiecki jest tutaj dużo bardziej precyzyjny, rozróżnia 
bowiem pomiędzy federacją (Föderation), związkiem (Bund) oraz państwem federalnym/związkowym 
(Bundesstaat). Z kolei zdaniem Krzysztofa Wójtowicza przedwczesne jest twierdzenie, że w UE mamy do 
czynienia z systemem federalnym w którym TS zajął miejsce sądu najwyższego, zaś sądy krajowe wówczas gdy 
stosują prawo Unii działają jedynie w ramach delegacji udzielonej im przez TS. Zob. K. Wójtowicz, Współpraca 
sądów krajowych z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości – wybrane zagadnienia ustrojowe [w:] Polska w 
Unii Europejskiej: XLVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), 
Zakamycze, Kraków 2005, s. 221-222. 
6 Zob. wyrok z 23 kwietnia 1986 r., Parti écologiste "Les Verts" przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, 
sprawa 294/83, Zb. Orz. (1986) 01339. 
7 Zob. np.: J. Rinze, The Role of the European Court of Justice as a Federal Constitutional Court, “Public Law”, 
Autumn 1993, s. 426-443, zob. też: Report of the Court of Justice on certain aspects of the application of the 
treaty on European Union (Luxembourg, May 1995). 
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kontroli i równowagi, wyznaczającego granice dla przenikania prawa UE w porządki prawne państw 

członkowskich. 

Celem niniejszej pracy jest, z jednej strony, ukazanie miejsca, roli i znaczenia TS w ramach 

struktury instytucjonalnej oraz podejmowanych przez niego działań na rzecz konstytucjonalizacji Unii 

(wcześniej Wspólnot), z drugiej natomiast, ukazanie roli jaką pełnią sądy konstytucyjne państw 

członkowskich w procesie integracji oraz zdefiniowanie wzajemnej relacji jaka łączy Trybunał z tymi 

ostatnimi. Prześledzenia wymagać będą również te kompetencje i działania podejmowane przez TS, 

które uwiarygodniają tezę, że jest on sądem konstytucyjnym (nie de iure i nie de nomine lecz de facto 

w kontekście pełnionych funkcji). Nadto, przytoczone zostanie wybrane orzecznictwo sądów 

konstytucyjnych państw członkowskich podnoszące kwestię nieprzekraczalnych granic, stawianych 

prawu wspólnotowemu (obecnie unijnemu), przenikającemu porządki prawne państw członkowskich. 

Badanie procesów konstytucjonalizacji UE wymaga uwzględnienia właściwego kontekstu 

odniesienia. W przypadku UE jako przedmiotu badań jest to problem sam w sobie, niełatwo bowiem 

znaleźć właściwy kontekst odniesienia z uwagi na to, że fenomen Unii nie znajduje odwzorowania w 

znanych rozwiązaniach systemowych. Biorąc jednakże pod uwagę najbardziej charakterystyczne 

cechy UE można przyjąć, że najbliższych analogii dostarczyć mogą systemy federalne. UE spełnia 

kryteria organizacji międzynarodowej, a jednocześnie zasady na jakich opiera się jej funkcjonowanie 

przypominają te, mające zastosowanie w systemach federalnych (zarówno państwowych jak i 

niepaństwowych)8. Co więcej, Unia będąca strukturą pochodną państw, przejęła niektóre rozwiązania 

(w tym instytucje prawne), obecne w państwach członkowskich9. 

Inną wątpliwość wyraża pytanie czy z naukowego punktu widzenia właściwe jest prowadzenie 

rozważań nad procesami konstytucjonalizacji UE, w sytuacji gdy Unia pozostaje organizacją 

międzynarodową, natomiast konstytucja jest elementem właściwym dla państwa10, którym Unia nie 

jest. Pomimo zgłaszanych wątpliwości należy przyjąć, że rozważania takie mają sens, czego 

potwierdzenie znajdujemy (niezależnie od głosów polemicznych) w opiniach wielu badaczy szeroko 

cytowanych w literaturze przedmiotu11, jak również w orzecznictwie Trybunału, a także w przyjętym, 

                                                 
8 Należy wyraźnie powiedzieć, że rozwiązania federalistyczne mają zastosowanie nie tylko i nie wyłącznie w 
państwach federalnych (chociaż stanowią najlepszy przykład zastosowania rozwiązań federalistycznych), lecz 
również w innych, niepaństwowych strukturach, które także działają w oparciu o zasadę federalną, a którą 
najprościej można zdefiniować jako współrządzenie (self-rule) i samorządzenie (shared-rule). 
9 Prowadząc rozważania nad federalizmem należy uczynić rozróżnienie pomiędzy, z jednej strony, prawem 
państwowym i strukturą prawną, z drugiej natomiast, ideą, zasadą polityczną i zasadą porządkującą. Zob. F.C. 
Mayer, Kompetenzüberschreitung und Letztentscheidung: das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
und die Letztentscheidung über Ultra vires-Akte in Mehrebenensystemen; eine rechtsvergleichende Betrachtung 
von Konflikten zwischen Gerichten am Beispiel der EU und der USA, C.H. Beck, München 2000, s. 47. 
10 Termin konstytucja pojawia się nie tylko w kontekście państwa narodowego, lecz jest także odnoszony do 
statutów organizacji międzynarodowych. Zob. np.: A.J. Bellia, B.R. Clark, The Law of Nations as Constitutional 
Law, “Va. L. Rev.”, vol. 98, no. 4, June 2012, s. 729-838, B. Fassbende, The United Nations Charter as the 
Constitution of the International Community, Martinus Nijhoff, Leiden, Boston 2009, zob. też: A. O'Donoghue, 
Constitutionalism in global constitutionalisation, CUP, Cambridge 2014. 
11 J.H.H. Weiler, znany profesor prawa europejskiego pisał: “(...) the Community’s ‘operating system’ is no 
longer governed by general principles of public international law, but by a specified interstate governmental 
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choć nieratyfikowanym traktacie konstytucyjnym (dalej: TK)12. Teza o konstytucjonalizacji UE 

znajduje ponadto potwierdzenie w fakcie, że Unię charakteryzuje coraz więcej elementów właściwych 

dla państwa. Na tle powyższych uwag należy zgodzić się z poglądem traktującym traktaty europejskie, 

zwłaszcza traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE, wcześniej traktat ustanawiający 

Wspólnotę Europejską [dalej: TWE]) jako akt o randze konstytucyjnej, i tym samym interpretować 

(przynajmniej niektóre) postanowienia traktatowe jako normy o randze konstytucyjnej. Podobnie też 

należy przyjąć jako prawomocną tezę, że TS pełni funkcje sądu konstytucyjnego, i.e. sądu stojącego 

na straży konstytucyjności prawa, co z kolei implikuje, że w UE mamy do czynienia z sądownictwem 

konstytucyjnym. 

Instytucjami, na których koncentrować się będą podstawowe rozważania są: TS UE oraz sądy 

konstytucyjne państw członkowskich. Miejsce TS w strukturze instytucjonalnej, a także jego rola i 

znaczenie dla procesów integracyjnych zostały określone w traktatach założycielskich. TS korzystając 

z przyznanych mu uprawnień, wywarł znaczący wpływ na kierunek procesów integracyjnych13, w 

związku z czym w literaturze przedmiotu pisze się on nim jako o ‘motorze’ integracji europejskiej14. 

                                                                                                                                                         
structure defined by a constitutional charter and constitutional principles.” Zob. J.H.H. Weiler, The 
Transformation of Europe, “Yale L. J.”, vol. 100, no. 8, 1991, s. 2407. 
12 Traktat konstytucyjny pociągał za sobą nie tylko zmianę nazwy, lecz również zmianę jakościowej, co nie 
zmieniało faktu, że pozostawał traktatem prawa międzynarodowego. I tutaj natrafiamy na wewnętrzną 
sprzeczność bowiem, co do zasady, nie jest możliwe by ten sam akt prawny (z uwagi na nazwę) był zarazem 
aktem prawa międzynarodowego (traktat) i aktem prawa wewnętrznego (konstytucja). To z kolei wskazuje na 
czynione wysiłki mające na celu wypracowanie (czy też adaptację) terminu, który jak najlepiej definiowałby tę 
nową rzeczywistość, nowy porządek prawny, różny od klasycznego porządku prawno-międzynarodowego. 
13 TS pozostaje najbardziej aktywny w sferze gospodarczej, m.in. dlatego że Wspólnoty zostały zaprojektowane 
przede wszystkim po to by realizować cele gospodarcze, chociaż obecnie zyskuje coraz większe znaczenie w 
innych obszarach jak np. ochrona praw podstawowych. Do wiodących orzeczeń w sferze gospodarczej należą: 
wyrok z 11 lipca 1974 r., Procureur du Roi przeciwko Benoît i Gustave Dassonville, sprawa 8-74, Zb. Orz. 
(1974) 00837, wyrok z 20 lutego 1979 r., Rewe-Zentral AG przeciwko Bundesmonopolverwaltung für 
Branntwein, sprawa 120/78, Zb. Orz. (1979) 00649, wyrok z 24 listopada 1993 r., Postępowanie karne 
przeciwko Bernard Keck i Daniel Mithouard, sprawy połączone C-267/91 oraz C-268/91, Zb. Orz. (1993)  
I-06097. Z kolei do wiodących orzeczeń podejmujących kwestię ochrony praw podstawowych należą: wyrok z 
12 czerwca 2003 r., Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge przeciwko Republik 
Österreich, sprawa C-112/00, Zb. Orz. (2003) I-05659, wyrok z 14 października 2004 r., Omega Spielhallen- 
und Automatenaufstellungs-GmbH przeciwko Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, sprawa C-36/02, Zb. 
Orz. (2004) I-09609, gdzie rozstrzygając konflikt pomiędzy równoważnymi prawami, i.e. prawami 
podstawowymi i wolnościami gospodarczymi, Trybunał dał pierwszeństwo prawom podstawowym, po to by w 
orzeczeniach: Viking (wyrok z 11 grudnia 2007 r., International Transport Workers’ Federation i Finnish 
Seamen’s Union przeciwko Viking Line ABP i OÜ Viking Line Eesti, sprawa C-438/05, Zb. Orz. (2007) I-10779) 
oraz Laval (wyrok z 18 grudnia 2007 r., Laval un Partneri Ltd przeciwko Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 
Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan I Svenska Elektrikerförbundet, sprawa C-341/05, 
Zb. Orz. (2007) I-11767) zmienić swoje pierwotne stanowisko, dając pierwszeństwo wolnościom gospodarczym. 
14 Prezentowany tutaj punkt widzenia jest szeroko podzielany w literaturze przedmiotu, zob. np.: P.R. Dubinsky, 
The essential function of federal courts: the European Union and the United States compared, “Am. J. Comp. 
L.”, vol. 42, no. 2, 1994, s. 346, zob. też: T. Horsley, Reflections on the role of the Court of Justice as the 
“motor” of European integration: Legal limits to judicial lawmaking, CMLR, vol. 50, iss. 4, 2013, s. 931-964. 
W literaturze przedmiotu prezentowane jest również inne stanowisko, podkreślające rolę i znaczenie sądów 
krajowych z uwagi na to, że decyzja w sprawie przedłożenia pytań do TS jest wyłączną sprawą sądów, przy 
czym sądy ostatniej instancji są zobowiązane do przedkładania pytań prejudycjalnych, nadto stanowisko 
Trybunału (wykładnia prawa unijnego, pierwotnego jak i pochodnego) nie ma charakteru wiążącego dla sądów 
państw członkowskich, chociaż sądy przyjmują i stosują się do linii orzeczniczej TS. Zob. J.H.H. Weiler, The 
Essential (and Would-Be Essential) Jurisprudence of the European Court of Justice: Lights and Shadows Too 
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Nie bez znaczenia jest również fakt, że Trybunał w istotny sposób przyczynia się do zmian jakim 

poddawana jest Unia, wprowadzając elementy federalizmu i konstytucjonalizmu. 

Badanie roli jaką pełni TS oraz wpływu jaki wywiera na proces konstytucjonalizacji UE, 

poprzez odwoływanie się do wzorców państw demokratycznych, zwłaszcza państw federalnych oraz 

do federalnych modeli sądownictwa konstytucyjnego, jest podyktowane nie tylko wymogami 

metodologicznymi pracy. Charakter rozwiązań systemowych przyjętych w UE wskazuje wyraźnie na 

to, że właściwym kontekstem odniesienia (i tym samym najlepszym wzorcem) jest system federalny, 

zwłaszcza model niemiecki (zbliżony do federalizmu kooperatywnego) i północnoamerykański (bliski 

federalizmowi dualistycznemu). Mając nadto na uwadze, z jednej strony, znaczenie orzecznictwa Sądu 

Najwyższego (dalej: SN) dla północno-amerykańskich procesów integracyjnych, z drugiej natomiast, 

rolę jaką pełni TS na gruncie europejskim, należy powiedzieć, że zarówno w pierwszym jak i w 

drugim przypadku mamy do czynienia nie tylko z sądami najwyższymi stojącymi na straży jedności 

prawa (przy czym TS pozostaje sądem międzynarodowym), ale także sądami konstytucyjnymi, 

niezależnie od faktu, że de nomine nimi nie są15. 

Złożoność rozpatrywanej problematyki jest m.in. powodem trudności terminologicznych. 

Można powiedzieć, że jest to problem częsty w przypadku prac traktujących o nowych zjawiskach 

społecznych, czy też dopiero co kształtujących się, podlegających permanentnej zmianie strukturach, 

gdzie szereg pojęć nie zostało jeszcze w pełni ugruntowanych. Osobny problem stanowią terminy 

obcojęzyczne, niemające jeszcze utrwalonych w języku polskim swoich oficjalnych odpowiedników. 

Ostatnia rewizja traktatowa, będąca efektem wejścia w życie traktatu lizbońskiego, wprowadza zmiany 

terminologiczne, znika bowiem nazwa Wspólnota Europejska (dalej: WE), natomiast w jej miejsce 

pojawia się Unia (TFUE)16. Ta pozornie niewielka zmiana, sankcjonująca wcześniejszą praktykę, 

stwarza problem wszędzie tam, gdzie rozważania odnoszone są do stanu prawnego sprzed 1 grudnia 

2009 roku. Wcześniejszy, dychotomiczny podział na Wspólnoty (EWWiS [do lipca 2002 r.], EWEA, 

WE) i Unię (UE) zapewniał lepszą czytelność. Działania podejmowane przez wspólne instytucje w 

ramach Wspólnoty (TWE) prowadzone były w oparciu o tzw. metodę wspólnotową, właściwą dla 

organizacji o szczególnym, ponadnarodowym charakterze, w której zachodzą procesy integracyjne, 

natomiast Unia (TUE) działająca w oparciu o zasadę współpracy międzyrządowej państw, spełniała 

kryteria klasycznej organizacji międzynarodowej. Obecnie mamy jednolitą strukturę, przy czym 

obowiązują dwa traktaty, i.e. TUE i TFUE, co sprawia, że mamy do czynienia z różnymi 

                                                                                                                                                         
[w:] The Future of the European Judicial System in a Comparative Perspective, I. Pernice, J. Kokott, C. 
Saunders (eds), Nomos, Baden-Baden 2006, s. 117-127. Dodać należy, że skutek orzeczenia TS jest szerszy niż 
tylko proste przełożenie egra omnes bowiem Trybunał nie utrzymuje, że dany akt prawny narusza prawo Unii 
lecz, że dana treść normatywna narusza prawo Unii i tym samym każdy akt prawny, który zawiera tę treść jest 
uważany za naruszający prawo Unii, co więcej, nawet akty prawne mające inną treść lecz będące tożsame w 
rozumieniu Trybunału, są także uważane za naruszające prawo Unii. Zob. V.F Comella, Constitutional Courts 
and Democratic Values. A European Perspective, Yale University Press, New Haven, London 2009, s. 135. 
15 Na temat integracyjnej roli SN USA zob. P. Hay, R.D. Rotunda, The U.S. federal system: legal integration in 
the American experience, Giuffre, Milano 1982, s. 353. 
16 Art. 1 akapit 3 TUE stanowi: „Unia zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym”. 
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rozwiązaniami (ponadnarodowość i międzyrządowość), w połączeniu z różnymi metodami (integracja 

i współpraca państw), a tym samym z różnymi reżimami prawnymi, co więcej, poza strukturą Unii 

pozostaje Europejska Wspólnota Energii Atomowej (dalej: EWEA), zwana Euratomem17. Dlatego też 

terminologia zastosowana w pracy uwzględnia, co zrozumiałe, najnowszy stan formalno-prawny, 

natomiast wszędzie tam, gdzie rozważania dotyczyć będą okresu sprzed wejścia w życie TL, nadal 

używany będzie termin Wspólnota (obok terminu Unia) i analogicznie prawo wspólnotowe (obok 

prawa unijnego). 

Podstawowa hipoteza badawcza pracy sprowadza się do twierdzenia, że w UE zachodzi proces 

stopniowej konstytucjonalizacji, w którym istotną rolę odgrywa TS, pełniący funkcje sądu 

konstytucyjnego. W procesie tym również ważną rolę pełnią sądy konstytucyjne państw 

członkowskich co pozwala twierdzić, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które można określić 

mianem wielopoziomowego sądownictwa konstytucyjnego. Natomiast otwartą pozostaje kwestia 

charakteru relacji pomiędzy TS UE a sądami konstytucyjnymi państw członkowskich, wymagająca 

ustalenia czy mamy do czynienia z konfrontacją i rywalizacją czy raczej z dialogiem i współpracą. 

Początkowe rozdziały pracy mają na celu ukazanie szerszego kontekstu, istotnego z punktu 

widzenia dalszych rozważań. Konstrukcję taką uzasadnia rozwojowy charakter procesu 

konstytucjonalizacji Unii, który zapoczątkowany został z chwilą powołania do życia Wspólnot 

Europejskich. Należy nadmienić, że w procesie tym uczestniczą różni aktorzy: państwa członkowskie 

wraz z sądami konstytucyjnymi, instytucje Unii wraz z TS, a także jednostki, wszędzie tam, gdzie w 

grę wchodzi ochrona praw podstawowych. 

W rozdziale pierwszym przybliżone zostaną najważniejsze etapy procesu integracji, w 

kontekście kolejnych traktatów reformujących oraz zmian, istotnych z punktu widzenia europejskiego 

procesu zjednoczeniowego. Natomiast ze względu na wagę problemu ochrony praw podstawowych, 

zarówno w UE jak i w państwach członkowskich, praw, które nierzadko stają się przedmiotem 

rywalizacji pomiędzy ustawodawcą krajowym i prawodawcą europejskim oraz sędzią krajowym (sądy 

konstytucyjne) i sędzią europejskim (TS UE oraz Trybunał Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności [dalej: TEKPCiPW]), kwestia ochrony praw podstawowych zostanie 

również przybliżona w rozdziale wprowadzającym18. Należy powiedzieć, że sam akt przyznania 

jednostce praw (jako wolności gospodarczych czy też jako praw podstawowych), których może 

dochodzić na drodze sądowej, ma także istotne znaczenie dla procesu konstytucjonalizacji Unii, 

                                                 
17 W latach 50. XX w. na mocy traktatu paryskiego ustanowiona została EWEA, z kolei na mocy traktatów 
rzymskich ustanowione zastały: EWEA i EWG. Traktat paryski zawarty został na 50 lat, tak więc w 2002 roku w 
miejsce EWWiS utworzony został Fundusz Badań Węgla i Stali, który zarządza aktywami Wspólnoty. Wraz z 
wejściem w życie TL, EWEA pozostaje poza ramami Unii, przy czym utrzymany został funkcjonalny związek 
pomiędzy UE i EWEA, bowiem niektóre postanowienia TUE i TFUE znajdują również zastosowanie do EWEA, 
jak np. postanowienia odnoszące się do instytucji. Zob. art. 106a ust. 1 TEWEA. 
18 W UE ma też miejsce inny, równie ważny konflikt, pomiędzy prawami podstawowymi, z jednej strony, a 
wolnościami gospodarczymi, z drugiej. Zob. L. Garlicki, Cooperation of courts: The role of supranational 
jurisdictions in Europe, “Int'l J. Const. L.”, vol. 6, iss. 3-4, s. 509-530. 



 14 

następuje bowiem upodmiotowienie jednostki, przez co Unia staje się wspólnotą nie tylko państw lecz 

także obywateli. 

Rozdział drugi poświęcony zostanie TS UE. Zawierać będzie omówienie miejsca TS w 

systemie instytucjonalnym Unii oraz roli jaką pełni Trybunał w kształtowaniu podstaw prawnych, i.e. 

zasad w oparciu o które funkcjonuje dziś Unia. Zasady takie jak: zasada pierwszeństwa czy zasada 

bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego (obecnie unijnego), zostały wypracowane w drodze 

prointegracyjnej (przyjaznej Unii) wykładni postanowień traktatowych. Pamiętać należy też o roli jaką 

TS odegrał na polu ochrony praw podstawowych, wyprowadzając je m.in. z konstytucyjnych tradycji 

wspólnych dla państw członkowskich, przyczyniając się tym samym do postępującej 

konstytucjonalizacji Unii. 

Rozdział trzeci dotyczyć będzie procesu konstytucjonalizacji UE. Szczególne miejsce 

poświęcone zostanie rozważaniom odnoszącym się do konstytucji europejskiej – kluczowa kwestia dla 

konstytucjonalizacji UE. To z kolei implikuje konieczność wyjścia poza prawno-międzynarodowe 

ramy rozważań, jako że konstytucja jest aktem prawa wewnętrznego, właściwym dla państwa, Unia 

natomiast, pomimo wyjątkowej, jak chcą niektórzy quasi-państwowej struktury, pozostaje organizacją 

międzynarodową, opartą na traktatach prawa międzynarodowego. Przytoczone zostaną także 

argumenty na poparcie tezy, że UE istotnie podąża drogą stopniowej konstytucjonalizacji, jak również 

na okoliczność, że istnieją podstawy dla uznania traktatów europejskich za akty o randze 

konstytucyjnej. 

Kwestie związane z sądownictwem konstytucyjnym przedstawione zostaną w rozdziale 

czwartym. Omówione zostaną dwa modele kontroli konstytucyjności prawa, mianowicie model 

kontroli zdecentralizowanej, którego odwzorowanie stanowi sądownictwo konstytucyjne Stanów 

Zjednoczonych Ameryki i charakterystyczny dla Europy model grecki (zwany też modelem 

mieszanym) oraz model kontroli scentralizowanej, dokonywanej przez wyspecjalizowane sądy 

konstytucyjne, czego dobrym przykładem jest model niemiecki z Federalnym Trybunałem 

Konstytucyjnym (dalej: FTK)19. Znajdą się w nim również rozważania potwierdzające tezę, że TS 

pełni funkcje sądu konstytucyjnego20, korespondującą z tezą o postępującym procesie 

konstytucjonalizacji Unii oraz o wielopoziomowym sądownictwie konstytucyjnym. 

                                                 
19 W polskiej literaturze przedmiotu stosowany jest termin Federalny Trybunał Konstytucyjny, chociaż w 
dosłownym tłumaczeniu należałoby mówić o Federalnym Sądzie Konstytucyjnym (Bundesverfassungsgericht). 
20 W literaturze przedmiotu TS jest nazywany sądem międzynarodowym, konstytucyjnym, administracyjnym, 
cywilnym, a także sądem pracy. Już w latach 80. Hans von der Groeben pisał: „Die Errichtung des Europäischen 
Gerichtshofs war vor allem aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit erfolgt (…) Nur von 
wenigen wurde damals allerdings erkannt, dass damit nicht nur ein europäisches Zivil- und Verwaltungsgericht, 
sondern ein Verfassungsgericht geschaffen wurde, dessen Entscheidungen für die Verfassung der Gemeinschaft 
und die Beziehungen der Gemeinschaft zu den Mitgliedstaaten von grundlegender Bedeutung werden sollten.“ 
H. von der Groeben, Aufbaujahre der Europäischen Gemeinschaft: das Ringen um den Gemeinsamen Markt und 
die Politische Union (1958-1966), Nomos, Baden-Baden 1982, s. 264-265. Podobnie też Anita Wolf-
Niedermaier, zdaniem której TS: „(…) kann als Verwaltungs-, Zivil-, oder Schiedsgericht tätig werden – und 
auch als Verfassungsgericht.“ A. Wolf-Niedermaier, Der Europäische Gerichtshof zwischen Recht und Politik. 
Der Einfluß des EuGH auf die föderale Machtbalance zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
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Stosunek sądów konstytucyjnych do postępującego procesu integracji oraz zmian jakie 

zachodzą w Unii stanowić będzie przedmiot analizy w ostatnim, piątym rozdziale pracy. Rozwinięta 

zostanie myśl, że wraz z procesem integracji europejskiej na znaczeniu zyskują sądy powszechne i 

administracyjne, natomiast sądownictwu konstytucyjnemu przypadła rola definiowania 

nieprzekraczalnych granic dla przenikania prawa Unii w porządki prawne państw członkowskich21. 

Sądy konstytucyjne nie tylko, że nie przyjmują zasady supremacji prawa unijnego (wyjątek stanowi 

Konstytucja Irlandii), lecz przywiązują szczególne znaczenie do kwestii ochrony praw podstawowych 

oraz tożsamości narodowej (tożsamości konstytucyjnej22). To z kolei kreuje konflikt pomiędzy, z 

jednej strony, TS UE, z drugiej natomiast, sądami konstytucyjnymi. W rozdziale tym podjęta zostanie 

również próba zdefiniowania wzajemnych relacji łączących TS z sądami konstytucyjnymi, mianowicie 

czy jest to wspomniany już konflikt, czy może przeważają elementy współpracy i dialogu. Podstawę 

analizy stanowić będzie wybrane orzecznictwo sądów konstytucyjnych, istotne z punktu widzenia 

relacji jaka łączy TS i sądy konstytucyjne państw członkowskich. 

Praca ma charakter analityczno-porównawczy. Obok analizy tekstów źródłowych zastosowana 

zostanie komparatystyka prawnicza. Metoda językowo-logiczna, określana też jako metoda formalno-

dogmatyczna będzie miała zastosowanie wszędzie tam, gdzie prowadzona będzie analiza tekstów 

prawnych (postanowień traktatowych, orzecznictwa TS UE i sądów konstytucyjnych); z kolei metoda 

porównawcza będzie miała zastosowanie tam, gdzie konieczne będzie odwołanie się do utrwalonych 

wzorców (rozwiązań systemowych), jak np. w rozważaniach dotyczących konstytucji, czy 

sądownictwa konstytucyjnego. Stosując prawno-porównawczą metodę badawczą założono, że 

porównywane instytucje charakteryzuje minimum istotnych cech wspólnych23. Ponadto w pracy 

zastosowanie znajdą elementy analizy systemowej oraz instytucjonalno-prawnej. Będą miały miejsce 

także częste odwołania do piśmiennictwa naukowego oraz kierowanie się stanowiskiem autorytetów. 

                                                                                                                                                         
Mitgliedstaaten, Nomos, Baden-Baden 1997, s. 41. Z kolei Daniel Sarmiento twierdzi, że: „Direct effect, as 
stated in Van Gend & Loss was a development of international law by an international court.” D. Sarmiento, 
National Voice and European Loyalty [w:] The European Court of Justice and the autonomy of the member 
state, H.-W Micklitz., B. de Witte (eds), Intersentia, Cambridge, Antwerp, Portland 2012, s. 343. 
21 W piśmiennictwie naukowym wyraźnie rozróżnia się pomiędzy systemem prawa krajowego, a krajowym 
porządkiem prawnym. System prawny państwa tworzą tylko te akty prawne, które należą do źródeł prawa 
danego systemu, z kolei elementami wewnętrznego porządku prawnego mogą być także akty prawne należące do 
innych systemów prawnych, i.e. akty prawne nienależące do źródeł prawa krajowego, lecz obowiązujące i 
stosowane w krajowym porządku prawnym na mocy zobowiązań międzynarodowych i konstytucyjno-prawnej 
legitymizacji. A. Kustra, Przepisy i normy integracyjne w konstytucjach wybranych państw członkowskich UE, 
TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 87. 
22 Zob. opinia AG Miguela Poiaresa Maduro przedstawiona 8 października 2008 r. w sprawie Michaniki AE 
przeciwko Ethniko Symvoulio Radiotileorasis i Ypoyrgos Epikrateias (sprawa C-213/07), pkt 31. Rzecznik 
Generalny stanął na stanowisku, że tożsamość narodowa obejmuje tożsamość konstytucyjną, a jej zachowanie 
jest obowiązkiem Unii. 
23 Zdaniem Bogusława Banaszaka prowadząc badania porównawcze należy przestrzegać dwóch podstawowych 
warunków: porównywalności oraz jednorodności badanych instytucji, zasad i rozwiązań ustrojowych. Zob. B. 
Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 43. Komparatystyka prawnicza polega bowiem na zestawianiu cech 
względnie jednorodnych, w celu stwierdzenia tego co jest identyczne, podobne i różne. Zob. R. Tokarczyk, 
Komparatystyka prawnicza, wyd. 9, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 31. 
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Jak słusznie zauważa Bogusław Banaszak, komparatystyka prawnicza w obszarze prawa 

konstytucyjnego, wraz z prawno-porównawczą metodą badawczą, dostarcza niezbędnych informacji 

na temat sposobów rozwiązywania zadań, przed którymi stają dziś państwa demokratyczne24. Dodać 

należy, że badania porównawcze zyskują na znaczeniu w dobie globalizacji i rosnącej 

współzależności, a także postępujących procesów integracji międzynarodowej i regionalnej, której 

najbardziej rozwiniętym przykładem jest integracja regionalna w Europie, wywierająca znaczący 

wpływ na zmiany społeczne i ustrojowe, dokonujące się we współczesnych państwach. Badania 

porównawcze dostarczają też ważnych informacji na temat nowych zjawisk (struktur, rozwiązań 

systemowych, etc.) w których obecne są rozwiązania typowe dla organizmów państwowych, dzięki 

którym możliwe jest ich lepsze poznanie i właściwie opisanie. Ponadto zastosowanie metody 

porównawczej umożliwia konfrontowanie ze sobą różnych sytuacji, co z kolei pozwala na 

wyodrębnienie zarówno cech wspólnych jak i różnic25. W badaniach prowadzonych w europejskiej 

przestrzeni prawnej zastosowanie metody porównawczej niesie z sobą jeszcze inną, dodatkową 

korzyść, mianowicie pozwala stwierdzić, że krajowe porządki prawne nie tylko podzielają tradycje 

konstytucyjne, lecz również, że są wiązane wspólnymi zasadami i regułami26. 
W podstawowej części praca opiera się na analizie materiałów źródłowych, i.e. tekstów aktów 

prawnych (traktaty, oficjalne dokumenty) oraz na orzecznictwie sądów konstytucyjnych, a także na 

ustaleniach teoretycznych i poglądach doktryny zawartych w piśmiennictwie naukowym. Z uwagi na 

to, że konstytucjonalizacja UE należy do problemów szeroko dyskutowanych w nauce, w pracy 

omówione zostaną ważniejsze kwestie poruszane w literaturze przedmiotu oraz zarysowany zostanie 

stan badań nad konstytucjonalizmem w UE. Praca uwzględnia w znacznym stopniu najnowszą, 

dostępną literaturę naukową, w tym prace polskich autorów, opublikowane w formie artykułów i 

monografii, poświęconych problemom konstytucjonalizacji UE. W realizacji tematu niniejszej 

rozprawy okazały się bardzo pomocne prace polskich autorów, podejmujących problemy związane z 

prawem konstytucyjnym, prawem europejskim oraz prawem międzynarodowym. Pisząc te słowa mam 

przede wszystkim na myśli prace autorskie i pod redakcją Tomasza Koncewicza27, Katarzyny Kubuj i 

Jana Wawrzyniaka28, a przede wszystkim Krzysztofa Wójtowicza29. Natomiast z pozycji 

                                                 
24 B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 30, zob. też: E.J. Eberle, The Methodology of Comparative Law, 
“Roger Williams U. L. Rev.”, vol. 16, iss. 1, s. 51-72, D. Watkins, M. Burton (eds), Research methods in law, 
Routledge, London, New York 2013 oraz F.C. Mayer, Die Bedeutung von Rechts- und Verfassungsvergleichung 
im europäischen Verfassungsverbund [w:] Verfassungswandel im europäischen Staaten- und Verfassungsbund, 
Beiträge der Ersten Göttinger Gespräche zum deutschen und europäischen Verfassungsrecht vom 15. bis 17. Juni 
2006, Ch. Calliess (Hrsg.), Mohr Siebeck, Tubingen 2007, s. 167-185. 
25 G. della Cananea, Così è (Se vi pare)? Germany, Italy, and European Integration after the Treaty of Lisbon 
[w:] Europe's constitutional challenges in the light of the recent case law of national constitutional courts. 
Lisbon and beyond, J.M. Beneyto, I. Pernice (eds), Nomos, Baden-Baden 2011, s. 170. 
26 Loc. cit. 
27 T.T. Koncewicz, Zasada jurysdykcji powierzonej Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. O 
jurysdykcyjnych granicach i wyborach w dynamicznej „wspólnocie prawa”, wyd. 2, Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2009. 
28 K. Kubuj, J. Wawrzyniak (red.), Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa 2011. 
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obcojęzycznych wskazać należy przede wszystkim na opracowania pod redakcją Jürgena Schwarze30 

oraz Jose Marii Beneyto i Ingolfa Pernice’a31. 

Niniejsza rozprawa oparta została na źródłach i literaturze w znacznej mierze obcojęzycznej. 

Obok prac polskojęzycznych, wykorzystane zostały publikacje w językach: angielskim, niemieckim 

oraz francuskim, na które składają się monografie i artykuły naukowe. Na użytek niniejszej pracy 

została przyjęta zasada, że wszędzie tam, gdzie nie utrwaliły się jeszcze na gruncie piśmiennictwa 

naukowego polskie odpowiedniki, podane zostaną terminy obcojęzyczne. Osobny problem stanowi 

brak urzędowych przekładów w języku polskim niektórych oficjalnych dokumentów, a także orzeczeń 

TS, zwłaszcza tych, z okresu poprzedzającego wstąpienie Polski do UE oraz z oczywistych względów, 

brak tłumaczeń na język polski orzecznictwa sądów konstytucyjnych państw członkowskich. W tym 

stanie rzeczy przytaczane będą teksty w wersji anglo lub francuskojęzycznej. Podobny problem 

pojawia się wówczas gdy dla lepszego oddania znaczenia frazy zamieszczany będzie, niezależnie od 

autorskiego przekładu, w przypisie tekst w języku oryginału, jako bardziej adekwatny z prawnego i 

naukowego punktu widzenia, co w przypadku nauk prawnych może mieć istotne znaczenie32. 

Przedstawiona praca jest wynikiem rozwijanych zainteresowań badawczych autorki, 

koncentrujących się wokół takich zagadnień jak: proces integracji europejskiej, instytucje i system 

polityczny UE, ustroje polityczne państw współczesnych, federalizm państwowy i międzynarodowy33, 

ochrona praw podstawowych w UE, w szczególności zaś prawo konstytucyjne, prawo UE, a także 

konstytucjonalizm i sądownictwo konstytucyjne.  

Praca powstała dzięki możliwości prowadzenia badań naukowych w polskich i zagranicznych 

ośrodkach uniwersyteckich. Osobom, które przyczyniły się do jej powstania zarówno od strony 

organizacyjnej jak i naukowej składam w tym miejscu wyrazy podziękowania. Osobne podziękowania 

i wyrazy wdzięczności należą się promotorowi pracy Panu prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu 

bez którego zachęty i pomocy praca ta nie mogłaby doczekać się realizacji. 

Unia Europejska jest dynamicznie rozwijającą się strukturą, która wciąż dostarcza materiału 

dla badań, stawiając więcej pytań niż udzielając gotowych odpowiedzi, natomiast kwestia 

                                                                                                                                                         
29 K. Wójtowicz, Sądy konstytucyjne wobec prawa Unii Europejskiej, wyd. Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 
Warszawa 2012. 
30 J. Schwarze (Hrsg.), Das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit, Bd. I, 
Nomos, Baden-Baden 2012. 
31 J.M. Beneyto, I. Pernice (eds), Europe's constitutional challenges in the light of the recent case law of national 
constitutional courts. Lisbon and beyond, Nomos, Baden-Baden 2011. 
32 Powoływanie się na teksty publikowane w języku prowadzenia sprawy, czy na teksty publikowane w językach 
roboczych Unii, jest uzasadnione jakością tłumaczeń. Przykładowo w wyroku TS z 21 września 2005 r., w 
sprawie Ahmed Ali Yusuf i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji 
Wspólnot Europejskich, sprawa T-306/01, Zb. Orz. (2005) II-03533 w pkt 156 oraz w pkt 260 w wersji 
anglojęzycznej czytamy odpowiednio: “the constitutional architecture of the pillars” oraz “basic constitutional 
charter”, z kolei w wersji francuskojęzycznej znajdujemy: «l'architecture constitutionnelle des piliers» oraz «la 
charte constitutionnelle de base», natomiast wersja polskojęzyczna stanowi odpowiednio: „struktura filarów” 
oraz „aktem zasadniczym”. W wersji polskojęzycznej brakuje wyraźnego odwołania do konstytucji, co dla 
niniejszych rozważań ma istotne znaczenie. 
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konstytucjonalizacji Unii, pomimo że Unia nie jest państwem, pojawia się coraz częściej w dyskursie 

nie tylko naukowym, uzasadniając potrzebę prowadzenia pogłębionych badań. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
33 Zob. D. Kabat-Rudnicka, Zasada federalna a integracja ponadnarodowa. Unia Europejska między 
federalizmem dualistycznym a kooperatywnym, Lettra-Graphic, Kraków 2010. 
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„Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist in 
der dreifacher Hinsicht ein Phänomen des Rechts: 
Sie ist Schöpfung des Rechts, sie ist Rechtsquelle, 
und sie ist Rechtsordnung.”34 

1. Proces integracji europejskiej i jego prawne implikacje 

1.1. Od traktatów rzymskich do traktatu ustanawiającego Unię Europejską 

Idee zjednoczeniowe na kontynencie europejskim mają już swoją historię jako powracający 

motyw w myśli politycznej Europy. Pozostawały jednakże w fazie deklaracji i projektów aż do 

początku lat 50. XX w. Zjednoczona Europa jako twór rzeczywisty, a nie tylko wzniosła i ulotna idea, 

lecz konkretny plan działania, stała się treścią Deklaracji Schumana, ogłoszonej 9 maja 1950 roku35. 

Deklaracja36, która stawiała sobie za cel poddanie całej francusko-niemieckiej produkcji węgla i stali 

pod wspólny zarząd oraz utworzenie organizacji otwartej na państwa europejskie, zawierała także inny 

cel, jakim była federacja europejska. Deklaracja Schumana poprzedziła utworzenie pierwszej 

wspólnoty, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (dalej: EWWiS)37, która miała stanowić – zgodnie z 

zamysłem ojców założycieli – pierwszy etap na drodze do utworzenia federacji europejskiej38. 

Wkrótce po utworzeniu EWWiS podjęte zostały działania na rzecz politycznego zjednoczenia 

Europy. Opracowany został projekt wspólnoty obronnej oraz wspólnoty politycznej, przy czym brak 

zdecydowanej woli politycznej ze strony niektórych państw przesądził o tym, że pomimo daleko 

idącego zaawansowania projektów, nie udało się ich sfinalizować39. Traktat ustanawiający Europejską 

Wspólnotę Obronną (dalej: TEWO) został zaprzepaszczony już na etapie końcowym w trakcie jego 

ratyfikacji, na skutek odrzucenia przez francuskie Zgromadzenie Narodowe. Fiasko Europejskiej 

Wspólnoty Obronnej (dalej: EWO) pociągnęło za sobą wycofanie się z praktycznie gotowego projektu 

Europejskiej Wspólnoty Politycznej (dalej: EWP), który jako następny czekał na realizację. Nieudane 

próby na polu politycznej integracji skierowały wysiłki zjednoczeniowe w stronę integracji 

gospodarczej. Na mocy traktatów rzymskich (1957 r.) ustanowione zostały: Europejska Wspólnota 

Gospodarcza (dalej: EWG) oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej (dalej: EWEA), znana pod 

                                                 
34 W. Hallstein, Die Europaische Gemeinschaft, Econ Verlag, Düsseldorf, Wien, 1973, s. 33. 
35 Zob. J. Łaptos, Europa jedna czy dwie? Projekty i koncepcje integracji europejskiej w latach 1944–1950, 
Abrys, Kraków 1994; zob. też: Schuman-Plan: Erklärung der französischen Regierung über eine gemeinsame 
deutsch-französische Schwerindustrie [w:] Der Aufbau Europas. Pläne und Dokumente 1945–1980, J. Schwarze 
(Hrsg.), Osang Verlag, Bonn 1980. 
36 Deklaracja przygotowana została przez Jeana Monneta, natomiast została przedstawiona opinii publicznej 
przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana. 
37 TEWWiS zwany także traktatem paryskim, został podpisany 18 kwietnia 1951 r., natomiast wszedł w życie 25 
lipca 1952 r. Z uwagi na to, że przewidziany był na lat 50, 23 lipca 2002 r. przestał obowiązywać, zaś w jego 
miejsce utworzony został Fundusz Badań Węgla i Stali. 
38 Zob. tekst Deklaracji Schumana w: J. Łaptos, Europa … op. cit., s. 114-115, zob. też tekst Deklaracji na 
stronie: L'infrastructure de recherche sur la construction européenne: www.cvce.eu 
39 Projekt EWO zwany Planem Plevena, spotkał się z poparciem ze strony państw członkowskich EWWiS, 
chociaż do projektu zdystansowała się Wielka Brytania, podobnie jak wcześniej uczyniła to w stosunku do 
TEWWiS. 30 sierpnia 1954 r. francuskie Zgromadzenie Narodowe odmówiło ratyfikacji traktatu EWO, co z 
kolei oznaczało zakończenie prac nad traktatem EWP. Zob. C. Parsons, Showing Ideas as Causes: The Origins 
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nazwą Euratomu. W tym samym czasie (25 marca 1957 r.) dochodzi do zawarcia porozumienia w 

sprawie wspólnych instytucji, a nieco później podpisania traktatu o połączeniu instytucji (1965 r.)40. Z 

innych ważniejszych wydarzeń należy odnotować pierwszy poważny kryzys we Wspólnocie (EWG), 

który zakończył się zawarciem tzw. kompromisu luksemburskiego41, powrót do planów integracji 

politycznej (1961 r. i 1962 r.)42, plan Wernera w sprawie utworzenia unii gospodarczej i monetarnej 

(1970 r.) oraz plan Genscher-Colombo  (1981 r.), który otworzył drogę do uchwalenia Deklaracji o UE 

(1983 r.)43. Ważnym wydarzeniem politycznym stało się przeprowadzenie w 1979 roku wyborów 

deputowanych do Parlamentu Europejskiego (dalej: PE) w oparciu o zasadę bezpośredniości i 

powszechności44. Parlament, którego deputowani pochodzili z wyborów bezpośrednich, podjął prace 

na rzecz znacznie bardziej ścisłego związku państw i narodów, przygotowując projekt traktatu 

ustanawiającego UE (1984 r.), który już wówczas – zdaniem niektórych – posiadał cechy konstytucji 

dla jednoczącej się Europy45. 

Powstałe w wyniku prac konferencji międzyrządowych kolejne traktaty reformujące weszły w 

życie po przejściu procedur ratyfikacyjnych. Były to: Jednolity Akt Europejski (1 lipiec 1987 r.), 

traktat z Maastricht (1 listopad 1993 r.)46, traktat z Amsterdamu (1 maj 1999 r.), traktat z Nicei (1 luty 

2003 r.)47 oraz aktualnie obowiązujący traktat z Lizbony (1 grudzień 2009 r.)48. Przełomowe znaczenie 

miał traktat z Maastricht (dalej: TM), który był nie tylko kolejnym traktatem reformującym, lecz także 

traktatem ustanawiającym Unię Europejską. Ważną cezurę wyznacza przyjęcie w grudniu 2000 roku 

Karty Praw Podstawowych (dalej: KPP)49, początkowo w formie niewiążącej deklaracji, a następnie 

podniesionej do rangi wiążącego prawnie aktu normatywnego. Kolejnym kamieniem milowym było 

przyjęcie w październiku 2004 roku traktatu konstytucyjnego (dalej: TK), który stanowił niewątpliwe 

novum w procesie integracji europejskiej. TK nie tylko upraszczał strukturę lecz również wprowadzał 

istotne zmiany w postaci takich elementów jak: hymn, dewiza zjednoczeni w różnorodności, ustawy 

europejskie, ministrowie Unii, etc., świadczące – zdaniem niektórych – o zamiarze przekształcania 

                                                                                                                                                         
of the European Union, IO, vol. 56, no. 1, 2002, s. 47-84, a także: W. Loth, Der Weg nach Europa. Geschichte 
der europäischen Integration 1939–1957, Vandenhoeck & Ruprecht, 2 Aufl., Göttingen 1991. 
40 W oparciu o porozumienie z 25 marca 1957 r. utworzone zostało Zgromadzenie oraz TS, jako wspólne 
instytucje dla EWWiS, EWG i EWEA, a także Komitet Ekonomiczno-Społeczny dla EWG i EWEA. Z kolei 
traktat z 8 kwietnia 1965 r., który wszedł w życie 1 lipca 1967 r. ustanowił wspólną Radę i Komisję. 
41 Extraordinary session in Luxembourg of the Council, January 1966 (Bull. EC 3/1966, s. 9). 
42 Więcej nt. planów Foucheta zob. J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii 
Europejskiej 1950–2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, 
Societas, Kraków 2006, s. 116-120. 
43 Zob. Solemn Declaration on the European Union (Bull. EC 6/1983, s. 26-32). 
44 Zob. Act concerning the election of the representatives of the Assembly by direct universal suffrage (JO 1976 
L 278/1). 
45 Zob. J. Schwarze, R. Bieber, Eine Verfassung für Europa. Von der Europäischen Gemeinschaft zur 
Europäischen Union, Nomos, Baden-Baden 1984. 
46 Zob. Z. Czachór, Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, Alfa, Wrocław 
2004. 
47 Zob. też: Z. Czachór, Traktat z Nicei – początek końca reformowania Unii Europejskiej. Analiza zapisów 
traktatowych [w:] Unia Europejska po Traktacie Nicejskim, Z. Czachór (red.), UKIE, Warszawa 2002, s. 55-72. 
48 Zob. J. Barcz (red.), Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa 2008. 
49 Zob. F. Jasiński, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ABC, Warszawa 2003. 
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Unii w organizm państwowy (czy quasi-państwowy), co z kolei wzbudziło falę obaw w państwach 

członkowskich i odbiło się zdecydowanie na przebiegu procesu ratyfikacyjnego, w wyniku którego 

traktat został odrzucony przez Francję, a następnie przez Holandię. 

Planowanie i kierowanie procesem integracji europejskiej sprowadzało się generalnie do 

dwóch trybów, w stosunku do siebie komplementarnych i konkurencyjnych zarazem, realizowanych w 

ramach polityki pogłębiania (deepening) i poszerzania (widening). Po fazie pogłębiania następowało 

poszerzanie, oznaczające przyjęcie do Unii (wcześniej do Wspólnot) nowej grupy państw. Punkt 

wyjścia stanowił tzw. twardy rdzeń ugrupowania zwany europejską szóstką od liczby państw 

założycielskich (Francji, Niemiec, Włoch oraz państw Beneluksu). Każde kolejne rozszerzenie 

opatrywano dodatkowo nazwą zwyczajową wskazującą na kierunek ekspansji terytorialnej Wspólnoty 

(Unii). Ostatnie rozszerzenia Unii, które dokonały się na kierunku Europy Środkowo-Wschodniej i 

Południowej mają szczególne znaczenie, zamykają bowiem etap zimnowojennych podziałów 

kontynentu. Warto podkreślić, że rozszerzenie na Wschód wyróżnia się przyjęciem największej jak 

dotąd grupy nowych państw do Unii, która z europejskiej szóstki stała się Unią liczącą aktualnie 28 

państw50. 

1.2. Traktat konstytucyjny i traktat lizboński 

Od lat 50. XX w., i.e. od powołania do życia pierwszych Wspólnot, zmieniał się nie tylko 

zasięg lecz także charakter procesów integracyjnych. I chociaż kwestie gospodarcze odgrywały nadal 

rolę pierwszoplanową, proces integracji zaczął stopniowo obejmować sprawy społeczne i polityczne. 

Mając na uwadze kwestię konstytucjonalizacji UE, szczególną uwagę zwracają dwa ostatnie traktaty, 

mianowicie traktat konstytucyjny i traktat lizboński. 

Podpisany 29 października 2004 roku w Rzymie traktat konstytucyjny był nie tylko kolejnym 

traktatem reformującym, lecz oznaczał zmianę jakościową, ustanawiał bowiem konstytucję dla 

Europy. Ze zmian jakie wprowadzał uwagę zwracają te postanowienia, które wprowadzają wyraźny 

rozdział kompetencji pomiędzy UE i państwami członkowskimi, dokonując podziału na kompetencje 

wyłączne Unii, kompetencje dzielone z państwami członkowskimi oraz działania wspierające, 

koordynujące i uzupełniające Unii51. Inna ważna zmiana, chociaż dokonująca się bardziej w warstwie 

symbolicznej, dotyczyła instrumentów prawnych przyjmowanych przez instytucje Unii, którymi miały 

być: ustawy europejskie, europejskie ustawy ramowe, rozporządzenia europejskie, decyzje 

europejskie, zalecenia i opinie52, co więcej, akty prawne miały być, co do zasady, przyjmowane w 

drodze głosowania większościowego. TK ustanawiał ponadto stanowisko przewodniczącego Rady 

Europejskiej i ministra spraw zagranicznych Unii53, zmniejszał też liczbę komisarzy w taki sposób, 

                                                 
50 Rozszerzenia Wspólnot (od listopada 1993 r. Unii) miały miejsce w latach: 1973, 1981, 1986, 1995, 2004, 
2007 i 2013. 
51 Art. I-12 TK do art. I-18 TK. 
52 Art. I-33 TK do art. I-36 TK. 
53 Art. I-22 ust. 1 TK i art. I-28 ust. 1 TK. 
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aby odpowiadała proporcji 2/3 wszystkich państw członkowskich54, a przede wszystkim ujednolicił 

strukturę zastępując TWE i TUE55. 

TK wprowadzał także istotne zmiany w obszarze bezpieczeństwa i obrony: poszerzał zakres 

misji petersberskich, wzywał do ustanowienia wspólnej polityki obronnej i postawienia przez państwa 

członkowskie do dyspozycji Unii potencjałów cywilnych i wojskowych oraz ustanawiał Europejską 

Agencję Obrony56. TK umożliwiał prowadzenie działań przez grupę państw w ramach tzw. 

wzmocnionej współpracy oraz wprowadzał klauzulę solidarnościową57, wzywał Unię do zapewnienia 

spójności pomiędzy polityką i działaniami58, wprowadzał mechanizm umożliwiający wystąpienie z 

Unii59, poszerzał kompetencje Unii w obszarze prawa karnego materialnego oraz wskazywał na 

konieczność zapewnienia przejrzystości działań w Unii60. 

Nie można nie zauważyć istotnego novum, jakim było włączenie do tekstu traktatu KPP oraz 

zobowiązania Unii do przystąpienia do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności (dalej: EKPCiPW)61. Traktat podkreślał rolę parlamentów narodowych dla rozwoju 

demokracji w Unii62, zwiększał uprawnienia PE63, wprowadzał instytucję inicjatywy obywatelskiej64, 

odwoływał się też do takich zasad jak: zasada demokratycznej równości, zasada demokracji 

przedstawicielskiej, zasada demokracji uczestniczącej oraz zasada przejrzystości prac instytucji, 

organów i jednostek organizacyjnych Unii65. 

Niezależnie od tego, że TK wnosił nową jakość do procesów integracyjnych, stanowił 

(podobnie jak wcześniejsze traktaty) kompromis pomiędzy dążeniem, z jednej strony, do coraz 

ściślejszego związku państw i narodów, wzmacniając pozycję UE na arenie międzynarodowej, z 

drugiej natomiast, interesami narodowymi, wzmacniając pozycję i rolę państw członkowskich w samej 

Unii. TK utrzymał jako obowiązującą regułę jednomyślnego głosowania w odniesieniu do spraw w 

obszarze WPZiB66, współpracy w sprawach karnych67, prawa rodzinnego68 oraz podatków 

pośrednich69. Ponadto w obszarze WPZiB państwa członkowskie mogły powoływać się na żywotne 

interesy narodowe70, w obszarze prawa karnego działania Unii miały być ograniczone do wydawania 

                                                 
54 Art. I-26 ust. 6 TK. 
55 Zob. art. IV-437 ust. 1 TK i art. IV-438 ust. 1 TK. 
56 Zob. art. I-41 ust. 3 akapit 2 TK. 
57 Art. I-44 TK i art. I-43 TK, zob. też: A. McMahon, The Proposed Constitution for Europe - Towards an 
effective Union or a Federal Superstate? A Sceptical Perspective, “Trinity C.L. Rev.”, vol. 8, no. 1, 2005, s. 134. 
58 Art. III-115 akapit 1 TK. 
59 Art. I-60 TK. 
60 Zob. A. McMahon, The Proposed … op. cit., s. 135. 
61 Zob. część II TK i art. I-9 ust. 2 TK. 
62 A. McMahon, The Proposed … op. cit., s. 136. 
63 Art. I-34 ust. 1 TK. 
64 Art. I-47 ust. 4 TK. 
65 Część I tytuł VI TK. 
66 Art. I-40 ust. 6 TK i art.I-41 ust. 2 i ust. 4 TK. 
67 Art. III-270 ust. 2 lit. d TK, art. III-271 ust. 1 TK i art. III-274 ust. 4 TK. 
68 Art. III-269 ust. 3 TK. 
69 Art. III-171 akapit 1 TK. 
70 Art. III-300 ust. 2 akapit 2 TK. 
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ustaw ramowych71, natomiast w przestrzeni bezpieczeństwa, obrony i polityki zagranicznej państwa 

zachować miały prawo inicjatywy ustawodawczej72. TK wprowadzał również tzw. hamulec 

bezpieczeństwa73 oraz nakładał na Unię zobowiązanie do respektowania równości państw i 

poszanowania tożsamości narodowych74. Zakres zmian traktatowych obejmował również wymiar 

symboliczny (flaga, hymn, dewiza zjednoczeni w różnorodności75) w celu wzmocnienia tożsamości 

samej Unii. 

Z uwagi na odrzucenie TK w referendum narodowym we Francji i Holandii, na spotkaniu 

Rady Europejskiej (dalej: RE) w Brukseli (21-22 czerwca 2007 r.), zapadła decyzja o zwołaniu 

konferencji międzyrządowej, która zajęła się opracowaniem nowego traktatu. Konferencja zakończyła 

prace 13 grudnia 2007 roku uzgodnieniem tekstu nowego traktatu - traktatu lizbońskiego. TL w 

odróżnieniu od niedoszłego TK, jest kolejnym traktatem reformującym, odchodzącym od retoryki i 

symboliki konstytucyjnej, co najwyraźniej wpłynęło na uspokojenie nastrojów i pomogło w jego 

przyjęciu przez państwa członkowskie. Co istotne, TL w znacznej mierze powiela rozwiązania jakie 

zawierał TK. TL wprowadza nowe stanowiska, przy czym rezygnuje z nazewnictwa jakie proponował 

TK, przywraca (czy raczej zachowuje) dotychczasowe nazewnictwo aktów prawnych, rezygnuje z 

elementów symboliki, powiela zasadę kompetencji powierzonych, zasadę pomocniczości i 

proporcjonalności, zwiększa rolę parlamentów narodowych w sprawach Unii76, jak również dopuszcza 

możliwość wystąpienia państwa członkowskiego z Unii. Za godne uwagi novum należy uznać 

ujednolicenie struktury instytucjonalnej oraz zastąpienie TWE traktatem o funkcjonowaniu UE. 

Odnosząc się do zmian instytucjonalnych, uwagę zwraca RE, która staje się instytucją UE77. 

Tworzy się stanowisko przewodniczącego RE78, wzmocnieniu ulega pozycja PE, bowiem zwykła 

procedura (wcześniej procedura współdecydowania) staje się podstawową procedurą prawodawczą 

Unii, a Rada UE, co do zasady, podejmuje decyzje w głosowaniu większościowym79. Co zaś się tyczy 

prezydencji w Radzie UE, jest ona sprawowana przez ustalone grupy trzech państw członkowskich, 

tworzonych na zasadzie równej rotacji, uwzględniającej różnorodność i równowagę geograficzną 

państw80. TL nie wprowadza zasadniczych zmian odnośnie do miejsca i roli Komisji Europejskiej 

(dalej: KE) w systemie instytucjonalnym Unii, chociaż przewiduje zmiany w jej składzie81. Novum 

                                                 
71 Art. III-271 ust. 1 TK. 
72 Art. I-40 ust. 6 TK, art. I-41 ust. 4 TK, art. I-42 ust. 3 TK oraz art. I-59 ust. 2 TK. 
73 Hamulec bezpieczeństwa pozwala na przekazanie projektu aktu prawnego do oceny do Rady Europejskiej, 
zob. art. III-136 ust. 2 TK i art. III-271 ust. 3 TK. 
74 Art. I-5 ust. 1 TK. 
75 Art. I-8 TK. 
76 Zob. też: S. Dudzik, Unia Europejska i Wspólnoty Europejskie – podstawowa charakterystyka [w:] Ustrój 
Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, P. Sarnecki (red.), Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, 
s. 19 et seq. 
77 Art. 13 ust. 1 TUE. 
78 Art. 15 ust. 5 i ust. 6 TUE. 
79 Art. 238 ust. 2 i ust. 3 TFUE. 
80 Zob. art. 16 ust. 9 TUE oraz Deklaracja nr 9 odnosząca się do art. 16 ust. 9 Traktatu o Unii Europejskiej 
dotycząca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady. 
81 Zob. art. 17 ust. 4 i ust. 5 TUE. 
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stanowi utworzenie (obok stanowiska przewodniczącego RE) stanowiska wysokiego przedstawiciela 

ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który przejmuje funkcje pełnione przez komisarza 

odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne, i który jest zarazem wiceprzewodniczącym KE82. 

W kontekście tematu niniejszej rozprawy należy zwrócić uwagę na system sądownictwa UE, 

chociaż TL nie wprowadza tutaj większych zmian. Zgodnie z postanowieniami TL, TS UE tworzą: TS 

(dalej: Trybunał), Sąd (odpowiadający Sądowi Pierwszej Instancji [dalej: SPI]) oraz sądy 

wyspecjalizowane (odpowiadające izbom sądowym)83, przy czym TS i Sąd tracą status odrębnych 

instytucji. TL nie wprowadza również większych zmian w zakresie jurysdykcji Trybunału, jakkolwiek 

należy odnotować fakt, że kontroli podlegają także akty RE w zakresie, w jakim zmierzają do 

wywołania skutków prawnych wobec podmiotów trzecich, co więcej, ochrony swoich prerogatyw 

poszukiwać może Komitet Regionów (dalej: KR), podobnie jak ma to już miejsce w przypadku 

Trybunału Obrachunkowego (dalej: TO) i Europejskiego Banku Centralnego (dalej: EBC)84. 

TL jest piątym traktatem reformującym (nie licząc traktatu o połączeniu instytucji z połowy lat 

60. oraz traktatów budżetowych z lat 70.). Niezależnie od znaczącego wkładu do procesu integracji 

europejskiej, nie idzie on w swych rozwiązaniach tak dalece (przynajmniej w warstwie symbolicznej) 

jak czynił to TK. I chociaż powiela większość postanowień TK, to jednak nie wprowadza zmiany 

jakościowej, otwiera natomiast drogę do permanentnej zmiany, poprzez wprowadzenie uproszczonej 

procedury zmiany traktatów85. Takiemu rozumowaniu przeciwstawić można tezę, że TL rezygnuje 

jedynie ze szczególnego rodzaju konstytucji86, natomiast zmiany jakie wprowadza są zmianami 

konstytucyjnymi, przydaje bowiem KPP taką samą moc prawną jaką mają traktaty87, definiuje 

obywatelstwo Unii i zasady demokratyczne leżące u jej podstaw88, wprowadza instytucję inicjatywy 

obywatelskiej89, umieszcza PE w czołówce unijnych instytucji, kwalifikując go jako instytucję 

reprezentującą obywateli Unii90, oraz ustanawia system kompetencji przyznanych Unii wraz z 

zasadami i procedurami umożliwiającymi korzystanie z nich91. 

1.3 Tożsamość prawno-międzynarodowa Unii Europejskiej 

Przyjęta w pracy metoda porównawcza wymaga zdefiniowania właściwego wzorca dla 

prawno-porównawczych odniesień. Prowadzić do tego będzie w pierwszym rzędzie postawienie 

pytania o tożsamość UE. W literaturze przedmiotu spotykamy się z różnymi odpowiedziami na tak 

                                                 
82 Zob. art. 18 TUE. 
83 Zob. art. 19 ust. 1 TUE. 
84 Zob. art. 263 akapit 3 TFUE. 
85 Art. 48 ust. 6 i ust. 7 TUE. 
86 I. Pernice, Introduction: Achievements and Challenges – The European Union, its Constitutional Courts and 
the Perspectives after Lisbon [w:] Europe's constitutional challenges in the light of the recent case law of 
national constitutional courts. Lisbon and beyond, J.M. Beneyto, I. Pernice (eds), Nomos, Baden-Baden 2011,  
s. 9. 
87 Art. 6. ust. 1 TUE. 
88 Art. 9 TUE do art. 12 TUE. 
89 Art. 11 ust. 4 TUE. 
90 Art. 13 ust. 1 tiret 1 TUE i art. 14 ust. 2 TUE. 
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postawione pytanie. Najczęściej określa się UE jako organizację międzynarodową, ale też jako 

strukturę sui generis, a niekiedy również jako strukturę quasi-państwową, rozumianą jako państwo 

federalne in statu nascendi. Widać stąd, że nie ma jednego, powszechnie akceptowanego stanowiska, 

natomiast te, prezentowane w literaturze przedmiotu, różnią się w zależności od przyjętego a priori 

kontekstu odniesienia. 

Z perspektywy prawnej UE jest organizacją międzynarodową92, choć szczególną i wyjątkową, 

którą wyróżnia ponadnarodowy charakter93. Podstawę dla działań Unii wyznaczają postanowienia 

traktatowe, i.e. traktaty prawa międzynarodowego, których stronami są państwa członkowskie – 

wysokie umawiające się strony. Traktaty ustanawiające UE (wcześniej Wspólnoty) różnią się jednak 

od klasycznych umów międzynarodowych, wiążą bowiem swoimi postanowieniami nie tylko państwa 

lecz również obywateli94, co więcej, prawo unijne (wcześniej prawo wspólnotowe), zarówno 

pierwotne jak i pochodne, ma pierwszeństwo w porządkach prawnych państw członkowskich, tworząc 

nowy, autonomiczny porządek prawny95. To z kolei sprawia, że traktaty, a zwłaszcza TFUE, 

postrzegany jest – przez część autorów – jako konstytucja jednoczącej się Europy96. 

                                                                                                                                                         
91 Art. 5 ust. 1 i ust. 2 TUE oraz art. 2 TFUE do art. 6 TFUE. 
92 Zob. też: J. Galster, O tak zwanej ontologii Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska w dobie przemian 
ustrojowych: zagadnienia systemowe i instytucjonalne, J. Galster (red.), TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2013,  
s 13-32. 
93 Ponadnarodowość nie jest terminem traktatowym. Jest natomiast odnoszona do Unii jako organizacji 
międzynarodowej o szczególnym charakterze, a także do niektórych instytucji. Innymi słowy, ponadnarodowość 
odnoszona jest do wspólnotowości (w odróżnieniu od międzyrządowości), do integracji (w odróżnieniu od 
współpracy państw). Zdaniem Jerzego Kranza ponadnarodowość jest właściwym terminem na określenie 
nowego i oryginalnego porządku wykonywania władzy publicznej, który przejawia się w takich cechach jak: 
przekazywanie niektórych kompetencji na rzecz Unii, tworzącej autonomiczny porządek prawny, gdzie Unia 
stanowi centrum prawodawcze i wykonuje w określonym traktatowo zakresie władzę publiczną; szczególna 
równowaga pomiędzy instytucjami Unii w stanowieniu prawa, w tym niezależność członków niektórych 
instytucji; bezpośrednie obowiązywanie i stosowanie prawa unijnego w krajowych porządkach prawnych oraz 
pierwszeństwo stosowania przed normami prawa krajowego; wyłączna jurysdykcja TS, który zapewnia jednolite 
stosowanie prawa unijnego, i który sprawuje kontrolę nad legalnością działań instytucji Unii oraz uchwalanych 
przez nie norm prawnych. J. Kranz, Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej, Societas 
Vistulana, Kraków-Warszawa 2007, s. 71-72. Natomiast zdaniem Stuarta Scheingolda ponadnarodowość 
oznacza, że rządy państw członkowskich w sprawach przewidzianych w traktatach, pozostają związane 
decyzjami instytucji Unii. S.A. Scheingold, The Rule of Law in European Integration. The Path of the Schuman 
Plan, Greenwood Press, Westport Conn. 1965, s. 6, zob. też: E. Popławska, Organy i procedura stanowienia 
prawa wspólnotowego oraz udział w niej państw członkowskich [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w 
wewnętrznym porządku prawnym, M. Kruk (red. nauk.), wyd. Sejmowe, Warszawa 1997, s. 161-162. 
94 Zob. wyrok z 15 lipca 1964 r., Flaminio Costa przeciwko E.N.E.L., sprawa 6/64, Zb. Orz. (1964) 01141, gdzie 
czytamy: „(…) państwa, ustanawiając na czas nieokreślony Wspólnotę wyposażoną we własne instytucje, w 
osobowość i zdolność prawną, w zdolność do występowania we własnym imieniu w obrocie międzynarodowym, 
a w szczególności w rzeczywiste uprawnienia władcze, wynikające z ograniczenia kompetencji i przeniesienia 
uprawnień z tych państw na Wspólnotę, ograniczyły, jakkolwiek w wąskich dziedzinach, swoje suwerenne 
prawa i stworzyły w ten sposób system prawa mający zastosowanie do nich samych oraz do pochodzących z 
nich jednostek.” 
95 Zob. wyrok z 5 lutego 1963 r., NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos 
przeciwko Nederlandse administratie der belastingen, sprawa 26/62, Zb. Orz. (1963) 00003, gdzie czytamy: 
“(…) Wspólnota stanowi nowy porządek prawny w prawie międzynarodowym, na rzecz którego państwa 
ograniczyły, jakkolwiek tylko w wąskich dziedzinach, swoje prawa suwerenne, i którego normy znajdują 
zastosowanie nie tylko do państw członkowskich, ale i pochodzących z nich jednostek.” 
96 Zob. też: wyrok z 23 kwietnia 1986 r., Parti écologiste "Les Verts" przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, 
sprawa 294/83, Zb. Orz. (1986) 01339, a także: opinia z 14 grudnia 1991 roku, Projekt porozumienia między 
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Szereg argumentów przemawia za postrzeganiem UE jako organizacji międzynarodowej. Unia 

powstała w oparciu o traktat prawa międzynarodowego, którego stronami są państwa i pomimo, że 

Unia wyraża zgodę na przyjęcie nowych państw (stosowną decyzję podejmuje Rada stanowiąc 

jednomyślnie po zasięgnięciu opinii Komisji oraz po uzyskaniu zgody PE udzielanej większością 

głosów wszystkich członków), to umowa taka zawierana jest pomiędzy państwami członkowskimi a 

państwem aplikującym, następnie zaś jest ratyfikowana przez wysokie umawiające się strony zgodnie 

z wymogami konstytucyjnymi97. Równie istotne jest to, że Unia może podjąć decyzję o zawieszeniu 

niektórych praw członkowskich, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu w Radzie98, 

chociaż z drugiej strony, państwo członkowskie może podjąć suwerenną decyzję o wystąpieniu z 

Unii99, bądź też skorzystać z prawa opt-out i tym samym nie uczestniczyć w niektórych wspólnych 

przedsięwzięciach. W takiej Unii najważniejszą instytucją pozostaje RE (organ międzyrządowy), która 

nie tylko definiuje kierunki i priorytety polityczne Unii, lecz przede wszystkim reprezentuje interesy 

państw członkowskich100. Do innych, typowych rozwiązań międzyrządowych należy: system rotacji 

prezydencji101, zasada przyznania jednoznacznie definiująca granice kompetencji Unii102, a także 

zmieniające się granice Unii – cecha charakterystyczna dla organizacji międzynarodowej, nie zaś dla 

struktury państwowej103. 

Z kolei tym, co może przemawiać za rozumieniem UE jako struktury quasi-państwowej jest 

posiadanie przez Unię osobowości prawnej104, zdolności prawnej i zdolności do czynności 

prawnych105, utrzymywanie stosunków z państwami trzecimi oraz korzystanie na terytorium państw 

członkowskich z przywilejów i immunitetów106. Nadto Unia posiada instytucje, które podejmują 

działania typowe dla władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz dysponuje własnymi 

dochodami. Do innych atrybutów państwowości należy zaliczyć obywatelstwo UE wraz z prawem do 

swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, głosowania i 

kandydowania w wyborach do PE i w wyborach lokalnych, korzystania z ochrony dyplomatycznej i 

                                                                                                                                                         
Wspólnotą z jednej strony a państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z drugiej 
strony o Europejskim Obszarze Gospodarczym, opinia 1/91, Zb. Orz. (1991) I-06079, pkt 20-21 gdzie czytamy: 
“(…) traktat EWG, choć zawarty w formie umowy międzynarodowej, stanowi kartę konstytucyjną wspólnoty 
opartej na zasadzie praworządności. Według utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości traktaty 
Wspólnot ustanowiły nowy porządek prawny w prawie międzynarodowym, na rzecz którego państwa 
ograniczają w coraz szerszym zakresie swoje prawa suwerenne i którego podmiotami są nie tylko państwa 
członkowskie, ale i pochodzące z nich jednostki (…) Najistotniejszymi cechami w ten sposób ustanowionego 
porządku prawnego Wspólnot są w szczególności jego pierwszeństwo przed prawem państw członkowskich oraz 
bezpośrednia skuteczność wielu postanowień, które stosują się do ich obywateli i do nich samych.” 
97 Zob. Art. 49 akapit 2 TUE. 
98 Zob. Art. 7 ust. 3 TUE. 
99 Zob. Art. 50 ust. 1 TUE. 
100 Art. 15 ust. 1 i ust. 2 TUE. 
101 Art. 16 ust. 9 TUE w zw. z art. 236 akapit 1 lit. b TFUE. 
102 Art. 5 ust. 1 TUE. 
103 Zob. też: S.C. Sieberson, Did Symbolism Sink the Constitution? Reflections on the European Union’s State-
like Attributes, “U.C. Davis J. Int’l L. & Pol’y”, vol. 14, no. 1, 2007, s. 5-16. 
104 Art. 47 TUE. 
105 Art. 335 TFUE. 
106 Art. 343 TFUE. 
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konsularnej innego państwa członkowskiego na terytorium państwa trzeciego, kierowania petycji do 

PE, odwoływania się do rzecznika praw obywatelskich (dalej: RPO) oraz zwracania się do instytucji i 

organów doradczych Unii107, a także prawo dostępu do dokumentów instytucji, organów i jednostek 

organizacyjnych Unii108, prawo do ochrony danych osobowych109 oraz obywatelskie prawo inicjatywy 

ustawodawczej110. Unia uznaje prawa, wolności i zasady o których stanowi KPP oraz prawa 

podstawowe gwarantowane w EKPCiPW111, odwołuje się też do zasad demokracji przedstawicielskiej, 

demokracji bezpośredniej i demokracji uczestniczącej112. Natomiast najbardziej wyrazistym symbolem 

państwowości jest wspólna waluta euro113. 

W grupie argumentów przemawiających za Unią jako organizacją międzynarodową można 

wyodrębnić również i te, w świetle których UE jest, w odróżnieniu od klasycznej organizacji 

międzynarodowej, organizacją międzynarodową nowego typu o złożonym charakterze114. Nie sposób 

też nie zauważyć argumentów, w świetle których UE jawi się jako porządek konstytucyjny. Zdaniem 

Franza C. Mayera europejski porządek prawny jest porządkiem szczególnym, wykraczającym poza 

paradygmat międzynarodowego prawa publicznego, podążającym za paradygmatem 

konstytucyjnym115. W podobnym duchu wypowiada się J.H.H. Weiler, który już na początku lat 90. 

pisał, że ‘system operacyjny’ Wspólnoty nie jest już regulowany przez ogólne zasady prawa 

międzynarodowego publicznego, lecz przez międzypaństwową strukturę rządową, zdefiniowaną przez 

zasady konstytucyjne116. Jak więc nietrudno zauważyć, Unia nie poddaje się prostej, jednoznacznej 

klasyfikacji. 

                                                 
107 Art. 20 ust. 2 lit. d TFUE. 
108 Art. 15 ust. 3 TFUE. 
109 Art. 16 ust. 1 TFUE. 
110 Art. 11 ust. 4 TUE. 
111 Art. 6 ust. 1 i ust. 4 TUE. 
112 Zob. tytuł II TUE Postanowienia o zasadach demokratycznych. 
113 Zob. też: S.C. Sieberson, Inching toward EU Supranationalism? Qualified Majority Voting and Unanimity 
under the Treaty of Lisbon, “Va. J. Int'l L.”, vol. 50, no. 4, 2010, s. 926-929, a także: S.C. Sieberson, Did 
Symbolism … op. cit., s. 16-55. 
114 Zob. E. Cała-Wacinkiewicz, Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego, C.H. 
Beck, Warszawa 2007, s. 187. Podobne stanowisko prezentuje Mattias Kumm i Victor Ferreres Comella, 
zdaniem których: “Legal authority (...) either is derived from an act of an original constituent power or is derived 
from the states. In the first case the EU is itself a state, while in the second case it is an international institution 
(or at best an entity sui generis). As a state, the EU would be the ultimate legal authority; and its constitution 
would be the supreme law of the land. As an international organisation, in contrast, it would derive its authority 
from member states, and EU law would be applied domestically only as determined by national constitutional 
law.” M. Kumm, V.F. Comella, The primacy clause of the constitutional treaty and the future of constitutional 
conflict in the European Union, “Int'l J. Const. L.”, vol. 3, no. 2-3, 2005, s. 480. Natomiast tym co odróżnia Unię 
od organizacji międzynarodowej jest zakres i natężenie przypisanych jej kompetencji. Unia posiada kompetencje 
prawodawcze, wykonawcze i sądownicze w obszarach tradycyjnie zastrzeżonych dla państwa. Innym elementem 
jest unijna zasada rządów prawa, rozumiana jako sądowa kontrola władzy publicznej. G.C. Rodríguez Iglesias, 
Zur “Verfassung” der Europäischen Gemeinschaft [w:] Verfassungsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit im 
Zeichen Europas, J. Schwarze (Hrsg.), Nomos, Baden-Baden 1998, s. 49 i 60. 
115 “(...) the European legal order remains an original order, outside the public international law paradigm and 
driven by a constitutional paradigm.” F.C. Mayer, Competences-reloaded? The vertical division of powers in the 
EU and the new European constitution, “Int'l J. Const. L.”, vol. 3, no. 2-3, May 2005, s. 513. 
116 Zob. przypis 11. Więcej nt. zasad konstytucyjnych zob. F. Snyder, The unfinished constitution of the 
European Union: principles, processes and culture [w:] European Constitutionalism beyond the State, J.H.H. 
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Poszukując wspólnego mianownika uwzględniającego powyższe stanowiska należy przyjąć, 

że UE jest organizacją międzynarodową z charakterystycznym tylko dla niej porządkiem 

konstytucyjnym, a jednocześnie jest federacją117 (nie będąc państwem federalnym). I jak pisał Walter 

Hallstein, EWG w zamierzeniu jej twórców winna być częścią większej konstrukcji prowadzącej do 

federacji europejskiej, chociaż już teraz przedstawia sobą prefederalną konstrukcję, czego dowodzi jej 

konstytucyjna struktura118. 

UE jako federacja łączy w sobie zarówno elementy integracji jak i współpracy, centralizacji119 

i decentralizacji, wspólnotowości i międzyrządowości. Unia stanowi tertium genus w ramach szeroko 

rozumianej federacji, nie będąc konfederacją państw ani też państwem federalnym, lecz 

wielonarodową federacją120. Podstawą takiej wielonarodowej federacji jest wynegocjowany pakt 

konstytucyjny pomiędzy państwami, które wspólnie dzierżą władzę121. Paktu tego nie sposób 

sprowadzać do traktatu międzypaństwowego, ani też do klasycznej konstytucji, stanowi bowiem 

zaprzeczenie, z jednej strony, umownego z natury traktatu, z drugiej zaś, jednostronnej w swym 

charakterze konstytucji, wyrażając dialektyczny związek pomiędzy źródłem władzy i jej 

wykonywaniem, innymi słowy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie źródło władzy ma pochodzenie 

międzynarodowe, podczas gdy jej wykonywanie przynależy już do systemu konstytucyjnego w 

granicach zakreślanych przez państwa członkowskie122. 

W kontekście powyższych rozważań uwagę zwraca zasada pierwszeństwa, rozgraniczająca 

prawo unijne od klasycznego prawa międzynarodowego. Armin Hatje twierdzi wręcz, że bez zasady 

pierwszeństwa prawo UE byłoby zaledwie geograficznym oznaczeniem pochodzenia tradycyjnego 

prawa międzynarodowego, co więcej, dzięki zasadzie pierwszeństwa jednostka nie tylko jest 

przedmiotem prawa unijnego lecz jednocześnie staje się jego podmiotem, co z kolei pozwala jej na 

                                                                                                                                                         
Weiler, M. Wind (eds), CUP, Cambridge 2003, s. 60-62. Do zasad konstytucyjnych należy zaliczyć także zasadę 
proporcjonalności m.in. z uwagi na to, że znajduje zastosowanie w przypadku unieważniania prawa pochodnego, 
posiada więc nadrzędną moc, co daje podstawę do traktowania jej jako zasady konstytucyjnej. G. Gerapetritis, 
Proportionality in administrative law. Judicial review in France, Greece, England and in the European 
Community, Sakkoula, Athens 1997, s. 62. 
117 Twierdzenie, że UE nie jest federacją w znaczeniu państwa federalnego nie zmienia faktu, że charakteryzują 
ją te rozwiązania, które są właściwe dla struktur federalnych, mianowicie: (1) zasada bezpośredniego skutku 
prawa pierwotnego i pochodnego w porządkach prawnych państw członkowskich, (2) rozporządzenia, które 
wywierają skutki prawne w porządkach prawnych państw członkowskich oraz (3) dyrektywy, które wymagają 
od państw członkowskich pozytywnych działań w celu ich implementowania, w innym bowiem przypadku 
państwa narażają się na odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę. Zob. D.J. Meltzer, Member 
state liability in Europe and the United States, “Int'l J. Const. L.”, vol. 4, no.1, January 2006, s. 39-83. 
118 „Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft soll nach dem Willen ihrer Schöpfer Teil eines Aufbauwerks sein, 
das zur Föderation führt. Sie ist selbst bereits ein Präföderales Gebilde, wie sich an ihrer Verfassungsstruktur 
nachweisen läßt.” W. Hallstein, Die Europäische … op. cit., s. 36. 
119 Zob. też: R. Vaubel, Constitutional courts as promoters of political centralization: lessons for the European 
Court of Justice, “Eur. J. Law Econ.”, vol. 28, no. 3, 2009, s. 203-222. 
120 M. Seymour, A.-G. Gagnon (ed.), Multinational federalism: problems and prospects, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke 2012, s. 6. 
121 Ibidem, s. 88. 
122 Ibidem, s. 92. 
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skuteczne dochodzenie swoich praw, nawet w sytuacji gdy sprzeciwia się temu państwo123. Podobny 

punkt widzenia prezentuje Wiesław Skrzydło, zdaniem którego prawo wspólnotowe nie jest 

klasycznym prawem międzynarodowym, lecz opiera się na jednolitych zasadach systemowych, będąc 

zintegrowane z prawem wewnętrznym, a jednocześnie zachowuje swą autonomię; prawo to tworzy 

oryginalny porządek prawny, nie będąc ani prawem państw członkowskich ani też prawem federacji, 

stanowiąc zarazem integralną część porządków prawnych państw członkowskich124. 

1.4. Upodmiotowienie jednostki w prawie Unii Europejskiej 

Ochrona praw podstawowych na szczeblu UE ma istotne znaczenie nie tylko dla procesu 

konstytucjonalizacji Unii, lecz przede wszystkim z uwagi na to, że określa miejsce i rolę jednostki w 

procesie integracji europejskiej. W UE podmiotami praw i obowiązków są nie tylko państwa lecz 

również obywatele, którzy mogą skutecznie dochodzić swoich praw zarówno przed sądami krajowymi 

jak i unijnymi. Dodać należy, że wprowadzenie obywatelstwa Unii skutkowało nadaniem jednostkom 

równie ważnych praw politycznych. 

Do najważniejszych dokumentów odnoszących się do ochrony praw podstawowych w UE 

należą: EKPCiPW (dalej: Konwencja) i KPP (dalej: Karta). Należy odnotować fakt zakończenia 

negocjacji dotyczących przystąpienia UE do EKPCiPW125 oraz to, że na mocy postanowień TL, KPP 

stała się aktem prawnie wiążącym. Należy też zauważyć, że istotny wpływ na rozwój praw 

podstawowych w Unii wywarło orzecznictwo sądów konstytucyjnych, a zwłaszcza krytyka kierowana 

pod adresem UE z powodu niedostatecznego poziomu ochrony praw podstawowych, który – zdaniem 

sądów konstytucyjnych – nie dorównuje poziomowi ochrony jaki jest gwarantowany w państwach 

członkowskich. Nasuwa się jednakże wątpliwość, czy istotnie sądy konstytucyjne zainteresowane były 

skuteczną ochroną praw podstawowych we Wspólnotach, czy może kwestia ochrony praw 

podstawowych posłużyć miała jako pretekst dla zdefiniowania nieprzekraczalnych granic dla 

przenikania prawa wspólnotowego w krajowe porządki prawne? Czy wymieniana jako jedna z 

kluczowych wartości europejskich ochrona praw podstawowych ma aż tak duże znaczenie dla państw 

członkowskich, a jeśli istotnie tak jest, to dlaczego prawa podstawowe nie stały się udziałem traktatów 

założycielskich? UE jest przede wszystkim wspólnotą gospodarczą, co nie zmienia faktu, że posiada 

również cechy właściwe dla wspólnoty politycznej, społecznej, kulturowej, a nade wszystko 

                                                 
123 A. Hatje, Das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit [w:] Das Verhältnis von 
nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit, J. Schwarze (Hrsg.), Bd. I, Nomos, Baden-Baden 2012, 
s. 61. 
124 W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Verba, Lublin 2010, s. 461-462. Inny punkt widzenia zob. 
T. Moorhead, European Union Law as International Law, EJLS, vol. 5, iss. 1, Spring/Summer 2012, s. 126-143. 
125 18 grudnia 2014 roku TS wydał opinię w kwestii przystąpienia UE do EKPCiPW, gdzie w sentencji czytamy: 
„Porozumienie w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności nie jest zgodne z art. 6 ust. 2 TUE ani z Protokołem (nr 8) dotyczącym artykułu 6 
ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności”. Opinia z dnia 18 grudnia 2014 r., Przystąpienie Unii Europejskiej do 
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, opinia 2/13, Zb. Orz. (2013) 
dotychczas nieopublikowany. 
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wspólnoty prawnej. Gospodarczy par excellence charakter Wspólnot był jednym z powodów, dla 

których prawa podstawowe nie znalazły się wśród postanowień traktatowych, i z tego też względu 

pierwotne zainteresowanie prawami jednostek we Wspólnotach ograniczało się do ochrony praw 

uczestników obrotu gospodarczego. 

W traktatach rzymskich prawa podstawowe nie zostały uwzględnione, a przynajmniej nie 

zostały wyrażone wprost126, m.in. z uwagi na wspomniany gospodarczy charakter Wspólnot, choć w 

gruncie rzeczy to przecież w dziedzinie gospodarczej doszukiwano się związków z prawami 

podstawowymi. Traktaty nie tylko zobowiązywały państwa do zagwarantowania postępu 

gospodarczego i społecznego, lecz także zawierały postanowienia odnoszące się do takich praw jak: 

prawo do odpowiedniego poziomu życia127, prawo do swobodnego przemieszczania się128, prawo do 

zatrudnienia129, zakaz dyskryminacji130, prawo do odszkodowania131, a także zasada poszanowania 

prawa132, zasada demokratycznej kontroli133 oraz gwarancje proceduralne134. Faktem jest, że państwa 

członkowskie przywiązują duże znaczenie do kwestii praw podstawowych, czego dowodem jest 

przyjęcie Deklaracji w sprawie demokracji podczas spotkania na szczycie RE w Kopenhadze w 1978 

roku, gdzie przedstawiciele państw i szefowie rządów złożyli uroczyste zapewnienie następującej 

treści: 
„(...) poszanowanie i zachowanie demokracji przedstawicielskiej oraz praw człowieka w 

każdym państwie członkowskim jest elementem koniecznym przynależności do Wspólnot 

Europejskich.”135 
Prawa podstawowe uzyskały definitywnie podstawę traktatową w Jednolitym Akcie Europejskim 

(dalej: JAE)136, następnie zostały potwierdzone w TUE (Maastricht)137, natomiast aktualnie 

obowiązujący TL stanowi, że prawa podstawowe gwarantowane przez EKPCiPW (do której też 

odwoływały się wcześniejsze traktaty), stanowią część prawa Unii jako ogólne zasady prawa138. 

Postanowień odnoszących się, przynajmniej pośrednio, do praw podstawowych można 

doszukiwać się już w traktatach założycielskich, choć nie istniał wówczas szczegółowy katalog 

rzeczonych praw, a spowodowaną brakiem zaangażowania ze strony państw członkowskich lukę, 

                                                 
126 We wstępie do TEWG zawarte zostało zobowiązanie o następującej treści: „Zdecydowani zapewnić postęp 
gospodarczy i społeczny swych krajów poprzez wspólne działanie, usuwając bariery dzielące Europę, 
wyznaczając jako główny cel swoich wysiłków stałą poprawę warunków życia i pracy swoich narodów”. 
127 Art. 2 TEWG, art. 3 lit. i TEWG, art. 39 ust. 1 TEWG, art. 117 akapit 1 TEWG w zw. z art. 123 TEWG. 
128 Art. 3 lit. c TEWG, art. 48 ust. 1 TEWG w zw. z art. 123 TEWG. 
129 Art. 3 lit. i TEWG, art. 118 akapit 1 TEWG w zw. z art. 123 TEWG. 
130 Art. 7 akapit 1 TEWG, art. 37 ust. 1 TEWG, art. 48 ust. 2 TEWG oraz art. 119 TEWG. 
131 Art. 215 TEWG. 
132 Art. 164 TEWG, art. 173 TEWG oraz art. 179 TEWG. 
133 Art. 137 TEWG oraz art. 144 TEWG. 
134 Art. 167 TEWG. 
135 «(...) le respect et le maintien de la démocratie représentative et des droits de l’homme dans chacun des États 
membres constituent des éléments essentiels de l’appartenance aux Communautés européennes.» Déclaration 
sur la démocratie, Copenhague, 7 et 8 avril 1978 (Bull. EC 3/1978, s. 5). 
136 Zob. wstęp do JAE. 
137 Zob. art. F ust. 2 TUE (Maastricht), art. 6 ust. 1 TUE (Nicea), art. 6 ust. 1 i ust. 3 TUE (Lizbona). 
138 Art. 6 ust. 2 i ust. 3 TUE. 



 31 

zaczęło wypełniać orzecznictwo TS. Warto zauważyć, że początkowo TS odmawiał uznania praw, 

innych niż te, które były jednoznacznie wyrażone w traktatach. Trybunał nie wychodził poza literalną 

interpretację postanowień traktatowych139, uzasadniając swoje stanowisko m.in. tym, że jego 

kompetencja ogranicza się do stosowania prawa wspólnotowego140. Jednakże pod wpływem 

orzecznictwa sądów konstytucyjnych państw członkowskich, TS zmienił swoje pierwotne stanowisko, 

uznając prawa podstawowe, które wywodził z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw 

członkowskich oraz z traktatów międzynarodowych, których stronami są również państwa 

członkowskie. W orzeczeniu ERT czytamy: 
„(…) zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, prawa podstawowe stanowią integralną część 

ogólnych zasad prawa, których przestrzeganie zapewnia Trybunał. W tym celu Trybunał 

czerpie inspirację z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla Państw Członkowskich oraz z 

wytycznych dostarczanych przez umowy międzynarodowe dotyczące ochrony praw człowieka, 

przy których państwa członkowskie współpracowały lub do których przystąpiły.”141 

W podobnym duchu wypowiedział się rzecznik generalny (dalej: AG) w sprawie The Queen v. 

Ministry of Agriculture, wskazując na podstawę praw podstawowych Wspólnoty, jaką obok umów 

międzynarodowych stanowią tradycje konstytucyjne wspólne dla państw członkowskich142.  

TS zgodził się więc rozpatrywać prawo wspólnotowe, zarówno pierwotne jak i pochodne, z 

uwagi na zgodność z prawami podstawowymi, które – zdaniem Trybunału – stanowią integralną część 

ogólnych zasad prawa, wywodząc je z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich 

oraz z umów międzynarodowych, przy czym za najważniejszą podstawę uznał EKPCiPW143. Nie 

trzeba dodawać, że niezależnie od TS, w sprawie ochrony praw podstawowych zabierały również głos 

pozostałe instytucje Wspólnoty. We wspólnej deklaracji PE, Rada i KE podkreśliły znaczenie jakie 

przypisują ochronie praw podstawowych, wywodzonych z konstytucji państw członkowskich oraz 

EKPCiPW. W deklaracji czytamy: 
„(…) Parlament Europejski, Rada i Komisja podkreślają podstawowe znaczenie jakie 

przywiązują do ochrony praw podstawowych, wywodzonych w szczególności z konstytucji 

                                                 
139 Zob. np. wyrok z 4 lutego 1959 r., Friedrich Stork & Cie v. High Authority of the European Coal and Steel 
Community, case 1/58 (1959) English special edition 00017 oraz wyrok z 1 kwietnia 1965 r., Marcello Sgarlata 
and others v. Commission of the EEC, case 40/64 (1965) English special edition 00215, zob. też: A.G. Toth, The 
individual and European law, „Int'l & Comp. L.Q.”, vol. 24, no. 4, 1975, s. 667. 
140 Zob. P. Pescatore, Fundamental rights and freedoms in the system of the European Communities, „Am. J. 
Comp. L.”, vol. 18, iss. 2, 1970, s. 348. 
141 “(…) as the Court has consistently held, fundamental rights form an integral part of the general principles of 
law, the observance of which it ensures. For that purpose the Court draws inspiration from the constitutional 
traditions common to the Member States and from the guidelines supplied by international treaties for the 
protection of human rights on which the Member States have collaborated or of which they are signatories.” 
Wyrok z 18 czerwca 1991 r., Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE and Panellinia Omospondia Syllogon 
Prossopikou v. Dimotiki Etairia Pliroforissis and Sotirios Kouvelas and Nicolaos Avdellas and others (ERT), 
case C-260/89 (1991) ECR I-02925, par. 41. 
142 Zob. opinion of Mr Advocate General Gulmann delivered on 20 April 1993 w sprawie The Queen v. Ministry 
of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Dennis Clifford Bostock, case C-2/92 (1994) ECR I-00955, par. 30. 
143 Wyrok z 13 grudnia 1979 r., Liselotte Hauer v. Land Rheinland-Pfalz, case 44/79, (1979) ECR 03727. 
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państw członkowskich i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności.”144 

Pierwszą sprawą w której TS zajął aprobujące stanowisko w kwestii ochrony praw 

podstawowych była sprawa Stauder. Trybunał powiedział wówczas, że prawa podstawowe stanowią 

część ogólnych zasad prawa wspólnotowego, uznając jednocześnie swoją kompetencję w przedmiocie 

ich ochrony. W orzeczeniu czytamy: 
„(…) sporny przepis nie zawiera niczego co mogłoby naruszyć podstawowe prawa człowieka 

zawarte w ogólnych zasadach prawa wspólnotowego oraz chronione przez Trybunał.”145 

Orzekając następnie w sprawie Internationale Handelsgesellschaft Trybunał zaznaczył, że 

poszanowanie praw podstawowych stanowi integralną część ogólnych zasad prawa, chronionych przez 

Trybunał. Odwołał się również do konstytucyjnych tradycji wspólnych dla państw członkowskich jako 

źródła inspiracji dla wspólnotowej ochrony praw podstawowych zaznaczając jednocześnie, że ochrona 

praw podstawowych winna być gwarantowana w ramach struktur i celów Wspólnoty. W orzeczeniu 

tym czytamy: 
„(…) poszanowanie praw podstawowych stanowi integralną część ogólnych zasad prawa 

chronionych przez Trybunał Sprawiedliwości. Ochrona tych praw, inspirowana tradycjami 

konstytucyjnymi wspólnymi dla Państw Członkowskich, winna być zapewniona w ramach 

struktury i celów Wspólnoty.”146 

Wreszcie rozpatrując sprawę Nold TS powiedział, że nie może utrzymywać w mocy środków 

niezgodnych z prawami podstawowymi, gwarantowanymi w konstytucjach państw członkowskich. 

Zwrócił jednocześnie uwagę na będące źródłem prawa umowy międzynarodowe, stanowiące obok 

konstytucji państw członkowskich, wzorzec dla ochrony praw podstawowych we Wspólnocie. W 

orzeczeniu czytamy: 
“(…) Gwarantując te prawa, sąd jest zobowiązany czerpać inspirację z tradycji 

konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich, dlatego też nie może utrzymywać 

środków, które są niezgodne z podstawowymi prawami, uznanymi i chronionymi przez 

konstytucje państw. Podobnie, umowy międzynarodowe dotyczące ochrony praw człowieka, 

                                                 
144 “The European Parliament, the Council and the Commission stress the prime importance they attach to the 
protection of fundamental rights, as derived in particular from the constitutions of the Member States and the 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamentals Freedoms.” Joint Declaration by 
the European Parliament, the Council and the Commission (JO 1977 C 103/1). 
145 “(…) the provision at issue contains nothing capable of prejudicing the fundamental human rights enshrined 
in the general principles of Community law and protected by the Court.” Wyrok z 12 listopada 1969 r., Erich 
Stauder  v. City of Ulm – Sozialamt, case 29/69 (1969) ECR 00419, par. 7, zob. też: A. Wyrozumska, Jednostka 
w Unii Europejskiej [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, J. Barcz (red.), wyd. Prawo i 
Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003, s. 366. 
146 “(…) respect for fundamental rights forms an integral part of the general principles of law protected by the 
Court of Justice. The protection of such rights, whilst inspired by the constitutional traditions common to the 
Member States, must be ensured within the framework of the structure and objectives of the Community.” 
Wyrok z 17 grudnia 1970 r., Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide 
und Futtermittel, case 11/70 (1970) ECR 01125, par. 4. 
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przy których państwa członkowskie współpracowały lub do których przystąpiły, mogą 

dostarczyć wytycznych, którymi należy się kierować w ramach prawa wspólnotowego.”147 

Orzeczenia TS dowodzą istnienia wspólnotowej koncepcji praw podstawowych. Znajdujemy w nich 

potwierdzenie prawa do godności, zasadę proporcjonalności, prawo do własności, prawo do pracy oraz 

swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, praw, które mieszczą się w ramach wspólnotowej 

koncepcji praw podstawowych. TS potwierdził ponadto niektóre ogólne zasady prawa (poszerzając 

katalog praw podstawowych), jak również zasadę dobrej wiary, zasadę poszanowania praw nabytych 

oraz zasadę dobrej administracji148. 

Po raz pierwszy TS sięgnął do instrumentu prawa międzynarodowego jakim jest EKPCiPW w  

sprawie Rutili149. Podobne stanowisko zajął w sprawie Hauer, gdzie powołał się na Konwencję, 

stanowiąc, że prawo własności jest gwarantowane w porządku prawnym Wspólnot zgodnie z 

postanowieniami konstytucyjnymi państw członkowskich oraz protokołem EKPCiPW150. Kolejną 

sprawą w której Trybunał oparł się w swej analizie prawa do prywatności wyłącznie na 

postanowieniach Konwencji była sprawa Panasonic. W orzeczeniu tym uderza wyraźny brak 

odwołania do zasad konstytucyjnych151, co zdaje się wskazywać na przyjmowane przez Trybunał 

założenie, że gdy postanowienia Konwencji znajdują zastosowanie w kontekście wspólnotowym, 

EKPCiPW stanowi integralną część porządku prawnego Wspólnot (Unii)152. 

Prawa podstawowe, podobnie jak większość praw, nie mają charakteru absolutnego, podlegają 

bowiem ograniczeniom. Wypowiadając się w sprawie Nold TS zauważył, że jest rzeczą słuszną by 

prawa, o ile zaistnieje taka konieczność, zostały poddane ograniczeniom, które są uzasadnione 

nadrzędnymi celami realizowanymi przez Wspólnotę, zastrzegając jednocześnie, że nie może zostać 

naruszona istota rzeczonych praw. W orzeczeniu czytamy: 

                                                 
147 “(…) In safeguarding these rights, the court is bound to draw inspiration from constitutional traditions 
common to the member states, and it cannot therefore uphold measures which are incompatible with 
fundamental rights recognized and protected by the constitutions of those states. Similarly, international treaties 
for the protection of human rights on which the member states have collaborated or of which they are signatories, 
can supply guidelines which should be followed within the framework of community law.” Wyrok z 14 maja 
1974 r., J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung v. Commission of the European Communities, case 4/73 
(1974) ECR 00491, par. 13, zob. też: M. Lindfelt, Fundamental Rights in the European Union – Towards Higher 
Law of the Land? A Study of the Status of Fundamental Rights in a Broader Constitutional Setting, ÅBO 
Akademi University Press, Biskopsgatan, 2007, s. 30. 
148 L. Marcoux Jr, Le concept de droits fondamentaux dans le droit de la Communauté économique européenne, 
„Revue internationale de droit comparé”, vol. 35, n° 4, 1983, s. 712, zob. też: M. Wathelet, La Cour de justice et 
les droits de l’homme [w:] Les droits de l’homme dans les politiques de l’Union européenne, M.C. Soriano (dir.), 
Larcier, Bruxelles 2006, s. 14-15, H. Schäffer, Die Grundrechte im Spannungsverhältnis von nationaler und 
europäischer Perspektive, ZöR, vol. 62, nr 1, 2007, a także: M.F. Commichau, Nationales Verfassungsrecht und 
europäische Gemeinschaftsverfassung, Nomos, 2 Aufl., Baden-Baden 1998, s. 39. 
149 Wyrok z 28 października 1975 r., Roland Rutili v. Ministre de l’intérieur, case 36/75 (1975) ECR 01219,  
par. 32. 
150 Wyrok z 13 grudnia 1979 r., Liselotte Hauer v. Land Rheinland-Pfalz., case 44/79, (1979) ECR 03727,  
par. 17. 
151 Wyrok z 26 czerwca 1980 r., National Panasonic (UK) Limited v. Commission of the European Communities, 
case 136/79 (1980) ECR 02033. 
152 L. Marcoux Jr, Le concept ... op. cit., s. 714. 
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“(…) prawa własności (…) są chronione prawem, zawsze z zastrzeżeniem ograniczeń 

ustanowionych w interesie publicznym. W ramach wspólnotowego porządku prawnego, 

wydaje się być tak samo zasadne to, że prawa te winny, jeśli to konieczne, być przedmiotem 

pewnych ograniczeń usprawiedliwionych ogólnymi celami realizowanymi przez wspólnotę, 

pod warunkiem, że istota tych praw pozostaje nienaruszona.”153 

TS potwierdził powyższe stanowisko w kolejnych orzeczeniach, stanowiąc m.in. w takich sprawach 

jak Hauer i Wachauf, podkreślając raz jeszcze, że prawa podstawowe uznane przez Trybunał nie mają 

charakteru absolutnego. W orzeczeniu Wachauf czytamy: 
“Prawa podstawowe uznane przez Trybunał nie mają charakteru absolutnego, lecz winny być 

rozpatrywane w związku z ich funkcją społeczną. Tym samym, ograniczenia mogą być 

nakładane na korzystanie z tych praw (...) pod warunkiem, że ograniczenia te istotnie są zgodne 

z celami realizowanymi przez Wspólnotę w interesie ogólnym i nie stanowią, w odniesieniu do 

realizowanego celu, nieproporcjonalnej i niedopuszczalnej ingerencji, naruszającej istotę tych 

praw.”154 

Ograniczenia są więc możliwe, o ile podyktowane są ochroną interesu publicznego oraz są niezbędne 

dla osiągnięcia zamierzonego celu, a jednocześnie spełniają wymóg proporcjonalności155. 

Warto przypomnieć, że prawa podstawowe miały w pierwszym rzędzie służyć zapewnieniu 

ochrony praw jednostek przed naruszeniami ze strony instytucji europejskich, innymi słowy przed 

interwencją, która była nieuzasadniona. Trybunał oceniał więc, czy w drodze przyjęcia bądź 

zaniechania wydania aktu prawnego przez instytucje zostały naruszone prawa podstawowe. Nieco 

później Trybunał zaczął oceniać także działania państw członkowskich w kontekście ochrony praw 

podstawowych, poszerzając tym samym zakres stosowania wspólnotowych (obecnie unijnych) praw 

podstawowych156. 

Pierwsze traktaty nie nawiązywały wprost do praw podstawowych. Stosowne postanowienia 

pojawiły się dopiero w JAE, a następnie w TUE (Maastricht), ostatecznie zaś prawa podstawowe 

zostały skodyfikowane w KPP. W Karcie znalazły się uznane już wcześniej prawa, do poszanowania 

których zobowiązana była Wspólnota (a w dalszej konsekwencji Unia). Karta stoi na stanowisku 

niepodzielności praw człowieka, nie rozróżnia bowiem pomiędzy prawami obywatelskimi i 

                                                 
153 “(...) rights of ownership (…) are protected by law subject always to limitations laid down in accordance with 
the public interest. Within the community legal order it likewise seems legitimate that these rights should, if 
necessary, be subject to certain limits justified by the overall objectives pursued by the community, on condition 
that the substance of these rights is left untouched.” Wyrok z 14 maja 1974 r., J. Nold, Kohlen- und 
Baustoffgroßhandlung v. Commission of the European Communities, case 4/73 (1974) ECR 00491, par. 14. 
154 “The fundamental rights recognized by the Court are not absolute, however, but must be considered in 
relation to their social function. Consequently, restrictions may be imposed on the exercise of those rights (…) 
provided that those restrictions in fact correspond to objectives of general interest pursued by the Community 
and do not constitute, with regard to the aim pursued, a disproportionate and intolerable interference, impairing 
the very substance of those rights.” Wyrok z 13 lipca 1989 r., Hubert Wachauf v. Bundesamt für Ernährung und 
Forstwirtschaft, case 5/88 (1989) ECR 2609, par. 18. 
155 A. Wyrozumska, Jednostka ... op. cit., s. 373. 
156 S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, J. Barcz 
(red.), wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003, s. 187. 
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politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi, lecz wylicza prawa podług celu, odnosząc je do 

fundamentalnych wartości UE, do których zalicza: godność, wolność, równość, solidarność, 

obywatelstwo i sprawiedliwość157. Do czasu wejścia w życie TL, Karta pozbawiona była mocy 

prawnej, będąc jedynie deklaracją polityczną. Niemniej jednak, nie będąc aktem prawnie wiążącym, 

stanowiła ważny dokument nie tylko mający wysoką rangę opiniotwórczą. Należy też odnotować, że 

KPP zmierza zdecydowanie do osiągnięcia zbieżności pomiędzy Kartą a Konwencją w drodze 

zapewnienia jednakowej interpretacji podobnych praw. Stąd też w art. 52 ust. 3 KPP znajdujemy, że w 

zakresie, w jakim Karta obejmuje prawa odpowiadające prawom gwarantowanym w EKPCiPW, 

znaczenie i zakres rzeczonych praw jest takie same jak praw przyznanych przez Konwencję, przy 

czym nic nie stoi na przeszkodzie, by prawo Unii przyznawało szerszą ochronę158. 

Karta chroni prawa w szerszym zakresie niż czyni to Konwencja, ponieważ obejmuje jeszcze 

prawa polityczne przynależne obywatelom UE, a także niektóre prawa ekonomiczne i społeczne. Tak 

więc istnieją obok siebie dwa autonomiczne systemy ochrony praw podstawowych, system UE i 

system EKPCiPW, nawet jeśli ten pierwszy odwołuje się do drugiego tytułem ogólnych zasad 

prawa159. Warto też podkreślić, że przyznanie praw jednostkom jest nawiązaniem do jednej z 

najważniejszych wartości federalizmu160. KPP zapewniająca prawo do skutecznego środka prawnego, 

do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, a także prawo do pomocy prawnej, stanowi ważny 

krok na drodze do skutecznej ochrony praw podstawowych, wzmacniając pozycję jednostki w różnych 

obszarach działań Unii, nie poprzestając jedynie na sferze gospodarczej. 

Jednostki są głównymi nosicielami praw o charakterze uniwersalnym, zaś klauzule odnoszące 

się do praw człowieka należą do najważniejszych, kluczowych elementów współczesnych konstytucji. 

Twierdzi się również, że w systemie federalnym, a takim jest w istocie UE, prawa te mogą przybierać 

różne znaczenia, co sprawia, że katalogi praw mogą się odpowiednio różnić. Prawa człowieka UE 

pełnią kilka istotnych funkcji: ograniczają działania zarówno państw członkowskich jak i instytucji 

unijnych w stosunku do obywateli oraz chronią kultury państw członkowskich (w tym konstytucyjne) 

przed zbyt daleko idącą ingerencją instytucji unijnych. Ponadto, KPP będąca obowiązującym zbiorem 

praw może dostarczyć ram dla konstytucyjnych polityk UE i państw członkowskich w ich dążeniu do 

zachowania jedności i różnorodności, uniwersalnych zasad i partykularnych praktyk, jak również 

uniwersalnych praktyk i partykularnych zasad161. 

                                                 
157 F. Benoît-Rohmer, Valeurs et droits fondamentaux dans la Constitution, RTDeur., vol. 41, n° 2, avr.-juin 
2005, s. 267.  
158 Zob. też: J.P. Jacqué, Le traité de Lisbonne. Une vue cavalière, RTDeur., vol. 44, n° 3, juill.-sept. 2008,  
s. 453. 
159 F. Benoît-Rohmer, Valeurs ... op. cit., s. 277. 
160 K. Nicolaïdis, Constitutionalising the Federal Vision? [w:] Comparative Federalism: The European Union 
and the United States in Comparative Perspective, A. Menon, M. Schain (eds), OUP, Oxford, New York 2006, s. 
81. 
161 A. Føllesdal, L. Dobson (eds), The Political Theory of the European Constitution, Routledge, London, New 
York 2004, s. 182. 
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Niezależnie od funkcji legitymizowania władzy, prawa podstawowe wyrażone w 

konstytucjach pełnią także ważną funkcję artykułowania wspólnie uznawanych wartości, uważanych 

nie bez racji, za fundamentalne z punktu widzenia wspólnoty politycznej. Zamieszczenie w akcie o 

randze konstytucyjnej postanowień odnoszących się do praw człowieka cementuje tożsamość 

wspólnoty politycznej, działając integrująco i stabilizująco. Tak więc prawa człowieka nie tylko pełnią 

określone funkcje, lecz także odgrywają ważną rolę z punktu widzenia tworzenia, legitymizowania i 

stabilizowania wspólnot politycznych, co więcej, wspólnoty polityczne przyczyniają się w istotny 

sposób również do ochrony praw człowieka162. 

Konstytucjonalizacja porządku prawnego UE, znajdująca swój wyraz w TK a następnie w TL, 

jest w znacznym stopniu pokłosiem orzecznictwa TS, przy czym należy pamiętać, że 

konstytucjonalizacja porządku prawnego pojawia się wraz z rosnącym znaczeniem praw człowieka w 

UE. Takie zasady jak: zasada bezpośredniego skutku, zasada pierwszeństwa, zasada kompetencji 

równoległych, zasada kompetencji domniemanych, a także zasada podziału kompetencji oraz 

odpowiedzialności odszkodowawczej państwa163 są niezwykle pomocne dla konstytucjonalizacji 

porządku prawnego, który podlega dodatkowo badaniu ze względu na prawa podstawowe, stanowiące 

rudymenty rzeczonego procesu164. 

Konkludując, w świetle doświadczeń Wspólnot (obecnie Unii) uwidacznia się dwojaki 

stosunek do praw podstawowych. Z jednej strony istnieje przekonanie o obiektywnych, istniejących od 

zawsze prawach podstawowych, które wyrażają wspólne wartości europejskie, z drugiej natomiast 

podejście pozytywistyczne, implikujące konieczność wyartykułowania rzeczonych praw w konstytucji 

europejskiej165. UE nie tylko uznaje w szerokim zakresie prawa jednostek, lecz także umożliwia ich 

                                                 
162 T. Herbst, Konstitutionalisierung durch Menschenrechte. Kommentar zu Matthias Mahlmann [w:] 
„Schmerzliche Erfahrungen der Vergangenheit” und der Prozess der Konstitutionalisierung Europas, C. 
Joerges, M. Mahlmann, U.K. Preuß (Hrsg.), VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, s. 223. 
163 W orzeczeniu Francovich i Faccini Dori TS zdefiniował warunki od spełnienia których zależy skuteczne 
dochodzenie odszkodowania od państwa przez osoby fizyczne, mianowicie: „Pierwsza z nich polega na tym, by 
rezultat zamierzony w dyrektywie obejmował przyznanie jednostkom określonych uprawnień. Drugą przesłanką 
jest możliwość określenia treści tych uprawnień na podstawie przepisów dyrektywy. Trzecia przesłanka to 
istnienie związku przyczynowego między naruszeniem zobowiązania ciążącego na państwie, a poniesioną przez 
poszkodowanych szkodą.” Wyrok z 19 listopada 1991 r., Andrea Francovich i Danila Bonifaci i inni przeciwko 
Republice Włoskiej, sprawy połączone C-6/90 oraz C-9/90, Zb. Orz. (1991) I-05357, pkt 40, zob. też: wyrok z 14 
lipca 1994 r., Paola Faccini Dori przeciwko Recreb Srl., sprawa C-91/92, Zb. Orz. (1994) I-03325, pkt 27. 
Powyższe warunki zostały nieznacznie zmodyfikowane w kolejnych orzeczeniach. I tak w orzeczeniu Brasserie 
du Pêcheur czytamy: „(…) prawo do odszkodowania na podstawie prawa wspólnotowego uzależnione jest od 
spełnienia łącznie trzech przesłanek, a mianowicie że naruszona norma prawna jest dla jednostek źródłem 
uprawnień, że postępowanie państwa wyczerpuje znamiona naruszenia prawa i wreszcie że istnieje bezpośredni 
związek przyczynowy między naruszeniem ciążącego na państwie zobowiązania a poniesioną przez 
poszkodowanego szkodą.” Wyrok z 5 marca 1996 r., Brasserie du Pêcheur SA przeciwko Bundesrepublik 
Deutschland i The Queen przeciwko Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd i innym, sprawy 
połączone C-46/93 oraz C-48/93, Zb. Orz. (1996) I-01029, pkt 51. 
164 Zob. M. Lindfelt, Fundamental ... op. cit., s. 186-187. 
165 J.D. de la Rochère, The EU and the Individual: Fundamental Rights in the Draft Constitutional Treaty [w:] A 
Review of Forty Years of Community Law. Legal Developments in the European Communities and the European 
Union, A. McDonnel (ed.), Kluwer Law International, The Hague 2005, s. 104. 
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dochodzenie na drodze sądowej w państwach członkowskich, przyznając szczególną rolę jednostkom 

w procesie egzekwowania prawa wspólnotowego (unijnego). 
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“The European Court of Justice is often seen as the 
motor of European legal integration because it 
“constitutionalized” the treaties establishing the 
European Communities, through its jurisprudence. 
In reality though, the Court’s role has rather been 
that of a promoter or provocateur because the 
member states and the national courts have been, 
by and large, in this process and many of the 
political consequences of the Court’s rulings have 
been hidden in its legal language.”166 

2. Trybunał Sprawiedliwości w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej 

2.1. System instytucjonalny Unii Europejskiej 

Właściwe określenie miejsca i roli TS pociąga za sobą konieczność scharakteryzowania go na 

szerszym tle systemu instytucjonalnego UE. System ten opiera się na konstrukcji społecznej i 

politycznej, odpowiadającej, z jednej strony, aspiracjom polityków, z drugiej natomiast, utrwalonej 

praktyce biurokratycznej. Konstrukcja ta nie stanowi prostego odwzorowania znanych systemów, w 

tym systemów państwowych, nawet jeśli założyć, że ich źródła mają punkty wspólne. Nie oznacza to 

jednak, że nie można (czy też nie należy) doszukiwać się elementów wspólnych, a analogie, zwłaszcza 

z systemami federalnymi, zdają sie być jak najbardziej uzasadnione. TS należy do tych instytucji Unii, 

które już w latach 50. XX w. zyskały szeroki zakres kompetencji, które następnie umożliwiały mu 

wywieranie istotnego wpływu na kierunek i tempo procesów integracyjnych. 

Wraz ze Wspólnotami utworzone zostały instytucje, które nie tylko zapewniały ich sprawne 

funkcjonowanie, lecz przede wszystkim realizowały konkretne zadania. W latach 50. na system 

instytucjonalny Wspólnot składały się: Zgromadzenie (Wspólne Zgromadzenie dla EWEA – obecnie 

PE), Rada (zwana też Radą Ministrów [dalej: RM] lub Specjalną Radą Ministrów dla EWWiS), oraz 

Komisja (zwana również Wysoką Władzą dla EWWiS), a także TS167. Na mocy postanowień traktatu 

z Maastricht, Trybunał Obrachunkowy funkcjonujący w systemie organów od połowy lat 70., stał się 

piątą instytucją168. Kolejne traktaty wnosiły nowe elementy do wspólnotowego, a następnie do 

unijnego systemu instytucjonalnego. Prawidłowość tę daje się zauważyć przy okazji wejścia w życie 

TL, który podniósł do rangi instytucji funkcjonującą od początku lat 70. RE oraz obecnego od końca 

lat 90. w systemie organów Unii Banku Centralnego. Obecnie system instytucjonalny UE tworzą: PE, 

RE, Rada UE, KE, TS UE, EBC oraz TO169, przy czym PE, Rada i KE w podejmowanych działaniach 

wspierane są przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny (dalej: KES) oraz KR, pełniące funkcje 

doradcze170. 

                                                 
166 D. Starr-Deelen, B. Deelen, The European Court of Justice as a Federator, “Publius”, Fall 1996, s. 81. 
167 Art. 4 ust. 1 TWE, art. 7 tiret 1 TEWWiS, art. 3 TEWEA. 
168 Art. 4 ust. 1 TWE. Trybunał Obrachunkowy został utworzony na mocy traktatu brukselskiego, który 
regulował kwestie budżetowe Wspólnot (22 lipca 1975 r.). 
169 Art. 13 ust. 1 TUE. 
170 Art. 13 ust. 4 TUE. 
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KE jest jedną z tych instytucji, które zawsze zajmowały szczególne miejsce w systemie 

instytucjonalnym Unii. Komisja stoi na straży szeroko rozumianego interesu Unii, czuwa nad 

stosowaniem traktatów i środków przyjmowanych na ich podstawie, nadzoruje stosowanie prawa Unii 

pod kontrolą TS, wykonuje budżet i zarządza programami unijnymi, pełni funkcje koordynacyjne, 

wykonawcze i zarządzające, reprezentuje Unię na zewnątrz, a także inicjuje działania w sprawie 

rocznego i wieloletniego programowania171. Z innych, równie ważnych uprawnień Komisji wyliczyć 

należy: prawo inicjatywy ustawodawczej172, występowanie na drodze prawnej przeciwko państwom 

członkowskim i instytucjom173 oraz przyjmowanie aktów administracyjno-wykonawczych w ramach 

comitology174. Komisja zarządza budżetem i funduszami Unii, odpowiada też za wykonanie budżetu 

Unii175. Jeśli zaś chodzi o stosunki zewnętrzne Unii, do zadań Komisji należy negocjowanie w imieniu 

Unii umów z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi176. 

Instytucją o centralnym znaczeniu jest też Rada UE, która wraz z PE pełni funkcję 

prawodawczą i budżetową177. W ramach Rady UE funkcjonują rady specjalne, z których 

najważniejszą jest Rada ds. zagranicznych. Sprawowanie przewodnictwa w Radzie, czyli tzw. 

prezydencja, ma charakter rotacyjny i trwa sześć miesięcy178. Na uwagę zasługują związki jakie łączą 

Radę z komitetami, z których najważniejszym jest Komitet Stałych Przedstawicieli (dalej: 

COREPER)179. Rada koordynuje polityki gospodarcze180, zawiera też umowy z państwami trzecimi i 

organizacjami międzynarodowymi181. Rada, mimo że jest niekwestionowaną instytucją Unii, to jednak 

w większym stopniu reprezentuje szeroko rozumiane interesy państw członkowskich. 

Instytucją w której również zbiegają się interesy państw członkowskich jest Rada Europejska. 

Zgodnie z postanowieniami TUE, RE nadaje Unii niezbędne impulsy oraz określa ogólne kierunki i 

                                                 
171 Art. 17 ust. 1 TUE. 
172 Komisja korzysta z pozycji monopolistycznej w odniesieniu do inicjatywy ustawodawczej, przy czym PE i 
Rada mogą zwracać się do Komisji o przedłożenie propozycji aktów prawnych (zob. art. 225 TFUE oraz art. 241 
TFUE). Jeśli zaś chodzi o jednolitą procedurę dotyczącą wyborów bezpośrednich i powszechnych do PE, 
inicjatywa przynależy wyłącznie Parlamentowi (zob. art. 223 ust. 1 TFUE). Nadto w ramach Tytułu V TFUE 
(przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości), akty prawne mogą być przyjmowane na wniosek 
Komisji lub z inicjatywy jednej czwartej państw członkowskich (zob. art. 76 TFUE). 
173 Komisja może występować na drogę prawną w ramach procedury art. 263 TFUE (kontrola zgodności 
pochodnych aktów prawnych z prawem pierwotnym), art. 265 TFUE (naruszenie zobowiązań traktatowych 
przez instytucje Unii) oraz art. 258 TFUE (naruszenie zobowiązań traktatowych przez państwa członkowskie). 
174 Art. 290 ust. 1 TFUE oraz art. 291 ust. 2 TFUE. 
175 Część VI tytuł II rozdział III TFUE (budżet Unii). 
176 Art. 218 TFUE. 
177 Art. 16 ust. 1 TUE. 
178 Prezydencja Rady, z wyjątkiem Rady ds. zagranicznych, sprawowana jest przez grupy trzech państw 
członkowskich przez okres 18 miesięcy, które są tworzone na zasadzie równej rotacji przy uwzględnieniu 
różnorodności i równowagi geograficznej. Zob. art. 16 ust. 9 TUE oraz Deklaracja nr 9 odnosząca się do 
artykułu 16 ustęp 9 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania 
prezydencji Rady. 
179 Skład COREPER tworzą wysocy urzędnicy państwowi w randze ambasadorów, przy czym w zależności od 
pozycji urzędników biorących udział w pracach wyodrębnia się COREPER I i COREPER II. Najogólniej można 
powiedzieć, że jest to forum na którym dochodzi do uzgadniania stanowisk państw członkowskich. Należy też 
podkreślić, że COREPER nie posiada uprawnień decyzyjnych, ponieważ przynależą one Radzie. 
180 Art. 121 ust. 1 TFUE. 
181 Część V tytuł V TFUE (umowy międzynarodowe). 
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priorytety polityczne182. W skład RE wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich 

wraz z przewodniczącym RE oraz przewodniczącym Komisji, nadto w jej pracach uczestniczy wysoki 

przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Przewodniczący RE wybierany jest 

na kadencję dwu i pół letnią, przy czym  możliwe jest jednorazowe odnowienie mandatu. Do zakresu 

kompetencji przewodniczącego należy m.in.: zapewnianie ciągłości i spójności prac, przedstawianie 

PE sprawozdań z posiedzeń, a także reprezentowanie Unii na zewnątrz w sprawach WPZiB183. 

Podobnie jak w przypadku KE, instytucją, która działa w szeroko rozumianym interesie Unii 

jest Parlament Europejski. PE pełni pospołu z Radą funkcję prawodawczą i budżetową, sprawując 

również funkcję kontroli politycznej i funkcje konsultacyjne184. Parlament liczy aktualnie 751 

deputowanych, wybieranych na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Na 

samym początku, jeszcze jako Zgromadzenie Parlamentarne, odgrywał relatywnie niewielką rolę w 

systemie instytucjonalnym Wspólnot, by z czasem ewoluować do pozycji nieomal równorzędnej w 

stosunku do pozostałych, najważniejszych instytucji europejskich. Aktualnie z ważniejszych 

prerogatyw Parlamentu wymienić należy w pierwszym rzędzie uprawnienia kontrolne wobec KE 

(instytucja wotum nieufności)185, możliwość powoływania tymczasowej komisji śledczej w celu 

zbadania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa Unii186, a 

także rozpatrywanie petycji kierowanych przez obywateli Unii oraz osoby fizyczne i prawne mające 

miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim187. Parlament mianuje również 

RPO188 oraz dysponuje szerokimi uprawnieniami budżetowymi – wraz z Radą ustanawia roczny 

budżet Unii, a następnie udziela Komisji absolutorium z jego wykonania189. 

 W ścisłym gronie instytucji uosabiających szeroko rozumiany interes Unii znajduje się 

Trybunał Sprawiedliwości UE, którego skład tworzą: TS, Sąd i sądy wyspecjalizowane. TS UE 

zapewnia poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu traktatów190. Do kognicji TS należy m.in.: 

orzekanie w sytuacji naruszenia przez państwa członkowskie zobowiązań traktatowych, kontrolowanie 

legalności aktów prawnych przyjmowanych przez instytucje Unii, a także wydawanie orzeczeń w 

trybie prejudycjalnym191. Funkcja orzecznicza przesądza o wysokiej pozycji i uznaniu jakim cieszy się 

Trybunał. Należy podkreślić, że TS w drodze prointegracyjnej, teleologicznej wykładni postanowień 

traktatowych, wypracował zasady na których opiera się aktualnie Unia, zasady, które mają 

fundamentalne znaczenie zarówno dla sprawnego funkcjonowania Unii, jak i dla dalszych procesów 

integracyjnych. 

                                                 
182 Art. 15 ust. 1 TUE. 
183 Art. 15 ust. 6 TUE. 
184 Art. 14 ust. 1 TUE. 
185 Art. 17 ust. 8 TUE w zw. z art. 234 TFUE. 
186 Art. 226 TFUE. 
187 Art. 227 TFUE. 
188 Art. 228 ust. 1 TFUE. 
189 Zob. art. 314 TFUE oraz art. 319 TFUE. 
190 Art.19 ust. 1 TUE. 
191 Art. 258 TFUE, art. 259 TFUE, art. 263 TFUE oraz art. 267 TFUE. 
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 Kończąc ten krótki przegląd instytucji UE należy dla całościowego obrazu wymienić jeszcze 

genetycznie młodsze, aczkolwiek spełniające ważne role instytucje: Trybunał Obrachunkowy i 

Europejski Bank Centralny, którego znaczenie wzrosło w związku z kryzysem w strefie euro. 

Trybunał Obrachunkowy, podobnie jak RE utworzony został w latach 70., natomiast jako 

instytucja funkcjonuje od wejścia w życie TM. TO kontroluje legalność i prawidłowość dochodów i 

wydatków oraz należyte zarządzanie finansami Unii, wspomaga też PE i Radę w sprawowaniu funkcji 

kontrolnych w zakresie wykonania budżetu192. Rola TO sprowadza się przede wszystkim do kontroli 

finansowej ex post dochodów i wydatków Unii, a także dochodów i wydatków organów i jednostek 

organizacyjnych utworzonych przez Unię, o ile akt założycielski nie stanowi inaczej193. Podkreślić 

należy, że członkowie TO w wykonywaniu swoich obowiązków pozostają niezależni194. 

Europejski Bank Centralny, podobnie jak RE, wraz z wejściem w życie TL podniesiony został 

do rangi instytucji Unii. EBC odgrywa kluczową rolę w obszarze unii gospodarczej i walutowej (dalej: 

UGiW), wyznaczającej kolejny, ważny etap na drodze do urzeczywistnienia coraz ściślejszego 

związku państw i obywateli. EBC, podobnie jak ESBC, utworzony został pod koniec lat 90. i 

odpowiada za politykę monetarną oraz za emisję wspólnej waluty euro. EBC dysponuje wyłącznym 

prawem do upoważniania do emisji banknotów euro, pozostając niezależnym w wykonywaniu swoich 

uprawnień, zadań i obowiązków, a także w zarządzaniu własnymi finansami195. 

2.2. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

TS UE jest instytucją, która obok państw członkowskich – suwerenów traktatów, wywarła 

największy wpływ na integrację europejską, a tym samym na proces kształtowania się Wspólnot a 

następnie UE. Trybunał już od lat 60. XX w. wypracował i wprowadził do porządku prawnego 

Wspólnot zasady, które złożyły się na nowy porządek prawny, współistniejący z porządkami 

prawnymi państw członkowskich196. Obecnie TS UE tworzą: TS, Sąd197 i sądy wyspecjalizowane. Do 

zadań TS należy: czuwanie nad poszanowaniem prawa w interpretacji i stosowaniu traktatów198, 

orzekanie w przypadku naruszeń przez państwa członkowskie zobowiązań traktatowych199, nakładanie 

kar pieniężnych200, kontrolowanie legalności aktów prawnych przyjmowanych przez instytucje Unii201 

                                                 
192 Art. 287 TFUE. 
193 Art. 287 ust. 1 TFUE. 
194 Art. 286 ust. 3 TFUE. 
195 Art. 128 ust. 1 TFUE, art. 130 TFUE oraz  art. 282 ust. 3 TFUE. 
196 Zob. wyrok z 5 lutego 1963 r., NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos 
przeciwko Nederlandse administratie der belastingen, sprawa 26/62, Zb. Orz. (1963) 00003, zob. też: A. Wolf-
Niedermaier, Der Europäische … op. cit. 
197 SPI (obecnie Sąd) został utworzony w 1989 r. w oparciu o postanowienie art. 11 JAE oraz Decyzję Rady 
88/591/EWWiS, EWG, Euratom z 24 października 1988 r. ustanawiającą Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot 
Europejskich (JO 1988 L 319/1). 
198 Art. 19 ust. 1 TUE. 
199 Art. 258 TFUE oraz art. 259 TFUE. 
200 Art. 260 TFUE. 
201 Art. 263 TFUE. 
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oraz orzekanie w przypadku zaniechania działań przez instytucje Unii202. TS orzeka w trybie 

prejudycjalnym203, jest również sądem odwoławczym od orzeczeń Sądu204. Kompetencje TS różnią się 

w zależności od tego czy chodzi o prawo pierwotne czy prawo pochodne. W pierwszym przypadku TS 

interpretuje postanowienia traktatowe, w drugim wypowiada się także w kwestii obowiązywania aktu 

prawnego205. TS orzeka również w sprawie prawnej ochrony jednostek206 oraz wydaje opinie w 

kwestii zgodności umów międzynarodowych z prawem Unii207. Z kolei Sąd jest właściwy do 

rozpoznawania pytań prejudycjalnych208, skarg wniesionych przeciwko orzeczeniom sądów 

wyspecjalizowanych209, a także skarg przewidzianych w art. 263, 265, 268, 270 i 272 TFUE, o ile nie 

zostały powierzone sądowi wyspecjalizowanemu lub zastrzeżone dla TS210. 

Specyfika europejskiego procesu zjednoczeniowego znajduje swój wyraz m.in. w nowych 

pojęciach, oddających charakter zmian dokonujących się w nurcie integracji europejskiej. Jako jeden z 

kluczowych pojawia się termin ponadnarodowość, który jest odnoszony zarówno do Unii (uprzednio 

do Wspólnot) jako organizacji o szczególnym charakterze, jak i do niektórych instytucji, w tym do TS 

UE. Termin ponadnarodowość łączony jest z niezależnym sądownictwem, jednolitym systemem 

prawnym, a także z wiążącym skutkiem orzeczeń Trybunału dla państw członkowskich, instytucji Unii 

oraz osób fizycznych i prawnych211. TS pozostaje centralną instytucją Unii, czego dowodzi 

orzecznictwo, zobowiązanie państw członkowskich do rozstrzygania spraw spornych przed 

Trybunałem212 oraz szeroka właściwość TS w zakresie ochrony prawnej213. 

Jednolity Akt Europejski, będący jednym z pierwszych traktatów reformujących, nie 

zwiększył co prawda uprawnień Trybunału, zapowiadał natomiast utworzenie Sądu Pierwszej 

                                                 
202 Art. 265 TFUE. 
203 Art. 267 TFUE. 
204 Art. 256 ust. 2 akapit 2 TFUE. 
205 TS wypowiada się w sprawie obowiązywania aktów prawnych Unii, nie może natomiast wypowiadać się w 
sprawie obowiązywania aktów prawnych państw członkowskich. Trybunał może co najwyżej stwierdzić, że akt 
prawny jest niezgodny z prawem Unii, co jednakże nie pociąga za sobą usunięcia aktu z obrotu prawnego. Zob. 
też: G.A. Bermann, Marbury v. Madison, and the European Union “constitutional” review, „The Geo. Wash. 
Int’l L. Rev.”, vol. 36, iss. 3, 2004, s. 560. 
206 Zob. J. Plaňavová-Latanowicz, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i ochrona praw 
podstawowych, ABC, Warszawa 2000. 
207 Art. 218 ust. 11 TFUE. 
208 Zob. art. 256 ust. 3 TFUE. 
209 Zob. art. 256 ust. 2 TFUE. 
210 Zob. art. 256 ust. 1 TFUE. 
211 H.J. Schlochauer, Die Zuständigkeiten des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften [w:] Zur 
Integration Europas, Festschrift für Carl Friedrich Ophüls aus Anlass seines siebzigsten Geburtstages, W. 
Hallstein, H.J. Schlochauer (Hrsg.), C.F. Müller, Karlsruhe 1965, s. 170, gdzie czytamy: “Die Supranationalität 
folgt aus der eigenständigen, unabhängigen Gerichtsbarkeit kraft Übertragung von Hoheitsrechten seitens der 
Vertragsstaaten, aus der Anwendung einer im Gebiet der Gemeinschaften einheitlich geltenden Rechtsordnung 
sowie aus der Wirkung von Entscheidungen für Mitgliedsländer, für Gemeinschaftsorgane und unmittelbar auch 
für Unternehmen, Unternehmer oder Unternehmensvereinigungen im Gemeinschaftsbereich.” Zob. też: H.W. 
Fasching, Die Aufgaben der internationalen und übernationalen Gerichtsbarkeit, ZöR, Band 10, 1960, s. 208  
et seq. 
212 Art. 43 TEWWiS w zw. z art. 87 TEWWiS, art. 219 TEWG oraz art. 193 TEWEA. 
213 Art. 31 TEWWiS, art. 164 TEWG oraz art. 136 TEWEA. 
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Instancji214. SPI, który został utworzony na mocy decyzji Rady z 1988 roku i podporządkowany 

Trybunałowi, orzekał zasadniczo w sprawach o mniejszym ciężarze gatunkowym dla Wspólnot. 

Jednakże z uwagi na fakt, że utworzeniu SPI nie towarzyszyło zmniejszenie liczby spraw kierowanych 

do Trybunału, 8 czerwca 1993 roku Rada powzięła decyzję o wyposażeniu SPI w dodatkowe 

kompetencje215. Od tej chwili do kognicji SPI należy: rozstrzyganie sporów pomiędzy Wspólnotą 

(Unią) i jej funkcjonariuszami216 (obecnie właściwy jest Sąd ds. Służby Publicznej), rozpatrywanie 

skarg wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne przeciwko decyzjom lub zaniechaniu wydania 

decyzji przez instytucje Wspólnot (Unii)217, a także rozpatrywanie skarg o odszkodowania218. SPI 

rozpatrywał również skargi wnoszone przez przedsiębiorstwa lub zrzeszenia (należące do sektora 

węgla i stali) przeciwko indywidualnym lub ogólnym decyzjom, a także zaleceniom Komisji219. 

Kompetencje do wydawania orzeczeń prejudycjalnych w niektórych kategoriach spraw, jak również 

do rozpoznawania skarg wnoszonych przeciwko orzeczeniom izb sądowych (obecnie sądów 

wyspecjalizowanych), SPI uzyskał na mocy postanowień traktatu nicejskiego (dalej: TN)220. 

Traktat z Maastricht był kolejnym traktatem reformującym (i założycielskim zarazem [TUE]), 

oznaczającym przełom w sprawach integracji europejskiej, obejmował bowiem obok kwestii 

gospodarczych również ważne zagadnienia polityczne. TUE objął swoim zakresem regulacji wspólną 

politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne. Natomiast 

kognicja TS rozciągała się na traktaty ustanawiające Wspólnoty, nie obejmowała TUE, poza dwoma 

wyjątkami: TS był właściwy do orzekania w przedmiocie interpretacji i stosowania konwencji 

zawieranych pomiędzy państwami członkowskimi oraz postanowień końcowych TUE221. Novum 

stanowiło poszerzenie kognicji TS o możliwość nakładania sankcji w formie kary zryczałtowanej lub 

innej kary pieniężnej na państwa członkowskie222. 

Kolejna rewizja traktatów dokonała się wraz z wejściem w życie traktatu z Amsterdamu 

(dalej: TA), który poszerzał kognicję TS w odniesieniu do działań instytucji o prawa podstawowe 

gwarantowane w EKPCiPW oraz o prawa wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla 

państw członkowskich223, co z kolei oznaczało uznanie istniejącej już de facto kompetencji TS w 

zakresie ochrony praw podstawowych. TA zwiększał również kompetencje TS w obszarze tzw. 

                                                 
214 Art. 32d TEWWiS, art. 168a TEWG oraz art. 140a TEWEA. Zob. też: K. Lenaerts, Das Gericht Erster 
Instanz der Europäischen Gemeinschaften, EuR, Heft 3, 1990, s. 228-248. 
215 Decyzja Rady 93/350/Euratom, EWWiS, EWG z 8 czerwca 1993 r. zmieniająca decyzję Rady 
88/591/EWWiS, EWG, Euratom ustanawiającą Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (JO 1993 L 
144/21), zob. też: H.-J. Niemeyer, Erweiterte Zuständigkeiten für das Gericht Erster Instanz der Europäischen 
Gemeinschaften, EuZW, Heft 17, 1993, s. 529 et seq. 
216 Art. 179 TEWG (art. 270 TFUE). 
217 Art. 173 akapit 2 TEWG oraz art. 175 akapit 3 TEWG (art. 263 akapit 4 TFUE oraz art. 265 akapit 3 TFUE). 
218 Art. 178 TEWG w zw. z art. 215 akapit 2 TEWG (art. 268 TFUE w zw. z art. 340 TFUE). 
219 Art. 33 TEWWiS oraz art. 35 TEWWiS. 
220 Zob. art. 225 ust. 2 i ust. 3 TWE (Nicea) (art. 256 ust. 2 i ust. 3 TFUE). 
221 Zob. art. K. 3 ust. 2 tiret 2 lit. c akapit 3 TUE oraz art. L TUE. 
222 Art. 260 TFUE (art. 172 TWE [Maastricht]). 
223 Zob. art. 46 lit. d TUE w zw. z art. 6 ust. 2 TUE. 
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trzeciego filara224, natomiast kwestie objęte tzw. drugim filarem225 nadal pozostawały poza kognicją 

Trybunału. Ponadto TO i EBC uzyskały uprawnienia do występowania ze skargą o unieważnienie aktu 

prawnego w zakresie, w jakim dotyczyła ona ochrony ich prerogatyw226. Dodać należy, że obowiązek 

przedkładania pytań prejudycjalnych ograniczony został do sądów ostatniej instancji227. 

Istotne zmiany w systemie instytucjonalnym UE wprowadzał traktat nicejski. TN ustanawiał 

nową strukturę sądownictwa, przydawał znaczenia SPI, umożliwiał ustanawianie zespołów 

sędziowskich, wprowadzał zmiany w strukturze poszczególnych sądów, a także dokonywał podziału 

jurysdykcji pomiędzy poszczególne sądy228. Warto zauważyć, że umożliwiając powoływanie przez 

Radę izb sądowych, uprawnionych do orzekania w pierwszej instancji w niektórych kategoriach 

spraw, TN ustanowił de facto trzeci szczebel sądownictwa229. Co równie istotne, SPI stał się 

niezależną instancją orzeczniczą, TWE stanowi bowiem, że TS oraz SPI, każdy w zakresie swojej 

właściwości zapewnia, że w wykładni i stosowaniu traktatu prawo jest przestrzegane230. SPI uzyskał 

także kompetencje umożliwiające orzekanie w trybie pytań prejudycjalnych231 oraz stał się instancją 

odwoławczą od orzeczeń izb sądowych232. 

Ostatni traktat reformujący (TL) nie wprowadził większych zmian do organizacji sądownictwa 

UE. Instytucję sądowniczą UE tworzą: TS, Sąd oraz sądy wyspecjalizowane233. Z formalno-prawnego 

punktu widzenia TS i Sąd tracą status odrębnych instytucji, tworząc wraz z sądami 

wyspecjalizowanymi TS UE234. TL nie wprowadza zasadniczych zmian w zakresie jurysdykcji 

                                                 
224 Tytuł VI TUE (współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych). 
225 Tytuł V TUE (wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa). 
226 Zob. art. 230 akapit 3 TWE. 
227 Art. 68 ust. 1 TWE. 
228 Przy Sądzie Pierwszej Instancji mogły być tworzone izby sądowe (judicial panels) rozpoznające niektóre 
kategorie spraw w pierwszej instancji (art. 220 akapit 2 TWE w zw. z art. 225a akapit 1 TWE), przy czym 
odwołania od orzeczeń izb sądowych mogły być rozpatrywane przez SPI zasadniczo co do kwestii prawnych, 
chociaż w niektórych przypadkach również co do kwestii faktycznych (art. 225a akapit 3 TWE). Natomiast w 
szczególnych przypadkach możliwe było przekazanie sprawy do TS w drodze apelacji na wniosek pierwszego 
rzecznika generalnego, jeśli zachodziło poważne ryzyko naruszenia jedności lub spójności prawa Unii (art. 62 
akapit 1 Protocol on the enlargement of the European Union [TN]). Zob. też: C.O. Lenz, Die Gerichtsbarkeit in 
der Europäischen Gemeinschaft nach dem Vertrag von Nizza, EuGRZ, 2001, s. 437. To z kolei wskazuje na to, 
że mamy do czynienia z trójinstancyjnym tokiem postępowania. Zob. L. Bauer, Der Europäische Gerichtshof als 
Verfassungsgericht?, Nomos, Baden-Baden 2008, s. 29. W listopadzie 2004 roku przy SPI utworzony został Sąd 
ds. Służby Publicznej (Decyzja Rady 2004/752/WE, Euratom z 2 listopada 2004 r. ustanawiająca Sąd do spraw 
Służby Publicznej Unii Europejskiej [JO 2004 L 333/7]), który pozostaje właściwy w zakresie spraw 
pracowniczych (urzędników unijnych). 
229 Art. 225a akapit 1 TWE. 
230 Zob. art. 220 akapit 1 TWE w zw. z art. 224 TWE. Zob. też: W. Obwexer, Die Neuordnung des 
Gerichtssystems nach Nizza [w:] Die EU nach Nizza – Ergebnisse und Perspektiven, S. Griller, W. Hummer 
(Hrsg.), Springer, Wien, New York 2002, s. 246, gdzie znajdujemy: “Das Gericht erster Instanz (…) wird 
organschaftlich verselbständigt und avanciert zu einer autonomen Rechtsprechungsinstanz. Dies kommt primär 
in der Neuformulierung des Art. 220 Abs. 1 EGV zum Ausdruck, wonach in Zukunft der Gerichtshof und das 
Gericht erster Instanz im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten die Wahrung des Rechts bei der Auslegung 
und Anwendung des EG-Vertrages zu sichern haben.” 
231 Art. 225 ust. 3 TWE. 
232 Art. 225 ust. 2 TWE. 
233 Art. 19 ust. 1 TUE. 
234 Zob. S. Dudzik, Unia … op. cit., s. 60. 
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Trybunału, chociaż należy odnotować fakt, że kontroli mają podlegać akty RE, zmierzające do 

wywołania skutków prawnych wobec podmiotów trzecich (jak w przypadku PE)235. Podobnie też jak 

w przypadku TO i EBC, ochrony swych prerogatyw dochodzić może KR236. 

W literaturze przedmiotu wyodrębnia się sprawy, które TS rozstrzyga w trybie spornym, i.e. 

skargi bezpośrednie237 oraz sprawy rozpatrywane w trybie niespornym238. Podział ten odzwierciedla 

różne role jakie pełni TS. Trybunał jest sądem międzynarodowym, wówczas gdy rozstrzyga spory 

pomiędzy państwami członkowskimi oraz instytucjami unijnymi a państwami członkowskimi; 

występuje w roli sądu konstytucyjnego, kiedy dokonuje wykładni prawa unijnego, orzeka o ważności 

aktów prawa pochodnego, a także rozstrzyga ex ante o zgodności umów międzynarodowych z 

postanowieniami traktatu; pełni funkcje sądu administracyjnego, gdy rozstrzyga o legalności aktów 

administracyjnych wydawanych przez organy unijne, sądu pracy, gdy orzeka w sporach 

pracowniczych oraz sądu cywilnego, wówczas gdy rozstrzyga na podstawie klauzuli arbitrażowej 

spory z umów prawa prywatnego zawieranych przez Unię lub spory z zakresu odpowiedzialności 

deliktowej Unii239. 

2.3. Rola Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu podstaw prawnych Unii Europejskiej 

TS odgrywa aktywną rolę już od początkowych etapów integracji europejskiej, dlatego też w 

piśmiennictwie naukowym często określany jest ‘motorem’ integracji europejskiej. Trybunał 

wypracował zasady, które są niezbędne dla właściwego funkcjonowania Unii (dawniej Wspólnot) oraz 

wyznaczają kierunek jej rozwoju. Najogólniej można powiedzieć, że wprowadzane zasady szły w 

kierunku pomniejszania międzynarodowego charakteru traktatów na rzecz ich stopniowej 

                                                 
235 Art. 263 akapit 1 TFUE. 
236 Art. 263 akapit 3 TFUE, zob. też: art. 8 akapit 2 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, który stanowi, że skargi mogą być również wnoszone przez KR w odniesieniu do aktów 
ustawodawczych, dla przyjęcia których wymagana jest konsultacja z KR. 
237 Kategorię skarg bezpośrednich tworzą: skargi KE o naruszenie przez państwo członkowskie zobowiązań 
traktatowych (art. 226 TWE [art. 258 TFUE]), skargi KE dotyczące niezastosowania się przez państwo 
członkowskie do orzeczenia TS (art. 228 TWE [art. 260 TFUE]), skargi państwa członkowskiego o naruszenie 
przez inne państwo członkowskie zobowiązań traktatowych (art. 227 TWE [art. 259 TFUE]), skargi o 
stwierdzenie nieważności aktów uchwalonych wspólnie przez PE i Radę, aktów Rady, KE i EBC, innych niż 
zalecenia i opinie oraz aktów PE i RE zmierzających do wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów 
trzecich (art. 230 TWE [art. 263 TFUE]), skargi na bezczynność PE, RE, Rady, KE lub EBC (art. 232 TWE [art. 
265 TFUE]), skargi w sprawach odpowiedzialności deliktowej Wspólnoty (art. 235 TWE [art. 268 TFUE]); 
skargi w sprawach pracowniczych (art.236 TWE [art.270 TFUE]), skargi wnoszone na podstawie klauzuli 
arbitrażowej, zamieszczonej w umowie zawartej przez Wspólnotę (Unię) lub w jej imieniu (art. 238 TWE [art. 
272 TFUE]), skargi wnoszone w ramach sporów pomiędzy państwami członkowskimi, przedkładanymi TS na 
mocy kompromisu (art. 239 TWE [art. 273 TFUE]). Zob. S. Dudzik, Unia … op. cit., s. 59. 
238 Do trybu niespornego należy zaliczyć: wnioski sądów krajowych o rozpoznanie pytań prejudycjalnych (art. 
234 TWE [art. 267 TFUE]), wnioski PE, Rady, KE lub państwa członkowskiego o wydanie opinii w sprawie 
zgodności z postanowieniami traktatu umowy międzynarodowej, której stroną ma być Wspólnota (Unia) (art. 
300 ust. 6 TWE [art. 218 ust. 11 TFUE]). Zob. S. Dudzik, Unia ... op. cit., s. 59. 
239 Zob. S. Dudzik, Unia ... op. cit, s. 60, zob. też: E. Krzysztofik, Instytucje sądowe Unii Europejskiej [w:] 
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, A. Kuś (red.), wyd. KUL, Lublin 2012, s. 180-181. W 
sprawach administracyjnych, w sprawach z zakresu prawa pracy, w sporach cywilnych wynikających z umów 
oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności deliktowej Wspólnoty (obecnie Unii) właściwy jest SPI 
(obecnie Sąd). 
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konstytucjonalizacji240. I jak słusznie zauważa sędzia Federico Mancini, orzecznictwo TS jest zbieżne 

z tworzeniem konstytucji europejskiej241. Mając na uwadze ustalenia dotyczące prawno-politycznego 

charakteru Unii należy powiedzieć, że TS kształtował ramy konstytucyjne dla UE jako struktury 

federalnej. Konstytucjonalizm w ujęciu prezentowanym w niniejszej pracy jest realizowany w oparciu 

o materialne i strukturalne zasady wypracowane przez Trybunał242. 

2.3.1. Materialny konstytucjonalizm 

W pierwszej kolejności należy przybliżyć tzw. materialny konstytucjonalizm, który jest 

odnoszony do działań podejmowanych przez TS w obszarze wspólnych polityk, innymi słowy chodzi 

o wszystkie te orzeczenia, które dotyczą integracji gospodarczej. Należy wyraźnie podkreślić, że 

Trybunał promował przede wszystkim integrację negatywną (przynajmniej w początkowym okresie), 

nakazując znoszenie barier handlowych (ograniczeń taryfowych i pozataryfowych, ilościowych i 

jakościowych), i.e. przepisów krajowych stanowiących przeszkodę w handlu prowadzonym na 

wspólnym rynku, którego ustanowienie było priorytetowym celem integracji gospodarczej243. Traktaty 

zawierały, co prawda, definicję rynku wewnętrznego (obszar bez wewnętrznych granic na którym 

zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału)244, niemniej jednak brakowało 

prawnej definicji wspólnego rynku. Lukę tę wypełnił TS, który w orzeczeniu Gaston Schul 

zdefiniował wspólny rynek w sposób następujący: 

“(...) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, pojęcie wspólnego rynku obejmuje 

usunięcie wszystkich przeszkód w handlu wewnątrzwspólnotowym w celu połączenia rynków 

krajowych w jeden rynek, na którym będą panowały warunki zbliżone do rzeczywistego rynku 

wewnętrznego.”245 

Wspólny rynek jest więc równoznaczny z usunięciem wszelkich barier w handlu na obszarze 

Wspólnoty, w taki sposób by możliwe było połączenie rynków krajowych w jeden organizm 

                                                 
240 Zob. F.G. Mancini, The Making of a Constitution for Europe, CMLR, vol. 26, no. 4, Winter 1989, s. 595, zob. 
też: M.L. Volcansek, The European Court of Justice: Supranational Policymaking, “West European Politics”, 
vol. 15, no. 3, July 1992, s. 111 i 113, zob. też: C. Schmitt, Constitutional Theory, Duke University Press, 
Durham 2008, s. 153. 
241 Zob. też: F.G. Mancini, The Making ... op. cit., s. 595. Wysiłki podejmowane przez TS na rzecz integracji i 
unifikacji struktury europejskiej, zwłaszcza w jej wymiarze prawnym, są zbieżne z działaniami podejmowanymi 
przez sądy najwyższe i konstytucyjne w państwach federalnych. Zdaniem Edwarda McWhinney’a sądy 
konstytucyjne, w tym SN USA, są jednym z głównych czynników unifikujących i integrujących, aktywnie 
wspierających i promujących, a często nawet prowadzących ku centralizacji władzy rządowej. Zob. E. 
McWhinney, Introduction, „Classical” (constitutional charter-based) conceptions of federalism, and the 
functional (process-oriented) approach to integration [w:] Federalism and Supreme Courts and the integration 
of legal systems, E. McWhinney, P. Pescatore (eds), UGA, Heule-Bruxelles-Namur 1973, s. 3. 
242 D. Starr-Deelen, B. Deelen, The European … op. cit., s. 83. 
243 Zob. art. 2 TEWG. 
244 Zob. art. 8a TEWG. 
245 “(...) The concept of a common market as defined by the Court in a consistent line of decisions involves the 
elimination of all obstacles to intra-Community trade in order to merge the national markets into a single market 
bringing about conditions as close as possible to those of a genuine internal market.” Wyrok z 5 maja 1982 r., 
Gaston Schul Douane Expediteur BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Roosendaa, case 15/81 
(1982) ECR 01409, par. 33. 
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gospodarczy, który będzie funkcjonował jak rynek wewnętrzny. Natomiast w orzeczeniu z 1994 roku 

TS dookreślił wspólny rynek, powiedział mianowicie: 
“(…) usunąć przeszkody w handlu wewnątrzwspólnotowym w celu połączenia rynków 

krajowych w jeden rynek, uzyskując warunki zbliżone do tych, jakie panują na rzeczywistym 

rynku krajowym.” 246 

Wszystkie wolności gospodarcze odgrywają ważną rolę w promowaniu i urzeczywistnianiu 

rynku wewnętrznego, jednakże pośród spraw umożliwiających zidentyfikowanie podstawowych zasad 

prawa wspólnotowego (unijnego) orzekanych przez Trybunał, zdecydowana większość dotyczyła 

swobodnego przepływu towarów. W przypadku tej podstawowej wolności chodziło przede wszystkim 

o wyeliminowanie wszelkich barier (taryfowych i pozataryfowych) w handlu pomiędzy państwami 

członkowskimi, zarówno w imporcie jak i w eksporcie. W orzeczeniu Dassonville TS zdefiniował 

bardzo szeroko środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych. W orzeczeniu czytamy: 
“(…) wszelkie przepisy państw członkowskich dotyczące obrotu handlowego mogące 

bezpośrednio lub pośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie utrudnić wewnątrzwspólnotową 

wymianę handlową uznać należy za środek o skutku równoważnym do ograniczeń 

ilościowych.”247 

Idąc dalej, w orzeczeniu Cassis de Dijon TS ograniczył zakres potencjalnych ograniczeń w handlu w 

sposób następujący: 
“(…) wobec braku wspólnych uregulowań (…) przeszkody w wewnątrzwspólnotowym obrocie 

handlowym będące wynikiem rozbieżności w krajowych przepisach regulujących 

wprowadzanie do obrotu omawianych produktów muszą zostać zaakceptowane pod 

warunkiem, że przepisy te mogą zostać uznane za niezbędne w celu zadośćuczynienia 

nadrzędnym wymogom dotyczącym w szczególności skuteczności kontroli podatkowej, 

ochrony zdrowia publicznego, rzetelności transakcji handlowych i ochrony konsumentów.” 248 

dodając: 
“(…) nie istnieje zatem żaden uzasadniony powód, dla którego napoje alkoholowe – pod 

warunkiem że są one legalnie produkowane i wprowadzane do obrotu w jednym z państw 

członkowskich – nie mogą być wprowadzane w każdym innym państwie członkowskim.” 249 

W orzeczeniu Cassis de Dijon TS sformułował dwie ważne zasady, niezbędne dla urzeczywistnienia 

wspólnego rynku, mianowicie: zasadę wzajemnego uznania, zgodnie z którą towar legalnie 

wyprodukowany w państwie członkowskim winien zostać dopuszczony do swobodnego obrotu w 

innym państwie członkowskim, oraz zasadę wymogów imperatywnych (koniecznych), zgodnie z którą 

                                                 
246 “(…) to remove barriers to intra-Community trade with a view to merging national markets into a single 
market achieving conditions as close as possible to those of a genuine domestic market.” Wyrok z 17 maja 1994 
r., French Republic v. Commission of the European Communities, case C-41/93 (1994) ECR I-01829, par. 19. 
247 Wyrok z 11 lipca 1974 r., Procureur du Roi przeciwko Benoît i Gustave Dassonville, sprawa 8-74, Zb. Orz. 
(1974) 00837, pkt 5. 
248 Wyrok z 20 lutego 1979 r., Rewe-Zentral AG przeciwko Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis 
de Dijon), sprawa 120/78, Zb. Orz. (1979) 00649, pkt 8. 
249 Wyrok z 20 lutego 1979 r., Rewe-Zentral AG przeciwko Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis 
de Dijon), sprawa 120/78, Zb. Orz. (1979) 00649, pkt 14. 
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każde państwo członkowskie może wprowadzić ograniczenia w swobodnym przepływie towarów, 

powołując się na ważny i uzasadniony interes publiczny, przy czym ograniczenia te mogą być 

stosowane jedynie w sposób niedyskryminujący, nie mogą też prowadzić do naruszenia zasad 

proporcjonalności, konieczności i niezbędności250. Dodać należy, że nie można powoływać się na 

wymogi imperatywne w sytuacji gdy dana dziedzina została już uregulowana (zharmonizowana) przez 

prawo wspólnotowe (obecnie unijne)251. 

Dassonville i Cassis de Dijon należą do ważniejszych orzeczeń regulujących obszar wolności 

gospodarczych, przy czym o ile pierwsze inicjowało działania TS na rzecz integracji gospodarczej, to 

w drugim Trybunał dookreślił jedynie swoje wcześniejsze stanowisko. W orzeczeniu Cassis de Dijon 

TS wypowiedział się m.in. w kwestii wzajemnego uznania, zgodnie z którym dobra spełniające 

wymogi w jednym państwie członkowskim mogą pozostawać w swobodnym obrocie na obszarze 

całego wspólnego rynku – orzeczenie, które wyznaczało nowe podejście do kwestii harmonizacji 

prawa. Podkreślić należy, że TS podejmował nie tylko działania na rzecz integracji negatywnej, lecz 

również na rzecz integracji pozytywnej, wówczas gdy zabierał głos w sprawie polityk, które miały na 

celu przyśpieszenie procesu integracji, będący jednocześnie reakcją na zaniechanie, zarówno ze strony 

Rady jak i państw członkowskich, przyjmowania instrumentów prawnych, implementujących 

postanowienia traktatowe252. 

W literaturze przedmiotu dotyczącej konstytucjonalizacji UE, istotne miejsce zajmuje ochrona 

praw podstawowych. Gwarancje praw podstawowych należą do tych zagadnień, do których 

przywiązuje się szczególne znaczenie, ponieważ prawa podstawowe stanowią element konstytutywny 

każdego aktu rangi konstytucyjnej. Twierdzenie to jest równie prawdziwe w odniesieniu do UE, o 

której można powiedzieć, że jest niepaństwowym porządkiem konstytucyjnym. Obecność praw 

podstawowych w akcie rangi konstytucyjnej, jakim – zdaniem TS – jest TWE (obecnie TFUE) wraz z 

możliwością ich egzekwowania, wskazuje jednoznacznie na upodmiotowienie jednostki. Ma to tym 

większe znaczenie, bowiem w Unii to państwa są suwerenami traktatów253. Fakt, że UE państwem nie 

jest, nie przeszkodził w tym, by z czasem prawa podstawowe stały się częścią prawa wspólnotowego. 

W wypracowywaniu (czy bardziej może odkrywaniu) praw podstawowych, szczególną zasługę miał, z 

jednej strony TS, z drugiej zaś, sądy konstytucyjne państw członkowskich, które domagały się nie od 

dziś analogicznej ochrony praw podstawowych na poziomie Unii. 

                                                 
250 W. Czapliński, M. Szwarc, Swoboda przepływu towarów [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i 
polityki, J. Barcz (red.), wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, s. II-58. 
251 Ibidem, s. II-59. 
252 D. Starr-Deelen, B. Deelen, The European … op. cit., s. 83. 
253 Klasyczne prawo międzynarodowe również ulega zmianie. I jeśli to państwo było głównym podmiotem 
prawa międzynarodowego, i tym samym zasady prawa międzynarodowego znajdowały zastosowanie w relacjach 
pomiędzy państwami, to obecnie akceptuje się częściową podmiotowość prawnomiędzynarodową jednostki. 
Zob. A. Wyrozumska, Formy zapewnienia skuteczności prawu międzynarodowemu w porządku krajowym [w:] 
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, M. Kruk (red. nauk.), wyd. 
Sejmowe, Warszawa 1997, s. 88. 
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Szeroko rozumiane prawa podstawowe to także prawa polityczne. Prawa polityczne 

nieodłącznie wiązane są z obywatelstwem UE, chociaż traktat rzymski nie zawierał postanowień w 

sprawie obywatelstwa europejskiego ani też w sprawie ochrony praw podstawowych254. Tym samym 

wypracowanie gwarancji praw podstawowych we Wspólnotach stało się domeną TS w ramach jego 

prointegracyjnych działań. Trybunał często zabierał głos w kwestii ochrony praw podstawowych we 

Wspólnotach, które następnie stały się częścią acquis communitaire. Trybunał wypowiadał się w 

materii praw podstawowych nie tylko na marginesie rozstrzyganych spraw, lecz także reagując na 

głosy krytyczne ze strony sądów niektórych państw członkowskich, zwłaszcza niemieckich i włoskich. 

W swoich orzeczeniach Trybunał niejednokrotnie odwoływał się do wspólnych tradycji 

konstytucyjnych państw członkowskich, przywołując również ratyfikowane przez państwa 

członkowskie traktaty międzynarodowe odnoszące się do praw człowieka. 

2.3.2. Strukturalny konstytucjonalizm 

Inny kierunek działań TS określany jest mianem strukturalnego konstytucjonalizmu. Inaczej 

aniżeli materialny konstytucjonalizm, strukturalny konstytucjonalizm odnosi się do wzajemnej relacji 

pomiędzy Wspólnotą (obecnie Unią) a państwami członkowskimi, znajdując wyraz w orzeczeniach, w 

których Trybunał ustanowił: zasadę bezpośredniego skutku255, zasadę pierwszeństwa256, zasadę 

preemption257 oraz kontrolę judykacyjną258. 

                                                 
254 Obywatelstwo UE ma nie tylko wymiar symboliczny, ponieważ związane są z nim konkretne prawa. 
Obywatelstwo Unii zostało ustanowione na mocy TM, a następnie dookreślone w TA, który stanowi, że 
obywatelstwo UE uzupełnia obywatelstwo narodowe, jednakże nie zastępuje go (art. 8 i n. TWE [Maastricht] i 
art. 17 i n. TWE [Amsterdam]). 
255 Z zasadą bezpośredniego skutku wiążą się dwie inne zasady: zasada bezpośredniego obowiązywania oraz 
zasada bezpośredniego stosowania prawa unijnego. Zasada bezpośredniego obowiązywania sprowadza się do 
tego, że normy prawa unijnego od dnia wejścia w życie stają się częścią porządków prawnych państw 
członkowskich, a zatem nie jest konieczne ich implementowanie. Z kolei zasada bezpośredniego stosowania jest 
konsekwencją zasady bezpośredniego obowiązywania i sprowadza się do tego, że normy prawa unijnego 
stanowią podstawę dla działań podejmowanych przez państwa członkowskie. Zasada bezpośredniego skutku 
oznacza natomiast, że normy prawa unijnego mogą być samodzielnym źródłem praw i obowiązków zarówno dla 
osób fizycznych jak i prawnych. Zob. S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej, a prawo państw członkowskich [w:] 
Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, J. Barcz (red.), wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 
Warszawa 2003 s. 244-260. 
256 W przypadku pierwszeństwa prawa unijnego należy mieć na uwadze to, że mamy tutaj do czynienia z 
pierwszeństwem stosowania, nie zaś z pierwszeństwem obowiązywania. Pierwszeństwo stosowania umożliwia 
obowiązywanie w porządkach prawnych państw członkowskich zarówno norm prawa krajowego jak i norm 
prawa unijnego, znajdujących zastosowanie do podobnych stanów faktycznych. W orzeczeniu Simmenthal TS 
ustanowił obowiązek, dla wszystkich sądów właściwych dla danej sprawy, odmowy zastosowania normy prawa 
krajowego będącej w kolizji z prawem wspólnotowym (zob. wyrok z 9 marca 1978 r., Amministrazione delle 
Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA., sprawa 106/77, Zb. Orz. (1978) 00629); z kolei w orzeczeniu 
Commune di Milano TS wypowiedział się w kwestii pierwszeństwa stosowania prawa wspólnotowego również 
przez organy administracyjne państw członkowskich (zob. wyrok z 22 czerwca 1989 r., Fratelli Costanzo SpA v. 
Comune di Milano, case 103/88 (1989) ECR 01839). 
257 Odnosząc się do doktryny przejęcia (preemption) w prawie unijnym, w literaturze przedmiotu rozróżnia się 
pomiędzy przejęciem wyraźnym, które ma miejsce wówczas gdy prawo unijne zakazuje regulacji krajowej lub 
też nakazuje przyjęcie regulacji unijnej oraz przejęciem przez zajęcie pola (field occupation), wówczas gdy 
prawo unijne wyczerpująco reguluje określoną dziedzinę, zajmując tzw. pole dla regulacji krajowej. Zob. A. 
Wyrozumska, Państwa członkowskie a Unia Europejska [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, 
J. Barcz (red.), wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003, s. 314-315. 



 50 

W orzeczeniu Van Gend en Loos z 1963 roku TS powiedział wyraźnie, że po spełnieniu 

określonych warunków postanowienia traktatowe mogą mieć bezpośredni skutek w porządkach 

prawnych państw członkowskich, a przez to przydał im charakter norm konstytucyjnych. W 

orzeczeniu czytamy: 
“(…) zgodnie z duchem, systematyką i brzmieniem traktatu art. 12 należy interpretować w ten 

sposób, iż jest on bezpośrednio skuteczny i stanowi źródło uprawnień indywidualnych 

podlegających ochronie sądów krajowych.”259 

W kolejnych orzeczeniach TS poszedł jeszcze dalej, poszerzając zakres obowiązywania zasady 

bezpośredniego skutku, zdecydował bowiem, że normy traktatowe mogą być egzekwowane nie tylko 

w relacji pomiędzy państwem a jednostką (wertykalny bezpośredni skutek), lecz również w relacji 

pomiędzy jednostkami (horyzontalny bezpośredni skutek). Trybunał rozszerzył również zakres 

obowiązywania zasady bezpośredniego skutku na inne wspólnotowe (obecnie unijne) instrumenty 

prawne, i.e. na dyrektywy. W orzeczeniu van Duyn czytamy: 
“(…) wykluczenie z zasady możliwości powoływania się przez zainteresowanych na 

zobowiązania nałożone na mocy dyrektywy byłoby niezgodne z charakterem wiążącym, jaki 

nadaje jej art. 189 (…) w szczególności w sytuacji gdy w drodze dyrektywy instytucje 

wspólnotowe zobowiązały państwa członkowskie do określonego postępowania, brak 

możliwości powołania się przez podmioty prawa na ten akt przed sądem oraz brak możliwości 

uwzględnienia go przez sądy krajowe jako elementu prawa wspólnotowego ograniczyłby jego 

skuteczność („effet utile”).” 260 

Zdaniem M. Claes ustanowienie zasady bezpośredniego skutku nie stanowiło żadnego novum, 

natomiast tym, co stanowiło o jej wyjątkowości w porządku prawnym Wspólnoty było podniesienie jej 

do zasady konstytucyjnej; nadto, zasada bezpośredniego skutku została ustanowiona przez sąd 

międzynarodowy, podczas gdy zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego problem 

bezpośredniego skutku jest rozwiązywany w oparciu o krajowe zasady konstytucyjne. W orzeczeniu 

Van Gend en Loos to TS zdefiniował stosunek pomiędzy prawem wspólnotowym a prawem 

krajowym, niezależnie od zasad konstytucyjnych obowiązujących w państwach członkowskich oraz 

ich stosunku do prawa międzynarodowego. W przypadku klasycznych porozumień 

międzynarodowych to sądy krajowe decydują o stosowalności, egzekwowalności oraz o prawach i 

obowiązkach dla jednostek, odwołując się do zasad konstytucyjnych, które w prawie Unii zdają się nie 

mieć zastosowania, natomiast TS stawia się w pozycji sędziego zasady bezpośredniego skutku prawa 

unijnego w krajowych porządkach prawnych, czyniąc ją kwestią interpretacji odpowiednich 

                                                                                                                                                         
258 D. Starr-Deelen, B. Deelen, The European … op. cit., s. 83-87. 
259 Wyrok z 5 lutego 1963 r. NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos przeciwko 
Nederlandse administratie der belastingen, sprawa 26/62, Zb. Orz. (1963) 00003, pkt 5. 
260 Wyrok z 4 grudnia 1974 r., Yvonne van Duyn przeciwko Home Office, sprawa case 41/74, Zb. Orz. (1974) 
01337, pkt 12. 



 51 

postanowień261. Z drugiej jednakże strony można argumentować, że prawo unijne stanowi nowy 

porządek prawny, który różni się zarówno od prawa międzynarodowego jak i prawa krajowego, 

podlega więc szczególnym zasadom, które kształtują wzajemne relacje pomiędzy prawem Unii, a 

prawem krajowym. 

W podobnym czasie TS ustanowił zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (obecnie 

unijnego), zgodnie z którą prawo wspólnotowe posiada pierwszeństwo przed prawem państw 

członkowskich, nawet jeśli norma krajowa została wydana później i nawet jeśli posiada status normy 

konstytucyjnej. W orzeczeniu Internationale Handelsgesellschaft czytamy: 

“(…) na obowiązywanie aktu wspólnotowego lub jego skutek w Państwie Członkowskim nie 

mogą mieć wpływu twierdzenia, że jest on sprzeczny z prawami podstawowymi zawartymi w 

konstytucji państwa lub z zasadami krajowej struktury konstytucyjnej.”262 

Prawo wspólnotowe, będące niezależnym źródłem prawa, nie może zostać zastąpione przez prawo 

krajowe, straciłoby wówczas przymiot prawa Wspólnoty, co więcej, jego obowiązywanie oraz skutki 

jakie wywiera w porządkach prawnych państw członkowskich nie mogą zależeć od postanowień 

konstytucyjnych państw członkowskich, nawet tych, odnoszących się do praw podstawowych. 

Natomiast w orzeczeniu Simmenthal znajdujemy: 
 “(…) sąd krajowy, stosujący w graniach swojej właściwości przepisy prawa wspólnotowego, 

jest zobowiązany do zapewnienia pełnej skuteczności tym przepisom, a w razie konieczności, 

winien odmówić zastosowania każdego sprzecznego przepisu prawa krajowego, nawet jeżeli 

jest to przepis późniejszy (…).”263 

Tak więc sąd krajowy jest zobowiązany do zapewnienia pełnej skuteczności prawu wspólnotowemu 

(unijnemu), a jeśli to konieczne winien odmówić zastosowania prawa krajowego, nawet jeżeli norma 

krajowa jest późniejsza. Z kolei w orzeczeniu Winner Wetten Trybunał powiedział: 

„(…) są sprzeczne z wymogami wynikającymi z samej natury prawa Unii wszelkie przepisy 

obowiązujące w krajowym porządku prawnym oraz wszelka praktyka legislacyjna, 

administracyjna lub sądowa, powodujące ograniczenie skuteczności tego prawa poprzez 

odmowę przyznania sądowi, w którego kompetencji leży jego zastosowanie, uprawnienia do 

uczynienia, w momencie stosowania tego prawa, wszystkiego, co niezbędne do pominięcia 

                                                 
261 M. Claes, The National Courts' Mandate in the European Constitution, Hart Publishing, Oxford, Portland Or. 
2006, s. 73. 
262 “(…) the validity of a Community measure or its effect within a Member State cannot be affected by 
allegations that it runs counter to either fundamental rights as formulated by the constitution of that State or the 
principles of a national constitutional structure.” Wyrok z 17 grudnia 1970 r., Internationale Handelsgesellschaft 
mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, case 11/70 (1970) ECR 01125, par. 3. 
263 “(…) a national court which is called upon, within the limits of its jurisdiction, to apply provisions of 
Community law is under a duty to give full effect to those provisions, if necessary refusing of its own motion to 
apply any conflicting provision of national legislation, even if adopted subsequently (…).” Wyrok z 9 marca 
1978 r., Amministrazione delle Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA., sprawa 106/77, Zb. Orz. (1978) 
00629, pkt 24. 
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krajowych przepisów ustawowych mogących stać na przeszkodzie pełnej skuteczności 

podlegających bezpośredniemu stosowaniu norm prawa Unii.” 264 

dodając: 

„Jest bowiem niedopuszczalne, by przepisy prawa krajowego, nawet rangi konstytucyjnej, 

naruszały jedność i skuteczność prawa Unii (…).”265 

Przytoczone orzecznictwo TS wskazuje na dwa istotne elementy, po pierwsze, na 

pierwszeństwo prawa unijnego również przed normą rangi konstytucyjnej, po drugie, na 

pierwszeństwo przed prawem krajowym wydanym później niż norma unijna, co z kolei jest zgodne z 

tym, że podstawa obowiązywania prawa unijnego wywodzi się wyłącznie z traktatów, nie znajduje 

natomiast oparcia w krajowym nakazie stosowania266. W świetle orzeczenia w sprawie Simmenthal 

należy uznać, że wszelkie przepisy prawne oraz wszelka praktyka legislacyjna, administracyjna lub 

sądowa, która powoduje ograniczenie skuteczności prawa wspólnotowego (obecnie unijnego) jest 

sprzeczna z zasadami wynikającymi z istoty prawa wspólnotowego. Stanowisko to doprecyzował TS 

w orzeczeniu Winner Wetten, gdzie wyraźnie powiedział, że zasada pierwszeństwa nie może zostać 

naruszona nawet na czas przejściowy, nawet jeżeli z powodu niezastosowania normy krajowej miałaby 

powstać luka prawna. Natomiast jeśliby nadrzędne względy pewności prawa uzasadniały utrzymanie 

w mocy przepisów krajowych sprzecznych z prawem unijnym aż do wydania odpowiednich 

(niesprzecznych) przepisów prawnych, wówczas decyzja w sprawie dopuszczalności takiego wyjątku 

od zasady pierwszeństwa stosowania przysługuje wyłącznie TS nie zaś sądom krajowym267. 

Orzeczenie w sprawie Winner Wetten zasługuje również na uwagę z innego powodu, mianowicie 

wskazuje na to, że TS będzie uwzględniał głosy krajowe (e.g. dotyczące godności człowieka), o ile 

będzie mógł włączyć je do dyskursu odnoszącego się np. do praw podstawowych, słowem, jeżeli 

przedmiot derogacji dotyczy ochrony praw konstytucyjnych i nie ma swojego odpowiednika w innych 

państwach członkowskich lub też nie ma umocowania w traktatach międzynarodowych, TS nie uzna 

takiego głosu za zasadny268. Można więc powiedzieć, że pierwszeństwo prawa unijnego nakłada 

zobowiązania dwojakiego rodzaju: po pierwsze, bezpośrednio stosowane postanowienia prawa 

unijnego skutkują automatycznym brakiem stosowania sprzecznych postanowień prawa krajowego, po 

                                                 
264 Wyrok z 8 września 2010 r., Winner Wetten GmbH przeciwko Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, sprawa 
C-409/06, Zb. Orz. (2010) I-08015, pkt 56. 
265 Wyrok z 8 września 2010 r., Winner Wetten GmbH przeciwko Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, sprawa 
C-409/06, Zb. Orz. (2010) I-08015, pkt 61. 
266 J. Schwarze, Das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit, Bd. II, Nomos, 
Baden-Baden 2013, s. 25. 
267 Wyrok z 8 września 2010 r., Winner Wetten GmbH przeciwko Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, sprawa 
C-409/06, Zb. Orz. (2010) I-08015, pkt 67. 
268 C. van de Heyning, The European Perspective: from lingua franca to a common language [w:] Constitutional 
Conversations in Europe: Actors, Topics and Procedures, M. Claes, M. de Visser, P. Popelier, C. van de 
Heyning (eds), Intersentia, Cambridge 2012, s. 192, zob. też: N. Nic Shuibhne, Margins of Appreciation: 
National Values, Fundamental Rights and EC Free Movement Law, “European Law Review”, vol. 32, no. 2,  
s. 239. 
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drugie, ustawodawca krajowy zobowiązany jest do powstrzymywania się od przyjmowania 

instrumentów prawnych, sprzecznych z prawem Unii269. 

Ograniczenia w stosowaniu zasady pierwszeństwa pojawiają się również w związku z 

powoływaniem się przez państwa członkowskie na konieczność ochrony tożsamości narodowej. 

Uwagę zwraca wyrok w sprawie Omega270, w którym TS dopuścił możliwość ograniczenia 

wykonywania jednej z podstawowych swobód unijnego prawa z powodu naruszenia podstawowej 

zasady konstytucyjnej Republiki Federalnej Niemiec (dalej: RFN) jaką jest ludzka godność, której 

unijny porządek prawny zapewnia poszanowanie jako ogólnej zasadzie prawa. Wśród innych, 

ważniejszych orzeczeń należy wymienić sprawę Sayn-Wittgenstein271, gdzie TS w uzasadnieniu 

wyroku powołał się na prawo państwa członkowskiego (Austrii), a dokładniej na zasadę równości, 

uzasadniając tym samym ograniczenia dla wykonywania jednej z podstawowych swobód prawa 

unijnego przez wzgląd na porządek publiczny, a także sprawę Vardyn272, gdzie Trybunał stwierdził, że 

ochrona języka urzędowego jako wartości konstytucyjnej, stanowiącej o tożsamości narodowej, może 

stanowić uzasadnienie dla ograniczania innych praw. 

Z uwagi na to, że traktat rzymski (podobnie jak i późniejsze traktaty) nie ustanawiał zasady 

pierwszeństwa prawa wspólnotowego (jak i wielu innych zasad), wypracowanie i sformułowanie 

zasady pierwszeństwa, jak i zasady bezpośredniego skutku, dokonało się bardziej w wyniku 

konstytucyjnej aniżeli prawno-międzynarodowej interpretacji postanowień traktatowych. W 

orzeczeniu Costa przeciwko E.N.E.L. czytamy: 
“(…) wskutek dokonanego przez państwa przeniesienia, z ich wewnętrznych porządków 

prawnych do wspólnotowego porządku prawnego, praw i obowiązków odpowiadających 

postanowieniom traktatu nastąpiło ostateczne ograniczenie ich praw suwerennych, którego nie 

może podważyć późniejszy akt jednostronny sprzeczny z istotą Wspólnoty.”273 

Zdaniem M. Claes o wyjątkowości i nowatorskim charakterze orzeczenia w sprawie Costa przeciwko 

E.N.E.L., świadczy nie to, że TS przyznał pierwszeństwo postanowieniom traktatowym przed 

sprzecznym prawem krajowym (podobnie działa zasada pacta sunt servanda), ani też to, że 

postanowienia traktatowe mają pierwszeństwo przed prawem konstytucyjnym, lecz to, że TS może 

utrzymywać, ze skutkiem dla wszystkich sądów państw członkowskich, że prawo Unii ma 

pierwszeństwo274. 

                                                 
269 Zob. M.E. Méndez-Pinedo, O.I. Hannesson, The authority of European law: Exploring primacy of EU law 
and effect of EEA law from European and Icelandic perspective, Bókaútgáfan Codex, Reykjavík 2012, s. 40. 
270 Wyrok z 14 października 2004 r., Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH przeciwko 
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, sprawa C-36/02, Zb. Orz. (2004) I-09609. 
271 Wyrok z 22 grudnia 2010 r. Ilonka Sayn-Wittgenstein przeciwko Landeshauptmann von Wien, sprawa C-
208/09, Zb. Orz. (2010) I-13693. 
272 Wyrok z 12 maja 2011 r., Malgožata Runevič-Vardyn i Łukasz Paweł Wardyn przeciwko Vilniaus miesto 
savivaldybės administracija i inni, sprawa C-391/09, Zb. Orz. (2011) I-03787. 
273 Wyrok z 15 lipca 1964 r., Flaminio Costa przeciwko E.N.E.L., sprawa 6/64, Zb. Orz. (1964) 01141, zob. też: 
W. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska, Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, 
Scholar, Warszawa 2005, s. 35-38. 
274 M. Claes, The National ... op. cit., s. 106. 
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Odchodzenie od klasycznego prawa międzynarodowego z charakterystycznymi dla niego 

metodami interpretacyjnymi, uwidacznia się w stosunku łączącym prawo krajowe z prawem unijnym. 

Rzecz nie tylko w tym, że stworzony został nowy, niezależny porządek prawny, lecz również w tym 

jakich instrumentów użył Trybunał, czy sięgał w tym celu do uznanych zasad prawa 

międzynarodowego, czy raczej do porządków prawnych państw członkowskich. Wiadomo, że 

Trybunał skorzystał z tej drugiej drogi275. 

Z orzecznictwa TS jednoznacznie wynika, że zasada pierwszeństwa winna być również 

stosowana w odniesieniu do postanowień konstytucyjnych, z czym, z oczywistych względów nie chcą 

zgodzić się państwa członkowskie. Innymi słowy, państwa członkowskie, co do zasady, przyjmują 

zasadę pierwszeństwa, odrzucają natomiast zasadę nadrzędności. To ważne rozróżnienie znajdujemy 

w deklaracji hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2004 roku. Zdaniem Trybunału nadrzędność 

i pierwszeństwo są kategoriami odnoszącymi się do różnych porządków prawnych, i o ile zasada 

supremacji (nadrzędności) odnoszona jest do porządku hierarchicznego i skutkuje nieważnością aktów 

prawnych niższego rzędu jeśli pozostają w sprzeczności z aktami wyższego rządu, to zasada 

pierwszeństwa opiera się na rozróżnieniu pomiędzy zakresami zastosowania różnych regulacji 

prawnych, zasadniczo obowiązujących, przy czym niektóre z nich mają zdolność do wypierania 

innych z racji preferencyjnego lub powszechnego zastosowania276. Dodać należy, że zasada 

pierwszeństwa winna być odnoszona do całego prawa Unii, nie tylko do tych postanowień, którym 

można przypisać bezpośredni skutek, w sytuacji zaś, gdy nie można przypisać skutku bezpośredniego, 

obowiązkiem sądów jest zinterpretować prawo krajowe zgodnie z prawem unijnym277. 

Reasumując, TS przyczynił się do ustanowienia szczególnego porządku prawnego poprzez 

ustanowienie zasad właściwych dla porządków konstytucyjnych, aniżeli prawno-międzynarodowych. 

Postępujący proces konstytucjonalizacji, z właściwą mu hierarchią norm prawnych, nierzadko spotyka 

się ze sprzeciwem ze strony państw członkowskich, które nie chcą aby akty prawa krajowego (w tym 

prawa konstytucyjnego), były podporządkowane zasadzie pierwszeństwa prawa unijnego. Dodać 

należy, że w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie zasada pierwszeństwa, hierarchizuje stosunek 

                                                 
275 Zob. J. Schwarze, Das Verhältnis … op. cit., s. 23. Już na początku procesów integracyjnych TS 
powstrzymywał się od orzekania w oparciu o zasady prawa międzynarodowego. Zob. Arrêt de la Cour du 12 
juillet 1957, Mlle Dineke Algera, M. Giacomo Cicconardi, Mme Simone Couturaud, M. Ignazio Genuardi, Mme 
Félicie Steichen contre Assemblée Commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, affaires 
jointes 7/56, 3/57 à 7/57, Recueil de la jurisprudence (1957) 00081, gdzie znajdujemy: «Quant à la possibilité 
d'un retrait de tels actes, il s'agit là d'un problème de droit administratif, bien connu dans la jurisprudence et la 
doctrine de tous les pays de la Connuunauté, mais pour la solution duquel le Traité ne contient pas de règles. La 
Cour, sous peine de commettre un déni de justice, est donc obligée de le résoudre en s'inspirant des règles 
reconnues par les législations, la doctrine et la jurisprudence des pays membres.» 
276 Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre de 2004 (BOE núm. 3, de 4 de 
enero de 2005), parte II par. 4. Podobnie uważa Franz C. Mayer, zdaniem którego zasada pierwszeństwa nie 
oznacza ani nadrzędności ani podporządkowania pomiędzy europejskim i krajowym prawem konstytucyjnym. 
Zob. F.C. Mayer, Verfassungsgerichtsbarkeit [w:] Europäisches Verfassungsrecht: Theoretische und 
dogmatische Grundzüge, A. von Bogdandy, J. Bast (Hrsg.), Aufl. 2, Springer, Berlin, Heidelberg 2009, s. 595. 
277 K. Wójtowicz, Sądy … op. cit., s. 53. 
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pomiędzy prawem UE a prawem państw członkowskich278. Niezależnie od uznania, co do zasady, 

prymatu prawa unijnego, granice zastosowania zasady pierwszeństwa pozostają kwestią sporną, co jest 

m.in. wynikiem rozbieżnych stanowisk prezentowanych, z jednej strony, przez TS, z drugiej 

natomiast, przez sądy konstytucyjne. I jak trafnie zauważył Jean Paul Jacqué: 

„Punktem wyjścia jest istnienie dwóch systemów prawnych, z których każdy potwierdza 

pierwszeństwo w swoim zakresie zastosowania. Sędzia wspólnotowy ma za zadanie narzucać 

pierwszeństwo wspólnotowego porządku prawnego, podczas gdy sędzia krajowy jest wiązany 

własną konstytucją.”279 
Do podstawowych zasad, będących wynikiem prointegracyjnych działań TS, należy również 

zasada preemption (zawłaszczanie pola)280. Zasada preemption, typowa dla struktur federalistycznych, 

jest także obecna w UE. Wskazuje, podobnie jak obecność zasady pierwszeństwa, na federalistyczny 

charakter struktury europejskiej. Generalnie rzecz ujmując, zasada preemption stanowi o tym czy cały 

obszar polityki zostaje zajęty (realnie bądź potencjalnie) na użytek władzy centralnej, która dzięki 

temu może wywierać wpływ na działania państw członkowskich (jednostek konstytuujących w 

przypadku państw federalnych)281. Innymi słowy, chodzi o podział kompetencji pomiędzy rządem 

centralnym i rządami jednostek konstytuujących (jak to ma miejsce w państwie federalnym) lub też 

pomiędzy poziomem unijnym i rządami państw członkowskich (jak w przypadku UE). W traktatach 

nie sposób dopatrzeć się wyraźnej podstawy dla zasady preemption (jak i dla wielu innych zasad), co 

jednak nie przeszkodziło TS w zajęciu stanowiska w tej kwestii. TS wyraźnie stwierdził, że jeśli 

Wspólnota w znacznym stopniu (czy też w pełni) reguluje określony obszar polityki, wówczas 

zawłaszcza pole dla potencjalnych działań legislacyjnych państw członkowskich, z wyjątkiem tych 

przypadków, w których prawo stanowi inaczej282. 

Istnieje także uzasadnione przekonanie, że kontrola judykacyjna sprawowana przez TS ma 

istotne znacznie dla procesu konstytucjonalizacji UE. To dzięki niej stało się możliwe 

wyinterpretowanie zasady bezpośredniego skutku, podobnie jak i zasady pierwszeństwa prawa 

                                                 
278 A. Hatje, Das Verhältnis … op. cit., s. 61. 
279 «Le point de départ de l’évolution repose sur l’existence de deux ordres juridiques affirmant chacun sa 
primauté dans son champ d’application. Le juge communautaire a pour sa mission de faire respecter la primuaté 
de l’ordre juridique communautiare tandis que le juge national est lié par sa propre constitution.» J.P. Jacqué, 
L’évolution des rapports entre le droit de l’Union et le droit national du point de vue de l‘Union [w:] Das 
Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit, J. Schwarze (Hrsg.), Bd. I, Nomos, 
Baden-Baden 2012, s. 33. 
280 Zob. E.D. Cross, Pre-emption of Member State Law in the European Economic Community: A Framework for 
Analysis, CMLR, vol. 29, iss. 3, June 1992, s. 447. 
281 Zob. F.G. Mancini, The Making … op. cit., s. 603. 
282 Zob. np. Wyrok z 12 lipca 1988 r., Commission of the European Communities v. United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, case 60/86 (1988) ECR 03921, par. 12. Jakkolwiek na próżno by szukać wyraźnej 
podstawy traktatowej dla doktryny preemption, nie przeszkadza to by twierdzić, że doktryna preemption, 
zgodnie z którą państwa członkowskie mogą stanowić prawo i przyjmować wiążące akty prawne w dziedzinach, 
w których Unia dzieli kompetencje z państwami, tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim Unia nie 
wykonała swoich kompetencji, została skodyfikowana w art. 2 ust. 2 TFUE w zw. z art. 4 TFUE. Zob. też: J. 
Nergelius, The Constitutional Dilemma of the European Union, Europa Law Publishing, Groningen 2009, s. 53, 
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unijnego (wcześniej wspólnotowego), zasad ważnych nie tylko z uwagi na właściwe funkcjonowanie 

struktur europejskich, ale także ze względu na szeroko rozumiane procesy integracyjne. Kontrola 

judykacyjna umożliwia bowiem sądowi wyższego szczebla badanie aktów przyjmowanych zarówno 

przez organy ustawodawcze jak i wykonawcze, i tym samym przyczynia się do zapewnienia 

ustalonego przydziału kompetencji. 

Traktat rzymski nie tylko nie odnosił się do zasad bezpośredniego skutku, pierwszeństwa oraz 

preemption, ale też nie przyznawał TS w sposób wyraźny uprawnień do sprawowania kontroli 

judykacyjnej, stanowiąc jedynie: 

„Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym: a) o wykładni 

Traktatów, b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje Wspólnoty, c) o 

wykładni statutów organów utworzonych aktem Rady, gdy statuty to przewidują.”283 

W celu poddania kontroli judykacyjnej prawo państw członkowskich pod względem zgodności z 

postanowieniami traktatowymi (prawem pierwotnym) oraz prawem pochodnym, TS wykorzystał 

możliwości jakie dawał art. 177 TEWG (art. 234 TWE [art. 267 TFUE]). Trybunał orzekając w 

oparciu o art. 177 TEWG przyczynił się do jednolitego stosowania prawa wspólnotowego, chociaż 

należy zauważyć, że to czy Trybunał będzie mógł ostatecznie wypowiedzieć się w danej sprawie, 

zależy od decyzji sądów państw członkowskich czy zwrócą się do TS z pytaniem prejudycjalnym284. 

Ważną rolę odgrywa również zasada subsydiarności (pomocniczości). Subsydiarność jako 

zasada szczególna (znalazła zastosowanie w jednym przypadku) stała się materią traktatową za sprawą 

JAE, a następnie jako zasada ogólna wprowadzona została przez TM285. Zasada pomocniczości ma 

istotne znaczenie dla wykonywania kompetencji, stanowi bowiem, że pierwszeństwo w podejmowaniu 

działań mają jednostki znajdujące się na najniższym możliwym poziomie. Sprowadzając rzecz na 

grunt europejski należy powiedzieć, iż zasadą jest, że Unia podejmuje działania dopiero wówczas, gdy 

są one konieczne286. 

W świetle powyższych uwag nasuwa się konstatacja, że TS poprzez swoje orzecznictwo 

przyczynił się w istotny sposób do zagwarantowania wiążącego charakteru prawu wspólnotowemu 

oraz wpłynął na zwiększenie pewności prawa we Wspólnotach (Unii). Wiadomo, że nie zawsze 

istniała możliwość promowania integracji w drodze pozytywnych działań legislacyjnych, pozostawało 

                                                                                                                                                         
a także: A. Arena, The doctrine of Union Preemption in the EU Single Market: Between Sein and Sollen, NYU 
School of Law, Jean Monnet Working Paper no. 3, 2010. 
283 Art. 177 akapit 1 TEWG “La Cour de Justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel: a) sur 
l'interprétation du présent Traité, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la 
Communauté, c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le 
prévoient.” 
284 Zob. też: S. Bronitt, F. Burns, D. Kinley, Principles of European Community Law, The Law Book Company, 
Sydney 1995, s. 156-160. 
285 Zasada pomocniczości została wprowadzona na mocy JAE (art. 25 JAE, art. 130r TEWG) i miała 
zastosowanie wyłącznie w obszarze ochrony środowiska, natomiast jako zasada ogólna została wprowadzona na 
mocy TM (art. G TUE, art. 3b akapit 2 TWE). Obecnie stosowny zapis znajduje się w art. 5 ust. 3 TUE. 
286 Zob. też: G.A. Bermann, Taking Subsidiarity seriously: Federalism in the European Community and the 
United States, „Colum. L. Rev.”, vol. 94, no. 2, March 1994, s. 358. 
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jednak zobowiązanie by przekuć cele integracyjne w skuteczne prawo, co też Trybunał czynił, 

wkraczając wszędzie tam, gdzie panowała polityczna próżnia i legislacyjna inercja287. Wzorem innych 

instytucji, które interweniowały wkraczając w obszary pozostające poza ramami traktatów, także TS 

szeroko interpretował kompetencje przyznane mu na mocy postanowień traktatowych. 

Ta aktywność TS musiała wywołać glosy krytyki ze strony sądów państw członkowskich. I 

tak, podjęta przez TS próba poszerzenia zakresu zastosowania zasady bezpośredniego skutku w 

odniesieniu do dyrektyw spotkała się ze sprzeciwem, zwłaszcza ze strony Conseil d'État oraz 

Bundesfinanzhof. W związku z powyższym TS w orzeczeniu Ratti288 ograniczył zasadę 

bezpośredniego skutku dyrektyw, co też następnie potwierdził w orzeczeniu Marshall289, a także w 

kilku innych orzeczeniach290. Trybunał stwierdził m.in., że postanowienia dyrektyw, inaczej aniżeli 

postanowienia traktatowe, nie mogą być stosowane do relacji jednostka – jednostka, i w związku z 

tym dyrektywy nie mogą mieć horyzontalnego skutku. W orzeczeniu Marshall czytamy: 
„(…) wiążący charakter dyrektywy, stanowiący podstawę dla powoływania się na nią przed 

sądem krajowym, istnieje tylko w odniesieniu do ‘każdego państwa członkowskiego, do 

którego jest kierowana’. Wniosek stąd, że dyrektywa nie może nakładać obowiązków na 

jednostkę i tym samym nie można powoływać się na przepis dyrektywy w sporze przeciwko 

jednostce.”291 

Z kolei w orzeczeniu Faccini Dori znajdujemy: 

“Byłoby bowiem niedopuszczalne, by państwo, któremu ustawodawca wspólnotowy nakazuje 

wydanie przepisów mających unormować jego – lub podmiotów państwowych – stosunki z 

jednostkami i nadać im określone uprawnienia, mogło powoływać się na niewykonanie 

ciążących na nim zobowiązań w celu pozbawienia jednostek tych uprawnień (…).”292 

I analogicznie jak w przypadku zasady bezpośredniego skutku, zakwestionowana została zasada 

pierwszeństwa prawa wspólnotowego, tym razem przez sądy Włoch i Republiki Federalnej Niemiec, 

które uzasadniały swoje zastrzeżenia potencjalnym zagrożeniem dla praw podstawowych. 

                                                 
287 M.L. Volcansek, The European … op. cit., s. 109. 
288 Wyrok z 5 kwietnia 1979 r., Pubblico Ministerio v. Ratti, case 148/78 (1979) ECR 01629. Zob. też:  
S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej ... op. cit., s. 247-260. 
289 Wyrok z 26 lutego 1986 r., M.H. Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority 
(Teaching), case 152/84 (1986) ECR 00723. 
290 Wyrok z 12 lipca 1990 r., A. Foster and others v. British Gas plc., case C-188/89 (1990) ECR 03313, wyrok z 
13 listopada 1990 r., Marleasing SA v. La Comercial International de Alimentacion SA, case C-106/89 (1990) 
ECR 04135, wyrok z 14 lipca 1994 r., Paola Faccini Dori przeciwko Recreb Srl., sprawa C-91/92, Zb. Orz. 
(1994) I-03325. Zob. też: T. Tridimas, Horizontal Direct Effect of Directives: A Missed Opportunity? “E. L. 
Rev.”, vol. 19, iss. 6, December 1994, s. 621-636. 
291 “(…) the binding nature of a directive, which constitutes the basis for the possibility of relying on the 
directive before a national court, exists only in relation to 'each Member State to which it is addressed'. It follows 
that a directive may not of itself impose obligations on an individual and that a provision of a directive may not 
be relied upon as such against such a person.” Wyrok z 26 lutego 1986 r., M.H. Marshall v. Southampton and 
South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching), case 152/84 (1986) ECR 00723, par. 48. 
292 Wyrok z 14 lipca 1994 r., Paola Faccini Dori przeciwko Recreb Srl., sprawa C-91/92, Zb. Orz. (1994) I-
03325, pkt 23. 
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TS ustanawiając zasadę bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego przyjął odwrotne 

założenie aniżeli to, obowiązujące na gruncie międzynarodowego prawa publicznego, które stanowi, 

że zobowiązania prawne są adresowane wyłącznie do państw, i tym samym nie wywołują 

bezpośredniego skutku w stosunku do obywateli293. Trybunał stwierdził też, że prawo wspólnotowe 

posiada skutek zawłaszczający, co z kolei sprawia, że państwa członkowskie nie mogą podejmować 

działań w obszarze regulowanym przez Wspólnotę (Unię), jak również, że wewnętrzna kompetencja 

Wspólnoty (Unii) implikuje kompetencję zewnętrzną, o ile jest konieczna i będzie służyć 

uzasadnionym celom, co z kolei stanowi odwrócenie innej zasady prawa międzynarodowego, 

mówiącej, że traktaty winny być interpretowane w sposób pozwalający na minimalne wkraczanie w 

suwerenne prawa państw294. Ponadto w sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej 

państwa, prawo międzynarodowe traktuje państwo jako jedną całość, podobnie jak czyni to TS, przy 

czym odpowiedzialność za wyrządzone szkody w prawie międzynarodowym dotyczy wyłącznie 

stosunku międzypaństwowego, inaczej niż to ma miejsce w UE. Wniosek stąd, że nastąpiło 

przesunięcie porządku prawnego Wspólnoty (Unii) od klasycznego prawa międzynarodowego w 

stronę prawa konstytucyjnego, od porządku prawno-międzynarodowego do porządku konstytucyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
293 U. Haltern, Integration Through Law [w:] European Integration Theory, A. Wiener, T. Diez (eds), OUP, 2nd 
ed., Oxford, New York 2009, s. 180-181. Zob też wyrok z 11 grudnia 2007 r. International Transport Workers’ 
Federation i Finnish Seamen’s Union v. Viking Line ABP i OÜ Viking Line Eesti, case C-438/05, ECR (2007) I-
10779, par. 40, gdzie czytamy: “even if, in the areas which fall outside the scope of the Community's 
competence, the Member States are still free, in principle, to lay down the conditions governing the existence 
and exercise of the rights in question, the fact remains that, when exercising that competence, the Member States 
must nevertheless comply with Community law.” Nie ma więc już takiej kompetencji państwa członkowskiego, 
która byłaby wyłączona spod działania prawa UE, a zwłaszcza spod reżimu praw podstawowych. L. Azoulai, 
The Case of Fundamental Rights: a State of Ambivalence [w:] The European Court of Justice and the autonomy 
of the member state, H.-W Micklitz., B. de Witte (eds), Intersentia, Cambridge, Antwerp, Portland 2012, s. 209. 
294 J.H.H. Weiler, The Constitution of Europe. ‘Do the New Clothes Have an Emperor?’ and Other Essays on 
European Integration, CUP, Cambridge 1999, s. 23. 
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“The word ‘constitution’ implies not only a legal 
system, but more than that (…) One single text 
would create the legal existence of Europe.”295 

3. Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej 

Mianem konstytucjonalizacji określany jest proces, w którym porządek prawny przechodzi od 

utworzonego ad hoc, zdecentralizowanego i opartego na consensusie systemu, do systemu, gdzie 

zakres działania władzy zostaje ograniczony przez formy i procedury prawne296. W odróżnieniu od 

konstytucjonalizmu, konstytucjonalizacja oznacza zarazem proces prawny i polityczny. Mówimy tutaj 

o procesie, w którym normy konstytucyjne regulują działania aktorów politycznych, dostosowując się 

do coraz bardziej złożonych struktur władzy i systemów297. Natomiast konstytucjonalizm odnosi się 

do ‘wyższego’ prawa, które wiąże zarówno władzę konstytuowaną jak i konstytuującą w ramach 

rządów prawa298. Zdaniem Miguela Maduro istotą konstytucjonalizmu jest równoważenie woli 

większości z prawami mniejszości, a także wspólnych wartości z indywidualnymi preferencjami299. 

Konstytucjonalizacja jest procesem w ramach którego traktaty ewoluowały ze zbioru 

prawnych uzgodnień wiążących państwa członkowskie do wertykalnie zintegrowanego porządku 

prawnego, który przyznaje prawa i nakłada obowiązki, które mogą być egzekwowane na drodze 

sądowej przez jednostki (publiczne i prywatne) w całej Unii300. Alec Stone Sweet wyróżnia dwie fale 

konstytucjonalizacji prawa w UE: pierwsza, przypadająca na lata 1962-1979 i druga, dokonująca się w 

latach 80. W pierwszym okresie TS ustanowił tzw. konstytucyjny rdzeń, i.e. zasadę pierwszeństwa i 

bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego, wzmocnił też bezpośrednie stosowanie rozporządzeń, 

                                                 
295 V.G. d’Estaing, Second Annual Emile Noël Lecture, NYU School of Law; www.jeanmonetprogram.org 
296 A. O'Donoghue, Constitutionalism … op. cit., s. 15. 
297 Ibidem, s. 16. Podobnie też Armin von Bogdandy, zob. A von Bogdandy, Constitutional Principles [w:] 
Principles of European Constitutional Law, A. von Bogdandy, J. Bast (eds), Hart, Oxford 2006, s. 6. Zasadniczo 
możemy mówić o trzech grupach procesów konstytucjonalizacyjnych: pierwszą tworzą procesy, które sprzyjały 
rozwojowi instytucji prawnych (integracja regionalna, (re)instytucjonalizacja norm oraz instytucjonalny wzrost i 
ekspansja); drugą tworzą procesy odnoszące się do zwiększania skuteczności prawa (negocjowanie efektywności 
w trybie administracyjnym, rozwijanie systemu odpowiedzialności odszkodowawczej oraz legitymizacja bez 
demokratyzacji przy udziale RE); natomiast trzecia obejmuje procesy odnoszące się do pogłębiania i delimitacji 
(wzmacnianie solidarności społecznej, legitymizacji, demokratyzacji, zróżnicowania, ustanawianie i 
utrzymywanie granic oraz poszukiwanie wartości). Zob. F. Snyder, The unfinished … op. cit., s. 62-67. 
298 A. O'Donoghue, Constitutionalism … op. cit., s. 16. Więcej nt. instytucji konstytucjonalizmu zob. W.J. 
Wołpiuk, Instytucja konstytucjonalizmu a prawo konstytucyjne [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie 
integracji europejskiej, Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, J. Wawrzyniak, M. 
Laskowska (red.), wyd. Sejmowe, Warszawa 2009, s. 146-155. 
299 “(…) constitutionalism is about balancing between the democratic will of the majority and the rights of the 
minority, between the common values of the polity and the individual preferences of its members.” M.P. 
Maduro, Where to Look for Legitimacy? [w:] Constitution making and democratic legitimacy, E.O. Eriksen, J.E. 
Fossum, A.J. Menéndez (eds), ARENA Report, no. 5, 2002, Oslo 2002, s. 81. Konstytucjonalizm to zarazem 
tworzenie i ograniczanie władzy publicznej sprowadzające się do: wyposażania w kompetencje więcej niż jednej 
instytucji (rozdział władzy), tworzenia reguł, które rządzą wykonywaniem władzy, i którym podlegają instytucje 
(rządy prawa), oraz wyposażania w prawa jednostki (prawa podstawowe) na które mogą się powołać przed 
władzą publiczną (gwarancje proceduralne). Zob. F. Amtenbrink, The European Court of Justice’s Approach to 
Primacy and European Constitutionalism – Preserving the European Constitutional Order? [w:] The European 
Court of Justice and the autonomy of the member state, H.-W Micklitz., B. de Witte (eds), Intersentia, 
Cambridge, Antwerp, Portland 2012, s. 39. 
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w drugim natomiast ‘wyposażył’ sądy krajowe w instrumenty mające zagwarantować skuteczność 

prawa wspólnotowego, ustanawiając zasadę pośredniego skutku, zgodnie z którą sędziowie winni 

interpretować prawo krajowe w taki sposób, aby było w najwyższym możliwym stopniu zgodne z 

prawem wspólnotowym. Wypracował też zasadę odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, 

zgodnie z którą sądy mogą pociągać do odpowiedzialności państwa za szkody poniesione przez 

jednostki, w związku z nieimplementowaniem lub niewłaściwym implementowaniem dyrektyw301. 

Zasada bezpośredniego obowiązywania, podobnie jak zasada pierwszeństwa, uznawane są za atrybuty 

suwerenności, zatem wprowadzenie ich przez Trybunał do wspólnotowego porządku prawnego 

sprawia, że Wspólnota (Unia) staje się porządkiem konstytucyjnym302. I jak słusznie podkreśla M.P. 

Maduro, konstytucjonalizacja UE jest procesem w znacznym stopniu sterowanym przez władzę 

sądowniczą303, jest też instrumentem budowania wspólnoty politycznej. Ten punkt widzenia podziela 

Armin von Bogdandy, zdaniem którego konstytucjonalizacja traktatów może być rozumiana w 

znacznym stopniu jako wyraz sądowego rozwoju zasad konstytucyjnych, które zostały następnie 

skodyfikowane w TA w art. 6 TUE304. Tak więc konstytucja europejska tworzona jest przez prawo 

traktatowe i prawo sędziowskie305. 

Hans Micklitz, odwołując się do procesu konstytucjonalizacji zwraca uwagę na dwa rodzaje 

argumentów, pierwszy, podkreślający odrębny charakter traktatu UE, który tworzy nowy porządek 

prawny, ustanawiający prawa niezależne od krajowych porządków prawnych (Van Gend), zawarte w 

karcie konstytucyjnej, drugi, akcentujący silny związek pomiędzy nowym porządkiem prawnym i 

krajowymi porządkami prawnymi, europejski porządek prawny, będący integralną częścią krajowych 

systemów prawnych (Costa), oceniany pod kątem wymogów konstytucyjnych państw członkowskich 

(Les Verts), oraz punktujący równoległy charakter zintegrowanych, a zarazem odrębnych porządków 

prawnych Unii i państw członkowskich (Kadi)306. Podkreślić należy, że dla TS punktem wyjścia było 

stwierdzenie, że prawo krajowe i prawo wspólnotowe stanowią samodzielne porządki prawne, czego 

potwierdzenie znajdujemy w orzeczeniu Bosch, gdzie czytamy: 

                                                                                                                                                         
300 A. Stone Sweet, Governing with judges. Constitutional politics in Europe, OUP, Oxford, New York 2000,  
s. 160. 
301 A. Stone Sweet, The constitutionalization of the EU. Steps towards a supranational polity [w:] Democracy 
and Federalism in the European Union and the United States. Exploring post-national governance, S. Fabbrini 
(ed.), Routledge, London, New York 2005, s. 47-48. 
302 Zob. też: L. Hooghe, Globalization and the European Union: Shared Governance on a Regional Scale [w:] 
The impact of global and regional integration on federal systems, H. Lazar, H. Telford, R.L. Watts (eds), 
McGill-Queen’s University Press, Montreal, Kingston, London, Ithaca 2003, s. 294. 
303 M.P. Maduro, How Constitutional Can the European Union Be? The Tension Between Intergovernmentalism 
and Constitutionalism in the European Union, NYU School of Law and Woodrow Wilson School of Public and 
International Affairs at Princeton University, Jean Monnet Working Paper, no. 5, 2004, s. 35. 
304 A von Bogdandy, Constitutional … op. cit., s. 8. 
305 Zob. M. Zuleeg, The Advantages of the European Constitution – A German Perspective [w:] Principles of 
European Constitutional Law, A. von Bogdandy, J. Bast (eds), Hart, Oxford 2006, s. 806. 
306 H.-W., Micklitz, The ECJ Between the Individual Citizen and the Member States [w:] The European Court of 
Justice and the autonomy of the member state, H.-W Micklitz., B. de Witte (eds), Intersentia, Cambridge, 
Antwerp, Portland 2012, s. 355. 
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“(…) prawo każdego Państwa Członkowskiego (…) i prawo Wspólnoty, tworzą dwa oddzielne 

i różne porządki prawne.”307 

Franz Mayer twierdzi z kolei, że wraz z orzeczeniem Les Verts oraz opinią 1/91, definiującymi traktat 

jako kartę konstytucyjną, podkreślony został autonomiczny charakter Wspólnoty i jej porządku 

prawnego, będącego nie oddzielnym lecz nadrzędnym porządkiem prawnym (übergreifende 

Rechtsordnung), przyjętym przez porządki prawne państw członkowskich i przez nie uzupełniany308. 

Ingolf Pernice analizując przemiany ustrojowe w UE twierdzi, że znajdują one swój wyraz w 

wielopoziomowym konstytucjonalizmie309, który ujawnia się w procesie konstytucjonalizacji, i który 

postrzega konstytucję UE jako rezultat dialogu pomiędzy krajowymi i ponadnarodowymi porządkami 

prawnymi, które są niezależne, ale też powiązane. Odnosząc się do konstytucji proponuje termin 

‘postnarodowa konstytucja’310, termin otwarty, nie skoncentrowany na państwie i narodzie, lecz 

związany z demokratycznym samostanowieniem jednostek. W literaturze pojawia się także pojęcie 

konstytucyjnego pluralizmu, który odwołuje się do wielości źródeł tworzących ramy konstytucyjne 

UE, jak również do nadrzędności krajowych zasad konstytucyjnych, i który charakteryzuje się 

obecnością nowych form władzy kwestionującej tradycyjne kategorie prawne, jak i konkurujących 

roszczeń politycznych. Z kolei Tomasz Koncewicz posłużył się pojęciem kosmopolitycznego 

pluralizmu, który w odróżnieniu od tradycyjnie rozumianego pluralizmu, zakładającego pełną 

autonomię i odrębność systemu unijnego wobec normatywnego otoczenia i zdeklarowanego 

internacjonalizmu, podtrzymującego hierarchię porządków prawnych, zakłada, że porządek prawny 

opiera się na dążeniu do uniwersalizacji zasad, wychodzących poza partykularny system i zarazem 

łączących poszczególne systemy, tworząc strukturę zbliżoną do federacji; w ramach takiej federacji 

jest miejsce dla nowego rodzaju prawa, które nie jest ani prawem międzynarodowym ani też prawem 

krajowym, lecz prawem kosmopolitycznym311. W literaturze pojawia się także pojęcie politycznego 

konstytucjonalizmu, odwołującego się do projektu politycznego, gdzie konstytucja jawi się jako 

dynamiczny proces kształtowania polity; nie jest oparta na woli narodu ani też na idei praw 

podstawowych, lecz na wzajemnym oddziaływaniu prawa, polityki oraz społeczeństwa narodowego i 

ponadnarodowego312. 

                                                 
307 “(…) the municipal law of any Member State (…) and Community law constitute two separate and distinct 
legal orders.” Wyrok z 6 kwietnia 1962 r., Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd v. Robert Bosch 
GmbH and Maatschappij tot voortzetting van de zaken der Firma Willem van Rijn, case 13/61 (1962), English 
special edition 00045. 
308 F.C. Mayer, Kompetenzüberschreitung … op. cit., s. 73. 
309 Zob. I. Pernice, Multilevel constitutionalism in the European Union, WHI, Paper 5/02, Juli 2001, zob. też: I. 
Pernice, Theorie und Praxis des Europäischen Verfassungsverbundes [w:] Verfassungswandel im europäischen 
Staaten- und Verfassungsbund, Beiträge der Ersten Göttinger Gespräche zum deutschen und europäischen 
Verfassungsrecht vom 15. bis 17. Juni 2006, Ch. Calliess (Hrsg.), Mohr Siebeck, Tübingen 2007, s. 63. 
310 I. Pernice, Das Verhältnis europäischer zu nationalen Gerichten im europäischen Verfassungsverbund, 
Vortrag gehalten vor der Juristischen Gesellschaft zu Berlin am 14. Dezember 2005, WHI, Paper 5/07, 2005,  
s. 14. 
311 T.T. Koncewicz, Aksjologia unijnego kodeksu proceduralnego, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 399. 
312 M.A. Wilkinson, Political Constitutionalism and the European Union, The Modern Law Review, vol. 76,  
iss. 2, March 2013, s. 193. 
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3.1. Konstytucja jako najwyższy akt ustawodawczy 

Konstytucja w tradycyjnym ujęciu odnosi się do państwa, niemniej jednak szereg norm ma 

swoje niezależne od państwa zastosowanie313. Niezależnie też od faktu, że prawo konstytucyjne jest 

przedmiotem badań i dyskusji na gruncie doktrynalnym, dostarcza materiału dla szerszych skojarzeń i 

interpretacji, które wykraczają poza horyzont państwowości. Takie szersze spojrzenie pozwala na 

interpretowanie w duchu konstytucjonalizmu organizacji międzynarodowych czy ponadpaństwowych 

ugrupowań integracyjnych, jak będąca przedmiotem naszych zainteresowań UE. Uniwersalistyczne 

organizacje międzynarodowe i regionalne ugrupowania ponadnarodowe tworzą systemy prawne, które 

stanowią analogie do państwowych systemów prawnych. Analogie te mają swoje zastosowanie na 

wyższym (systemowym) szczeblu uogólnienia. Zanim przejdziemy do rozważania problemu 

konstytucjonalizacji UE należy przybliżyć cechy systemowe konstytucjonalizmu, które tworzą 

wspólny język, znajdujący zastosowanie zarówno na gruncie krajowym, jak i ponadnarodowym. 

Nie ulega wątpliwości, że konstytucja jako ustawa zasadnicza a zarazem najwyższy akt 

prawny, stanowi konstytutywną podstawę systemu prawnego i politycznego każdego państwa, a 

zwłaszcza państwa demokratycznego. Konstytucja wyznacza ramy w których zamyka się życie 

polityczne i społeczne oraz formułuje zasady w oparciu o które funkcjonuje państwo, reguluje tryb 

działania poszczególnych władz oraz ich wzajemny stosunek, definiuje też prawa i obowiązki 

obywateli314. Konstytucja posiada najwyższy status w hierarchii aktów prawnych, a zawarte w niej 

postanowienia muszą być w pełni respektowane przez wszystkich obywateli. Zasadniczo 

postanowienia o randze konstytucyjnej zamieszczane są w jednym akcie prawnym, natomiast do 

wyjątków należy sytuacja, że są rozproszone w kilku dokumentach. 

Konstytucja może być rozpatrywana przez pryzmat różnych podejść teoretycznych z których 

każde eksponuje inne elementy konstytutywne. Zgodnie z założeniami szkoły normatywnej, 

konstytucja jest naczelną normą rządzącą zorganizowaną strukturą wspólnoty politycznej jaką jest 

państwo. Konstytucja jest więc normą norm z której czerpie i na której opiera się porządek polityczny 

i prawny państwa. Zwolennicy podejścia instytucjonalnego przyjmują węższą perspektywę, 

redukującą konstytucję do aktu, który ustanawia i definiuje organy wykonujące władzę państwową, 

                                                 
313 Michał Ziółkowski zwraca uwagę na to, że w literaturze prawa międzynarodowego i europejskiego, termin 
konstytucja nie jest już nierozerwalnie związany z państwem narodowym, znajduje bowiem zastosowanie dla 
określania wewnętrznie powiązanego (niesprzecznego) zespołu zasad i reguł (oraz wartości), które organizują 
wykonywanie władzy w ramach wspólnoty lub organizacji międzynarodowej. M. Ziółkowski, Europeizacja 
konstytucji – rekonstrukcja znaczenia [w:] Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, K. Kubuj, J. 
Wawrzyniak (red.), Scholar, Warszawa 2011, s. 26. 
314 Termin konstytucja wywodzony jest od łac. słowa constituere, który w tłumaczeniu na język polski znaczy 
ustanawiać, urządzać. Konstytucja jest więc aktem prawnym, który ustanawia porządek polityczny i prawny oraz 
urządza życie społeczne. Zob. M. Bankowicz, Fenomen demokracji, wyd. PiT, Kraków 1999, s. 27. Gdzie więc 
należy upatrywać początków współczesnych konstytucji? W literaturze przedmiotu prezentowany jest pogląd, że 
ustanowienie, a następnie rozpowszechnienie pisanych konstytucji było procesem historycznym, a zatem 
prawzoru dla współczesnych konstytucji należy poszukiwać we wcześniejszych aktach normatywnych, 
natomiast w próbach ograniczania parlamentu genezy instytucji kontroli konstytucyjności prawa. Zob. Z. 
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innymi słowy, konstytucja determinuje instytucjonalny (ustrojowy) kształt państwa. Konstytucja 

stanowi więc zestaw założeń i reguł, leżących u podstaw systemu normatywnego i organizacyjnego 

państwa315. W państwach, w których istnieje instytucja kontroli konstytucyjności prawa, decydujące 

znaczenie dla systemu ma orzecznictwo konstytucyjne, nie zaś sama konstytucja. Konstytucja będzie 

więc zawsze tym, co w danym czasie powiedzą sędziowie, jak również tym, co przekażą media o tym, 

co rzekomo powiedzieli sędziowie na temat tego, co uznają za konstytucję. Twierdzenie to jest 

prawdziwe w odniesieniu do państw systemu prawa cywilnego jak i państw gdzie obowiązuje prawo 

precedensu (common law)316. 

Konstytucja jest przykładem ustawodawstwa, które można rozpatrywać w kategoriach 

formalnych, materialnych, jak i we wzmiankowanych już kategoriach normatywnych. Podział ten 

nabiera istotnego znaczenia w kontekście niniejszych rozważań, bowiem jak zamierzamy dowieść w 

dalszej części pracy, fakt że UE nie ma konstytucji w znaczeniu formalnym nie oznacza, że nie można 

twierdzić, iż posiada konstytucję w znaczeniu materialnym317. Generalnie rzecz biorąc, konstytucja w 

znaczeniu formalnym jest zestawem norm prawnych, zamieszczonych w jednym lub też w kilku 

dokumentach, natomiast konstytucja w znaczeniu materialnym, obejmuje normy społecznej interakcji, 

które są uznawane za podstawowe, i które są zgodne z praktyką społeczną. Jest jeszcze podejście 

materialno-normatywne, które odwołuje się do wewnętrznych, normatywnych cech norm 

konstytucyjnych, proceduralno-normatywne, które odnosi się do jakości procesu w ramach którego 

tworzone są normy prawne, oraz podejście deliberatywno-demokratyczne, uznające za konstytucyjne 

te normy, które zostały wypracowane w drodze trudnego procesu ‘ucierania się’ decyzji318. 

                                                                                                                                                         
Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, wyd. Trybunału 
Konstytucyjnego, Warszawa 2003, s. 5. 
315 M. Bankowicz, Fenomen ... op. cit., s. 28. 
316 “In countries that have constitutional judicial review, it is constitutional law and not the constitution that is the 
operative force. And in all such countries constitutional law is the case law. The constitution is what the judges 
say it is. Here again this is as true in civil as in common law countries.” M. Shapiro, The Success of Judicial 
Review [w:] Constitutional dialogues in comparative perspective, S.J. Kenney, W.M. Reisinger, J.C. Reitz (eds), 
St. Martin's Press, New York 1999, s. 214. 
317 Zdaniem Deirdre’a Curtina w Europie mamy konstytucję w znaczeniu empirycznym i materialnym, brakuje 
natomiast konstytucji w znaczeniu politycznym. Zob. D. Curtin, The Sedimentary European Constitution – The 
Future of ‘Constitutionalisation’ without a Constitution [w:] Ceci n’est pas une constitution – 
Constitutionalisation without a Constitution?, I. Pernice, E. Tanchev (eds), 7th International ECLN-Colloquium, 
Sofia, 17–19 April 2008, Nomos, Baden-Baden 2009, s. 77-78. Konstytucjonaliści ze szkoły pozytywizmu 
prawniczego utrzymują, że UE ma konstytucję, niezależnie czy dokument jest nazywany konstytucją czy też nie. 
Konstytucja UE obejmuje te normy traktatowe, które dotyczą: celów, alokacji kompetencji, wykonywania 
funkcji ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Zob. S. Bartolini, Taking “Constitutionalism” and 
“Legitimacy” Seriously [w:] EU Federalism and Constitutionalism. The Legacy of Altiero Spinelli, A. Glencross, 
A.H. Trechsel (eds), Lexington Books, Lanham MD 2010, s. 14-15. Sergio Fabbrini twierdzi natomiast, że Unia 
nie ma konstytucji w znaczeniu formalnym, ma zaś konstytucję w znaczeniu materialnym, składającą się z zasad 
wyższego rzędu (high-order principles), ustanowionych przez TS, i uznanych zarówno przez państwa 
członkowskie jak i przez obywateli. Zob. S. Fabbrini, Revisiting Altiero Spinelli. Why to Look at the European 
Union through the American Experience [w:] EU Federalism and Constitutionalism. The Legacy of Altiero 
Spinelli, A. Glencross, A.H. Trechsel (eds), Lexington Books, Lanham MD 2010, s. 40. 
318 A.J. Menédez, Three conceptions of the European constitution [w:] Developing a Constitution for Europe, 
E.O. Eriksen, J.E. Fossum, A.J. Menédez (eds), Routledge, New York 2004, s. 109-115. 
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W prawie konstytucyjnym obecne są inne jeszcze podziały, ważne z poznawczego punktu 

widzenia, jednakże fakt, że UE państwem nie jest ogranicza ich przydatność w przedmiotowych 

rozważaniach. W tym stanie rzeczy będziemy zmuszeni ograniczyć rozważania przede wszystkim do 

wspomnianych aspektów (konstytucji w ujęciu materialnym oraz w ujęciu formalnym). I chociaż oba 

podejścia obejmują normy, które regulują organizację i funkcjonowanie państwa oraz status jednostki 

w państwie, to pierwsze odwołuje się do ogółu norm, zasad i reguł bez względu na ich hierarchię, co z 

kolei pozwala twierdzić, że obecne są konstytucje nawet w tych państwach, które nie mają formalnie 

aktu konstytucyjnego (nie posiadają aktu o takiej nazwie), natomiast drugie, oznacza normy prawne 

przyjęte i podlegające zmianie w szczególnym trybie, normy zamieszczone w akcie prawnym o 

szczególnej nazwie, które zajmują najwyższą pozycję w systemie prawnym319. 

Z innych podziałów, za Bogusławem Banaszakiem należy wskazać na ten, rozróżniający 

pomiędzy konstytucją pisaną a konstytucją niepisaną, przy czym ta pierwsza odpowiada zasadniczo 

konstytucji w sensie formalnym, natomiast ta druga konstytucji w sensie materialnym; konstytucją w 

sensie prawno-logicznym (norma podstawowa zapewniająca jedność systemu prawa i zachowanie 

tożsamości oraz określająca podmiot uprawniony do tworzenia prawa); konstytucją rzeczywistą 

(oddającą rzeczywisty układ sił politycznych w państwie, determinujący treść prawa), oraz konstytucją 

fikcyjną (nie odzwierciedlającą aktualnego układu sił politycznych, i tym samym pozbawioną 

praktycznego znaczenia); jak też pomiędzy konstytucjami normatywnymi, które określają zasady 

organizacji państwa, gwarantują podstawowe prawa jednostki oraz znajdują się na najwyższym 

szczeblu w hierarchii prawa pozytywnego; konstytucjami nominalnymi, które charakteryzuje brak 

możliwości wypełniania zawartych w niej nakazów, są bowiem oderwane od uwarunkowań 

społecznych, gospodarczych, kulturowych, etc.; oraz konstytucjami semantycznymi, wówczas, gdy 

faktyczna władza znajduje się bądź w ręku jednostki bądź też grupy, przy czym konstytucje takie 

oddają dość wiernie strukturę władzy i służą jej petryfikacji320. Można też wskazać na podział 

pomiędzy konstytucjami pełnymi (regulują zasady ustroju państwa, określają suwerena, sposoby 

sprawowania władzy, prawa, wolności i obowiązki jednostki, tryb zmiany, etc.), oraz konstytucjami 

niepełnymi; konstytucjami zamkniętymi (normują w jednym akcie wszystkie podstawowe zagadnienia 

ustroju państwa), konstytucjami otwartymi (normują tylko zasady ustroju państwa, natomiast 

otrzymują konkretną treść w drodze sądowej wykładni lub w praktyce stosowania przez organy 

państwa), oraz konstytucjami rozproszonymi (nie normują wszystkich podstawowych kwestii ustroju 

państwa, lecz są uzupełniane normami o randze konstytucyjnej zawartymi w ustawach zwykłych); a 

także pomiędzy konstytucjami sztywnymi, które mogą być zmieniane w szczególnym trybie oraz 

konstytucjami elastycznymi, które mogą być zmieniane w trybie analogicznym do trybu 

                                                 
319 B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 46. 
320 Ibidem, s. 47-51. 
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obowiązującego przy zmianie ustaw zwykłych, co sprawia, że ich moc prawna jest taka sama jak 

zwykłych ustaw321. 

Konstytucja jest aktem prawnym zawierającym zbiór norm o zasadniczym znaczeniu dla 

państwa, jego organów i obywateli; określa suwerena (podmiot któremu przynależy ostateczna 

władza), zawiera postanowienia odnoszące się do struktury państwa, samorządu terytorialnego, 

porządku prawnego, stosunków między państwem i kościołem oraz związkami wyznaniowymi, a 

także usytuowania organów państwowych, ich zadania i kompetencje, prawa i obowiązki obywateli 

oraz mechanizm wzajemnego oddziaływania poszczególnych organów władzy na siebie322. Można 

więc powiedzieć, że signum specificum konstytucji jest to, że wskazuje suwerena oraz zasady na 

jakich suweren sprawuje władzę, podstawowe zasady organizacji państwa oraz podstawowe prawa 

jednostki323. 

Konstytucja jest więc normą norm, posiadającą najwyższą rangę w hierarchii aktów prawnych, 

to zaś sprawia, że podlega nie tylko szczególnemu trybowi uchwalania lecz także zmiany. 

Współczesne ustawy zasadnicze mają zazwyczaj sztywny charakter, co jednak nie przekreśla 

możliwości ich zmiany, chociaż mogą zawierać postanowienia, które z definicji nie mogą być 

przedmiotem jakichkolwiek zmian324. Konstytucja, będąca najwyższym aktem prawa państwowego, 

nadrzędną normą, którą charakteryzuje szczególna moc, wymaga by wszystkie inne akty prawne 

pozostawały z nią zgodne. To z kolei implikuje, że musi posiadać wpisany mechanizm, dający 

możliwość kontroli zgodności prawa z postanowieniami konstytucji, innymi słowy, mechanizm 

zapewniający kontrolę konstytucyjności prawa. W ustrojach demokratycznych zadanie to przypada 

specjalnym instytucjom, trybunałom konstytucyjnym (kontrola scentralizowana) lub sądom 

najwyższym wraz z sądami powszechnymi (kontrola zdecentralizowana). 

Reasumując, konstytucja jest aktem normatywnym, który wyróżnia szczególna treść, forma, 

nazwa oraz szczególny sposób uchwalania i zmiany, a także szczególna moc (najwyższe miejsce w 

systemie prawa stanowionego); konstytucja stanowi podstawę całego systemu prawa, mając za 

przedmiot regulacji najważniejsze sprawy dla państwa, definiuje sposób tworzenia prawa, a także 

determinuje jego materialną treść325. Natomiast konstytucja jako termin polityczny oznacza zestaw 

norm i wartości, które wspólnota uważa za podstawowe, niezależnie od ich prawnego jak i 

pozaprawnego charakteru326. 

Wskazując na najbardziej charakterystyczne rysy konstytucji państw członkowskich UE 

należy powiedzieć, że zawierają one postanowienia odnoszące się do podziału, ograniczania i 

                                                 
321 Ibidem, s. 51-53. 
322 M. Bankowicz, Fenomen ... op. cit., s. 30-31. 
323 Zob. też: P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne RP, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 12. 
324 Do postanowień, które nie mogą być przedmiotem zmian należy zaliczyć m.in. te, odnoszące się do 
demokracji, federalizmu oraz socjalnego charakteru państwa (konstytucja Niemiec), jak też republikańskiego 
charakteru państwa (konstytucja Francji i Włoch). 
325 P. Sarnecki, Prawo ... op. cit., s. 12. 
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kontrolowania zarówno władzy jak i kompetencji pomiędzy instytucjami na szczeblu państwowym 

oraz powiązań pionowych (pomiędzy federacją i jednostkami konstytuującymi), a także pomiędzy 

centrum i bardziej lub mniej autonomicznymi regionami w zdecentralizowanym, czy też quasi-

federalnym systemie politycznym327, a także podstawowe zasady odnoszące się do państwa i 

społeczeństwa, jak: zasada rządów prawa, zasada demokracji oraz gwarancje praw podstawowych328, 

przy czym konstytucje państw federalnych zawierają inne jeszcze, szczegółowe postanowienia, 

regulujące stosunek pomiędzy federacją a jednostkami konstytuującymi. Jest wśród nich zasada 

supremacji, stanowiąca, że prawo federalne ma pierwszeństwo przed prawem jednostek 

konstytuujących329, która – jak trafnie zauważa Jens Rinze – dodaje do istniejących już hierarchii 

norm (na poziomie federacji i jednostek konstytuujących), kolejną hierarchię (norm)330. Konstytucje 

państw federalnych nie różnią się zasadniczo od konstytucji państw unitarnych, definiujących 

instytucje, ich skład i zakres uprawnień, procedury regulujące przyjmowanie aktów prawnych 

włącznie z procedurą zmiany konstytucji, podstawowe zasady, jak: demokracja czy sekularyzacja, 

podstawowe prawa obywatelskie i polityczne oraz prawa człowieka, zawierają natomiast normy 

(wyraźne lub domniemane) odnoszące się do kompetencji, a dokładniej poziomu właściwego dla ich 

wykonywania, zasady pierwszeństwa, zasady członkostwa i reprezentacji w instytucjach na poziomie 

federacji, a także zasady w oparciu o które wykonywane są kompetencje przynależne jednocześnie 

obu poziomom władzy331. 

Z uwagi na temat niniejszej pracy, szczególne znaczenie będą miały rozważania odnoszące się 

do konstytucji i mechanizmów kontroli konstytucyjności prawa w systemach federalnych, z uwagi na 

fakt, że w UE obecne są rozwiązania charakterystyczne dla struktur federalnych. Unia dysponuje też 

aktem rangi konstytucyjnej332, konstytucją sui generis, traktatem konstytucyjnym, a także sądem, 

pełniącym funkcje typowe dla sądownictwa konstytucyjnego w państwach federalnych. 

3.2. Prawo międzynarodowe, prawo integracji, prawo konstytucyjne 

Wspólnoty (obecnie Unia) powstały na mocy traktatów prawa międzynarodowego, mają więc 

swoje źródło w publicznym prawie międzynarodowym, co nie zmienia faktu, że prawo wspólnotowe 

(obecnie unijne) nabrało takich cech, że nie przystaje już do tradycyjnego prawa międzynarodowego, i 

jeśli klasyczne prawo międzynarodowe opiera się na współpracy suwerennych podmiotów (państw), to 

                                                                                                                                                         
326 O. Pfersmann, The new revision of the old constitution, “Int'l J. Const. L.”, vol. 3, iss. 2-3, May 2005,  
s. 383-404. 
327 Zob. J. Rinze, The role ... op. cit., s. 429. 
328 Zob. np. art. 1 do art. 19 GG. 
329 Zob. np. art. 31 GG oraz art. VI US Constitution. 
330 J. Rinze, The role … op. cit., s. 429. 
331 G.A. Bermann, Constitutional lessons from Europe, “Fordham Int'l L. J.”, vol. 29, iss. 4, April 2006,  
s. 603-604. 
332 Zdaniem Bogusława Banaszaka, z uwagi na to, że w większości państw członkowskich UE (wyjątek stanowi 
Irlandia), konstytucje zachowują nadrzędność nad prawem unijnym, zaś przyjęcie TK niewiele by w tym 
względzie zmieniło (mimo iż TK zawierał tzw. klauzulę supremacyjną [art. I-6 TK]), zatem z punktu widzenia 



 67 

prawo wspólnotowe (unijne) jest prawem integracji, regulującym stosunki pomiędzy państwami, a 

same traktaty nabierają charakteru konstytucji dla całego systemu prawno-instytucjonalnego, któremu 

podlegają nie tylko instytucje lecz także podmioty indywidualne333. Podkreślenia wymaga fakt, że 

podmioty prawa międzynarodowego znajdują się w systemie suwerennej równości (par in parem non 

habet imperium), bowiem prawo międzynarodowe powstaje tylko wówczas gdy państwa wyrażają na 

to zgodę, i tym samym stanowienie prawa i jego wykonywanie pozostawione jest państwom334. I 

inaczej aniżeli prawo unijne (pierwotne i pochodne), które przenika systemy prawne państw 

członkowskich, jest bezpośrednio stosowane i może po spełnieniu określonych warunków posiadać 

bezpośredni skutek, prawo międzynarodowe pozostawia regulowanie wewnętrznego skutku prawa 

międzynarodowego krajowemu prawu konstytucyjnemu335. 

Cecha szczególna europejskiego procesu integracyjnego wyraża się w terminie 

ponadnarodowość, odnoszonym do współpracy państw, która nie rozgrywa się na poziomie stosunków 

wzajemnych, lecz jest umocowana na wyższym szczeblu ‘ponad państwami’336. Heiko Sauer za 

kluczowe elementy ponadnarodowości uważa możliwość zobowiązywania państw członkowskich 

przez Wspólnotę (Unię) niezależnie od ich woli, jak i (a może przede wszystkim) bezpośredni skutek 

prawa wspólnotowego (unijnego), także wobec obywateli państw członkowskich. Podczas gdy akty 

prawne organizacji międzynarodowych mogą jedynie zobowiązywać państwa członkowskie, które 

następnie przenoszą te zobowiązania na podlegające ich władzy zwierzchniej jednostki, to akty prawne 

organizacji międzynarodowej jaką jest UE, są w stanie przebić się przez ‘pancerz’ suwerenności, 

innymi słowy, Unia może bezpośrednio upoważniać lub zobowiązywać obywateli państw 

członkowskich. Również pierwszeństwo stosowania prawa Unii przed prawem krajowym, dziś 

powszechnie już uznane, może być zaliczane do fundamentalnych zasad strukturalnych 

ponadnarodowości337. 

Monica Claes podkreśla, że skutek prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku 

prawnym jest determinowany prawem konstytucyjnym państw, i nie ma takiej zasady w prawie 

międzynarodowym, która by nakazywała, aby prawo międzynarodowe było skuteczne w 

wewnętrznym porządku prawnym i miało pierwszeństwo, co więcej, takie koncepcje jak: bezpośredni 

                                                                                                                                                         
zdecydowanej większości obowiązujących konstytucji TK mógłby być jednoznacznie określany jedynie jako 
umowa międzynarodowa. Zob. B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 36. 
333 K. Wójtowicz, Istota i źródła prawa wspólnotowego; konsekwencje dla prawa krajowego [w:] Prawo 
międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, M. Kruk (red. nauk.), wyd. Sejmowe 
Warszawa 1997, s. 146. Należy podkreślić, że w ramach UE państwa członkowskie nie działają jako podmioty 
prawa międzynarodowego lecz jako członkowie organów, instytucji europejskich. Zob. też: S. Mangiameli, The 
Institutional Design of the European Union After Maastricht [w:] The European Union after Lisbon. 
Constitutional Basis, Economic Order and External Action, H.-J. Blanke, S. Mangiameli (eds), Springer, 
Heidelberg, London 2012, s. 97. 
334 H. Sauer, Jurisdiktionskonflikte in Mehrebenensystemen. Die Entwicklung eines Modells zur Lösung von 
Konflikten zwischen Gerichten unterschiedlicher Ebenen in vernetzten Rechtsordnungen, Springer, Berlin, 
Heidelberg 2008, s. 26. 
335 F. Amtenbrink, The European … op. cit., s. 53. 
336 H. Sauer, Jurisdiktionskonflikte … op. cit., s. 29. 
337 Ibidem, s. 29-30. 
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skutek, bezpośrednie stosowanie, samowykonalność, czy pierwszeństwo oraz nadrzędność 

postanowień traktatowych nie przynależą do prawa międzynarodowego, lecz do krajowego prawa 

konstytucyjnego338. Klasyczne prawo międzynarodowe uważa więc, że jest sprawą prawa krajowego 

w jaki sposób nadać postanowieniom traktatowym bezpośredni skutek w wewnętrznym porządku 

prawnym, czy qua normy międzynarodowe, czy qua normy krajowe339. Dodać należy, że 

postanowienia traktatowe zawsze mają pierwszeństwo, a zatem państwo nie może powoływać się na 

postanowienia swojego prawa wewnętrznego dla usprawiedliwienia niewykonywania zobowiązań 

traktatowych340, co jednak nie oznacza, że prawo międzynarodowe narzuca zasadę bezpośredniego 

skutku czy pierwszeństwa341. Uwagę zwracają również orzeczenia sądów międzynarodowych, które są 

zobowiązaniem prawno-międzynarodowym, a zatem ich wewnętrzne skutki są określane przez 

wewnątrzpaństwowe porządki prawne, inaczej jest natomiast w UE, gdzie dają się, przynajmniej 

częściowo, zidentyfikować skutki wiążące orzeczeń342. 

Pomimo, że traktat paryski jak i traktaty rzymskie są umowami prawa międzynarodowego, 

upatrywano w nich swego rodzaju konstytucję dla integrującej się Europy, konstytucję, która stanowi 

podstawę porządku prawnego, kształtuje zasadniczy charakter całego prawa, wyznacza ramy 

funkcjonowania społeczeństwa (warunkuje jego istnienie) oraz wpływa na zróżnicowanie otoczenia 

prawnego, ustanawia struktury, definiuje kompetencje, przydziela władzę – wszystko to tłumaczy 

nadrzędny charakter prawa konstytucyjnego wobec wszystkich innych pochodnych norm prawnych, 

cecha, którą posiadały już traktaty założycielskie343. I jak też stanowi TS w swoim orzecznictwie, 

traktaty tworzą nowy porządek prawny prawa międzynarodowego, nakładający zobowiązania i 

przyznający prawa zarówno państwom, jak i obywatelom. Różni się on wyraźnie od klasycznego 

porządku prawa międzynarodowego, nakładającego obowiązki i przyznającego prawa na suwerenne 

państwa – wysokie umawiające się strony. Inaczej natomiast traktaty europejskie, które nadają prawa 

bezpośrednio jednostkom, w sposób charakterystyczny dla konstytucji, nie zaś dla traktatu344. Zdaniem 

Carla Schmitta, państwa zawarły nie tyle traktaty prawa międzynarodowego, co raczej serię 

porozumień, które stopniowo doprowadziły do zinstytucjonalizowania organów międzynarodowych i 

transnarodowego procesu stanowienia prawa, zaś dokonując przeniesienia części swojej suwerenności 

                                                 
338 M. Claes, The National … op. cit., s. 167. 
339Ibidem, s. 167-168. 
340 Art. 27 Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z dnia 
2 listopada 1990 r.). 
341 M. Claes, The National … op. cit., s.168. 
342 Przykładowo orzeczenia wstępne TS wiążą wszystkie zaangażowane sądy (zob. wyrok z 24 czerwca 1969 r., 
Milch-, Fett- und Eierkontor GmbH v. Hauptzollamt Saarbrücken, case 29-68, ECR (1969) 00165), i chociaż jest 
to skutek wiążący inter partes, skutek erga omnes można przypisać orzeczeniom uchylającym normy prawne 
(zob. wyrok z 13 maja 1981 r., SpA International Chemical Corporation v. Amministrazione delle finanze dello 
Stato, case 66/80, ECR (1981) 01191), natomiast interpretacja prawa UE przez TS jest wiążąca tylko w stosunku 
do sądów ostatniej instancji. Zob. H. Sauer, Jurisdiktionskonflikte … op. cit., s. 367-368. 
343 P. Pescatore, La Cour en tant que juridiction fédérale et constitutionnelle - Rapot Général [w:] Dix ans de 
Jurisprudence de la Cour de Justice des Commaunautes Européennes, B Börner, K. Carstens (Hrsg.), Carl 
Heymanns, Köln 1965, s. 521. 
344 C. Schmitt, Constitutional … op. cit., s. 153. 
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na te organy i procesy, przekształciły międzynarodowy reżim traktatowy w nowy porządek 

konstytucyjny współdzielonej suwerenności345. 

3.3. Traktat jako akt konstytucyjny 

3.3.1. Ujęcie formalne 

Traktaty ustanawiające UE przynależą do międzynarodowego prawa publicznego, co nie 

zmienia faktu, że w literaturze przedmiotu prezentowany jest również pogląd, że stanowią swoistą 

konstytucję346, rzec można konstytucję sui generis. Stanowisko to jest generalnie akceptowane na 

gruncie doktryny, znajduje też potwierdzenie w orzecznictwie TS. Pierwsze odwołanie TS do 

konstytucji znajdujemy w opinii 1/76347, natomiast w jednym z częściej cytowanych orzeczeń Les 

Verts z 1986 roku znajdujemy: 
“(…) Europejska Wspólnota Gospodarcza jest wspólnotą prawa, to znaczy, że zarówno 

państwa członkowskie, jak i instytucje podlegają kontroli zgodności wydanych przez nie aktów 

z podstawową kartą konstytucyjną, jaką stanowi traktat (…).”348 

W podobnym duchu wypowiedział się TS opiniując projekt porozumienia ustanawiającego Europejski 

Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). W opinii czytamy: 
“(…) traktat EWG, choć zawarty w formie umowy międzynarodowej, stanowi kartę 

konstytucyjną wspólnoty opartej na zasadzie praworządności (…).”349 

Do karty konstytucyjnej Wspólnoty TS odwoływał się wielokrotnie, zaś potwierdzenia tego 

stanowiska można doszukiwać się m.in. w wyrokach: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu350, Beate Weber przeciwko Parlamentowi Europejskiemu351, 

a także w postanowieniu J.J. Zwartveld i inni352. Również SPI (Sąd) odwoływał się do konstytucyjnej 

                                                 
345 Ibidem, s. 159. 
346 Potwierdzenie znajdujemy u Tomasza Koncewicza, zdaniem którego traktat odpowiada cechom właściwym 
dla konstytucji, do których należą: pisany charakter, specjalna procedura zmiany, która różni się od procedury 
zmiany dokonywanej w przypadku zwykłego prawodawstwa, pierwszeństwo prawa unijnego wraz z kontrolą 
sądową przestrzegania postanowień konstytucji. Por. T.T. Koncewicz, Zasada … op. cit., s. 609. 
347 Opinion of the Court of 26 April 1977, Opinion given pursuant to Article 228 (1) of the EEC Treaty 'Draft 
Agreement establishing a European laying-up fund for inland waterway vessels', Opinion 1/76 (1977) ECR 
00741, par. 5, gdzie TS odwołuje się do “internal constitution”. 
348 Wyrok z 23 kwietnia 1986 r., Parti écologiste "Les Verts" przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, sprawa 
294/83, Zb. Orz. (1986) 01339, pkt 23. Przywołane orzeczenie przywodzi na myśl orzeczenie SN, w którym 
znajdujemy: “(…) we must never forget that it is a Constitution we are expounding”. Orzeczenie z 1819 roku w 
sprawie McCulloch v. Maryland 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819). Widać tutaj wyraźną paralelę pomiędzy 
działaniami podejmowanymi przez SN i TS na rzecz integracji prawnej i politycznej, odpowiednio Stanów 
Zjednoczonych AP i państw członkowskich UE. 
349 Opinia z 14 grudnia 1991 roku, Projekt porozumienia między Wspólnotą z jednej strony a państwami 
członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z drugiej strony o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, opinia 1/91, Zb. Orz. (1991) I-06079, pkt 21. 
350 Wyrok z 10 lipca 2003 r., Commission of the European Communities v. European Investment Bank, case C-
15/00 ECR (2003) I-07281, par. 71. 
351 Wyrok z 23 marca 1993 r., Beate Weber v. European Parliament, case C-314/91, ECR (1993) I-01093, par. 8. 
352 Postanowienie Trybunału z 13 lipca 1990 r. w sprawie J.J. Zwartveld and others, case C-2/88 Imm., ECR 
(1990) I-03365. 
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architektury oraz karty konstytucyjnej w orzeczeniu Ahmed Ali Yusuf i Al Barakaat353. Natomiast w 

sprawach połączonych Kadi i Al Barakaat, TS odwołał się do konstytucyjnej architektury filarów, 

podobnie jak wcześniej uczynił to SPI w sprawie Kadi 354. W orzeczeniu czytamy: 

„Współistnienie Unii i Wspólnoty jako dwóch zintegrowanych, lecz odrębnych porządków 

prawnych, jak również konstytucyjna konstrukcja filarów (…).”355 

W cytowanym orzeczeniu, TS odwołał się również do gwarancji konstytucyjnej, jaką stanowi traktat 

WE. W orzeczeniu czytamy: 
„(…) kontrolę przez Trybunał ważności wszelkich aktów wspólnotowych w świetle praw 

podstawowych należy uważać za wyraz – we wspólnocie prawa – gwarancji konstytucyjnej 

wynikającej z traktatu WE jako autonomicznego systemu prawnego (…).”356 

Przywołać należy również cytowane już orzeczenie w sprawie Costa przeciwko E.N.E.L., a zwłaszcza 

opinię AG Maurice’a Lagrange, w której znajdujemy: 
„Prawdą jest, że Traktat Rzymski ma, w pewnym sensie, charakter prawdziwej konstytucji, 

konstytucji Wspólnoty (…).”357 

W podobnym tonie wypowiedział się AG Lagrange w opinii w sprawie Fédération Charbonnière de 

Belgique, gdzie zwrócił uwagę na konstytucyjny charakter traktatu EWWiS. Pisze on: 
“(…) Sąd nasz nie jest sądem międzynarodowym lecz sądem Wspólnoty utworzonym przez 

sześć państw w oparciu o wzorzec, który jest bardziej zbliżony do wzorca federalnego niż do 

organizacji międzynarodowej, i chociaż traktat, który Trybunał winien stosować został zawarty 

w formie traktatu międzynarodowego i niewątpliwie nim jest, tym niemniej, z materialnego 

punktu widzenia jest kartą Wspólnoty, ponieważ prawo stanowione na jego podstawie jest 

wewnętrznym prawem Wspólnoty.”358 

Zdaniem Maurice’a Lagrange, chociaż traktaty pozostają porozumieniami prawa międzynarodowego, 

nie zmienia to faktu, że z materialnego punktu widzenia stanowią kartę Wspólnoty. Do karty 

                                                 
353 Wyrok z 21 września 2005 r., Ahmed Ali Yusuf i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie Unii 
Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich, sprawa T-306/01, Zb. Orz. (2005) II-03533, pkt 156 i  
pkt 260. 
354 Wyrok z 21 września 2005 r., Yassin Abdullah Kadi przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot 
Europejskich, sprawa T-315/01, Zb. Orz. (2005) II-03649, pkt 120. W wyroku tym SPI odwołał się również do 
karty konstytucyjnej, zob. pkt 209. 
355 Wyrok z 3 września 2008 r., Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie 
Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich, sprawy połączone C-402/05 P oraz C-415/05 P, Zb. Orz. 
(2008) I-06351, pkt 202. 
356 Wyrok z 3 września 2008 r., Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie 
Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich, sprawy połączone C-402/05 P oraz C-415/05 P, Zb. Orz. 
(2008) I-06351, pkt 316. 
357 “It is certainly true to say that the Treaty of Rome has, in a sense, the character of a genuine constitution, the 
constitution of the Community (…).” Opinion of Mr Advocate General Lagrange delivered on 25 June 1964 w 
sprawie Flamino Costa v E.N.E.L (case 6/64). 
358 “(…) our Court is not an international court but the court of a Community created by six States on a model 
which is more closely related to a federal than to an international organization and that although the Treaty 
which the Court has the task of applying was concluded in the form of an international treaty and although it 
unquestionably is one, it is nevertheless, from a material point of view, the charter of the Community, since the 
rules of law which derive from it constitute the internal law of that Community.” Opinion of Mr Advocate 
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konstytucyjnej odwoływał się również AG Miguel Maduro w sprawie Królestwo Hiszpanii przeciwko 

Eurojust359, jak również AG Ruiz-Jarabo Colomer w sprawach: Republika Portugalii przeciwko 

Komisji Wspólnot Europejskich360 oraz Ismeri Europa361. Dodać należy, że do TEWG jako aktu 

konstytucyjnego odwoływał się także FTK. W orzeczeniu z 1967 roku czytamy: 
 „(…) Traktat EWG stanowi, w pewnym sensie, konstytucję Wspólnoty (…).362 

Nasuwa się więc pytanie, w czym przejawia się differentia specifica traktatu, w czym zaś 

konstytucji? Traktat jest dokumentem prawa międzynarodowego, podczas gdy konstytucja jest 

dokumentem prawa wewnętrznego, traktat reguluje zależności w układzie horyzontalnym, i.e. stosunki 

pomiędzy suwerennymi jednostkami, państwami – stronami traktatu, i co do zasady, przyjmowany jest 

w drodze consensusu, może też być zmieniany zgodnie z wolą układających się stron, konstytucja 

natomiast reguluje zależności w układzie wertykalnym, i.e. stosunki pomiędzy państwem i 

społeczeństwem, rządem i obywatelem, może zostać przyjęta w głosowaniu większościowym, co 

więcej, twórcy konstytucji ‘wycofują się’, gwarantując jej autonomię, konstytucja zaś staje się 

źródłem praw i kompetencji363.  

Należy powiedzieć, że traktaty europejskie nie pochodzą bezpośrednio od narodu, lecz od 

państw – stron umowy międzynarodowej, od których też pozostają zależne. I jeśli w demokracjach 

europejskich konstytucja pochodzi od narodu, który jest suwerenem uprawnionym do przyjęcia ustawy 

zasadniczej, zawierającej normy o najwyższej mocy prawnej, tworzące podstawę ustroju politycznego 

i społecznego, to w UE nie sposób uznać za suwerena naród europejski, którego po prostu nie ma364. 

W tym stanie rzeczy, należałoby wskazać na PE, który zdaje się mieć największą legitymację do 

opracowania i przyjęcia konstytucji UE, tym bardziej, że już w przeszłości podejmował próby 

opracowania i wprowadzenia do wspólnotowej agendy projekty traktatów, jako szczególnego rodzaju 

konstytucje europejskie365. 

                                                                                                                                                         
General Lagrange of 12 June 1956 w sprawie Fédération Charbonnière de Belgique v High Authority of the 
European Coal and Steel Community (case 8/55). 
359 Zob. opinia Rzecznika Generalnego Miguela Poiaresa Maduro przedstawiona 16 grudnia 2004 r. w sprawie 
Królestwo Hiszpanii przeciwko Eurojust (sprawa C-160/03), pkt 15. 
360 Zob. opinia Rzecznika Generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera przedstawiona 7 września 2004 r. w 
sprawie Republika Portugalii przeciwko Komisja Wspólnot Europejskich (sprawa C-249/02). 
361 Zob. opinion of Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer delivered on 3 May 2001 w sprawie Ismeri Europa 
Srl v Court of Auditors of the European Communities (Case C-315/99 P). 
362 „Der EWG-Vertrag stellt gewissermaßen die Verfassung dieser Gemeinschaft dar (…).“ BVerfG, 1 BvR 
248/63 und 1 BvR 216/67 vom 18.10.1967, pkt 2 lit. c. 
363 Zob. Ch. Schönberger, Die Europäische Union als Bund. Zugleich ein Beitrag zur Verabschiedung des 
Staatenbund-Bundesstaat-Schemas, AöR, Band 129, 2004, s. 130. 
364 UE nie posiada narodu europejskiego rozumianego w tradycyjnych kategoriach etnicznych, i.e. narodu 
opartego na wspólnocie języka, historii, tradycji, zwyczajów i idei. Możemy natomiast mówić o nowoczesnym 
rozumieniu narodu europejskiego, definiowanego w kategoriach obywatelskich, gdzie podkreśla się podzielane 
idee i wspólne wartości. Zob. J.A. Caporaso, The Emergence of the EU Supranational Polity and its Implications 
for Democracy [w:] Democracy and Federalism in the European Union and the United States. Exploring post-
national governance, S. Fabbrini (ed.), Routledge, London, New York 2005, s. 60. 
365 Mowa o dwóch projektach PE: Projekt Traktatu ustanawiającego UE z 14 lutego 1984 roku oraz Projekt 
Konstytucji UE z 10 lutego 1994 roku, które wprowadzały zmianę jakościową dla procesów integracyjnych, 
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Należy też odnotować, że termin konstytucja tradycyjnie odnosi się do państwa, a rolę 

konstytucji pojmuje się przede wszystkim w kategoriach legitymizowania władzy publicznej. 

Niemniej jednak można mówić jeszcze o innym niż państwowotwórczym znaczeniu terminu 

konstytucja. Prawnicy – internacjonaliści, używają tego terminu mówiąc o konstytucji społeczności 

międzynarodowej, opierającej się na zasadach prawa międzynarodowego publicznego366. Unia 

Europejska nie jest porządkiem państwowym, opiera się na traktatach prawa międzynarodowego, jest 

natomiast wiązana prawami podstawowymi oraz zasadą rządów prawa, co pozwala twierdzić, że 

prawo pierwotne UE jest prawem konstytucyjnym367. 

3.3.2. Ujęcie materialne 

Głęboki charakter przemian, jakie dokonały się we Wspólnotach a następnie w UE sprawił, że 

obecnie mamy do czynienia w większym stopniu z porządkiem konstytucyjnym aniżeli prawno-

międzynarodowym. Do rzeczonych zmian niewątpliwie przyczyniły się wspomniane już projekty 

traktatów opracowane przez PE. W projektach tych znalazły się m.in. takie kwestie jak: wyraźny 

podział kompetencji, obywatelstwo Unii, zasada subsydiarności i proporcjonalności oraz katalog praw 

podstawowych. W kontekście niniejszych rozważań uwagę zwraca traktat konstytucyjny, który 

podobnie jak wcześniejsze projekty PE nie wszedł w stadium realizacji, stanowił jednak nową jakość, 

konstytucję, pomimo, że pozostawał traktatem prawa międzynarodowego. 

 Projekt TK, który został przygotowany przez konwent europejski, po raz pierwszy podniósł 

kwestię finalité politique UE. Traktat, co prawda, nie dawał bezpośredniej odpowiedzi na tak 

fundamentalne pytanie, wytyczał jednak wyraźnie kierunek dalszych zmian. Należy podkreślić, że sam 

dokument stanowił novum na tle wcześniejszych traktatów, i z tego chociażby względu należy zwrócić 

uwagę na niektóre z ważniejszych jego postanowień. 

Wyraźnym sygnałem wskazującym na większą centralizację władzy w UE, szczególnie w jej 

stosunkach z zagranicą, były postanowienia traktatu tworzące nowe stanowiska: przewodniczącego RE 

i ministra spraw zagranicznych Unii. Traktat ustanawiał nową kategorię komisarzy (bez prawa głosu), 

a także nowy sposób liczenia głosów dla większości kwalifikowanej, wprowadzał też nową 

                                                                                                                                                         
dokonując konstytucjonalizacji traktatów. Zob. J. Schwarze, R. Bieber, Eine Verfassung … op. cit., zob. też: J. 
Galster, Projekt Konstytucji Unii Europejskiej, PiP, nr 10-11, 1995, s. 42-50. 
366 Zob. A. Verdross, Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft, Springer, Vienna, Berlin 1926. Rudolf 
Bindschedler uważa, że związki państw prawa międzynarodowego (völkerrechtliche Staatenverbindungen) mają 
konstytucje w znaczeniu materialnym, jak również, że konstytucja jest terminem prawnym nie zaś państwowo-
prawnym. Konstytucję związku państw prawa międzynarodowego odróżnia od konstytucji państw, w tym od 
konstytucji państw federalnych, treść, mamy bowiem do czynienia z mniejszym stopniem centralizacji oraz z 
inną formą prawną (traktatem). R.L. Bindschedler, Rechtsfragen der Europäischen Einigung: ein Beitrag zu der 
Lehre von den Staatenverbindungen, Recht & Gesellschaft, Basel 1954, s. 21. Podobnie uważa Jürgen Schwarze, 
zdaniem którego termin konstytucja nie jest przypisany do państwa, ponieważ może mieć zastosowanie również 
do aktów założycielskich organizacji międzynarodowych. Zob. J. Schwarze, Die Entstehung einer europäischen 
Verfassungsordnung [w:] Die Entstehung einer europäischen Verfassungsordnung. Das Ineinandergreifen von 
nationalem und europäischem Verfassungsrecht, J. Schwarze (Hrsg.), Nomos, Baden-Baden 2000, s. 560. 
367 Zob. też: R. Streinz, The European Constitution after the Failure of the Constitutional Treaty, ZöR, vol. 63, 
nr 2, 2008, s. 167. 
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terminologię dla aktów prawnych. Z innych postanowień uwagę zwraca klauzula elastyczności368, 

umożliwiająca poszerzanie zakresu działań Unii, tworząca tzw. kompetencję pomocniczą, jak również 

zasada pomocniczości369 z kontrolą ex ante propozycji aktów prawnych wykonywaną przez 

parlamenty państw członkowskich w sytuacji, gdy naruszona została zasada subsydiarności, oraz z 

kontrolą ex post wykonywaną przez rządy państw członkowskich i parlamenty narodowe, a także 

przez KR370. Odnosząc się do gwarancji dla praw obywatelskich i wolności jednostki, TK wprowadzał 

postanowienia dotyczące praw podstawowych i obywatelstwa Unii371, inkorporował KPP oraz 

stanowił, że Unia przystępuje do EKPCiPW372. TK gwarantował obywatelom Unii czynne i bierne 

prawo wyborcze w wyborach do PE i w wyborach lokalnych w państwach członkowskich, jak również 

prawo kierowania petycji do PE, a także zwracania się do ombudsmana oraz do instytucji i organów 

doradczych Unii373, stanowił też, że instytucje Unii umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom 

przedstawicielskim wypowiadanie się oraz publiczną wymianę poglądów na temat działań 

podejmowanych przez Unię374. TK stwarzał możliwość inicjowania aktu prawnego przez obywateli 

Unii poprzez zwrócenie się do KE o przedłożenie odpowiedniego wniosku w sprawach, co do których 

wykonanie konstytucji wymaga – zdaniem obywateli – przyjęcia aktu prawnego375. Jednocześnie 

traktat odwoływał się do wartości na jakich opiera się Unia, takich jak: poszanowanie godności osoby 

ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawne oraz poszanowanie praw człowieka, w tym 

również praw mniejszości376. 

Za sprawą inkorporowania KPP, zawierającej prawa, których można było dochodzić przed TS, 

dokonywało się upodmiotowienie pojedynczego obywatela jako liczącego się członka wspólnoty i 

pełnoprawnego jej uczestnika. W przypadku pomyślnej ratyfikacji TK doszłoby do poszerzenia 

koncepcji obywatelstwa, tak iż w praktyce powstałaby wielowymiarowa reprezentacja jednostek –

obywateli, co z kolei miałoby daleko idące implikacje prawne i polityczne, właściwe bardziej dla 

konstytucji aniżeli dla traktatu377. Przyjęte w traktacie enumeratywne wyliczanie celów i zadań Unii378 

nabiera znaczenia w kontekście konstytucyjnym, wskazuje bowiem na zwrot w transformacji UE od 

organizacji międzynarodowej do federacji. Ponadto, inkorporowanie KPP wzmacnia pozycję TS, który 

                                                 
368 Art. I-18 TK (zob. art. 352 TFUE). 
369 Art. I-11 ust. 3 TK (zob. art. 5 ust. 3 TUE [Lizbona]). 
370 Protokół nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności (TK) (zob. też: Protokół nr 2 w 
sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności  [TL]). 
371 Art. I-9 TK oraz art. I-10 TK. 
372 Art. I-9 ust. 2 TK oraz Protokół dotyczący artykułu I-9 ustęp 2 Konstytucji w sprawie przystąpienia Unii do 
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (zob. też: art. 6 ust. 2 TUE oraz 
Protokół nr 8 dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do 
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności). 
373 Art. I-10 TK (zob. art. 20 TFUE). 
374 Art. I-47 ust. 2 i ust. 3 TK (zob. art. 11  ust. 2 i ust. 3 TUE [Lizbona]). 
375 Art. I-47 ust. 4 TK (zob. art. 11  ust. 4 TUE [Lizbona]). 
376 Art. I-2 TK (zob. art. 2 TUE [Lizbona]), zob. też: H. Abromeit, Constitution and Legitimacy [w:] 
Approaching the EUropean Federation?, S. Dosenrode (ed.), Ashgate, Burlington 2007, s. 46-48. 
377 Zob. też: M. Burgess, Comparative Federalism. Theory and Practice, Routledge, London, New York 2006,  
s. 242. 
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zyskuje dodatkowe podstawy interpretacyjne w sprawach dotyczących poszanowania praw 

podstawowych i ich ochrony w całej Unii. Reasumując, inkorporacja Karty, a przede wszystkim 

możliwość egzekwowania jej postanowień, zasadnie uważa się za ważny krok uczyniony w stronę 

konstytucjonalizmu opartego na prawach człowieka379. 

Jak słusznie zauważa Maria Kruk, jeśli jednym z celów reformy systemu prawnego Wspólnoty 

było uczynienie go bliższym obywatelom, to ze wszechmiar logicznym było sięgnięcie do formuł 

znanych i utrwalonych; tak też nieprzypadkowe nazwanie nowego traktatu konstytucją było 

spowodowane takim właśnie przeświadczeniem, będąc zarazem spełnieniem formułowanego od 

dawna postulatu konstytucjonalizacji integracji europejskiej380. Nawet jeśli ‘konstytucja dla Europy’ 

zostanie potraktowana jedynie jako symbol jednoczącej się Europy, przy pozostawieniu formy 

traktatowej, to jej interpretacja będzie zmierzać do takiego jej traktowania w systemie politycznym 

Unii jak konstytucja państwa, czemu sprzyjać będzie nie tylko utrwalony skrót myślowy (konstytucja, 

a nie traktat), ale i coraz bardziej akceptowana koncepcja porządku prawnego Unii jako porządku 

autonomicznego w stosunku nie tylko do prawa wewnętrznego państw członkowskich ale także do 

prawa międzynarodowego381. 

Brak ratyfikacji TK sprawił, że nie stał się on dokumentem prawnie wiążącym, niemniej 

jednak gros rozwiązań jakie proponował powiela obecny TL. TL, podobnie jak TK, dokonał podziału 

kompetencji pomiędzy Unię i państwa członkowskie, sprawił, że KPP stała się aktem prawnie 

wiążącym, zwiększył zakres spraw decydowanych w trybie większościowym, ustanowił nowe 

instytucje, wzmocnił rolę PE w procesie integracji, a także wykonywanie zasady subsydiarności i 

proporcjonalności, przede wszystkim zaś wzmocnił pozycję jednostki, wprowadził też do traktatu, 

chociaż w formie niewiążącej deklaracji, zasadę pierwszeństwa prawa unijnego. Unia stała się 

wspólnotą wartości, odwołującą się do: godności, wolności, demokracji, równości oraz do praw 

podstawowych, a także do zasady niedyskryminacji i państwa prawa. Przedmiotem regulacji TL stały 

się kwestie gospodarcze, społeczne i polityczne. Unia ustanawia rynek wewnętrzny, wspiera spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną, zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację, wspiera 

sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, a przede wszystkim ustanawia unię gospodarczą i 

walutową; utrzymuje stosunki z państwami trzecimi, jest obecna w organizacjach międzynarodowych, 

podejmuje działania w zakresie wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Wszystko to 

sprawia, że UE bliższa jest porządkowi konstytucyjnemu, aniżeli prawno-międzynarodowemu. 

 

                                                                                                                                                         
378 Art. I-3 TK (zob. art. 3 TUE [Lizbona]). 
379 D.N. Chryssochoou, M.J. Tsiniszelis, S. Stavridis, K. Ifantis, Theory and Reform in the European Union, 
Manchester University Press, 2nd ed., Manchester, New York 2003, s. 209. 
380 M. Kruk, Wybrane zagadnienia systemu źródeł prawa w projekcie Konstytucji Europejskiej [w:] Polska w 
Unii Europejskiej: XLVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Wierzba, 3-5 czerwca 2004 r., M. 
Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Zakamycze, Kraków 2005, s. 192. 
381 Ibidem, 193-194. 
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3.4. Konstytucja europejska na tle porównawczym 

 Rozpatrywanie konstytucji Unii Europejskiej na tle porównawczym wymaga przyjęcia paru 

założeń. Po pierwsze należy przyjąć, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, że traktat (TFUE) stanowi 

konstytucję UE, jeżeli nie w sensie formalnym, bowiem nadal pozostaje traktatem prawa 

międzynarodowego, to przynajmniej w sensie materialnym, z uwagi na charakter regulowanej przez 

niego materii. Po drugie, by możliwe było porównywanie struktur z natury swej nieprzystawalnych, z 

jednej strony, konstytucji porządku państwowego, z drugiej zaś, traktatu niebędącej państwem 

wspólnoty państw i narodów, należy przyjąć, że UE nie przestając być organizacją międzynarodową 

jest równocześnie federacją, której funkcjonowanie reguluje pakt konstytucyjny. Zakładając więc, że 

UE rządzi się zasadami federalnymi, najbardziej odpowiedni kontekst odniesienia stanowić będą 

konstytucje państw federalnych. Mając nadto na uwadze to, że w systemie UE obecne są rozwiązania 

właściwe dla federalizmu dualistycznego i kooperatywnego, najbliższym wzorcem odniesienia będzie 

Konstytucja USA i Ustawa Zasadnicza RFN382. 

Dokumentem pierwotnym w stosunku do Konstytucji USA były Artykuły Konfederacji 

(Articles of Confederation), przy czym stosunkowo słaba pozycja władzy (rządów) na jaką pozwalały, 

była (główną) przyczyną ich późniejszej rewizji. W tym celu zebrał się w maju 1787 roku w Filadelfii 

Kongres, który opracował nowy dokument, właściwą Konstytucję Stanów Zjednoczonych AP. Twórcy 

Konstytucji musieli się liczyć z koniecznością kompromisu bez którego trudno byłoby myśleć o 

ratyfikacji dokumentu przez wszystkie stany. Konstytucja powstała więc w wyniku kompromisu 

uwzględniającego dążenia dużych i małych stanów w kwestii reprezentacji w Kongresie oraz Północy 

i Południa w sprawach handlowych i podatkowych, stanowiła też kompromis w sprawie pozycji i 

wyborów Prezydenta, dwuizbowości Kongresu, etc383. W ten sposób powstała w roku 1787 pierwsza 

w świecie pisana konstytucja – akt o najwyższej mocy prawnej384. Dodać należy, że na idee, które 

ostatecznie znalazły odbicie w tekście Konstytucji miała wpływ walka byłych kolonii z metropolią 

oraz przeciwstawianie się jej systemowi rządów385. Reasumując, Stany Zjednoczone powstały jako 

państwo federalne, co tłumaczy dlaczego w Konstytucji zawarte zostały dwie zasady: nadrzędności 

                                                 
382 Do drugiej połowy XIX wieku USA charakteryzował federalizm dualistyczny, zgodne z którym uprawnienia 
rządu federalnego i stanów traktowane były jako różne i niezależne, a także w wielu miejscach wzajemnie się 
wykluczające, natomiast z początkiem XX w. zaczęły przeważać rozwiązania właściwe dla federalizmu 
kooperatywnego, którego istotą jest wzajemne dopełnianie się stanów i rządu federalnego w realizacji wspólnych 
celów. Zob. W. Zakrzewski, Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki [w:] Ustroje państw 
współczesnych, E. Gdulewicz et al., wyd. 5, wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 184. 
383 W. Zakrzewski, Ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki [w:] Ustroje państw współczesnych, E. Gdulewicz et 
al., wyd. 4, wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 175. 
384 Przyjmuje się, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych AP z 1787 roku była pierwszą konstytucją na świecie. 
Zdaniem niektórych autorów, pierwszą nowoczesną konstytucją była konstytucja Korsyki, uchwalona w 1755 
roku. Twierdzi się również, że Artykuły Henrykowskie z 1573 roku stanowiły pierwszą konstytucję, jako że 
ograniczały władzę monarchy. Zob. D. Carrington, The Corsican Constitution of Pasquale Paoli (1755-1769), 
“The English Historical Review”, vol. 88, no. 348, Jul. 1973, s. 481-503, zob. też: D. Makiłła, Artykuły 
henrykowskie (1573-1576). Studium historyczno-prawne, Vizja Press & IT, Warszawa 2012. 
385 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo ... op. cit., s. 9. 
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prawa federalnego nad prawem jednostek konstytuujących386 oraz domniemania kompetencji na rzecz 

stanów – uważane za nieodłączne dla struktur federalnych387. 

Konstytucja Stanów Zjednoczonych posiada przejrzystą konstrukcję na którą składają się 

preambuła i siedem artykułów tworzących trzy rodzaje władzy, ustanawiających prawa stanów i 

władzy federalnej oraz regulujących poprawki i zatwierdzanie Konstytucji. Preambuła nawiązuje do 

wcześniej wypracowanych zasad państwa opartego na idei suwerenności ludu i państwa liberalnego. 

We wstępie do Konstytucji czytamy: 
“My, naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię, ustanowić sprawiedliwość, 

zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt oraz 

utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności (…).”388 

W Konstytucji przyjęty został system rządów, charakteryzujący się podziałem władz w układzie 

poziomym (rozdział funkcji na poziomie federacji), a także w układzie pionowym (federacja – stany). 

Pierwsze dwa artykuły Konstytucji odnoszą się do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej, 

artykuł trzeci poświęcony jest władzy sądowniczej, artykuł czwarty traktuje o relacji pomiędzy władzą 

federalną i stanami, artykuł piąty reguluje procedurę zmiany konstytucji, natomiast w artykule szóstym 

zdefiniowany został system pisanych źródeł prawa, w tym Konstytucja jako najwyższe prawo oraz 

zgodnie z nią wydane ustawy i traktaty zawarte z państwami trzecimi. Akty prawne, o jakich tutaj 

mowa, są także wiążące dla sędziów stanowych, nawet jeśli są sprzeczne z konstytucją stanową. 

Ważną rolę odgrywa zasada nadrzędności (supremacji) i hierarchii aktów prawnych, która posłużyła 

do wprowadzenia w 1803 roku sądowej kontroli konstytucyjności prawa i legalności aktów prawnych, 

kontroli która w istotny sposób przyczyniła się do wzmocnienia roli i pozycji wymiaru 

sprawiedliwości, a w szczególności roli pełnionej przez SN, który podejmuje ostateczne decyzje w 

sprawie uznania aktów prawnych za obowiązujące. Siódmy, ostatni artykuł stanowi, że Konstytucja 

wchodzi w życie po jej ratyfikowaniu przez co najmniej 9 stanów389. Natomiast w drugiej kolejności 

zdefiniowana została relacja państwo – jednostka. W formie pierwszych dziesięciu poprawek przyjęte 

zostały podstawowe prawa obywateli, w tym podstawowe swobody polityczne, takie jak: wolność 

słowa, pracy, religii (I), prawo noszenia broni (II), wolności osobiste, takie jak: nienaruszalność 

mieszkania, korespondencji, nietykalność osobista i wolność mienia (III i IV), gwarancje proceduralne 

swobód (V-VIII) oraz zasada otwartego charakteru katalogu praw obywatelskich (IX-X)390. 

Dodać należy, że treść Konstytucji podlega ustawicznej zmianie. Wykładnia litery i ducha 

prawa raz odwołuje się do intencji i woli jej twórców, innym razem do aktualnych potrzeb, 

odzwierciedlając zmieniające się warunki polityczne i społeczne w państwie. Treść Konstytucji 

                                                 
386 Art.VI US Constitution. 
387 Poprawka X (1791) US Constitution. 
388 “We The People of the United States, in order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic 
Tranquillity, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty 
(…).” Preamble of US Constitution. 
389 W. Zakrzewski, Ustrój Stanów ... op. cit., s. 176. 
390 Loc. cit. 



 77 

podlega zmianom także pod wpływem ustawodawstwa Kongresu, sądowej kontroli konstytucyjności 

prawa oraz tradycji i zwyczaju, będących efektem praktyki ustrojowej391. Nie można nie zauważyć, że 

w systemie prawa precedensowego każdy sędzia jest w tym samym czasie sędzią konstytucyjnym, zaś 

Konstytucja będzie zawsze tym, o czym zdecydują sędziowie SN392. Tak więc, pomimo sztywnego 

charakteru jaki cechuje Konstytucję Stanów Zjednoczonych, zasługuje na miano living constitution. 

Inny wzorzec stanowi Ustawa Zasadnicza RFN (dalej: UZ), uchwalona 23 maja 1949 roku 

jako tymczasowe uregulowanie dla państwa, utworzonego z trzech stref okupacyjnych (USA, Wielkiej 

Brytanii i Francji), która w 1990 roku stała się Konstytucją zjednoczonych Niemiec. Jednakże 

przyjęcie UZ nie nastąpiło ani w drodze referendum ani też nie uczyniła tego konstytuanta wyłoniona 

w wyborach powszechnych i bezpośrednich, lecz UZ przyjęta została przez Radę Parlamentarną, 

której członkowie zostali wybrani przez parlamenty krajów związkowych393. 

Doświadczenia historii najnowszej związane z upadkiem Republiki Weimarskiej oraz II wojny 

światowej sprawiły, że w UZ pojawiły się postanowienia dotyczące: instytucji demokracji 

bezpośredniej w krajach związkowych (referendum nie jest przewidziane na szczeblu federacji), 

wzmocnienia pozycji kanclerza oraz rządu federalnego wobec parlamentu, osłabienia roli prezydenta, 

przywrócenia federalnej struktury władzy, silnego sądownictwa konstytucyjnego oraz wyrzeczenia się 

wojny i polityki prowojennej394. Uwagę przyciągają również prawa jednostki (prawa podstawowe) 

oraz ich umieszczenie w pierwszych artykułach UZ, do których należy m.in.: godność, wolność, 

równość oraz prawo do swobodnego wyrażania opinii395. W UZ znajdują się także postanowienia, 

które nie mogą być przedmiotem nowelizacji, regulujące takie kwestie jak: podział na kraje 

związkowe, udział krajów związkowych w tworzeniu ustawodawstwa federacji, godność jednostki396, 

jak również podstawowe założenia państwa: zasada państwa demokratycznego, zasada państwa 

socjalnego, zasada zwierzchnictwa narodu oraz zasada legalizmu397. Uwagę zwraca tzw. artykuł 

europejski (art. 23 GG), zakotwiczający Niemcy w UE oraz zobowiązujący rząd federacji do 

                                                 
391 Ibidem, s. 177. 
392 V. Constantinesco, The ECJ as a Law-Maker. PRAETER AUT CONTRA LEGEM? [w:] Judicial Review in 
European Union Law, D. O’Keeffe (ed.), Kluwer Law International, The Hague, 2000, s. 75. 
393 P. Czarny, Republika Federalna Niemiec [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, P. 
Sarnecki (red.), Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 285. 
394 Loc. cit. 
395 Zob. art. 1 GG et seq. 
396 Jest to jedno z najważniejszych postanowień, na co wskazuje też systematyka. Art. 1 ust. 1 GG stanowi: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 
397 Zob. art. 20 GG, zob. też: P. Czarny, Republika … op. cit., s. 286. Ewa Gdulewicz wskazuje także na zasadę 
federalizmu, będącą podstawową zasadę ustrojową, która nie może być przedmiotem zmian. Do innych zasad 
niemogących być przedmiotem zmian zalicza: zasadę związania władz państwowych prawami podstawowymi, 
zasadę związania ustawodawcy porządkiem konstytucyjnym a władzy wykonawczej i sądowniczej ustawami i 
prawem, prawo do oporu wobec każdego kto usiłowałby zmienić ustrój oparty na powyższych zasadach, a także 
zakaz dokonywania zmiany UZ w stanie wyższej konieczności ustawodawczej. Zob. E. Gdulewicz, Ustrój 
polityczny Republiki Federalnej Niemiec [w:] Ustroje państw współczesnych, E. Gdulewicz et al., wyd. 5, wyd. 
UMCS, Lublin 2010, s. 100. 
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współdziałania z Parlamentem (Bundestag) oraz z Radą Federacji (Bundesrat) w sprawach 

europejskich398. 

Odnosząc się do traktatu jako aktu konstytucyjnego nie sposób zaprzeczyć, że istnieją 

przesłanki by uznać, że pełni on podobne funkcje jak konstytucje państw demokratycznych, a 

zwłaszcza państw federalnych. Co prawda w tekście zasadniczym TL nie znalazła się zasada 

nadrzędności, to jednak zasada pierwszeństwa pojawia się w deklaracji nr 17, która stanowi integralną 

część traktatu, chociaż nie ma charakteru prawnie wiążącego. Zasada pierwszeństwa, odnosząca się 

również do postanowień konstytucji państw członkowskich, została także wyartykułowana w 

orzecznictwie TS i jest obecna w porządku prawnym Unii. W traktacie znalazła się zasada przyznania, 

stanowiąca, że kompetencja pierwotna przynależy państwom członkowskim, natomiast Unia 

dysponuje tylko tymi kompetencjami, które zostały jej wyraźnie przekazane do wspólnego 

wykonywania. Traktat rozdziela więc kompetencje pomiędzy różne poziomy władzy. Nie sposób 

pominąć innej zasady, wskazującej również na federalną naturę Unii, jaką jest zasada pomocniczości, 

regulująca wykonywanie kompetencji dzielonych pomiędzy Unią a państwami członkowskimi. 

Odnosząc się natomiast do poziomego podziału władzy należy powiedzieć, że traktat przydziela 

władzę i kompetencje pomiędzy organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W 

traktacie nie została wyrażona expressis verbis zasada podziału władzy, natomiast zamieszczona 

została zasada równowagi instytucjonalnej, która pełni zbliżoną funkcję. Podobnie też jak w 

państwach demokratycznych, traktat odwołuje się do takich wartości jak: wolność, demokracja, 

równość, państwo prawa, zawiera też gwarancje praw podstawowych. 

Tak więc, nie sposób nie zauważyć wyraźnej analogii pomiędzy regulacjami konstytucyjnymi 

państw federalnych a tymi zawartymi w TL. Uwagę zwraca zasada przyznania, z którą wiąże się 

zasada domniemania kompetencji na rzecz państw członkowskich, zasada lojalności (federal comity, 

Bundestreue), zasada subsydiarności, zasada pierwszeństwa (zdaniem TS pierwszeństwa również 

przed postanowieniami konstytucji państw członkowskich), pionowy i poziomy podział władzy, 

zasada równowagi instytucjonalnej (check and balance), zasada rządów prawa (rule of law), i last but 

not least oparcie władzy na wartościach demokratycznych i liberalnych oraz gwarancjach dla 

jednostek wraz ze zobowiązaniem do ochrony praw podstawowych. 

Traktaty ustanawiające UE zawierają postanowienia, które są także obecne w konstytucjach 

współczesnych państw. Należy jednak wyraźnie powiedzieć, że ich obecność nie zmienia faktu, że w 

sensie formalnym mamy nadal do czynienia z traktatami prawa międzynarodowego, i tego faktu nie 

zmieniłoby nawet wejście w życie TK, który nadal pozostawałby traktatem prawa międzynarodowego. 

Z drugiej jednakże strony w dyskursie naukowym, a zwłaszcza w orzecznictwie TS, pojawiają się 

odwołania do karty konstytucyjnej, co powodowane jest m.in. tym, że traktaty zawierają 

                                                 
398 Art. 23 ust. 1 GG stanowi: „Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik 
Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen 
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postanowienia (rozwiązania systemowe, zasady, wartości) właściwe dla współczesnych konstytucji, co 

z kolei pozwala twierdzić, że w przypadku traktatów mamy do czynienia z konstytucją w znaczeniu 

materialnym. Poszukiwanie adekwatnych określeń dla tej nowej struktury oraz trudności na jakie 

napotykamy przy tej okazji sprawiają, że odwołujemy się do znanych, utrwalonych wzorców, 

przydając traktatom przymiot konstytucji. I jak trafnie zauważa Christiaan Timmermans, konstytucja 

jest czymś więcej aniżeli tylko instrumentem przedstawiającym organizacyjny schemat państwa, 

oznacza wartości o bardziej fundamentalnym charakterze, stanowiące podstawę oraz przenikające 

system instytucjonalny i funkcjonowanie państwa; wartości te, dające gwarancje właściwej organizacji 

i wykonywania władzy państwowej, wskazują także na podstawowe cele, którymi winno kierować się 

państwo w swoich działaniach, jakimi są: ochrona praw podstawowych, demokracja i rządy prawa399. 

Dodać należy, że TS UE podobnie jak SN USA interpretował instrumenty, które pierwotnie 

były traktatami – w UE traktaty zawarte pomiędzy państwami członkowskimi, z kolei w USA traktat 

zawarty pomiędzy stanami. Oba sądy ‘zmodernizowały’ traktaty, ‘podwyższyły’ ich rangę, 

upodmiotawiając naród. SN w 1803 roku wyniósł pierwotne „we the people” na konstytucyjny 

piedestał, z kolei TS w orzeczeniu Van Gend en Loos wyposażył jednostki w prawa, w oparciu o 

pierwotne intencje traktatu EWG400. Nadto w zakresie, w jakim UE dysponuje autonomią polityczną i 

prawną, i w jakim służy ona inicjowaniu, uzasadnianiu, oraz legitymizowaniu rozwoju politycznego, 

jej dokumenty założycielskie są dokumentami konstytucyjnymi, rządzą strukturą i wspólnotą 

polityczną, której naród (obywatele Unii) jest jej częścią401. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz    
im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet (…).“ 
399 Zob. Ch. Timmermans, The Constitutionalization of the European Union, “Yearbook of European Law”, vol. 
21, iss. 1, 2001, s. 2. 
400 T. Eijsbouts, Courts, People, Citizens. Understanding EU’s Constitutional Democracy with the Help of the 
Lisbon Treaty and the Lissabon-Urteil [w:] Europe's constitutional challenges in the light of the recent case law 
of national constitutional courts. Lisbon and beyond, J.M. Beneyto, I. Pernice (eds), Nomos, Baden-Baden 2011, 
s. 196. 
401 Ibidem, s. 200. 
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 “Judicial review has become „the ultimate triumph 
of the individual against the absolute power of the 
state organs, and particularly against the 
supremacy and sovereignty of Parliaments.”402 

4. Sądownictwo konstytucyjne 

4.1. Doktryna sądownictwa konstytucyjnego 

Konstytucja, będąca najważniejszym aktem prawnym a zarazem posiadająca najwyższy status 

w hierarchii aktów prawnych w państwie, wymaga podporządkowania jej wszystkich aktów prawnych 

niższego rzędu. Istnieje zatem założenie doktrynalne zgodności ustaw i innych aktów prawnych z 

konstytucją jako nadrzędną normą. Jak wiadomo, rzeczywistość jest dużo bardziej złożona, w związku 

z czym mamy niejednokrotnie do czynienia z przypadkami kwestionowania konstytucyjności aktów 

prawnych niższego rzędu ze względu na ich niezgodność z konstytucją. A zatem, by można było 

usuwać niekonstytucyjne akty z obrotu prawnego, potrzebna jest instytucja, która byłaby uprawniona 

do orzekania o konstytucyjności aktów prawnych. Rolę tę pełni sądownictwo konstytucyjne. 

Sądownictwo konstytucyjne odwołuje się, z jednej strony do instytucji sądownictwa, z drugiej 

do konstytucji. Do czasu ustanowienia wyspecjalizowanych sądów konstytucyjnych o zgodności 

aktów prawnych z konstytucją orzekały sądy powszechne (jeśli w ogóle to czyniły)403. To z kolei 

pozwala twierdzić, że sądownictwo konstytucyjne wyłoniło się z częściowej kompetencji sądów 

powszechnych, a zatem sąd (trybunał) konstytucyjny jest po prostu sądem. Odnosząc się do drugiej 

kwestii należy powiedzieć, że: po pierwsze, sądy konstytucyjne są najwyższymi (i zarazem jednymi z 

najważniejszych) organami konstytucyjnymi w państwie, po drugie, kwalifikowanie sądu jako organu 

konstytucyjnego wynika z umocowania tej instytucji w samej konstytucji404. Właściwość 

konstytucyjną można wyprowadzić z kompetencji sądu konstytucyjnego jako gwaranta konstytucji, z 

jego niezależności oraz z przynależnych mu kompetencji, natomiast związków z konstytucją należy 

przede wszystkim upatrywać w działaniach sądów konstytucyjnych, gdzie konstytucja stanowi 

wzorzec dla badania konstytucyjności prawa, a jednocześnie sądy konstytucyjne wywodzą swoje 

kompetencje kontrolne bezpośrednio z konstytucji405. 

W literaturze przedmiotu znajdujemy, że przez sądownictwo konstytucyjne należy rozumieć 

każdą zinstytucjonalizowaną kompetencję sądu, która jest ukierunkowana na przestrzeganie, 

                                                 
402 A.R. Brewer-Carias, Judicial review in comparative law, CUP, Cambridge 1989, s. 94. 
403 Należy wskazać na takie instytucje jak: Staatsgericht (Trybunał Stanu) i Reichsgericht (Trybunał Państwa) w 
Austro-Węgrzech oraz Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich (Trybunał Stanu Rzeszy) i Bayerischer 
Staatsgerichtshof (Bawarski Trybunał Stanu), do których należało rozpatrywanie skarg indywidualnych na 
naruszenie praw podstawowych, rozstrzyganie sporów między organami władzy publicznej, a także orzekanie w 
sprawach odpowiedzialności konstytucyjnej. B. Banaszkiewicz, Od tłumacza [w:] Istota i rozwój sądownictwa 
konstytucyjnego, H. Kelsen, wyd. Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2009, s. 11-12. Przyjmując, że 
najważniejszą kompetencją sądu konstytucyjnego jest rozpoznawanie skarg na naruszenie praw konstytucyjnych, 
Sąd Federalny Szwajcarii otrzymał prawo do rozpatrywania skarg konstytucyjnych w momencie ustanowienia 
(1848 r.), stając się pierwszym sądem konstytucyjnym w Europie. Zob. K. Prokop, Szwajcaria [w:] Systemy 
ustrojowe państw współczesnych, S. Bożyk, M. Grzybowski (red. nauk.), Temida 2, Białystok 2012, s. 241. 
404 L. Bauer, Der Europäische … op. cit., s. 33. 
405 Ibidem, s. 34. 
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gwarantowanie i wykonywanie konstytucji oraz na wiążące orzekanie w sporach natury 

konstytucyjnej406. Sądownictwo konstytucyjne to także kompetencja instytucji do unieważniania praw, 

decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych na tej podstawie, że akty te naruszają normy 

konstytucyjne407. Podejście instytucjonalne (formalne) do sądownictwa konstytucyjnego wskazuje na 

sąd konstytucyjny, jako szczególny organ sądowy, powołany do gwarantowania przestrzegania 

konstytucji, z kolei podejście funkcjonalne (materialne) wskazuje na szczególne postępowanie 

sądowe, którego celem jest zagwarantowanie przestrzegania postanowień najwyższego aktu 

prawnego408. Kontrola konstytucyjności prawa umożliwia zastąpienie zasady nadrzędności prawa 

(stanowiącej wyraz woli ludu) zasadą nadrzędności konstytucji, ograniczając tyranię większości i 

prawnie gwarantując poszanowanie praw mniejszości w ramach paktu konstytucyjnego. Znajduje ona 

swój wyraz w nowym rodzaju państwa, dla którego doktryna prawna ukuła termin konstytucyjne 

państwo prawa409. 

Rozpatrując konkretne wzorce (modele) kontroli konstytucyjności prawa należy zauważyć, że 

w amerykańskim systemie sądownictwa konstytucyjnego sędzia każdego sądu, w każdej sprawie, w 

każdym czasie, na żądanie każdej ze stron, ma prawo orzec o niekonstytucyjności prawa, przy czym 

nie jest możliwe udzielanie tzw. opinii doradczych z uwagi na to, że traktowane są jako sądowa 

uzurpacja władzy ustawodawczej410. Z diametralnie inną sytuacją mamy do czynienia w Europie, 

gdzie kontrola konstytucyjności prawa przez instytucje wymiaru sprawiedliwości jest formalnie 

zabroniona, co tłumaczy się m.in. koniecznością stosowania się do zasady separacji (czy raczej 

podziału) władzy, jak również do tradycji nadrzędności parlamentu. Tak więc, podczas gdy 

amerykański wymiar sprawiedliwości odpowiada za ochronę integralności hierarchii norm prawnych 

na szczycie której znajduje się konstytucja, zadaniem europejskiego wymiaru sprawiedliwości jest 

                                                 
406 Loc. cit., zob. też: T. Öhlinger, Verfassungsrecht, 8. überarb. Aufl., Facultas.wuv, Wien 2009, s. 453. „Unter 
„Verfassungsgerichtsbarkeit“ versteht man im Allgemeinen eine institutionell auf die Einhaltung und 
Durchsetzung der Verfassung gerichtete Zuständigkeit eines Gerichtes. Im engeren Sinn versteht man unter 
Verfassungsgerichtsbarkeit die Befugnis eines Gerichtes, (auch) Gesetze (allenfalls auch andere gleichrangige 
Rechtsakte) auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen.“ 
407 A. Stone Sweet, Constitutional Dialogues: Protecting Human Rights in France, Germany, Italy and Spain 
[w:] Constitutional dialogues in comparative perspective, S.J. Kenney, W.M. Reisinger, J.C. Reitz. (eds), St. 
Martin's Press, New York 1999, s. 9. 
408 W. Krok, Polski Trybunał Konstytucyjny na tle porównawczym, Promotor, Warszawa 2012, s. 10. 
409 B. Aguilera, Law as a limit to power – The origins of the rule of law in the European Union legal tradition 
[w:] S. Galera (ed.), Judicial review. A comparative analysis inside the European legal system, Council of 
Europe, Strasbourg 2010, s. 24-25. Krzysztof Wojtyczek zwraca uwagę na dwie kwestie, po pierwsze, rozróżnia 
pomiędzy kontrolą konstytucyjności prawa i kontrolą norm, ta pierwsza, rozumiana szerzej, oznacza kontrolę 
zgodności hierarchicznej między normami prawnymi, z kolei ta druga, oznacza jedynie kontrolę zgodności norm 
prawnych z Konstytucją; po drugie, wskazuje na to, że kontrola skoncentrowana ustaw może współwystępować 
z kontrolą zdekoncentrowaną aktów podustawowych, i jeśli np. VfGH posiada monopol w zakresie kontroli 
aktów podustawowych z punktu widzenia ich zgodności z ustawami i Konstytucją, to w innych państwach, 
uprawnienia do kontroli rzeczonych aktów prawnych zostały podzielone pomiędzy sąd (trybunał) konstytucyjny 
i pozostałe sądy. Zob. K. Wojtyczek, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce. Wybrane zagadnienia, wyd. Biuro 
Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2013, s. 11, 13, 25. Przyjmuje się, że upoważnienie sądów do kontroli 
aktów podustawowych z ustawami i Konstytucją RP, znajduje się w art. 178 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że 
sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. 
410 A. Stone Sweet, Constitutional … op. cit., s. 9. 
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ochrona hierarchii norm na szczycie których znajduje się ustawa411. Tym samym w systemie 

europejskim, inaczej niż w systemie amerykańskim, kontrola konstytucyjności prawa wykonywana 

jest przez wyspecjalizowane sądy (trybunały), i inaczej niż w USA, gdzie kontrola konstytucyjności 

prawa jest rozproszona na wszystkich poziomach systemu prawnego, w państwach europejskich 

uprawnienie do kontrolowania konstytucyjności prawa znajduje się w wyłącznej gestii sądu 

(trybunału) konstytucyjnego. I inaczej też aniżeli w USA, gdzie najwyższy poziom sądowy 

sprawujący kontrolę konstytucyjności prawa zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii systemu 

sądownictwa, w państwach europejskich sąd konstytucyjny nie jest ani organem sądowniczym ani 

organem politycznym, będąc zarazem jednym i drugim412. 

Ustanowienie sądów konstytucyjnych – w myśl teorii Hansa Kelsena – zgodnie z 

zaproponowanym przez niego modelem, miało na celu rozwiązanie problemu kontrolowania 

konstytucyjności aktów ustawodawczych bez kwestionowania ich centralnej pozycji w systemie 

prawnym. W odróżnieniu od ‘kelsenowskiego’ sądu konstytucyjnego, który pełni negatywną rolę 

strażnika konstytucji bez naruszania autonomii legislatury, ‘madisoński’ sąd najwyższy pełni 

pozytywną rolę strażnika interesów konstytucji w ramach procesu stanowienia prawa, w drodze 

interpretacji prawnej działań politycznych Kongresu i prezydenta. Jest to możliwe z uwagi na system 

podziału władzy, który czyni konstytucję jedynym miejscem suwerenności413. I inaczej aniżeli w 

państwach europejskich, gdzie suwerenność jest umiejscowiona w parlamencie, w systemie 

amerykańskim suwerenność jest umiejscowiona w konstytucji414. W Konstytucji USA wszystkie 

instytucje federalne mają identyczny status, i jest bez znaczenia, że nie wszystkie z nich mają 

legitymację wyborczą, bowiem wszystkie wywodzą swoje kompetencje z tego samego źródła. 

Amerykański system konstytucyjny jest więc anty-hierarchiczny, w przeciwieństwie do systemów 

konstytucyjnych państw europejskich, gdzie depozytariuszem woli powszechnej pozostaje parlament, 

bez którego zgody rząd nie może funkcjonować415. I inaczej też aniżeli SN USA, europejski sąd 

konstytucyjny jest wyspecjalizowaną jurysdykcją, oderwaną od sądownictwa, a jego zadaniem jest 

zapewnienie normatywnej nadrzędności prawa konstytucyjnego416. Warto przypomnieć, iż Hans 

Kelsen stał na stanowisku, że konstytucje nie powinny zawierać postanowień odnoszących się do praw 

człowieka, które utożsamiał z prawem naturalnym, ze względu na ich otwarty charakter. Orzekanie w 

tych sprawach osłabiłoby – jego zdaniem – pozytywistyczne umocowanie sędziów, umniejszając 

zarazem legitymację samego sądownictwa, bowiem sędziowie staliby się prawodawcami417. H. Kelsen 

                                                 
411 Ibidem, s. 9-10. 
412 S. Fabbrini, Transatlantic constitutionalism: Comparing the United States and the European Union, 
“European Journal of Political Research”, vol. 43, iss. 4, June 2004, s. 555. 
413 Ibidem, s. 555-556. 
414 R. Bellamy (ed.), Constitutionalism, democracy and sovereignty. American and European perspectives, 
Avebury, Aldershot 1996. 
415 S. Fabbrini, Transatlantic … op. cit., s. 556. 
416 A. Sweet Stone, Why Europe Rejected American Judicial Review – And Why It May Not Matter, Symposium: 
Judging Judicial Review: Marbury in the Modern Era, “Mich. L. Rev.”, vol. 101, no. 8, Aug. 2003, s. 2745. 
417 Ibidem, s. 2767-2768. 
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uważał też, że działalność ustawodawcza w stosunku do konstytucji jest stosowaniem prawa, 

natomiast w stosunku do rozporządzeń i innych aktów hierarchicznie niższych od ustawy jest 

tworzeniem prawa418, co więcej, uważał sąd konstytucyjny za kolejny (obok parlamentu) organ władzy 

ustawodawczej, natomiast kontrolę konstytucyjności prawa zaliczał do ustawodawczej sfery działań 

państwa419. 

Nasuwa się zatem pytanie, czy można mówić o sądownictwie konstytucyjnym w Unii 

Europejskiej? Fundamentalna kwestia dotyczy tego, czy TS UE można potraktować jako sąd 

konstytucyjny, a jeśli tak, to czy istnieją przesłanki pozwalające rozpatrywać TS UE w oparciu o 

kryteria właściwe dla sądów konstytucyjnych? W tym celu należy dokonać przeglądu elementów 

właściwych dla sądownictwa konstytucyjnego. Innymi słowy, należy zastanowić się jakie właściwości 

i kompetencje winien posiadać oraz jakie funkcje i zadania winien pełnić sąd konstytucyjny. W 

literaturze przedmiotu znajdujemy przykładowe odpowiedzi na to pytanie. I tak np. Lukas Bauer 

wylicza następujące warunki, które wymagają spełnienia: (1) warunkiem sine qua non jest istnienie 

konstytucji, stanowiącej wzorzec w oparciu o który będą kontrolowane pozostałe akty prawne, (2) 

organ konstytucyjny sprawujący sądownictwo konstytucyjne winien: być ustanowiony na podstawie 

konstytucji, najważniejsze kompetencje winny być zdefiniowane w ustawie rangi konstytucyjnej, 

winna być gwarantowana konstytucyjnie niezawisłość sędziów, uzasadnienie dla działań winno 

wynikać bezpośrednio z postanowień konstytucji, równie ważne jest stosowanie się do orzeczeń sądu 

konstytucyjnego przez organy państwa oraz zapewnienie wykonalności (egzekwowalności) orzeczeń, 

(3) ustanowienie sądu konstytucyjnego oraz powoływanie sędziów winno dokonywać się w oparciu o 

procedury demokratyczne, co więcej, ustawodawca konstytucyjny w kompetencji którego leży 

kształtowanie sądownictwa konstytucyjnego, winien być wybierany w oparciu o zasady 

demokratyczne, (4) posiedzenia winny odbywać się publicznie, decyzje podawane do wiadomości 

szerokiej opinii publicznej, a samo sądownictwo konstytucyjne winno być dostępne dla wszystkich, 

(5) sądy konstytucyjne winny przestrzegać zasad proceduralnych, profesjonalnie i właściwie 

wyrokować, mając na uwadze wymogi materialne i formalne, ograniczając się do stosowania prawa 

konstytucyjnego w ramach wykładni konstytucyjnej, oraz (6) posiadać katalog kompetencji 

umożliwiających m.in. orzekanie w sporach kompetencyjnych, w sporach pomiędzy organami, 

kontrolę norm oraz udzielanie ochrony prawnej w ramach skarg indywidualnych420. Z kolei Alec 

Stone Sweet uważa, że sądy konstytucyjne wykonują cztery podstawowe funkcje, mianowicie: 1) 

działają jako przeciwwaga dla zasady większości, 2) łagodzą politykę, 3) legitymizują polityki 

publiczne, oraz 4) stoją na straży ochrony praw człowieka421. Natomiast Stuart Scheingold dodaje, że 

                                                 
418 H. Kelsen, Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego, wyd. Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2009, 
s. 16. 
419 P. Mikuli, Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa: Stany Zjednoczone i państwa 
europejskie, wyd. 2, wyd. UJ, Kraków 2007, s. 117. 
420 L. Bauer,  Der Europäische … op. cit., s. 36-38. 
421 A. Stone Sweet, Governing … op. cit., s. 137. 
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sądy konstytucyjne stojąc na straży systemu pełnią dwojaką funkcję; po pierwsze, mają chronić system 

przed zakłóceniami (rozbiciem), po drugie, legitymizują działania podejmowane przez instytucje 

polityczne422. 

W świetle poczynionych ustaleń szczególne znaczenie ma sądownictwo konstytucyjne w 

państwach federalnych, które stanowić będzie punkt odniesienia dla dalszych rozważań. W państwach 

federalnych, sądy konstytucyjne orzekają w kwestiach spornych pomiędzy federacją a jednostkami 

konstytuującymi, co z kolei przekłada się na procedury przed sądami konstytucyjnymi, w oparciu o 

które sąd orzeka, że prawo jednostek konstytuujących jest niezgodne z prawem federalnym i jest 

nieważne, oraz tymi, w oparciu o które sąd orzeka, że prawo jednostek konstytuujących jest niezgodne 

z prawem federalnym i stanowi niekonstytucyjne naruszenie zobowiązań federalnych przez jednostki 

konstytuujące, przy czym nie pociąga za sobą jego nieważności423. Co stanowi więc differentia 

specifica sądownictwa konstytucyjnego w systemach federalnych? Zasadniczo sądy konstytucyjne 

rozstrzygają spory kompetencyjne pomiędzy organami państwa, natomiast w państwach federalnych 

sądy konstytucyjne rozstrzygają także spory pomiędzy władzą centralną (federalną) i władzą jednostek 

konstytuujących. Sądy konstytucyjne orzekają w sprawie ważności norm prawnych i ich zgodności z 

normami prawa znajdującymi się na wyższym poziomie w hierarchii norm, natomiast w państwach 

federalnych sądy konstytucyjne orzekają również w sprawie ważności i zgodności aktów prawnych 

jednostek konstytuujących z prawem federacji. Dodać należy, że kontrola konstytucyjności prawa 

może zostać zainicjowana przez sądy niższego rzędu w konkretnej sprawie (kontrola konkretna) lub 

też może nie mieć związku z jakąkolwiek sprawą (kontrola abstrakcyjna)424. 

Podkreślić należy, że rozwój sądowej kontroli konstytucyjności prawa następował stopniowo i 

etapami. Monika Florczak-Wątor wyróżnia trzy etapy w rozwoju sądownictwa konstytucyjnego. W 

pierwszym okresie kontrola konstytucyjności prawa ograniczona była przede wszystkim do kontroli 

hierarchicznej zgodności norm, i tym samym dokonywała się na płaszczyźnie norm prawnych, co 

więcej, w większym stopniu skierowana była na kontrolę powiązań formalnych i kompetencyjnych 

aniżeli materialnych i treściowych. W drugim okresie, który przypada na lata po zakończeniu II wojny 

światowej, nastąpiło poszerzenie zakresu kontroli konstytucyjności prawa poprzez wyznaczenie 

nowego celu, jakim stała się ochrona nadrzędności ustawy zasadniczej, z którą inne akty prawne 

winny być zgodne, przy czym owa zgodność nie miała polegać wyłącznie na tym, by akty prawne 

niższego rzędu znajdowały formalne umocowanie w normach konstytucyjnych, lecz także by 

urzeczywistniały i konkretyzowały zasady i wartości konstytucyjne, co z kolei stanowiło przesunięcie 

                                                 
422 S.A. Scheingold, The Rule … op. cit., s. 6. 
423 J. Rinze, The role … op. cit., s. 428. 
424 Ibidem, s. 429-430. „The procedure of judicial review by a constitutional court of the compatibility of law 
with superior law might be started either (i) by an inferior court in a concrete inter partes case by reference to the 
constitutional court, or (ii) on the application of certain authorities of the state ex parte (abstract review).” W 
niektórych państwach jednostki mogą inicjować abstrakcyjną kontrolę konstytucyjności prawa, jak np. w Belgii, 
jeśli są osobiście dotknięte przez dane prawo, lub w drodze actio popualaris, jak np. na Węgrzech. Zob. V.F. 
Comella, Constitutional … op. cit., s. 67. 
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punktu ciężkości na płaszczyznę powiązań treściowych. Trzeci, ostatni etap, charakteryzuje się 

skierowaniem kontroli konstytucyjności prawa także na ochronę konstytucyjnie gwarantowanych praw 

i wolności jednostek425. 

Początków sądowej kontroli konstytucyjności prawa upatruje się w orzecznictwie SN USA, 

gdzie wykształciła się kompetencja sądów do badania zgodności ustaw z konstytucją426. I jakkolwiek 

przed rokiem 1803 sądy orzekały w sprawie konstytucyjności aktów prawnych, to jednak orzekanie o 

konstytucyjności prawa (na gruncie amerykańskim określane mianem judicial review) znalazło swój 

pełny wyraz dopiero w orzeczeniu SN w sprawie Marbury v. Madison. W wyroku tym SN USA 

orzekł, że sprzeczna z konstytucją ustawa federalna pozbawiona jest skutków prawnych, sądy zaś 

winny odmówić jej stosowania427. SN reprezentowany przez sędziego Marshalla, powiedział: 
“Tak więc, szczególna frazeologia konstytucji Stanów Zjednoczonych potwierdza i wzmacnia 

zasadę, która powinna być podstawową dla wszystkich pisanych konstytucji, że prawo 

niezgodne z konstytucją jest nieważne oraz że sądy, jak również inne gałęzie władzy, są 

związane konstytucją.”428 

Tym, co przydaje szczególnego znaczenia orzeczeniu w sprawie Marbury v. Madison w odróżnieniu 

od wcześniejszych orzeczeń jest to, że wcześniej SN potwierdzał zgodność aktów niższego rządu z 

konstytucją, natomiast w sprawie Marbury v. Madison po raz pierwszy orzekł o niekonstytucyjności 

aktu niższego rzędu. 

Summa summarum, należy zgodzić się, że kontrola konstytucyjności prawa jest logicznym 

następstwem wymogu zgodności całego hierarchicznie zbudowanego systemu prawa w państwie z 

ustawą zasadniczą, i może być realizowana w formie kontroli politycznej bądź kontroli sądowej, przy 

czym ta pierwsza dokonywana jest na podstawie kryteriów celowościowych, bez zachowania 

szczególnych procedur i zazwyczaj stanowi tylko jedną z wielu funkcji wykonujących ją organów, z 

kolei tę drugą realizują sądy lub organy typu sądowego w oparciu o model postępowania 

jurysdykcyjnego429. 

                                                 
425 Zob. M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, wyd. Ars boni et aequi, 
Poznań 2006, s. 15-16. Zdaniem Moniki Florczak-Wątor sądowa kontrola konstytucyjności prawa, 
charakterystyczna dla trzeciego etapu, wykazuje elementy wspólne z amerykańskim systemem judicial review; 
rozróżnia też pomiędzy tzw. kelsenowskimi sądami konstytucyjnymi, których działania są ukierunkowane na 
kontrolę norm prawnych oraz sądami konstytucyjnymi, które są bliższe modelowi amerykańskiemu, gdzie 
ochrona praw i wolności jednostki ma znaczenie nadrzędne. 
426 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo ... op. cit., s. 9, zob. też: P. Mikuli, Zdekoncentrowana … op. cit., s. 20-
21. Piotr Mikuli zwraca uwagę na to, że judicial review z którym spotykamy się w 1803 roku nie stanowiło 
żadnego novum, lecz było rozwinięciem wcześniejszej praktyki wynikającej z common law, co więcej, sądowa 
kontrola konstytucyjności ustaw stanowych była już wykonywana od 1780 roku w stanie New Jersey, następnie 
w Wirginii, na Rhode Island oraz w Północnej Karolinie. 
427 Więcej nt. okoliczności jakie towarzyszyły sprawie Marbury v. Madison, zob. W. Szyszkowski, Sąd 
Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Studium prawa konstytucyjnego, PWN, Warszawa 1969, s. 118-119. 
428 “Thus, the particular phraseology of the constitution of the United States confirms and strengthens the 
principle, supposed to be essential to all written constitutions, that a law repugnant to the constitution is void, and 
that courts, as well as other departments, are bound by that instrument.” Orzeczenie z 1803 roku w sprawie 
William Marbury v. James Madison, Secretary of State of the United States, 5 U.S. 137 (1803). 
429 W. Skrzydło (red.), Polskie … op. cit., s. 402. 
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4.2. Modele sądownictwa konstytucyjnego 

Podobnie jak postępuje ewolucja instytucji w państwie w drodze podejmowania przez nie 

nowych zadań i funkcji, co w efekcie determinuje ich miejsce w systemie instytucjonalnym, podobnie 

też rzecz ma się w przypadku sądów konstytucyjnych. W wyniku zmiany jaka się dokonała w 

sądownictwie konstytucyjnym, w większości państw Europy i Ameryki Płn. wytworzyły się i utrwaliły 

charakterystyczne wzorce, mające dziś (bardziej lub mniej) powszechne zastosowanie. 

Generalnie rzecz biorąc możemy wyróżnić dwa główne modele konstytucyjnej kontroli prawa: 

model kontroli scentralizowanej (charakterystyczny dla większości państw europejskich) oraz model 

kontroli zdecentralizowanej430 (charakterystyczny dla państw Ameryki Płn.). Należy powiedzieć, że 

inaczej niż w europejskim modelu (kontynentalnym, kelsenowskim), gdzie mamy do czynienia z 

kontrolą scentralizowaną, i.e. z kontrolą sprawowaną przez wyspecjalizowane instytucje, mającą 

charakter abstrakcyjny (niezależnie od kontroli konkretnej), z orzeczeniami, które mają skutek erga 

omnes, w amerykańskim modelu sądownictwa konstytucyjnego kontrola konstytucyjności prawa 

stanowi kompetencję każdego sądu, który rozstrzyga sprawę w ramach przysługujących mu 

kompetencji, ma więc charakter incydentalny wobec głównego przedmiotu sporu, natomiast 

konsekwencją stwierdzenia niekonstytucyjności normy prawnej jest jej pominięcie przy wydawaniu 

orzeczenia w konkretnej sprawie. A zatem, w systemie amerykańskim kontrola konstytucyjności 

prawa ma charakter względny, jest dokonywana na użytek konkretnego postępowania i wywołuje 

skutki wyłącznie pomiędzy stronami (inter partes)431, natomiast odmowa zastosowania przez sąd 

normy prawnej formalnie nie wpływa na jej byt prawny, ponieważ nie zostaje uchylona ze skutkiem 

erga omnes, i tym samym może stanowić podstawę do orzekania w innych sprawach432. 

W odniesieniu do modelu europejskiego Alec Stone Sweet wskazuje na występujące w nim 

cztery elementy konstytutywne, mianowicie: (1) sądy konstytucyjne mają wyłączne prawo do badania 

konstytucyjności ustaw, (2) właściwość sądów konstytucyjnych formalnie ogranicza się do 

rozstrzygania sporów konstytucyjnych, (3) sądy konstytucyjne są powiązane, chociaż z formalnego 

punktu widzenia są oddzielone zarówno od władzy sądowniczej jak i ustawodawczej, zajmują należne 

im miejsce (zgodnie z literą konstytucji), które nie jest ani jednoznacznie sądownicze (rozstrzyganie 

                                                 
430 Zdecentralizowana (inaczej też rozproszona lub zdekoncentrowana) sądowa (w odróżnieniu od niesądowej 
np. przez komisje parlamentarne) kontrola konstytucyjności prawa oznacza kontrolę zgodności prawa (norm 
prawnych) z konstytucją wykonywaną przez sądy, niezależnie od szczebla instancyjnego. Zob. P. Mikuli, 
Zdekoncentrowana … op. cit., s. 11. 
431 Twierdzi się nie bez racji, że w USA mamy również do czynienia z kontrolą abstrakcyjną konstytucyjności 
prawa, przy czym nie występuje ona w prawie konstytucyjnym lecz w prawie administracyjnym. Chodzi o 
wstępną ocenę zasad, w oparciu o które działają agencje (pre-enforcement review of agency rules), która jest 
rutynową procedurą w federalnym prawie administracyjnym, a która sprowadza się do badania przez sąd 
legalności normy prawnej jako takiej, nie zaś normy, która znajduje zastosowanie do konkretnego stanu 
faktycznego. Zob. M. Shapiro, The Success … op. cit., s. 198. Z kolei Krzysztof Wojtyczek uważa, że nie jest 
właściwe klasyfikowanie amerykańskiej kontroli norm jako względnej, z uwagi na to, że orzeczenie SN 
prowadzi w praktyce do niestosowania niekonstytucyjnych przepisów prawnych przez inne organy władzy 
publicznej. Zob. K. Wojtyczek, Sądownictwo ... op. cit., s. 23. 
432 Zob. A.R. Brewer-Carias, Judicial … op. cit., s. 134. 
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sporów prawnych przez sędziów), ani też polityczne (wypracowywanie przepisów prawnych przez 

ustawodawcę), (4) sądy konstytucyjne wyposażone są w kompetencję do przeprowadzania kontroli 

abstrakcyjnej, co sprowadza się do wydawania wiążących opinii w sprawie konstytucyjności ustaw, w 

celu usunięcia niekonstytucyjnego ustawodawstwa oraz praktyki, co z kolei potwierdza tezę, że w 

modelu europejskim wymiar sprawiedliwości jest związany nadrzędnością ustawy, z kolei sądy 

(trybunały) konstytucyjne potwierdzają nadrzędność konstytucji433. Uważa też, że klasyczny sąd 

kelsenowski należy zmodyfikować w jednym zasadniczym punkcie, dotyczącym orzekania w 

kwestiach odnoszących się do praw konstytucyjnych. Zajmuje przeciwstawne stanowisko wobec 

poglądu Hansa Kelsena, zdaniem którego sądom konstytucyjnym należy odmówić prawa do orzekania 

w kwestii praw konstytucyjnych (e.g. sprawiedliwość, wolność, równość, słuszność, etc.), bowiem 

czyniąc to zastępują ustawodawcę434. 

Cechą charakterystyczną kontynentalnego modelu kontroli konstytucyjności prawa jest 

powierzenie kontroli jednemu, samodzielnemu i wyodrębnionemu organowi państwa o charakterze 

sądowym, chociaż nie wyklucza się możliwości jednoczesnego powierzenia sądowi konstytucyjnemu 

rozstrzygania innych, wyraźnie wskazanych spraw435. Zdaniem Ewy Gdulewicz, w modelu 

skoncentrowanej kontroli norm właściwość rzeczowa sądu konstytucyjnego obejmować może kontrolę 

zgodności z konstytucją wszystkich norm prawnych obowiązujących w systemie prawnym państwa 

(kontrola powszechna) lub też ograniczać się do wyraźnie wskazanych aktów prawnych (kontrola 

ograniczona). Z uwagi na kryterium czasu w jakim dokonywana jest kontrola, wyodrębnić można 

kontrolę następczą, realizowaną po uzyskaniu mocy obowiązującej przez akt prawny oraz kontrolę 

wstępną, dokonywaną na etapach tworzenia prawa, przyjmując zaś za kryterium tryb kontroli okazuje 

się, że cechą modelu kontynentalnego jest jego abstrakcyjność – kontrola konstytucyjności prawa 

następuje bez jakiegokolwiek związku z indywidualnym, konkretnym aktem stosowania prawa, 

inicjowana jest przez uprawnione podmioty na podstawie przeświadczenia o niekonstytucyjności danej 

normy prawnej, przy czym kontroli abstrakcyjnej może (chociaż nie musi) towarzyszyć kontrola 

konkretna. Kontrola konkretna wyraża się w bezpośrednim związku z konkretnym, indywidualnym 

aktem prawnym, oraz w tym, że może być zainicjowana przez sąd (z urzędu lub na zarzut [wniosek] 

strony postępowania) w formie pytania prawnego adresowanego do sądu konstytucyjnego, wówczas 

gdy pojawią się niedające się usunąć wątpliwości co do zgodności z konstytucją podstawy prawnej 

rozstrzygnięcia sądowego (kontrola konkretna jest uprzednia w stosunku do aktu stosowania prawa, a 

jej wynik determinuje treść rozstrzygnięcia sądowego), może być też zainicjowana w trybie skargi 

konstytucyjnej, z którą może wystąpić każdy czyje konstytucyjne prawa lub wolności zostały 

naruszone rozstrzygnięciem wydanym w przedmiocie tychże praw lub wolności, i w zależności od 

przyjętych rozwiązań zarzut może być kierowany do treści rozstrzygnięcia (aktu stosowania prawa), 

                                                 
433 A. Stone Sweet, Constitutional … op. cit., s. 10. 
434 Ibidem, s. 10-11. 
435 E. Gdulewicz (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Verba, Lublin 2009, s. 336. 
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lub jego podstawy prawnej (kontrola konkretna ma charakter następczy w stosunku do aktu 

stosowania prawa). Kryteria w oparciu o które wykonywana jest kontrola pozwalają również na 

wyodrębnienie kontroli materialnej, odnoszącej się do treściowej i aksjologicznej zgodności normy 

prawnej z konstytucją oraz kontroli formalnej, przedmiotem której jest zgodność z konstytucją trybu i 

formy ustanowienia kwestionowanej normy, a także kompetencji prawotwórczych organu, który 

normę ustanowił. Ponadto cechą szczególną kontroli norm w modelu kontroli skoncentrowanej jest to, 

że ma ona charakter bezwzględny – orzeczenia sądu konstytucyjnego o niezgodności z ustawą 

zasadniczą zakwestionowanej normy skutkują jej derogowaniem z porządku prawnego436. Doktryna 

prawa konstytucyjnego rozróżnia też pomiędzy instytucjonalnym i funkcjonalnym podejściem do 

sądownictwa konstytucyjnego. W ujęciu instytucjonalnym sądem konstytucyjnym jest organ sądowy, 

który został powołany dla ochrony konstytucji, natomiast w ujęciu funkcjonalnym przez sądownictwo 

konstytucyjne należy rozumieć szczególne postępowanie sądowe, które ma na celu zagwarantowanie 

przestrzegania norm konstytucyjnych437. 

Bogusław Banaszak wskazuje także na dwa zasadnicze modele sądownictwa konstytucyjnego, 

i.e. model kontroli zdecentralizowanej, będący zarazem modelem kontroli konkretnej oraz model 

kontroli scentralizowanej, będący jednocześnie modelem kontroli abstrakcyjnej. Pierwszy 

charakteryzuje się tym, że kontrola konstytucyjności prawa jest wykonywana przez wszystkie sądy w 

związku z rozstrzyganymi przez nie sprawami, wówczas gdy jedna ze stron podniesie zarzut 

niekonstytucyjności aktu stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie, zaś w 

przypadku uznania niekonstytucyjności normy prawnej traktuje ją jako nieistniejącą i pomija przy 

wydawaniu orzeczenia; drugi z kolei, sprowadza się do badania konstytucyjności prawa przez 

wyspecjalizowany organ sądowy, który znajduje się poza hierarchią sądowniczą, i który w przypadku 

uznania niekonstytucyjności aktu prawnego uchyla niekonstytucyjną normę prawną, eliminując ją z 

systemu prawa. Uważa ponadto, iż tym co sprawia, że organ sądowy jest sądem konstytucyjnym, są 

skutki prawe orzeczeń, mianowicie, gdy orzeczenie organu sądowego o niezgodności normy prawnej z 

konstytucją powoduje jej nieważność, wówczas mamy do czynienia z sądem konstytucyjnym438. 

Jednakże by można było zaliczyć jakiś organ do sądownictwa konstytucyjnego, warunkiem 

wystarczającym jest wyposażenie go przez konstytucję w przynajmniej jedną kompetencję, stanowiącą 

tzw. jądro sądownictwa konstytucyjnego do których należy: (1) kontrola konstytucyjności norm 

stanowionych na szczeblu centralnym lub lokalnym, (2) rozstrzyganie sporów wynikających z 

federalnej struktury państwa, (3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy naczelnymi 

organami państwa oraz (4) rozpatrywanie skarg konstytucyjnych służących ochronie podstawowych 

praw jednostek439. Zatem, o istnieniu sądu konstytucyjnego nie decyduje utworzenie odrębnego 

                                                 
436 Ibidem, s. 336-337. 
437 B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 521. 
438 Ibidem, s. 521-525. 
439 Ch. Starck, A. Weber (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeuropa, Nomos, Baden-Baden 1986,  
s. 63-64 [za:] B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 522. 
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organu sądowego o szczególnej nazwie, lecz wypełnianie określonych funkcji, których sednem jest 

kontrola konstytucyjności prawa i ochrona konstytucji440. Warto też zauważyć, że w niektórych 

państwach kontrola konstytucyjności prawa została powierzana pozasądowym organom, mającym 

polityczny charakter441. 

Przytoczone modele sądownictwa konstytucyjnego mają swoje odpowiedniki w innym 

podziale eksponującym, z jednej strony, model amerykański, z drugiej, model kontynentalny. 

Sądownictwo konstytucyjne USA, odróżnia od modelu europejskiego brak wyspecjalizowanego sądu 

(trybunału) konstytucyjnego, co stanowi cechę dystynktywną, i zarazem nie pozwala na abstrakcyjną 

kontrolę norm, chociaż w przypadku sporu prawnego, wszystkie sądy mogą badać normy prawne 

niższego rzędu pod względem zgodności z konstytucją, i jeśli okaże się, że norma prawna jest 

niezgodna z konstytucją, sądy nie będą jej stosować. Zatem, w USA mamy do czynienia z konkretną 

kontrolą norm w ramach systemu rozproszonego442. Dodać należy, że w modelu amerykańskim punkt 

wyjścia stanowi wykładnia funkcjonalna, natomiast w modelu europejskim kontrola konstytucyjności 

prawa opiera się na doktrynie i regułach sądowej wykładni, dając priorytet wykładni językowej443. 

Reasumując, sądowa kontrola konstytucyjności prawa ukształtowała dwa podstawowe modele. 

Cechą modelu amerykańskiego jest konkretny charakter, który przejawia się w tym, że sądy w trakcie 

rozpoznawania i rozstrzygania konkretnej sprawy, mogą uznać akt prawny za niezgodny z konstytucją, 

i jako takiego nie stosować, chociaż nie dysponują prawem do jego uchylenia; natomiast model 

europejski ukształtował się w ten sposób, że nadrzędnej pozycji parlamentu, przeciwstawiona została 

jurysdykcja konstytucyjna specjalnie w tym celu powołanego sądu konstytucyjnego – sąd ten znajduje 

się poza systemem sądów powszechnych, natomiast sędziowie zostali wyposażeni w atrybut 

niezawisłości i podlegają jedynie konstytucji, przez co uzyskali możliwość interpretowania i 

kwestionowania ustaw niezgodnych z konstytucją w oderwaniu od konkretnych spraw444. Podkreślić 

należy, że w systemie amerykańskim sądowa kontrola konstytucyjności prawa tworzy jedną z 

                                                 
440 B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 522. 
441 Taką instytucją jest francuska Rada Konstytucyjna, która z organu nadzorującego parlament i chroniącego 
interesy rządu, z czasem przekształciła się w organ chroniący i rozwijający konstytucję, rozumianą jako 
instrument ochrony praw jednostek, co przybliżyło działalność orzeczniczą Rady do trybunału konstytucyjnego. 
Zob. L. Garlicki, Rada Konstytucyjna a ochrona praw jednostki we Francji, Warszawa 1993, s. 27. Inną 
instytucją, która ewoluuje w kierunku quasi-sądu konstytucyjnego jest holenderska Rada Stanu, będąca 
formalnie organem doradczym Korony, której zadaniem jest m.in. opiniowanie projektów ustaw. Zob. tez: B. 
Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 523. 
442 Konstytucja USA ogranicza kognicję sądów federalnych do tzw. cases and controversies, co sprawia, że 
abstrakcyjna kontrola norm oraz wydawanie opinii doradczych (advisory opinions) nie jest możliwe. Dominique 
Rousseau identyfikuje cztery klauzule, w oparciu o które badana jest konstytucyjność prawa przez sądy USA: 
due process of law, zgodnie z którym żaden stan nie może pozbawić jakiejkolwiek osoby życia, wolności lub 
własności, jak tylko w drodze orzeczenia sądowego; rule of reasonableness, umożliwia zweryfikowanie czy 
ustawodawca zachował rozsądną równowagę pomiędzy interesem ogólnym a interesami partykularnymi; 
klauzula kontraktów, umożliwiająca unieważnianie ustaw, wówczas gdy naruszają zobowiązania wynikające z 
umów, chroniąc tym samym stosunki prywatno-prawne; klauzula równości, umożliwiająca sędziemu wyłączenie 
prawa, które nie gwarantuje wszystkim obywatelom jednakowej ochrony. Zob. D. Rousseau, Sądownictwo 
konstytucyjne w Europie, wyd. Sejmowe, Warszawa 1999, s. 18. 
443 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo ... op. cit., s. 16. 
444 W. Skrzydło (red.), Polskie … op. cit., s. 402. 
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instytucji systemu trójpodziału władzy, dzięki czemu władza sądownicza może hamować i 

równoważyć władzę ustawodawczą, natomiast w modelu europejskim, nawiązującym do wzorców 

austriackich, sądy konstytucyjne nie zostały włączone do władzy sądowniczej, lecz są sądami 

szczególnymi, powołanymi do ochrony konstytucyjności prawa445. 

Istnieją zasadniczo trzy powody dla których w Europie występuje scentralizowana kontrola 

konstytucyjności prawa. Po pierwsze, kontrola scentralizowana jest łatwiejsza do przyjęcia dla 

tradycyjnej doktryny prawa kodeksowego, odnoszącej się do zasady podziału władzy i nadrzędności 

(supremacji) parlamentu, a jeśli już przychodzi godzić się na ograniczenie nadrzędności parlamentu, to 

lepiej aby kontrola ta była sprawowana przez specjalny sąd, ponieważ można go łatwiej kontrolować. 

Po drugie, w systemie prawa kodeksowego nie występuje zasada stare decisis zobowiązująca sądy do 

stosowania się do swoich precedensów, a także do precedensów sądów nadrzędnych. Po trzecie zaś, 

mając na uwadze strukturę sądów, procedurę oraz przyzwyczajenia (mentalność) sędziów, należy 

powiedzieć, że nie są oni przygotowani by orzekać w sprawach konstytucyjnych446. 

W literaturze przedmiotu przyjął się przytoczony tutaj podział dychotomiczny eksponujący 

dwa dominujące modele. Pierwszy, i zarazem wcześniejszy, prezentuje sąd konstytucyjny wyłącznie w 

znaczeniu funkcjonalnym, co oznacza, że każdy sąd wyposażony jest w uniwersalną kompetencję 

pozwalającą mu wypowiadać się w kwestii zgodności obowiązującego prawa z konstytucją w ramach 

postępowania incydentalnego, ze skutkiem tylko dla danej sprawy (kontrola ad casum i ze skutkiem 

inter partes). Akt prawny uznany za niekonstytucyjny nie będzie miał zastosowania, jednakże będzie 

pozostawał w mocy, stanowiąc nadal część porządku prawnego. Drugi, i zarazem późniejszy model, 

nazywany też modelem austriackim, przewiduje ustanowienie odrębnego (wyspecjalizowanego) i 

niezależnie działającego sądu, który nie tylko orzeka incydentalnie w sprawie konstytucyjności prawa, 

ale też wskazuje na problemy i spory pojawiające się w sprawach angażujących prawo konstytucyjne 

w różnych obszarach jurysdykcji, jako niezależne pytania sądowo-konstytucyjne447. W piśmiennictwie 

naukowym wyróżniany jest jeszcze inny model, określany jako orzecznictwo quasi-konstytucyjne 

(quasi-constitutional review), znany też jako model miękkiego orzecznictwa konstytucyjnego (soft 

constitutional review), mający zastosowanie na gruncie brytyjskim z uwagi na specyfikę ustrojową 

Zjednoczonego Królestwa. Wielka Brytania, jak wiadomo, nie ma ani pisanej konstytucji, ani też 

instytucji orzecznictwa konstytucyjnego, natomiast istnieje administracyjna kontrola sądowa 

(administrative judicial review) oraz wykładnia ustaw (statutory interpretation), które tworzą 

szczególny rodzaj quasi-konstytucyjnego orzecznictwa – praktyki sądowe, które mogą nierzadko 

                                                 
445 Loc. cit. 
446 M. Cappelletti, D. Golay, Le pouvoir judiciaire dans un État fédéral ou une union transnationale. Son rôle 
d'interaction [w :] Le pouvoir des juges. Articles choisis de droit judiciaire et constitutionnel comparé, M. 
Cappelletti, Economica, Paris 1990, s. 295-296, zob. też: M. Cappelletti, P.J. Kollmer, J.M. Olson (eds), The 
Judicial Process in Comparative Perspective, Clarendon Press, Oxford, New York 1989, s. 137-146. 
447 L. Bauer,  Der Europäische … op. cit., s. 45-46. 
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prowadzić do zawetowania ustawy, co ma identyczny skutek jak bezpośrednie orzeczenie o 

niekonstytucyjności ustawy448. 

Z instytucją sądowniczą spotykamy się również na gruncie UE, natomiast kluczowe dla 

naszych rozważań jest pytanie czy (rozumując per analogiam) TS pełni rolę sądu konstytucyjnego? 

Trybunał, który już w latach 50. został wyposażony w szerokie kompetencje, nie tylko odgrywa 

znaczącą rolę w procesach integracyjnych, lecz pełni funkcje, typowe dla wymiaru sprawiedliwości w 

państwach członkowskich. Nie usuwa to jednak wątpliwości, czy w pełni zasadnym jest postrzeganie 

TS jako sądu konstytucyjnego. Istotnie, Trybunał został wyposażony w szerokie kompetencje, 

odpowiadające kompetencjom sądów państw członkowskich. Jak pisał Walter Hallstein: 
“(…) uwieńczyć konstytucyjną strukturę Wspólnoty Sądem Najwyższym, który byłby w 

pełnym tego słowa znaczeniu organem konstytucyjnym, sądem, jak amerykański Sąd 

Najwyższy w jego świetlanym okresie, którego prezesem był John Marshall, pod którego 

przewodnictwem, zaledwie zarysowana konstytucja Stanów Zjednoczonych, w drodze 

orzecznictwa zyskała treść i trwałość.”449 

Biorąc pod uwagę tryb w jakim zapadają decyzje w TS, powstaje nieodparte wrażenie, że Trybunał 

pozostaje pod wpływem oddziaływania modelu francuskiego, w którym sąd może, co prawda, 

kształtować prawo, lecz zawsze będzie się ograniczał do interpretacji prawa pozytywnego, a 

precedensy będzie przywoływał jako źródło poznania prawa. Zgoła inaczej proceduje SN USA, który 

kieruje się obowiązującymi precedensami, które jednocześnie uważane są za źródło prawa dla 

podejmowanych decyzji. Mając z kolei na uwadze kompetencje TS, przyjęte rozwiązania najbliższe są 

tym, właściwym dla modelu amerykańskiego, chociaż nie wszyscy uważają za słuszne traktowanie TS 

jako europejskiego SN, a tym bardziej traktowanie TS jako sądu konstytucyjnego w znaczeniu 

rozwiązań amerykańskich, austriackich czy niemieckich450. 

W UE dominuje model scentralizowanego sądownictwa konstytucyjnego, w którym 

elementem dystynktywnym jest ustanowienie sądu (trybunału) konstytucyjnego. Natomiast Szwecja, 

Finlandia oraz Dania przyjęły model zbliżony do rozwiązania z jakim spotykamy się na gruncie 

amerykańskim, i.e. model zdecentralizowanej kontroli konstytucyjności prawa. Z kolei takie państwa 

jak Grecja, Cypr i Estonia, a także Portugalia oraz Irlandia posiadają modele, które są trudne do 

jednoznacznego zakwalifikowania, stanowią bowiem połączenie rozwiązania amerykańskiego z 

elementami modelu europejskiego. Na Cyprze kwestie konstytucyjne są rozstrzygane wyłącznie przez 

Sąd Najwyższy, z kolei w Estonii każdy sąd może wypowiedzieć się o konstytucyjności prawa i 

pominąć go w konkretnym sporze, następnie winien przedłożyć orzeczenie Sądowi Najwyższemu 

                                                 
448 Zob. M. Shapiro, The Success … op. cit., s. 202. 
449 „(…) die Verfassungsstruktur der Gemeinschaft mit einem obersten Gericht zu krönen, dass im vollen Sinne 
des Wortes Verfassungsorgan war, einem Gericht wie der amerikanische Supreme Court in seiner glänzenden 
Zeit unter dem Chief Justice John Marshall, unter dessen Führung die urkundlich kaum skizzierte Verfassung der 
Vereinigten Staaten in der Gerichtspraxis Inhalt und Festigkeit gewann.“ Hallstein, Die Europaische … op. cit., 
s. 37. 



 92 

(izba ds. kontroli konstytucyjności), który ostatecznie zdecyduje o tym czy zakwestionowana ustawa 

istotnie narusza konstytucję. Podobnie sprawa przedstawia się w Portugalii, gdzie sądy451, co prawda, 

mogą odmówić zastosowania norm prawnych z uwagi na ich niekonstytucyjność, jednakże ich decyzje 

winny zostać przedłożone Trybunałowi Konstytucyjnemu, który ostatecznie zdecyduje o losie 

zakwestionowanego prawa. Również w Grecji każdy sąd może powstrzymać się od stosowania 

niekonstytucyjnego ustawodawstwa w trakcie toczącego się postępowania sądowego, natomiast w celu 

‘pogodzenia’ sprzecznych orzeczeń utworzony został Specjalny Sąd Najwyższy, który rozstrzyga 

spory dotyczące konstytucyjności ustaw oraz dokonuje interpretacji zawartych w nich postanowień, w 

sytuacji rozbieżnych stanowisk pomiędzy Radą Stanu, Sądem Kasacyjnym oraz Izbą Obrachunkową. 

Z kolei w Irlandii tylko dwa sądy, i.e. High Court i Supreme Court są upoważnione do dokonywania 

kontroli konstytucyjności prawa452. Natomiast Holandia i Zjednoczone Królestwo, nie dysponują 

systemem kontroli konstytucyjności ustaw, co więcej, Konstytucja królestwa Holandii wyraźnie 

zabrania sędziom orzekania w kwestii konstytucyjności ustaw i traktatów453, jednocześnie 

zobowiązując ich do pomijania norm ustawowych niezgodnych z powszechnie obowiązującymi 

przepisami traktatów i uchwał prawa międzynarodowego454. Tym samym niejako ‘kuchennymi 

schodami’ bezpośredniego stosowania prawa międzynarodowego, dochodzi do kontroli 

ustawodawstwa, jeśli bowiem sędzia natrafi na postanowienie ustawowe, które narusza prawo 

międzynarodowe, wiążący skutek orzeczenia jest w zasadzie ograniczony do danej sprawy, chociaż de 

facto orzeczenie takie konstytuuje ważny precedens, a jeśli precedens jest ustanowiony przez jeden z 

sądów najwyższych, orzeczenie takie może być uważane za unieważniające postanowienie 

ustawowe455. Podobnie rzecz ma się w Zjednoczonym Królestwie, gdzie Human Rights Act, który 

wszedł w życie w 2000 roku uprawnił niektóre wyższe sądy do stwierdzenia, że ustawa jest sprzeczna 

z prawami zawartymi w EKPC, przy czym takie orzeczenie nie skutkuje nieważnością czy usunięciem 

ustawy z obrotu prawnego, jako że zadanie to jest pozostawione władzy ustawodawczej, zgodnie z 

doktryną suwerenności parlamentu456. 

4.2.1. Kontrola scentralizowana 

 Generalnie rzecz ujmując, mamy do czynienia z dwoma systemami kontroli konstytucyjności 

prawa, które mają na celu zapewnienie nadrzędności konstytucji nad ustawami, z jednej strony, system 

                                                                                                                                                         
450 L. Bauer,  Der Europäische … op. cit., s. 46-47, zob. też: P. Pernthaler, Die Herrschaft der Richter im Recht 
ohne Staat, „Juristische Blätter“, 2000, s. 691. 
451 Konstytucja Portugalii (art. 204), Konstytucja Grecji (art. 93.4), Konstytucja Szwecji (art. 14 rozdział 11 
Instrument of Government) oraz Konstytucja Finlandii (sekcja 106) wyposażają wyraźnie sądy powszechne do 
badania konstytucyjności prawa. 
452 M. de Visser, Constitutional Review in Europe. A Comparative Analysis, Hart Publishing, Oxford, Portland 
Or. 2014, s. 95-96. 
453 Zob. art. 120 Konstytucji Królestwa Holandii. 
454 Zob. art. 94 Konstytucji Królestwa Holandii. 
455 R. Bakker, Verfassungskonforme Auslegung [w:] Judicial control. Comparative essays on judicial review, R. 
Bakker, A.W. Heringa, F. Stroink (eds), Maklu, Antwerpen 1995, s. 16. 
456 V.F. Comella, Constitutional … op. cit., s. 4. 
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ogólnej i rozproszonej kontroli norm, gdzie organy sądowe zastrzegają sobie prawo incydentalnie, i.e. 

wówczas gdy toczy się konkretna sprawa, badanie czy norma prawna jest zgodna z konstytucją, z 

drugiej natomiast, system scentralizowanej kontroli norm, gdzie badanie konstytucyjności prawa jest 

powierzane jednej, wyspecjalizowanej instytucji sądowniczej. Ustawa Zasadnicza RFN z 23 maja 

1949 roku tworzy system, w którym kontrola konstytucyjności prawa spoczywa w rękach jednej 

instytucji, mianowicie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, będącego organem władzy 

sądowniczej. W UZ czytamy: 
„Władzę sądowniczą powierza się sędziom; jest ona sprawowana przez Federalny Trybunał 

Konstytucyjny, przez przewidziane w niniejszej Ustawie Zasadniczej sądy federalne oraz przez 

sądy krajów związkowych.”457 

 FTK, utworzony w 1951 roku, jest nie tylko sądem federalnym (jednym z najważniejszych), 

lecz również jednym z najwyższych państwowych organów konstytucyjnych. Orzeczenia FTK są 

wiążące dla wszystkich organów federacji i krajów związkowych, w tym dla sądów458. Skład FTK 

tworzy 16 sędziów, powoływanych w ½ przez Bundestag (Parlament Federacji) i przez Bundesrat 

(Rada Federacji) na 12 letnią kadencję, przy czym obowiązuje zakaz reelekcji459. W zakresie 

kompetencji FTK leży m.in.: rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, orzekanie w sprawie zgodności 

prawa federalnego z UZ oraz prawa krajowego z prawem federacji, orzekanie w sprawach spornych 

pomiędzy federacją a krajami związkowymi w kwestii uprawnień i obowiązków, a także orzekanie w 

sprawach skarg konstytucyjnych460. Dodać należy, że w przypadku FTK mamy do czynienia z 

kontrolą następczą, nie została bowiem przewidziana prewencyjna kontrola ustaw z UZ461. 

 Konstytucyjna kontrola norm, z jaką mamy do czynienia w RFN, przyjmuje formę kontroli 

abstrakcyjnej i konkretnej. Abstrakcyjna kontrola norm dokonywana jest na wniosek rządu 

federalnego, rządu kraju związkowego oraz ¼ członków Bundestagu, w ramach której FTK orzeka czy 

prawo federalne albo prawo kraju związkowego jest zgodne z UZ, a także czy prawo kraju 

związkowego jest zgodne z prawem federalnym462. Natomiast konkretna kontrola norm wynika 

bezpośrednio z sądowego prawa do kontroli, i tym samym kompetencja do badania ustaw odnośnie do 

ich konstytucyjności przynależy wszystkim sądom, przy czym wiążące decyzje dotyczące 

niekonstytucyjności normy ustawowej są zastrzeżone dla sądów konstytucyjnych federacji i krajów 

związkowych. Jeśli sąd federalny lub sąd kraju związkowego utrzymuje, że ustawa od ważności której 

zależy decyzja w toczącej się sprawie jest niekonstytucyjna, będzie musiał zawiesić postępowanie i 

                                                 
457 Art. 92 GG.  
458 P. Czarny, Republika … op. cit., s. 300. 
459 Loc. cit. 
460 Zob. art. 93 GG. Do najważniejszych kompetencji FTK należy kontrola zgodności z UZ aktów prawnych 
wydawanych przez organy państwowe, do których zalicza się: konstytucje krajowe, ustawy federalne i krajowe, 
akty dotyczące ratyfikacji umów międzynarodowych, rozporządzenia rządu federalnego, ministrów federalnych 
lub rządów krajów związkowych, a także inne, generalne i indywidualne akty organów administracji publicznej 
wszystkich szczebli. Zob. B. Banaszak, System konstytucyjny Niemiec, wyd. Sejmowe, Warszawa 2005, s. 95. 
461 P. Czarny, Republika … op. cit., s. 301. 
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zwrócić się do FTK o wydanie orzeczenia w sprawie ważności ustawy, co więcej, nie ma znaczenia 

czy problem (a tym samym pytanie) pojawia się w sądzie niższego czy też w sądzie wyższego 

rzędu463. 

Nasuwa się spostrzeżenie, że niemiecki model scentralizowanej kontroli konstytucyjności 

prawa nie różni się znacząco od tego z jakim mamy do czynienia w USA, gdzie kontrola wykonywana 

jest przez wszystkie sądy. W RFN każdy sędzia może badać ustawę pod kątem jej zgodności z UZ, 

jeśli w konkretnej sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego, pojawi się taka 

wątpliwość, przy czym sama kwestia konstytucyjności (czy raczej niekonstytucyjności) prawa nie 

może zostać rozstrzygnięta przez sędziego. Może on wydać wiążącą decyzję w sprawie, o ile 

wcześniej zwrócił się z pytaniem do FTK w kwestii konstytucyjności normy prawnej, będącej 

podstawą rozstrzygnięcia sądowego. Inną cechą niemieckiego sądownictwa konstytucyjnego jest 

możliwość zainicjowania kontroli konstytucyjności norm również przez obywateli w drodze skargi 

konstytucyjnej, która winna spełniać przewidziane prawem wymogi, w tym by prawa wyraźnie 

gwarantowane w UZ (prawa podstawowe lub jedno z praw znajdujących się w art. 20 ust. 4, art. 33, 

art. 38, art. 101, art. 103 oraz art. 104 UZ) zostały naruszone przez władzę publiczną464. 

Procedura w ramach której rozstrzygana jest kwestia zgodności z konstytucją normy 

ustawowej jest procedurą obiektywną, a decyzje FTK mają skutek erga omnes, i jeśli zawierają 

ustalenie, że prawo jest niezgodne z konstytucją lub z innym prawem federalnym są publikowane 

przez ministra sprawiedliwości w Bundesgesetzblatt (Federalny Dziennik Ustaw) i tym samym mają 

moc ustaw465. Dodać należy, że decyzje FTK mają, co do zasady, skutek wsteczny (ex tunc) i skutkują 

bezwzględną nieważnością ustawy466. 

Niebezpieczeństwu jakie stwarza brak pewności prawa, zapobiega się w USA (jak i w tych 

państwach, które przyjęły wzorzec amerykański) poprzez zastosowanie tzw. doktryny stare decisis, 

zgodnie z którą decyzja wyższego sądu ma moc wiążącą wobec sądów niższych. Natomiast w RFN, 

decyzje odnoszące się do niekonstytucyjności ustaw nie ograniczają się do niezastosowania ustaw w 

sytuacjach jednostkowych, mają bowiem skutek erga omnes. Inaczej też aniżeli w amerykańskim 

systemie prawnym, w systemie niemieckim kwestia konstytucyjna jako taka, nie zaś konkretna sprawa 

lub spór, jest przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego. Niemieckie sądownictwo konstytucyjne różni 

się od anglosaskiego także i pod tym względem, że FTK wyposażony jest w kompetencje do 

                                                                                                                                                         
462 Zob. Art. 93 ust. 1 pkt 2 GG, zob. też: Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGGO) B. v. 
15.12.1986 BGBl. I S. 2529; zuletzt geändert durch Artikel 1 B. v. 07.01.2002 BGBl. I S. 1171. 
463 Art. 100 ust. 1 GG, zob. też: G. Leibholz, The West German Federal Constitutional Court [w:] Federalism 
and Supreme Courts and the integration of legal systems, E. McWhinney, P. Pescatore (eds), UGA, Heule-
Bruxelles-Namur 1973, s. 56. 
464 Art. 93 ust. 1 pkt 4a GG, zob. też: G. Leibholz, The West German … op. cit., s. 56-57. 
465 Zob. § 31 BVerfGGO, zob. też: J. Kokott, Report on Germany [w:] The European Court and national courts 
– doctrine and jurisprudence. Legal change in Its social context, A.-M Slaughter, A. Stone Sweet, J.H.H. Weiler 
(eds), Hart, Oxford 1998, s. 77. 
466 G. Leibholz, The West German … op. cit., s. 57. 
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rozstrzygania sporów pomiędzy najwyższymi organami konstytucyjnymi federacji467. Stronami w 

takim sporze są: prezydent, Bundestag, Bundesrat, rząd, członkowie Parlamentu, a także partie 

polityczne. Uwagę zwraca także obecność pierwiastka federalnego, jako że FTK jest właściwy do 

rozstrzygania sporów pomiędzy federacją (Bund) a krajami związkowymi (Länder), UZ wyposażyła 

bowiem FTK w szerokie uprawnienia do orzekania we wszystkich sporach dotyczących praw i 

obowiązków federacji i krajów związkowych468. 

 Nie sposób pominąć instytucji, charakterystycznej dla sądownictwa konstytucyjnego RFN, 

jaką jest skarga konstytucyjna469. Skarga konstytucyjna może zostać zainicjowana przez jednostkę na 

tej podstawie, że jej prawo podstawowe albo też prawo, które jest równe prawom podstawowym 

zostało naruszone przez władzę publiczną470. A zatem każdy może zwrócić się do FTK w trybie skargi 

konstytucyjnej, przy czym warunkiem do jej wniesienia jest podniesienie przez skarżącego zarzutu, że 

jego prawa zostały naruszone przez działanie, które można przypisać władzy publicznej. Podstawą dla 

wniesienia skargi konstytucyjnej jest zagrożone prawo podstawowe, i.e. prawo gwarantowane przez 

konstytucję, nie zaś prawo w ogóle, np. prawa gwarantowane w EKPWiPC, które nie stanowią 

integralnej części UZ RFN w sensie formalnym471. 

 Do aktów władzy publicznej, które mogą zostać zakwestionowane w drodze skargi 

konstytucyjnej należą: ustawy, akty władzy wykonawczej (rządowe i administracyjne) oraz orzeczenia 

sądowe. Skarżący powinien dowieść, że został pokrzywdzony bezpośrednio, osobiście i aktualnie w 

swoich prawach przez akt władzy publicznej oraz że wyczerpany został tok instancyjny, o ile taki 

przysługiwał w sprawie, winien też być dochowany termin. Prawo do wniesienia skargi konstytucyjnej 

przysługuje także gminom i związkom gmin z uwagi na naruszenie prawa samorządowego472. 

Przedmiotem skargi konstytucyjnej obok ustaw federalnych mogą być także ustawy poszczególnych 

krajów związkowych, są też nią objęte akty prawne generalne i indywidualne organów administracji 

publicznej (federacji i krajów związkowych), a także wyroki sądów. Dopuszczalne są również skargi 

na bezczynność473, przy czym o ile skargi na bezczynność organów administracji publicznej oraz 

                                                 
467 Art. 93 ust. 1 pkt 1 GG. 
468 Art. 93 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 GG. 
469 Instytucją, która nie jest skargą konstytucyjną sensu stricto jest austriacki wniosek indywidualny, który może 
być uważany jako postępowanie w ramach konkretnej kontroli norm, i który służy ochronie praw przyznanych 
jednostce w Konstytucji i ustawach, wówczas gdy zostały naruszone przez ustawę lub rozporządzenie. Uwagę 
zwraca również hiszpańskie amparo, inaczej skarga o ochronę praw, którą może wnieść każda osoba fizyczna 
lub prawna powołując się na swój interes prawny, a która ma na celu ochronę praw gwarantowanych w 
Konstytucji, praw przyznanych w ustawach, przestrzegania umów międzynarodowych, etc. Zob. J. Karp, 
Królestwo Hiszpanii [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, P. Sarnecki (red.), Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2007, s. 217, zob. też: B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 198. 
470 Art. 93 ust. 1 pkt 4a GG. 
471 G. Leibholz, The West German … op. cit., s. 59. W Austrii EKPCiPW ma rangę konstytucyjną. Zob. też: B. 
Naleziński, Republika Austrii [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, P. Sarnecki (red.), 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 64. 
472 Art. 93 pkt 4b GG. 
473 § 92 Gesetz über das Bundesverfassungsgericht stanowi: „In der Begründung der Beschwerde sind das Recht, 
das verletzt sein soll, und die Handlung oder Unterlassung des Organs oder der Behörde, durch die der 
Beschwerdeführer sich verletzt fühlt, zu bezeichnen.“ Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung der 
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sądów powszechnych nie budzą wątpliwości, nie można tego powiedzieć o bezczynności 

ustawodawcy, chociaż podkreślić należy, że w 1957 roku FTK dopuścił skargę konstytucyjną na 

bezczynność ustawodawcy474. 

 FTK przysługują także inne, szczególne kompetencje, jak np. te odnoszące się do partii 

politycznych, które zagrażają porządkowi demokratycznemu albo stanowią zagrożenie dla porządku 

konstytucyjnego. FTK orzeka ponadto w sprawie utraty niektórych praw, takich jak: wolność słowa i 

prawo do wyrażania opinii, wolność mediów, wolność nauczania, wolność zgromadzeń, prawo 

stowarzyszania się, etc., wówczas gdy są naruszane w celu zakwestionowania porządku 

demokratycznego państwa. Ponadto, na wniosek Bundesrat lub Bundestag prezydent może zostać 

pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie konstytucji. FTK orzeka również w trybie nadzoru 

wyborczego, w kwestii reorganizacji federacji, a także w kilku innych powiązanych sprawach475. 

 Federalny charakter państwa implikuje pytanie o pozycję FTK oraz sądów konstytucyjnych 

krajów związkowych, a także w jakim stopniu federalne sądy konstytucyjne in genere przyczyniają się 

do integracji całości i wspierają realizację zasad federalnych? Sądy konstytucyjne (w tym FTK) 

zostały wyposażone we wszystkie gwarancje niezależności sądowniczej i, co do zasady, orzekają 

odnośnie do kwestii prawnych. A zatem, decyzje FTK są decyzjami sądowymi, dookreślającymi wolę 

konstytucyjnego ustawodawcy. Stwierdzenie to jest prawdziwe, zwłaszcza w odniesieniu do procedury 

abstrakcyjnej kontroli norm. Mając nadto na uwadze to, że konstytucje poddawane są ustawicznym 

zmianom, w czym mają również swój udział sądy konstytucyjne, można więc zasadnie twierdzić, że 

orzecznictwo federalnych sądów konstytucyjnych, w tym orzecznictwo FTK, ma charakter 

prawotwórczy, co idzie w parze z tym, że FTK w konkretnym przypadku interpretuje prawo 

konstytucyjne w taki sposób, że sądownie ogłoszone prawo staje się ważnym prawem 

precedensowym476. 

Sądy konstytucyjne wyróżnia także to, że orzecznictwo konstytucyjne wkracza w obszar 

polityki, ponieważ za każdym sporem konstytucyjnym kryje się jakaś kwestia polityczna, a to z kolei 

sprawia, że decyzje FTK mogą zmieniać w istotny sposób równowagę władzy, w szczególności 

równowagę pomiędzy federacją a jednostkami konstytuującymi. Gerhard Leibholz wyjaśnia, że dzieje 

się tak, ponieważ z natury swojej prawo konstytucyjne, podobnie jak i prawo międzynarodowe, jest 

prawem politycznym477. Co więcej, wartości, których winien przestrzegać sędzia konstytucyjny 

podczas formułowania wyroku, następnie zaś podając jego uzasadnienie, różnią się od tych, którymi 

kieruje się sędzia sądu powszechnego w tym, że sędzia konstytucyjny opiera swoje decyzje na 

postanowieniach mających kontekst polityczny, wydanych przez prawodawcę konstytucyjnego i 

                                                                                                                                                         
Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl. I S. 1473), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. 
August 2013 (BGBl. I S. 3463) geändert worden ist. 
474 B. Banaszak, M. Bernaczyk, Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym, wyd. 
Sejmowe, Warszawa 2012, s. 178-179. 
475 G. Leibholz, The West German … op. cit., s. 60. 
476 Ibidem, s. 60-61. 
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zawartych w konstytucji, podczas gdy sędzia sądu powszechnego zwraca się ku prawu cywilnemu, 

karnemu i administracyjnemu478. Zdaniem Davida Robertsona sędziowie zaangażowani w kontrolę 

konstytucyjności prawa działają analogicznie jak teoretycy polityki, którzy rozwijają i wyjaśniają 

dokonywane wybory oraz artykułują uzasadniające je wartości479. 

W wykonywaniu funkcji sądowniczych FTK porusza się w kręgu prawa konstytucyjnego, w 

ramach którego państwo określa swój byt narodowy i w tym samym czasie konstytuuje się jako jedna 

całość. Tzw. zarządzanie sprawiedliwością przez FTK ma zarówno kształtujący jak i regulujący skutek 

na UZ, włącznie z efektem rozdzielania i ograniczania władzy. Sędzia Gaetano Azzariti, prezes 

włoskiego sądu konstytucyjnego trafnie zauważył, że sąd konstytucyjny pełni funkcje, które mają 

łagodzący (moderating) i leczniczy (curative) wpływ na działania legislacyjne i administracyjne 

państwa, funkcje te nie mają charakteru represyjnego, jest to raczej kwestia autentycznej współpracy z 

władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą480. Z uwagi na przynależną funkcję kontroli władzy, 

zyskał FTK zasadniczo inny charakter niż sądy powszechne, jego pozycja jest też inna, w tym 

zwłaszcza, że jego decyzje, które znajdują oparcie w prawie konstytucyjnym, służą jednocześnie 

integracji politycznej państwa481. Sędzia Gerhard Leibholz posuwa się nawet do stwierdzenia, że 

kwalifikacja sądu jako organu konstytucyjnego zależy w większym stopniu od miejsca jakie zajmuje 

w ramach konstytucji niż od rodzaju działalności jaką podejmuje in concreto482. 

Przykładem zastosowania modelu scentralizowanej kontroli konstytucyjności prawa jest 

polskie sądownictwo konstytucyjne. W Polsce instytucja kontroli konstytucyjności prawa nie ma 

szczególnie długiej tradycji, nie miała też miejsca w okresie międzywojennym, natomiast w czasach 

Polski Ludowej, w systemie jednolitości władzy państwowej, kultywującym zasadę zwierzchniej 

pozycji parlamentu w systemie aparatu władzy, jaki ukształtowała Konstytucja z 22 lipca 1952 roku, 

dominował przez długi czas pogląd, że nie ma potrzeby ustanawiania pozaparlamentarnych form 

kontroli konstytucyjności prawa483. Trybunał Konstytucyjny stał się częścią polskiego porządku 

prawnego wraz z nowelizacją Konstytucji z 1952 roku (26 marca 1982 r.), przy czym mógł rozpocząć 

funkcjonowanie dopiero po uchwaleniu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (24 kwietnia 1985 r.484). 

Obowiązująca konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku zawiera postanowienia odnoszące się do Trybunału 

                                                                                                                                                         
477 Ibidem, s. 62. 
478 Ibidem, s. 66. 
479 D. Robertson, The Judge as Political Theorist. Contemporary Constitutional Review, Princeton University 
Press, Princeton NJ 2010, s. 348. 
480 Cyt. za: G. Leibholz, The West German … op. cit., s. 66. 
481 Ibidem, s. 67-68. 
482 Ibidem, s. 68-69, zob. też : S. Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi: Saggi di diritto costituzionale, 
Giuffre, Milano 1969, na temat orzecznictwa konstytucyjnego w RFN zob. też: G. Vanberg, The politics of 
constitutional review in Germany, CUP, Cambridge, New York 2005. 
483 W. Skrzydło (red.), Polskie … op. cit., s. 403. 
484 Zob. ustawa z 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98). 
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Konstytucyjnego w rozdziale zatytułowanym „sądy i trybunały”485, zaliczając Trybunał Konstytucyjny 

do władzy sądowniczej. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 1 sierpnia 1997 roku486 stanowi: 
„Trybunał Konstytucyjny (…) jest organem władzy sądowniczej, powołanym do badania 

zgodności z Konstytucją aktów normatywnych i umów międzynarodowych oraz wykonywania 

innych zadań określonych w Konstytucji.”487 

Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, jakkolwiek nie jest sądem w rozumieniu 

art. 175, który w ust. 1 enumeratywnie wylicza instytucje sprawujące wymiar sprawiedliwości. 

Trybunał nie wykonuje funkcji, które są właściwe dla wymiaru sprawiedliwości, ta bowiem 

przynależy sądom488. Jednakże podobieństwo Trybunału do organów sądowniczych widoczne jest nie 

tylko w wyodrębnieniu organizacyjnym i niezależności Trybunału od władzy ustawodawczej i 

wykonawczej, lecz również w zasadach postępowania wzorowanych na procedurze sądowej, w 

zasadzie niezawisłości sędziów Trybunału, a także w wyłączeniu działania Trybunału z urzędu, jak 

również w ostatecznym i wiążącym charakterze orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego489. Trybunał 

Konstytucyjny RP w składzie 15 sędziów wybierany jest przez Sejm, natomiast organami Trybunału 

są: Zgromadzenie Ogólne oraz Prezes490. 

Trybunał Konstytucyjny orzeka w przedmiocie konstytucyjności i legalności norm prawnych. 

Zakres rzeczowej właściwości Trybunału precyzuje art. 188 pkt 1-3 Konstytucji, zgodnie z którym 

Trybunał orzeka o zgodności z Konstytucją ustaw, umów międzynarodowych i przepisów prawa 

wydawanych przez centralne organy państwowe, orzeka o zgodności ustaw z ratyfikowanymi 

umowami międzynarodowymi, a także o zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne 

organy państwowe z ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi491. Kontrola 

dokonywana przez Trybunał polega na ocenie hierarchicznej zgodności norm prawnych, tzn. na ocenie 

czy norma niższego rzędu (przedmiot kontroli) jest zgodna z normą wyższego rzędu (wzorzec 

kontroli)492. Kontrola konstytucyjności i legalności norm prawnych ma przede wszystkim charakter 

następczy, dotyczy bowiem aktów prawnych, które już zostały przyjęte i które obowiązują w porządku 

prawnym, jakkolwiek możliwa jest również kontrola uprzednia ustaw i umów międzynarodowych 

przed ich ratyfikacją przez Prezydenta, przy czym prewencyjna kontrola ustaw stanowi część 

postępowania ustawodawczego493. Dodać należy, że kontrola konstytucyjności i legalności prawa 

                                                 
485 Rozdział VIII Konstytucji RP. 
486 Zob. ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 1997 nr 102 poz. 643). 
487 Art. 1 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 
488 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne: zarys wykładu, wyd. 16, Liber, Warszawa 2012, s. 360. 
489 M. Mastrenak-Kubiak, Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, wyd. prawnicze PWN, Warszawa 1998,  
s. 16-17, zob. też: B. Banaszak, Prawo … op cit., s. 90-91. 
490 Art. 194 Konstytucji RP, art. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 
491 B. Banaszak, Prawo … op. cit., s. 95-96. 
492 Ibidem, s. 96. 
493 Art. 122 ust. 3 i art. 133 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zob. też:  
B. Banaszak, Prawo … op cit., s. 96. 
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dokonywana jest przez Trybunał Konstytucyjny w oparciu o trzy kryteria: materialne, kompetencyjne i 

proceduralne494. 

Podstawowym założeniem kontroli konstytucyjności i legalności prawa mającej abstrakcyjny 

charakter, jest oderwanie jej od indywidualnych przypadków stosowania prawa i sprowadzenie do 

zakwestionowania aktu normatywnego w oparciu o ogólne przekonanie o jego niekonstytucyjności, 

dokonywana jest niezależnie od stosowania aktu normatywnego w konkretnej sprawie i bez związku z 

jakąkolwiek toczącą się sprawą495. Natomiast procesową formą inicjowania konkretnej kontroli norm 

są pytania prawne kierowane do Trybunału przez każdy sąd, wówczas gdy od odpowiedzi na pytanie 

prawne zależy rozstrzygnięcie w toczącej się sprawie496. 

Kontroli Trybunału Konstytucyjnego poddane zostały ustawy, umowy międzynarodowe oraz 

przepisy prawa wydawane przez centralne organy państwowe497. Przedmiotem kontroli mogą być 

obowiązujące akty normatywne, jak również te akty prawne, które pomimo ogłoszenia nie weszły 

jeszcze w życie z uwagi na vacatio legis498. Trybunał orzeka również o konstytucyjności i legalności 

wszystkich przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe, bez względu na to czy 

zalicza się je do źródeł prawa powszechnie obowiązującego (zamkniętego systemu prawa art. 87 ust. 1 

Konstytucji), czy też do aktów wewnętrznie obowiązujących, ustrojodawca przyjmuje bowiem, że 

przedmiotem kontroli może być każdy przepis zawierający w swej treści normy prawne, natomiast 

podstawą kontroli nie mogą być umowy międzynarodowe, których zawarcie nie wymaga 

ratyfikacji499. 

Wzorzec dla kontroli konstytucyjności prawa stanowi Konstytucja, zarówno w znaczeniu 

formalnym jak i materialnym, i.e. normy nie tylko wyrażone wprost, lecz także zasady i klauzule 

mające bardziej ogólny charakter, jak również wartości, co prawda niebędące samoistnymi normami 

prawnymi, lecz stanowiące założenia aksjologiczne Konstytucji. Niezależnie od Konstytucji wzorzec 

dla kontroli stanowić mogą także ratyfikowane umowy międzynarodowe, przy czym wzorzec kontroli 

stanowić mogą jedynie te umowy, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w 

ustawie, a zatem w grę wchodzić będą akty pierwotnego prawa UE500. 

Orzekając w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, Trybunał bada zarówno 

treść aktu prawnego jak i kompetencję oraz dochowanie właściwego trybu, przewidzianego dla 

wydania danego aktu, jak również zawarcia, a następnie ratyfikowania umowy międzynarodowej501. 

Postępowanie przed Trybunałem może zostać wszczęte na podstawie: (1) wniosku – środka 

inicjującego kontrolę abstrakcyjną, prewencyjną jak i represyjną, (2) pytania prawnego – środka  

                                                 
494 Art. 42 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zob. też: B. Banaszak, Prawo … op cit., s. 97. 
495 B. Banaszak, Prawo … op cit., s. 98. 
496 Zob. art. 93 Konstytucji RP oraz art. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zob. też: B. Banaszak, Prawo … 
op cit., s. 100. 
497 Art.188 Konstytucji RP. 
498 M. Florczak-Wątor, Orzeczenia ... op. cit., s. 38-39. 
499 B. Banaszak, M. Bernaczyk, Aktywizm … op. cit., s. 219. 
500 M. Florczak-Wątor, Orzeczenia ... op. cit, s. 40-42. 
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inicjującego kontrolę konkretną, związaną z konkretną sprawą zawisłą przed sądem w toku której 

pojawia się wątpliwość co do konstytucyjności przepisu prawa mającego posłużyć za podstawę dla 

rozstrzygnięcia sądowego sprawy, która ma charakter rzeczywisty i obiektywny, i nie może być 

rozstrzygnięta przy zastosowaniu reguł wykładni oraz (3) w drodze skargi konstytucyjnej 

uprawnionego podmiotu, która nie ma charakteru powszechnego, innymi słowy nie stanowi actio 

popularis, a zatem mogą z niej korzystać jedynie ci, których wolności lub prawa zostały naruszone, 

natomiast kontroli poddawany jest sam akt normatywny, w oparciu o który wydane zostało ostateczne 

rozstrzygnięcie502. Skarga konstytucyjna, instytucja służąca ochronie praw i wolności 

konstytucyjnych503, służy osobie fizycznej lub prawnej do ochrony na drodze szczególnego 

postępowania przysługujących jej praw konstytucyjnych w przypadku ich naruszenia przez organy 

władzy publicznej, przy czym naruszenie to musi być dokonane przez akty działania (w większości 

państw także na akty zaniechania)504. 

Trybunał rozpatruje również spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi 

organami państwa, których szczegółowy zakres kompetencji, prawa i obowiązki reguluje Konstytucja 

i ustawa505, w sytuacji gdy dwa lub więcej centralne organy konstytucyjne państwa uznały się za 

właściwe do rozstrzygnięcia tej samej sprawy, lub wydały w niej rozstrzygnięcie (spór kompetencyjny 

pozytywny), albo też gdy uznały się za niewłaściwe do rozstrzygnięcia określonej sprawy (spór 

kompetencyjny negatywny)506. Trybunał orzeka również o zgodności z Konstytucją celów i 

działalności partii politycznych507, a także sygnalizuje organom stanowiącym o lukach i uchybieniach 

w prawie508. Sygnalizacja, o jakiej tutaj mowa, pełni rolę odrębnej a zarazem uzupełniającej formy 

kontroli konstytucyjności prawa, zwłaszcza w sytuacjach, gdy uchybienia w prawie nie polegają na 

sprzeczności hierarchicznej, lecz na sprzeczności pomiędzy normami tej samej rangi. Ponadto 

Trybunał orzeka w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP, w 

sytuacji gdy Prezydent nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania 

urzędu509. 

                                                                                                                                                         
501 Ibidem, s. 42. 
502 Chodzi tutaj o prawomocny wyrok, ostateczną decyzję lub inne ostateczne rozstrzygnięcie, zob. art. 46 ust.1 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zob. M. Florczak-Wątor, Orzeczenia ... op. cit., s. 43-45. 
503 Zdaniem Krzysztofa Wojtyczka zamieszczenie w art. 79 ust. 1 sformułowania ‘ma prawo’ wskazuje na to, że 
skarga konstytucyjna jest nie tylko instrumentem ochrony praw konstytucyjnych, lecz również odrębnym 
prawem podmiotowym, chronionym konstytucyjnie. Zob. K. Wojtyczek, Sądownictwo … op. cit., s. 123. 
504 Zob. art. 79 ust. 1 Konstytucji RP, zob. też: B. Banaszak, Prawo … op cit., s. 101. Przedmiotem skargi 
konstytucyjnej może być każdy rodzaj aktu normatywnego, w tym akt prawa pochodnego UE, jak również akt 
prawny wydany w formie ustawy niezależnie czy ustanawia normy generalne i abstrakcyjne, z kolei umowa 
międzynarodowa może stanowić przedmiot skargi wyłącznie w zakresie, w jakim zawiera normy generalne i 
abstrakcyjne. Natomiast przedmiotem pytania prawnego może być tylko akt normatywny, zatem poza zakresem 
kontroli znajdują się postanowienia ustaw i umów międzynarodowych nieustanawiające norm prawnych 
generalnych i abstrakcyjnych. Zob. K. Wojtyczek, Sądownictwo … op. cit., s. 132. 
505 Zob. art. 189 Konstytucji RP, zob. też: B. Banaszak, Prawo … op cit., s. 109. 
506 Art. 53 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 
507 Art. 56 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zob. też: B. Banaszak, Prawo … op cit., s. 110. 
508 Art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zob. też: B. Banaszak, Prawo … op cit., s. 112. 
509 Art. 28 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zob. też: B. Banaszak, Prawo … op cit., s. 112-113. 
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4.2.2. Kontrola zdecentralizowana 

Modelowym przykładem zdecentralizowanej kontroli konstytucyjności prawa jest 

sądownictwo konstytucyjne USA, gdzie już na początku XIX w. przyjęto zasadę, że każdy uczestnik 

postępowania może podnieść zarzut niekonstytucyjności normy prawnej, mającej stać się podstawą 

rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed sądem. Nie ma zatem konieczności przyznawania jednostce 

szczególnego środka prawnego, ukierunkowanego wyłącznie na ochronę jej praw konstytucyjnych, 

natomiast legitymację procesową ma ten podmiot, który jest w stanie wykazać, że został naruszony 

jego interes prawny, i.e. interes wiążący się bezpośrednio ze sferą praw przyznanych mu przez 

Konstytucję lub ustawę, oraz, że naruszenie ma charakter rzeczywisty i bezpośredni510. Uprawnienie 

do wypowiadania się w kwestii konstytucyjności prawa zostało przyznane wszystkim sądom, zgodnie 

z założeniem, że obowiązkiem sędziego jest przestrzeganie Konstytucji, natomiast w sytuacji 

pojawienia się konfliktu pomiędzy normą konstytucyjną a normą zawartą w akcie prawnym 

hierarchicznie niższym, sąd ma obowiązek stosować normę konstytucyjną. Stwierdzenie braku 

zgodności normy niższego rzędu z Konstytucją nie powoduje nieważności tej normy, lecz jedynie 

wyłącza jej stosowanie w sprawie zawisłej przed sądem511. Mając na uwadze znaczenie precedensu w 

prawie anglosaskim można założyć, że w podobnych sprawach również inne sądy nie będą jej 

stosować. Natomiast dla uruchomienia procedury kontrolnej przed SN konieczne jest wykazanie, że 

kwestionowane rozstrzygnięcie ma charakter ostateczny oraz że zostały wyczerpane inne dostępne 

środki ochrony praw konstytucyjnych512. 

W USA organem orzekającym o konstytucyjności (względnie o niekonstytucyjności) prawa 

jest, niezależnie od sądów powszechnych, Sąd Najwyższy. Skład SN tworzy 9 sędziów, sprawujących 

swój urząd dożywotnio. Sędziów SN wraz z prezesem powołuje prezydent za zgodą Senatu. SN 

orzeka kolegialnie, nie występuje podział na składy orzekające ani na izby, nie istnieje instytucja 

sędziego sprawozdawcy, kworum wynosi 6 sędziów, natomiast rozprawy są jawne513. SN może 

orzekać jako sąd pierwszej i zarazem ostatniej instancji w sprawach dotyczących ambasadorów i 

konsulów państw obcych, a także w sprawach, w których stroną jest stan514. 

                                                 
510 B. Banaszak, Porównawcze … op. cit.,  s. 196. 
511 Zob. też: M. Barczentewicz, Inspiracje amerykańskie w dyskusjach wokół interpretacji konstytucji [w:] 
Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, T. Stawecki, J. Winczorek (red. nauk.), Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2014, s. 84. 
512 B. Banaszak, Porównawcze … op. cit.,  s. 196. 
513 P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Wolters Kluwer business, wyd. 5, Warszawa 2013, 
s. 125, zob. też: Garlicki L., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Konstytucja – Polityka – Prawa 
Obywatelskie, Ossolineum, Wrocław 1982, P. Laidler, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: od prawa 
do polityki, wyd. UJ, Kraków 2011, a także: Rules of the Supreme Court of the United States, adopted April 19, 
2013 effective July 1, 2013. 
514 Art. III sec. 2 subsec. 2 US Constitution. 
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SN, będąc zasadniczo instancją odwoławczą, orzeka w ramach następujących procedur515: w 

trybie apelacji, w trybie certiorari, który sprowadza się do tego, że od wyroku sądu federalnego lub 

stanowego każda ze stron procesowych może zwrócić się do SN z prośbą o przejęcie sprawy do 

rozpoznania, w trybie certification, który polega na zwróceniu się przez sąd apelacyjny lub sąd ds. 

roszczeń wobec państwa, z prośbą o wyjaśnienie kwestii prawnych, przy czym orzeczenia SN mają 

charakter wiążący516, i wreszcie w trybie mandamus, umożliwiającym wnoszenie zażaleń na 

nieprawidłowości w procedowaniu sądów lub władz, gdy ujawnią się w toku postępowania sądowego 

przed sądem federalnym, wówczas strona zwraca się do SN z prośbą o ich skorygowanie. 

Odnosząc się do zasad jakimi kieruje się SN należy powiedzieć, iż: po pierwsze, kognicji SN 

poddane zostały spory o charakterze rzeczywistym, i.e. sprawy konkretne i aktualne; po drugie, SN 

podchodzi bardzo rygorystycznie do sprawy legitymacji procesowej, wymaga bowiem realnego i 

bezpośredniego naruszenia praw i wolności oraz naruszenia uznanych przez prawo interesów stron; po 

trzecie, SN sprzeciwia się rozstrzyganiu spraw o charakterze politycznym, wnoszonym pod pozorem 

sporu prawnego; i po czwarte SN stoi na stanowisku, że sprawa dopiero wówczas zasługuje na 

rozpoznanie, kiedy dotyczy istotnej kwestii federalnej517. Zdaniem Pawła Sarneckiego, ostatnia zasada 

sprawia, że SN staje się w coraz większym stopniu sądem prawa publicznego, funkcjonującym 

głównie po to, aby dostarczać wykładni norm konstytucyjnych i ustawowych, nie zaś organem 

wymiaru sprawiedliwości sensu stricto518. Warto przy tym zauważyć, że sądy najwyższe, a zwłaszcza 

sądy najwyższe w systemach federalnych, które gwarantują podział kompetencji pomiędzy federacją i 

jednostkami konstytuującymi (stanami, kantonami, prowincjami, krajami związkowymi, regionami), 

działają jak sądy konstytucyjne. Sądy najwyższe pełnią również rolę jednoczącą i konsolidującą, stojąc 

na straży jednolitego stosowania prawa. 

                                                 
515 P. Sarnecki, Ustroje ... op. cit., s. 126-129. 
516 Porównując tryb certification z procedurą pytań prejudycjalnych kierowanych do TS UE przez sądy państw 
członkowskich należy powiedzieć, że procedury te, pomimo że są podobne nie są tożsame, ponieważ: (1) SN 
decyduje o tym czy zajmie się daną sprawą, natomiast w przypadku pytań prejudycjalnych to sąd rozpoznający 
sprawę decyduje o tym czy skieruje pytanie do TS, nadto do sędziego orzekającego w sprawie należy decyzja o 
tym jakie pytania zostaną przedstawiane TS, (2) TS posiada jurysdykcję w zakresie orzekania w przedmiocie 
wykładni prawa unijnego, nie może natomiast orzec w sprawie i tym samym zakończyć spór zainicjowany w 
sądzie krajowym, podczas gdy SN może przejąć sprawę do rozpoznania, (3) orzeczenia TS nie mają charakteru 
wiążącego dla spraw, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia w przyszłości przez sądy państw członkowskich, 
na tej samej zasadzie jak są wiążące decyzje SN, bowiem sądy państw członkowskich nie są zobowiązane do 
stosowania reguły ogłoszonej we wcześniejszym orzeczeniu prejudycjalnym, jednakże pomimo niewiążącego 
charakteru, sądy państw członkowskich stosują się do orzecznictwa TS. Zob. J.C. Cohen, The European 
Preliminary Reference and U.S. Supreme Court Review of State Court Judgments: A Study in Comparative 
Judicial Federalism, “Am. J. Comp. L.”, vol. 44, iss. 3, 1996, s. 423 et seq. Odnosząc się z kolei do pytań 
prawnych, SN uznając pytanie za mało konkretne lub też wyraźnie nie wskazujące na kwestię prawną może 
odmówić udzielenia na nie odpowiedzi, podobnie jak czyni to TS, wówczas gdy powołuje się na doktrynę acte 
clair lub acte éclairé (prawo, które z natury jest jasne i nie wymaga interpretacji lub prawo, które zostało już 
zinterpretowane przez TS). I podobnie jak SN, TS odmawia dostarczania opinii doradczych sądom państw 
członkowskich. Zob. wyrok z 16 grudnia 1981 r., Pasquale Foglia v. Mariella Novello, case 244/80, (1981) ECR 
03045, pkt 18. 
517 P. Sarnecki, Ustroje ... op. cit., s. 129. 
518 Ibidem, s. 129-130. 
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Idea ustanowienia sądów, które orzekałyby w sprawie zgodności prawa z konstytucją, 

początkowo urzeczywistniała się na kartach konstytucji poszczególnych kolonii, by następnie 

doczekać się realizacji w niepodległych stanach i stać się bliska tym, którzy opracowywali 

Konstytucję Stanów Zjednoczonych na Konwencji w Filadelfii519. Fakt milczenia Konstytucji w 

sprawie kontroli konstytucyjności prawa, nie stanowił wystarczającego argumentu na rzecz jej 

niedopuszczenia, co więcej, powstanie Stanów Zjednoczonych AP jako państwa federalnego z 

klauzulą supremacyjną, nieodzowną dla właściwego funkcjonowania struktury federalnej, tłumaczy 

konieczność ustanowienia instytucji, której zadaniem byłoby rozstrzyganie kwestii spornych pomiędzy 

federacją a stanami. Od początku funkcjonowania Unii sądy uznawały się za kompetentne do 

kontrolowania zgodności ustaw, zarówno stanowych jak i federalnych, z Konstytucją, lecz dopiero w 

1803 roku SN wydał orzeczenie kwestionujące zgodność ustawy federalnej z Konstytucją520, co 

stworzyło precedens prawa konstytucyjnego o wielkim znaczeniu, który przesądził o uprawnieniach 

sądów (SN i sądów niższego rzędu). 

Od wydania orzeczenia w sprawie Marbury v. Madison, SN utrzymał (i potwierdził) swoje 

prawo do badania konstytucyjności prawa, niekwestionowana jest też jego kompetencja jako sądu 

konstytucyjnego. SN powiedział, że Konstytucja jest prawem nadrzędnym, a zatem prawo niższego 

rzędu winno ustąpić przed postanowieniami Konstytucji, potwierdził też swoją kompetencję do 

interpretowania i potwierdzania nadrzędności Konstytucji, przy rozstrzyganiu sporów prawnych w 

konkretnych sprawach (cases or controversies)521. Dokonywana przez SN wykładnia postanowień 

Konstytucji, a także orzekanie o niekonstytucyjności prawa niższego rzędu jest wiążące pomiędzy 

stronami sporu (inter partes), natomiast kwestią dyskusyjną pozostaje skutek erga omnes orzeczeń 

konstytucyjnych. Zasadniczo orzeczenia SN nie mają skutku erga omnes, chociaż de facto taki skutek 

posiadają522. 

Należy też odnotować, że SN jest instytucją akceptowaną i obdarzaną autorytetem, co jest 

m.in. powodowane szczególną rolą, jaką odgrywają sędziowie w tradycji prawa precedensowego, a 

także utrwaloną koncepcją praw, praw negatywnych, gwarantowanych przeciwko wkraczaniu władzy 

państwowej w obszar praw i wolności, inaczej niż w tradycji prawa kodeksowego, praw pozytywnych, 

                                                 
519 Więcej nt. kontroli konstytucyjności prawa w poszczególnych stanach Ameryki Płn. zob. A. Bryk, The 
origins of constitutional government. Higher law and the sources of judicial review, wyd. UJ, Kraków 1999,  
s. 304-317. 
520 Sprawa dotyczyła Judiciary Act z 1789 roku, który przyznawał SN prawo do wydawania nakazów sądowych 
zobowiązujących administrację federalną do określonych działań. SN uznał takie rozwiązanie za sprzeczne z 
zasadą konstytucyjną definiującą SN wyłącznie jako sąd odwoławczy, od której wyjątki czyniła sama 
Konstytucja, natomiast w przedmiotowej sprawie wyjątek czyniła ustawa zwykła, co było powodem uznania jej 
za niekonstytucyjną. SN nie wydał nakazu (do czego był zobowiązany na mocy niekonstytucyjnego przepisu), 
przyznając jednocześnie, że zgodnie z ustawą administracja winna działać inaczej, i tym samym uznał skargę za 
zasadną. Zob. P. Sarnecki, Ustroje ... op. cit., s. 130, a także A. Bryk, The origins … op. cit., s. 332-335. 
521 M. Rosenfeld, Comparing Constitutional Review by the European Court of Justice and the U.S. Supreme 
Court [w:] The Future of the European Judicial System in a Comparative Perspective, I. Pernice, J. Kokott, C. 
Saunders (eds), Nomos, Baden-Baden 2006, s. 35. 
522 Loc. cit. 
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praw zależnych od woli państwa523. W tradycji common law sędzia stanowi prawo w drodze tworzenia 

precedensów524, wówczas gdy rozstrzyga konkretną sprawę, chociaż obecnie coraz częściej sędziowie 

opierają swoje decyzje na prawie stanowionym, co z kolei ogranicza ich prawotwórczą rolę (judge 

made law), jednakże ogólny i abstrakcyjny charakter wielu zasad, jak: due process of law, equal 

protection, czy sama tradycja prawa precedensowego sprawiają, że pozostaje nadal miejsce dla 

sądowego stanowienia prawa525. I pomimo dużej swobody jaką posiada sędzia prawa precedensowego, 

wykonywanie funkcji sądowniczej cieszy się dużym autorytetem, z uwagi na rolę jaką pełnią 

sędziowie w dziedzinie ochrony podstawowych praw i wolności obywateli przed nieuprawnionym 

wkraczaniem państwa. I inaczej aniżeli sędzia w systemie prawa stanowionego, który tradycyjnie staje 

po stronie państwa, sędzia w systemie prawa precedensowego nierzadko bierze stronę obywatela w 

sporze z państwem, włączając kwestie konstytucyjne, wówczas gdy negatywne prawa obywateli 

zostają naruszone przez państwo. 

Interpretując prawo, SN odwołuje się do pięciu rodzajów argumentów (wykładni): tekstualnej 

(odpowiedzi na wszelkie wątpliwości należy szukać w samym tekście), intencjonalnej (argument z 

intencji twórców konstytucji)526, doktrynalnej (argument z teorii konstytucyjnej), odwołującej się do 

precedensu oraz aksjologicznej (odwołującej się do podstawowych wartości)527. Odpowiednikiem 

wykładni tekstualnej jest niemiecka wykładnia gramatyczna, bowiem obie opierają się na analizie 

tekstu, przy czym sam tekst konstytucji rzadko wskazuje rozstrzygnięcie, szczególnie jeśli w grę 

wchodzą istotne kwestie konstytucyjne, zatem wykładnia ta często podpierana jest inną, powoływaną 

w celu uzasadnienia podjętej decyzji528. Z kolei wykładnia intencjonalna, odczytująca zamysł twórców 

konstytucji, wykazuje wiele podobieństwa z niemiecką wykładnią historyczną, chociaż nie są na tyle 

podobne aby je z sobą utożsamiać, natomiast ich wspólnym elementem jest odwoływanie się do 

przeszłości, zaś różni je to, że wykładnia intencjonalna posiada większe uznanie, zajmując wyższą 

pozycję (w amerykańskiej hierarchii wykładni prawa) niż wykładnia historyczna (w tradycji 

                                                 
523 Zob też: M. Rosenfeld, Constitutional adjudication in Europe and the United States: paradoxes and 
contrasts, “Int'l J. Const. L”, vol. 4, no. 4, 2004, s. 645-646, a także: G. Nolte (ed.), European and US 
constitutionalism, CUP, Cambridge 2005. 
524 Zdaniem Anny Ludwikowskiej, wbrew powszechnej opinii sędziowie nie tworzą prawa, zatem błędny jest 
pogląd, że zasady prawa znajdują się wyłącznie w precedensach. Sędziowie decydują natomiast o zasadach 
stosowania prawa (common law to zasady prawa, wcześniej już sformułowane oraz zasady ich stosowania, które 
formułują sądy). Wskazuje też na to, że sądy nie piszą prawa lecz je ‘robią’ (judge made law), innymi słowy, nie 
tworzą prawa bezpośrednio w drodze decyzji, lecz poprzez skutki jakie wywołuje ich orzecznictwo. Zob. A.M. 
Ludwikowska, System prawa Stanów Zjednoczonych: prawo i prawnicy, struktura władzy, spory prawne, 
TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1999, s. 56. 
525 M. Rosenfeld, Comparing … op. cit., s. 46. 
526 Poszukuje się raczej „oryginalnego znaczenia”, nie zaś „oryginalnego zamiaru/intencji”. Zob. uwagi zawarte 
w: B. Banaszak, M. Bernaczyk, Aktywizm … op. cit., s. 65-67. 
527 M. Rosenfeld, Constitutional … op. cit., s. 644, zob. też: R.H. Fallon, Jr., A Constructivist Coherence Theory 
of Constitutional Adjudication, “Harv. L. Rev.”, vol. 100, no. 6, Apr. 1987, s. 1189-1286. 
528 Zob. orzeczenie z 1896 roku w sprawie Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), które dotyczyło klauzuli 
równego traktowania. 
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niemieckiej)529. Wykładnia doktrynalna jest zasadniczo taka sama jak niemiecka wykładnia 

systemowa, istnieje też duża zbieżność pomiędzy wykładnią aksjologiczną (odwołującą się do takich 

tradycyjnych wartości jak moralność, wartości polityczne i społeczne), a niemiecką wykładnią 

teleologiczną (celowościową)530. Dodać należy, że wykładnia odwołująca się do precedensu nie 

znajduje dla siebie odpowiednika w prawie stanowionym, natomiast SN powołując się na precedensy 

zmienia niejednokrotnie te wcześniej przez siebie ustanowione531. 

Zdaniem Wojciecha Zakrzewskiego o miejscu władzy sądowniczej w USA, która zajmuje 

miejsce równorzędne z pozostałymi organami państwowymi, decydują jej funkcje: kreacyjna, 

interpretacyjna i ustrojodawcza, przy czym pierwsze dwie są ściśle związane z miejscem prawa 

precedensowego w amerykańskim systemie źródeł prawa. Sądy tworząc i posiłkując się precedensami, 

tworzą normy prawne, uzupełniając w ten sposób porządek ustawowy, z kolei interpretując akty 

Kongresu i władzy wykonawczej, uwzględniają reguły prawa precedensowego, w efekcie czego 

określają treść stosowanych i podlegających wykładni ustaw. Natomiast funkcja ustrojodawcza 

wypływa z prawa wszystkich sądów powszechnych do badania konstytucji i legalności aktów 

prawnych532. I jak zauważa Michel Rosenfeld: 
„Inaczej aniżeli tradycja kontynentalna, gdzie prawo jest wyłącznie produktem ustawodawcy, 

natomiast sędziowie ograniczają się do stosowania prawa, w tradycji amerykańskiej prawa 

precedensowego, sędzia jest niezależnym źródłem prawa oraz hamulcem dla 

(niekonstytucyjnych) praw ustawodawcy.”533 

Ze zdecentralizowanym systemem kontroli konstytucyjności prawa spotykamy się także w 

Grecji. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji, sądy greckie są zobowiązane do niestosowania ustaw, 

wówczas gdy są one sprzeczne z Konstytucją534. Istnieje więc uzasadnione domniemanie, że 

rozwiązanie to może prowadzić do sytuacji, w której poszczególne sądy będą inaczej wypowiadać się 

w kwestii konstytucyjności (czy raczej niekonstytucyjności) ustaw, a zatem pojawić się może 

niebezpieczeństwo obowiązywania w obrocie prawnym sprzecznych orzeczeń sądowych. W celu 

                                                 
529 Argument odwołujący się do zamiaru twórców konstytucji rzadko był decydujący w orzecznictwie USA, jest 
bowiem nieobecny w takich wiodących sprawach jak: Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), Brown v. Board 
of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954), Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905), Griswold v. 
Connecticut, 381 U.S. 479 (1965) czy też Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
530 Zob. orzeczenie z 1965 roku w sprawie Griswold v. Connecticut 381 U.S. 479 (1965), w którym SN 
zinterpretował due process jako klauzulę, która chroni podstawowe wartości prywatności małżeńskiej. 
531 Przykładowo precedens ustanowiony w sprawie Lawrence et al v. Texas 539 U.S. 558 (2003), który zmienił 
precedens ustanowiony w sprawie Bowers v. Hardwick 478 U.S. 186 (1986), a także precedens ustanowiony w 
sprawie Adarand Constructors, Inc. v. Pena, Secretary of Transportation, et al., 515 U.S. 200 (1995), który 
zmienił precedens ustanowiony w sprawie Metro Broadcasting v. FCC, 497 U.S. 547 (1990). 
532 W. Zakrzewski, Ustrój polityczny … op. cit., s. 204. 
533 “Unlike the Continental tradition, where the law is exclusively the product of the legislator, and judges are 
confined to applying the legislator’s law, in the American common law tradition the judge is an independent 
source of law and a check against the legislator’s (unconstitutional) laws.” M. Rosenfeld, Constitutional 
adjudication in Europe and the United States: paradoxes and contrasts [w:] European and US constitutionalism, 
G. Nolte (ed.), CUP, Cambridge 2005, s. 212. 
534 Art. 93 ust. 4 Konstytucji Grecji. 



 106 

uniknięcia takiej ewentualności, utworzony został Specjalny Sąd Najwyższy, którego zadaniem jest 

badanie rozbieżności jakie pojawią się w orzecznictwie sądowym535. Stąd też w Konstytucji czytamy: 
“Powołuje się Najwyższy Sąd Specjalny, którego kompetencje obejmują: (…) rozstrzyganie 

sporów w sprawie niezgodności treści ustaw z Konstytucją, jak również interpretacji zawartych 

w ustawach postanowień, w razie sprzecznych stanowisk Rady Stanu, Sądu Kasacyjnego lub 

Izby Obrachunkowej (…) Postanowienia ustawy uznane za niezgodne z Konstytucją tracą moc 

z dniem ogłoszenia orzeczenia Sądu lub od dnia w nim określonego.”536 

Specjalny Sąd Najwyższy rozstrzyga spory jakie pojawiają się na tle konstytucyjności ustaw lub 

interpretacji postanowień kwestionowanej ustawy pomiędzy Najwyższym Sądem Administracjnym, 

Najwyższym Sądem ds. Cywilnych i Karnych oraz Trybunałem Obrachunkowym, co więcej, posiada 

on wyłączne prawo do unieważniania ustaw co do których twierdzi, że są sprzeczne z Konstytucją, 

natomiast pozostałe sądy mogą co najwyżej orzekać o ich niekonstytucyjności537. W Grecji nie 

występuje prewencyjna kontrola konstytucyjności traktatów reformujących UE, podobnie jak i innych 

traktatów prawa międzynarodowego. Istnieje wprawdzie możliwość badania konstytucyjności ustaw, 

jakkolwiek kontrola ta jest następcza, konkretna i incydentalna oraz rozproszona, i.e. wykonywana 

przez każdy sąd538. 

 W literaturze przedmiotu sądownictwo konstytucyjne Grecji zaliczane jest również do 

rozwiązania typu mieszanego, łączącego elementy kontroli zdecentralizowanej z kontrolą 

scentralizowaną, przewiduje bowiem ustanowienie szczególnego sądu, który nie jest samodzielnym 

sądem konstytucyjnym, z sędziami wybieranymi w szczególnej procedurze, choć sędziami zwykłej 

jurysdykcji, a zatem nieposiadającymi szczególnej legitymacji politycznej, co sprawia, że nie jest to 

typowy sąd konstytucyjny. Orzekanie w sprawie konstytucyjności ustaw leży w gestii sądów 

wyspecjalizowanych, i.e. jednego z trzech sądów najwyższych, natomiast w przypadku pojawienia się 

                                                 
535 J. Kamiński, Republika Grecka [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, P. Sarnecki 
(red.), Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 201. Skład Specjalnego Sądu Najwyższego tworzą: prezes 
Rady Stanu, prezes Sądu Kasacyjnego i prezes Izby Obrachunkowej oraz 4 radców stanu i 4 sędziów Sądu 
Kasacyjnego wybranych w drodze losowania na 2 lata. Prezesem Specjalnego Sądu Najwyższego jest prezes 
Rady Stanu lub prezes Sądu Kasacyjnego, w zależności od starszeństwa w pełnieniu funkcji. Natomiast w 
przypadku rozstrzygania konfliktów pomiędzy sądami a władzami administracyjnymi lub pomiędzy Radą Stanu 
i powszechnymi sądami administracyjnymi, z jednej strony, a sądami cywilnymi i karnymi, z drugiej, lub sporów 
pomiędzy Izbą Obrachunkową a innymi sądami, a także sporów w sprawie niezgodności treści ustaw z 
Konstytucją, jak również interpretacji ustaw, w razie sprzecznych stanowisk Rady Stanu, Sądu Kasacyjnego lub 
Izby Obrachunkowej, skład Sądu zostaje poszerzony o dwóch profesorów zwyczajnych prawa, wyłonionych w 
drodze losowania. Zob. art. 100 ust 2 Konstytucji Grecji. 
536 Art. 100 ust 1 lit. e oraz ust. 4 Konstytucji Grecji. 
537 J. Kamiński, Republika … op. cit., s. 201. Zadaniem Specjalnego Sądu Najwyższego jest również 
rozstrzyganie w sprawie ważności wyborów parlamentarnych, kontrola prawomocności wyników referendum, a 
także rozwiązywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy sądami powszechnymi, oraz badanie legalności 
przebiegu wyborów do PE. Zob. J. Kamiński, System … op. cit., s. 56. 
538 Zob. J. Iliopoulos-Strangas, Das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit: Der 
Vorrang des Unionsrechts aus griechischer Perspektive [w:] Das Verhältnis von nationalem Recht und 
Europarecht im Wandel der Zeit, J. Schwarze (Hrsg.), Bd. I, Nomos, Baden-Baden 2012, s. 228. 
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sprzecznych decyzji, powołany zostaje Najwyższy Sąd Specjalny539. I jak trafnie zauważa Piotr 

Mikuli, mieszany system kontroli nie zmienia faktu, że kontrola ta ma zasadniczo charakter 

rozproszony i konkretny540. 
O innych przykładach kontroli zdecentralizowanej, możemy mówić w przypadku państw 

skandynawskich: Danii, Finlandii i Szwecji541. Konstytucja Danii nie przewiduje instytucji sądu 

konstytucyjnego, natomiast badaniem konstytucyjności ustaw zajmują się sądy powszechne542. Z 

podobnym rozwiązaniem spotykamy się w Finlandii, gdzie nie istnieje sąd konstytucyjny, natomiast 

sądy powszechne zajmują się badaniem konstytucyjności ustaw, przy czym w przypadku uznania 

ustawy za niezgodną z konstytucją nie pociąga to za sobą jej uchylenia, lecz jedynie odmowę jej 

zastosowania w danej sprawie. Ponadto, ustawy poddawane są kontroli konstytucyjności ex ante, i.e. 

w trakcie prac parlamentarnych przez komisję prawa konstytucyjnego (komisja konstytucyjna 

Eduskunty), która działa w sposób quasi-sądowy, rutynowo kontrolując wszystkie projekty ustaw w 

toku prac legislacyjnych w parlamencie543. Podobnie sytuacja kształtuje się w Szwecji, gdzie nie 

istnieje sąd konstytucyjny, natomiast ustawa o formie rządu (składająca się na Konstytucję Królestwa 

Szwecji544) stanowi, że jeśli sąd uzna, iż dany przepis jest niezgodny z prawem fundamentalnym lub 

innym aktem nadrzędnym, wówczas przepis ten nie jest stosowany545. Obecna jest także Rada 

legislacyjna (Gesetzgebungsrat), składająca się z sędziów dwóch sądów najwyższych (Sądu 

Najwyższego i Sądu Administracyjnego), której zadaniem jest m.in. ocena zgodności projektów ustaw 

z Konstytucją546. 

                                                 
539 C.D. Classen, Nationales Verfassungsrecht in der Europäischen Union. Eine integrierte Darstellung der 27 
Verfassungsordnungen, Nomos, Baden-Baden 2013, s. 109. 
540 P. Mikuli, Zdekoncentrowana … op. cit., s. 33. 
541 C.D. Classen, Nationales … op. cit., s. 108. W Danii (Højesteret) oraz w Irlandii (Supreme Court), sądy 
najwyższe pełnią jednocześnie funkcje sądów konstytucyjnych, natomiast w Szwecji mamy do czynienia z 
równorzędnymi sądami najwyższymi (Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen), podobnie jak w 
Holandii (Raad van State, Hoge Raad), a także w Finlandii (Korkein oikeus, Korkein hallinto-oikeus), przy czym 
w Finlandii obecna jest Komisja ds. konstytucyjnych dokonująca kontroli projektów aktów prawnych, z kolei w 
Szwecji Rada ds. legislacji (Lagrådet), skład, której tworzą sędziowie dwóch sądów najwyższych, powołana do 
niewiążącej kontroli projektów aktów prawnych.     
542 P. Chybalski, Informacja prawnoporównawcza w sprawie kognicji sądów konstytucyjnych odnośnie do prawa 
wtórnego Unii Europejskiej, Zeszyty Prawnicze, nr 3 (31) 2011, s. 107. 
543 Ibidem, s. 108, zob. też: M. Grzybowski, Finlandia. Zarys systemu ustrojowego, wyd. UJ, Kraków 2007,  
s. 81-82. 
544 Konstytucję Królestwa Szwecji tworzą: Akt o formie rządu z 28 lutego 1974 r., Akt o sukcesji z 26 września 
1810 r., Akt o wolności druku z 5 kwietnia 1949 r. oraz Akt o wolności wypowiedzi z 14 listopada 1991 r. z 
późniejszymi zmianami. 
545 P. Chybalski, Informacja … op. cit., s. 114. Rozdział 11 § 14 Aktu o formie rządu stanowi: „W przypadku, 
gdy sąd lub inny organ ustali, że jakikolwiek przepis pozostaje w sprzeczności z prawami fundamentalnymi, z 
innym aktem o wyższej mocy lub, że pominięto przy jego wydawaniu obowiązujące zasady prawne, nie 
powinien takiego przepisu stosować. W przypadku ustanowienia tego typu przepisu przez Riksdag lub Rząd, nie 
stosuje się go wówczas, gdy ich błąd jest oczywisty.” 
546 C.D. Classen, Nationales … op. cit., s. 108. 
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Na uwagę zasługuje także rozwiązanie przyjęte w Portugalii, stanowi bowiem połączenie 

modelu kontroli zdecentralizowanej z modelem kontroli scentralizowanej, charakterystycznym dla 

mieszanego systemu kontroli547. W Konstytucji czytamy: 
 „W sprawach przekazanych do rozstrzygnięcia sądy nie mogą stosować norm, które naruszają 

przepisy Konstytucji lub zasady w niej zawarte.”548 

Nakaz aby sądy orzekały jedynie w oparciu o normy, które są zgodne z Konstytucją sprawia, że muszą 

sprawdzać czy przepis, który ma stanowić podstawę rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie jest zgodny 

z postanowieniami Konstytucji549. Z jednej strony, każdy sąd jest zobowiązany do tego, by nie 

stosować ustaw, które nie są zgodne z Konstytucją, z drugiej natomiast, gdy sądy nie stosują ustaw z 

uwagi na ich niekonstytucyjność lub stosują normę pomimo podniesienia zarzutu niekonstytucyjności, 

istnieje możliwość wniesienia skargi do Tribunal Constitucional. Konstytucja stanowi bowiem: 
„Skarga do Trybunału Konstytucyjnego przysługuje od orzeczeń sądowych, które: 

a) odmawiają stosowania danej normy uzasadniając to jej niekonstytucyjnością; 

b) stosują normę, wobec której przedstawiono zarzut niekonstytucyjności w toku postępowania 

sądowego.”550 
 Kontrola realizowana przez Tribunal Constitucional może być dokonywana ex ante lub ex 

post, in abstracto lub in concreto551. Tym, co wyróżnia sądownictwo konstytucyjne Portugalii jest nie 

tylko to, że mamy do czynienia zarówno z modelem kontroli zdecentralizowanej, jak i kontroli 

scentralizowanej, lecz również i to, że orzeczenie o niekonstytucyjności może być wydane na skutek 

działania, jak i zaniechania, i.e. braku podjęcia określonych działań przez ustawodawcę552. W 

Konstytucji czytamy: 
„Na wniosek Prezydenta Republiki, Rzecznika Sprawiedliwości lub, w przypadku naruszenia 

praw regionów autonomicznych, na wniosek przewodniczących regionalnych zgromadzeń 

ustawodawczych, Trybunał Konstytucyjny bada i stwierdza naruszenie Konstytucji przez 

zaniechanie podjęcia środków ustawodawczych koniecznych do zastosowania norm 

konstytucyjnych.”553 

w dalszej części Konstytucja stanowi: 

                                                 
547 Mieszany system kontroli konstytucyjności prawa jest także charakterystyczny dla Irlandii, gdzie kontrola 
ustaw została skoncentrowana w dwóch najwyższych organach w systemie sądownictwa powszechnego, 
mianowicie w Sądzie Najwyższym i Wysokim Sądzie, brak jest bowiem odrębnego sądu konstytucyjnego. Zob.  
K. Wojtyczek, Sądownictwo … op. cit., s. 28. 
548 Art. 204 Konstytucji Portugalii. 
549 A. Łabno, Republika Portugalska [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, P. Sarnecki 
(red.), Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 329.  
550 Art. 280 ust. 1 Konstytucji Portugali. 
551A. Łabno, Republika … op. cit., s. 331. 
552 Zdaniem Anny Łabno orzekanie o niekonstytucyjności powstałej na skutek zaniechania nosi cechy znanej w 
polskim prawie funkcji sygnalizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę 
skuteczność tej kontroli, dokonywanej wyłącznie na płaszczyźnie politycznej. A. Łabno, System konstytucyjny 
Portugalii, wyd. Sejmowe, Warszawa 2002, s. 77. 
553 Art. 283 ust. 1 Konstytucji Portugalii. 
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„Jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi niekonstytucyjność przez zaniechanie, informuje o 

tym właściwy organ ustawodawczy.”554 
Kontrola konkretna legalności i konstytucyjności prawa realizowana jest w drodze skargi 

konstytucyjnej od orzeczeń sądowych, przysługującej stronie postępowania, która postawiła zarzut 

niekonstytucyjności lub nielegalności, przy czym w określonych prawem przypadkach może stanowić 

również obowiązek prokuratury555. Kontrola konkretna wykonywana jest także przez sądy 

powszechne, bowiem nie mogą one stosować norm, które naruszają przepisy Konstytucji lub zasady w 

niej zawarte, zatem sądy, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek, decydują w przedmiocie 

konstytucyjności norm mających stanowić podstawę rozstrzygnięcia, przy czym jeśli sąd odmawia 

uznania wniosku, stronie nie przysługują żadne środki odwoławcze. Orzeczenia o niekonstytucyjności 

wydane w konkretnym postępowaniu wywołują skutek prawny tylko dla tego postępowania (inter 

partes), i nie są ostateczne556. Natomiast orzeczenia Trybunału o niekonstytucyjności lub 

nielegalności mające moc powszechnie obowiązującą (erga omnes), wywołują skutki od chwili 

wejścia w życie normy uznanej za niekonstytucyjną lub nielegalną (ex tunc) oraz skutkują 

przywróceniem norm uchylonych przez normę stanowiącą przedmiot orzeczenia557, przy czym z 

uwagi na bezpieczeństwo prawne, zasadę bezstronności lub interes publiczny o szczególnym 

znaczeniu, Trybunał może ograniczyć skutki unieważnionej normy prawnej558. 
Anna Łabno uważa, że połączenie systemu kontroli rozproszonej, konkretnej i abstrakcyjnej, 

w celu nadania niekonstytucyjności orzeczonej w postępowaniu sądowym mocy powszechnie 

obowiązującej, jest oparte na założeniu, że Trybunał orzeka o niekonstytucyjności na zasadzie 

wyłączności. Uprawnienia sądów w tej dziedzinie, skuteczne tylko w konkretnym postępowaniu, 

uzupełniają ochronę Konstytucji, choć mają mniejsze znaczenie aniżeli kontrola Trybunału, zatem 

rozwiązanie portugalskie pozwala uznać przyjęty w tym kraju system kontroli jako mieszany559. 

 Z sądową kontrolą rozproszoną spotykamy się również w Estonii. Tutaj każdy sąd bada 

ustawę pod kątem jej konstytucyjności, natomiast w przypadku stwierdzenia niezgodności z 

Konstytucją nie stosuje jej560, co więcej, sąd winien przedłożyć wyrok sądowi najwyższemu (Sąd 

Państwowy), który rozpatruje orzeczenia sądów w trybie kasacyjnym, sprawując jednocześnie nadzór 

                                                 
554 Art. 283 ust. 2 Konstytucji Portugalii. 
555 Art. 280 Konstytucji Portugalii. 
556 Skuteczność erga omnes może być orzeczona wyłącznie w odrębnym postępowaniu przez Tribunal 
Constitucional, który bada i orzeka z mocą powszechnie obowiązującą o niekonstytucyjności, a także o 
nielegalności każdej normy, którą uznał za niekonstytucyjną lub nielegalną w trzech sprawach kontroli 
konkretnej, będących następstwem orzeczeń sądowych wydanych w konkretnych sprawach. Tak więc ostateczne 
orzeczenie Trybunału następuje dopiero po trzykrotnym orzeczeniu przez Trybunał o niekonstytucyjności danej 
normy w konkretnych przypadkach oraz w odrębnym postępowaniu, które jest prowadzone na wniosek jednego 
z sędziów Trybunału lub prokuratury. A. Łabno, System … op. cit., s. 79-80, zob. też: art. 281 ust. 3 Konstytucji 
Portugalii. 
557 Zob. art. 282 ust. 1 Konstytucji Portugalii. 
558 Zob. art. 282 ust. 4 Konstytucji Portugalii. 
559 A. Łabno, System … op. cit., s. 80. 
560 Art. 146 w zw. z art. 152 akapit 1 Konstytucji Estonii. 
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konstytucyjny. Sąd Państwowy orzeka o nieważności ze skutkiem erga omnes ustawy lub innego aktu 

prawnego, który jest sprzeczny z postanowieniami lub duchem Konstytucji561. 

 W rozważaniach dotyczących modeli kontroli konstytucyjności prawa należy uwzględniać 

wpływ procesów integracyjnych. Zdaniem Krzysztofa Wojtyczka, integracja europejska podważa ideę 

koncentracji kontroli z uwagi na to, że każdy sąd jest zobowiązany do badania zgodności norm prawa 

krajowego z prawem Unii oraz pomijania normy prawa krajowego sprzecznego z prawem Unii562. 

Sądy krajowe zostały ukierunkowane na pomijanie ustawodawstwa krajowego kolidującego z prawem 

Unii z własnej inicjatywy, niezależnie od krajowego modelu kontroli konstytucyjności prawa563. Co 

prawda, sądy konstytucyjne zachowały monopol na kontrolowanie ważności ustawodawstwa 

krajowego w świetle konstytucji, jednakże kompetencja sądów do pomijania ustawodawstwa, które 

jest sprzeczne z prawem Unii, poddała erozji scentralizowane systemy kontroli konstytucyjności 

prawa564. 

4.3. Tradycja prawa kodeksowego i prawa precedensowego 

Komparatystyczny z założenia charakter niniejszej pracy przemawia za zidentyfikowaniem i 

przybliżeniem, z jednej strony, elementów charakterystycznych dla sądownictwa konstytucyjnego 

prawa precedensowego, z drugiej natomiast, prawa stanowionego, odpowiednio kontroli 

zdecentralizowanej (model amerykański) i kontroli scentralizowanej (model europejski). Podkreślić 

należy, że prezentowany podział jest umowny, i nie zawsze odpowiada rzeczywistości, bowiem w 

systemie prawa stanowionego można również spotkać się z modelem kontroli zdecentralizowanej (e.g. 

model grecki). 

Sądownictwo konstytucyjne USA legitymuje się wcześniejszą metryką i tym samym jest 

silniej ugruntowane, ma charakter konkretny i następczy (a posteriori), podczas gdy sądownictwo 

konstytucyjne, co do zasady, ma charakter abstrakcyjny i uprzedni (a priori), co z kolei może 

sugerować, że sądownictwo konstytucyjne prawa precedensowego jest mniej polityczne aniżeli prawa 

stanowionego. W tradycji common law kontrola konstytucyjności prawa oparta jest na konkretnych 

faktach, co z kolei oznacza, że sądy nie mogą wypowiadać się w sposób abstrakcyjny, lecz tylko 

wówczas, gdy mają do czynienia z aktualnym i konkretnym sporem. W kontekście powyższych uwag 

nasuwają się dwa wnioski: pierwszy, że kontrola konstytucyjności prawa nie może być inicjowana w 

                                                 
561 Zob. art. 149 akapit 3 i art. 152 akapit 2 Konstytucji Estonii, zob. też: C.D. Classen, Nationales … op. cit.,  
s. 110. 
562 K. Wojtyczek, Sądownictwo … op. cit., s. 28. 
563 A. Torres Pérez, The Challenges for Constitutional Courts as Guardians of Fundamental Rights in the 
European Union [w:] The role of constitutional courts in multilevel governance, P. Popelier, A. Mazmanyan, W. 
Vandenbruwaene (eds), Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland 2013, s. 51. W literaturze przedmiotu pojawia 
się stwierdzenie: „The holding in Simmenthal seems a crime of high treason against the Kelsenian orders of 
things!”. V.F. Comella, Constitutional … op. cit., s. 126. 
564 A. Torres Pérez, The Challenges … op. cit., s. 53. 
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sytuacji gdy brak jest konkretnego sporu565, oraz drugi, że rozstrzyganie konkretnego sporu zmierza do 

zakotwiczenia kontroli konstytucyjności prawa w ramach, które są bliższe orzekaniu aniżeli 

stanowieniu prawa566. Różnice jakie występują pomiędzy orzecznictwem konstytucyjnym w Europie i 

w USA są powodowane m.in. amerykańską doktryną rządów prawa (rule of law)567, zasadą 

autentyczności (originalism)568, która jest nieobecna w Europie, oraz odwoływaniem się do 

charakterystycznego dla Stanów Zjednoczonych mechanizmu kontroli i równowagi władz (checks and 

balances)569. 

Z zestawienia dwóch systemów wynika, że model europejski ma charakter bardziej polityczny 

aniżeli amerykańskie sądownictwo konstytucyjne. Sędzia prawa stanowionego orzekając w sprawie 

konstytucyjności prawa staje się – zgodnie z określeniem Hansa Kelsena – negatywnym ustawodawcą, 

może bowiem uchylić przepis prawa, który jest sprzeczny z konstytucją, natomiast sędzia prawa 

precedensowego, wiązany ustanowionymi precedensami, teoretycznie jest bardziej ograniczany w 

swoich działaniach, chociaż z drugiej strony, takie wartości konstytucyjne jak równość czy uczciwy i 

rzetelny proces (due process), które są z natury ogólne i niejednoznaczne, pozostawiają sędziemu 

znaczny margines swobody w interpretowaniu prawa570. Należy podkreślić, że niezależnie od tego, czy 

rozstrzygane są spory konstytucyjne w oparciu o system prawa stanowionego, czy prawa 

precedensowego, w obu przypadkach obecny jest zarówno element prawny, jak i polityczny, przy 

czym ten pierwszy oznacza stosowanie istniejących reguł lub standardów, natomiast ten drugi 

sprowadza się do wyboru jednej spośród wielu prawdopodobnych czy też wiarygodnych i możliwych 

zasad lub kierunków polityk w celu rozstrzygnięcia kwestii konstytucyjnej571. 

Jak już zostało powiedziane, inaczej aniżeli w tradycji prawa stanowionego, gdzie prawo jest 

wyłącznie produktem ustawodawcy, sędzia natomiast ogranicza się do jego stosowania, w tradycji 

prawa precedensowego sędzia jest niezależnym źródłem prawa i działa powstrzymująco przeciwko 

                                                 
565 “In order to meet the standing element of the case-or-controversy requirement, appellees must allege a 
personal injury that is particularized, concrete, and otherwise judicially cognizable”, orzeczenie z 1997 roku w 
sprawie Raines, director, office of management and budget, et al. v. Byrd et al., 521 U.S. 811 (1997). 
566 M. Rosenfeld, Constitutional … op. cit., s. 634. 
567 W literaturze przedmiotu spotykamy się z trzema terminami o zasadniczo tym samym znaczeniu, które nie są 
jednak tożsame: rule of law, Rechtsstaat i état de droit. Rule of law sytuuje się pomiędzy pozytywistycznym 
Rechtsstaat i état de droit, obejmuje bowiem więcej aniżeli tylko prawo stanowione przez władzę ustawodawczą 
(prawo pozytywne), ponieważ odwołuje się zarówno do prawa precedensowego jak i do prawa stanowionego, z 
konstytucją jako szczególnym rodzajem prawa stanowionego. Natomiast amerykańskie rule of law nie opiera się 
ani na prawie stanowionym (jak pozytywistyczne Rechtsstaat), ani też na pisanej konstytucji (jak état de droit), 
lecz nakazuje by wszystkie stosunki były poddawane regułom i standardom, mającym ogólne zastosowanie oraz 
by nikt nie znajdował się ponad nimi. Z funkcjonalnego punktu widzenia rule of law stanowi zarówno źródło 
prawa jak i szczególne podejście do prawa, obejmując prawo precedensowe, prawo stanowione i konstytucję 
oraz wywiera wpływ zarówno na stanowienie i interpretowanie prawa, jak i na stosowanie i egzekwowanie. Zob. 
M. Rosenfeld, Constitutional … op. cit., s. 643-644. 
568 Originalism oznacza sięganie do pierwotnego zamiaru twórców konstytucji w celu usunięcia wszelkich 
wątpliwości dotyczących kwestii interpretacyjnych, które nie mogą być usunięte w drodze czytania tekstu 
konstytucji. M. Rosenfeld, Constitutional … op. cit., s. 656. 
569 Ibidem, s. 634. 
570 Ibidem, s. 636. 
571 Ibidem, s. 637. 
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niekonstytucyjnym działaniom ustawodawcy. Nie można też nie zauważyć, że zarówno w systemie 

Rechtsstaat jak i état de droit prawo jest stanowione przez państwo, i.e. przez ustawodawcę, sędziowie 

zaś pozostają w służbie państwa, wówczas gdy interpretują i stosują prawo. Inaczej jest w systemie 

rule of law, sędzia raz podąża za głosem ustawodawcy, raz stanowi prawo, a innym razem unieważnia 

prawo stanowione lub akty egzekutywy tak, iż – jak dowodzi Michel Rosenfeld – sędzia wykorzystuje 

władzę daną mu przez państwo przeciwko samemu państwu572. Przyczyn dla takiego stanu rzeczy 

należy upatrywać po części w różnicy pomiędzy amerykańską koncepcją praw podstawowych, i.e. 

negatywnych praw obywateli skierowanych przeciwko państwu, a europejską, kontynentalną 

koncepcją praw podstawowych, które wymagają podjęcia przez państwo pozytywnych działań w celu 

realizacji rzeczonych praw573. Różnice w podejściu do kwestii praw podstawowych mają istotne 

znaczenie z punktu widzenia uzasadniania orzecznictwa konstytucyjnego, zarówno na gruncie prawa 

precedensowego, jak i prawa stanowionego. Sędzia w systemie rule of law odgrywa ważną rolę 

‘zarządzając’ wieloma źródłami prawa, raz narzucając wolę państwa obywatelom (wyrażoną przez 

większość ustawodawczą), innym razem stając w obronie praw obywateli, wówczas gdy występuje 

przeciwko państwu. W innej sytuacji znajduje się sędzia orzekający w systemie prawa stanowionego, 

funkcjonujący w jednolitym, hierarchicznym, rzec można kelsenowskim systemie prawa i albo jest w 

stosunku podporządkowania ustawodawcy (sędzia sądu powszechnego) albo też stoi na szczycie 

konstytucyjnej piramidy jako superustawodawca z ograniczonymi uprawnieniami zdefiniowanymi w 

konstytucji (sędzia konstytucyjny), przy czym zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku sędzia 

zawsze reprezentuje interes państwa574. 

W odróżnieniu od sędziego w systemie prawa stanowionego, który zwykł podążać za 

wcześniej ustalonymi regułami, sędzia prawa precedensowego tworzy normę prawną, która znajduje 

zastosowanie w trakcie rozstrzygania konkretnej sprawy, co z kolei sprawia, że strony nie mogą 

przewidzieć prawnych konsekwencji swoich działań przed wdaniem się w spór. Owa 

nieprzewidywalność, która jest cechą systemu prawa precedensowego, jest łagodzona przez gwarancje 

proceduralne oraz odwoływanie się do takich standardów jak uczciwość czy sprawiedliwość. 

Standardy proceduralne, stanowiące zarazem gwarancje rzetelnego procesu (due process), zostały 

zapisane w Konstytucji575. Z kolei klauzula uczciwości (fairness) w istotnej mierze łagodzi ową 

nieprzewidywalność, gwarantując, że sprawiedliwości stanie się zadość, nawet jeśli strona nie jest do 

                                                 
572 Ibidem, s. 645. 
573 Amerykańska koncepcja praw podstawowych opiera się na teorii Johna Locke’a, i.e. na teorii niezbywalnych 
praw naturalnych, które są przedpolityczne i które mogą być wykonywane przez obywateli tak długo, jak długo 
państwo nie ingeruje w te prawa. Jako przykład może posłużyć prawo do wolności słowa, które w tradycji 
amerykańskiej jest traktowane jako prawo przyrodzone, natomiast w tradycji kontynentalnej jako prawo 
pozytywne, prawo nadane przez państwo, zaś naruszenie tego prawa jest traktowane jako naruszenie prawa 
państwowego, prawa zawartego w normie konstytucyjnej. Zatem sędzia prawa stanowionego, który rozstrzyga 
spór konstytucyjny, będzie raczej w pierwszym rzędzie orzekał mając na względzie interes państwa (potwierdzał 
prawo państwowe), a nie dobro obywatela (stawał po stronie obywatela). Zob. M. Rosenfeld, Constitutional … 
op. cit., s. 646. 
574 Ibidem, s. 646-647. 
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końca świadoma konsekwencji podejmowanych przez siebie działań576. Wreszcie, w sytuacji gdy 

precedensy wydają się być niesłuszne lub też gdy uległy znacznej zmianie okoliczności sprawy, SN 

jest uprawniony do zmiany precedensu, również i tym razem stawiając sprawiedliwość przed 

przewidywalnością577. 

Cechą odróżniającą system civil law jest brak obowiązku przestrzegania wcześniejszych 

orzeczeń oraz przypisywanie tekstowi ustawy zasadniczego znaczenia, nie zaś wcześniejszej sądowej 

interpretacji tekstu578. System common law operuje konstrukcją formalnie wiążącego precedensu, 

który może tworzyć nowe normy prawne (precedens de iure), podczas gdy system civil law odwołuje 

się przede wszystkim do precedensów formalnie niewiążących, które ustalają jedynie zasady 

interpretacji i stosowania istniejących już norm, lecz nie mogą tworzyć żadnych nowych norm 

(precedens de facto)579. Podkreślić należy, że system common law również opiera się na zasadzie 

prymatu ustawy, a zatem ustawodawca może wyeliminować precedens, w tym precedens dotyczący 

materii konstytucyjnej, w drodze uchwalenia ustawy lub zmiany konstytucji580. 

4.4. Trybunał Sprawiedliwości jako sąd konstytucyjny 

TS nie jest sądem konstytucyjnym de nomine, nie jest też nim de iure, nie jest również sądem 

najwyższym, chociaż posiada szczególne kompetencje i pełni szczególne funkcje, tak iż można rzec, 

że jest sądem sui generis581. Jednakże przyjmując, że TS jest instytucją sui generis, wówczas żadne 

porównanie nie będzie możliwe. Zważywszy na wcześniejsze ustalenia dotyczące UE można zasadnie 

twierdzić, że TS charakteryzują te same rozwiązania, które są właściwe dla instytucji sądowniczych w 

systemach federalnych582. Podkreślić należy, że TS rozstrzyga nie tylko spory natury kompetencyjnej 

                                                                                                                                                         
575 Amendment V (1791) US Constitution. 
576 M. Rosenfeld, Constitutional … op. cit., s. 647. 
577 Zob. orzeczenie z 1992 roku w sprawie Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania et al. v. Casey, 
Governor of Pennsylvania, et al., 505 U. S. 833 (1992), w którym SN wypracował kryteria pozwalające na 
zmianę konstytucyjnego precedensu, zob. też orzeczenie SN z 2003 roku w sprawie Lawrence et al. v. Texas, 
539 U.S. 558 (2003), gdzie SN zmienił precedens ustanowiony w sprawie Bowers v. Hardwick (zob. orzeczenie 
z 1986 roku w sprawie Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 [1986]), który stanowił, że klauzula due process nie 
rozszerza konstytucyjnej ochrony na osoby o orientacji homoseksualnej, które uprawiają seks, nawet jeśli są 
dorosłe i wyrażają na to zgodę. 
578 B. Banaszak, M. Bernaczyk, Aktywizm … op. cit., s. 48. 
579 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 71. 
580 Ibidem, s. 50. 
581 Struktura sui generis, jedyna w swoim rodzaju, tak w literaturze przedmiotu definiowane były (i nadal są tak 
postrzegane przez niektórych autorów) Wspólnoty, a obecnie Unia. W państwach członkowskich zasadniczo 
mamy do czynienia z wyspecjalizowanymi sądami konstytucyjnymi, orzekającymi w kwestii konstytucyjności 
prawa obok sądów najwyższych, pełniących funkcje ostatniej instancji odwoławczej. Przykładowo w RFN 
mamy Bundesverfassungsgericht oraz Bundesgerichtshof i Bundesverwaltungsgericht, we Francji Conseil 
Constitutionnel oraz Cour de Cassation i Conseil d’État, we Włoszech Corte Costituzionale oraz Corte di 
Cassazione i Consiglio di Stato, z kolei w Hiszpanii Tribunal Constitucional i Tribunal Supremo. Zob. też: B. 
Vesterdorf, A Constitutional Court for the UE?, “Int'l J. Const. L.”, vol. 4, no. 4, October 2006, przyp. 10. 
582 W literaturze przedmiotu twierdzi się, że TS jest wzorowany na francuskim Conseil d’État. Niewątpliwie, na 
ukształtowanie się systemu prawnego UE wpływ miało zarówno francuskie prawo administracyjne, jak i 
francuski system sądów administracyjnych. Zob. też: H. von der Groeben, The European Community: the 
formative years: the struggle to establish the Common Market and the Political Union (1958-66), Office for 
Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1987, s. 176. 
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pomiędzy UE a państwami członkowskimi, lecz także wypowiada się w kwestii zgodności prawa 

państw członkowskich z prawem Unii (traktatem jako aktem o randze konstytucyjnej), na podobnej 

zasadzie jak to czyni FTK czy SN USA. Nasuwa się zatem pytanie, czy istnieją wystarczające 

podstawy aby traktować TS jako sąd konstytucyjny, innymi słowy uznać go za sąd pełniący funkcje 

sądu (trybunału) konstytucyjnego, instytucji wyposażonej w kompetencję do rozstrzygania sporów 

natury konstytucyjnej. Bardziej wnikliwa analiza prowadzi do wniosku, że TS istotnie podejmuje 

działania właściwe dla sądownictwa konstytucyjnego583. I nawet jeśli nie znajdują one do końca 

odzwierciedlenia w formalnych procedurach, to dają się zauważyć w skutkach podejmowanych 

działań. TS pełni też funkcje typowe dla sądu najwyższego, stoi bowiem na straży jedności i spójności 

prawa UE584. 

By możliwe było prowadzenie rozważań dotyczących sądownictwa konstytucyjnego, 

warunkiem sine qua non jest obowiązywanie aktu o randze konstytucyjnej585 oraz obecność 

niezależnej instytucji rozstrzygającej spory natury konstytucyjnej, a także dającej wiążącą wykładnię 

norm prawnych, innymi słowy instytucji gwarantującej i interpretującej postanowienia zawarte w 

karcie konstytucyjnej586. Ta fundamentalna kwestia sprowadza się do pytania, czy można zasadnie 

uważać traktaty europejskie jako konstytucję (akt o randze konstytucji), i czy TS można uznać za sąd 

konstytucyjny, czy też sąd posiadający ogólną kompetencję w ramach której rozstrzyga również spory 

natury konstytucyjnej? 

Niezależnie od tego co już zostało powiedziane należy zauważyć, że konstytucja pełni 

zasadniczo trzy podstawowe funkcje: (1) tworzy i rozdziela kompetencje pomiędzy różne organy 

władzy (zależność horyzontalna), (2) gwarantuje niektóre zasady i prawa jednostek (zależność 

                                                 
583 Już na początku procesów integracyjnych, TS z uwagi na orzecznictwo dotyczące podstawowych zasad 
traktatowych na jakich oparte były Wspólnoty, obecnie zaś Unia, postrzegany był jako sąd konstytucyjny, czy 
też sąd, który charakteryzują elementy typowe dla sądu konstytucyjnego. Zob. G. Bebr, Judicial control of the 
European Communities, Stevens & Sons, London 1962, s. 149-166, zob. też: J.B. Cruz, Changing Constitutional 
Role of the European Court of Justice, “Int'l J. Legal Info.”, vol. 34, iss. 2, 2006, s. 223-245, a także: R.A. 
Wessel, The Dynamics of the European Union Legal Order: An Increasingly Coherent Framework of Action and 
Interpretation, EuConst, vol. 5, iss. 1, February 2009, s. 134-141; sąd funkcjonujący jak sąd konstytucyjny, zob. 
M. Claes, B. de Witte, The Role of National Constitutional Courts in the European Legal Space [w:] The role of 
constitutional courts in multilevel governance, P. Popelier, A. Mazmanyan, W. Vandenbruwaene, Intersentia, 
Cambridge-Antwerp-Portland 2013, s. 96; ETS jako swoisty sąd konstytucyjny UE, zob. M. Safjan, Dialog czy 
konflikt? O relacjach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z sądem konstytucyjnym [w:] Państwo prawa i 
prawo karne, Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), tom I, 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 341. Zdaniem Krzysztofa Wójtowicza działania podejmowane 
przez TS przypominają kontrolę konstytucyjności prawa, przy czym wzorcem kontroli legalności aktów prawa 
pochodnego są traktaty, ogólne zasady prawa oraz prawo międzynarodowe, chroniąc tym samym, z jednej 
strony, wolę państw wyrażoną w traktatach, z drugiej natomiast, zapewniając spójność systemu opartego na 
hierarchicznej nadrzędności prawa pierwotnego nad prawem pochodnym Unii. Zob. K. Wójtowicz, Sądy … op. 
cit., s. 70. Z kolei Andreas Voβkuhle, przewodniczący FTK uważa, że funkcja kontrolowania przestrzegania 
zasady subsydiarności stanowi kolejny, istotny wkład dla TS jako sądu konstytucyjnego, zob. A. Voβkuhle, 
Multilevel cooperation of the European Constitutional Courts: Der Europäische Verfassungsgerichtsverbund, 
EuConst, vol. 6, iss. 2, June 2010, s. 176 i 182-183.  
584 B. Vesterdorf, A Constitutional … op.cit., s. 607. 
585 Najwyższe prawo może przyjąć inną formę np.: Magna Charta (Anglia), Charte Constitutionnelle (Francja 
początku XIX w.), czy wspomniane Artykuły Henrykowskie. 
586 Zob. B. Vesterdorf, A Constitutional … op. cit., s. 607. 
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wertykalna), oraz (3) gwarantuje, że organy władzy podejmując działania (wykonując przyznane im 

kompetencje) nie będą naruszać praw jednostek587. Chodzi więc, z jednej strony, o podział i 

gwarantowanie kompetencji pomiędzy różnymi organami władzy, z drugiej natomiast, o gwarancje dla 

praw jednostek, zapobiegające nieuzasadnionemu wkraczaniu władzy państwowej. 

Odnosząc się do UE należy przywołać orzecznictwo TS w którym potwierdził, że traktaty 

zawierają postanowienia, których celem jest zdefiniowanie, rozdzielenie i ograniczenie władzy i 

kompetencji pomiędzy różnymi organami (włączając państwa członkowskie), jak również 

postanowienia mające na celu ochronę podstawowych praw i wolności. Trybunał powiedział także w 

orzeczeniu Les Verts, że traktaty stanowią podstawową kartę konstytucyjną588. Należy zatem zgodzić 

się z tym, że przynajmniej niektóre postanowienia traktatowe mają wymiar konstytucyjny589. 

Przyjmując więc, że traktaty zawierają normy na miarę konstytucyjnych, czego potwierdzenie 

znajdujemy w orzecznictwie Trybunału, można podjąć próbę dowiedzenia, że w UE obecna jest 

instytucja rozstrzygająca spory natury konstytucyjnej. 

Miejsce i rola TS w systemie instytucjonalnym UE zdefiniowane zostały w art. 164 TEWG 

(art. 220 TWE [art. 19 TFUE]) i sprowadza się do czuwania nad poszanowaniem prawa w wykładni i 

stosowaniu traktatów. TS jest uprawniony do orzekania w sprawach dotyczących rozdziału 

kompetencji pomiędzy organy i instytucje w ramach unijnego (wcześniej wspólnotowego) porządku 

prawnego, stoi też na straży praw podstawowych i zasad dobrego rządzenia. TS orzeka również w 

sprawie zgodności prawa krajowego z prawem unijnym w ramach procedury pytań wstępnych art.267 

TFUE (art.177 TEWG [art.234 TWE]), co z kolei może mieć daleko idące skutki natury 

konstytucyjnej590. Można zatem przyjąć, że TS istotnie pełni funkcje sądu konstytucyjnego, nie będąc 

nim de iure591. Podobny pogląd wyraża Bo Vesterdorf, zdaniem którego TS często korzysta z technik 

                                                 
587 Ibidem, s. 608. 
588 Zob. wyrok z 23 kwietnia 1986 r., Parti écologiste "Les Verts" przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, 
sprawa 294/83, Zb. Orz. (1986) 01339, pkt 23. Zdaniem Josepha Weilera nie tyle TS, co sądy państw 
członkowskich, odegrały ważną rolę w kształtowaniu ram konstytucyjnych Europy. Nie ulega wątpliwości, że 
działania TS zasługują na uznanie, jednak nie mniej istotne jest to, że to sądy narodowe i instytucje takie jak KE, 
odegrały istotną rolę, podejmując działania na które następnie reagował TS. Zob. J.H.H. Weiler, The Essential 
… op. cit., s. 121. 
589 Zdaniem Petera Häberle, konwencje mające za przedmiot regulacji prawa człowieka są par exellence 
częściowymi konstytucjami, i podobnie też prawo UE, które pod wieloma względami przypomina intensywnie 
rozwijającą się częściową konstytucję. P. Häberle, Role and Impact of Constitutional Courts in a Comparative 
Perspective [w:] The Future of the European Judicial System in a Comparative Perspective, I. Pernice, J. Kokott, 
C. Saunders (eds), Nomos, Baden-Baden 2006, s. 67-68. 
590 Sergio Fabbrini uważa, że procedura pytań prejudycjalnych funkcjonuje bardzo podobnie jak konkretna 
kontrola konstytucyjności prawa z jaką mamy do czynienia w krajowych systemach konstytucyjnych. S. 
Fabbrini, Transatlantic … op. cit., s. 556. 
591 W literaturze przedmiotu pojawia się coraz więcej głosów na rzecz TS jako sądu konstytucyjnego. Zdaniem 
Martina Shapiro TS można uważać za sąd konstytucyjny (constitutional judicial review court), nie zaś za sąd 
międzynarodowy, zob. M. Shapiro, The Success … op. cit., s. 201-202. Z kolei zdaniem Güntera Hirscha TS jest 
organem konstytucyjnym, odpowiedzialnym za kontrolę norm i działań podejmowanych przez instytucje unijne, 
pełni zatem funkcje typowe dla sądu konstytucyjnego, zob. G. Hirsch, Choice of Models - Quo Vadis ECJ? [w:] 
The Future of the European Judicial System in a Comparative Perspective, I. Pernice, J. Kokott, C. Saunders 
(eds), Nomos, Baden-Baden 2006, s. 129-130. Natomiast Luigi Corriasa uważa, że charakter TS najlepiej oddaje 
jego dualność, mianowicie instytucji działającej, z jednej strony, jako sąd konstytucyjny, z drugiej zaś, jako sąd 
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interpretacyjnych, które są typowe dla orzecznictwa konstytucyjnego592. Nie ulega wątpliwości, że 

kompetencje Trybunału są o wiele szersze i nie sprowadzają się jedynie do orzekania w kwestii 

konstytucyjności prawa, bowiem Trybunał orzeka również w sprawach niemających wymiaru stricte 

konstytucyjnego, do których należą m.in. sprawy dotyczące zaniechania działań przez instytucje 

unijne czy apelacji od orzeczeń Sądu (wcześniej SPI). Trybunał stoi na straży spójności i jedności 

prawa, dokonuje interpretacji prawa w ramach procedury pytań prejudycjalnych, a także pełni funkcje 

organu odwoławczego od orzeczeń Sądu. Rzeczony zakres kompetencji Trybunału, wraz z jego 

szczególnym usytuowaniem w systemie prawa UE pozwalają sądzić, że TS bliższy jest modelowi sądu 

najwyższego aniżeli sądu konstytucyjnego, jako niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji593. 

Cytowany Bo Vesterdorf uważa, że w przypadku TS nie istnieje żaden szczególny powód, dla 

którego należałoby uznać za bardziej odpowiedni model wyspecjalizowanego sądu konstytucyjnego, 

aniżeli sądu najwyższego. Model sądu najwyższego praktykowany jest w wielu krajach, pośród 

których dobry przykład stanowi SN USA, który orzeka m.in. w sprawach niemających implikacji 

konstytucyjnych. Przykładowo, jedną z funkcji, którą pełni SN USA, jest opracowywanie zasad 

proceduralnych, które są wiążące dla sądów niższego rzędu594. Można więc powiedzieć, że nic w 

szczególny sposób nie przemawia za koniecznością przekształcenia TS w sąd konstytucyjny sensu 

stricto, czy utworzenia nowej, wyspecjalizowanej instytucji. TS UE może równie dobrze, podobnie jak 

SN USA, funkcjonować jako sąd najwyższy orzekający nie tylko w sprawach dotyczących sporów 

natury konstytucyjnej, lecz także stać na straży jedności i spójności prawa unijnego, co też czyni. 

W kontekście powyższych uwag należy powiedzieć, że traktaty można postrzegać i 

interpretować jako nowoczesną konstytucję (akt konstytucyjny), natomiast TS jako sąd konstytucyjny 

(sąd pełniący funkcje sądu konstytucyjnego), mając na uwadze postanowienia dotyczące organizacji 

instytucji, zasady definiujące relacje pomiędzy instytucjami i obywatelami, a także te, odnoszące się 

do zapewnienia ochrony prawnej dla obywateli. Frank Hoffmeister wylicza pięć funkcji jakie pełni 

TS: (1) orzeka w sprawie ważności unijnego prawa pochodnego, co odpowiada klasycznej funkcji 

sądów konstytucyjnych, (2) pełni funkcję arbitra w sporach pomiędzy instytucjami Unii, funkcjonując 

                                                                                                                                                         
mający zapewnić ochronę praw jednostek, zob. L. Corrias, The Passivity of Law. Competence and Constitution 
in the European Court of Justice, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York 2011, s. 14-15. 
592 Zob. B. Vesterdorf, A Constitutional … op. cit., s. 610. Michel Rosenfeld wyróżnia cztery rodzaje 
argumentów (wykładni) stosowanych przez TS UE: argument z historii, który posiada elementy wspólne z 
argumentem z zamiaru twórców konstytucji (SN USA); argument z kontekstowej harmonizacji (contextual 
harmonization), który odpowiada argumentowi z teorii konstytucyjnej (SN USA); argument z precedensu, który 
różni się od argumentu z precedensu SN z uwagi na to, że precedensy TS bardziej potwierdzają integralność 
instytucjonalną i ciągłość aniżeli wiążący charakter wcześniejszych decyzji Trybunału; oraz argument z 
ogólnych zasad prawa, który stanowi połączenie argumentu z teorii konstytucyjnej i argumentu z wartości (SN 
USA). Zob. M. Rosenfeld, Comparing Constitutional Review by the European Court of Justice and the U.S. 
Supreme Court, “Int'l J. Const. L.”, vol. 4, no. 4, 2006, s. 644; zob. też: J. Bengoetxea, N. MacCormick, L. Moral 
Soriano, Integration and Integrity in the Legal Reasoning of the European Court of Justice [w:] The European 
Court of Justice, G. de Búrca, J.H.H. Weiler, OUP, Oxford, New York 2001, s. 43 i 46, a także: K. Lenaerts, J.A. 
Gutiérrez-Fons, To say what the law of the EU is: methods of interpretation and the European Court of Justice, 
“Colum. J. Eur. L.”, vol. 20, no. 2, 2014, s. 3-61. 
593 Zob. B. Vesterdorf, A Constitutional … op. cit., s. 610-611. 
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jako sąd rozjemczy, (3) rozstrzyga quasi-federalne spory dotyczące podziału kompetencji, realizuje też 

funkcję konstytucyjną, wówczas gdy wypowiada się w kwestii zgodności prawa krajowego z prawem 

unijnym, (4) zapewnia dostęp do unijnego systemu wymiaru sprawiedliwości obywatelom państw 

członkowskich, co również stanowi funkcję konstytucyjną, oraz (5) przyczynia się do zmniejszania 

deficytu demokracji w Unii, działając jako arbiter w sporach pomiędzy instytucjami oraz nakłaniając 

do bardziej demokratycznych praktyk595. 

Sądy konstytucyjne wyróżnia ponadto realizowana przez nie funkcja integrująca, zarówno w 

wymiarze państwowym i obywatelskim, jak i w ramach innych, niepaństwowych organizmów 

politycznych, do jakich zaliczana jest UE, określana jako związek państw (Staatenverbund)596, lub też 

związek konstytucyjny (Verfassungsverbund)597. Dodać należy, że sądy konstytucyjne, stanowiące 

integralną część systemu równowagi władz, stoją jednocześnie na straży zasady separacji (czy raczej 

podziału) władzy. W UE, która nie jest porządkiem państwowym, nie występuje klasyczny podział 

władzy, jednakże Trybunał wypracował zasadę równowagi instytucjonalnej, która w warstwie 

funkcjonalnej odwołuje się do zasady podziału władz, na straży której stoi Trybunał. 

Podkreślić należy, że UE charakteryzują rozwiązania typowe dla struktur federalnych, gdzie 

kwestią zasadniczą jest wertykalny podział władzy, w którym sądy konstytucyjne pełnią rolę arbitrów 

rozstrzygających spory kompetencyjne pomiędzy federacją a jednostkami konstytuującymi (krajami 

związkowymi). Analogicznie sprawy mają się w UE, gdzie TS rozstrzyga kwestie sporne pomiędzy 

Unią a państwami członkowskimi. Ważną rolę odgrywają także sądy konstytucyjne, chroniące prawa 

jednostek przed zakusami nadużywania władzy. I tutaj również, analogicznie jak w przypadku państw 

narodowych, Trybunał stoi na straży ochrony wolności i praw podstawowych. Dodać należy, że sądy 

konstytucyjne stoją również na straży zasady pluralizmu, chroniąc konstytucyjny porządek państwa598. 

Obok takich kwestii jak podział czy ograniczanie kompetencji organów władzy, nowoczesne 

konstytucje w państwach demokratycznych gwarantują rządy prawa i ochronę praw podstawowych. 

Pozostawiając traktat konstytucyjny, który nie został ratyfikowany i nie stał sie aktem prawnie 

wiążącym, a tym samym nie może stanowić punktu odniesienia, do wejścia w życie TL, traktaty nie 

zawierały wyraźnego odwołania do zasady rządów prawa i praw podstawowych, co jednak nie 

                                                                                                                                                         
594 Ibidem, s. 613. 
595 F. Hoffmeister, The Constitutional Functions of the European Court of Justice [w:] The Future of the 
European Judicial System in a Comparative Perspective, I. Pernice, J. Kokott, C. Saunders (eds), Nomos, 
Baden-Baden 2006, s. 143-144. 
596 Termin ukłuty przez FTK. Zdaniem Christiana Calliessa Verbund odwołuje się do dzielonej suwerenności i 
władzy, oraz do dzielonego terytorium i ludności pomiędzy państwami członkowskimi i UE. Zob. Ch. Calliess, 
Zum Denken im europäischen Staaten- und Verfassungsverbund [w:] Verfassungswandel im europäischen 
Staaten- und Verfassungsbund, Beiträge der Ersten Göttinger Gespräche zum deutschen und europäischen 
Verfassungsrecht vom 15. bis 17. Juni 2006, Ch. Calliess (Hrsg.), Mohr Siebeck, Tübingen 2007, s. 209. 
597 Zob. I. Pernice, Der Europäische Verfassungsverbund auf dem Wege der Konsolidierung. 
Verfassungsrechtliche Ausgangslage und Vorschläge für die institutionelle Reform der Europäischen Union vor 
der Osterweiterung, JöR, Bd. 48, 2000, s. 205. Zdaniem Ch. Calliessa Verfassungsverbund odwołuje się do 
wielości nie zaś do fuzji konstytucji, do połączenia w oparciu o analogiczne zasady oraz wzajemne uzupełnianie 
się i wspieranie. Ch. Calliess, Zum Denken … op. cit, s. 209. 
598 P. Häberle, Role ... op. cit., s. 71. 



 118 

zmieniało faktu, że Wspólnoty (a następnie Unia) gwarantowały rzeczone prawa, czego potwierdzenie 

stanowi orzecznictwo TS, który wyinterpretował zasadę rządów prawa, a także zasady ochrony praw 

podstawowych w oparciu o inne postanowienia traktatowe. I tak w orzeczeniu Les Verts czytamy:  
„(…) Europejska Wspólnota Gospodarcza jest wspólnotą prawa (…).”599 

a także: 
„(…) prawa podstawowe stanowią integralną część ogólnych zasad prawa (…)”600  

jak również: 
„(…) Sąd czerpie inspirację z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla Państw Członkowskich 

oraz z wytycznych dostarczanych przez umowy międzynarodowe dotyczących ochrony praw 

człowieka, przy których państwa członkowskie współpracowały lub do których przystąpiły. 

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 

1950 (‘Konwencja’), ma szczególne znaczenie w tym zakresie.”601 

Do wejścia w życie TL, TWE/TUE nie zawierał odpowiednika Bill of Rights, stanowiącego 

dziesięć pierwszych poprawek do Konstytucji USA. KPP nie znalazła się wprawdzie w tekście 

właściwym traktatu, niemniej jednak wywiera znaczący wpływ ze względu na swój wiążący charakter, 

przy czym zaznaczyć należy, że wiążący charakter katalogu praw to jeszcze nie wszystko, ponieważ 

istotne znaczenie ma również to, czy normy konstytucyjne znajdują wystarczające uznanie i poparcie 

w powszechnym utożsamianiu się z wartościami konstytucji (powszechnym podzielaniu tożsamości 

konstytucyjnej), tak, by można było mówić o abstrakcyjnych prawach podstawowych, co w 

odniesieniu do UE nadal pozostaje otwartą kwestią. Czerpiąc z tradycji konstytucyjnych wspólnych 

dla państw członkowskich oraz z EKPCiPW, a także z orzecznictwa, pomimo braku konstytucji, która 

zawierałaby katalog praw podstawowych, jak również powszechnie podzielanej tożsamości 

konstytucyjnej – zdaniem Michela Rosenfelda – TS spełniał warunki minimum, by móc funkcjonować 

w sferze orzecznictwa konstytucyjnego602. 

Odnosząc się z kolei do obowiązującej w UE hierarchii norm należy powiedzieć, że nie 

odbiega ona znacząco od tej, z jaką mamy do czynienia w systemach federalnych. Zarówno prawo 

unijne jak i prawo federalne (państwowe) ma pierwszeństwo, odpowiednio w porządkach prawnych 

państw członkowskich i jednostek konstytuujących, co więcej, prawo to może być bezpośrednio 

stosowane i mieć bezpośredni skutek, innymi słowy może kreować prawa dla jednostek, które 

                                                 
599 Wyrok z 23 kwietnia 1986 r., Parti écologiste "Les Verts" przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, sprawa 
294/83, Zb. Orz. (1986) 01339, pkt 23. 
600 “(…) fundamental rights form an integral part of the general principles of law (…)” Wyrok z 14 maja 1974 r., 
J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung v. Commission of the European Communities, case 4/73 (1974) ECR 
00491, par. 13. 
601 “(…) the Court draws inspiration from the constitutional traditions common to the Member States and from 
the guidelines supplied by international treaties for the protection of human rights on which the Member States 
have collaborated or of which they are signatories. The European Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms of 4 November 1950 ('the Convention') has special significance in that respect.” 
Wyrok z 18 grudnia 1997 r., Daniele Annibaldi v. Sindaco del Comune di Guidonia and Presidente Regione 
Lazio, case C-309/96 (1997) ECR 07493, par. 12. 
602 M. Rosenfeld, Comparing … op. cit., s. 40. 
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następnie są potwierdzane w sądach państw członkowskich. I jakkolwiek do atrybutów prawa 

federalnego przynależy bezpośredni skutek, to w przypadku prawa unijnego wywiera ono bezpośredni 

skutek dopiero wówczas, gdy spełnione zostaną określone warunki603. 

Analizując TS jako sąd konstytucyjny należy powiedzieć, że Trybunał orzeka w kwestii 

konstytucyjności prawa wówczas gdy:604 rozstrzyga kwestie sporne pomiędzy instytucjami Unii (art. 

263 akapit 1 TFUE605, art. 265 akapit 1 TFUE606), pomiędzy instytucjami Unii i państwami 

członkowskimi (art. 258 akapit 1 TFUE607, art. 263 akapit 2 TFUE, art. 265 akapit 1 TFUE), a także 

orzeka w sprawie legalności i konstytucyjności unijnego prawa pochodnego w ramach kontroli 

abstrakcyjnej (art. 263 akapit 1 TFUE i art. 263 akapit 4 TFUE) oraz w ramach kontroli konkretnej, 

inicjowanej w drodze przedstawienia pytania prejudycjalnego przez sądy krajowe (art. 267 akapit 1 lit. 

b TFUE608), jak również w ramach kontroli abstrakcyjnej przed promulgacją aktu prawnego (art. 218 

ust. 11 TFUE609). W przypadku procedury art. 263 TFUE (kontrola bezpośrednia i abstrakcyjna), TS 

może unieważnić akt prawny Unii, natomiast w trybie art. 267 TFUE (kontrola pośrednia i konkretna), 

może, co najwyżej orzec, że instrument prawny jest nieważny. 

Inaczej aniżeli sądy w państwach federalnych, TS nie jest uprawniony do orzekania w sprawie 

ważności prawa państw członkowskich (odpowiednio jednostek konstytuujących). W prawie unijnym 

brak jest procedur, które byłyby tożsame z procedurami kontroli abstrakcyjnej i konkretnej prawa 

jednostek konstytuujących w sprawie ważności (legalności) i zgodności z prawem federalnym. 

Niemniej jednak, TS będąc obligatoryjnym i ostatecznym sędzią we wszystkich sprawach dotyczących 

stosowania prawa unijnego (art. 19 TUE610, art. 344 TFUE611), otrzymał stosowne uprawnienia w 

ramach procedury art. 258 TFUE, art. 259 TFUE612 i art. 267 TFUE, by móc skutecznie gwarantować 

stosowanie się państw członkowskich do unijnego porządku prawnego. Podkreślić należy, że 

uprawnienia te wyraźnie odróżniają TS od sądu międzynarodowego, którego jurysdykcja nie jest 

obligatoryjna i nadają TS (przynajmniej w praktyce) kompetencje, które są porównywalne z 

kompetencjami jakimi dysponują federalne sądy konstytucyjne613. Dodać należy, że art. 258 TFUE i 

                                                 
603 Warunki dla bezpośredniego skutku zostały wypracowane w orzecznictwie TS, gdzie znajdujemy: norma 
prawna (1) dotyczy jednostek (osoby fizyczne i prawne), (2) nakłada jasne i jednoznaczne zobowiązania na 
państwa członkowskie, (3) jest bezwarunkowa, innymi słowy jej realizacja nie zależy od jakichkoliwek 
pozytywnych działań podejmownych zarówno przez Unię jak i przez państwa członkowskie. Zob. wyrok z 4 
grudnia 1974 roku, Yvonne van Duyn przeciwko Home Office, sprawa 41/74, Zb. Orz. (1974) 01337, a także: 
wyrok z 8 kwietnia 1976 roku, Gabrielle Defrenne przeciwko Société anonyme belge de navigation aérienne 
Sabena, sprawa 43/75, Zb. Orz. (1976) 00455, zob. też: J. Rinze, The role … op. cit., s. 435. 
604 J. Rinze, The role … op. cit., s. 430-431. 
605 Art. 173 akapit 1 TEWG (art. 230 akapit 1 TWE). 
606 Art. 175 akapit 1 TEWG (art. 232 akapit 1 TWE). 
607 Art. 169 TEWG (art. 226 TWE). 
608 Art. 177 akapit 1 lit. b TEWG (art. 234 akapit 1 lit. b TWE).  
609 Art. 228 ust. 2 TEWG (art. 300 ust. 6 TWE). 
610 Art. 164 TEWG (art. 220 TWE). 
611 Art. 219 TEWG (art. 292 TWE). 
612 Art. 170 TEWG (art. 227 TWE). 
613 Przykładowo do federalnych sądów konstytucyjnych należą wyspecjalizowane sądy konstytucyjne Austrii i 
Niemiec oraz SN USA będący zarazem sądem jurysdykcji ogólnej. Weiler i Haltern definiują TS UE jako 
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art. 259 TFUE zawierają podobną procedurę do tej, regulującej rozstrzyganie konfliktów 

instytucjonalnych pomiędzy federacją a jednostkami konstytuującymi przed federalnymi sądami 

konstytucyjnymi, z kolei procedura art. 267 TFUE, który znajduje coraz większe zastosowanie przed 

TS, czyni możliwym pośrednie orzekanie w sprawie zgodności prawa państw członkowskich z 

prawem Unii614. 

Wreszcie należy odnotować, że TS orzekając w sprawie niewywiązywania się przez państwo 

członkowskie z przyjętych na siebie zobowiązań prawa unijnego, nie może orzec o nieobowiązywaniu 

aktu prawa krajowego (czy też idąc dalej usunięciu z obrotu prawnego). W ramach procedur art. 258 

TFUE i art. 259 TFUE, Trybunał może jedynie stwierdzić, że państwo członkowskie nie wywiązało 

się ze swoich zobowiązań. Dodać należy, że państwo członkowskie jest zobowiązane na mocy art. 260 

TFUE615 do przedsięwzięcia wszelkich koniecznych środków w celu zastosowania się do orzeczenia 

Trybunału, które mogą sprowadzać się do zakazania stosowania prawa krajowego, jako prawa 

niezgodnego z prawem UE, co w praktyce daje taki sam skutek jak unieważnienie krajowego aktu 

prawnego616. Jednakże słabym punktem procedury art. 258 TFUE i art. 259 TFUE, niezależnie od 

tego, że nie mogą z nich korzystać jednostki i charakteryzują się złożonymi wymogami 

proceduralnymi jest to, że w przypadku niezastosowania się do orzeczenia Trybunału przez państwo 

członkowskie, nie została przewidziana procedura egzekucyjna. Remedium stanowić może art. 260 

ust. 2 TFUE stanowiący o karach pieniężnych, w sytuacji gdy państwo członkowskie nie stosuje się do 

orzeczenia TS. Jednakże pomimo wszystkich słabych punktów uważa się, że art. 258 TFUE i art. 259 

TFUE dostarczają skutecznych procedur, w ramach których TS może orzekać w sprawie 

konstytucyjności i stosowania prawa państw członkowskich, i w tym też zakresie – zdaniem Jensa 

Rinze – Trybunał funkcjonuje podobnie jak federalny sąd konstytucyjny617. 

Obok art. 258 TFUE i art. 259 TFUE, art. 267 TFUE dotyczący orzeczeń prejudycjalnych w 

sprawie ważności i interpretacji prawa unijnego, orzeczeń wydawanych na wniosek sądów państw 

członkowskich, dostarcza drugiego środka proceduralnego, umożliwiającego orzekanie, chociaż w 

sposób pośredni, w sprawie konstytucyjności, i.e. zgodności prawa państw członkowskich z prawem 

Unii618. W ramach procedury pytań prejudycjalnych, TS dostarcza wykładni prawa unijnego i 

                                                                                                                                                         
“ultimate umpire of the system”. Zob. J.H.H. Weiler, U.R. Haltern, Autonomy of the Community Legal Order – 
Through the Looking Glass, “Harv. Int'l. L. J.”, vol. 37, no. 2, Spring 1996, s. 416. 
614 J. Rinze, The role … op. cit., s. 436. 
615 Art. 171 TEWG (art. 228 TWE). 
616 J. Rinze, The role … op. cit., s. 437-438. 
617 Ibidem, s. 439 „(…) the European Court of Justice functions as a federal constitutional Court would function 
in a federal system.” Zob też: M. Cartabia, A Pluralistic Europe of Rights [w:] The European Court of Justice 
and the autonomy of the member state, H.-W Micklitz., B. de Witte (eds), Intersentia, Cambridge, Antwerp, 
Portland 2012, s. 262. 
618 Procedura art. 177 TEWG (art. 267 TFUE) ma przede wszystkim na celu dostarczenie jednolitej wykładnii 
prawa UE oraz umożliwienie jednostkom, aczkolwiek w sposób pośredni, powoływanie się na prawo unijne. 
Zob. też: J.C. Cohen, The European … op. cit., s. 450. Twierdzenie, że jednostka może powoływać się na swoje 
prawa gwarantowane w traktatach stanowi pewne uproszczenie, bowiem w ramach procedury art. 267 TFUE to 
czy kwestia prawna zostanie przedstawiona Trybunałowi zależy od sędziów orzekających w konkretnej sprawie. 
Natomiast osoba fizyczna lub prawna może dochodzić swoich praw w ramach procedury, która umożliwia 
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powstrzymuje się od podejmowania decyzji odnośnie do zgodności prawa państw członkowskich z 

prawem Unii. Tak więc, Trybunał nie może orzekać bezpośrednio w sprawie zgodności prawa państw 

członkowskich z prawem Unii, jak to czynią sądy konstytucyjne w państwach federalnych, jednakże z 

uwagi na to, że sądy państw członkowskich, co do zasady, stosują się do orzeczeń Trybunału, zatem 

orzeczenia Trybunału w ramach procedury art. 267 TFUE wywierają w praktyce taki sam skutek co 

kontrola konkretna (inter partes) prawa jednostek konstytuujących w państwie federalnym, 

wykonywana przez federalny sąd konstytucyjny619. 

Wypowiadając się pośrednio odnośnie do zgodności prawa państw członkowskich z prawem 

UE, TS stosuje metodę, którą Jens Rinze nazywa metodą względnie abstrakcyjną (relative abstract 

method)620. Zdaniem J. Rinze, TS w ramach procedury art. 267 TFUE nie interpretuje prawa unijnego 

in abstracto, jak to czyni federalny sąd konstytucyjny w ramach kontroli abstrakcyjnej (ex parte) 

zgodności prawa jednostek konstytuujących z prawem federacji, bowiem interpretując prawo unijne 

zawsze ma na uwadze konkretną sprawę i konkretne pytania przedłożone przez sądy krajowe621. 

Skuteczność procedury stosowanej w ramach art. 267 TFUE zależy przede wszystkim od 

gotowości sądów państw członkowskich do współpracy z TS, ponieważ to sądy krajowe kierują do 

Trybunału pytania prejudycjalne, a następnie stosują się do jego orzeczeń. Niezastosowanie się do 

orzeczeń Trybunału stanowi naruszenie zobowiązań traktatowych, co z kolei może skutkować 

postępowaniem przed TS w ramach procedury art. 258 TFUE622. Tak więc pomimo, że skuteczność 

działań Trybunału zależy przede wszystkim od współpracy z sądami państw członkowskich, TS 

wykorzystuje możliwości jakie daje art. 267 TFUE, by gwarantować konstytucyjność prawa państw 

członkowskich. W niektórych pracach poświęconych temu zagadnieniu prezentowany jest punkt 

widzenia, że orzeczenia jakie wydaje Trybunał integrują się z prawem unijnym i nie mają wyłącznie 

waloru obligatoryjnych precedensów w państwach członkowskich, lecz stawiane są wyżej aniżeli 

prawo krajowe, zwłaszcza jeśli idzie o orzeczenia wydawane przez sądy najwyższe623. 

Funkcjonowanie UE napotykałoby na znaczne trudności gdyby TS nie sprawował jurysdykcji 

w trybach przewidzianych w art. 258 TFUE i art. 259 TFUE oraz art. 267 TFUE, by móc orzekać w 

sprawie konstytucyjności prawa państw członkowskich. Metody stosowane przez Trybunał 

przypominają z racji swoich praktycznych skutków (pomimo różnicy w teorii), konkretną i 

                                                                                                                                                         
pociągnięcie państwa do odpowiedzialności odszkodowawczej. I jak trafnie zauważa Daniel J. Meltzer „State 
liability may be viewed as an important remedy for individuals whose rights have been infringed, as an important 
tool for enforcing the supremacy of federal law, and as a politically sensitive sanction that threatens the 
legitimate interests of member states.” D.J. Meltzer, Member … op. cit., s. 40-41. 
619 J. Rinze, The role … op. cit., s. 339-440. 
620 Ibidem, s. 440. 
621 Ibidem, s. 440-441. 
622 Jedną z podstawowych zasad na której Unia opiera swoje działania jest zasada lojalności czy też lojalnej, 
szczerej współpracy (community loyalty/sincere cooperation/Gemeinschaftstreue/federal comity), zobowiązująca 
państwa członkowskie, w tym organy władzy publicznej, do lojalnej współpracy z instytucjami Unii. 
623 M. Cappelletti., D. Golay, Le pouvoir ... op. cit., s. 352. 
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abstrakcyjną kontrolę konstytucyjności prawa, wykonywaną przez federalne sądy konstytucyjne624. 

System prawny, zarówno w unii federalnej jak i transnarodowej, musi dopuszczać scentralizowaną 

kontrolę prawa federalnego lub transnarodowego, pozostając jednocześnie elastycznym i wyczulonym 

na żądania (potrzeby) różnorodności i narodowej autonomii625. I wszędzie tam, gdzie w traktatach brak 

jest cech pisanej konstytucji, tam też Trybunał pełnił rolę sądu konstytucyjnego626. Taka dynamiczna 

interpretacja traktatów wynika z podejścia charakterystycznego dla odczytywania tekstu 

konstytucyjnego, który z natury swojej nie może się łatwo poddawać zmianom, i który tym samym 

wymaga bardziej elastycznego podejścia przy interpretacji, niż byłoby to właściwe dla zwykłego 

ustawodawstwa627. 

4.5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tle porównawczym 

Mówiliśmy już o powiązaniu prawa wspólnotowego (unijnego) i prawa krajowego (państw 

członkowskich), o ich postępującej wraz z procesem integracji interferencji i współzależności. W tym 

kontekście celowym będzie przybliżenie pozycji TS na szerszym tle, odnosząc się do uznanych 

wzorców, rozwiązań systemowych. Jak zostało wykazane, rozwiązania jakie zostały przyjęte w UE, 

zwłaszcza w odniesieniu do TS, najbliższe wydają się być tym, mającym zastosowanie w strukturach 

federalnych, a zwłaszcza tym, właściwym dla SN USA628. W przypadku struktur tak odmiennych jak, 

z jednej strony, państwo federalne, a z drugiej, niepaństwowa wspólnota państw i narodów, wydawać 

by się mogło, że trudno o dobrą analogię. Jednakże, pomimo istotnych różnic formalnych, w sensie 

funkcjonalnym rzeczone struktury mają wiele elementów wspólnych, chociażby z uwagi na fakt, że są 

oparte na fundamencie zasady federalnej. Zestawiając SN USA i TS UE należy przede wszystkim 

                                                 
624 W polskim piśmiennictwie naukowym w sprawie konstytucjonalizacji prawa wspólnotowego (unijnego) 
wypowiedział się m.in. T.T. Koncewicz. Do konstytucyjnych funkcji Trybunału zaliczył: (1) kontrolę legalności 
i konstytucyjności aktów prawa pochodnego, gdzie kryterium kontroli stanowi traktat, i.e. kontrolę realizowaną 
w oparciu o art. 230 TWE (art. 263 TFUE) w ramach skargi o unieważnienie aktu prawnego; (2) procedurę art. 
234 TWE (art. 267 TFUE), i.e. orzeczenia prejudycjalne oraz (3) procedurę art. 241 TWE (art. 277 TFUE). 
Zdaniem Koncewicza kluczowe postanowienia dla orzecznictwa konstytucyjnego TS znajdują się w art. 220 
TWE (art. 19 TUE [Lizbona]); twierdzi też, że konstytucyjną funkcją Trybunału jest gwarantowanie równowagi 
instytucjonalnej w oparciu o procedurę art. 230 TWE (art. 263 TFUE), a także gwarantowanie właściwego 
rozdziału kompetencji pomiędzy Wspólnotami (Unią) i państwami członkowskimi. Konstytucyjny charakter ma 
także kontrola prewencyjna wykonywana w oparciu o art. 300 ust. 6 TWE (art. 218 ust. 11 TFUE) w ramach 
której Trybunał dokonuje kontroli konstytucyjności umów międzynarodowych zawieranych przez WE (UE), a 
także kontrola w sprawie ochrony praw podstawowych. Katalog ten należy uzupełnić o zapewnianie jednolitej 
interpretacji postanowień traktatowych, co Trybunał czyni w ramach procedury art. 234 TWE (art. 267 TFUE), a 
także przestrzegania i wykonywania zobowiązań jakie nakłada TWE (TFUE) na państwa członkowskie w 
oparciu o procedurę art. 226 TWE (art. 258 TFUE). Zdaniem Koncewicza konstytucyjnym wkładem Trybunału 
jest także wypracowanie zasady bezpośredniego skutku i pierwszeństwa prawa wspólnotowego (unijnego), 
uzupełnionych o katalog praw podstawowych. Zob. T.T. Koncewicz, Zasada ... op. cit., s. 606-698. 
625 M. Cappelletti, P.J. Kollmer, J.M. Olson (eds), The Judicial … op. cit. s. 315. 
626 F.G. Jacobs, Is the Court of Justice of the European Communities a Constitutional Court? [w:] Constitutional 
adjudication in European Community and national law, Essays for the Hon. Mr. Justice T.F. O'Higgins, D. 
Curtin, D. O'Keeffe (eds), Butterworth, Dublin 1992, s. 29. 
627 Ibidem, s. 30. 
628 Można się również odwołać do rozwiązań niemieckich, jako nam bliższych, chociaż wydaje się, że lepszym 
wzorcem dla TS jest SN USA, bowiem w obu przypadkach mamy do czynienia z sądami jurysdykcji ogólnej, 
orzekającymi w ramach zdecentralizowanego modelu kontroli konstytucyjności prawa, natomiast FTK jest 
sądem wyspecjalizowanym, działającym w ramach modelu skoncentrowanej kontroli konstytucyjnosci prawa. 
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powiedzieć, że zarówno SN jak i TS są sądami jurysdykcji ogólnej, w ramach której dokonują kontroli 

konstytucyjności prawa, mającej zdecentralizowany charakter, i podobnie jak niegdyś SN, tak obecnie 

TS odgrywa ważną rolę integrującą, wypracowując zasady, które legły u podstaw UE. 

TS i SN charakteryzuje wiele elementów, które można uznać za wspólne, chociaż występują 

pomiędzy nimi także istotne różnice. Należy przede wszystkim powiedzieć, że TS i SN funkcjonuje w 

innym otoczeniu politycznym i instytucjonalnym. TS jest sądem transnarodowym, podczas gdy SN 

jest sądem narodowym. Nie mniej ważne jest to, że oba sądy mają swoje umocowanie w różnych 

rozwiązaniach systemowych, a mianowicie w systemie common law właściwym dla USA oraz w 

systemie civil law swoistym dla UE i większości państw europejskich629. Podobnie też sprawa 

przedstawia się w kwestii praw jednostek. Niezależnie od wspólnych elementów, również i na tym 

polu dają się zauważyć istotne różnice, spowodowane m.in. tym, że prawa w USA są bardziej 

powiązane ze szczególnym kontekstem konstytucyjnym, a także nieco innym systemem wartości630. 

Osobnym obszarem jest ustawodawstwo dotyczące niedyskryminacji, które może stać się wzorcem dla 

działań podejmowanych w UE631. Obszarem na którym widoczny jest także wpływ ustawodawstwa 

USA na prawo UE jest prawo konkurencji. Będziemy musieli uznać też, że TS, podobnie jak SN, 

zasługuje na miano judicial review court, tzn. że jest organem wymiaru sprawiedliwości, 

uprawnionym do tego, by unieważniać akty prawne innych gałęzi władzy632. TS jest również 

kompetentny do rozwiązywania konfliktów pomiędzy różnymi gałęziami władzy oraz pomiędzy 

rządem centralnym (odpowiednio Unią) i peryferiami (odpowiednio państwami członkowskimi)633. I 

podobnie jak orzeczenia SN, orzeczenia TS są wiążące dla sądów państw członkowskich, tyle tylko, że 

nie de iure lecz de facto634. 

                                                 
629 Uważa się, że prawo zwyczajowe (common law) jest prawem precedensowym (case law), podczas gdy prawo 
stanowione (civil law) jest prawem ustawowym/kodeksowym (statutowy law). Tradycja prawa precedensowego 
kładzie nacisk na prawa ponadustwowe (suprastatutory), i.e. na prawa naturalne, natomiast prawo stanowione 
jest prawem pozytywnym, gdzie ustawy są źródłem praw. Sędziowie common law stosują metodę stare decisis, 
case by case, włączanie i wykluczanie oraz analogię, podczas gdy sędziowie civil law pracują z tekstem ustawy. 
Uważa się również, że common law ma charakter kontradyktoryjny, podczas gdy civil law jest inkwizycyjne. 
Jednakże rzeczywistość jest dużo bardziej złożona niż prawo, które ma wyznaczać granice deliktu, i brak w niej 
jednoznacznych podziałów. I tak – zdaniem Martina Shapiro – przytoczone tutaj twierdzenia są bliższe fałszu 
aniżeli prawdy. Zob. Martin Shapiro, The Success … op. cit., s. 207. Na temat roli sądów w systemie civil law i 
common law, zob. E. McWhinney, The courts in the civil and in the common law systems, and the rôle of judicial 
policy-making [w:] Federalism and Supreme Courts and the Integration of Legal Systems,  
E. McWhinney, P. Pescatore (eds), UGA, Heule-Bruxelles-Namur 1973, s. 39-53. 
630 Jako przykład może posłużyć podejście w USA do instytucji kary śmierci oraz do wolności słowa. Zob. F.G. 
Jacobs, Judicial Dialogue and the Cross-Fertalization of Legal Systems: the European Court of Justice, “Tex. 
Int'l L. J.”, vol. 38, no. 3, 2003, s. 554. 
631 Loc. cit. 
632 E.A. Young, Protecting Member State Autonomy in the European Union: Some Cautionary Tales from 
American Federalism, “N.Y.U. L. Rev.”, vol. 77, no. 6, December 2002, s. 1630. TS może kontrolować 
legalność aktów prawnych wydawanych przez instytucje unijne, nie może natomiast unieważniać aktów 
prawnych państw członkowskich. 
633 M. Shapiro, The European Court of Justice [w:] The Evolution of EU Law, P. Craig, G. de Búrca (eds), OUP, 
Oxford 1999, s. 321. 
634 E.A. Young, Protecting … op. cit., s. 1631. W prawie UE na próżno by szukać postanowienia stanowiącego o 
związaniu sądów państw członkowskich orzeczeniami TS, chociaż zobowiązanie takie można wyinterpretować z 
zasady zobowiązującej instytucje Unii, jak i państwa członkowskie do lojalnej współpracy. 
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Podobnie jak w większości państw europejskich, również w samej UE obecna jest tradycja 

prawa kodeksowego, co nie zmienia faktu, że działania Trybunału bliższe są tradycji prawa 

precedensowego. Cytując Johna McCormicka, TS jest common law court635, zwłaszcza w świetle 

orzeczeń ustanawiających zasadę bezpośredniego skutku, zasadę pierwszeństwa czy wreszcie katalog 

praw podstawowych636. To rozwijające się prawo sędziowskie (judge-made law) odgrywało istotną 

rolę w określaniu stosunku pomiędzy prawem wspólnotowym (następnie unijnym), a prawem państw 

członkowskich, wzmacniając normy stanowione na poziomie europejskim637. 

Zarówno amerykański jak i europejski porządek prawny, oparte są na szczególnym stosunku, 

jaki łączy całość z częściami składowymi (jednostki konstytuujące, państwa członkowskie), mającym 

wpływ na wykonywanie władzy publicznej. TS nie ma możliwości bezpośredniego orzekania w 

kwestii ważności aktów prawnych państw członkowskich, będąc zależnym od sędziów państw 

członkowskich, czy, a jeśli tak to jak dalece zastosują się do orzeczeń Trybunału638. Cechą 

odróżniającą TS od SN jest nieobecność jurysdykcji apelacyjnej, pozwalającej na odwoływanie się od 

orzeczeń sądów państw członkowskich639; nie ma też równoległego systemu sądów unijnych, co 

sprawia, że egzekwowanie prawa europejskiego opiera się na współpracy z sądami państw 

członkowskich640. Z drugiej strony, TS wykonuje swoje zadania (integracja prawna Wspólnot/Unii) 

startując z bardzo słabej pozycji instytucjonalnej, brak jest bowiem zależności hierarchicznej 

pomiędzy sądami Unii. Formalnie rzecz biorąc, TS nie zajmuje kluczowej pozycji w systemie 

jurydycznym (stojąc na jej szczycie), traktat nie mówi też nic na temat skutków prawnych orzeczeń 

                                                 
635 J. McCormick, The European Union. Politics and Policies, 2nd ed., Westview Press, Boulder Co. 1999,  
s. 167. 
636 E.A. Young, Protecting … op. cit., s. 1631. Zdaniem Krzysztofa Wójtowicza, TS opierając się na doktrynie 
acte éclairé, nadaje swoim orzeczeniom moc precedensów. Zob. K. Wójtowicz, Współpraca … op. cit, s. 219. 
637 M. Shapiro, The European … op. cit., s. 333. 
638 TS wykorzystał procedurę pytań prejudycjalnych art. 177 TWE (art. 352 TFUE), która pozwala na udzielanie 
wiążącej wykładni prawa wspólnotowego (unijnego) w odpowiedzi na zapytania prejudycjalne przedkładane 
przez sądy państw członkowskich, zob. wyrok z 5 lutego 1963 r. NV Algemene Transport- en Expeditie 
Onderneming van Gend & Loos przeciwko Nederlandse administratie der belastingen, sprawa 26-62, Zb. Orz. 
(1963) 00003, zob. też: wyrok z 13 lutego 1985 r., Françoise Gravier v. City of Liège, case 293/83 (1985) ECR 
00593. Natomiast w orzeczeniu Simmenthal TS powiedział, że na mocy art. 5 TEWG (art. 4 ust. 3 TFUE) sądy 
państw członkowskich winny odmówić zostosowania prawa krajowego sprzecznego z prawem wspólnotowym 
(unijnym), zob. wyrok z 9 marca 1978 r., Amministrazione delle Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA., 
sprawa 106/77, Zb. Orz. (1978) 00629, pkt 21-24. 
639 W Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z tzw. sądowniczym dualizmem (judicial dualism), który 
charakteryzuje się tym, że system sądów federalnych współistnieje z 50 systemami sądów stanowych, z kolei 
sądownictwo apelacyjne SN zapewnia konieczną jednolitość w interpretacji i stosowaniu prawa. Zob. też: opinia 
sędziego Story w sprawie Martin v. Hunter’s Lessee, 14 U.S. 304, 347-348 (1816), w której czytamy: “A motive 
of another kind, perfectly compatible with the most sincere respect for State tribunals, might induce the grant of 
appellate power over their decisions. That motive is the importance, and even necessity, of uniformity of 
decisions throughout the whole United States upon all subjects within the purview of the Constitution.” 
640 Zob. K. Lenaerts, Two hundred years of U.S. Constitution and thirty years of EEC Treaty. Outlook for a 
comparison [w:] Two hundred years of U.S. Constitution and thirty years of EEC Treaty, K. Lenaerts (ed.), 
Kluwer Law and Taxation, Brussels 1988, s. 8-9. 
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Trybunału. W tym stanie rzeczy, Trybunał chcąc osiągnąć swój cel zmuszony jest do poszukiwania 

oparcia we współpracy z sądami państw członkowskich, o którą zabiegał od samego początku641. 

Nie można nie zauważyć, że analogicznie jak SN, TS rozstrzyga kwestie dotyczące podziału 

kompetencji, zarówno wertykalnego (UE vs. państwa członkowskie) jak i horyzontalnego (pomiędzy 

instytucjami unijnymi), który uwidacznia się na gruncie zasady równowagi instytucjonalnej. I o ile SN 

rozstrzyga spory odnoszące się do podziału kompetencji pomiędzy trzema oddzielnymi, a zarazem 

równorzędnymi gałęziami władzy, o tyle TS rozstrzyga spory odnoszące się do poziomego podziału 

kompetencji pomiędzy Radą, KE i PE. Jednakże tym, co najbardziej różniło USA i UE, był brak 

katalogu praw podstawowych. Sytuacja uległa zmianie wraz z wejściem w życie TL, który nadał 

wiążącego charakteru KPP, chociaż należy odnotować fakt, że brak katalogu praw podstawowych nie 

był w stanie przeszkodzić TS w wypowiadaniu się na temat ochrony praw jednostek, co też czynił, 

znajdując inspirację i oparcie we wspólnych tradycjach konstytucyjnych państw członkowskich i 

ogólnych zasadach prawa. Ponadto, ani TS ani SN, nie są sądami wyspecjalizowanymi, których 

zadaniem byłoby wypowiadanie się w materii konstytucyjności prawa. I analogicznie jak w przypadku 

orzeczeń TS, wiążący charakter decyzji SN nie zawsze jest sprawą oczywistą642. 

Wniosek stąd, że ani TS UE ani też SN USA nie zostały pomyślane jako sądy konstytucyjne, 

co nie stanowiło przeszkody by angażowały się na szeroką skalę w kontrolę konstytucyjności prawa. 

Nadto, TS jak i SN, pełnią funkcje sądów zarówno pierwszej jak i ostatniej instancji643, są też sądami 

niewyspecjalizowanymi, sprawującymi ogólną jurysdykcję – cecha charakterystyczna dla systemu 

common law nie zaś dla systemu civil law. I tu dochodzimy do podstawowej różnicy pomiędzy TS UE 

i SN USA, która sprowadza się do tego, że SN jest sądem narodowym, w państwie posiadającym 

pisaną konstytucję, natomiast TS jest sądem transnarodowym, funkcjonującym w otoczeniu prawnym, 

gdzie nie ma konstytucji, która byłaby tożsama z Konstytucją USA644.  

Inaczej aniżeli SN, TS jest bytem traktatowym nie konstytucyjnym. Spoczywają na nim tak 

ważne zadania jak m.in.: czuwanie nad przestrzeganiem i poszanowaniem prawa, interpretowanie 

postanowień traktatowych i prawa pochodnego oraz orzekanie w sprawie ważności aktów prawa 

pochodnego. Warto też przypomnieć różnice pomiędzy traktatami, które są klasycznymi umowami 

międzynarodowymi, regulującymi stosunki zewnętrzne pomiędzy układającymi się stronami a 

                                                 
641 Zob. J. Komárek, Federal elements in the Community judicial system: Building coherence in the Community 
legal order, CMLR, vol. 42, iss. 1, 2005, s. 10. Mając na uwadze to, że do TS kierowane są sprawy w trybie 
odwoławczym oraz to, że TS pozostaje właściwy do orzekania w najważniejszych sprawach, zarówno natury 
konstytucyjnej, jak i tych, mających wpływ na jednolitość systemu prawnego Unii, można argumentować, że TS 
stoi na szczycie hierarchii sądowniczej UE, chociaż brakuje podobnego związania sądów państw członkowskich, 
tworzących system sądowniczy Unii. 
642 Zob. orzeczenie z 1816 roku w sprawie Martin v. Hunter’s Lessee, 14 U.S. 304, 324-325 (1816), gdzie SN 
USA nie zgodził się ze stanowiskiem sądu apelacyjnego stanu Wirginia (Virginia Court of Appeals 1815), który 
co prawda zaakceptował związanie Konstytucją USA, odmówił natomiast związania decyzją SN. 
643 M. Rosenfeld, Comparing … op. cit. s. 618. 
644 Ibidem, s. 619. 
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konstytucjami, które regulują sprawy wewnątrzpaństwowe645. Zatem z formalnego punktu widzenia 

TS nie posiada legitymacji do orzekania w kwestii konstytucyjności prawa, ani też do angażowania się 

w wykładnię norm o randze konstytucyjnej646. Jednakże bliższy ogląd praktyki stosowanej przez 

niektóre organizacje międzynarodowe pozwala skonstatować, że wiele współczesnych traktatów jak 

np. EKPCiPW czy TFUE, regulują sprawy, które są bardziej wewnętrzne niż zewnętrzne z 

perspektywy państw, wywierając znacznie większy wpływ na stosunki pomiędzy obywatelami a 

państwem, niż na stosunki pomiędzy wysokimi układającymi się stronami. Nadto Trybunał 

EKPCiPW, który podobnie jak TS nie jest sądem narodowym lecz transnarodowym, podejmuje 

działania, które zbliżone są do rozstrzygania o prawach konstytucyjnych647. W przypadku UE, traktaty 

regulują zarówno sprawy zewnętrzne jak i wewnętrzne Unii, natomiast TS odgrywa ważną rolę w 

poszerzaniu i pogłębianiu ponadnarodowego porządku prawnego. 

Z uwagi na podobieństwa pomiędzy TS, który pełni takie same lub bardzo zbliżone funkcje do 

tych, wykonywanych przez SN (zarówno jeśli chodzi o wertykalny jak i horyzontalny podział władzy i 

kompetencji), można przyjąć, że TS wykonuje funkcje właściwe dla sądu konstytucyjnego, orzekając 

w sprawie konstytucyjności prawa. Tak więc, ani to, że TS jest sądem transnarodowym ani też to, że 

działa w oparciu o podstawy traktatowe nie zaś konstytucyjne, nie stanowi większej przeszkody, by 

Trybunał mógł orzekać w sprawie konstytucyjności prawa. Zarówno TFUE (wcześniej TWE) jak i 

prawo pochodne, a także orzecznictwo TS, przynoszą wystarczającą ilość pisanych i niepisanych, 

sądownie sankcjonowanych norm, rządzących wertykalnym i horyzontalnym podziałem władzy i 

kompetencji, i w tym zakresie UE posiada ekwiwalentny, złożony i wysublimowany porządek 

konstytucyjny, porównywalny z porządkami konstytucyjnymi w państwach federalnych648. 

Reasumując, zarówno TS jak i SN nie są wyspecjalizowanymi sądami konstytucyjnymi lecz 

sądami mającymi ogólną jurysdykcję, rozstrzygającymi m.in. spory natury konstytucyjnej, przy czym 

dla większości spraw mających charakter konstytucyjny TS pozostaje sądem pierwszej i zarazem 

ostatniej instancji649. Nadto, wiążący charakter orzeczeń, zarówno SN jak i TS, nie jest ani 

automatyczny ani oczywisty, m.in. z uwagi na polityczne i instytucjonalne ramy w jakich każdy z nich 

funkcjonuje. Dodać należy, że TS może być bardziej podatny na wpływy z zewnętrz chociażby 

dlatego, że od sądów państw członkowskich zależy czy zastosują się do orzeczeń Trybunału, a czynią 

to w ramach współpracy sądowniczej oraz zobowiązania do lojalnej współpracy650. Tym co ponadto 

                                                 
645 Zob. też: M. Rosenfeld, The European treaty–constitution and constitutional identity: A view from America, 
“Int'l J. Const. L”, vol. 3, iss. 2-3, May 2005. 
646 M. Rosenfeld, Comparing … op. cit., s. 621. 
647 M. Shapiro, The Success … op. cit., s. 201, zob. też: G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie 
Europy i Unii Europejskiej, WAiP, Warszawa 2007. 
648 M. Rosenfeld, Comparing … op. cit., s. 623. 
649 Zob. sprawa Chernobyl dotycząca horyzontalnego podziału kompetencji (wyrok z 22 maja 1990 roku, 
Parlament Europejski przeciwko Radzie Wspólnot Europejskich, sprawa C-70/88, Zb. Orz. (1990) I-02041). 
650 Mając na uwadze to, że ani TS UE ani też SN USA nie zostały ustanowione jako sądy konstytucyjne, zatem 
wypowiadając się w kwestii konstytucyjności prawa stają w obliczu wyzwań związanych z legitymizacją swoich 
działań. W przypadku SN wysuwane zastrzeżenia znajdują oparcie na dwóch podstawach, mianowicie: rozdziału 
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odróżnia TS od SN, niezależnie od tego, że ten pierwszy jest sądem transnarodowym, podczas gdy ten 

drugi jest sądem narodowym jest to, że z punktu widzenia systemu prawnego, TS jest sądem prawa 

kodeksowego (civil law court), inaczej niż SN, który funkcjonuje w tradycji prawa precedensowego 

(common law court), zważywszy jednak na sposób funkcjonowania Trybunału, wydaje się, że jest on 

bliższy tradycji common law. 

Do najbardziej skutecznych i rozległych jurysprudencji konstytucyjnych należy sądownictwo 

konstytucyjne USA, RFN oraz UE. Każde z nich oparte jest na podziale władzy, przy czym 

sądownictwo konstytucyjne USA i RFN charakteryzuje również element ochrony praw jednostek, 

natomiast w UE element ten wydaje się być najsłabszy, chociaż wraz z wiążącym charakterem KPP 

dokonała sie w tym obszarze istotna zmiana. Należy też odnotować, że zarówno USA jak i UE zostały 

ustanowione m.in. po to, by czerpać korzyści płynące z rozległej strefy wolnego handlu, co mogło 

zostać osiągnięte poprzez utworzenie federalnego lub transnarodowego systemu politycznego. W obu 

przypadkach sądy w drodze orzecznictwa starały się wspierać wolny handel (i nadal to czynią), co z 

kolei wpływa tonizująco na sporadyczne sprzeciwy ze strony państw członkowskich i umacnia nowe 

instytucje centralne 651. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
władzy i argumentu niewiększościowego (counter majoritarian argument). Po pierwsze, z uwagi na to, że 
wszystkie trzy władze są równorzędne, zatem władza wykonawcza jak i władza ustawodawcza winny mieć 
również prawo do interpretowania zapisów konstytucji, podobnie jak władza sądownicza; po drugie, dożywotni 
sędziowie, niepochodzący z wyborów, nie powinni dyktować polityki, która nie może (a jeśli tak, to jest to 
bardzo trudne) być następnie zmieniona. Konstytucyjna architektura jest zbudowana w oparciu o zasadę checks 
and balances, co oznacza, że gdy Kongres nie zgadza się z zaproponowaną wykładnią, może przegłosować 
orzeczenie SN, natomiast w przypadku Konstytucji w grę wchodzi wyłącznie jej zmiana, co nie jest łatwe do 
przeprowadzenia. Nadto kontrola konstytucyjności prawa wykonywana w oparciu o tradycję prawa naturalnego, 
‘przekłada’ prawa człowieka w prawa przyrodzone, które wymykają się kontroli legislatywy oraz innych 
instytucji publicznych (prawa człowieka istnieją poza jakąkolwiek decyzją legislacyjną i powinny być chronione 
przed władzą publiczną, która je narusza). Odnosząc się z kolei do praw podstawowych, uważa się, że są one 
bezwarunkowe i powszechnie obowiązujące, przy czym inaczej aniżeli prawo naturalne, pozwalają na 
różnorodność interpetacyjną, zgodnie z tradycją lokalną. I tutaj pojawia się miejsce dla sądów konstytucyjnych, 
które rzec można, są sądami prawa naturalnego, a tym samym counter majoritarian argument, który odmawia 
demokratycznej legitymacji takim sądom jest nieuprawniony, bowiem zadaniem sądów konstytucyjnych jest 
wskazywanie na nadużycia i błędy popełniane przez polityczną większość. Zob. M. van Hoecke, Constitutional 
Courts and Deliberative Democracy [w:] The role of constitutional courts in multilevel governance, P. Popelier, 
A. Mazmanyan, W. Vandenbruwaene (eds), Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland 2013, s. 185. Z kolei w 
przypadku TS największe wyzwanie dla legitymizacji jego działań pochodzi ze strony sądów konstytucyjnych 
państw członkowskich, jako że większość z nich stoi na stanowisku, że konstytucja ma najwyższy status i tym 
samym prawo UE winno ustąpić, wówczas gdy pojawi się konflikt, chociaż TS nie podziela tego punktu 
widzenia. W systemach federalnych większość konfliktów daje się łatwo rozwiązywać, a zasada pierwszeństwa 
(czy raczej zasada nadrzędności) sprawia, że konstytucja jednostki konstytuującej winna ustąpić przed 
konstytucją federacji i prawem federalnym, tak jak każde sprzeczne prawo stanowe lub inna regulacja. Inaczej 
sytuacja przedstawia się w UE, która nie dysponuje mechanizmem pozwalającym na rozwiązywanie konfliktów 
pomiędzy prawem UE a normami konstytucyjnymi państw członkowskich, poza kwestionowaną przez krajowe 
sądy konstytucyjne zasadą pierwszeństwa. 
651 M. Shapiro, The Success … op. cit., s. 205-206. 
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„We should not forget that the Constitution is not 
used for establishment or adoption of a hierarchy 
of values – this is the role of Church. Constitutions 
are meant to materialize values in form of legal 
norms, to establish the hierarchy of norms and 
rules in the organization of the state. The 
Constitution does not create any economic or 
political system. It only serves to organize the 
State and to create relations between the individual 
and the State. The Constitution is the essence of 
the State and national identity.”652 

5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądy konstytucyjne państw członkowskich 

Pytanie o wzajemne relacje pomiędzy TS UE, z jednej strony, a sądami konstytucyjnymi 

państw członkowskich, z drugiej, jest zarazem pytaniem o relacje jakie łączą prawo państw 

członkowskich i prawo UE, czy szerzej prawo europejskie (TUE, TFUE, KPP, EKPCiPW). Sędzia 

krajowy, w tym sędzia konstytucyjny, staje wobec ograniczeń, które mają swoje źródło nie tylko w 

porządkach prawnych państw członkowskich i UE, lecz również w innych traktatach prawa 

międzynarodowego jak EKPCiPW. Z uwagi na konieczność zawężenia obszaru badań, niniejsze 

rozważania sprowadzać się będą do relacji prawo państw członkowskich a prawo UE, odpowiednio 

sądy konstytucyjne państw członkowskich a TS UE. Podkreślić należy, że wzajemne oddziaływanie 

prawa państw członkowskich, prawa UE i Konwencji, niewątpliwie zyska na znaczeniu wraz z 

przystąpieniem UE do Konwencji, chociaż już teraz Konwencja wywiera znaczący wpływ, jest 

bowiem uwzględniana, wówczas gdy Trybunał zabiera głos w kwestii praw podstawowych. Zatem nie 

tylko sędzia krajowy lecz także sędzia unijny winien uwzględniać ograniczenia jakie narzuca 

Konwencja. I jak zauważa Jürgen Schwarze stajemy przed problemem przyporządkowania, i.e. przed 

pytaniem w jakim stosunku to nowe prawo, które charakteryzuje się wysokim stopniem zwartości oraz 

znacznymi możliwościami sądowego egzekwowania pozostaje do prawa państw członkowskich653. I o 

ile TS już dawno zdefiniował ten stosunek jako pierwszeństwo stosowania prawa wspólnotowego, 

                                                 
652 B. Banaszak, Impact of European Integration on the Law and Constitutional System in Poland, wyd. C.H. 
Beck, Warszawa 2009, s. 72. 
653 J. Schwarze, Das Verhältnis … op. cit., s. 19. 
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także przed prawem konstytucyjnym, to ze strony państw członkowskich, a zwłaszcza ze strony sądów 

konstytucyjnych, spotykamy się z nieco innym rozumieniem granic tegoż przyporządkowania. 

Kwestią rzutującą na wzajemny stosunek pomiędzy prawem państw członkowskich a prawem 

UE jest sposób w jaki państwa członkowskie inkorporują prawo międzynarodowe, w tym prawo UE 

do wewnętrznego porządku prawnego. Jest on określany przez konstytucje państw członkowskich, co 

sprawia, że pozycja prawa unijnego wobec prawa państw członkowskich jest różna, i zależy od tego 

czy miejsce prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym oparte jest na zasadzie 

monizmu czy dualizmu654. I nawet jeśli w większości państw członkowskich znajduje zastosowanie 

teoria dualistyczna, to należy wyraźnie powiedzieć, że prawo unijne obowiązuje w państwach 

członkowskich zgodnie z teorią monistyczną, co z kolei oznacza, że normy prawa unijnego z chwilą 

przyjęcia stają się automatycznie częścią corpus iuris państw członkowskich655. I jak stanowi TS w 

orzeczeniu Simmenthal: 
„(…) bezpośrednio stosowane postanowienia traktatu oraz akty wydawane przez instytucje 

(…) jako integralne elementy porządku prawnego obowiązującego na terytorium każdego z 

państw członkowskich (…).” 656 

Jedną z przeszkód jakie mogą pojawić się w przypadku stosowania prawa międzynarodowego, 

w tym prawa unijnego w porządkach prawych państw członkowskich, jest kolizja pomiędzy, z jednej 

strony, postanowieniami traktatu prawa międzynarodowego, z drugiej natomiast, postanowieniami 

konstytucji państw członkowskich. W związku z tym pojawia się trudność, bowiem większość państw 

członkowskich nie dysponuje mechanizmami pozwalającymi na unikanie potencjalnych konfliktów, 

zatem rozwiązaniem jakie najczęściej ma zastosowanie jest dokonanie zmian w konstytucji657. Inna 

kolizja pojawia się pomiędzy, z jednej strony, prawem międzynarodowym, z drugiej zaś, późniejszą 

ustawą, konflikt, który jest rozwiązywany albo w drodze ‘nieprzeszkadzania’, i.e. nieingerowania w 

normę prawa międzynarodowego (Holandia, RFN, Francja, Belgia), bądź zawieszenia działania prawa 

międzynarodowego658, albo też jego blokowania (Francja do 1975 r., Wielka Brytania)659. 

                                                 
654 S. Biernat, The Status of the Principle of Primacy in the Lisbon Treaty Architecture [w:] Europe's 
constitutional challenges in the light of the recent case law of national constitutional courts. Lisbon and beyond, 
J.M. Beneyto, I. Pernice (eds), Nomos, Baden-Baden 2011, s. 283. 
655 K. Wójtowicz, Istota … op. cit., s. 147, zob. też: D. Lasok, J.W. Bridge, Law and institutions of the European 
Communities, Butterworths, London 1991, s. 338, a także: R. Schütze, On Middle Ground – European 
Community and Public International Law [w:] Highest courts and the internationalisation of law. Challenges 
and changes, S. Muller, M. Loth (eds), Hague Academic Press, The Hague 2009, s. 39. Robert Schütze dowodzi, 
że doktryna samowykonalnych postanowień (self-exection) oraz bezpośredniego skutku (direct effect) jest 
doktryną monistyczną. 
656 Wyrok z 9 marca 1978 r., Amministrazione delle Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA., sprawa 
106/77, Zb. Orz. (1978) 00629, pkt 17. 
657  A. Wyrozumska, Formy … op. cit., s. 89-90. 
658 Sytuację tę dobrze ilustruje przykład Włoch, gdzie prawo lokalne sprzeczne z traktatem jest jednocześnie 
sprzeczne z Konstytucją, przy czym swą skuteczność może utracić dopiero po wydaniu orzeczenia przez Corte 
Costituzionale, natomiast do czasu wydania orzeczenia stosowanie prawa międzynarodowego ulega zawieszeniu. 
Dodać należy, że rozwiązanie, o jakim tutaj mowa, jest kwestionowane przez TS. Zob. wyrok w sprawie 
Simmenthal. 
659 A. Wyrozumska, Formy … op. cit., s. 90. 
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 Podkreślić należy, że sam akt przystąpienia do UE (wcześniej Wspólnot) pociąga za sobą – jak 

pisze Krzysztof Wójtowicz – samoograniczenie suwerennych praw, a w konsekwencji rozdzielenie 

wykonywania atrybutów suwerenności pomiędzy organy państwowe i organizację ponadnarodową, 

rozdział, który winien znaleźć odzwierciedlenie w konstytucji660. Konstytucje państw członkowskich 

zasadniczo respektują tę regułę i wszędzie tam, gdzie w sposób bardzo ogólny pozwalają na 

ograniczenie suwerenności (Francja, Włochy), bądź na przeniesienie praw zwierzchnich (RFN), 

pojawia się potrzeba dodatkowej wykładni, której dokonują sądy konstytucyjne. Natomiast mniejszy 

margines interpretacyjny pozostawiają te postanowienia konstytucji, które wprost zezwalają na 

przeniesienie kompetencji ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych (Holandia, Dania, 

Grecja), lub delegują prawo do ich wykonywania (Belgia, Luksemburg, Hiszpania), przy czym 

delegacja może także mieć miejsce w drodze uznania bezpośrednio wiążącego charakteru norm prawa 

unijnego (Portugalia). Za najbardziej restrykcyjną uważana jest reguła, która polega na udzielaniu 

każdorazowo upoważnienia do przeniesienia kompetencji w traktacie prawa międzynarodowego 

(Irlandia), zaś za najbardziej elastyczne uważane jest rozwiązanie polegające na pozostawieniu decyzji 

samemu parlamentowi, zarówno co do potrzeby jak i zakresu ograniczenia prawa parlamentu do 

regulowania wewnętrznego porządku prawnego (Wielka Brytania) 661. 

 Zdaniem K. Wójtowicza, współistnienie dwóch porządków prawnych może rodzić potencjalne 

konflikty, i z taką właśnie sytuacją możemy mieć do czynienia wówczas, gdy prawo unijne przyznaje 

uprawnienia i nakłada obowiązki na obywateli państw członkowskich w sposób, który jest sprzeczny z 

normą krajową662. Twierdzi ponadto, że konsekwencje związane z funkcjonowaniem prawa unijnego 

w porządkach prawnych państw członkowskich w szczególny sposób uderzają w sądy krajowe, które, 

z jednej strony, stosują ustawodawstwo krajowe (będąc bezwzględnie zobowiązane normą 

konstytucyjną), z drugiej natomiast, winny stosować prawo UE wszędzie tam, gdzie należy zapewnić 

realizację zobowiązania wynikającego z prawa unijnego, albo też uprawnienia, które z prawa unijnego 

wywodzi osoba fizyczna lub prawna. A zatem to w jakim stopniu prawo unijne będzie osiągać swoje 

cele zależy od sądów krajowych663. Dodać należy, że inna jest pozycja sądów konstytucyjnych, inna 

natomiast sądownictwa powszechnego, twierdzi się nawet, że sądy krajowe stały się ‘wspólnikami’ 

TS, jego naturalnymi sojusznikami w egzekwowaniu prawa unijnego664. 

 Podobny punkt widzenia prezentuje Fabian Amtenbrink, zdaniem którego wyzwania dla 

konstytucyjnego porządku prawnego pojawiają się nie tylko w krajowej sferze prawnej, lecz także 

wynikają z prawa ponadnarodowego, co sprawia, że sądy konstytucyjne stają w obliczu potencjalne 

sprzecznych zadań: po pierwsze, winny zapewnić przestrzeganie konstytucyjnego porządku prawnego 

                                                 
660 K. Wójtowicz, Istota … op. cit., s. 156. 
661 Ibidem, s. 156-157 
662 Ibidem, s. 157. 
663 Ibidem, s. 158. Wraz z przystąpieniem do Wspólnot/UE w państwach członkowskich nastąpiło przesunięcie 
władzy, bowiem wzmocnieniu ulega władza wykonawcza oraz władza sądownicza, natomiast osłabieniu uległa 
władza ustawodawcza. 
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na terytorium państwa; po drugie, oczekuje się, że sądy krajowe, w tym sądy konstytucyjne, zapewnią 

przestrzeganie prawa unijnego na terytorium państwa na warunkach narzuconych przez europejski 

porządek prawny. Ten przydział zadań, który odzwierciedla obecną naturę UE, i który niesie z sobą 

możliwość potencjalnego konfliktu, stanowi podstawę rywalizacji pomiędzy niektórymi sądami 

konstytucyjnymi i TS co do umiejscowienia tzw. sądowej Kompetenz-Kompetenz665. 

  Natomiast Bogusław Banaszak zwraca uwagę na to, jak niezwykle ważna jest kwestia 

rozwiązywania kolizji pomiędzy konstytucjami i ustawami a pierwotnym i pochodnym prawem Unii, 

chociaż prawo UE, podobnie jak konstytucje państw członkowskich, co do zasady, nie zawiera reguły 

(formuły), która pozwalałaby na rozwiązywanie konfliktów, pomijając zasadę nadrzędności666. Już w 

latach 60. TS powiedział, że pierwszeństwo prawa wspólnotowego ma charakter absolutny i nie zależy 

ani od rangi normy prawa wewnętrznego, ani też od sekwencji norm w czasie667. Nie ma zatem 

znaczenia, czy mamy do czynienia z ustawą zwykłą, czy z normą rangi konstytucyjnej, nie znajduje 

też zastosowania zasada lex posterior derogat legi priori, co więcej, z zasady jednolitości prawa UE 

wynika, że winno ono być stosowane tak samo we wszystkich państwach członkowskich, dlatego też 

interpretacja prawa unijnego winna przynależeć wyłącznie do TS668. I tutaj pojawia się konflikt 

pomiędzy TS, a sądami konstytucyjnymi państw członkowskich, wówczas gdy sądy konstytucyjne 

wypowiadają się w kwestii obowiązywania prawa unijnego, a zwłaszcza obowiązywania prawa 

pochodnego Unii. Nie mniej ważne jest to, że w przypadku kolizji pomiędzy prawem unijnym a 

konstytucją krajową, zarówno sądy jak i inne organy stosujące postanowienia konstytucji, stosują 

wykładnię (a przynajmniej czynią starania) jak najbardziej przyjazną prawu unijnemu. Natomiast w 

sytuacji gdy sprzeczności nie da się usunąć w grę wchodzą dwa rozwiązania: po pierwsze, z uwagi na 

pierwszeństwo norm konstytucyjnych nie mają zastosowania sprzeczne z nią normy prawa unijnego; 

po drugie, z uwagi na dobro procesu integracji oraz konieczność zapewnienia efektywności prawu 

unijnemu ma miejsce zmiana postanowień konstytucji i to jeszcze przed wejściem w życie regulacji 

unijnej (e.g. zmiana ustawy zasadniczej Francji, Niemiec, Belgii i Hiszpanii, po to by umożliwić 

                                                                                                                                                         
664 M. Claes, The National … op. cit., s. 20. 
665 F. Amtenbrink, The European … op. cit., s. 36-37, zob. też: E. Delaney, Managing in a Federal System 
without an ‘Ultimate Arbiter’: Kompetenz-Kompetenz in the EU and the Ante-bellum United States, “Regional 
and Federal Studies”, vol. 15, no. 2, June 2005, s. 225-244. 
666 Zdaniem TS mamy do czynienia z zasadą nadrzędności, natomiast zdaniem państw członkowskich z zasadą 
pierwszeństwa, która ma charakter warunkowy, inaczej mówiąc państwa członkowskie nie przyjmują 
pierwszeństwa prawa unijnego przed normami rangi konstytucyjnej. Wyjątek stanowi konstytucja Irlandii, która 
przyznaje prawu UE pozycję nadrzędną, natomiast w pozostatałych państwach konstytucja (Niemicy) lub 
przynajmniej jej zasady naczelne (Włochy, Austria) zachowują nadrzędność nad prawem Unii. 
667 B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 39. Zob. też: O. Dord, Ni absolue, ni relative, la primauté du droit 
communautaire procède de la Constitution [w :] Droit Constitutionnel, Droit Communautaire. Vers un respect 
constitutionnel réciproque?, H. Gaudin (dir.), Economica, Paris 2001, s. 121-140, a także: A. von Bogdandy, S. 
Schill, Overcoming absolute primacy: Respect for national identity under the Lisbon Treaty, CMLR, vol. 48,  
iss. 5, 2011, s. 1417-1453. 
668 B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 39. 
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ratyfikację TM)669. Do innych rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie należy doprowadzenie do 

zmian w prawie unijnym, albo też, rozwiązanie najmniej pożądane, wystąpienie z UE. 

 Relacje jakie występują pomiędzy prawem państw członkowskich a prawem unijnym nie 

sprowadzają się jedynie do kwestii zasięgu europejskiego procesu integracyjnego, który wyznaczają 

postanowienia traktatowe (możliwej ingerencji w porządki prawne państw członkowskich), lecz 

również do pytania o granice, jakie wyznaczają procesom integracyjnym konstytucje państw 

członkowskich, które są wyrazicielami różnych wartości. Tak więc, z jednej strony, wysuwane są 

argumenty na rzecz jednolitego obowiązywania i skuteczności prawa unijnego, z drugiej natomiast, 

argumenty na rzecz konieczności ochrony tożsamości narodowych – głosy, które obecnie 

zdominowały dyskusję na temat zakresu i granic integracji europejskiej670. 

5.1. Monizm i dualizm w prawie międzynarodowym 

Patrząc na zagadnienie z perspektywy Wspólnot (UE) należy powiedzieć, że od orzeczenia w 

sprawie Van Gend en Loos politykę TS charakteryzowała wyrafinowana koncepcja monizmu, innymi 

słowy, systemy prawne państw członkowskich i Wspólnoty nie były postrzegane jako oddzielne, jak 

stanowi tradycyjna dualistyczna teoria prawa międzynarodowego, mająca zastosowanie w większości 

państw członkowskich. 

Stosunek pomiędzy prawem międzynarodowym, a prawem krajowym określany jest przez 

krajowe zasady konstytucyjne, które można zaklasyfikować jako mniej lub bardziej monistyczne lub 

dualistyczne. W systemie monistycznym uważa się, że porządek prawny międzynarodowy jak i 

krajowy tworzą jeden porządek prawny, przy czym normy prawa międzynarodowego mają 

pierwszeństwo, wówczas gdy dochodzi do konfliktu norm. Z niewielkimi wyjątkami (np. Holandia), 

europejskie systemy prawne zmierzają w kierunku dualizmu, innymi słowy, prawo międzynarodowe 

wkracza w krajowe porządki prawne po transponowaniu (lub ratyfikowaniu przez parlamenty) do 

wewnętrznych porządków prawnych, przy czym zarówno ustawy jak i prawo traktatowe mają tę samą 

rangę w hierarchii norm prawnych (wiążą jako akty parlamentu sędziów i mają niższą rangę względem 

norm konstytucyjnych). Podkreślić należy, że stosunek pomiędzy ustawą a prawem traktatowym 

rządzi się doktryną lex posterior, a zatem jeśli norma prawa międzynarodowego znajduje się w 

konflikcie z późniejszą normą prawa krajowego, norma późniejsza ma pierwszeństwo. Tym co 

stanowi novum jeśli chodzi o prawo UE, i co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie TS jest to, że 

wymaga się od sędziów krajowych traktowania prawa unijnego tak jakby było ono wyższym źródłem 

prawa, niezależnym od prawa państw członkowskich, prawem, które może być bezpośrednio 

stosowane w krajowych porządkach prawnych. TS dąży więc do ustanowienia unijnego porządku 

                                                 
669 Loc. cit. 
670 Zob. też: J. Schwarze, Das Verhältnis … op. cit., s. 22, zob. też: J. Sarrión, Constitutional limits to European 
integration in the New Member States after the biggest enlargement, “Poznań University of Economics Review”, 
tom 14, nr 3, s. 58-72. 



 133 

prawnego na bazie wyszukanego monizmu, domagając się porzucenia ortodoksji konstytucyjnego 

dualizmu, jak zasada lex posterior671. 

Sytuację tę dobrze ilustruje sprawa Costa przeciwko E.N.E.L., która ostatecznie znalazła swój 

finał w TS, a która swój początek miała w odmowie przez Flaminio Costa zapłaty rachunku za energię 

elektryczną na znak sprzeciwu wobec nacjonalizacji firmy energetycznej, której był udziałowcem. 

Costa podniósł zarzut, że ustawa nacjonalizująca sektor energetyczny naruszała postanowienie art. 37 

TEWG. Sędzia, który stał przed zadaniem zdecydowania w sprawie pierwszeństwa przepisów 

konstytucyjnych rządzących stosunkiem pomiędzy prawem międzynarodowym a prawem krajowym, 

mianowicie art. 10, który stanowi, że włoski porządek prawny dostosowuje się do powszechnie 

uznanych norm prawa międzynarodowego i art. 11, który upoważnia państwo do ograniczenia 

suwerenności w celu wspierania organizacji międzynarodowych, oraz art. 80 odnoszącym się do 

procedury ratyfikowania traktatów międzynarodowych, skierował zapytanie do Corte Costituzionale 

oraz do TS. Corte Costituzionale zauważył, iż z uwagi na to, że prawo traktatowe zajmuje takie samo 

miejsce w hierarchii norm jak ustawodawstwo, zastosowanie znajduje zasada lex posterior, natomiast 

TS wypowiedział się w kwestii pierwszeństwa, odrzucając doktrynę lex posterior tak dalece, jak 

hamuje skuteczne stosowanie prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych. Dodać 

należy, że Corte Costituzionale dopiero w 1997 roku zmienił swoje pierwotne stanowisko, pozwalając 

na to, aby nie art. 80 lecz art. 10 i art. 11 Konstytucji kontrolowały stosunek pomiędzy prawem 

europejskim a prawem krajowym. Corte Costituzionale powiedział ponadto, że sądy mogą pominąć 

regułę lex posterior w indywidualnych przypadkach, w oparciu o upoważnienie wydane w ramach 

kontroli konkretnej prawa, co jak można przypuszczać skutecznie przeciągało w czasie całą procedurę, 

i co następnie doprowadziło do sprawy Simmenthal, gdzie TS zakwestionował powyższą praktykę 

jako niezgodną z prawem wspólnotowym672. 

W 1964 roku Corte Costituzionale uznał, co prawda, że art. 11 Konstytucji upoważnił państwo 

do ograniczenia swojej suwerenności, odmówił natomiast uznania prawa wspólnotowego jako prawa 

wyższego niż prawo krajowe, z kolei w 1973 roku w orzeczeniu Frontini, Corte Costituzionale 

odrzucił logikę monizmu, potwierdzając tradycyjne podejście, zgodnie z którym lex posterior derogat 

legi priori, skutkiem czego sądy mogły egzekwować prawo wspólnotowe wobec późniejszego i 

sprzecznego prawa krajowego, wyłącznie w oparciu o upoważnienie ze strony Corte Costituzionale, 

zaś nieco później Corte Costituzionale zgodził się, by prawo wspólnotowe mogło być bezpośrednio 

stosowane bez konieczności wcześniejszego orzekania przez Corte Costituzionale. Zmiana ta nie 

miała oparcia w monizmie, jak można byłoby przypuszczać, bowiem Corte Costituzionale nadal 

utrzymywał dualistyczną perspektywę, podkreślając, że Wspólnota i krajowy porządek prawny, 

chociaż nadal różne są skoordynowane673. 

                                                 
671 A. Stone Sweet, Governing … op. cit., s. 161. 
672 Ibidem, s. 167-168. 
673 G. della Cananea, Così è .... op. cit., s. 171-172. 
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Natomiast we Francji dominuje podejście monistyczne. Art. 55 Konstytucji stanowi, że 

traktaty lub umowy należycie ratyfikowane bądź zatwierdzone stają się częścią prawa francuskiego, 

zyskując moc wyższą niż ustawy, przy czym każdy z trzech sądów najwyższych musiał określić swój 

stosunek do prawa Unii. W 1975 roku Conseil Constitutionnel stwierdził, że kontrola konstytucyjności 

ustaw, z jednej strony, i kontrola prawa krajowego z prawem traktatowym, z drugiej, to dwie różne 

rzeczy, zaś jego kompetencja ogranicza się do pierwszej sytuacji674. Nieco wcześniej, bo już 1971 roku 

Cour de Cassation uznał pierwszeństwo prawa wspólnotowego przed prawem krajowym będącym w 

konflikcie. Z kolei sądy administracyjne aż do decyzji z 1989 roku, odmawiały uznania zasady 

pierwszeństwa. I jako że kontrola konstytucyjności prawa była zabroniona, natomiast uprawnienie do 

uchylania ustawodawstwa sprzecznego z postanowieniami Konstytucji spoczywało wyłącznie na 

Conseil Constitutionnel, w 1989 roku Conseil d’État po prostu upoważnił siebie i sądy 

administracyjne do egzekwowania art. 55 Konstytucji675. 

Obraz Niemiec, Włoch i Francji, państw posiadających wyspecjalizowane sądy konstytucyjne, 

kontrastuje z tym, z jaką łatwością została przyjęta zasada pierwszeństwa w trzech innych państwach 

założycielskich. W Holandii, konstytucyjny zakaz sądowej kontroli konstytucyjności prawa został 

przesłonięty wyraźnie wyartykułowanym monizm. Art. 93 i art. 94 Konstytucji zapewniają zarówno 

bezpośrednie stosowanie prawa międzynarodowego, jak i pierwszeństwo w przypadku konfliktu z 

normami krajowymi. Natomiast w Belgii i Luksemburgu, z uwagi na dualistyczne porządki 

konstytucyjne zadanie to okazało się być nieco trudniejsze, jednakże w obu krajach wyższe sądy 

zniosły utrwaloną doktrynę lex posterior. Z kolei w Wielkiej Brytanii zasadą organizującą prawa 

konstytucyjnego jest doktryna suwerenności parlamentu, innymi słowy, jedynym prawnym 

ograniczeniem władzy ustawodawczej jest to, że obecny parlament nie może w drodze ustawy 

zobowiązać parlamentu jutra. Doktryna zabrania również judicial review i implikuje sztywne 

rozwiązanie lex posterior. Wielka Brytania przedstawia pierwowzór dualistycznego reżimu, chociaż 

podkreślić należy, że House of Lords w 1991 roku uznał pierwszeństwo prawa wspólnotowego (lecz 

nie innego prawa międzynarodowego). Do 1991 roku sądy albo stosowały normę krajową ‘pod maską’ 

dorozumianego odrzucenia wcześniejszej normy wspólnotowej – rozwiązanie będące w otwartym 

konflikcie z zasadą pierwszeństwa, albo też odczytywały ją w świetle prawa wspólnotowego676. 

Należy powiedzieć, że to jakie podejście znajdzie ostatecznie zastosowanie, monizm czy 

dualizm, jest związane z wyborem perspektywy prawnej: nacjonalistycznej lub międzynarodowej. Ta 

pierwsza wymaga transformacji prawa międzynarodowego do wewnętrznego porządku prawnego, po 

to aby uczynić postanowienia traktatowe skutecznymi, tym samym zrównując prawo międzynarodowe 

                                                 
674 «Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en 
application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou 
d'un accord international.» Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 (Loi relative à l'interruption volontaire de 
la grossesse), 7ème considérant. 
675 A. Stone Sweet, Governing … op. cit., s. 169. 
676 Ibidem, s. 169-170. 
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z prawem krajowym; z kolei ta druga sprawia, że państwa automatycznie włączają prawo 

międzynarodowe do porządku krajowego, często przydając postanowieniom traktatowym wyższą 

rangę niż krajowe ustawodawstwo. Jest też możliwe, by w systemie dualistycznym postanowienia 

traktatowe miały wyższą rangę aniżeli akt parlamentu, jednakże w praktyce, w większości systemów 

dualistycznych, postanowienia traktatowe przyjmują charakter i rangę aktu, który wprowadził je do 

krajowego porządku prawnego, który jest najczęściej aktem parlamentu. Konflikty pomiędzy normami 

pochodzenia międzynarodowego i krajowego, mającymi tę samą rangę w wewnętrznym porządku 

prawnym, są rozwiązywane poprzez odwoływanie się do ogólnych zasad odnoszących się do konfliktu 

norm jak: lex posterior, czy lex specialis677. 

5.2. Sądy konstytucyjne wobec postępującego procesu integracji 

Przystąpienie państwa do UE (wcześniej Wspólnot) tworzy nową sytuację, w efekcie czego na 

tym samym terytorium zaczynają obowiązywać różne porządki prawne, i.e. prawo krajowe, porządek 

hierarchiczny z konstytucją jako najwyższym aktem prawnym oraz prawo UE, prawo, które może być 

bezpośrednio stosowane i posiada pierwszeństwo przed prawem państw członkowskich, prawo, które 

tworzy autonomiczny porządek prawny – nowy porządek prawa międzynarodowego. Sytuację tę 

można opisać jako współistnienie autonomicznych i odrębnych porządków prawnych, które zarazem 

są ze sobą ściśle powiązane, prawo UE stanowi bowiem część krajowych porządków prawnych. 

Na stosunek pomiędzy prawem UE a prawem państw członkowskich ma również wpływ, z 

jednej strony, suwerenność narodowa, z drugiej zaś, autonomia porządku prawnego UE. Suwerenność 

chroni prawo państw członkowskich do samostanowienia, z kolei autonomia prawa UE służy realizacji 

takich celów jak: zapewnienie pokoju i wolności oraz dobrobytu gospodarczego, a także kształtowanie 

i podtrzymywanie tożsamości w polityce zagranicznej Unii678. Natomiast problem pojawia się 

wówczas, gdy mamy do czynienia z konfliktem pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym, co 

sprawia, że stajemy przed koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytanie, któremu prawu należy dać 

pierwszeństwo. Zdaniem TS prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem państw członkowskich, w 

tym także przed normami konstytucyjnymi, z kolei państwa członkowskie (wraz z sądami 

konstytucyjnymi) utrzymują, że najwyższym prawem pozostaje konstytucja, wyznaczająca 

nieprzekraczalne granice dla przenikania prawa międzynarodowego, w tym prawa UE, w krajowe 

porządki prawne. Dodatkowa trudność pojawia się wówczas, gdy sędziemu krajowemu przychodzi 

zmierzyć się z problemem zapewnienia zgodności prawa krajowego nie tylko z prawem UE, lecz także 

z prawem Konwencji, wówczas gdy w grę wchodzą prawa podstawowe. 

Kwestia pierwszeństwa stanowi punkt wyjścia dla zdefiniowania zasięgu, a jednocześnie 

nieprzekraczalnych granic dla przenikania prawa unijnego w krajowe porządki prawne, chociaż nie 

jest to jedyne potencjalne pole konfliktu, pojawiają się bowiem jeszcze inne problemy, które są 

                                                 
677 M. Claes, The National … op. cit., s. 170 i 172. 
678 A. Hatje, Das Verhältnis … op. cit., s. 61. 
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pochodną debaty na temat pierwszeństwa, takie jak np. kwestia ochrony praw podstawowych. I jeśli, 

co do zasady, została zaakceptowana zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem 

krajowym, to w latach 70. na pierwszy plan wysunęła się kwestia gwarantowania praw jednostek, i.e. 

praw podstawowych, zarówno w porządku prawnym UE jak i w porządkach prawnych państw 

członkowskich, zaś nieco później sądy konstytucyjne zaczęły odwoływać się do tożsamości narodowej 

(tożsamości konstytucyjnej), do poszanowania której jest także zobowiązana UE. 

Podkreślić należy, że z zasadą bezpośredniego skutku, jak i z zasadą pierwszeństwa prawa UE 

wiąże się negatywny nakaz nieegzekwowania norm konstytucyjnych przeciwko prawu unijnemu. I 

inaczej aniżeli państwa członkowskie, które upoważnienie dla przenikania prawa unijnego w 

wewnętrzne porządki prawne wywodzą z klauzul upoważniających zawartych w konstytucjach, TS 

wywodzi zasadę pierwszeństwa, bezpośredniego skutku i obowiązywania prawa pochodnego w 

porządkach prawnych państw członkowskich z prawa unijnego, z jego autonomicznego charakteru, z 

nowego porządku prawa międzynarodowego, i tym samym są one wolne od kontroli wykonywanej 

przez sędziów krajowych, w tym sędziów sądów konstytucyjnych679. 

Republika Federalna Niemiec była od samego początku aktywnym uczestnikiem europejskich 

procesów integracyjnych, jako państwo założycielskie pierwszych Wspólnot, wraz z Federalnym 

Trybunałem Konstytucyjnym, którego orzecznictwo w sprawach integracji europejskiej stanowi swego 

rodzaju wzorzec dla sądów konstytucyjnych państw członkowskich. Można więc przyjąć, że przykład 

Niemiec prezentuje w pełni instruktywny obraz stosunku łączącego, z jednej strony, prawo krajowe i 

sądy konstytucyjne, z drugiej natomiast, prawo UE i Trybunał Sprawiedliwości. 

Ustawa Zasadnicza RFN stanowi, że Niemcy są równoprawnym członkiem zjednoczonej 

Europy, zawiera też zobowiązanie do otwartej państwowości, opartej na współpracy i uwzględnianiu 

interesów innych, chociaż otwartość, o jakiej tutaj mowa, nie jest wolna od ograniczeń, wynikających 

z napięcia powstałego pomiędzy pro-unijnym (pro-integracyjnym), celowym kursem (programową 

tendencją) UZ, z jednej strony, a narodową suwerennością, z drugiej680. W orzeczeniu dotyczącym 

ratyfikacji TK (Lissabon-Urteil) znajdujemy: 
„Ustawa Zasadnicza upoważnia wprawdzie ustawodawcę do daleko idącego przeniesienia 

suwerennych praw na Unię Europejską. Upoważnienie to zawiera jednak warunek, że zostanie 

nienaruszone suwerenne państwo konstytucyjne, w oparciu o program integracyjny, zgodnie z 

zasadą przyznania, i przy poszanowaniu tożsamości konstytucyjnej jako Państw 

Członkowskich, i zarazem Państwa Członkowskie nie utracą swoich zdolności do 

odpowiedzialnego, politycznego i społecznego kształtowania warunków życia.“681 

                                                 
679 Zob. też: A.F. Tatham, Central European constitutional courts in the face of EU membership. The influence 
of the German model in Hungary and Poland, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston 2013, s. 18. 
680 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 41-42. 
681 „Das Grundgesetz ermächtigt den Gesetzgeber zwar zu einer weitreichenden Übertragung von Hoheitsrechten 
auf die Europäische Union. Die Ermächtigung steht aber unter der Bedingung, dass dabei die souveräne 
Verfassungsstaatlichkeit auf der Grundlage eines Integrationsprogramms nach dem Prinzip der begrenzten 
Einzelermächtigung und unter Achtung der verfassungsrechtlichen Identität als Mitgliedstaaten gewahrt bleibt 
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Mamy więc do czynienia, z jednej strony, z daleko idącym przeniesieniem suwerennych praw na 

poziom UE, z drugiej natomiast, z nieprzekraczalnymi granicami, wyznaczającymi minimalny 

standard, do których należy zasada przyznania oraz tożsamość narodowa (konstytucyjna). Państwom 

członkowskim winna też zostać zagwarantowana możliwość samodzielnego kształtowania warunków 

życia w wymiarze politycznym i społecznym. 

Odnosząc się do porządku prawnego RFN należy zauważyć, że pierwszeństwo prawa unijnego 

interpretowane jest zgodnie z podejściem prawno-międzynarodowym. Niemiecki porządek prawny 

nakazuje transformację prawa traktatowego w drodze ustawy wyrażającej zgodę na wprowadzenie 

prawa międzynarodowego (w tym prawa unijnego) do wewnętrznego porządku prawnego, następnie z 

tymi samymi konsekwencjami co prawo krajowe, obowiązuje bezpośrednio skuteczne prawo 

pierwotne (prawo traktatowe) oraz bezpośrednio skuteczne prawo pochodne (przyjęte przez instytucje 

Unii)682. Ustawa zatwierdzająca stanowi więc konstytucyjny łącznik pomiędzy dwoma porządkami 

prawnymi, i.e. porządkiem UE i porządkiem RFN, jak również podstawę umożliwiającą wywieranie 

skutków prawnych przez prawo UE w niemieckim porządku prawnym oraz bezpośrednie stosowanie 

prawa unijnego, a także stanowi podstawę dla zasady pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem 

krajowym683. Podkreślić należy, że podejście to kłóci się ze stanowiskiem zajmowanym przez TS UE, 

który uzasadnienie dla obowiązywania i pierwszeństwa prawa unijnego wywodzi z ponadnarodowego 

porządku prawnego. 

Zadaniem sędziego UE jest respektowanie zasady pierwszeństwa prawa unijnego, natomiast 

sędzia krajowy, wiązany postanowieniami konstytucji, pozostający w polu oddziaływania dwóch 

systemów prawnych, staje niejednokrotnie wobec sprzecznych tendencji i oczekiwań, z jednej strony 

powodowany nakazem stosowania zasady pierwszeństwa wyartykułowanym wprost w orzeczeniu 

Simmenthal, z drugiej natomiast, nakazami (ograniczeniami) wynikającymi z konstytucji684. Sędzia 

krajowy, co do zasady, zaakceptował pierwszeństwo prawa wspólnotowego (unijnego) przed prawem 

krajowym, wykorzystując w tym celu klauzule konstytucyjne odnoszące się do pierwszeństwa prawa 

międzynarodowego, a także szczególne klauzule odnoszące się do członkostwa we Wspólnotach 

(obecnie Unii), co jednak nie oznacza, że usunięty został konflikt (potencjalny lub rzeczywisty) 

pomiędzy prawem unijnym a prawem konstytucyjnym, zaistniały na skutek braku zgody państw 

                                                                                                                                                         
und zugleich die Mitgliedstaaten ihre Fähigkeit zu selbstverantwortlicher politischer und sozialer Gestaltung der 
Lebensverhältnisse nicht verlieren.“ BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-Urteil), Rn 226. 
682 U. Everling, Zu den Anfängen der Vorrangdebatte in der Bundesrepublik [w:] Das Verhältnis von nationalem 
Recht und Europarecht im Wandel der Zeit, J. Schwarze (Hrsg.), Bd. I, Nomos, Baden-Baden 2012, s  23-24. 
683 Zob. R. Arnold, EU and German Constitutional Law [w:] Polska w Unii Europejskiej: XLVI Zjazd Katedr i 
Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Wierzba, 3-5 czerwca 2004 r., M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Zakamycze, 
Kraków 2005, s. 115. 
684 J.P. Jacqué, L’évolution … op. cit., s .33. W kontekście rozważań na temat roli sędziego krajowego, uwagę 
zwraca pytanie Denysa Simona: «comment concilier une fonction judiciaire définie par le droit national, qui 
faisait du juge le serviteur de la loi interne, avec l’obligation d’appliquer des règles d’origine extérieure au droit 
français, dont l’interprétation relevait en dernière instance d’une juridiction étrangère à l’organisation judiciaire 
nationale?» D. Simon, La contribution de la Cour de cassation à la construction juridique européenne: Europe 
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członkowskich, by prawo unijne, przenikające krajowy porządek prawny, miało status wyższy niż 

konstytucja685. 

Pierwszym z orzeczeń w którym FTK uznał pierwszeństwo prawa wspólnotowego przed 

prawem krajowym, przy czym nie jako pierwszeństwo obowiązywania (Geltungsvorrang), lecz jako 

pierwszeństwo stosowania (Anwendungsvorrang), było orzeczenie w sprawie Alfons Lütticke Gmbh 

(znane też jako sprawa Milchpulver). FTK powiedział wówczas, że nie jest kompetentny, by udzielić 

odpowiedzi na pytanie czy postanowienie prawa niemieckiego jest zgodne z prawem europejskim, 

mającym przymiot pierwszeństwa, jest bowiem sprawą sądu krajowego rozpatrującego sprawę, by 

zapewnić pierwszeństwo stosowania danej normie prawnej przed sprzecznym prawem krajowym. W 

orzeczeniu czytamy: 
„(...) W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie czy norma krajowa prawa powszechnego jest 

niezgodna z postanowieniem prawa Wspólnoty Europejskiej mającym przymiot pierwszeństwa 

i czy w związku z tym nie obowiązuje, Federalny Trybunał Konstytucyjny nie jest 

kompetentny; rozwiązanie tego konfliktu norm jest więc pozostawione kompetencji 

właściwych sądów do wszechstronnego badania i do udzielania odmowy.”686 

W podobnym duchu wypowiedział się FTK w orzeczeniu Kloppenburg, gdzie stwierdził, że prawu 

wspólnotowemu winno być dane pierwszeństwo, w oparciu o niepisaną zasadę pierwszeństwa, prawo 

które na mocy ustawy zatwierdzającej w związku z art. 24 (1) UZ, winno być stosowane w ten sam 

sposób jak prawo krajowe. W orzeczeniu czytamy: 
(...) Aktom prawa wspólnotowego w przypadku sprzeczności z krajową ustawą przynależy 

również pierwszeństwo stosowania przed sądami niemieckimi. To pierwszeństwo stosowana w 

stosunku do późniejszych jak i wcześniejszych ustaw krajowych opiera się na niepisanej 

normie pierwotnego prawa wspólnotowego, której na mocy ustaw zatwierdzających do 

traktatów wspólnotowych w związku z art. 24 ust. 1 UZ przyznany został wewnętrzny nakaz 

stosowania (…).“687 

Granice dla stosowania zasady pierwszeństwa nie są jednoznacznie zakreślone i zależą od 

związania prawem unijnym, które może być różne. To związanie prawem unijnym zależy z kolei od 

tego, gdzie upatrujemy podstawę prawną dla zasady pierwszeństwa: czy w traktatach założycielskich, 

czy w wewnętrznym (krajowym) nakazie stosowania, podlegającym kontroli przez sądy krajowe. 

                                                                                                                                                         
du droit, Europe des juges [w:] La Cour de cassation à la construction juridique européenne, Rapport annuel de 
la Cour de cassation, La Documentation Française, Paris 2006, s. 80. 
685 Zob. też: J.P. Jacqué, L’évolution … op. cit., s. 80. 
686 „(…) Zur Entscheidung der Frage, ob eine innerstaatliche Norm des einfachen Rechts mit einer vorrangigen 
Bestimmung des Europäischen Gemeinschaftsrechts unvereinbar ist und ob ihr deshalb die Geltung versagt 
werden muß, ist das Bundesverfassungsgericht nicht zuständig; die Lösung dieses Normenkonflikts ist daher der 
umfassenden Prüfungs- und Verwerfungskompetenz der zuständigen Gerichte überlassen.“ Zob. Beschluß des 
Zweiten Senats vom 9. Juni 1971, 2 BvR 255/69, BVerfGE 31, 145 (Milchpulver), Rn 97. 
687 „(…) Rechtsakten des Gemeinschaftsrechts kommt für den Fall eines Widerspruchs zu innerstaatlichem 
Gesetzesrecht auch vor deutschen Gerichten der Anwendungsvorrang zu. Dieser Anwendungsvorrang gegenüber 
späterem wie früherem nationalem Gesetzesrecht beruht auf einer ungeschriebenen Norm des primären 
Gemeinschaftsrechts, der durch die Zustimmungsgesetze zu den Gemeinschaftsverträgen in Verbindung mit Art. 
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Zgodnie z pierwszym podejściem, które odzwierciedla również orzecznictwo TS, wiążący charakter 

prawa unijnego wynika bezpośrednio z traktatów, tworzących autonomiczny porządek prawny – 

prawo przenikające porządki prawne państw członkowskich i przez nie stosowane. Tak rozumiana 

zasada pierwszeństwa sięga tak dalece, jak dalece państwa członkowskie pozostają związane prawem 

unijnym, natomiast granice związania zakreśla sam Trybunał688. Odnosząc się z kolei do drugiego 

podejścia, pierwszeństwo prawa unijnego, zgodnie ze stanowiskiem FTK, podobnie jak i innych 

sądów konstytucyjnych, nie wynika bezpośrednio z traktatów (prawa unijnego), lecz z krajowego 

(wewnętrznego) nakazu stosowania689. 

Tak więc, to UZ umożliwia przeniesienie suwerennych praw na instytucje międzyrządowe, a 

następnie przydaje pierwszeństwo stosowania prawu ustanowionemu przez te instytucje przed prawem 

niemieckim w oparciu o wewnętrzny nakaz stosowania. Art. 23 UZ stanowi, że RFN może w drodze 

ustawy przekazać niektóre suwerenne prawa, jednakże warunkiem przekazania jest zobowiązanie UE 

do przestrzegania zasady demokracji, zasady praworządności, polityki socjalnej i federalizmu oraz 

zasady subsydiarności, a także do zapewnienia ochrony praw podstawowych porównywalnej z tą, jaką 

gwarantuje UZ690, nie mogą też zostać naruszone prawa o jakich stanowi art. 79 ust. 3 UZ. Zatem, to 

UZ umożliwia członkostwo RFN w UE, jednocześnie zakreślając nieprzekraczalne granice dla 

wykonywania kompetencji przez UE, zarówno co do rodzaju jak i zakresu, nie zezwala bowiem na 

zrzeczenie się suwerenności państwowej, ani też na włączenie Niemiec do europejskiego państwa 

federalnego691. Tym samym wykonywanie kompetencji przez UE podlega istotnym ograniczeniom, 

zarówno co do zakresu jak i granic stosowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego692. 

Kwestia stosowania zasady pierwszeństwa jest przedmiotem kontrowersji we wzajemnych 

relacjach pomiędzy TS a sądami konstytucyjnymi. Sądy konstytucyjne, inaczej aniżeli TS, nie traktują 

tej fundamentalnej (z punktu widzenia prawa unijnego) zasady jako obowiązującej bezwarunkowo. W 

Lissabon-Urteil czytamy: 
„Wraz z załączoną do Traktatu z Lizbony deklaracją nr 17 Republika Federalna Niemiec nie 

uznaje konstytucyjnie wątpliwego, bezwarunkowego pierwszeństwa obowiązywania prawa 

unijnego, lecz potwierdza jedynie obowiązujący stan prawny w dotychczasowej interpretacji 

przez Federalny Trybunał Konstytucyjny (...).“693 

                                                                                                                                                         
24 Abs. 1 GG der innerstaatliche Rechtsanwendungsbefehl erteilt worden ist (...).“ Beschluß des Zweiten Senats 
vom 8. April 1987, 2 BvR 687/85, BVerfGE 75, 223 (Kloppenburg-Beschluß), Rn 61. 
688 Zob. A. Hatje, Das Verhältnis … op. cit., s. 63. 
689 Ibidem, s. 64, zob. też: Beschluß des Zweiten Senats vom 22. Oktober 1986, 2 BvR 197/83, BVerfGE 73, 339 
(Solange II), Rn 103. 
690 Zob. Art. 23 ust. 1 GG. 
691 Zob. art. 79 ust. 3 GG, zob. też: BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-Urteil). 
692 A. Hatje, Das Verhältnis … op. cit., s. 64. 
693 „Mit der dem Vertrag von Lissabon beigefügten Erklärung Nr. 17 zum Vorrang erkennt die Bundesrepublik 
Deutschland keinen verfassungsrechtlich bedenklichen unbedingten Geltungsvorrang des Unionsrechts an, 
sondern bestätigt allein die geltende Rechtslage in der bisherigen Auslegung durch das 
Bundesverfassungsgericht (…).“ BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-Urteil), Rn 331. 
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Tak więc, FTK nie uznaje bezwarunkowego pierwszeństwa (inaczej nadrzędności) prawa unijnego, 

potwierdza natomiast swoje dotychczasowe stanowisko w tej kwestii. I inaczej aniżeli TS, który 

wyprowadza zasadę pierwszeństwa bezpośrednio z postanowień traktatowych, tworzących 

samodzielny (autonomiczny) porządek prawny, FTK wyprowadza zasadę pierwszeństwa z ustawy 

zatwierdzającej i zawartego w niej nakazu stosowania. W Lissabon-Urteil czytamy: 
„Podstawą oraz granicą dla obowiązywania prawa Unii Europejskiej w Republice Federalnej 

Niemiec jest zawarty w ustawie zatwierdzającej nakaz stosowania, który może zostać wydany 

tylko w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego (...).”694 

Jedność prawa unijnego jest gwarantowana dzięki bezpośredniemu stosowaniu precyzyjnych 

norm oraz pierwszeństwu przed prawem krajowym, w tym przed normami rangi konstytucyjnej. 

Zasada pierwszeństwa została dopełniona przez inne jeszcze instrumenty, mające gwarantować 

jedność prawa Unii. Na pierwszym miejscu należy odnotować prowspólnotową (prounijną) 

interpretację prawa krajowego, która zyskuje na znaczeniu m.in. z uwagi na coraz szersze 

zastosowanie instrumentu prawnego jakim jest dyrektywa; pozwala też na unikanie bezpośredniej 

kolizji pomiędzy normą prawa krajowego, a normą prawa unijnego, co z kolei pozwala uzyskać efekt 

zbliżony do pierwszeństwa stosowania695. Na drugim miejscu należy odnotować mechanizm wiązany 

z autonomią państw członkowskich, a dokładniej z wykonywaniem przez organy krajowe prawa 

unijnego, co w rezultacie może prowadzić do braku jedności prawa unijnego (jego stosowania). 

Zapobiegawczo działają tutaj takie zasady jak: zasada adekwatności (Äquivalenz) i zasada 

skuteczności (Effizienz), wypracowane przez Trybunał, które mają zagwarantować niezbędną spójność 

pomiędzy regulacjami proceduralnymi, przy czym warto zaznaczyć, że naruszenie przepisów 

proceduralnych, a zwłaszcza zasady adekwatności i skuteczności, prowadzi do niemożności 

stosowania przepisów krajowych, co w efekcie rodzi skutki prawne, analogiczne jak w przypadku 

zastosowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego696. 

Sądy konstytucyjne dokonują również kontroli prawa unijnego pod kątem ochrony praw 

podstawowych, w związku z pojawiającym się zarzutem, że poziom ochrony praw podstawowych w 

UE nie odpowiada poziomowi ochrony w państwach członkowskich. Na tym tle pojawił się konflikt 

pomiędzy prawem UE a prawem niemieckim, który następnie znalazł przełożenie na konflikt 

pomiędzy FTK, a TS. Warto zaznaczyć, że chodzi tu nie tylko o konflikt w wymiarze materialno-

prawnym, związany z oceną, który porządek prawny dostarcza lepszej ochrony praw podstawowych, 

ale głównie w wymiarze proceduralnym, dotyczącym tego, w jakim zakresie kontrola unijnych aktów 

prawnych (działań instytucji) należy do FTK, niezależnie od kontroli wykonywanej przez TS697. 

                                                 
694 „Der Grund und die Grenze für die Geltung des Rechts der Europäischen Union in der Bundesrepublik 
Deutschland ist der im Zustimmungsgesetz enthaltene Rechtsanwendungsbefehl, der nur im Rahmen der 
geltenden Verfassungsordnung erteilt werden kann (…).“ BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-Urteil), 
Rn 343. 
695 Zob. też: A. Hatje, Das Verhältnis … op. cit., s. 63. 
696 Loc. cit. 
697 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 47. 



 141 

FTK już na początku lat 70. wypowiadał się w sprawie badania aktów prawnych Wspólnot 

Europejskich. Punktem wyjścia stało się orzeczenie Solange I z 1974 roku w którym FTK domagał się 

utworzenia katalogu praw podstawowych dla Wspólnoty, zastrzegając dla siebie, do czasu 

ustanowienia takiego katalogu, prawo dokonywania kontroli aktów prawnych Wspólnoty, dla której 

wzorzec stanowiłaby UZ. FTK stanął na stanowisku, że dopóki Wspólnota nie dysponuje własnym 

katalogiem praw podstawowych, który odpowiadałby niemieckiemu katalogowi praw, kontrola prawa 

wspólnotowego wykonywana przez FTK jest nie tylko dopuszczalna, ale nawet konieczna698. Zmiana 

stanowiska FTK nastąpiła w roku 1986 w orzeczeniu Solange II, gdzie FTK uznał jako wystarczający 

wspólnotowy standard ochrony praw podstawowych, i.e. standard odpowiadający poziomowi ochrony 

jaki jest gwarantowany w UZ. FTK nie będzie więc dokonywał kontroli aktów prawnych Wspólnoty, i 

tym samym wszelkie przedłożenia ze strony innych sądów do FTK są niedopuszczalne699. 

W orzeczeniu Maastricht z 1993 roku FTK zajął również stanowisko w kwestii ochrony praw 

podstawowych, w którym określił swój stosunek do TS UE jako współpracę (kooperację). Tak więc, 

TS UE pozostaje właściwym sądem dla gwarantowania praw podstawowych na terytorium całej Unii, 

podczas gdy kompetencja FTK ogranicza się do gwarantowania niezbędnego (koniecznego) poziomu 

ochrony praw podstawowych. W orzeczeniu czytamy: 
„(...) Federalny Trybunał Konstytucyjny wykonuje swoją jurysdykcję odnośnie do stosowania 

pochodnego prawa wspólnotowego w Niemczech w „stosunku współpracy” do Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości, gdzie Europejski Trybunał Sprawiedliwości gwarantuje ochronę 

praw podstawowych w każdym przypadku dla całego terytorium Wspólnot Europejskich, i w 

związku z tym Federalny Trybunał Konstytucyjny może się ograniczyć do ogólnego 

gwarantowania koniecznych standardów praw podstawowych (...).”700 

Na uwagę zasługuje również orzeczenie z 2000 roku, znane jako Bananenmarktordnung, w którym 

FTK wypowiedział się w kwestii warunków jakie muszą zaistnieć, ażeby akt prawny Wspólnoty mógł 

zostać wzruszony. FTK powołał się na prawa podstawowe gwarantowane w UZ, stwierdzając, że 

stosowne przedłożenia do FTK przez inne sądy są tylko wówczas dopuszczalne, jeśli zostanie 

dowiedzione, że niezbędna (konieczna) ochrona praw podstawowych nie jest gwarantowana we 

Wspólnocie. W orzeczeniu czytamy: 
„Przedłożenia dotyczące przepisów pochodnego prawa wspólnotowego w celu zbadania ich 

konstytucyjności przez Federalny Trybunał Konstytucyjny zgodnie z art. 100 ust. 1 UZ są 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy ich uzasadnienie dokładnie wskazuje, że obecny rozwój 

                                                 
698 Zob. Beschluß des Zweiten Senats vom 29. Mai 1974, BvL 52/71, BVerfGE 37, 271 (Solange I), Rn 56. 
699 Zob. Beschluß des Zweiten Senats vom 22. Oktober 1986, 2 BvR 197/83, BVerfGE 73, 339 (Solange II),  
Rn 132. 
700 „(…) übt das Bundesverfassungsgericht seine Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von abgeleitetem 
Gemeinschaftsrecht in Deutschland in einem "Kooperationsverhältnis" zum Europäischen Gerichtshof aus, in 
dem der Europäische Gerichtshof den Grundrechtsschutz in jedem Einzelfall für das gesamte Gebiet der 
Europäischen Gemeinschaften garantiert, das Bundesverfassungsgericht sich deshalb auf eine generelle 
Gewährleistung der unabdingbaren Grundrechtsstandards (…) beschränken kann.“ BVerfG, 2 BvR 2134/92 und 
2 BvR 2159/92 vom 12.10.1993 (Maastricht-Urteil), Rn 70. 
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prawa w zakresie ochrony praw podstawowych w europejskim prawie wspólnotowym, 

zwłaszcza orzecznictwo Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości, zasadniczo nie gwarantuje 

w każdym przypadku niezbędnej, nakazanej ochrony praw podstawowych.“701 

Natomiast w orzeczeniu w sprawie TL, FTK wypowiedział się w kwestii odpowiedniego standardu 

ochrony praw podstawowych, gwarantowanego przez TS, tym samym rezygnując (czy raczej czasowo 

nie wykonując) ze swojej pierwotnej ogólnej kompetencji702. 

Reasumując należy powiedzieć, że w orzeczeniu Solange I, FTK jednoznacznie potwierdził, 

że jest strażnikiem podstawowych praw jednostek, jak również, że konieczne jest gwarantowanie 

niezbędnego poziomu ochrony praw podstawowych. Powstanie Wspólnot Europejskich i związany z 

tym transfer kompetencji, skutkował pojawieniem się nowego źródła ingerującego w prawa jednostek. 

Zdaniem FTK, wpływ jaki wywiera w sferze wolności władza ponadnarodowa musi być ograniczany 

przez prawa podstawowe, chociaż na początku nie było wiadomo, z jakiego źródła miałyby pochodzić 

te prawa: ponadnarodowego czy narodowego? Uznano więc, że ponadnarodowe akty prawne winny 

być zgodne z ponadnarodowymi prawami podstawowymi, przy czym jeśli gwarancje okażą się być 

niewystarczające, wówczas funkcję ochrony jednostek winny przejąć krajowe prawa podstawowe. 

Takie rozwiązanie wydaje się odpowiadać logice integracji, ponieważ normy ponadnarodowe winny 

być spójne z własnym porządkiem konstytucyjnym, zwłaszcza z własnymi prawami podstawowymi703. 

Zatem, przy braku katalogu praw podstawowych, który byłby porównywalny z katalogiem praw 

zawartym w UZ, w 1974 roku FTK postanowił przyjąć za punkt odniesienia krajowe prawa 

podstawowe. Natomiast w 1986 roku FTK mógł już orzec, że w międzyczasie wypracowany został 

przez Trybunał katalog praw podstawowych w formie niepisanych, ogólnych zasad prawa, które 

odpowiadały, co do istoty i funkcji, prawom zawartym w UZ, co z kolei skłoniło FTK do rezygnacji z 

kontrolowania ponadnarodowych aktów prawnych w oparciu o wzorzec praw podstawowych, zawarty 

w UZ, zastrzegając jednocześnie, że gdyby okazało się, że poziom ochrony we Wspólnocie uległ 

istotnemu obniżeniu, wówczas FTK na nowo przystąpi do kontrolowania wspólnotowych aktów 

prawnych, przyjmując za punkt odniesienia niemieckie prawa podstawowe. Z kolei w orzeczeniu 

Bananenmarktordnung, FTK doprecyzował charakter wzajemnych relacji, jakie łączą go z TS, 

określając je jako współpracę704. Zatem, TS pozostaje właściwy do kontrolowania aktów prawnych 

Wspólnoty pod kątem zgodności z ponadnarodowymi prawami podstawowymi, podczas gdy FTK 

ogranicza swoją funkcję kontrolną do pytań natury ogólnej, mianowicie, czy warunki dla utrzymania 

                                                 
701 „Vorlagen zu Regelungen des sekundären europäischen Gemeinschaftsrechts zur verfassungsrechtlichen 
Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht entsprechend Art. 100 Abs. 1 GG sind nur dann zulässig, wenn ihre 
Begründung im Einzelnen darlegt, dass die gegenwärtige Rechtsentwicklung zum Grundrechtsschutz im 
europäischen Gemeinschaftsrecht, insbesondere die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, den jeweils 
als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz generell nicht gewährleistet.“ BVerfG, 2 BvL 1/97 vom 7.6.2000 
(Bananenmarktordnung-Beschluss), Rn 54. 
702 Zob. BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-Urteil), Rn 337. 
703 R. Arnold, EU and German … op. cit., s. 117. 
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formuły zawartej w orzeczeniu Solange II są nadal spełnione, ograniczając się do kontrolowania 

niezbędnych (koniecznych) standardów ochrony praw podstawowych w Unii705. 
Inną kwestią, będącą przedmiotem kontestacji przez sądy konstytucyjne, w tym przez FTK, są 

akty ultra vires (ausbrechende Rechtsakte) instytucji unijnych706. Zdaniem FTK, jeśli istotne zmiany 

w programie integracyjnym oraz w upoważnieniu do działania nie będą objęte zakresem ustawy 

zatwierdzającej, wówczas będzie stanowiła podstawę dla dokonywania kontroli konstytucyjności 

traktatów UE oraz pochodnych aktów prawnych707. Innymi słowy, jeżeli zmiana traktatów unijnych 

będzie tak znacząca, że nie będzie jej obejmowała ustawa zatwierdzająca, wówczas FTK będzie 

kontrolował czy akty prawne instytucji i organów unijnych utrzymują się jeszcze w granicach 

przyznanych im kompetencji czy może z nich się wyłamują708. FTK przewiduje więc możliwość 

dokonywania kontroli ultra vires działań Unii. 

Znaczenia ustawie zatwierdzającej dodaje fakt, że to akt prawa niemieckiego podlega kontroli 

pod względem konstytucyjności. Zatem, to akt niemieckiego parlamentu stanowi punkt wyjścia dla 

kontroli konstytucyjności przez FTK także prawa pochodnego Unii, legitymizując tym samym 

kontrolę wykonywaną przez FTK, jako że jurysdykcja FTK winna, co do zasady, ograniczać się do 

prawa niemieckiego. Idąc dalej, w orzeczeniu Maastricht FTK powiedział, że ma prawo do ogłaszania 

ponadnarodowych aktów prawnych, sprzecznych z Konstytucją, za niekonstytucyjne oraz zakazać 

stosowania ich przez organy niemieckie. W Maastricht-Urteil czytamy: 
„ (...) Będą europejskie instytucje lub organy obchodzić lub kształtować Traktat Unii, w sposób 

nieobjęty Traktatem, leżącym u podstaw niemieckiej ustawy zatwierdzającej, nie będą więc 

obowiązywać wydawane w oparciu o nie akty prawne. Niemieckim organom państwowym 

zabrania się z przyczyn konstytucyjnych stosować te akty prawne w Niemczech. W związku z 

tym, Federalny Trybunał Konstytucyjny bada czy akty prawne instytucji i organów 

europejskich utrzymują się w granicach przyznanych im praw czy się z nich wyłamują (...).“709 

                                                                                                                                                         
704 „(…) übe das Bundesverfassungsgericht, anders als nach der Solange II-Entscheidung, seine 
Prüfungsbefugnis ausdrücklich wieder aus, wenn auch in Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof (…).“ 
BVerfG, 2 BvL 1/97 vom 7.6.2000 (Bananenmarktordnung-Beschluss), Rn 31. 
705 R. Arnold, EU and German … op. cit., s. 119. 
706 Ausbrechende Rechtsake odpowiadają aktom ultra vires w wąskim tego słowa znaczeniu (materialne 
przekroczenie kompetencji), chociaż mogą obejmować także inne przekroczenia kompetencji jak np. bezprawne 
działanie Unii. Zob. F.C. Mayer, Kompetenzüberschreitung … op. cit., s. 114, zob. też: P. Craig, The ECJ and 
ultra vires action: A conceptual analysis, CMLR, vol. 48, no. 2, s. 395-437. 
707 Obok bezpośredniej kontroli konstytucyjności umów międzynarodowych, możliwa jest kontrola zgodności 
ustaw z konstytucją. Przykładowo FTK nie może bezpośrednio orzekać w przedmiocie konstytucyjności umowy 
międzynarodowej, może natomiast badać czy ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikaję umowy międzynarodowej 
jest zgodna z UZ, i pomimo, że przedmiotem kontroli konstytucyjności jest ustawa, to materialnym punktem 
odniesienia jest treść umowy międzynarodowej. Zob. K. Wójtowicz, Sądy … op. cit., s. 59. 
708 Zob. BVerfG, 2 BvR 2134/92 und 2 BvR 2159/92 vom 12.10.1993 (Maastricht-Urteil), Leitsatz 5. 
709„(…) Würden etwa europäische Einrichtungen oder Organe den Unions-Vertrag in einer Weise handhaben 
oder fortbilden, die von dem Vertrag, wie er dem deutschen Zustimmungsgesetz zugrunde liegt, nicht mehr 
gedeckt wäre, so wären die daraus hervorgehenden Rechtsakte im deutschen Hoheitsbereich nicht verbindlich. 
Die deutschen Staatsorgane wären aus verfassungsrechtlichen Gründen gehindert, diese Rechtsakte in 
Deutschland anzuwenden. Dementsprechend prüft das Bundesverfassungsgericht, ob Rechtsakte der 
europäischen Einrichtungen und Organe sich in den Grenzen der ihnen eingeräumten Hoheitsrechte halten oder 
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FTK stoi na stanowisku, że akty ultra vires nie będą obowiązywać w niemieckim porządku 

prawnym, i tym samym nie będą mieć zastosowania. FTK będzie więc kontrolować ponadnarodowe, 

autonomiczne akty prawne, chociaż musi mieć na uwadze to, że nie może unieważnić aktu prawnego 

ze względu na brak kompetencji, ponieważ właściwym organem pozostaje TS710. Trybunał posiada 

wyłączną kompetencję do badania legalności prawa pochodnego, dla którego jedynym wzorcem jest 

prawo UE. FTK może jedynie stwierdzić, że unijny akt prawny nie ma zastosowania w niemieckim 

porządku prawnym711. Podkreślić należy, że FTK winien respektować zobowiązania jakie wynikają z 

art. 267 TFUE, będzie więc musiał zwrócić się do TS o orzeczenie prejudycjalne, bowiem do TS 

przynależy kompetencja do definiowania, jak dalece sięga kompetencja Unii oraz do kontrolowania 

czy ponadnarodowy akt prawny znajduje się jeszcze w granicach tej kompetencji, natomiast FTK 

będzie wiązany orzeczeniem TS, gdyż nie pozostawiono mu żadnego marginesu dla interpretacji czy 

ponadnarodowy akt prawny jest intra czy extra vires712. W orzeczeniu Maastricht, FTK nie tylko 

zakreślił granice dla działań podejmowanych przez instytucje UE, lecz także wskazał na granice 

zastosowania zasady pierwszeństwa. Jest ono ważne z jeszcze innego powodu, mianowicie zawiera 

wyraźne wskazanie, że organem właściwym do orzekania w sprawie przekroczenia granic przez akty 

prawne UE jest FTK. 

 Początkowo FTK odwoływał się do aktu ultra vires (ausbrechender Rechtsakt) w sytuacji, gdy 

stwierdzone zostało oczywiste przekroczenie granic przez instytucje Unii713, później zaś uznał, że 

wystarczy aby naruszenie kompetencji było rozpoznawalne bądź jawne. Zatem ciężar argumentu nie 

spoczywał już na istotności naruszenia, co z kolei umożliwiało uznanie wadliwego aktu prawnego za 

niewykonalny (niemający zastosowania) nawet wówczas, gdy okazał się nie mieć znaczenia dla 

zasadniczych relacji pomiędzy państwami członkowskimi a UE714. Stanowisko w sprawie aktów ultra 

vires instytucji unijnych doprecyzował FTK w orzeczeniu Honeywell z 2010 roku, w którym nawiązał 

do wyroku TS w sprawie Mangold. Wydając orzeczenie w sprawie Honeywell FTK powiedział, że 

kontrola dokonywana przez FTK może tylko wówczas być brana pod uwagę (mieć uzasadnienie), gdy 

instytucje w swoich działaniach wykraczają poza granice przekazanych im kompetencji w sposób 

szczególny, i.e. wówczas gdy przekroczenie kompetencji jest dostatecznie poważne (hinreichend 

qualifiziert). W orzeczeniu czytamy: 
 „Kontrola ultra vires dokonywana przez Federalny Trybunał Konstytucyjny wchodzi jedynie 

w grę, gdy jest oczywiste, że działania europejskich organów i instytucji wykraczają poza 

przekazane kompetencje (…) Naruszenie zasady kompetencji przyznanych jest oczywiste tylko 

                                                                                                                                                         
aus ihnen ausbrechen (…).“ BVerfG, 2 BvR 2134/92 und 2 BvR 2159/92 vom 12.10.1993 (Maastricht-Urteil), 
Rn 106. 
710 Zob. Wyrok z 22 października 1987 r., Foto-Frost przeciwko Hauptzollamt Lübeck-Ost, sprawa 314/85, Zb. 
Orz. (1987) 04199, pkt 20, gdzie czytamy: “(…) sądy krajowe nie są uprawnione do samodzielnego orzekania o 
nieważności aktów wydawanych przez instytucje wspólnotowe.” 
711 Zob. też: R. Arnold, EU and German … op. cit., s. 116. 
712 Ibidem, s. 116-117. 
713 BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-Urteil), Rn 240. 
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wówczas, gdy organy i instytucje europejskie przekroczyły granice swoich kompetencji w 

charakterystyczny sposób naruszający zasadę kompetencji przyznanych (art. 23 ust. 1 UZ), 

innymi słowy naruszenie kompetencji jest dostatecznie poważne (…).“715 

W sentencji orzeczenia FTK doprecyzował swoje stanowisko stanowiąc, że naruszenie kompetencji 

jest wówczas dostatecznie poważne (rażące) kiedy działanie instytucji Unii jest oczywiste (ewidentne) 

i prowadzi do strukturalnie znaczącego przesunięcia w układzie kompetencji ze szkodą dla państw 

członkowskich716. Ponadto, FTK zobowiązał sądy do przedkładania pytań prejudycjalnych w ramach 

procedury art. 267 TFUE, co ma umożliwić TS wypowiadanie się zarówno w sprawie interpretacji, jak 

i ważności zakwestionowanych działań, o ile podniesione kwestie nie zostały wcześniej wyjaśnione717. 

Można więc argumentować, że zaistniały warunki do współpracy pomiędzy, z jednej strony, sądami 

krajowymi (w tym sądami konstytucyjnymi), a z drugiej, TS UE. FTK nie będzie zatem sam 

decydował o tym czy istotnie doszło do przekroczenia kompetencji, innymi słowy, czy mamy do 

czynienia z aktem ultra vires, będzie natomiast kierował pytanie do TS w ramach procedury art. 267 

TFUE, sygnalizując gotowość do współpracy w sprawie kontroli ultra vires działań Unii. FTK 

nawiązał także do wcześniejszego orzeczenia w sprawie TL, w którym wyraźnie powiedział, że jeśli 

nie jest możliwe uzyskanie ochrony prawnej na szczeblu UE, wówczas on jest właściwy do badania 

czy akty prawne instytucji unijnych wykraczają poza granice przyznanych im kompetencji718. 

Uwagę zwraca przede wszystkim to, że FTK ogranicza swoją kompetencję do kontrolowania 

jawnego przekroczenia kompetencji w działaniach instytucji, innymi słowy, chodzi o kontrolę ultra 

vires. I tutaj wymaga się, by przekroczenie kompetencji było dostatecznie poważne, konieczne jest 

więc stwierdzenie bezprawnego działania instytucji, stanowiącego oczywiste naruszenie, innymi 

słowy stwierdzenie, że doszło do znaczącego, strukturalnego przesunięcia kompetencji (strukturalnej 

zmiany)719 ze szkodą dla państw członkowskich. Wszystko po to, by można było uznać, że mamy do 

                                                                                                                                                         
714 A. Hatje, Das Verhältnis … op. cit., s. 65. 
715 „Eine Ultra-vires-Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht kommt darüber hinaus nur in Betracht, wenn 
ersichtlich ist, dass Handlungen der europäischen Organe und Einrichtungen außerhalb der übertragenen 
Kompetenzen ergangen sind (…) Ersichtlich ist ein Verstoß gegen das Prinzip der begrenzten 
Einzelermächtigung nur dann, wenn die europäischen Organe und Einrichtungen die Grenzen ihrer Kompetenzen 
in einer das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung spezifisch verletzenden Art überschritten haben (Art.  23 
Abs.  1 GG), der Kompetenzverstoß mit anderen Worten hinreichend qualifiziert ist (…).“ BVerfG, 2 BvR 
2661/06 vom 6.7.2010 (Honeywell-Beschluss), Rn 61. Zob też: L. Gerken, V. Rieble, G.H. Roth, T. Stein, R. 
Streinz, "Mangold" als ausbrechender Rechtsakt, Sellier, Munich 2009. 
716 Zob. BVerfG, 2 BvR 2661/06 vom 6.7.2010 (Honeywell-Beschluss), Leitsatz 1 a. 
717 Zob. BVerfG, 2 BvR 2661/06 vom 6.7.2010 (Honeywell-Beschluss), Leitsatz 1 b. 
718 Zob. BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-Urteil), Rn 240. 
719 W orzeczeniu Mangold znajdujemy: „(…) hat zu einer strukturell bedeutsamen Verschiebung zulasten 
mitgliedstaatlicher Kompetenzen geführt.“ BVerfG, 2 BvR 2661/06 vom 6.7.2010 (Honeywell-Beschluss), Rn 
71. Szymon Pawłowski zwraca uwagę na to, że orzeczenie TS w sprawie Mangold wpisuje się w kategorię 
wyroków odnoszących się do wewnątrzpaństwowego skutku dyrektyw, który sprowadza się do tego, że 
niezgodne z dyrektywą regulacje krajowe nie mogą być stosowane również w sporze pomiędzy jednostkami 
(prywatnymi). Chodzi więc o tzw. negatywny skutek dyrektyw, który ma na celu zapewnienie wywiązywania się 
przez państwa członkowskie ze zobowiązań dotyczących stosowania prawa unijnego, przy czym nie tworzy 
nowych kompetencji po strone instytucji Unii, które by naruszały zasadę kompetencji przekazanych. Sz. 
Pawłowski, Zjednoczeni w różnorodności – perspektywa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 
[w:] Unia Euroopejska: zjednoczeni w różnorodności, C. Mik (red.), wyd. Sejmowe, Warszawa 2012, s. 162. 
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czynienia z niekonstytucyjnym aktem prawnym, aktem ultra vires, jawnie przekraczającym – w opinii 

FTK – kompetencje Unii720. I podobnie jak w przypadku zasady pierwszeństwa, o tym czy organy UE 

działały ultra vires czy nie, decyduje ostatecznie FTK, natomiast akty prawne UE, które są obarczone 

poważnymi, oczywistymi błędami, nie będą obowiązujące dla państw członkowskich721. 

Procedowanie o jakim tutaj mowa, zagraża jednolitemu obowiązywaniu i stosowaniu prawa 

UE, obce jest bowiem fundamentalnemu założeniu, że istota prawa Unii polega na tym, że jest ono 

jednakowo stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Nie może tak być, by prawo Unii 

było przedmiotem kontestacji z uwagi na zastrzeżenia wysuwane przez sądy państw członkowskich, a 

zatem ostateczna decyzja dotycząca legalności unijnego aktu prawnego, który przekracza granice 

przyznanych kompetencji, winna przynależeć do TS, z kolei sądy konstytucyjne, w każdym przypadku 

o jakim tutaj mowa, winny zwracać się do TS, jeśli powezmą wątpliwość czy akt prawny jawnie 

przekracza kompetencje (jest aktem ultra vires)722. Z drugiej strony podkreślić należy, że kontrola 

ultra vires aktów prawnych dokonywana przez FTK, ogranicza się wyłącznie do przypadków 

oczywistego przekroczenia granic. 

Z badaniem pochodnego prawa UE przez sądy konstytucyjne wiąże się jeszcze jedna ważna 

kwestia, mianowicie w 2005 roku FTK potwierdził swoją właściwość do kontrolowania krajowego 

prawa implementującego prawo UE w oparciu o standardy praw podstawowych UZ, unieważniając 

ustawę transponującą Europejski Nakaz Aresztowania (dalej: ENA), a dokładniej decyzję ramową 

Rady UE, do niemieckiego porządku prawnego723. Zmiana stanowiska nastąpiła wraz z orzeczeniem z 

2008 roku, FTK potwierdził wówczas, że nie będzie wykonywać swoich uprawnień kontrolnych w 

sytuacji gdy prawo Unii, a zwłaszcza orzecznictwo TS, gwarantuje istotę praw podstawowych w 

ramach niemieckiej Konstytucji. To nowe podejście ma zastosowanie nie tylko w odniesieniu do 

unijnych rozporządzeń czy dyrektyw, lecz również do prawa krajowego, implementującego dyrektywy 

do prawa niemieckiego, w zakresie, w jakim prawo UE nie pozwala na żaden margines uznawalności. 

Natomiast w sytuacji, gdy pochodne prawo UE zezwala na pewien margines swobody ustawodawcy, 

wówczas zakres takiego doprecyzowania może być przedmiotem kontroli przez FTK724. W treści 

orzeczenia znajdujemy: 
„Zasadniczo Federalny Trybunał Konstytucyjny nie może decydować o obowiązywaniu prawa 

wspólnotowego, ponieważ nie chodzi tutaj o akty niemieckiej władzy państwowej. Co się tyczy 

stosowania wspólnotowego prawa pochodnego w Niemczech (…) Federalny Trybunał 

Konstytucyjny nie wykonuje już swojej jurysdykcji i w związku z tym nie bada tego prawa w 

                                                 
720 T. Oppermann, Die EU-Verfassungsbeschwerde – Instrument nationaler Begrenzung europäischen Rechts 
[w:] Das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit, J. Schwarze (Hrsg.), Bd. I, 
Nomos, Baden-Baden 2012, s. 71. 
721 A. Hatje, Das Verhältnis … op. cit., s. 66. 
722 Zob. też: J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 50. 
723 BVerfG, 2 BvR 2236/04 vom 18.07.2005 (Europäischer Haftbefehl), zob. też: Decyzja ramowa Rady z dnia 
13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między 
Państwami Członkowskimi (Dz.U. WE L 190/1, 18.7.2002). 
724 A.F. Tatham, Central … op. cit., s. 124. 
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odniesieniu do praw podstawowych UZ, tak długo jak Wspólnoty Europejskie, a zwłaszcza 

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, gwarantują skuteczną 

ochronę praw podstawowych w stosunku do władzy Wspólnot (...) Odnosi się to do 

wspólnotowych rozporządzeń i dyrektyw, lecz również do krajowych przepisów prawnych 

wdrażających dyrektywę do prawa niemieckiego, o ile prawo wspólnotowe nie pozostawia 

żadnego marginesu swobody w implementowaniu (…).“725 

Podkreślić należy, że w 2010 roku FTK zmienił swoje stanowisko dotyczące kontrolowania prawa 

pochodnego UE. Tym razem chodziło o postanowienia dyrektywy z 2006 roku w stosunku do których 

krajowy ustawodawca nie dysponował żadnym marginesem swobody, natomiast FTK uznał skargę za 

dopuszczalną726. 

W cytowanym już orzeczeniu Honeywell, FTK raz jeszcze potwierdził swoją kompetencję, a 

nawet zobowiązanie do kontrolowania aktów organów i instytucji UE, czy zostały wydane na 

podstawie oczywistego przekroczenia kompetencji lub w obszarze tożsamości konstytucyjnej, oraz do 

ogłaszania, że takie akty prawne nie będą stosowane w niemieckim porządku prawnym727. W 

orzeczeniu czytamy: 
„(…) Federalny Trybunał Konstytucyjny jest zatem uprawniony i zobowiązany kontrolować 

działania europejskich instytucji i organów, czy wynikają one z oczywistego przekroczenia 

kompetencji lub wykonywania kompetencji w nieprzenoszalnym obszarze tożsamości 

konstytucyjnej (…) i ewentualnie stwierdzić nieskuteczność działań przekraczających 

kompetencje dla niemieckiego porządku prawnego.“728 

Widać wyraźnie, że niemiecki porządek prawny otwiera się na prawo UE tak dalece, jak na to 

pozwala upoważnienie parlamentarne wydane w formie ustawy wyrażającej zgodę na przeniesienie, 

czy też na ograniczenie wykonywania suwerennych praw729. Istnieją jednak granice, których prawo 

                                                 
725 „Das Bundesverfassungsgericht ist zwar grundsätzlich gehindert, über die Gültigkeit von Gemeinschaftsrecht 
zu entscheiden, weil es sich hierbei nicht um Akte deutscher Staatsgewalt handelt. Über die Anwendbarkeit von 
abgeleitetem Gemeinschaftsrecht in Deutschland (…) übt das Bundesverfassungsgericht seine Gerichtsbarkeit 
nicht mehr aus und überprüft dieses Recht mithin nicht am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, solange 
die Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften, einen wirksamen Schutz der Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaften 
generell gewährleisten (…) Dies gilt für gemeinschaftsrechtliche Verordnungen und Richtlinien, aber auch für 
innerstaatliche Rechtsvorschriften, die eine Richtlinie in deutsches Recht umsetzen, soweit das 
Gemeinschaftsrecht keinen Umsetzungsspielraum lässt (...).“ BVerfG, 1 BvF 4/05 vom 14. Oktober 2008,  
Rn 84. 
726 A.F. Tatham, Central … op. cit., s. 126, zob. też: BVerfG, 1 BvR 256/08 vom 02. März 2010. 
727 A.F. Tatham, Central … op. cit., s. 126. 
728 „Das Bundesverfassungsgericht ist deshalb berechtigt und verpflichtet, Handlungen der europäischen Organe 
und Einrichtungen darauf zu überprüfen, ob sie aufgrund ersichtlicher Kompetenzüberschreitungen oder 
aufgrund von Kompetenzausübungen im nicht übertragbaren Bereich der Verfassungsidentität (…) erfolgen (…) 
und gegebenenfalls die Unanwendbarkeit kompetenzüberschreitender Handlungen für die deutsche 
Rechtsordnung festzustellen.“ BVerfG, 2 BvR 2661/06 vom 6.7.2010 (Honeywell-Beschluss), Rn 55. 
729 W piśmiennictwie naukowym, jak i w tekstach prawnych, stosowany jest termin „przeniesienie suwerennych 
praw”, a także „ograniczenie wykonywania suwerenncyh praw”. Zob. art. 76 ust. 2 GG gdzie czytamy: „zur 
Übertragung von Hoheitsrechten nach Artikel 23”, z kolei w orzeczeniu Internationale Handelsgesellschaft 
(Solange I) znajdujemy: „Art. 24 GG ermächtigt nicht eigentlich zur Übertragung von Hoheitsrechten, sondern 
öffnet die nationale Rechtsordnung (in der angegebenen Begrenzung) derart, daß der ausschließliche 
Herrschaftsanspruch der Bundesrepublik Deutschland im Geltungsbereich des Grundgesetzes zurückgenommen 
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UE nie może przekroczyć. Początkowo taką barierę stanowiły prawa podstawowe, natomiast później 

punkt ciężkości uległ przesunięciu na kwestionowanie działań ultra vires instytucji, ostatnio zaś sądy 

konstytucyjne coraz częściej odwołują się do konieczności poszanowania tożsamości narodowej. 

Z perspektywy konstytucyjnej istotne jest to, czy instytucja międzyrządowa porusza się w 

granicach przyznanych jej kompetencji czy je przekracza. W orzeczeniu Kloppenburg, FTK nawiązał 

do orzeczenia Wünsche Handelsgesellschaft (Solange II), w którym wypowiedział się w sprawie 

granicy, jaką wyznacza tożsamość niemieckiego porządku konstytucyjnego. W orzeczeniu czytamy: 
„Upoważnienie na podstawie art. 24 ust. 1 UZ, nie jest jednak bez ograniczeń konstytucyjnych. 

Przepis nie uprawnia do tego, by w drodze przyznania praw instytucjom międzyrządowym, 

zrezygnować z tożsamości obowiązującego porządku konstytucyjnego Republiki Federalnej 

Niemiec (…).“730 

Podobnie wypowiedział się FTK we wcześniejszym orzeczeniu Internationale Handelsgesellschaft 

(Solange I), gdzie nawiązał do tożsamości konstytucyjnej Niemiec, stanowiąc, że art. 24 UZ niweczy 

jakąkolwiek nowelę traktatu, która zagrażałaby tożsamości obowiązującej struktury konstytucyjnej. 

Art. 24 UZ nie obejmuje transferu kompetencji ustawodawczych do organizacji międzynarodowej, 

który zmieniałby niemiecką tożsamość konstytucyjną, wymagałoby to bowiem zmiany konstytucji731. 

Natomiast w Lissabon-Urteil wiodącą kwestią nie była sprawa suwerenności, czy tożsamości 

lecz demokracji732. Tożsamość konstytucyjna jest ściśle powiązana z art. 79. ust. 3 UZ, który chroni 

materialne jądro konstytucji przed jakąkolwiek zmianą. W oparciu o tę podstawę prawną, FTK rości 

sobie prawo do kontrolowania, czy akt prawny UE narusza niemiecką tożsamość konstytucyjną, a tym 

samym nie ma zastosowania na terytorium Niemiec733. I ta otwartość na integrację europejską jest 

                                                                                                                                                         
und der unmittelbaren Geltung und Anwendbarkeit eines Rechts aus anderer Quelle innerhalb des staatlichen 
Herrschaftsbereichs Raum gelassen wird.“ Beschluß des Zweiten Senats vom 29. Mai 1974, BvL 52/71, 
BVerfGE 37, 271 (Solange I), Rn 43. Natomiast Rada Konstytucyjna odwołuje się do „ograniczania 
suwerenności” (limitations de souveraineté), zob. Décision n° 76-71 DC du 30 décembre 1976 (Décision du 
Conseil des communautés européennes relative à l'élection de l'Assemblée des Communautés au suffrage 
universel direct), 2ème considérant. Więcej nt. współczesnego rozumienia suwerenności zob. K. Działocha, 
Poszukiwanie formuły suwerenności państwa-członka UE w polskiej nauce prawa [w:] Instytucje prawa 
konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, J. 
Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), wyd. Sejmowe, Warszawa 2009, s. 44-61, zob. też: E. Piontek, Konstytucje 
państw członkowskich w porządku prawnym Unii Europejskiej [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie 
integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, J. Wawrzyniak, M. 
Laskowska (red.), wyd. Sejmowe, Warszawa 2009, s. 395-425. 
730 „Die Ermächtigung auf Grund des Art. 24 Abs. 1 GG ist indessen nicht ohne verfassungsrechtliche Grenzen. 
Die Vorschrift ermächtigt nicht dazu, im Wege der Einräumung von Hoheitsrechten für zwischenstaatliche 
Einrichtungen die Identität der geltenden Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland (…) 
aufzugeben.“ Beschluß des Zweiten Senats vom 22. Oktober 1986, 2 BvR 197/83, BVerfGE 73, 339 (Solange 
II), Rn 104. 
731 Zob. Beschluß des Zweiten Senats vom 29. Mai 1974, BvL 52/71, BVerfGE 37, 271 (Solange I), Rn 43. 
732 M. Wendel, Lisbon before the Courts: Comparative Perspectives [w:] Europe's constitutional challenges in 
the light of the recent case law of national constitutional courts. Lisbon and beyond, J.M. Beneyto, I. Pernice 
(eds), Nomos, Baden-Baden 2011, s. 87. 
733 Zob. BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-Urteil), Rn 240. 
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generalnie ograniczana przez niemiecką, niezbywalną tożsamość konstytucyjną (unverfügbare 

Verfassungsidentität)734. 
Reasumując, należy powiedzieć, że wraz z postępującym procesem integracji europejskiej, a 

tym samym z poszerzaniem przestrzeni w jakiej operuje prawo UE, zarysowuje się kilka obszarów 

potencjalnych konfliktów: zasada pierwszeństwa i zakres jej zastosowania, prawa podstawowe i 

uzupełniająca kontrola dokonywana przez FTK, kontrola ultra vires działań instytucji dokonywana 

również przez FTK, oraz odwoływanie się przez FTK do tożsamości narodowej (konstytucyjnej)735. 

Na FTK spoczywa obowiązek czuwania, aby nie zostało naruszone prawo konstytucyjne, 

wówczas gdy wprowadzane jest prawo UE do wewnętrznego porządku prawnego. FTK winien też 

gwarantować, że niemieckie kompetencje nie będą transferowane do UE, jak tylko na mocy ustawy 

ratyfikacyjnej. FTK przyjmuje więc odpowiedzialność odnośnie do badania konstytucyjności prawa 

pierwotnego i prawa pochodnego UE, nie mogąc uchylić się od tego konstytucyjnego zobowiązania, 

nie może bowiem złożyć mandatu, który został mu powierzony. Z kolei TS związany jest w 

analogiczny sposób przez traktat UE, który legitymizuje jego orzecznictwo i stanowi jedyną podstawę 

prawną dla jego kompetencji. TS będąc instytucją traktatową, nie może zmienić traktatu, natomiast 

orzecznictwo TS rozporządza autorytetem w takim zakresie, w jakim państwa członkowskie mu go 

udzieliły736. I jak trafnie zauważa Franz Mayer ta pozorowana polityka samoograniczania, zgodnie z 

którą zarówno FTK jak i TS orzekają w dziedzinach niezależnych od siebie, jest jedynie po to, by 

ukryć fakt, że kontrolując granice konstytucyjne nałożone na transfer władzy publicznej, FTK 

pośrednio kontroluje prawo europejskie, z kolei kontrola tych granic uzasadnia żądanie FTK prawa do 

kontrolowania prawa europejskiego jako strażnika nie niemieckiej konstytucji737. 

Przechodząc do konstytucyjnych uwarunkowań Republiki Francuskiej należy powiedzieć, że 

do 1992 roku Francja nie posiadała tzw. artykułu europejskiego, natomiast bezpośrednią przyczyną 

wprowadzenia szczegółowych uregulowań do Konstytucji stał się Traktat z Maastricht. Wówczas 

przyjęte zostały przepisy (art. 88-1 do art. 88-4 Konstytucji) odnoszące się do integracji europejskiej, 

i.e. do członkostwa Francji w UE, które następnie zostały poddane nowelizacji w 2008 roku738. 

W świetle postanowień Konstytucji umowy lub traktaty (w tym traktaty ustanawiające UE) z 

chwilą ogłoszenia zyskują moc wyższą aniżeli ustawy. W Konstytucji czytamy: 

                                                 
734 Zob. BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-Urteil), Rn 219. 
735 Zob. też: P.M. Huber, The Federal Constitutional Court and European Integration, “European Public Law”, 
vol. 21, iss. 1, s. 83-107. 
736 P. Kirchhof, The Legal Structure of the European Union as a Union of States [w:] Principles of European 
Constitutional Law, A. von Bogdandy, J. Bast (eds), Hart, Oxford 2006, s. 790. 
737 F.C. Mayer, The European Constitution and the Courts [w:] Principles of European Constitutional Law, A. 
von Bogdandy, J. Bast (eds), Hart, Oxford 2006, s. 301. 
738 J. Schwarze, Das Verhältnis … op. cit., s. 54, zob. też: Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 
ajoutant à la Constitution un titre: "Des Communautés européennes et de l'Union européenne" (JORF n°147 du 
26 juin 1992 page 8406) oraz Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la 
Constitution (JORF n°0030 du 5 février 2008 page 2202). 
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„Traktaty lub umowy należycie ratyfikowane bądź zatwierdzone, zyskują z chwilą ich 

ogłoszenia moc wyższą niż ustawy, o ile zasada ta jest stosowana przez drugą stronę wobec 

tych umów lub traktatów.”739 

Nasuwa się pytanie jaki organ powinien dokonywać badania zgodności prawa (ustaw) z traktatami i 

innymi umowami międzynarodowymi? Zgodnie z postanowieniami Konstytucji, art. 61 ustanawia 

kompetencję Conseil Constitutionnel do badania konstytucyjności ustaw, nie ustanawia natomiast 

kompetencji Conseil constitutionnel do oceniania zgodności prawa z traktatami międzynarodowymi. 

Zatem, a contrario, sądownictwo powszechne i administracyjne zostało wyposażone w kompetencje 

do stosowania art. 55 Konstytucji oraz do badania zgodności prawa z postanowieniami traktatów, w 

tym traktatów ustanawiających UE740. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w decyzji Conseil 

Constitutionnel z 1975 roku w której czytamy: 
„(…) nie przynależy do Rady Konstytucyjnej, wówczas gdy rozstrzyga w oparciu o artykuł 61 

Konstytucji, badanie zgodności ustawy z przepisami traktatu lub umowy międzynarodowej.”741 

Odnosząc się do relacji pomiędzy prawem krajowym a prawem europejskim, rzutującej z kolei 

na relacje pomiędzy Conseil constitutionnel oraz Conseil d’État742 i Cour de cassation, z jednej strony, 

a TS UE, z drugiej, należy powiedzieć, że charakteryzowały się stałym napięciem. We Francji, jak i w 

innych państwach członkowskich, problem stanowiło stosowanie zasady pierwszeństwa prawa 

wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym. Sytuacja na tym polu ulegała stopniowej 

zmianie, tak iż obecnie nie jest już kwestionowana zasada pierwszeństwa przed zwykłymi ustawami, 

ani też zasada bezpośredniego stosowania prawa UE, natomiast nadal sprawą otwartą (czytaj: sporną) 

pozostaje relacja pomiędzy prawem unijnym a prawem konstytucyjnym743. Niemniej jednak, można 

obserwować tendencję do stopniowego otwierania się francuskiego porządku prawnego na prawo UE, 

chociaż nadal nie brakuje sytuacji trudnych (konfliktowych), w których dochodzi do ścierania się 

przeciwstawnych stanowisk – z jednej strony, porządku prawnego UE na straży którego stoi TS, z 

drugiej natomiast, porządku konstytucyjnego, gwarantowanego przez Conseil Constitutionnel.  

W kontekście niniejszych rozważań uwagę zwraca decyzja Conseil constitutionnel z 2004 

roku, w której czytamy: 
 „Zważywszy, że na mocy artykułu 88-1 Konstytucji „Republika uczestniczy we Wspólnotach 

Europejskich i w Unii Europejskiej utworzonych z państw, które swobodnie postanowiły, na 

                                                 
739 Art. 55 Constitution de la République française. 
740 Zob. V. Constantinesco, Les rapports entre le droit européen et les droits nationaux (France) au fil du temps 
[w:] Das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit, J. Schwarze (Hrsg.), Bd. I, 
Nomos, Baden-Baden 2012, s. 119. 
741 «(...) il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la 
Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international» 
Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 (Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse), 7ème 
considérant. 
742 Conseil d’État traktowany jest jako organ doradczy rządu, z kolei francuskie sądy administracyjne są 
instytucjonalnie elementem administracji, i tym samym sądownictwo administracyjne nie jest częścią władzy 
sądowniczej (autorité judiciaire) w znaczeniu Konstytucji francuskiej. Zob. C.D. Classen, Nationales … op. cit., 
s. 260. 
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mocy traktatów, ustanawiających te organizacje, wspólnie wykonywać niektóre kompetencje”; 

zatem transpozycja do prawa krajowego dyrektywy wspólnotowej wynika z wymogu 

konstytucyjnego, której nic nie może stanąć na przeszkodzie, jak tylko wyraźny przepis 

sprzeczny z Konstytucją; w przypadku braku takiego przepisu, należy wyłącznie do sądu 

wspólnotowego, orzekającego w trybie prejudycjalnym, kontrolowanie przestrzegania przez 

dyrektywę wspólnotową zarówno kompetencji określonych przez traktaty, jak i praw 

podstawowych gwarantowanych przez art 6 Traktatu o Unii Europejskiej.”744 

W przytoczonej decyzji Conseil constitutionnel uznał wyłączną kompetencję sędziego wspólnotowego 

w kwestii decydowania o ważności aktów prawnych (przestrzegania granic zdefiniowanych przez 

postanowienia traktatowe), a także poszanowania praw podstawowych gwarantowanych przez traktat; 

co więcej, art. 88-1 Konstytucji, nie zaś jak można byłoby przypuszczać art. 55 Konstytucji, stanowi 

podstawę, czy też zgodnie z przyjętą nomenklaturą wymóg konstytucyjny, transpozycji dyrektyw do 

francuskiego porządku prawnego. Conseil constitutionnel próbuje ponadto zdefiniować tzw. warunek 

konstytucyjności, i.e. zastrzeżony obszar zasad konstytucyjnych, którym podlegałyby nawet przepisy 

wtórnego prawa wspólnotowego – linia orzecznicza zapoczątkowana cytowanym tutaj orzeczeniem 

dotyczącym gospodarki cyfrowej, i skutkuje tym, że przepisy takie (początkowo prawo wtórne, które 

wyraźnie naruszało przepisy Konstytucji) mogą być badane pod kątem spełnienia francuskich 

wymogów konstytucyjnych745. 

W roku 2006, kwestia transpozycji dyrektyw stała się przyczynkiem do wypowiedzenia się 

przez Conseil Constitutionnel w sprawie tożsamości konstytucyjnej Francji, w której dookreślił także 

swoje wcześniejsze stanowisko odnośnie do dyrektyw. W decyzji znajdujemy: 
„(...) Transpozycja dyrektywy nie może być sprzeczna z przepisem lub zasadą nieodłącznie 

związaną z tożsamością konstytucyjną Francji, chyba że ustawodawca wyraził na to zgodę.”746 

Zatem, transpozycja dyrektywy nie może być sprzeczna z regułami lub zasadami, właściwymi dla 

tożsamości konstytucyjnej Francji, chyba że za zgodą ustawodawcy. Mamy więc do czynienia z próbą 

pogodzenia zobowiązań mających swoje źródło w UE z ograniczeniami jakie nakłada Konstytucja, 

                                                                                                                                                         
743 J. Schwarze, Das Verhältnis … op. cit., s. 55. 
744 « Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution: "La République participe aux Communautés 
européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont 
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences"; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une 
directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en 
raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution; qu'en l'absence d'une telle disposition, il 
n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une 
directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par 
l'article 6 du Traité sur l'Union européenne.» Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 (Loi pour la confiance 
dans l'économie numérique), 7ème considérant. 
745 F. Mélin-Soucramanien, Konstytucyjne gwarancje stosowania prawa międzynarodowego i wspólnotowego we 
Francji [w:] Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji 
i Polski, M. Granat (red. nauk.), Materiały z polsko-francuskiej konferencji naukowej, Warszawa, 21-22 
października 2005 roku, wyd. Sejmowe, Warszawa 2007, s. 49. 
746«(...) la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à 
l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti.» Décision n° 2006-540 DC du 
27 juillet 2006 (Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information), 19ème 
considérant. 
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innymi słowy, zobowiązań art. 88-1 Konstytucji z zasadą nadrzędności Konstytucji, a przynajmniej 

tych z jej postanowień, które są nieodłącznie związane z tożsamością konstytucyjną. Podkreślić 

należy, że nie chodzi tutaj o wartości, które Konstytucja przedstawia jako nienaruszalne, do których 

należy m.in. republikańska forma rządu747, lecz nienaruszalne z punktu widzenia władzy stanowiącej 

(pouvoir constituant dérivé)748. Istnieje również pogląd, że tożsamość obejmuje jedynie te zasady, 

które są właściwe dla francuskiego porządku konstytucyjnego, jak np. zasada państwa świeckiego. 

Dodać należy, że tożsamość konstytucyjna w rozumieniu Conseil Constitutionnel nie stanowi 

niezbywalnego ograniczenia dla integracji europejskiej, przeciwnie, ostateczna decyzja w tej kwestii 

przynależy władzy stanowiącej. I inaczej aniżeli w Niemczech, gdzie FTK udziela tożsamości 

konstytucyjnej absolutnej ochrony w ramach klauzuli wieczności, we Francji władza stanowiąca 

‘zatrzymuje’ prawo do przystosowania francuskiej Konstytucji. Jeśli zdaniem Conseil Constitutionnel 

implementacja dyrektywy będzie naruszać tożsamość konstytucyjną, wówczas zmieniona zostanie 

Konstytucja749. Obecnie, zarówno Conseil Constitutionnel jak i Conseil d’État  utrzymują, że art. 88-1 

Konstytucji zawiera zobowiązanie do implementowania prawa unijnego, przy czym zobowiązanie to 

jest ograniczone przez francuską tożsamość konstytucyjną w przypadku Conseil Constitutionnel oraz 

brakiem równorzędnej ochrony na poziomie Unii w przypadku Conseil d’État750. 

 Elementem wyróżniającym system francuski jest występowanie dwóch alternatywnych modeli 

kontroli, i.e. kontroli konwencyjności (contrôle de conventionnalité, diffusé, a posteriori) oraz kontroli 

konstytucyjności (contrôle de constitutionnalité, concentré, a priori). Kontrola konwencyjności 

dokonywana jest przez sądy powszechne i administracyjne wraz z Cour de cassation i Conseil d’État, 

natomiast kontrola konstytucyjności wykonywana jest przez Conseil constitutionnel. Podział ten 

stanowi potwierdzenie, że na sędziach krajowych spoczywa obowiązek zapewnienia pierwszeństwa, a 

także skuteczności prawa unijnego w wewnętrznym porządku prawnym – zadanie, które zostało 

nałożone na sądy państw członkowskich przez TS w orzeczeniu Costa przeciwko E.N.E.L.751. W 

decyzji z 2007 roku, Conseil d’État doprecyzował różnicę pomiędzy kontrolą konstytucyjności a 

kontrolą konwencyjności dekretów transponujących dyrektywy UE do wewnętrznego porządku 

prawnego752. Zdaniem Conseil d’État do sędziego administracyjnego należy udzielenie odpowiedzi na 

pytanie czy istnieje reguła lub zasada prawa unijnego, która gwarantuje poszanowanie naruszonego 

przepisu lub zasady konstytucyjnej. Jeśli istnieje równoważna zasada prawa unijnego, sędzia 

administracyjny winien udzielić odpowiedzi na pytanie czy transponowana dekretem dyrektywa jest 

                                                 
747 Art. 89 akapit 5 Konstytucji stanowi: « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une 
révision.» 
748 V. Constantinesco, Les rapports ... op. cit., s. 123-124. 
749 M. Wendel, Lisbon … op. cit., s. 101-102. 
750 M.E. Méndez-Pinedo, O.I. Hannesson, The authority … op. cit., s. 111. 
751 W sentencji orzeczenia czytamy: „Artykuł 53 jest uregulowaniem wspólnotowym mogącym stanowić dla 
podmiotów prawa źródło uprawnień podlegających ochronie sądów krajowych.” Zob. wyrok z 15 lipca 1964 r., 
Flaminio Costa przeciwko E.N.E.L., sprawa 6/64, Zb. Orz. (1964) 01141. 
752 Conseil d'État, Assemblée, 08/02/2007, 287110 (Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres), 11ème 
considérant. 
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zgodna z poszukiwaną zasadą unijną. Jeśli sędzia nie ma zastrzeżeń co do zgodności z prawem Unii, 

powinien oddalić zarzut, w przeciwnym wypadku powinien zwrócić się do TS z pytaniem 

prejudycjalnym. Gdyby jednak nie istniała równoważna zasada na poziomie unijnym, wówczas sędzia 

administracyjny bada bezpośrednio konstytucyjność zakwestionowanych przepisów. Z kolei w decyzji 

z 2008 roku Conseil d’État zmodyfikował kontrolę konwencyjności dyrektyw w odniesieniu do 

Konwencji. I tak dyrektywy poddawane są kontroli prawu Konwencji, natomiast w przypadku 

wątpliwości, kierowane jest pytanie prejudycjalne do TS UE753. 

Sędzia sądu powszechnego przeprowadza kontrolę konwencyjności, która jest inna aniżeli 

kontrola konstytucyjności prawa, wykonywana przez Conseil constitutionnel. Kontrola 

konwencyjności nie upoważnia sędziego do unieważnienia prawa, lecz jedynie do jego niestosowania 

w konkretnym sporze. Prawo (ustawa) pozostaje i nadal wywołuje skutki poza polem sporu, aż do jego 

uchylenia lub zmiany. Nadto, opierając się na orzecznictwie TS UE, sędzia uznaje się właściwym do 

angażowania odpowiedzialności państwa za szkodę wyrządzoną przez prawo sprzeczne z prawem UE. 

I nawet jeśli autorytet prawa zostaje pozornie nienaruszony, ustawa może zostać poddana w 

wątpliwość w stosunku do traktatów i prawa UE754. 

Wysiłki mające na celu pogodzenie różnych porządków prawnych podejmowane były 

zarówno przez Conseil d’État jak i Cour de cassation, choć początkowo niewiele na to wskazywało. 

W decyzji z 1998 roku, Conseil d’État wypowiedział się w kwestii nadrzędności Konstytucji, zarówno 

w wewnętrznym porządku prawnym, jak również w kontekście umów międzynarodowych. Conseil 

d’État powiedział m.in., że zobowiązania międzynarodowe nie mogą mieć wyższej rangi aniżeli 

postanowienia Konstytucji. W decyzji czytamy: 
„(...) Nadrzędność przyznana zobowiązaniom międzynarodowym nie ma zastosowania w 

porządku wewnętrznym do przepisów o charakterze konstytucyjnym (...).”755 
Podobnie wypowiedział się Cour de cassation w decyzji z 2000 roku, w której czytamy: 

„(...) Nadrzędność przyznana zobowiązaniom międzynarodowym nie stosuje się w porządku 

wewnętrznym do postanowień konstytucyjnych (...).”756 

Conseil d’État potwierdził następnie swoje stanowisko w decyzji z 2001 roku. Powiedział wówczas, 

że zasada pierwszeństwa nie powinna prowadzić do zakwestionowania nadrzędności Konstytucji w 

wewnętrznym porządku prawnym. W decyzji czytamy: 
„(...) Zasada pierwszeństwa (…) nie może prowadzić do zakwestionowania nadrzędności 

Konstytucji w porządku wewnętrznym (...).”757 

                                                 
753 Conseil d'État, Section du Contentieux, 10/04/2008, 296845 (Conseil national des barreaux de France), 6ème 
considérant. 
754 V. Constantinesco, Les rapports … op. cit., s. 119-120. 
755 «(...) la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux 
dispositions de nature constitutionnelle (...).» Conseil d’État, Assemblée, du 30 octobre 1998, 200286 200287 
(M. Sarran, M. Levacher et autres), 12ème considérant. 
756 «(...) la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux 
dispositions de valeur constitutionnelle (...).» Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 2 juin 2000, 99-60.27 
(P. Fraisse). 
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Natomiast w decyzji z 2007 roku Conseil d’État wprowadził nowe elementy w celu znalezienia 

wspólnej płaszczyzny dla prawa unijnego i prawa krajowego758. Conseil d’État powiedział m.in., że 

wówczas gdy prawo UE nie będzie zapewniało odpowiedniego poziomu ochrony, będzie sprawą 

sędziego administracyjnego by bezpośrednio kontrolować konstytucyjność prawa Unii, zatrzymując 

tym samym dla siebie ostateczną władzę sądowniczą i zapewniając nadrzędność Konstytucji759. 

 Instytucją, umożliwiającą współpracę pomiędzy jurysdykcjami, są pytania prejudycjalne, 

chociaż początkowo współpraca na tym polu nie była oczywista. W decyzji z 1964 roku Conseil 

d’État zdystansował się do obowiązku przedkładania pytań prejudycjalnych, pomimo, że zdaniem TS, 

sądy najwyższe państw członkowskich powinny kierować pytania, wówczas gdy strona procesowa 

kwestionuje ważność prawa wspólnotowego, lub też, gdy brak jest zgody odnośnie do jego 

interpretacji760. Conseil d’État powiedział m.in., że do niego należy ocena, czy kwestia dotycząca 

ważności lub interpretacji obciążona jest poważnymi trudnościami (wątpliwościami), które 

uzasadniałyby konieczność zwrócenia się do Trybunału. Nie byłoby to więc automatyczne odesłanie, 

lecz suwerenna ocena sędziego dotycząca możliwości odesłania761. Natomiast w decyzji z 1980 roku 

Conseil d’État odmówił uznania powagi rzeczy osądzonej tych elementów, które wykraczały poza to, 

co zostało przedstawione TS w ramach pytania prejudycjalnego762, pomimo, że Trybunał uznał się 

właściwym do orzekania ultra petita, wówczas gdy wymagają tego interesy Wspólnoty (zapewnienie 

pełnej skuteczności prawu wspólnotowemu)763. 
 Inną kwestią, będącą również przyczyną napięć pomiędzy jurysdykcjami, jest bezpośredni 

skutek dyrektyw. I tutaj orzeczenie z 1978 roku wywołało poważny spór pomiędzy Conseil d’État a 

TS. Conseil d’État odmówił bowiem bezpośredniego skutku postanowieniom dyrektyw, tym samym 

uniemożliwiając jednostkom powoływanie się na nie. Conseil d’État zajął więc stanowisko przeciwne 

do prezentowanego w orzeczeniach TS w sprawie Van Duyn i Rutili764. W decyzji czytamy: 

                                                                                                                                                         
757 «(...) principe de primauté (...) ne saurait conduire, dans l'ordre interne, à remettre en cause la suprématie de la 
Constitution (...).» Conseil d’État, 1/2 SSR, du 3 décembre 2001, 226514 (Syndicat national de l'industrie 
pharmaceutique), 7ème considénat. 
758 Zob. Conseil d'État, Assemblée, 08/02/2007, 287110 (Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres), 11ème 
considérant. 
759 Zob. też: M.E. Méndez-Pinedo, O.I. Hannesson, The authority … op. cit., s. 111. 
760 J. Biancarelli, L’evolution des rapports entre le droit de l’Union européenne et le droit français depuis près 
d’un demi-siècle [w:] Das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit, J. Schwarze 
(Hrsg.), Bd. I, Nomos, Baden-Baden 2012, s. 129. 
761 Decyzja Conseil d’État z 19 czerwca 1964 roku w sprawie Société des Pétroles Shell-Berre et autres, za: J. 
Biancarelli, L’evolution … op. cit., s. 129. 
762 Decyzja Conseil d’État z 9 maja 1980 roku w sprawie Office National Interprofessionnel des céréales, za: J. 
Biancarelli, L’evolution … op. cit., s. 129. 
763 Wyrok z 15 października 1980 r., SA Roquette Frères contre État français - Administration des douanes, 
affaire 145/79, Recueil de la jurisprudence (1980) 02917, pkt 7. 
764 Zob.  J. Biancarelli, L’evolution … op. cit., s. 130. 
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„(…) dyrektywy nie mogą być przywoływane przez obywateli państw na poparcie odwołania 

skierowanego przeciwko indywidualnemu aktowi administracyjnemu (...).”765 

Zmiana nastąpiła w orzeczeniu w sprawie Mme Perreux z 2009 roku, gdzie Conseil d’État potwierdził 

możliwość bezpośredniego powoływania się na postanowienia dyrektyw, które są precyzyjne i 

bezwarunkowe, w sytuacji gdy państwo nie implementowało dyrektyw w przewidzianym terminie, na 

poparcie odwołania od aktów indywidualnych. W decyzji czytamy: 
„(...) każda strona postępowania może powołać się, na poparcie odwołania skierowanego 

przeciwko aktowi administracyjnemu nieregulacyjnemu, na precyzyjne i bezwarunkowe 

postanowienia dyrektywy, skoro państwo nie podjęło w przewidzianym terminie, niezbędnych 

środków transponujących.”766 

Nie powinna dziwić sytuacja początkowego braku zrozumienia, a co za tym idzie braku 

współpracy pomiędzy jurysdykcjami, która z czasem przekształciła się w dialog, do czego – zdaniem 

Jacquesa Biancarelli – przyczyniła się wprowadzona w 2008 roku instytucja następczej kontroli 

konstytucyjności prawa w drodze tzw. priorytetowego pytania konstytucyjnego (question prioritaire 

de constitutionnalité) (dalej: QPC), która pozwoliła na nowe otwarcie się na prawo unijne, jak również 

ewolucja samego orzecznictwa767. Wprowadzone na mocy noweli konstytucyjnej z 2008 roku768 

priorytetowe pytanie konstytucyjne769, które umożliwia następczą kontrolę konstytucyjności prawa, 

sprowadza się do tego, że strony procesowe przed każdym sądem i na każdym etapie postępowania, 

mogą zakwestionować obowiązujący przepis prawa, mający zastosowanie w toczącej się sprawie, 

podnosząc zarzut, że narusza prawa i wolności gwarantowane w Konstytucji. Zdaniem Jacquesa 

Biancarelli ten nowy mechanizm może przyczynić się do wznowienia dialogu sędziów, a tym samym 

wzmocnić stosowanie prawa UE, wówczas gdy zakwestionowane przed sędzią krajowym przepisy, 

naruszające prawa i wolności gwarantowane w Konstytucji, mają źródło w prawie UE lub też 

naruszają zasady unijne770. 

Odnosząc się do zakresu i granic integracji europejskiej definiowanych z perspektywy Conseil 

Constitutionnel należy wskazać na dwie sytuacje: po pierwsze, Conseil Constitutionnel przed każdą 

ratyfikacją traktatu, powinien wyjaśnić w jakim zakresie postanowienia traktatowe są zgodne z 

postanowieniami Konstytucji, po drugie, w jakim zakresie prawo pochodne UE oraz implementujące 

                                                 
765 «(...) les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé 
contre un acte administratif individuel (...).» Conseil d’État, Assemblee, du 22 décembre 1978, 11604 (Ministre 
de l’intérieur contre Cohn-Bendit), 2ème considénat. 
766 «(...) tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non 
réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les 
délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.» Conseil d’État, Assemblée, du 30 octobre 
2009, 298348 (Mme Perreux), 9ème considérant. 
767 J. Biancarelli, L’evolution … op. cit., s. 131. 
768 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République 
(JORF n°0171 du 24 juillet 2008 page 11890). 
769  Zob. Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la 
Constitution (JORF n°0287 du 11 décembre 2009 page 21379), zob. też: M. Jarosz, Pierwszeństwo kontroli 
konstytucyjności a prawo UE - uwagi na tle wyroku TS w sprawach Melki i Abdeli, EPS, nr 8, 2011, s. 24-29. 
770 J. Biancarelli, L’evolution … op. cit., s. 139. 



 156 

je prawo krajowe może zostać poddane kontroli pod względem zgodności z Konstytucją. Kontrola 

konstytucyjności prawa pierwotnego771 przebiega w oparciu o trzy kryteria: (1) postanowienia 

traktatowe nie mogą bezpośrednio kolidować z postanowieniami Konstytucji, (2) traktat nie może 

naruszać żadnego z konstytucyjnie gwarantowanych praw podstawowych, (3) nie mogą zostać 

naruszone podstawowe założenia odnoszące się do suwerenności narodowej772. Natomiast w 

przypadku stwierdzenia niezgodności traktatu z Konstytucją, jeszcze przed jego ratyfikacją, zmianie 

poddawane są postanowienia Konstytucji – sytuacja mająca miejsce w przypadku ratyfikacji TL773. 

Odnosząc się z kolei do drugiej sytuacji należy powiedzieć, że Conseil Constitutionnel ma możliwość 

pośredniego badania prawa pochodnego UE z Konstytucją, poddając kontroli krajowe akty prawne 

implementujące unijne dyrektywy774. W decyzji z 2004 roku dotyczącej konstytucyjności ustawy 

implementującej dyrektywę UE, Conseil Constitutionnel powiedział m.in., że nie będzie badał 

konstytucyjności ustawy, jeśli jedynie przejmuje, i.e. implementuje precyzyjne i bezwarunkowe 

postanowienia dyrektywy775. Nieco później, bo już w 2006 roku Conseil Constitutionnel ponownie 

poddał badaniu ustawę implementującą prawo UE, co pozwoliło mu na doprecyzowanie swojego 

wcześniejszego stanowiska, powiedział wówczas, że implementowanie dyrektywy nie powinno 

naruszać postanowień i zasad, które stanowią o tożsamości konstytucyjnej, chyba że Konstytucja 

stanowi inaczej776 – zastrzeżenie integracyjne777, które zostało następnie kilkakrotnie potwierdzone w 

orzecznictwie 778. Odnosząc się z kolei do zasady pierwszeństwa, Conseil Constitutionnel wyraźnie 

powiedział, że pierwszeństwo prawa traktatowego w stosunku do ustaw ma charakter zarówno 

względny, jak i warunkowy z uwagi na ograniczony zakres zastosowania traktatów, a także na 

obowiązującą zasadę wzajemności. W decyzji czytamy:  
„(…) nadrzędność traktatów nad ustawami, zasada zawarta w cytowanym artykule 55, ma 

charakter zarówno względny jak i warunkowy, biorąc, z jednej strony, ograniczony zakres 

Traktatu, z drugiej natomiast, podleganie warunkowi wzajemności (…).779 

                                                 
771 Zob. Décision n° 92-308 DC du 09 avril 1992 (Traité sur l'Union européenne), Décision n° 97-394 DC du 31 
décembre 1997 (Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les 
Communautés européennes et certains actes connexes), Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007 (Traité 
de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne). 
772 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 56. 
773 Zob. Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution (JORF 
n°0030 du 5 février 2008 page 2202), zob. też decyzja Conseil Constitutionnel dotycząca zgodności z 
Konstytucją Paktu fiskalnego: Décision n° 2012-653 DC du 09 août 2012 (Traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire), gdzie w sentencji orzeczenia czytamy: «(...) le 
traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé le 2 
mars 2012, ne comporte pas de clause contraire à la Constitution.» 
774 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 57. 
775 Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 (Loi pour la confiance dans l'économie numérique). 
776 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 (Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la 
société de l'information). 
777 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 58. 
778 Décision n° 2011-631 DC du 09 juin 2011 (Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité),  
45ème considérant oraz Décision n° 2010-79 QPC du 17 décembre 2010 (M. Kamel D.), 3ème considérant. 
779 «(...) la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l'article 55 précité, présente un caractère à 
la fois relatif et contingent, tenant, d'une part, à ce qu'elle est limitée au champ d'application du traité et, d'autre 
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Z kolei Conseil d’État definiując zakres i granice integracji, początkowo wzbraniał się przed 

uznaniem pierwszeństwa prawa wspólnotowego780 aż do decyzji w sprawie Nicolo, gdzie 

zaakceptował pierwszeństwo prawa pierwotnego przed ustawami, by następnie uznać również 

pierwszeństwo prawa pochodnego781. W sprawie Nicolo, Conseil d’État umożliwił sędziemu 

administracyjnemu dokonanie kontroli konwencyjności prawa, uznając pierwszeństwo przed prawem 

krajowym, nawet późniejszym, traktatów wspólnotowych, podobnie jak klasycznych traktatów 

międzynarodowych782. W kolejnych sprawach Conseil d’État nadał aktom prawa pochodnego 

(rozporządzeniom783, dyrektywom784 i ogólnym zasadom prawa785) rangę wyższą w hierarchii norm 

aniżeli zwyczajowo przynależną ustawie (wyznaczając im miejsce powyżej ustawy). Conseil d’État 

wypowiedział się także w sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, zarówno za szkody 

wyrządzone przez prawo wydane z naruszeniem zobowiązań międzynarodowych786, jak też wówczas, 

gdy orzeczenia sądowe stanowią oczywiste naruszenie prawa wspólnotowego, nawiązując tym samym 

do orzeczenia TS w sprawie Köbler787. W decyzji Gestas znajdujemy: 
„(…) odpowiedzialność państwa może niemniej jednak zostać zaangażowana w przypadku, 

gdy treść orzeczenia jest dotknięta oczywistym naruszeniem prawa wspólnotowego, mającego 

na celu przyznanie praw jednostkom.”788 

Niezależnie od przeważającego nastawienia, jakie charakteryzuje Conseil d’État, jego ostatnie decyzje 

wskazują na postawę bardziej przychylną prawu unijnemu. W decyzji z 2007 roku rozwinął kontrolę 

aktów prawnych implementujących dyrektywy w oparciu o unijne, względnie krajowe normy 

konstytucyjne. Respektuje również pierwszeństwo prawa unijnego, przy zastrzeżeniu, że w UE istnieje 

porównywalny poziom ochrony praw, i podobnie jak sądy innych państw członkowskich, podkreśla 

nadrzędność Konstytucji789. Natomiast w decyzji dotyczącej bezpośredniej skuteczności prawa 

unijnego, po latach wzbraniania się uznał wiążący skutek dyrektyw, stanowiąc w obiter dictum, że 

                                                                                                                                                         
part, à ce qu'elle est subordonnée à une condition de réciprocité (...).» Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 
(Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse), 4ème considérant. 
780 Zob. Conseil d’État, Section, du 1 mars 1968, 62814 (Syndicat général des fabricants de semoule de France). 
781 Zob. Conseil d’État, Assemblée, du 28 février 1992, 87753 (Société Arizona Tobacco Products Gmbh). 
782 Zob. Conseil d'État, Assemblée, du 20 octobre 1989, 108243 (Sieur Nicolo). 
783 Zob. Conseil d’État, 4 /1 SSR, du 24 septembre 1990, 58657 (Boisdet). 
784 Zob. Conseil d’État, Assemblée, du 28 février 1992, 56776 56777 (Société Anonyme Rothmans International 
France). 
785 Zob. Conseil d’État, 1/2 SSR, du 3 décembre 2001, 226514 (Syndicat national de l’industrie pharmaceutique 
[SNIP] et autres). 
786 Conseil d'État, Assemblée, 08/02/2007, 279522 (Gardedieu) 1er considérant. 
787 Wyrok z 30 września 2003 r., Gerhard Köbler przeciwko Republik Österreich, sprawa C-224/01, Zb. Orz. 
(2003) I-10239. 
788 «(...) la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision 
juridictionnelle est entachée d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des 
droits aux particuliers.» Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18/06/2008, 295831 (Gestas) 6ème 
considérant. 
789 Zob. Conseil d’État, Assemblée, du 30 octobre 1998, 200286 200287 (M. Sarran, M. Levacher et autres) oraz 
Conseil d’État, 1/2 SSR, du 3 décembre 2001, 226514 (Syndicat national de l’industrie pharmaceutique [SNIP] 
et autres). 



 158 

skarga przeciwko działaniom administracji może być oparta na precyzyjnych i bezwarunkowych 

postanowieniach dyrektywy790. 

Odnosząc się z kolei do granic integracji zakreślanych przez Cour de cassation należy 

powiedzieć, że już w orzeczeniu z 1975 roku791 Cour de cassation uznał pierwszeństwo prawa UE w 

stosunku do prawa późniejszego. 

Reforma konstytucyjna z 2008 roku, która weszła w życie 1 marca 2010 roku, wprowadziła 

wspomnianą już instytucję QPC, przez co kontrola a priori konstytucyjności projektów ustaw została 

uzupełniona o kontrolę następczą, dla której wzorzec odniesienia stanowią prawa podstawowe792. 

Natomiast dookreślenie następczej kontroli norm nastąpiło w ustawie organicznej, która przewiduje, 

że przedłożenie pytania Conseil Constitutionnel przez Conseil d’État lub Cour de cassation może 

nastąpić wówczas, gdy kwestia jest nowa i ma doniosłe znaczenie, innymi słowy, gdy przedłożenie 

jest istotne, lub też zawiera dotychczas niewyjaśnione pytanie konstytucyjne793. Zatem, Conseil d’État 

jak i Cour de cassation przypada rola instancji pośredniczących, których zadaniem jest kierowanie do 

Conseil constitutionnel spraw przedkładanych im przez sądy niższych instancji, o ile spełniają warunki 

o jakich stanowi ustawa organiczna794. Ustawa ustanawia pierwszeństwo dla kontroli konstytucyjności 

prawa przez Conseil Constitutionnel, w przypadku pojawienia się wątpliwości odnośnie do zgodności 

prawa (ustaw) z prawem europejskim i prawem konstytucyjnym795. Pojawiły się jednak obawy, że ta 

wewnętrzna procedura może utrudniać egzekwowanie pierwszeństwa prawa UE, co skłoniło Cour de 

cassation do skierowania pytania prejudycjalnego do TS. W odpowiedzi Trybunał zauważył, że prawo 

unijne nie stoi na przeszkodzie istnieniu uregulowania krajowego, o jakim tutaj mowa, jeśli: 
„(…) pozostałe sądy krajowe zachowują swobodę: zwrócenia się do Trybunału 

Sprawiedliwości z każdym pytaniem prejudycjalnym, jakie uważają za niezbędne i to na 

każdym etapie postępowania, nawet po zakończeniu postępowania wpadkowego w sprawie 

kontroli zgodności z konstytucją, stosowania wszelkich niezbędnych środków w celu 

                                                 
790 Conseil d’État, Assemblée, du 30 octobre 2009, 298348 (Mme Perreux), 9ème considérant. 
791 Zob. Cour de Cassation, Chambre mixte, du 24 mai 1975, 73-13.556.(Société des cafés Jacques Vabre). 
792 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 62, zob. też: Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 
de modernisation des institutions de la Ve République (JORF n°0171 du 24 juillet 2008 page 11890). Art. 29 
ustawy konstytucyjnej wprowadził do Konstytucji art. 61-1, który w akapicie 1 stanowi: «Lorsque, à l’occasion 
d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux 
droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi 
du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.» 
793 Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, 
która modyfikuje Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel. Art 1 ustawy wprowadza art. 23-4 do rozporządzenia, który stanowi: «(...) le Conseil d’État ou la 
Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil 
constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont 
remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.» 
794 Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution w 
art  23-2 stanowi: «(...) 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le 
fondement des poursuites; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le 
dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances; 3° La question n'est pas 
dépourvue de caractère sérieux.» 
795 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 63. 
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zapewnienia tymczasowej ochrony sądowej praw gwarantowanych w porządku prawnym Unii 

oraz odstąpienia od stosowania, po zakończeniu takiego postępowania wpadkowego, tego 

krajowego przepisu ustawowego, jeżeli uważają go za sprzeczny z prawem Unii.”796 

Należy zauważyć, że jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez TS w sprawie Melki i Abdeli, Conseil 

Constitutionnel w decyzji hasard en ligne powiedział, że nie dopatruje się żadnego konfliktu 

pomiędzy QPC a zasadą pierwszeństwa prawa unijnego, ponieważ sądy, pomimo wpadkowego 

międzyinstancyjnego postępowania, mogą w każdym czasie kierować pytania prejudycjalne do TS797. 

Dodać należy, że podobne stanowisko zajmuje Conseil d’État798. I jak trafnie zauważa Jürgen 

Schwarze, te różne punkty widzenia z perspektywy prawa unijnego nie są ze sobą całkowicie 

sprzeczne, ponieważ zarówno Conseil Constitutionnel, Conseil d’État jak i Cour de cassation nie 

pozostawiają żadnych wątpliwości, że niezależnie od wprowadzenia QPC, w każdym czasie (zawsze) 

musi być możliwe przedłożenie pytania w trybie art. 267 TFUE oraz zapewnienie tymczasowej 

ochrony sądowej. Conseil d’État jak i Conseil Constitutionnel doszły do tego wniosku w drodze 

interpretacji prawa organicznego zgodnie z prawem europejskim, z kolei Cour de cassation utrzymuje, 

że instytucji QPC nie da się pogodzić z prawem UE, skutkiem czego nie znajduje ona zastosowania799. 
W zamierzeniu twórców Konstytucji Conseil Constitutionnel miał być organem kontroli w 

stosunku do działań parlamentu, jednakże w drodze ewolucji ustrojowej doszło do nieco innego 

potraktowania przyznanych mu kompetencji, skutkiem czego Conseil Constitutionnel stał się organem 

umacniającym nadrzędność Konstytucji w systemie źródeł prawa, a jego orzeczenia służą umacnianiu 

praworządności, co więcej, obok decyzji wydawanych na korzyść rządu, nierzadko wydaje decyzje 

korzystne dla samego parlamentu800. 

Podkreślić należy, że Conseil Constitutionnel przyczynił się również do ewolucji prawa 

pierwotnego UE, wypowiadając się na temat zgodności zmian wprowadzanych do traktatów 

założycielskich z postanowieniami Konstytucji. W decyzji z 1970 roku potwierdził, że zobowiązania 

międzynarodowe nie mogą mieć wpływu na konieczne warunki dla wykonywania suwerenności 

narodowej801, do których zalicza się: poszanowanie struktury instytucjonalnej Republiki, kontynuacja 

                                                 
796 Wyrok z 22 czerwca 2010 r. Aziz Melki i Sélim Abdeli, sprawy połączone C-188/10 oraz C-189/10 (wnioski o 
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Cour de cassation – Francja), Zb. Orz. (2010) I-05667, pkt 57. 
797 Zob. Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 (Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation 
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) 15ème considérant. 
798 Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14/05/2010, 312305, 1er considérant: «(...) le juge 
administratif dispose de la possibilité de poser à tout instant, dès qu'il y a lieu de procéder à un tel renvoi, en 
application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une question préjudicielle à la 
Cour de justice de l'Union européenne.» 
799 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 64-65, zob. też: J. Ziller, Die Entwicklung des Europäischen 
Rechtsschutzsystems im Lichte der jüngsten Entwicklung der Rechtsprechung in Frankreich, EuR-Bei 1, 2012,  
s. 23-36 oraz R. Mehdi, French supreme courts and European Union law: Between historical compromise and 
accepted loyalty, CMLR, vol. 48, iss. 2, 2011, s. 439-473. 
800 W. Skrzydło, Ustrój polityczny Republiki Francuskiej [w:] Ustroje państw współczesnych, E. Gdulewicz et 
al.,  wyd. 5, wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 166. 
801 Zob. Décision n° 70-39 DC du 19 juin 1970 (Traité signé à Luxembourg le 22 avril 1970 portant modification 
de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les communautés européennes et du traité instituant 
un conseil unique et une commission unique des Communautés européennes et décision du Conseil des 
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życia (istnienia) narodu, gwarantowanie praw i wolności obywateli, a także laicki charakter państwa802 

– zastrzeżenie wystarczająco elastyczne by nie dopuścić do transferu suwerenności oraz zgodne z 

Konstytucją ograniczenie kompetencji. Z kolei w decyzji z 1976 roku czytamy: 
(...) Z zastrzeżeniem wzajemności, Francja zgadza się na konieczne ograniczenia suwerenności 

dla organizacji i obrony pokoju, żaden przepis konstytucyjny nie zezwala na przeniesienie 

całości lub części suwerenności narodowej na jakąkolwiek organizację międzynarodową.”803 
Dokonująca się w drodze referendum ratyfikacja traktatu z Maastricht pociągnęła za sobą trzy 

decyzje Conseil Constitutionnel, skutkiem czego nastąpiła istotna zmiana terminologii, gdyż 

dotychczasowy transfer suwerenności, zastąpiony został transferem kompetencji, natomiast Conseil 

Constitutionnel przypadła rola kontrolowania, czy przekazane kompetencje nie naruszają koniecznych 

warunków dla wykonywania suwerenności narodowej804. Dodać należy, że projekt traktatu 

konstytucyjnego, odrzucony przez Francję w referendum narodowym, stanowił również przedmiot 

kontroli Conseil Constitutionnel. W decyzji znalazło się wyraźne odwołanie do zasady pierwszeństwa 

prawa unijnego przed prawem krajowym m.in. z uwagi na art. I-6 oraz dołączoną do traktatu 

deklarację. Conseil Constitutionnel powiedział, że zarówno treść artykułu jak i potwierdzenie zawarte 

w deklaracji: 
« (....) nie przyznaje zasadzie pierwszeństwa innego znaczenia, niż to jakie było wcześniej.”805 

Z kolei w decyzji dotyczącej traktatu lizbońskiego czytamy, że: 
« (...) stanowiący poświęcili istnienie zintegrowanego wspólnotowego porządku prawnego na 

rzecz wewnętrznego porządku prawnego, innego niż porządek międzynarodowy.”806 

 Konkludując, po reformie 2008 roku zwykli sędziowie, którzy tradycyjnie nie odgrywali 

żadnej roli w procedurze kontroli konstytucyjności prawa, mogą zainicjować proces kontroli ustawy 

przez Conseil Constitutionnel, jeśli zaś dojdą do wniosku, że ustawa jest niezgodna z traktatami 

międzynarodowymi, wówczas mogą ją pominąć. Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia ze 

scentralizowanym system kontroli konstytucyjności oraz ze zdecentralizowanym systemem kontroli 

                                                                                                                                                         
Communautés européennes en date du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions des Etats 
membres par des ressources propres aux Communautés), 9ème considérant. 
802 A.F. Tatham, Central … op. cit., s. 26. 
803 «(...) sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation 
et à la défense de la paix, aucune disposition de nature constitutionnelle n'autorise des transferts de tout ou partie 
de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit.» Décision n° 76-71 DC du 30 
décembre 1976 (Décision du Conseil des communautés européennes relative à l'élection de l'Assemblée des 
Communautés au suffrage universel direct), 2ème considérant. 
804 «Considérant toutefois qu'au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une 
clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté 
nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.» Décision n° 92-308 DC du 09 avril 
1992 (Traité sur l'Union européenne [Mastricht I]), 14ème considérant. 
805 «(....) ne confère pas au principe de primauté une portée autre que celle qui était antérieurement la sienne.» 
Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 (Traité établissant une Constitution pour l'Europe), 12ème 
considérant. 
806 «(...) le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique 
interne et distinct de l'ordre juridique international.» Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007 (Traité de 
Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne), 7ème 
considérant. 
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konwencyjności. Z podobną sytuacją spotykamy się w Belgii, i podobnie jak we Francji, hiszpański 

sąd konstytucyjny nie odpowiada za kontrolę prawa krajowego w stosunku do instrumentów 

międzynarodowych, zadanie to jest pozostawione sądom zwykłym807. 

 Nasuwa się jeszcze pytanie, dlaczego obok Conseil Constitutionnel, Conseil d’État i Cour de 

Cassation mają tak duże znaczenie dla sądownictwa konstytucyjnego? Dzieje się m.in. tak, ponieważ 

działają jako sądy quasi-konstytucyjne. Zachęcone decyzją Conseil Constitutionnel, odmawiającą 

utożsamiania naruszenia zobowiązania traktatowego z naruszeniem Konstytucji808, sądy zaczęły 

wykorzystywać art. 55 Konstytucji, po to by pomijać instrumenty legislacyjne w imię prawa 

transnarodowego, co w zasadzie oznaczało traktat UE i Konwencję. Conseil d’État i Cour de 

Cassation nie mogły więc pominąć ustawy z uwagi na jej niekonstytucyjność, lecz z uwagi na jej 

niekonwencyjność (inconventionnalité) – rozwiązanie przypominające zdecentralizowany system 

kontroli prawa, chociaż oparty na traktatach międzynarodowych nie zaś na Konstytucji809. Z kolei w 

2010 roku zaczęła funkcjonować procedura QPC, co pociągnęło za sobą całkowitą zmianą systemu. 

Do tego czasu Conseil Constitutionnel mógł jedynie działać przed promulgacją prawa, zaś do Conseil 

d’État i Cour de Cassation należało ostatnie słowo jeśli chodzi o kontrolę a posteriori prawa 

(mierzonej w stosunku do traktatów międzynarodowych i prawa UE), natomiast nowa procedura 

umożliwiła Conseil Constitutionnel stanie się stroną w postępowaniu po promulgacji prawa, co 

oznaczało zmianę (naruszenie) wcześniejszej równowagi810. 

Przechodząc na włoski grunt należy zauważyć, że członkostwo Republiki Włoskiej we 

Wspólnotach (a następnie w UE) miało umocowanie w art. 11 Konstytucji, który pozwala jedynie na 

takie ograniczenie suwerenności, jakie jest niezbędne dla zagwarantowania pokoju i sprawiedliwości 

między narodami, stanowi też, że państwo włoskie wspiera organizacje międzynarodowe dążące do 

takiego celu811. W 2001 roku przy okazji nowelizacji Konstytucji, zmieniony został art. 117, w którym 

znajdujemy, że władza ustawodawcza jest wykonywana przy uwzględnieniu nie tylko ograniczeń 

wynikających z Konstytucji, lecz także ograniczeń wynikających z prawa wspólnotowego oraz innych 

                                                 
807 Zob.  V.F. Comella, Constitutional ... op. cit., s. 142. 
808 Conseil Constitutionnel utrzymuje, że nie przynależy do jego zadań, lecz do zwykłych sądów, kontrola 
zgodności ustawodawstwa z traktatami międzynarodowymi. Zob. Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 (Loi 
relative à l'interruption volontaire de la grossesse), 7ème considérant. 
809 A. Dyevre, The Melki Way: The Melki Case and Everything You Always Wanted to Know About French 
Judicial Politics (but Were Afraid to Ask) [w:] Constitutional Conversations in Europe: Actors, Topics and 
Procedures, M. Claes, M. de Visser, P. Popelier, C. van de Heyning (eds), Intersentia, Cambridge 2012, s. 313. 
810 M. de Visser, Changing the Conversation in the Netherlands? Two Recent Legislative Proposals Evaluated 
from a European and Comparative Perspective [w:] Constitutional Conversations in Europe: Actors, Topics and 
Procedures, M. Claes, M. de Visser, P. Popelier, C. van de Heyning (eds), Intersentia, Cambridge 2012, s. 352. 
811 Art. 11 Costituzione della Repubblica Italiana: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità 
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra 
le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.» 
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zobowiązań międzynarodowych812, to z kolei otworzyło drogę do zaakceptowania teorii monistycznej, 

pomimo że, co do zasady, we Włoszech nadal dominuje teoria dualistyczna. 

W przypadku Włoch, szczególną uwagę zwraca decyzja Corte Costituzionale z 1964 roku, 

którą zapoczątkował orzecznictwo w sprawie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego. Corte 

Costituzionale uznał art. 11 Konstytucji za podstawę uczestnictwa Republiki we Wspólnotach, nie 

uznał jednak zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego, uzasadniając to tym, że w myśl zasady lex 

posterior derogat legi priori regulacja europejska może zostać uchylona przez późniejszą ustawę813. 

Jeszcze w tym samym roku Trybunał nie zgodził się z interpretacją zaproponowaną przez Corte 

Costituzionale. W orzeczeniu czytamy: 
“(…) zobowiązania podjęte na podstawie traktatu ustanawiającego Wspólnotę nie miałyby 

charakteru bezwarunkowego, lecz jedynie ewentualny, gdyby mogły zostać zakwestionowane 

w drodze późniejszych aktów ustawodawczych umawiających się stron (…) prawo do 

jednostronnego działania jest państwom członkowskim przyznawane jedynie na mocy 

wyraźnego, szczególnego postanowienia (…) wnioski państw o przyznanie odstępstw poddane 

są procedurom zezwoleniowym (…) które byłyby bezprzedmiotowe, gdyby państwa te mogły 

zwolnić się ze swoich zobowiązań za pomocą zwykłej ustawy.”814 

W połowie lat 70. Corte Costituzionale zmienił swoje pierwotne stanowisko (w orzeczeniach z 

1973 i z 1975 roku815) uznając, co do zasady, pierwszeństwo prawa wspólnotowego. Powiedział 

wówczas, że zwykłe ustawy nie mogą uchylać wcześniejszego prawa wspólnotowego, co więcej, 

prawo krajowe z uwagi na pośrednie naruszenie art. 11 Konstytucji jest niekonstytucyjne; zauważył 

też, że tylko on może decydować o tym, czy takie pośrednie naruszenie Konstytucji miało miejsce, i 

tym samym sądy, zakładając istnienie konfliktu pomiędzy prawem wspólnotowym a normą krajową, 

winny wpierw kierować sprawę do Corte Costituzionale816. Z kolei TS stanął na stanowisku, że 

ograniczenie zasady pierwszeństwa, o jakim tutaj mowa, jest niezgodne z prawem wspólnotowym. W 

orzeczeniu Simmenthal czytamy: 
“(…) sąd krajowy, mający w ramach swoich kompetencji za zadanie zastosować przepisy 

prawa wspólnotowego, zobowiązany jest zapewnić pełną skuteczność tych norm, nie stosując 

w razie konieczności, z mocy własnych uprawnień, wszelkich, nawet późniejszych, 

sprzecznych z nimi przepisów ustawodawstwa krajowego, i nie można przy tym wymagać od 

                                                 
812 Art. 117 Costituzione della Repubblica Italiana: « La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli 
obblighi internazionali.» 
813 Corte Costituzionale, sentenza 14/1964, 24 febbraio 1964, 6° considerato. 
814 Wyrok z 15 lipca 1964 r., Flaminio Costa przeciwko E.N.E.L., sprawa 6/64 (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym Giudice conciliatore di Milano – Włochy), Zb. Orz. (1964) 01141. 
815 Corte Costituzionale, sentenza 183/1973, 18 dicembre 1973 oraz sentenza 232/1975, 22 ottobre 1975. 
816 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 73. 
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niego wnioskowania ani oczekiwania na zniesienie tych przepisów w drodze ustawodawczej 

lub w jakimkolwiek innym trybie konstytucyjnym.” 817 

Orzeczenie Simmenthal, odnosi się do uprawnień przysługujących organowi stosującemu 

prawo, w sytuacji stwierdzenia niezgodności prawa wewnętrznego z prawem wspólnotowym. Włoski 

system prawny przewidywał, w przypadku stwierdzenia niezgodności aktu prawnego z aktem 

wyższego rzędu, że jedynie Corte Costituzionale może wyłączyć stosowanie (uchylić) kwestionowany 

akt prawny. TS w orzeczeniu Simmenthal powiedział z kolei, że procedura taka podważałaby 

skuteczność prawa wspólnotowego, ponieważ sąd krajowy oczekując na rozstrzygnięcie Corte 

Costituzionale nie mógłby stosować prawa wspólnotowego. Zatem, każdy sąd musi mieć możliwość 

wyłączenia stosowania normy krajowej, niezgodnej z normą wspólnotową818. Po orzeczeniu TS w 

sprawie Simmenthal, Corte Costituzionale potrzebował sześciu lat, by dostosować swoje orzecznictwo 

do oczekiwań TS. W orzeczeniu Granital czytamy: 
„Rozporządzenie wspólnotowe powinno zawsze być stosowane, niezależnie od tego czy 

następuje, czy poprzedza w czasie niezgodne ustawy zwykłe: zaś sąd krajowy stosując go może 

skorzystać z pomocy, jaką dają pytania prejudycjalne w kwestii wykładni w ramach art. 177 

Traktatu. Tylko wówczas jest spełniony podstawowy wymóg pewności prawa, zawsze obecny 

w orzecznictwie tego Kolegium, który wymaga równości i jednolitości kryteriów stosowania 

rozporządzenia wspólnotowego na całym obszarze Wspólnoty Europejskiej.”819 

Od czasu orzeczenia w sprawie Granital, sądy pozostawiają jako niemające zastosowania 

ustawodawstwo zwykłe, naruszające bezpośrednio stosowane prawo wspólnotowe (obecnie unijne)820. 

Francesco Ruggeri Laderchi wskazuje na to, że orzeczenie w sprawie Granital można równie dobrze 

określić jako bezpośredni skutek bez pierwszeństwa, ponieważ sędzia, który stosuje prawo 

wspólnotowe, a tym samym nie stosuje prawa krajowego będącego w konflikcie, nie kwalifikuje 

przepisów krajowych jako niekonstytucyjnych lub nieważnych z uwagi na naruszenie prawa 

Wspólnoty, sędzia jedynie stosuje prawo wspólnotowe w określonym obszarze, natomiast będące w 

                                                 
817 Wyrok z 9 marca 1978 r., Amministrazione delle Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA., sprawa 
106/77 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Pretura di Susa – Włochy) Zb. Orz. (1978) 
00629, pkt 24. 
818 W. Czapliński, Akty prawne wspólnot europejskich w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości [w:] Prawo 
międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, M. Kruk (red. nauk.), wyd. Sejmowe 
Warszawa 1997, s. 191-192. 
819„Il regolamento comunitario va, dunque, sempre applicato, sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi 
ordinarie con esso incompatibili: e il giudice nazionale investito della relativa applicazione potrà giovarsi 
dell'ausilio che gli offre lo strumento della questione pregiudiziale di interpretazione, ai sensi dell'art. 177 del 
Trattato. Solo così è soddisfatta la fondamentale esigenza di certezza giuridica, sempre avvertita nella 
giurisprudenza di questo Collegio, che impone eguaglianza e uniformità di criteri applicativi del regolamento 
comunitario per tutta l'area della Comunità Europea.” Corte Costituzionale, sentenza 170/1984, 5 giugno 1984, 
6° considerato. 
820 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 74. 



 164 

konflikcie postanowienia krajowe znajdują się w innym obszarze821. W orzeczeniu Giampaoli, 

nawiązującym do orzeczenia Granital, czytamy: 
„Skutkiem takiego bezpośredniego stosowania – podkreślił Trybunał – nie jest więc 

stwierdzenie nieważności niezgodnej normy krajowej, lecz brak zastosowania tej ostatniej 

przez sąd krajowy w tym przypadku.”822 

Podobny punkt widzenia prezentuje Monica Claes, zdaniem której, mamy tutaj do czynienia z 

bezpośrednim stosowaniem bez supremacji (nadrzędności) – włoska wersja supremacji. Sądy włoskie 

nie niestosują sprzecznego ustawodawstwa krajowego, nie pomijają go, po prostu nie znajduje ono 

zastosowania w danym przypadku. Prawo wspólnotowe i prawo krajowe to całkowicie oddzielne i 

autonomiczne porządki prawne, skutkiem czego, pierwszeństwo regulacji wspólnotowej (najpierw 

chodziło o rozporządzenia, później zostało rozciągnięte na inne akty prawne) oznacza, że prawo 

krajowe nie działa w obszarze objętym przez takie regulacje, jest ono bowiem zajęte na wyłączność 

przez prawo Wspólnoty823. Dodać należy, że Corte Costituzionale nie oddał swoich kompetencji 

kontrolnych, ponieważ prawo UE nie ma pierwszeństwa przed większością fundamentalnych zasad 

włoskiego porządku konstytucyjnego oraz niezbywalnych praw człowieka. 

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego (unijnego) nie jest bezwarunkowa, o czym 

świadczą granice zakreślane przez Corte Costituzionale. I tak, nieprzekraczalną granicę dla ingerencji 

prawa unijnego we włoskim porządku prawnym wyznacza teoria controlimilti. W orzeczeniach 

Frontini i Granital, Corte Costituzionale powiedział, że nie może nie interweniować, wówczas gdy 

prawo wspólnotowe narusza podstawowe zasady włoskiego porządku prawnego (podstawowe zasady 

konstytucyjne), lub niezbywalne prawa człowieka. W orzeczeniu Frontinii, Corte Costituzionale 

zarezerwował ponadto dla siebie jurysdykcję do kontrolowania prawa pochodnego Wspólnoty, w 

wyjątkowych przypadkach, związanych z podstawowymi zasadami i wartościami włoskiego systemu 

konstytucyjnego, i.e. normami, które nie są zwykłymi normami konstytucyjnymi, lecz normami 

ponadkonstytucyjnymi (principi inviolabili), do których należą niezbywalne prawa człowieka824. I o ile 

prawo UE może odbiegać (diverge) od zwykłych postanowień konstytucyjnych, ponadkonstytucyjne 

zasady działają jako controlimiti w stosunku do prawa UE, jest więc nie do przyjęcia, by instytucje UE 

mogły naruszać podstawowe zasady włoskiego porządku konstytucyjnego825. Dodać należy, że 

                                                 
821 F.P. Ruggeri Laderchi, Report on Italy [w:] The European Court and national courts – doctrine and 
jurisprudence. Legal change in Its social context, A.-M Slaughter, A. Stone Sweet, J.H.H. Weiler (eds), Hart, 
Oxford 1998, s. 166. 
822 „(…) L'effetto di tale diretta applicazione - ha puntualizzato la Corte - non è quindi la caducazione della 
norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest'ultima da parte del giudice nazionale al caso 
di specie (…).” Corte Costituzionale, sentenza 168/1991, 8-18 aprile 1991, 4° considerato. 
823 M. Claes, The National … op. cit., s. 154. 
824 „(…) possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi 
fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana (…) in tale ipotesi 
sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità 
del Trattato con i predetti principi fondamentali (…).” Corte Costituzionale, sentenza 183/1973, 18 dicembre 
1973,  9° considerato. 
825 M.E. Méndez-Pinedo, O.I. Hannesson, The authority … op. cit., s. 109. 
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ograniczenia kontrolne, początkowo pomyślane jako warunki ograniczenia suwerenności, stały się 

ograniczeniami pierwszeństwa prawa Unii826, co zostało potwierdzone przez Corte Costituzionale w 

późniejszych orzeczeniach827. 

W orzeczeniu Fragd, Corte Costituzionale stanął przed problemem niekonstytucyjności z 

uwagi na to, że prawo wspólnotowe, a dokładniej orzeczenie TS, naruszyło fundamentalną zasadę 

Konstytucji Włoch, jaką jest zasada ochrony sądowej. Corte Costituzionale nie tylko potwierdził 

doktrynę zawartą w orzeczeniu Frontinii, lecz uzasadnił swój punkt widzenia, opierając się na prawie 

wspólnotowym, powiedział bowiem, że podstawowe zasady konstytucyjne państw członkowskich 

stanowią integralną część europejskiego porządku prawnego828. W orzeczeniu czytamy: 
„(...) prawa podstawowe wyprowadzone z zasad wspólnych dla praw Państw Członkowskich, 

stanowią zgodnie z orzecznictwem Trybunału Wspólnot Europejskich, niezbędną i integralną 

część prawa wspólnotowego (…).”829 

Corte Costituzionale rozszerzył zastrzeżenie kontrolne (klauzulę kontrolną) na każdą normę prawa 

wspólnotowego, w interpretacji i stosowaniu przez organy i instytucje Wspólnoty, z uwagi na 

podstawowe zasady porządku konstytucyjnego lub niezbywalne prawa jednostki. Jeśli więc działania 

organów i instytucji unijnych prowadzić będą do naruszenia podstawowych zasad włoskiego porządku 

prawnego, o tym czy istotnie miało miejsce naruszenie prawa decydować będzie Corte Costituzionale. 

I podobnie jak w przypadku FTK, Corte Costituzionale zastrzega sobie kompetencję do ostatecznego 

decydowania w sprawie zgodności działań instytucji unijnych z postanowieniami Konstytucji, 

wskazując jednocześnie na granice zastosowania zasady pierwszeństwa830. Uwagę zwraca tutaj 

orzeczenie Zerini, w którym Corte Costituzionale powiedział, że prawo wspólnotowe może rościć 

sobie pierwszeństwo przed prawem konstytucyjnym, o ile zostaną nienaruszone fundamentalne zasady 

Konstytucji lub niezbywalne prawa człowieka. W orzeczeniu czytamy: 
„(…) Istotnie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, iż normy wyprowadzone z 

aktów normatywnych Wspólnoty Europejskiej nie mogą stanowić parametru w orzeczeniach 

podlegających kompetencji Trybunału, chociaż mogą odbiegać od krajowych norm rangi 

konstytucyjnej (pod warunkiem, że nie zawierają fundamentalnych zasad lub niezbywalnych 

praw człowieka) […].”831 

                                                 
826 A.F. Tatham, Central … op. cit., s. 25. 
827 Sprawa S.p.a. Industria Dolciaria Giampaoli contro Ufficio del Registro di Ancona, Corte Costituzionale, 
sentenza 168/1991, 8-18 aprile 1991 oraz sprawa Fabrizio Zerini, Corte Costituzionale, sentenza 117/1994, 23 
marzo 1994. 
828 M.E. Méndez-Pinedo, O.I. Hannesson, The authority … op. cit., s. 109-110. 
829 „(…) i diritti fondamentali desumibili dai principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri costituiscono, 
secondo la giurisprudenza della Corte delle Comunità europee, parte integrante ed essenziale dell'ordinamento 
comunitario (…).” Corte Costituzionale, sentenza 232/1989, 13 aprile 1989, 3.1° considerato. 
830 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 75, zob. też: Corte Costituzionale, sentenza 180/2010,12 maggio 
2010. 
831 „(…) È, infatti, giurisprudenza costante di questa Corte che le norme derivanti da atti normativi della 
Comunità Europea non possono costituire parametro nei giudizi di competenza di questa Corte, poiché, pur 
potendo derogare a norme interne di rango costituzionale (purché non contenenti principi fondamentali o diritti 
inalienabili della persona umana)[…].” Corte Costituzionale, sentenza 117/1994, 23 marzo 1994, 2° considerato. 
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 Godnym odnotowania przejawem gotowości do współpracy było zwrócenie się po raz 

pierwszy w 2008 roku przez Corte Costituzionale do TS z pytaniem prejudycjalnym832. Taka postawa 

dowodzi zainteresowania sądów konstytucyjnych państw członkowskich, w tym Corte Costituzionale 

(ostatnio też FTK833), dialogiem z TS UE, który umożliwia rozwiązywanie konfliktów (czy raczej 

zapobieganie im). Zdaniem Jürgena Schwarze, był to ważny krok, uczyniony w kierunku ustanowienia 

wzmocnionej współpracy pomiędzy Corte Costituzionale a TS, przy czym nie należy interpretować tej 

gotowości ze strony Corte Costituzionale jako rezygnacji z kompetencji jako sądu do którego należy 

ostateczne słowo834. 

 Pytanie o zasięg i zakres integracji nie sprowadza się tylko do kwestii pierwszeństwa prawa 

unijnego w krajowych porządkach prawnych, lecz dotyczy również aktów ultra vires, i.e. działań 

podejmowanych przez instytucje unijne w obszarach, w których Unia nie posiada kompetencji. 

Przykładowo, działań tego rodzaju dotyczy orzeczenie w sprawie El Dridi, w którym TS powiedział, 

że, co prawda, w obszarze prawa karnego UE nie dysponuje żadnymi kompetencjami, jednakże 

państwa nie mogą stosować uregulowań, nawet z zakresu prawa karnego, które mogłyby zagrażać 

realizacji celów wytyczonych przez dyrektywę, i tym samym pozbawiać ją skuteczności835. 

Włoski porządek prawny w coraz większym stopniu otwiera się na prawo europejskie, 

przesuwając granice możliwej, dopuszczalnej ingerencji prawa UE w krajowy porządek prawny, przy 

czym szczególną uwagę przykłada się do zasady pierwszeństwa prawa unijnego i doktryny 

controlimiti. Odnosząc się do zasady pierwszeństwa należy przyjąć, że problemy jakie się pojawiały 

zostały zasadniczo rozwiązane836, zaś potwierdzenie tej tezy znajdujemy w orzeczeniu z 2010 roku, w 

którym Corte Costituzionale praktycznie przełamał teorię dualistyczną, chociaż w sposób 

dorozumiany837. Jest też sprawą oczywistą, że kwestia stosunków międzynarodowych, co do zasady, 

pozostaje domeną państw, zatem regiony, nawet w sprawach, które dotyczą ich kompetencji, nie 

powinny stanowić prawa, tym bardziej działać w sposób sprzeczny z prawem międzynarodowym, w 

tym z prawem wspólnotowym (unijnym). Corte Costituzionale uznał więc za nielegalne niektóre 

                                                 
832 Zob. Corte Costituzionale, ordinanza 103/2008, 13 febbraio 2008, zob. też: wyrok z 17 listopada 2009 r., 
Presidente del Consiglio dei Ministri przeciwko Regione Sardegna (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym: Corte costituzionale – Włochy), sprawa C-169/08, Zb. Orz. (2009) I-10821. 
833 Podobnie jak Corte Costituzinale, FTK długo powstrzymywał się przed zwróceniem się do TS w trybie art. 
267 TFUE. 14 stycznia 2014 roku, FTK po raz pierwszy zdecydował się przedstawić pytanie prejudycjalne TS. 
Zob. BVerfG, 2 BvR 2728/13 vom 14.1.2014 (sprawa Gauweiler), zob. też: A. Pliakos, G. Anagnostaras, Blind 
Date Between Familiar Strangers: The German Constitutional Court Goes Luxembourg!, GLJ, vol. 15, no. 2, 
2014, s. 369-382. 
834 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 76. 
835 Wyrok z 28 kwietnia 2011 r., Hassen El Dridi alias Soufi Karim, sprawa C-61/11 PPU (wniosek o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Corte d’appello di Trento – Włochy), Zb. Orz. (2011) I-03015, pkt 55. 
836 Zob. A. Tizzano, Der italienische Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) und der Gerichtshof der 
Europäischen Union, EuGRZ, vol. 37, nr 1-5, 2010, s. 1-11. 
837 D.-U. Galetta, Die “Nebeneffekte“  unionsrechtlicher Vorschriften in Bereichen, in denen keine normative 
Kompetenz der EU besteht: Eine der aktuellsten Fragen zum Verhältnis vom nationalem Recht und Europarecht 
[w:] Das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit, J. Schwarze (Hrsg.), Bd. I, 
Nomos, Baden-Baden 2012, s. 180, zob. też: Corte Costituzionale, sentenza 180/2010, 12 maggio 2010, 2.1° 
considerato. 
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regionalne akty prawne, sprzeczne z prawem wspólnotowym838. Odnosząc się z kolei do prawa 

wspólnotowego, Corte Costituzionale skorzystał ze sposobności do wypowiedzenia się w tej kwestii 

przy okazji, cytowanego już orzeczenia z 1964 roku839, w którym interweniował w związku z prawem 

z 1962 roku, nacjonalizującym produkcję i dystrybucję energii elektrycznej. Na ogół panuje zgodny 

pogląd, że art. 11 Konstytucji, w oparciu o który Włochy zgadzają się na konieczne ograniczenie 

suwerenności, po to, by ustanowić porządek (który zapewni pokój i sprawiedliwość między 

narodami), wspierając i promując organizacje międzynarodowe (które dążą do osiągnięcia tego celu), 

legitymizuje władzę normatywną, wywierającą natychmiastowe skutki na terytorium państwa (nadaną 

Wspólnotom [obecnie Unii] traktatem paryskim i rzymskim oraz późniejszymi, modyfikującymi je 

przepisami), umożliwiając natychmiastowe wejście w życie rozporządzeń, jednakże pod warunkiem, 

że przepisy wspólnotowe (obecnie unijne) mieszczą się w granicach fundamentalnych zasad włoskiego 

porządku konstytucyjnego, w granicach, które nie mogą zostać przekroczone, nawet w trybie zmiany 

konstytucyjnej840. 

Doświadczenia Republiki Austrii na gruncie europejskiego konstytucjonalizmu są stosunkowo 

świeżej daty w porównaniu z państwami europejskiej szóstki. W związku z przystąpieniem w 1995 

roku Austrii do UE przyjęta została ustawa841, która stanowi konstytucyjno-prawną podstawę 

członkostwa Austrii w europejskich strukturach integracyjnych. Dodać należy, że Konstytucja Austrii 

była wielokrotnie nowelizowana z uwagi na postępujący proces integracji, natomiast ostatnia 

nowelizacja miała miejsce w 2010 roku842. 

Poszukując odpowiedzi na pytanie o stopień otwarcia się austriackiego porządku prawnego na 

prawo UE należy powiedzieć, że u źródeł ustawy o przystąpieniu Austrii do UE legł zamysł ażeby 

skuteczność i obowiązywanie prawa UE w austriackim porządku prawnym zostały określane w 

oparciu o szczególne wymogi UE i tym samym by nie były wiązane kryteriami krajowymi843. I jeśli 

nawet Konstytucja nie zawiera żadnego wyraźnego zastrzeżenia w związku z integracją europejską, 

przez co może w oczach niektórych zostać błędnie odczytana jako wolna od wszelkich ograniczeń, 

należy zauważyć, że ograniczenia takie istnieją i wynikają z podstawowych zasad austriackiej Ustawy 

Zasadniczej, do jakich należą: zasada demokracji, zasada państwa federalnego, zasada państwa prawa, 

                                                 
838 Corte Costituzionale, sentenza 49/1963, 4 aprile 1963; sentenza 120/1969, 30 giugno 1969; sentenza  
172/1971 5 luglio 1971, zob. też: A.M. Sandualli, La Cour constitutionelle italienne et sa jurisprudence [w:] 
Federalism and Supreme Courts and the integration of legal systems, E. McWhinney, P. Pescatore (eds), UGA, 
Heule-Bruxelles-Namur 1973, s. 99. 
839 Corte Costituzionale, sentenza 14/1964, 24 febbraio 1964, zob. też: A. Cannone, Le grandi decisioni della 
Corte costituzionale in materia internazionale ed europea, 2ª edizione, Edizione scientifica, Napoli 2011. 
840 A.M. Sandualli, La Cour … op. cit., s. 99-100. 
841 Bundesverfassungsgesetz über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, 09.09.1994 BGBl. Nr. 
744/1994. 
842 Lissabon-Begleitnovelle, 27.07.2010, BGBl. I Nr. 57/2010.  
843 M. Potacs, Geltung des EU-Rechts in Österreich [w:] Neueste Entwicklungen im Zusammenspiel von 
Europarecht und nationalem Recht der Mitgliedstaaten. Ein Handbuch für Theorie und Praxis, W. Hummer 
(Hrsg.), Springer, Wien 2010, s. 113. 
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zasada podziału władzy, a także zasada państwa republikańskiego i liberalnego844. Inne ograniczenie 

stanowią akty ultra vires, które nie mogą pretendować do miana obowiązujących w austriackim 

porządku prawnym, podlegają bowiem kontroli i mogą zostać zakwestionowane przez organy 

wewnątrzpaństwowe, natomiast w ostatniej instancji przez Sąd Najwyższy ds. Cywilnych i Karnych 

(dalej: OGH), Sąd Administracyjny (dalej: VwGH) oraz Trybunał Konstytucyjny (dalej: VfGH)845. 

Odnosząc się do zasady pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym (również 

przed postanowieniami Konstytucji) należy powiedzieć, że zasadniczo jest ona uznawana, chociaż 

VfGH nie wypowiedział jeszcze, czy można domagać się pierwszeństwa prawa unijnego także przed 

tzw. Baugesetze, co z kolei potwierdził już VwGH846. I jeśli nawet Baugesetze, tworzące jądro 

Konstytucji, są postrzegane jako bariera integracyjna, oraz uznaje się zastrzeżenie kontrolne w 

odniesieniu do aktów ultra vires, to zasadniczo  nie czyni się z nich użytku. Można więc powiedzieć, 

że Austria otworzyła swój porządek prawny na działanie prawa UE, co ostatecznie potwierdza uznanie 

zasady pierwszeństwa prawa unijnego, także przed postanowieniami Konstytucji847. Zatem, z uwagi na 

tę otwartość austriackiego porządku prawnego, trudno o sytuacje konfliktowe, kwestionujące 

wzajemne przyporządkowanie obu porządków prawnych, a jeśli już pojawią się sprawy trudne, to 

generalnie będą rozwiązywane w drodze pragmatycznej i przychylnej integracji europejskiej praktyce 

przedkładania pytania prejudycjalnego TS przez jeden z trzech austriackich sądów najwyższych848. 

Potencjalne pole konfliktu, który zdaje się zarysowywać, dotyczy stosunku pomiędzy prawami 

podstawowymi krajowymi i unijnymi, zwłaszcza wówczas, gdy implementowane są dyrektywy do 

wewnętrznego porządku prawnego, oraz w obszarze podstawowych wolności. Zatem, obok pytania 

materialno-prawnego dotyczącego tego, kiedy i jakie gwarancje praw, i.e. krajowe czy europejskie, 

mają znaleźć zastosowanie, czy też w jakiej konstelacji winno dojść do równoległego zastosowania 

(konkurujących) porządków praw podstawowych, może dojść do częściowej dezawuacji znaczenia 

VfGH, jako głównego sądu w sprawach ochrony praw podstawowych849. W tym kontekście uwagę 

                                                 
844 T. Öhlinger, Verfassungsrecht … op. cit., s. 54 et seq. 
845 S. Griller, Verfassungsfragen der österreichischen EU-Mitgliedschaft, ZfRV, 1995, s. 89. 
846 VwGH, 20.07.2004, 2003/03/0103. 
847 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 89. Podobna sytuacja ma miejsce na Cyprze, gdzie konstytucja 
narzuca pierwszeństwo prawa UE przed postanowieniami Konstytucji Republiki Cypryjskiej, zob. art. 1a. 
848 Loc. cit. Zob. też: wyrok z 8 listopada 2001 r., Adria-Wien Pipeline GmbH i Wietersdorfer & Peggauer 
Zementwerke GmbH przeciwko Finanzlandesdirektion für Kärnten (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym: Verfassungsgerichtshof – Austria), sprawa C-143/99, Zb. Orz. (2001) I-08365, wydany w 
związku z przedłożeniem pytania prejudycjalnego do TS już w 1999 roku. Podkreślić należy, że VfGH był 
jednym z pierwszych sądów konstytucyjnych, który wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do TS. Zob. VfGH 
Beschluss, 10. März 1999, B 2251/97-24, B 2594/97-15. 
849 J. Schwarze, Das Verhältnis … op. cit., s. 90. Michael Potacs zwraca uwagę na to, że jeśli chodzi o 
gwarantowanie praw podstawowych na poziomie krajowym, kontrola przynależy VfGH, zatem rzec można, iż  
posiada monopol w tej kwestii. Inna natomiast jest sytuacja wówczas, gdy chodzi o gwarantowanie europejskich 
(w tym unijnych) praw podstawowych na poziomie krajowym, która może być dokonywana bezpośrednio przez 
wszystkie organy państwowe, bez angażowania VfGH. Następuje więc przesunięcie punktu ciężkości od VfGH 
na rzecz innych instytucji państwowych. Zob. M. Potacs, Das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht 
in Österreich [w:] Das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit, J. Schwarze 
(Hrsg.), Bd. I, Nomos, Baden-Baden 2012, s. 222.    
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zwraca orzeczenie z roku 2012, w którym VfGH odstąpił od swojego wcześniejszego stanowiska, że 

prawo unijne nie stanowi dla niego wzorca kontroli. Zdaniem VfGH w obszarze zastosowania prawa 

unijnego: 
„(...) również prawa gwarantowane przez Kartę Praw Podstawowych mogą być przywoływane 

przed Trybunałem Konstytucyjnym jako konstytucyjnie gwarantowane prawa (...) i tworzyć w 

zakresie zastosowania Karty Praw Podstawowych wzorzec w procesie ogólnej kontroli 

norm.”850 

VfGH przewiduje więc możliwość wykorzystania prawa zawartego w Karcie, jako autonomicznego 

standardu dla oceny konstytucyjności krajowych aktów prawnych, w sprawach objętych zakresem 

zastosowania Karty, co z kolei implikuje uznanie możliwości (czy też konieczności) zwracania się z 

pytaniami prejudycjalnymi do TS jeśli pojawią się wątpliwości odnośnie interpretacji praw UE, w tym 

KPP851. Poszerzając wzorzec kontroli, VfGH wzmacnia swoją rolę jako głównego sądu w sprawach 

dotyczących praw podstawowych852. Jeśli zaś chodzi o uznanie prawa UE w austriackim porządku 

prawnym, to zasadniczo nie są stawiane żadne przeszkody, co więcej, czynione są starania ze strony 

sądów austriackich, idące w kierunku zwiększenia współpracy z TS oraz bardziej efektywnego 

wprowadzania w życie prawa unijnego. Dzięki otwarciu się na prawo europejskie, konflikty pojawiają 

się jedynie w jednostkowych przypadkach, i nie poddają w wątpliwość zasadniczego stosunku 

pomiędzy prawem krajowym a prawem europejskim, natomiast obszarem gdzie mogą pojawić się 

konflikty są prawa podstawowe, co z kolei implikuje potrzebę wzmocnionej współpracy pomiędzy 

sądami krajowymi i europejskimi853. 

Można zatem powiedzieć, że austriacki porządek konstytucyjny jest otwarty na procesy 

integracyjne, co jednak nie oznacza, że nie zna żadnych ograniczeń (Integrationsschranken). Bariery, 

o jakich tutaj mowa, odnoszą się do zmian traktatowych oraz do działań ultra vires instytucji Unii854. 

Dlatego też obowiązywanie prawa UE określane jest nie w oparciu o prawo krajowe, lecz w oparciu o 

prawo unijne, co jednak nie oznacza, że działania podejmowane przez instytucje unijne obowiązują 

bezwarunkowo, oznacza tylko, że podstawę obowiązywania dla działań instytucji unijnych wyznacza 

nie krajowy porządek prawny, lecz porządek konstytucyjny UE, ponadto, o ważności aktów prawnych 

UE w Austrii ma przede wszystkim decydować TS. Nie ulega też wątpliwości, że akty ultra vires nie 

mogą zostać uznane za obowiązujące w austriackim porządku prawnym855. 

Pozostaje jeszcze kluczowa kwestia, kto ma ostatecznie decydować o tym, czy istotnie mamy 

do czynienia z aktem ultra vires. Austria posiada trzy sądy najwyższe: OGH, VwGH oraz VfGH, przy 

                                                 
850 (…) auch die von der Grundrechte‐Charta garantierten Rechte vor dem Verfassungsgerichtshof als 
verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte (…) geltend gemacht werden können und sie im 
Anwendungsbereich der Grundrechte‐Charta einen Prüfungsmaßstab in Verfahren der generellen 
Normenkontrolle (…) bilden.“ VfGH, 14.03.2012, U 466/11‐18 U 1836/11‐13, Rn 35. 
851 VfGH, 14.03.2012, U 466/11‐18 U 1836/11‐13, Rn 40. 
852 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 91. 
853 Ibidem, s. 91-92. 
854 M. Potacs, Geltung … op. cit., s. 112-114. 
855 M. Potacs, Das Verhältnis … op. cit., s. 217. 
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czym cechą szczególną jest to, że decyzje podjęte przez którykolwiek z nich nie mogą następnie zostać 

zakwestionowane przez pozostałe. W tej sytuacji stwierdzenie występowania aktu ultra vires należeć 

będzie do organów i sądów niższego rzędu, a następnie, po wyczerpaniu toku instancyjnego, do sądów 

najwyższych wraz z VfGH. Mając powyższe na uwadze można powiedzieć, że w Austrii nie mamy do 

czynienia z konkretnym ograniczeniem (barierą) integracyjnym, a jedynie z zastrzeżeniem kontrolnym 

(Kontrolvorbehalt)856. 

 Podkreślić należy, że od przystąpienia Austrii do UE zastrzeżenie kontrolne wykorzystywane 

było w sposób sporadyczny, widać też, że sądy starają się by w możliwie największym zakresie 

uwzględniać orzecznictwo Trybunału. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że sądy austriackie 

wykazały się szczególną przychylnością odnośnie do możliwości przedkładania pytań prejudycjalnych 

do TS, a VfGH był jednym z pierwszych sądów konstytucyjnych, który wystąpił z takim pytaniem. 

Należy więc przypuszczać, że organy państwowe będą respektować zasady wypracowane przez TS, 

włącznie z tymi, które potwierdzają tezę o kreatywnej roli TS (freie Rechtsfortbildung). Szczególnym 

dowodem na to jest postawa VfGH, który wielokrotnie potwierdzał i stosował zasadę pierwszeństwa 

prawa unijnego także przed prawem konstytucyjnym857. 

Prawa podstawowe, to także prawa gwarantowane w EKPCiPW. Podkreślić więc należy, że w 

Austrii Konwencja posiada rangę konstytucyjną858, i tym samym jej naruszenie uzasadnia wystąpienie 

ze skargą konstytucyjną859. Konwencja posiada również rangę konstytucyjną w Holandii, 

ponadustawową we Francji, Belgii, Hiszpanii oraz Portugalii, natomiast rangę ustawy w 

Zjednoczonym Królestwie, we Włoszech, oraz w Niemczech860. 

Uwagę zwracają również rozwiązania z jakimi spotykamy się w państwach Beneluxu, jako że 

nie tylko nie przewidziano instytucji sądu konstytucyjnego (Holandia), zastosowanie znajduje teoria 

monistyczna (Holandia), co więcej, zabroniona jest kontrola konstytucyjności prawa (Holandia), lecz 

również dlatego, że mamy do czynienia z kontrolą konwencyjności, i.e. zgodności prawa krajowego z 

prawem międzynarodowym (Belgia, Holandia, Luksemburg). Twierdzi się również, że podejście 

monistyczne eliminuje (czy raczej zmniejsza) możliwość wystąpienia konfliktu pomiędzy prawem 

krajowym a prawem międzynarodowym, ponadto w porządku transnarodowym, w którym wszystkie 

systemy narodowe są zintegrowane, ostateczne słowo przynależy poziomowi transnarodowemu861. 

                                                 
856 Zdaniem Michaela Potacsa „Die Beurteilung von „ultra-vires“-Akten von Organen der EU obliegt allerdings 
innerstaatlichen Organen im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereiches (…) Diese Organe haben daher 
auch letztlich darüber zu befinden, ob eine dem EU-Recht besonders evident und schwerwiegend 
widersprechende Rechtsfortbildung durch den EuGH für Österreich noch Bindungswirkung entfaltet.“ M. 
Potacs, Geltung … op. cit., s. 121. 
857 M. Potacs, Das Verhältnis … op. cit., s. 218. 
858 Verfassungsnovelle 1964/59, BGBl. für die Republik Österreich, Jg 1964, 6. April 1964. 
859 B. Banaszak, M. Bernaczyk, Aktywizm … op. cit., s. 150. 
860 G. Martinico, O. Pollicino, The Interaction between Europe’s Legal Systems: Judicial Dialogue and the 
Creation of Supranational Laws, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, USA 2012, s. 20. 
861 Zob. G. Luebbe-Wolff, Who Has the Last Word? National and Transnational Courts – Conflict and 
Cooperation, “Yearbook of European Law”, vol. 30, no. 1, 2011, s. 90. 
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Zarówno pierwszeństwo prawa międzynarodowego jak i prawa ponadnarodowego przed 

prawem krajowym, znajduje uznanie na gruncie doktryny, jak również, choć w sposób dużo bardziej 

ostrożny, w orzecznictwie862. Cour de Cassation i Conseil d’État nie wykonywały żadnej kontroli 

norm względem konstytucji, panował też zgodny pogląd, że nie jest sprawą sędziego lecz 

ustawodawcy, rozstrzyganie w kwestii zgodności prawa krajowego ze zobowiązaniami prawa 

międzynarodowego, uprzednio przyjętymi przez Belgię. Sądy belgijskie nie mogły więc odmówić 

zastosowania prawa, nawet jeśli uważały, że nie jest ono zgodne z prawem międzynarodowym863. 

Sytuacja uległa zmianie wraz z utworzeniem sądów międzynarodowych i ponadnarodowych, 

zapewniających przestrzeganie przyjętych przez państwa zobowiązań. Belgia poddała się kontroli 

sądowej zarówno Trybunału Konwencji, jak i TS Wspólnot (obecnie UE), skutkiem czego, akty 

władzy ustawodawczej mogły być kwestionowane przed organami władzy sądowniczej, której 

zadaniem jest zapewnienie przestrzegania przez państwa zobowiązań prawno-międzynarodowych864. 

 Niezależnie od kontroli wykonywanej przez międzynarodowe i ponadnarodowe organy 

sądownicze, zarysował się jeszcze inny kierunek rozwoju, polegający na poszerzeniu zakresu kontroli 

wykonywanej przez belgijskie organy sądowe. W orzeczeniu z maja 1971 roku, w sprawie, w której 

stronami byli minister finansów i spółka Fromagerie Franco-Suisse Le Ski, belgijski Sąd Kasacyjny 

usankcjonował pierwszeństwo postanowienia traktatowego EWG w stosunku do późniejszego aktu 

władzy ustawodawczej865. Stawiając wprost problem relacji pomiędzy postanowieniami traktatowymi 

i prawem krajowym w perspektywie stosunku pomiędzy normami i porządkami jurysdykcyjnymi 

pozostającymi na różnych poziomach, sąd powiedział: 
„(…) skoro istnieje konflikt pomiędzy normą prawa krajowego i normą prawa 

międzynarodowego, która ma bezpośredni skutek w wewnętrznym porządku prawnym, zasada 

ustanowiona przez traktat winna mieć pierwszeństwo.”866 

Zatem jeśli pojawi się konflikt pomiędzy normą prawa krajowego a normą prawa międzynarodowego, 

mającą bezpośredni skutek w krajowym porządku prawnym, wówczas pierwszeństwo będzie miała 

reguła ustanowiona przez traktat – pierwszeństwo, które wynika z istoty prawa międzynarodowego867. 

                                                 
862 Zob. Arrêts en cause de Burlet et de Selys Longchamps, Pasicrisie, 1962.1.281 et 291, a także: W.J. Ganshof 
van der Meersch, Vues comparatives sur l'ordre juridique communautaire et l'ordre juridique national dans les 
droits belge, néerlandais et luxembourgeois, «Revue internationale de droit comparé», vol. 18, n° 4, octobre-
décembre 1966, s. 807. 
863 Zob. Arrêts en cause Schieble, Pasicrisie, 1926.1.76, a także W.J. Ganshof van der Meersch, Vues ... op. cit., 
s. 804 i 806 oraz J. de Meyer, Le juge et l’intégration des systèmes juridiques: développements récents en 
Belgique [w:] Federalism and Supreme Courts and the integration of legal systems, E. McWhinney, P. Pescatore 
(eds), UGA, Heule-Bruxelles-Namur 1973, s. 115-116. 
864 J. de Meyer, Le juge ... op. cit., s. 117. 
865 Cass., 27 mai 1971, Pas., 1971, I, p. 886, a także H. Bribosia, Applicabilité directe et primauté des traités 
internationaux et du droit communautaire. Réflexions générales sur le point de vue de l’ordre juridique 
belge, «Revue Belge de Droit International» , n° 1, 1996, s. 60-66. 
866  «(...) lorsqu’un conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des 
effets directs dans l’ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir.» Cass., 27 mai 1971, Pas., 
1971, I, p. 886 za: J. de Meyer, Le juge ... op. cit., s. 119. 
867 «(...) de la nature même du droit international conventionnel.» Cass., 27 mai 1971, Pas., 1971, I, p. 886 za: J. 
de Meyer, Le juge ... op. cit., s. 119-120. 



 172 

Pierwszeństwo prawa wspólnotowego wynika również stąd, że traktaty ustanowiły nowy porządek 

prawny na rzecz którego państwa ograniczyły wykonywanie suwerennych praw w tych dziedzinach, 

które regulują traktaty, to z kolei sprawia, że sędzia ma obowiązek odstąpić od stosowania przepisów 

prawa krajowego, które są sprzeczne z przepisami traktatowymi. W orzeczeniu czytamy: 
"(...) istotnie, traktaty, które utworzyły prawo wspólnotowe, ustanowiły nowy porządek 

prawny, na rzecz którego Państwa Członkowskie ograniczyły wykonywanie swoich 

suwerennych praw, w dziedzinach, które te traktaty regulują.”868 

dalej zaś: 
„(…) sędzia ma obowiązek do niestosowania przepisów prawa krajowego, które są sprzeczne z 

postanowieniami traktatu.”869 

Orzeczenie z 1971 roku zawiera wyraźną dyspozycję dla sędziego krajowego, który podobnie 

jak sędzia międzynarodowy i ponadnarodowy winien czuwać nad poszanowaniem hierarchii norm i 

porządków prawnych, w szczególności zaś winien udzielać pierwszeństwa prawu międzynarodowemu 

(w tym prawu ponadnarodowemu) przed postanowieniami prawa krajowego, nawet jeśli zostały 

ustanowione przez władzę ustawodawczą oraz niezależnie od tego, czy weszły w życie wcześniej czy 

też później od postanowień prawa międzynarodowego (w tym prawa ponadnarodowego), z którymi 

mogą być sprzeczne870. 

Dodać należy, że w Belgii jednostki mogą inicjować abstrakcyjną kontrolę norm przed Sądem 

Konstytucyjnym871. Uwagę zwraca również decyzja Conseil d’État w sprawie Corveleyn z 1968 roku, 

która potwierdza zasadę bezpośredniego stosowania dyrektyw. Conseil d’État anulował zarządzenie 

ministra naruszające dyrektywę z 1964 roku, która w tym czasie nie była transponowana. 

W Belgii mamy ponadto do czynienia z regulacją, zbliżoną do QPC, która jest jednak bardziej 

ograniczona w swoim zakresie niż ta, którą przewiduje prawo francuskie. QPC znajduje zastosowanie 

zawsze, ilekroć osoba twierdzi, że jedno z jej praw lub wolności, gwarantowanych, z jednej strony, w 

Konstytucji, z drugiej natomiast, przez francuskie zobowiązania międzynarodowe, zostało naruszone, 

z kolei uregulowanie belgijskie narzuca jedynie szczególną kolejność, która ma mieć zastosowanie 

podczas kontrolowania prawa, w sytuacji gdy występuje zbieżność praw podstawowych. W takich 

przypadkach, sędzia jest w zasadzie zobowiązany zwrócić się z pytaniem prejudycjalnym odnośnie do 

konstytucyjności postanowień tytułu II Konstytucji do Sądu Konstytucyjnego (wyjątek stanowią acte 

clair i acte éclairé). Celem tej regulacji nie jest przyznanie Sądowi Konstytucyjnemu wyłącznej 

kompetencji odnośnie do kontrolowania zgodności praw podstawowych, lecz jedynie utrzymanie 

wyłącznej kompetencji Sądu Konstytucyjnego dokonywania kontroli konstytucyjności prawa, 

                                                 
868 «(...) en effet, les traités qui ont créé le droit communitaire ont institué un nouvel ordre juridique au profit 
duquel les Etats membres ont limité l’exercise de leur pouvoirs souverains dans les domaines que ces traités 
déterminent.» Cass., 27 mai 1971, Pas., 1971, I, p. 886 za: J. de Meyer, Le juge ... op. cit., s. 120. 
869 «(...) le juge avait le devoir d‘écarter l’application des dispositions du droit interne qui sont contraires à cette 
disposition du traité.» Cass., 27 mai 1971, Pas., 1971, I, p. 886 za: J. de Meyer, Le juge ... op. cit., s. 120. 
870 J. de Meyer, Le juge ... op. cit., s. 120. 
871 M. de Visser, Constitutional … op. cit., s. 191. 
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pozostawiając rozproszoną kontrolę nienaruszoną, tak dalece, jak chodzi o prawo europejskie i 

międzynarodowe. Reasumując, rozwiązanie to wprowadza pierwszeństwo kontroli konstytucyjności 

przed kontrolą zgodności z konwencją872. 

 W kwestii pierwszeństwa prawa międzynarodowego wypowiedział się już w 1950 roku Cour 

Supérieure de Justice Luksemburga, państwa tworzącego europejską szóstkę, który orzekając w 

sprawie Huberty powiedział: 
„(…) w przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami traktatu międzynarodowego i 

późniejszej ustawy krajowej, prawo międzynarodowe winno przeważać nad prawem 

krajowym.”873 

Podobnie też wypowiedział się Conseil d’État w lipcu 1951 roku w sprawie Dieudonné: 
„W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami międzynarodowej konwencji prawnie 

wiążącej w naszym kraju i prawa krajowego, te pierwsze mają pierwszeństwo i udaremniają 

stosowanie rozbieżnych postanowień krajowych, nawet późniejszych.”874 

Procedowanie takie nie pociąga za sobą stwierdzenia nieważności ani też unieważnienia prawa, które 

jest sprzeczne z traktatem, ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że skutki prawne ‘zatrzymują się’ w 

zakresie, w jakim prawo to jest sprzeczne z traktatem875. Zatem, w grę wchodzi jedynie odmówienie 

zastosowania prawa, które jest sprzeczne z postanowieniami traktatowymi. Nadto – zdaniem Jana de 

Meyera – orzeczenie z maja 1971 roku można uważać za stanowiące rzeczywistą rewizję Konstytucji, 

dokonującą się w drodze wykładni sądowej876. 

 Natomiast w orzeczeniu z 1954 roku sąd Luksemburga utrzymywał, że traktat jest prawem, 

posiadającym nadrzędny charakter, oraz pochodzącym z ‘wyższego’ źródła, skutkiem czego prawo 

międzynarodowe ma pierwszeństwo przed prawem krajowym877. 

Warto zwrócić uwagę na to, że w niewielu państwach umowa wprowadzona do prawa 

krajowego, zyskuje pierwszeństwo w stosunku do konstytucji, tym większą uwagę zwraca sytuacja z 

jaką spotykamy się w Holandii878. Konstytucja holenderska z 1953 roku, określiła miejsce traktatu w 

porządku prawnym Holandii stanowiąc, że ratyfikowane traktaty mają pierwszeństwo w stosunku do 

                                                 
872 J. Velaers, The Protection of Fundamental Rights by the Belgian Constitutional Court and the Melki-Abdeli 
Judgment of the European Court of Justice [w:] Constitutional Conversations in Europe: Actors, Topics and 
Procedures, M. Claes, M. de Visser, P. Popelier, C. van de Heyning (eds), Intersentia, Cambridge 2012, s. 327. 
873 «(...) qu’en cas de conflit entre les dispositions d’un traité international et celles d’une loi interne postérieure, 
la loi internationale doit prévaloir sur la loi nationale.» Arrêt de la cour supérieure de justice du Grand-Duché de 
Luxembourg du 8 juin 1950, en cause Huberty (Pasicrisie luxembourgeoise, XV, 41-42) za: J. de Meyer, Le juge 
... op. cit., s. 120. 
874 «qu’en cas de conflit entre les dispositions d’une convention internationale ayant force de loi dans notre pays 
et celles du droit interne, les premières priment et mettent en échec l’application des dispositions dérogatoires 
internes même postérieures.» Arrêt du Conseil d’État du Grand-Duché de Luxembourg du 28 juillet 1951, en 
cause Dieudonné (Pasicrisie luxembourgeoise, XV, 263-269) za: J. de Meyer, Le juge ... op. cit., s. 120. 
875 J. de Meyer, Le juge ... op. cit., s. 121. 
876 Ibidem, s. 123. 
877 Zob. L'arrêt de la Cour supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg du 14 juillet 1954, Chambre 
des Métiers c. Pagani (Pasicrisie luxembourgeoise, XVI, 150) za: W.J. Ganshof van der Meersch, Vues ... op. 
cit., s. 817 et seq. 
878 A. Wyrozumska, Formy … op. cit, s. 73. 
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wcześniejszych lub późniejszych postanowień, obowiązujących w Królestwie Holandii. Postanowienie 

to, odczytywane pospołu z innym (pozbawiającym sądy prawa do badania zgodności traktatu z 

Konstytucją) sprawia, że można wysnuć wniosek o wyższości traktatu nad Konstytucją, przy czym 

poprawka do Konstytucji wprowadzona w 1956 roku ograniczyła pierwszeństwo do tych postanowień 

traktatowych, które są self-executing, i.e. norm, które mogą obowiązywać każdego879. W obecnie 

obowiązującej Konstytucji (1982 r.) stosowny zapis znajduje się w art. 92. W Konstytucji czytamy: 
„Obowiązujące normy ustawowe nie mają zastosowania w Królestwie, jeśli ich zastosowanie 

byłoby niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami traktatów i uchwał prawa 

międzynarodowego.” 880 

dodając: 
„Sędzia nie orzeka o konstytucyjności ustaw i traktatów.”881 

W uzupełnieniu warto zaznaczyć, że Konstytucja zezwala na zawieranie traktatów, które są z nią 

sprzeczne, co niewątpliwie stanowi wyjątkowe rozwiązanie, ponieważ z reguły konstytucje milczą w 

tej kwestii882. W Konstytucji czytamy: 
„Jeśli traktat zawiera przepisy będące w kolizji z Konstytucją, lub mogące wywołać taką 

kolizję, izby mogą udzielić zgody tylko większością co najmniej dwóch trzecich oddanych 

głosów.”883 

Specyfika rozważań nad konstytucjonalizmem brytyjskim jest wyznaczana przez fakt, że 

Zjednoczone Królestwo nie posiada konstytucji w znaczeniu spisanego dokumentu o najwyższej 

randze, natomiast istnieją normy konstytucyjne, które definiują podstawy ustroju politycznego 

państwa do których zalicza się: prawo zwyczajowe, orzecznictwo sądów, konwenanse konstytucyjne 

oraz prawo pisane (konstytucja w znaczeniu materialnym)884. To z kolei sprawia, że trudno jest mówić 

o orzecznictwie konstytucyjnym, chociaż w przypadku ustaw dewolucyjnych, o których można 

powiedzieć, że stanowią materię konstytucyjną, funkcja orzecznicza Sądu Najwyższego zbliżona jest 

do funkcji kontroli konstytucyjności prawa885. Podkreślić należy, że w Wielkiej Brytanii na plan 

pierwszy wysuwa się zasada suwerenności parlamentu, która stanowi, że ustawy mogą zostać 

uchylone tylko przez późniejsze ustawy, nie podlegają więc kontroli żadnych innych instytucji, co 

więcej, parlament nie może wiązać swoich następców, natomiast do sądów należy stosowanie ustaw, 

nie zaś decydowanie o ich mocy (skuteczności)886. 

Problem pojawia się wówczas, gdy w grę wchodzi stosunek wzajemny prawa brytyjskiego i 

prawa UE, a dokładniej rzecz idzie o zasadę pierwszeństwa oraz zasadę bezpośredniego stosowania. 

                                                 
879 Ibidem, s. 74. 
880 Tytuł V § 2 art. 94 Konstytucji Królestwa Holandii. 
881 Tytuł VI art. 120 Konstytucji Królestwa Holandii. 
882 A. Wyrozumska, Formy … op. cit., s. 74. 
883 Tytuł V § 2 art. 91 ust. 3 Konstytucji Królestwa Holandii. 
884 E. Gdulewicz, W. Kręcisz, Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii [w:] Ustroje państw współczesnych,  
E. Gdulewicz et al., wyd. 5, wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 15.  
885 Ibidem, s. 19. 
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W orzeczeniu Thoburn vs. Suderland City Council z 2002 roku, Divisional Court wypowiedział się 

odnośnie do hierarchii norm w brytyjskim porządku prawnym. Przedmiotem rozstrzygnięcia była 

m.in. możliwość pośredniego uchylenia European Community Act (1972 r.) przez późniejsze ustawy. 

Podkreślić należy, że możliwość dorozumianego uchylenia (implied repeal) aktu prawnego jest 

wyrazem suwerenności parlamentu, która w tym orzeczeniu została ograniczona. Sąd zauważył 

bowiem, że w Wielkiej Brytanii obok zwykłych ustaw obowiązują również ustawy konstytucyjne, do 

których należy European Community Act; zatem z uwagi na konstytucyjny charakter nie może zostać 

uchylony pośrednio (dorozumianie), a jedynie wyraźnie przez parlament, co z kolei oznacza, że 

pierwszeństwo stosowania zawarte w European Community Act jest chronione, przynajmniej od 

pośrednich ograniczeń. Prezentowane tutaj stanowisko pozostaje również w sprzeczności z 

orzecznictwem Trybunału, który pierwszeństwo wywodzi z autonomicznego źródła prawa887. 

Aktualnie obowiązuje European Union Act (2011 r.), który potwierdza wcześniejsze stanowisko, że 

pierwszeństwo prawa unijnego jak i bezpośrednie stosowanie jest wyrazem woli parlamentu888. Dodać 

należy, że zarówno pierwszeństwo prawa wspólnotowego (unijnego) jak i bezpośrednie stosowanie 

zostały już wcześniej potwierdzone w orzecznictwie889. 

 Reasumując, można powiedzieć, że konstytucjonalizm ponadnarodowy miał również wpływ 

na procesy konstytucjonalizacji zachodzące w krajowych porządkach prawnych. Ta tendencja jest 

widoczna w Belgii, gdzie TS zainspirował Cour de Cassation do zakwestionowania aktów prawnych 

parlamentu, naruszających zobowiązania międzynarodowe (orzeczenie Le Ski), czy w Luksemburgu, 

gdzie ustanowiony został Sąd Konstytucyjny w następstwie orzecznictwa sądu w Strasburgu. 

Podobnie też sąd Konwencji oraz TS, istotnie zmieniły funkcję kontrolną sądów brytyjskich890. 

Omawiając sytuację w wybranych (najbardziej charakterystycznych czy też najwięcej 

wnoszących do rozważań) państwach członkowskich nie sposób pominąć Grecji, której podstawę dla 

członkostwa w UE wyznacza art. 28 Konstytucji, w którym czytamy: 
 “Powszechnie uznane normy prawa międzynarodowego, jak również umowy międzynarodowe 

po ich ratyfikacji w drodze ustawy i wejściu w życie, zgodnie z przyjętymi w nich 

                                                                                                                                                         
886 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 66. Zgodnie z doktryną suwerenności parlamentu, parlament 
uznaje się jako najwyższy sąd, także jako sąd konstytucyjny. J. Schwarze, Die Entstehung … op. cit., s. 477. 
887 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 67, zob. też niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie R 
(HS2 Action Alliance Ltd) v. Secretary of State for Transport [2014] UKSC 3. 
888 “Directly applicable or directly effective EU law (that is, the rights, powers, liabilities, obligations, 
restrictions, remedies and procedures referred to in section 2(1) of the European Communities Act 1972 falls to 
be recognised and available in law in the United Kingdom only by virtue of that Act or where it is required to be 
recognised and available in law by virtue of any other Act.” European Union Act 2011, section 18. 
889 Regina v. Secretary of State for Transport Ex Parte Factortame Ltd (No. 1) 1990, Regina v. Secretary of State 
for Transport Ex Parte Factortame Ltd (No. 2) 1991, wyrok z 19 czerwca 1990 r., The Queen przeciwko 
Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd i in. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym: House of Lords - Zjednoczone Królestwo), sprawa C-213/89, Zb. Orz. (1990) I-02433, zob. też: 
J.J. Aragones, Regina v. Secretary of State for Transport Ex Parte Factortame Ltd.: The Limits of Parliamentary 
Sovereignty and the Rule of Community Law, “Fordham Int'l L .J.”, vol. 14, iss. 3, 1990-1991, s. 778-818. 
890 A. Mazmanyan, P. Popelier, W. Vandenbruwaene, Constitutional Courts and Multilevel Governance in 
Europe. Editor’s Introduction [w:] The role of constitutional courts in multilevel governance, P. Popelier, A. 
Mazmanyan, W. Vandenbruwaene, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland 2013, s. 5. 

http://supremecourt.uk/decided-cases/docs/UKSC_2013_0172_Judgment.pdf
http://supremecourt.uk/decided-cases/docs/UKSC_2013_0172_Judgment.pdf
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postanowieniami, stanowią integralną część wewnętrznego prawa greckiego i mają wyższą 

moc prawną niż sprzeczne z nimi postanowienia ustaw (…) Grecja może dobrowolnie wyrazić 

zgodę, w drodze ustawy uchwalonej bezwzględną większością głosów ogólnej liczby 

deputowanych, na ograniczenie suwerenności narodowej w takim zakresie, w jakim 

podyktowane jest to ważnym interesem narodowym, nie ogranicza praw człowieka ani podstaw 

ustroju demokratycznego i jest realizowane zgodnie z zasadą równości i pod warunkiem 

wzajemności.”891 

Grecki porządek prawny otwiera się na prawo organizacji międzynarodowych, ograniczając zarazem 

wykonywanie narodowej suwerenności. Art. 28 Konstytucji stanowi podstawę dla definiowania granic 

integracji, zgodnie z którym ograniczenie wykonywania suwerenności narodowej jest możliwe tylko 

wówczas, gdy wymaga tego ważny interes narodowy, oraz nie zostaną naruszone prawa człowieka, a 

także zachowana zostanie podstawa demokratycznego porządku państwa, zaś przekazanie kompetencji 

nastąpi na zasadzie równości i wzajemności. Inne ograniczenie wprowadza art. 110 Konstytucji, który 

można określić mianem niewzruszalnej (wieczystej) klauzuli, nie pozwala bowiem na zmianę 

niektórych postanowień, do których należą: forma rządu jako republika parlamentarna, poszanowanie i 

ochrona jednostki, równość wobec prawa, dostęp do urzędów publicznych wyłącznie dla obywateli 

greckich, zakaz przyznawania lub uznawania tytułów szlacheckich, swobodny rozwój osobowości, 

wolność osobista, wolność religijna oraz zasady podziału władzy. 

 Odnosząc się do zasady pierwszeństwa należy powiedzieć, że podobnie jak w większości 

państw członkowskich, przyjmuje się pierwszeństwo prawa unijnego przed ustawami zwykłymi, 

brakuje więc uznania pierwszeństwa prawa unijnego przed postanowieniami Konstytucji892. Jednakże 

od 2011 roku zarysowuje się nowa tendencja w orzecznictwie greckich sądów najwyższych, które, 

przynajmniej pośrednio, uznają pierwszeństwo prawa unijnego przed postanowieniami Konstytucji893. 

Warto też zauważyć, że konflikty pomiędzy prawem krajowym a prawem UE należą do rzadkości, co 

w ogromniej mierze jest efektem praktyki orzeczniczej sądów greckich, które interpretują 

postanowienia Konstytucji w duchu prawa unijnego, po to, by zachować delikatną równowagę 

przeciwstawnych interesów894. 

Państwem, które podobnie jak Grecja przystąpiło do Wspólnot Europejskich w ramach tzw. 

rozszerzenia śródziemnomorskiego, jest Hiszpania. Otwarcie się hiszpańskiego porządku prawnego na 

członkostwo we Wspólnotach dokonało się w oparciu o art. 93 Konstytucji z 1978 roku, który 

stanowi: 
„W drodze ustawy organicznej można udzielić upoważnienia do zawarcia traktatów, które 

powierzają organizacji lub instytucji międzynarodowej wykonywanie kompetencji 

wynikających z Konstytucji. Do Kortezów Generalnych lub Rządu należy zapewnienie, w 

zakresie ich kompetencji, wykonania tych traktatów oraz postanowień pochodzących od 

                                                 
891 Art. 28 Konstytucji Grecji. 
892 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 95. 
893 Ibidem, s. 95-96. Chodzi tutaj o dwa orzeczenia Rady Stanu nr 3470 i nr 3472 z 3 listopada 2011 roku. 
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organizmów międzynarodowych lub ponadnarodowych, na rzecz których dokonano 

przeniesienia kompetencji.” 895. 

I chociaż nie jest to tzw. artykuł europejski sensu stricto, norma ta zawsze znajdowała zastosowanie w 

związku z integracją europejską896. 

Od 1986 roku sprawa szeroko rozumianych granic integracji stanowi przedmiot dyskusji, zaś 

w centrum tej debaty znajduje się art. 93 Konstytucji. Jeszcze zanim został przyjęty traktat z 

Maastricht, na wniosek rządu, Tribunal Constitucional wypowiedział się w sprawie zgodności traktatu 

reformującego z Konstytucją897. Tribunal nie zgodził się z zaproponowaną interpretacją, że przed 

ratyfikacją traktatu, który jest niezgodny z Konstytucją, nie jest wymagane dostosowanie Konstytucji, 

przeciwnie, powiedział że art. 93 Konstytucji zezwala wprawdzie na przekazanie kompetencji 

Wspólnotom Europejskim (Unii Europejskiej), jednakże przekazanie kompetencji nie może prowadzić 

do ‘pełzającej’ zmiany Konstytucji, ponieważ zmiana Konstytucji jest tylko możliwa w trybie art. 

166898. Natomiast wypowiadając się w 2004 roku w sprawie zgodności traktatu konstytucyjnego z 

Konstytucją, poszerzył zakres znaczeniowy klauzuli integracyjnej pod względem materialnym899. 

Zdaniem Tribunal Constitucional art. 93 Konstytucji obejmuje dorozumianie również materialne 

granice integracji, które nie mogą zostać naruszone, takie jak: suwerenność państwa, podstawowe 

struktury konstytucyjne, a także system podstawowych wartości i zasad, przede wszystkim zaś prawa 

podstawowe, przy czym konkretyzację tych granic pozostawia aktorom politycznym i doktrynie900. 

Przechodząc do kontroli prewencyjnej konstytucyjności prawa, Tribunal Constitucional 

zastrzegł dla siebie kompetencję do podjęcia ostatecznej decyzji, w sytuacji gdyby prawo UE było nie 

do pogodzenia z Konstytucją Hiszpanii, mając na uwadze takie przypadki, kiedy akty prawne 

instytucji unijnych będą wykraczały poza ramy przekazanych kompetencji, a także wówczas, gdy 

zostaną naruszone podstawowe postanowienia Konstytucji. I podobnie jak w innych państwach 

członkowskich, ustanowione zostało iunctim pomiędzy orzekaniem o aktach ultra vires i naruszeniem 

kwalifikowanego jądra Konstytucji901. Dodać należy, że Tribunal Constitucional w 2011 roku po raz 

pierwszy zwrócił się do TS UE w trybie art. 267 TFUE902. 

Odnosząc się z kolei do zasady pierwszeństwa należy powiedzieć, że pierwszeństwo prawa 

unijnego przed ustawami zwykłymi jest uznawane i akceptowane w praktyce prawniczej, chociaż 

                                                                                                                                                         
894 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 96. 
895 Art. 93 Konstytucji Królestwa Hiszpanii. 
896 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 80. Jürgen Schwarze wskazuje na jeden wyjątek, jakim była 
ratyfikacja statutu rzymskiego, ustanawiającego Międzynarodowy Trybunał Karny jako niezależnej organizacji 
międzynarodowej. 
897 Zob. Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/1992, de 01 de julio de 1992 (BOE núm. 177, de 24 
de julio de 1992).  
898 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 81. 
899 Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre de 2004 (BOE núm. 3, de 4 de 
enero de 2005). 
900 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 81-82. 
901 Ibidem, a. 82. 
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zdefiniowanie stosunku łączącego prawo konstytucyjne i prawo unijne okazuje się być zadaniem o 

wiele trudniejszym. Uwagę zwraca konstrukcja prawna, jaką zastosował Tribunal Constitucional, w 

celu pogodzenia wymogu pierwszeństwa prawa unijnego z nadrzędnością Konstytucji. Tribunal 

powiedział, że prawo unijne nie jest krajowym prawem konstytucyjnym903. Opierając się na takiej 

kwalifikacji prawa unijnego, jako prawa nie konstytucyjnego, rozróżnia pomiędzy pierwszeństwem 

prawa unijnego (primacia) i nadrzędnością Konstytucji (supremacia)904. Nadrzędność oznacza 

hierarchicznie wyższy charakter normy, natomiast pierwszeństwo nie odnosi się do hierarchicznego 

charakteru, lecz wyróżnia (wskazuje na) obszary zastosowania różnych norm, które obowiązują 

niezależnie od siebie905. Zatem Tribunal odczytuje pierwszeństwo prawa unijnego jako zasadę 

stosowania norm, podczas gdy Konstytucja reguluje hierarchię norm906. Zdaniem Tribunal 

Constitucional, art. 93 Konstytucji zawiera ograniczenie dominacji Konstytucji na rzecz stosowania 

prawa unijnego, lecz nie klasyfikuje prawa unijnego jako prawa wyższego rzędu, Tribunal stoi więc na 

stanowisku, że dominacja Konstytucji nie zostaje naruszona przez pierwszeństwo prawa unijnego. 

Tribunal Constitucional nie uznał wprawdzie pierwszeństwa prawa unijnego przed postanowieniami 

Konstytucji, w znaczeniu hierarchii norm, lecz czyni starania by wykonywać prawo UE w znaczeniu 

pierwszeństwa stosowania. Generalnie pozytywne nastawienie Tribunal Constitucional widoczne jest 

także w stale rosnącej liczbie przypadków interpretacji prawa krajowego w duchu prawa unijnego, jak 

również w duchu orzecznictwa TS907. 

Można więc powiedzieć, że w Hiszpanii, podobnie jak i w innych państwach członkowskich, 

przekazanie kompetencji do UE natrafia na granice, jakie wyznaczają podstawowe struktury i 

wartości, które w razie konieczności będą chronione przez Tribunal Constitucional. Również 

pierwszeństwo prawa unijnego natrafia na barierę, jaką stanowi nienaruszalne jądro Konstytucji. Jest 

też i drugie oblicze, to prointegracyjne, a ta proeuropejska postawa znajduje potwierdzenie w 

korzystaniu przez Tribunal Constitucional z procedury art. 267 TFUE. 

 Polska należy do państw, które nie uczestniczyły w tworzeniu podstawowych zasad, na jakich 

opiera się funkcjonowanie Wspólnot (Unii), ponieważ zostały one wypracowane na długo przed jej 

akcesją. Zgodnie z wymogami proceduralnymi, obowiązującymi na etapie przystępowania do UE, 

Polska, podobnie jak i inne państwa przystępujące w latach 2004, 2007 oraz 2013, przyjęła cały 

dorobek prawny Wspólnot (Unii). Państwo przyjmujące acquis communitaire nie powinno następnie 

kwestionować, ani też czynić przedmiotem rozstrzygnięć sądowych zasad, na które wcześniej wyraziło 

zgodę. Jednakże wiadomym jest, że rzeczywistość jest dużo bardziej złożona niż daje się to 

                                                                                                                                                         
902 Wyrok z 26 lutego 2013 r., Stefano Melloni przeciwko Ministerio Fiscal (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym: Tribunal Constitucional – Hiszpania), sprawa C-399/11, dotychczas nieopublikowany. 
903 Sentencia 28/1991, de 14 de febrero de 1991 (BOE núm. 64, de 15 de marzo de 1991). 
904 Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre de 2004 (BOE núm. 3, de 4 de 
enero de 2005). 
905 Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre de 2004 (BOE núm. 3, de 4 de 
enero de 2005). 
906 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 84. 



 179 

przewidzieć w najstaranniej nawet prowadzonym procesie akcesyjnym, dlatego też nowe państwa 

członkowskie nie zawsze godzą się na bezwarunkowe przenikanie prawa unijnego w wewnętrzne 

porządki prawne (nie czynią też tego same państwa założycielskie). I podobnie jak w przypadku 

innych państw członkowskich, kwestie dotyczące pierwszeństwa prawa unijnego, ochrony praw 

podstawowych, jak również tożsamości narodowej (konstytucyjnej), stały się przedmiotem 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, przy okazji badania zgodności z Konstytucją 

traktatu akcesyjnego, ustawy kooperacyjnej oraz traktatu lizbońskiego. 

 Odwołując się do podstaw prawnych umożliwiających integrację Polski ze strukturami 

europejskimi, należy przede wszystkim przywołać Konstytucję RP z 1997 roku, którą charakteryzuje 

przychylne nastawienie zarówno do prawa międzynarodowego, jak i prawa europejskiego. W art. 9 

Konstytucji czytamy: 
„Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.” 

Natomiast szczegółowe postanowienia odnoszące się do integracji europejskiej zawarte zostały w art. 

90 Konstytucji, który w ust. 1 stanowi: 
„Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji 

międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy 

państwowej w niektórych sprawach.” 

I chociaż brakuje w Konstytucji bezpośredniego odniesienia do UE, to w powszechnym odczuciu, jak 

również w doktrynie, panuje przekonanie, że cytowany tutaj przepis został zamieszczony z myślą o 

członkostwie Polski w UE, i jako taki może być traktowany jako ekwiwalent klauzuli europejskiej. 

Dodać należy, że Konstytucja umożliwia przekazanie kompetencji organizacji międzynarodowej, 

chociaż nie zakreśla granic przekazania. 

Jeśli zaś chodzi o miejsce prawa UE w wewnętrznym porządku prawnym to należy 

powiedzieć, że wyznacza go art. 91 Konstytucji, który w ust. 1 stanowi: 

„Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio 

stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.” 
dodając w ust 2: 

„Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma 

pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.” 

oraz w ust. 3: 
„Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej 

organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając 

pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.” 

Konstytucja definiuje więc wzajemny stosunek pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym, 

natomiast dookreślenie tego stosunku pozostawione zostało Trybunałowi Konstytucyjnemu. 

                                                                                                                                                         
907 Loc. cit. 
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 Odnosząc się z kolei do zasady pierwszeństwa prawa unijnego należy zauważyć że, co do 

zasady, Konstytucja uznaje pierwszeństwo prawa unijnego przed prawem polskim, jednakże z 

wyłączeniem norm rangi konstytucyjnej. Konstytucja RP w art. 8 ust.1 stanowi: 
„Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.” 

Fakt, że Konstytucja pozostaje najwyższym aktem prawnym RP wyklucza, by prawo unijne mogło 

uzurpować sobie bezwarunkowe pierwszeństwo w polskim porządku prawnym, natomiast w 

przypadku konfliktu pomiędzy normą prawa unijnego, a normą prawa konstytucyjnego, polski 

ustrojodawca konstytucyjny rezerwuje sobie prawo samodzielnego decydowania o sposobie jego 

rozwiązania, w tym również o celowości zmiany Konstytucji908. Jeśli więc niemożliwe będzie 

rozwiązanie konfliktu w drodze wykładni przyjaznej prawu unijnemu, wówczas polski ustawodawca 

zmuszony będzie albo dokonać zmian w Konstytucji, albo dążyć do wprowadzenia zmian w prawie 

unijnym, albo też, w ostateczności, podjąć decyzję o wystąpieniu z UE909. 

Konflikt, o jakim tutaj mowa, pojawił się wówczas, gdy Polska implementowała decyzję 

ramową Rady z czerwca 2002 r. w sprawie ENA i procedury wydawania osób pomiędzy państwami 

członkowskimi. W sentencji wyroku Trybunał Konstytucyjny powiedział, że art. 607 t § 1 ustawy z 

czerwca 1997 r. kpk910 w zakresie, w jakim zezwala na przekazanie obywatela polskiego do państwa 

członkowskiego UE na podstawie ENA, jest niezgodny z art. 55 ust. 1 Konstytucji, który wówczas 

stanowił, że ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana, odraczając jednocześnie utratę mocy 

obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu o 18 miesięcy od daty ogłoszenia wyroku911. Trybunał 

zwrócił również uwagę na zobowiązanie Polski zapewnienia ENA pełnej mocy (skuteczności) w 

polskim porządku prawnym, stając się tym samym inspiratorem zmian w Konstytucji. Przyznał więc 

18 miesięczny okres przejściowy, w którym norma niekonstytucyjna pozostawała w mocy, i w którym 

zmieniona została Konstytucja, a dokładniej, została uzupełniona o stosowny przepis. 

Nieco wcześniej, bo już w orzeczeniu dotyczącym konstytucyjności traktatu akcesyjnego912, 

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w kwestii pierwszeństwa Konstytucji przed prawem UE, 

zastrzegając jednocześnie, że: po pierwsze, istnieje wewnętrzny zakaz przenoszenia na poziom 

europejski wszystkich kompetencji organu konstytucyjnego, względnie kompetencji, które stanowią 

jądro jego jurysdykcji, lub też wszystkich państwowych kompetencji w określonej dziedzinie 

                                                 
908 Pkt 7 cz. III uzasadnienia wyroku TK z 11 maja 2005 r., Sygn. akt K 18/04. Adam Łazwoski podkreśla, że 
spośród nowych państw członkowskich Estonia znajduje się na drugim biegunie, ponieważ Sąd Najwyższy 
Estonii daje pierwszeństwo prawu UE, nawet przed postanowieniami Konstytucji, zob. A. Łazowski, Half full 
and half empty glass: The application of EU law in Poland (2004–2010), CMLR, vol. 48, iss. 2, 2011, s. 503-
553, fn. 29, zob. też: Opinion of the Constitutional review Chamber of the Supreme Court on the interpretation 
of the Constitution, no. 3-4-1-3-06. 
909 Pkt  6.4 cz. III uzasadnienia wyroku TK z 11 maja 2005 r., Sygn. akt K 18/04. 
910 Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm. 
911 Zob. pkt 4.4 i 5.2 cz. III uzasadnienia wyroku z 27 kwietnia 2005 r. Sygn. akt P 1/05. Art. 607t § 1 kpk został 
wprowadzony na mocy Ustawy z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks 
postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2004 nr 69 poz. 626), został następnie 
zmodyfikowany na mocy Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1247), która zacznie obowiązywać z dniem 1.07.2015 roku. 
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(zastrzeżenie ilościowe); po drugie, państwa członkowskie dysponują prawem kontroli czy wydane 

przez UE akty prawne mieszczą się w granicach udzielonych im kompetencji (zastrzeżenie 

kontrolne)913. Z kolei w orzeczeniu dotyczącym konstytucyjności traktatu lizbońskiego914, Trybunał 

Konstytucyjny nie tylko podtrzymał swoją dotychczasową linię orzeczniczą, lecz nawet poszedł dalej 

dookreślając granice integracji. Trybunał zdefiniował twarde jądro kompetencji, istotnych z punktu 

widzenia polskiej tożsamości konstytucyjnej, które nie mogą zostać przeniesione na poziom UE, do 

których zaliczył wszystkie kompetencje, które definiują zasady naczelne Konstytucji a także te, które 

odnoszą się do praw jednostki i jednocześnie określają tożsamość państwa915, do których należą: 

ochrona godności i praw konstytucyjnych, zasada państwowości, zasada demokracji, zasada państwa 

prawnego, zasada sprawiedliwości społecznej, zasada pomocniczości, a także wymóg zapewnienia 

lepszej realizacji wartości konstytucyjnych oraz zakaz przekazywania władzy ustrojodawczej i 

kompetencji do kreowania kompetencji916. Dodać należy, że Trybunał nie dopatrzył się w badanym 

akcie prawnym naruszenia tożsamości konstytucyjnej ani też suwerenności państwowej. 

Z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wyłania się obraz przychylny 

integracji europejskiej, pomimo że, podobnie jak większość sądów konstytucyjnych, Trybunał 

formułuje zastrzeżenia i wyznacza nieprzekraczalne granice dla przenikania prawa unijnego w polski 

porządek prawny, starając się zapewnić wyważoną równowagę pomiędzy prawem polskim a prawem 

UE. Tego pozytywnego obrazu nie może nawet zmienić orzeczenie z 2011 roku, gdzie Trybunał po raz 

pierwszy badał prawo pochodne UE przyjmując za wzorzec Konstytucję917. Należy zauważyć, że 

Trybunał wypowiadał się dotychczas jedynie w sprawie zgodności z Konstytucją prawa pierwotnego 

Unii (prawa traktatowego), jeśli zaś chodzi o prawo pochodne, to mamy tutaj do czynienia ze 

szczególną sytuacją, bowiem z jednej strony źródłem prawa jest UE (traktaty) i tym samym 

kompetencja orzecznicza przynależy do TS, z drugiej natomiast, prawo UE jest bezpośrednio 

stosowane w państwach członkowskich, stając się częścią krajowych porządków prawnych, powinno 

                                                                                                                                                         
912 Zob. wyrok TK z 11 maja 2005 r., Sygn. akt K 18/04. 
913 J. Schwarze, Das Verhältnis … op. cit., s. 100, zob. też: pkt 4.1 i 10.2 cz. III uzasadnienia wyroku TK z 11 
maja 2005 r., Sygn. akt K 18/04. Podobnie też K. Wojtyczek, który rozróżnia pomiędzy fundamentalnymi 
zasadami na których opiera się cały porządek prawny, mającymi bezwzględne pierwszeństwo przed prawem UE, 
oraz pozostałymi normami, ustępującymi przed prawem Unii w przypadku kolizji. K. Wojtyczek, Przekazywanie 
kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym: wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne, Wyd. UJ, 
Kraków 2007, s. 265 et seq. Interesujące rozważania na temat zastrzeżenia suwerenności w państwach Europy 
Środkowo-wschodniej zawarte zostały w: U. Hufeld, Der staatliche Souveränitätsvorbehalt in der EU: Polen als 
Paradigma [w:] Die Genese einer Union der 27. Die Europäische Union nach der Osterweiterung, E. Bos,  
J. Dieringer (Hrsg.), Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, s. 55-82, odnośnie zaś zastrzeżenia 
kontroli aktów prawnych zob. Ústavní soud České republiky, 2012/01/31 - Pl. ÚS 5/12 (Slovak Pensions). 
914 Wyrok TK z 24 listopada 2010 r., Sygn. akt K 32/09. 
915 J. Schwarze, Das Verhältnis … op. cit., s. 100. 
916 Pkt 2.1 części III uzasadnienia wyroku TK z 24 listopada 2010 r. Sygn. akt K 32/09. 
917 Wyrok TK z 16 listopada 2011 r., Sygn. akt SK 45/09. Zob. też: S. Dudzik, N. Półtorak, ‘The Court of the 
Last Word.’ Competences of the Polish Constitutional Tribunal in the Review of European Union Law, 
“Yearbook of Polish European Studies”, vol. 15, 2012, s. 225-258. W literaturze przedmiotu zdania są 
podzielone, niektórzy opowiadają się przeciwko kontroli zgodności z Konstytucją aktów prawa pochodnego UE, 
inni natomiast dopuszczają możliwość takiej kontroli, argumentując, że prawo pochodne jest częścią umów 
międzynarodowych, i tym samym podlega kontroli TK. 
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więc być zgodne z podstawowymi normami konstytucyjnymi918. Trybunał zaprzeczył jednakże, by 

miało miejsce naruszenie Konstytucji, co więcej, w obiter dictum zastanawiał się jakie konsekwencje 

miałoby orzeczenie o niezgodności prawa unijnego z prawem polskim, stwierdzenie, które zdaniem 

Trybunału miałoby niewątpliwie charakter ultima ratio, i znalazłoby zastosowanie w sytuacji, gdyby 

zawiodły wszystkie inne sposoby rozstrzygnięcia konfliktu (zmiana Konstytucji, doprowadzenie do 

zmian w przepisach unijnych albo wystąpienie z UE [rozwiązanie zarezerwowane dla wyjątkowych 

przypadków nieusuwalnego konfliktu pomiędzy podstawami porządku konstytucyjnego RP a prawem 

UE]). Zdaniem Trybunału, wydając orzeczenie o niezgodności norm unijnego prawa pochodnego z 

Konstytucją należałoby niezwłocznie podjąć działania mające na celu usunięcie tego stanu, co więcej, 

zasada przychylności RP dla integracji europejskiej i traktatowa zasada lojalności państw wobec UE, 

wymagają aby skutki orzeczenia zostały odroczone zgodnie z art. 190 ust. 3 Konstytucji919. 

Uwagę zwraca również nowoczesne podejście do kwestii suwerenności przez Trybunał 

Konstytucyjny. Suwerenność nie jest rozumiana jako władza najwyższa i nieograniczona, zarówno w 

stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych państwa, nie jest też rozumiana jako nieograniczona 

możliwość wpływania na inne państwa, czy też jako wyraz potęgi, która nie podlega wpływom 

zewnętrznym, lecz rozumiana jest jako prawno-międzynarodowe ograniczenie swobodnego działania 

państwa, powinna też uwzględniać proces instytucjonalizacji społeczności międzynarodowej, 

globalizacji i integracji europejskiej. Zdaniem Trybunału, zaciąganie międzynarodowych zobowiązań i 

ich wykonywanie nie prowadzi do utraty lub ograniczenia suwerenności, lecz stanowi jej 

potwierdzenie, zaś przynależność do struktur europejskich nie jest ograniczeniem suwerenności 

państwowej, lecz jest jej wyrazem920. W przekonaniu Trybunału potwierdzeniem zachowania 

suwerenności jest przede wszystkim dobrowolność członkowstwa w UE, w której suwerenność jest 

wspólnie wykonywana. To przychylne nastawienie do integracji europejskiej jest godne odnotowania, 

biorąc pod uwagę fakt, że w państwach, które suwerenność odzyskały po 1989 roku jest ona 

postrzegana jako szczególne dobro, które należy chronić. 

Podkreślić należy, że w orzeczeniu z 11 maja 2005 roku, Trybunał Konstytucyjny przyjął tezę 

o autonomii prawa wspólnotowego. W orzeczeniu czytamy: 
„Sama koncepcja i model prawa europejskiego stworzyły nową sytuację, w której obowiązują 

obok siebie autonomiczne porządki prawne. Ich wzajemne oddziaływanie nie może być 

opisane w pełni za pomocą tradycyjnych koncepcji monizmu i dualizmu w układzie: prawo 

wewnętrzne – prawo międzynarodowe. Występowanie względnej autonomii porządków 

prawnych, opartych na własnych wewnętrznych zasadach hierarchicznych, nie oznacza braku 

                                                 
918 Zob. też: A. Chmielarz, Kontrola konstytucyjności prawa pochodnego Unii Europejskiej, „Przegląd 
Sejmowy”, rok XX, nr 4, 2012, s. 9-32. 
919 Pkt 2.7 cz. III uzasadnienia wyroku TK z 16 listopada 2011 r., Sygn. akt SK 45/09. 
920 Zob. pkt 2.1 cz. III uzasadnienia wyroku TK z 24 listopada 2010 r., Sygn. akt K 32/09. 
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wzajemnego oddziaływania. Nie eliminuje też możliwości wystąpienia kolizji między 

regulacjami prawa wspólnotowego a postanowieniami Konstytucji (…).”921 

Trybunał pozostaje też wyraźnie pod wpływem koncepcji multicentrycznego systemu prawnego922. W 

orzeczeniu czytamy: 
„(…) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obok norm (przepisów) stanowionych przez 

krajowego legislatora, obowiązują uregulowania (przepisy) kreowane poza systemem 

krajowych (polskich) organów prawodawczych (…).”923 

Co kolei pozwala Trybunałowi na sformułowanie wniosku, że: 
„(…) Na terenie Polski współobowiązują więc podsystemy regulacji prawnych, pochodzące z 

różnych centrów prawodawczych. Winny one koegzystować na zasadzie obopólnie przyjaznej 

wykładni i kooperatywnego współstosowania (…).”924 

Zgodnie z tezami wyroku Trybunału w sprawie konstytucyjności traktatu akcesyjnego granicą 

otwarcia polskiego sytemu prawa na prawo wspólnotowe jest paradygmat nadrzędności aktu 

konstytucyjnego w systemie prawa krajowego – paradygmatu tego naruszyć nie może nawet zasada 

pierwszeństwa prawa wspólnotowego925. 

Pojawienie się kwestii kontroli pochodnych aktów prawnych UE, wywołało wiele głosów 

polemicznych na gruncie doktryny. I tak – zdaniem Wiesława Skrzydło – integralność prawa unijnego 

(wcześniej wspólnotowego) i prawa państw członkowskich nie oznacza tożsamości systemów 

prawnych, bowiem autonomia prawa unijnego zakłada, że podlega ono własnym procedurom 

prawotwórczym i kontrolnym, co więcej, derogacja norm unijnych nie jest możliwa przez żaden organ 

państwa członkowskiego926. Dodaje ponadto, że instytucje Unii dysponują kompetencjami do 

stanowienia prawa, natomiast państwa członkowskie (obok instytucji) mogą w trybie przewidzianym 

przez traktaty doprowadzić do uchylania lub unieważnienia norm prawa unijngo, bowiem sine qua non 

integracji jest jednolitość tworzenia i stosowania prawa unijnego, i tym samym wyposażenie państw 

członkowskich w możliwość decydowania o charakterze i funkcjonowaniu norm europejskich byłoby 

niezgodne z koncepcją ujednolicania systemów prawnych w ramach Unii. Zatem, wraz z akcesją do 

UE, instytucje polskie utraciły możliwość kontroli prawa unijnego z prawem krajowym, podlega ono 

niezależnym unijnym instrumentom kontrolnym, co więcej, nie podlega konstytucyjnym regułom 

weryfikacji umów międzynarodowych, lecz własnym regułom, i tym samym Trybunał Konstytucyjny 

nie jest już władny do zawieszania, uchylania i interpretowania prawa unijnego927. Podobny punkt 

widzenia prezentuje Ewa Gdulewicz, zdaniem której, Trybunał Konstytucyjny nie jest legitymowany 

do orzekania w przedmiocie zgodności z prawem krajowym norm prawa unijnego (wcześniej 

wspólnotowego), obowiązującym wraz z akcesją Polski do UE, w wieloskładnikowym systemie 

                                                 
921 Zob. pkt 6.3 cz. III uzasadnienia wyroku TK z 11 maja 2005 r., Sygn. akt K 18/04. 
922 A. Kustra, Przepisy … op. cit., s. 88. 
923 Zob. pkt 2.2 cz. III uzasadnienia wyroku TK z 11 maja 2005 r., Sygn. akt K 18/04. 
924 Zob. pkt 2.2 cz. III uzasadnienia wyroku TK z 11 maja 2005 r., Sygn. akt K 18/04. 
925 A. Kustra, Przepisy … op. cit., s. 91. 
926 W. Skrzydło (red.), Polskie … op. cit., s. 462. 
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prawnym państwa, natomiast spory o treść lub obowiązywanie prawa uninjego należą do wyłącznej 

kompetencji TS, realizującego w trybie pytań prejudycjalnych prewencyjną kontrolę jednolitego 

stosowania prawa unijneego928. Z podobnym stanowiskiem spotykamy się także u Ewy Łętowskiej, 

zdaniem której trybunały konstytucyjne wykonują swoje uprawnienia wyłącznie wobec podsystemu 

prawa pochodzenia lokalnego, badają jedynie zgodność z konstytucją aktów im podległych, natomiast 

prawo europejskie należące do innego podsystemu, może być kontrolowane wyłącznie przez organy 

europejskie, tym samym trybunały konstytucyjne nie mają uprawnień do badania zgodności z 

konstytucją aktów prawa europejskiego (wyjątek stanowi moment akcesji), natomiast przedmiotem 

kontroli zgodności z konstytucja może być akt prawa wewnętrznego, będący transpozycją prawa 

unijnego929. Natomiast zdaniem Jana Barcza, prawo pierwotne UE ma podwójny charakter, z jednej 

strony jest międzynarodowym prawem traktatowym, z drugiej zaś, w drodze paralelizacji stanowi 

prawo konstytucyjne organizacji ponadnarodowej, zatem w pierwszym przypadku będzie podlegać 

postanowieniom Konstytucji dotyczącym umów międzynarodowych, natomiast w drugim, powinno 

korzystać z pierwszeństwa stosowania wobec prawa krajowego, w tym prawa konstytucyjnego930. 

Podobne stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny, zdaniem którego: 
„(…) ocena orzecznictwa jakiegokolwiek organu jurysdykcyjnego Wspólnot Europejskich 

pozostaje jednoznacznie poza kognicją Trybunału Konstytucyjnego (…) Dotyczy to zarówno 

konkretnych orzeczeń jak również – wyinterpretowanej z konkretnych orzeczeń – „stałej linii 

orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.””931 

Natomiast odnosząc się do rozwiązywania konfliktów pomiędzy prawem UE a prawem 

państw członkowskich podkreślić należy, że angażowane są przede wszystkim sądy powszechne i 

administracyjne, i.e. instytucje stosujące prawo. Zatem każdy sąd może, wówczas gdy rozstrzyga 

konkretną sprawę, odmówić zastosowania prawa krajowego, które jest sprzeczne z unijną normą 

prawną i zastosować tę ostatnią bezpośrednio932. Jeśli natomiast sąd miałby wystąpić z pytaniem 

                                                                                                                                                         
927 Loc. cit. 
928 E. Gdulewicz (red.), Konstytucyjny … op. cit., s. 337. 
929 E. Łętowska, Prawo europejskie wobec trybunałów konstytucyjnych pańswt członkowskich: możliwość rewizji 
implicite konstytucji? [w:] Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku 
prawnym Francji i Polski, M. Granat (red. nauk.), Materiały z polsko-francuskiej konferencji naukowej, 
Warszawa, 21-22 października 2005 roku, wyd. Sejmowe, Warszawa 2007, s. 147. 
930 J. Barcz, Konstytucyjnoprawne problemy stosowania prawa Unii Europejskiej w Polsce w świetle 
dotychczasowych doświadczeń państw członkowskich [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w 
wewnętrznym porządku prawnym, M. Kruk (red. nauk.), wyd. Sejmowe Warszawa 1997, s. 121. 
931 Zob. pkt 9.1 cz. III uzasadnienia wyroku TK z 11 maja 2005 r., Sygn. akt K 18/04. 
932 W związku z zasadą pierwszeństwa i bezpośredniej skuteczności prawa unijnego (wcześniej wspólnotowego), 
pojawiło się pytanie, czy na gruncie Konstytucji, sądy mogą stwierdzić sprzeczność normy ustawowej z normą 
prawa unijnego. Jest ono o tyle zasadne, bowiem sędzia zawsze pozostaje związany ustawą. Przyjmuje się, że w 
oparciu o obowiązujący stan prawny da się uzasadnić kompetencje sądów powszechnych do stosowania prawa 
unijnego, zaś w razie sprzeczności z prawem unijnym niestosowania norm ustawowych, zarówno norm ustaw 
zwykłych jak i ustaw wydanych w celu transpozycji prawa pochodnego do krajowego porządku prawnego. 
Powyższe stwierdzenie należy oprzeć na założeniu, że związanie sędziów w myśl art. 178 ust. 1 Konstytucją i 
ustawą oznacza także związanie umowami międzynarodowymi, ratyfikowanymi za zgodą parlamentu oraz za 
zgodą wyrażoną w referendum, a także postanowieniami Konstytucji odnoszącymi się do miejsca i znaczenia 
tych umów oraz prawa stanowionego na ich podstawie w hierarchii aktów prawa obowiązującego i stosowanego 
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prejudycjalnym do TS, zrobi to w ramach własnych kompetencji orzeczniczych, i tylko w tych 

sprawach, przy rozstrzyganiu których będzie stosował prawo unijne933. Zdaniem Trybunału 

Konstytucyjnego: 
„(…) należy uznać brak konieczności zwracania się do TK z pytaniami prawnymi dotyczącym 

zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym – nawet w sytuacji gdy sąd zamierza 

odmówić zastosowania ustawy krajowej. Problem rozwiązywania kolizji z ustawami 

krajowymi pozostaje więc w zasadzie poza zainteresowaniem TK. O tym, czy ustawa koliduje 

z prawem wspólnotowym, rozstrzygać będą bowiem Sąd Najwyższy, sądy administracyjne i 

sądy powszechne, a o tym, co znaczą normy prawa wspólnotowego, rozstrzygać będzie ETS, 

wydając orzeczenia wstępne.”934 

Zwłaszcza w ostatnich latach, niektóre sądy konstytucyjne rozwinęły pojęcie tożsamości 

narodowej w znaczeniu tożsamości konstytucyjnej. Ta zmiana od ochrony całego tekstu konstytucji do 

ograniczonego jądra jest także widoczna w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. W 

orzeczeniu dotyczącym ENA, Trybunał Konstytucyjny podkreślał, że prawo konstytucyjne nie może 

zostać pominięte nawet jeśli jest sprzeczne z prawem UE935. Natomiast w orzeczeniu dotyczącym 

traktatu lizbońskiego Trybunał argumentował, że prawo UE może ‘zastępować’ prawo krajowe, o ile 

nie narusza tożsamości konstytucyjnej, która wyznacza zakres wyłączenia spod przekazania 

materii należących do tzw. twardego jądra936. Dodać należy, że podobne stanowisko zajął FTK 

akceptując pominięcie normy konstytucyjnej z uwagi na jej niezgodność z prawem UE, jednocześnie 

utrzymując, że pierwszeństwo prawa unijnego jest ograniczone przez niemiecką tożsamość 

konstytucyjną937. Tak więc, pojęcie tożsamości konstytucyjnej zyskuje na znaczeniu oraz aprobatę w 

sądach konstytucyjnych, wyraźnie lub dorozumianie938. 

Trybunał Konstytucyjny badając zgodność prawa UE, zarówno pierwotnego jak i pochodnego 

z Konstytucją, wyznacza konstytucyjne granice dla przekazywania kompetencji UE, a zarazem określa 

stopień otwarcia polskiego porządku prawnego na prawo unijne939. Trybunał uznał obowiązywanie 

zasady przychylnej dla prawa unijnego wykładni prawa polskiego oraz zrezygnował z badania 

zgodności prawa polskiego z prawem UE, pozostawiając kontrolę i zapewnianie przestrzegania prawa 

sądom, chociaż zastrzegł sobie prawo korzystania z przysługującej mu kompetencji w sytuacjach 

                                                                                                                                                         
w RP. Zob. P. Błachut, P. Mikuli, Uwagi o stosowaniu ustaw przez sądy w przypadku ich kolizji z prawem 
wspólnotowym [w:] Polska w Unii Europejskiej: XLVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, 
Wierzba, 3-5 czerwca 2004 r., M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Zakamycze, Kraków 2005, s. 273-274, zob. też: 
S. Bierant, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na polskie sądy, „Przegląd Sądowy”, 2001, nr 11-12, 
s. 42, inaczej natomiast C. Mik, Zasady ustrojowe europejskiego prawa wspólnotowego a polski porządek 
konstytucyjny, PiP, z. 1, 1998, s. 36. 
933 B. Banaszak, Impact … op. cit., s. 224. 
934 Zob. pkt 4.2 cz. III uzasadnienia postanowienia TK z 19 grudnia 2006 r., Sygn. akt P 37/05. 
935 Zob. pkt 4.2 i pkt 4.3.cz. III uzasadnienia wyroku TK z 27 kwietnia 2005 r., Sygn. akt P 1/05. 
936 W pkt 2.1 cz. III uzasadnienia wyroku TK z 24 listopada 2010 r., Sygn. akt K 32/09. 
937 Zob. BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-Urteil), Rn 240 i 343. 
938 Po raz pierwszy odwołanie do tożsamości konstytucyjnej znalazło się w: Décision n° 2006-540 DC du 27 
juillet 2006 (Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information). 
939 Zob. K. Wojtyczek, Sądownictwo … op. cit., s. 259. 
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wyjątkowych940. Tym samym Trybunał, z jednej strony, określa granice na nowe formy współpracy 

międzynarodowej, z drugiej natomiast, legitymizuje to otwarcie i współpracę941. 

Państwem z grupy tzw. wschodniego rozszerzenia, którego orzecznictwo konstytucyjne 

zwraca szczególną uwagę, jest Republika Czeska. Czeski Sąd Konstytucyjny wypowiadając się m.in. 

na temat tożsamości konstytucyjnej, powiedział, że poszanowanie dla rządów prawa oraz prawa i 

wolności jednostki stanowi istotę republiki, jako suwerennego i demokratycznego państwa, i tym 

samym znajduje się poza zasięgiem ustawodawcy konstytucyjnego. W orzeczeniu czytamy: 
„(...) Zatem przekazanie kompetencji organów Republiki Czeskiej nie może iść tak dalece by 

naruszało samą istotę republiki jako suwerennego i demokratycznego państwa, opartego na 

zasadzie praworządności, poszanowaniu praw i wolności człowieka i obywatela lub na 

wprowadzeniu zmiany do koniecznych warunków demokratycznego państwa opartego na 

rządach prawa (...).”942 

dodając: 
"(...) Jeśli wykładania prawa konstytucyjnego nie pozwala na interpretowanie określonej normy 

zgodnie z prawem europejskim, wówczas od ustawodawcy konstytucyjnego będzie zależało 

dokonanie zmian w Konstytucji (…).”943 

Sąd Konstytucyjny utrzymuje ponadto, że Republika Czeska będzie musiała przejąć kompetencje już 

przekazane UE, jeśli standard ochrony konstytucyjnych praw i wolności gwarantowanych przez UE 

stałby się niemożliwy do zaakceptowania944. W orzeczeniu czytamy: 
 „(...) ochrona podstawowych praw i wolności mieści się w obszarze „materialnego rdzenia” 

Konstytucji, który znajduje się poza zasięgiem ustawodawcy konstytucyjnego (...) Jeśli, z tego 

punktu widzenia, poziom ochrony zapewniany w Unii Europejskiej byłyby niewystarczający, 

organy Republiki Czeskiej będą musiały ponownie przejąć przekazane kompetencje, w celu 

zapewnienia ich przestrzegania (...).”945 
Natomiast odnosząc się do zastrzeżenia judykacyjnego Kompetenz-Kompetenz, czeski Sąd 

Konstytucyjny, podobnie jak i polski Trybunał Konstytucyjny, powiedział, że będzie je wykonywał 

tylko w wyjątkowych okolicznościach. Jednakże już w 2012 roku sędziowie czescy uznali decyzję TS 

                                                 
940 Loc. cit. 
941 Ibidem, s. 260. 
942 “(…) Thus the transfer of powers of Czech Republic bodies can not go so far as to violate the very essence of 
the republic as a sovereign and democratic state governed by the rule of law, founded on respect for the rights 
and freedoms of the human being and of citizens or to establish a change in the essential requirements for a 
democratic state governed by the rule of law (…).” Ústavní soud České republiky, 2008/11/26 - Pl. ÚS 19/08 
(Treaty of Lisbon I), pkt 97. 
943 “(…) If domestic methodology for interpreting constitutional law does not permit interpreting a particular 
norm in accordance with European law, it is up to the constitutional framer to amend the Constitution (…).” 
Ústavní soud České republiky, 2008/11/26 - Pl. ÚS 19/08 (Treaty of Lisbon I), pkt 114. 
944 Zob. też: C. van de Heyning, The European … op. cit., s. 188-189. 
945 “(…) protection of fundamental rights and freedoms falls in the area of the “material core” of the 
Constitution, which is beyond the reach of the constitutional framers (…). If, from this point of view, the 
standard of protection ensured in the European Union were unsuitable, the bodies of the Czech Republic would 
have to again take over the transferred powers, in order to ensure that it was observed (...).” Ústavní soud České 
republiky, 2008/11/26 - Pl. ÚS 19/08 (Treaty of Lisbon I), pkt 196. 
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jako ultra vires, w sporze wynikłym pomiędzy Sądem Konstytucyjnym, a Najwyższym Sądem 

Administracyjnym (dalej: NSA) dotyczącym dodatkowego świadczenia emerytalnego dla obywateli 

czeskich za okresy zatrudnienia u pracodawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

Słowacji, przed rozwiązaniem federacji Czechosłowackiej (31 grudnia 1992 r.). Sąd Konstytucyjny 

uznał, że wypłata dodatkowego świadczenia emerytalnego jest zgodna z zasadami konstytucyjnymi946. 

Z kolei niezgadzający się ze stanowiskiem Sądu Konstytucyjnego NSA w 2009 roku skierował pytanie 

prejudycjalne do TS UE. Trybunał w sentencji wyroku utrzymał, że przepisy unijne, co do zasady, nie 

stoją na przeszkodzie istnieniu normy krajowej takiej jak ta w sprawie przed sądem krajowym, która 

przewiduje wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego947. Podkreślić należy, że zgodnie z 

orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego, tylko obywatele czescy, zamieszkujący w Czechach byli 

uprawnieni do domagania się wypłaty dodatkowego świadczenia emerytalnego. Trybunał 

zakwestionował podejście Sądu Konstytucyjnego z uwagi na to, że dyskryminowało bepośrednio jak i 

pośrednio, a tym samym naruszało podstawowe zasady prawa UE948. Z kolei w 2012 roku Sąd 

Konstytucyjny wypowiadając się w trybie skargi konstytucyjnej wniesionej przeciwko NSA 

stosującemu orzeczenie TS w sprawie Landtová, po przywołaniu zasad rządzących stosunkiem 

pomiędzy prawem czeskim a prawem europejskim, a także swoich uprawnień kontrolnych, ocenił 

orzeczenie Landtová w świetle przywołanych gwarancji i uznał, że wyrok TS jest aktem ultra vires949. 

W orzeczeniu czytamy: 
“(...) nie możemy postąpić inaczej, jak tylko stwierdzić (…) że w tym przypadku nastąpiło 

przekroczenie po stronie organów Unii Europejskiej, że zaistniała sytuacja w której działanie 

organu europejskiego wykroczyło poza kompetencje jakie Republika Czeska przeniosła na 

Unię Europejską na podstawie art. 10a Konstytucji; przekroczyło zakres transferowanych 

kompetencji i jest ultra vires.”950 

Następnie w orzeczeniu Slovak Pensions XVII  Sąd Konstytucyjny powtórzył swoje wcześniejsze 

stanowisko, wyartykułowane w orzeczeniu Treaty of Lisbon I, że zachowuje prawo do wkroczenia i 

kontrolowania instytucji w trzech sytuacjach: nie funkcjonowania instytucji Unii, dla ochrony 

materialnego rdzenia Konstytucji oraz dla wykonywania kontroli ultra vires. W orzeczeniu czytamy: 

                                                 
946 Zob. Ústavní soud České republiky 2003/06/03 - II. ÚS 405/02 (Pension Insurance), a następnie Ústavní soud 
České republiky, 2005/01/25 - III. ÚS 252/04 (Constitutionally Conforming Interpretation). 
947 Wyrok z 22 czerwca 2011 r., Marie Landtová przeciwko Česká správa socialního zabezpečení, sprawa C-
399/09, Zb. Orz. (2011) I-05573. 
948 Wyrok z 22 czerwca 2011 r., Marie Landtová przeciwko Česká správa socialního zabezpečení, sprawa C-
399/09, Zb. Orz. (2011) I-05573, pkt 45. 
949 Zob. też: M. de Visser, Constitutional ... op. cit., s. 414. 
950 “(…) we cannot do otherwise than state (…) that in that case there were excesses on the part of a European 
Union body, that a situation occurred in which an act by a European body exceeded the powers that the Czech 
Republic transferred to the European Union under Art. 10a of the Constitution; this exceeded the scope of the 
transferred powers, and was ultra vires.” Ústavní soud České republiky, 2012/01/31 - Pl. ÚS 5/12 (Slovak 
Pensions XVII). Zob. też: R. Zbíral, Czech Constitutional Court, judgment of 31 January 2012, Pl. ÚS 5/12. – A 
Legal revolution or negligible episode? Court of Justice decision proclaimed ultra vires, CMLR, vol. 49, iss. 4, 
June 2012, s. 1475-1491, a także: R. Král, Questioning the Recent Challenge of the Czech Constitutional Court 
to the ECJ, “European Public Law”, vol. 19, iss. 2, 2013, s. 271–280. 
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“(…) nie funkcjonowania instytucji, ochrony materialnego rdzenia Konstytucji, nie tylko w 

odniesieniu do prawa europejskiego, ale także do konkretnego zastosowania, i wreszcie 

funkcjonowania jako ultima ratio, i.e. prawo do badania czy działanie organu Unii Europejskiej 

przekroczyło uprawnienia, które Republika Czeska przekazała do Unii Europejskiej na 

podstawie art. 10a Konstytucji (…).”951 

Zdaniem Jiří Zemánka stanowisko czeskiego ustrojodawcy nie jest przychylne integracji, 

natomiast członkostwo w organizmie ponadnarodowym jest uważane jako możliwość (wolny wybór), 

która w praktyce pozostaje w gestii ustawodawcy. W myśl tej logiki, jest raczej kwestią decyzji 

politycznej nie zaś sądowej, wytyczać i uzasadniać ograniczenia dla takiego przedsięwzięcia 

integracyjnego952. Z kolei Jan Komárek mówi wręcz o kulturze nieposłuszeństwa wobec UE953. Z 

drugiej strony pojawia się pytanie: quis custodiet ipsos custodes?, jako że TS jest jedyną instytucją, 

której decyzje nie podlegają żadnej nadrzędnej kontroli sądowej. Wydaje się więc, że konstruktywną 

rolę mogłyby odegrać sądy państw członkowskich w drodze współpracy i dialogu, oraz debaty na 

temat przyszłości procesów integracyjnych. 

 Odnosząc się z kolei do dialogu sędziowskiego należy zauważyć, że czeski Sąd Konstytucyjny 

pokazał, że dialog jest możliwy. Druga decyzja w sprawie traktatu lizbońskiego954 stanowi jasny 

sygnał, że interakcja i wzajemne oddziaływanie sądownictwa krajowego niekoniecznie prowadzi do 

bezkrytycznego przyjmowania orzecznictwa innych sądów, lecz może prowadzić do ich odrzucenia. 

Otwarcie sprzeciwiając się zasadniczym argumentom swojego niemieckiego odpowiednika, nie tylko 

zakwestionował powszechną opinię, że sądy państw Europy Środkowo-Wschodniej kierują się 

orzecznictwem FTK, lecz także wskazał na dialektyczny charakter argumentacji porównawczej w 

ramach wielopoziomowej współpracy sądów konstytucyjnych955. I nawet jeśli Sąd czeski krytycznie 

wypowiada się wobec prawa UE, kwestionując orzecznictwo TS (vide: orzeczenie Landtová), to jest 

świadom zobowiązań jakie płyną z Unii. W orzeczeniu dotyczącym kwot cukrowych Sąd 

Konstytucyjny powiedział, że nie może pominąć wpływu jakie prawo UE wywiera na kształtowanie, 

stosowanie i interpretowanie prawa krajowego, tym bardziej w dziedzinach, gdzie tworzenie, działanie 

i cel przepisów ma bezpośredni związek z prawem UE, innymi słowy, Sąd Konstytucyjny interpretuje 

prawo konstytucyjne uwzględniając zasady wynikające z prawa Unii956. 

                                                 
951 “(…) the non-functioning of its institutions, the protection of the material core of the Constitution, not only in 
relation to European law but also to the particular application thereof, and, finally, the functioning as ultima 
ratio, i.e. the authority to review whether an act by European Union bodies exceeded the powers that the Czech 
Republic transferred to the European Union under Art. 10a of the Constitution (…)” Ústavní soud České 
republiky, 2012/01/31 - Pl. ÚS 5/12 (Slovak Pensions XVII) VII. 
952 J. Zemánek, The Two Lisbon Judgments of the Czech Constitutional Court [w:] Europe's constitutional 
challenges in the light of the recent case law of national constitutional courts. Lisbon and beyond, J.M. Beneyto, 
I. Pernice (eds), Nomos, Baden-Baden 2011, s. 52. 
953 J. Komárek, Czech Constitutional Court Playing with Matches: the Czech Constitutional Court Declares a 
Judgment of the Court of Justice of the EU Ultra Vires; Judgment of 31 January 2012, Pl. ÚS 5/12, Slovak 
Pensions XVII, EuConst, vol. 8, iss. 2, June 2012, s. 332. 
954 Ústavní soud České republiky, 2009/11/03 - Pl. ÚS 29/09 (Treaty of Lisbon II). 
955 M. Wendel, Lisbon … op. cit,  s. 105. 
956 Zob. Ústavní soud České republiky, 2006/03/08 - Pl. ÚS 50/04 (Sugar Quotas III), VI. 
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5.3. Sądy konstytucyjne wobec kryzysu finansowego 

Jednym z ostatnich wydarzeń, jakie wywarły znaczący wpływ na prawo UE i prawo państw 

członkowskich był kryzys finansowy. Kryzys sprawił, że koniecznym stało się podjęcie wspólnych 

działań, nieograniczających się jedynie do państw strefy euro, lecz angażujących wszystkie państwa 

Unii. Do najważniejszych działań należało przyjęcie Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu 

w unii gospodarczej i walutowej (Pakt Fiskalny)957, traktatu prawa międzynarodowego, który ma na 

celu wzmocnienie dyscypliny finansowej w państwach członkowskich oraz zwiększenie koordynacji 

gospodarczej, a także utworzenie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (dalej: EMS), 

zapewniającego dopływ środków finansowych w celu wspierania państw członkowskich, zmagających 

się z poważnymi problemami finansowymi, który przyjął formę organizacji międzynarodowej, opartej 

na traktacie międzynarodowym958. 

 Należy przede wszystkim powiedzieć, że państwa strzegą swoich kompetencji i nie pozostają 

bierne odnośnie do zachodzących w Europie procesów integracyjnych, zwłaszcza w sytuacji gdy Unia 

wkracza na ‘zarezerwowany’ dla nich grunt, a także wówczas, gdy podejmuje działania w oparciu o 

wątpliwe podstawy prawne. Nie dziwi zatem fakt, że do FTK skierowana została skarga konstytucyjna 

przeciwko ustawom wyrażającym zgodę na decyzję Rady Europejskiej zmieniającą art. 136 TFUE w 

odniesieniu do Mechanizmu Stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro, na 

traktat ustanawiający Europejski Mechanizm Stabilizacyjny oraz na udział finansowy Niemiec w 

Europejskim Mechanizmie Stabilizacyjnym, a także na traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu 

w unii gospodarczej i walutowej959. 

Skarga oparta została na art. 38 UZ, jako że uszczuplenie kompetencji Bundestagu może być 

dochodzone przez jednostki w trybie skargi konstytucyjnej960. Natomiast z uwagi na to, że zarówno w 

przypadku Paktu Fiskalnego jak i traktatu EMS utrata odpowiedzialności polityczno-budżetowej 

Bundestagu stanowi naruszenie jądra tożsamości konstytucyjnej, legitymacja procesowa wynikała 

również z art. 20 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 79 ust. 3 UZ. FTK uznał zarówno ustawę dotyczącą EMS 

jak i Paktu Fiskalnego, a także ustawę stanowiącą podstawę upoważnienia dla zmiany art. 136 TFUE, 

co do zasady, za zgodne z Ustawą Zasadniczą. Odnosząc się do Paktu Fiskalnego FTK zauważył, że 

treść Paktu pokrywa się w znacznej mierze z postanowieniami Ustawy Zasadniczej oraz ze 

zobowiązaniami wynikającymi z prawa pierwotnego (TFUE). Zatem, z uwagi na tak dużą zbieżność 

                                                 
957 Traktat został przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie za wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Republiki 
Czeskiej, wszedł zaś w życie 1 stycznia 2013 roku jako umowa międzyrządowa po ratyfikacji przez 12 spośród 
17 państw należących do strefy euro. 
958 Rada Europejska decyzją z marca 2011 roku zmieniła postanowienia art. 136 TFUE w oparciu o uproszczoną 
procedurę zmiany traktatów, która zaczęła obowiązywać od 1 maja 2013 roku. W oparciu o art. 136 ust. 3 TFUE 
ustanowiony został Europejski Mechanizm Stabilizacyjny. W tym celu 2 lutego 2012 roku podpisany został 
traktat przez 17 państw strefy euro, który wszedł w życie 27 września 2012 roku, i który ustanowił organizację 
międzyrządową z siedzibą w Luksemburgu. Zob. Decyzja Rady Europejskiej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie 
zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla 
państw członkowskich, których walutą jest euro (Dz.U. UE L 91/1, 6.4.2011). 
959 BVerfG, 2 BvR 1390/12 vom 12.9.2012. 
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szczegółowych uregulowań budżetowych Paktu z UZ i prawem pierwotnym UE, nie da się wykazać 

żadnego naruszenia istoty prawa wyborczego oraz zasady demokracji, chronionych konstytucyjnie. 

Nadto, zdaniem FTK, Pakt Fiskalny nie przyznaje unijnym instytucjom żadnych uprawnień, które by 

naruszały budżetową odpowiedzialność Bundestagu961. Odnosząc się z kolei do traktatu 

ustanawiającego ESM, FTK zauważył, że ustawa wyrażająca zgodę na decyzję Rady Europejskiej z 25 

marca 2011 roku, która zmienia art.136 TFUE w odniesieniu do Mechanizmu Stabilizacyjnego dla 

państw członkowskich, których walutą jest euro nie narusza kwestionowanych postanowień UZ962. 

Dodał też, że postanowienia traktatu ustanawiającego ESM nie naruszają chronionej przez art. 79  

ust. 3 UZ istoty prawa wyborczego, pozwalają bowiem na taką interpretację, która zapewnia 

wystarczającą kontrolę EMS przez Bundestag963. FTK powiedział ponadto, że przyjęcie na czas 

nieokreślony zarówno Paktu Fiskalnego jak i traktatu ustanawiającego ESM, nie pociąga za sobą 

żadnego naruszenia UZ, co więcej, traktat zawarty na czas nieokreślony może zostać w każdym czasie 

rozwiązany na mocy zgodnej decyzji układających się stron, zaś w sytuacji zasadniczej zmiany 

okoliczności, rozwiązanie traktatu może nastąpić w oparciu o art. 62 Konwencji wiedeńskiej o prawie 

traktatów964. W kontekście działań antykryzysowych pojawia się również problem aktów ultra vires. I 

tutaj FTK zachowuje dla siebie kompetencję do badania czy działania EBZ stanowią akty ultra vires, i 

tym samym czy są niekonstytucyjne965. 

 Traktat ustanawiający ESM stał się również przedmiotem orzeczenia Sądu Najwyższego 

Estonii, z uwagi na zakwestionowanie art. 4 ust. 4966. Sąd Najwyższy powiedział, że, co prawda, 

zakwestionowane postanowienie ingeruje w finansowe kompetencje parlamentu, jak również w 

suwerenność Estonii, to ingerencja, o jakiej tutaj mowa, jest uzasadniona z na uwagi na inne wartości 

konstytucyjne, traktat ESM dostarcza bowiem koniecznych instrumentów, które umożliwiają 

osiągnięcie celu, jakim jest wyeliminowanie zagrożenia dla strefy euro967. 

Pakt Fiskalny był przedmiotem rozstrzygnięcia Conseil Constitutionnel, który zauważył, że 

wprowadzenie wiążących i trwałych postanowień będzie wymagało zmiany Konstytucji968. Z kolei 

traktat EMS oraz Pakt Fiskalny stały się przedmiotem rozstrzygnięć Verfassungsgerichtshof969, 

natomiast traktat EMS był przedmiotem rozstrzygnięcia Cour constitutionnelle (Belgia)970. Traktat 

                                                                                                                                                         
960 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 178. 
961 BVerfG, 2 BvR 1390/12 vom 12.9.2012, Rn 196. 
962 BVerfG, 2 BvR 1390/12 vom 12.9.2012, Rn 127. 
963 BVerfG, 2 BvR 1390/12 vom 12.9.2012, Rn 150. 
964 BVerfG, 2 BvR 1390/12 vom 12.9.2012, Rn 71. 
965 BVerfG, 2 BvR 1390/12 vom 12.9.2012, Rn 98. 
966 Estonian Supreme Court en banc, Constitutional Judgment 3-4-1-6-12, 12 July 2012. Art. 4 ust. 4 traktatu 
ESM dotyczy głosowania w wyjątkowych, nagłych przypadkach, tzw. emergency voting procedure. 
967 Estonian Supreme Court en banc, Constitutional Judgment 3-4-1-6-12, 12 July 2012. 
968 Conseil Constitutionnel, Décision n° 2012-653 DC du 09 août 2012, Traité sur la stabilité, la coordination et 
la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. 
969 VfGH, 16.03.2013, SV 2/12-18 oraz VfGH, 03.10.2013, SV 1/2013-15. 
970 Cour Constitutionnelle, arrêt n°1 56/2012 du 20 décembre 2012. 
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ESM kwestionowany był także przed Sądem Najwyższym Irlandii971, co stało się następnie 

przedmiotem orzeczenia prejudycjalnego TS972. Zarówno Pakt Fiskalny jak i traktat ustanawiający 

ESM budzą uzasadnione wątpliwości, natomiast większym problemem wydaje się być stosunek 

pomiędzy prawem UE a prawem państw członkowskich, tak dalece jak traktaty zawierane są 

pomiędzy państwami członkowskimi jako porozumienia międzynarodowe. Pojawia się więc pytanie, 

czy procedowanie, o jakim tutaj mowa, jest zgodne z prawem UE. 

Należy zauważyć, że TS potwierdził kompetencję państw członkowskich do zawierania 

pomiędzy sobą umów międzynarodowych. W orzeczeniu Pringle czytamy: 
„ (…) biorąc pod uwagę art. 4 ust. 1 TUE i art. 5 ust. 2 TUE, państwa członkowskie, których 

walutą jest euro, mają prawo zawrzeć między sobą umowę o utworzeniu takiego mechanizmu 

stabilności jak przewidziany w art. 1 decyzji 2011/199 (....).”973 

dodając: 
„Państwa członkowskie pozostają jednak związane obowiązkiem poszanowania prawa Unii 

przy wykonywaniu swojego uprawnienia w tej dziedzinie (…).”974 

dalej stanowiąc: 
„(…) państwa członkowskie są uprawnione do zawarcia między sobą takiej umowy 

ustanawiającej mechanizm stabilności jak traktat EMS, o ile tylko zobowiązania podjęte przez 

państwa członkowskie w ramach tej umowy są zgodne z prawem Unii.”975 

TS w swojej argumentacji podkreśla, że państwa członkowskie w czasach kryzysu zasadniczo mają do 

dyspozycji instrument prawa międzynarodowego publicznego, i mogą z niego robić użytek, o ile 

pozostają nienaruszone prawno-unijne zobowiązania976. Nie mniej ważne jest to, że orzecznictwo 

motywowane sytuacją kryzysową, zarówno TS jak i sądów konstytucyjnych państw członkowskich, 

legitymizuje działania, które nie tylko, że są wątpliwe prawnie, to również nie mają umocowania w 

prawie Unii. 

Większe kontrowersje wzbudził natomiast mechanizm Outright Monetary Transactions, 

umożliwiający nieograniczony zakup obligacji państw na rynku wtórnym. Zarzucono mu niezgodność 

z prawem Unii, jako działania służącego finansowaniu deficytu, którego zakazują postanowienia 

                                                 
971 Supreme Court of Ireland, Pringle -v- Government of Ireland & ors, 31/07/2012, [2012] IESC 47. Ponieważ 
w Konstytucji Irlandii nie jest wyraźnie przewidziana prewencyjna kontrola zgodności umów z Konstytucją, 
zatem pozostają inne możliwości: (1) jeśli parlament uchwali ustawę dostosowującą prawo krajowe do umowy 
międzynarodowej przed jej ratyfikacją, wówczas prezydent może zaskarżyć ustawę do Sądu Najwyższego, (2) 
wszczęcie postępowania sądowego przez obywateli w celu zablokowania ratyfikacji umowy międzynarodowej. 
Zob. K. Wójtowicz, Sądy … op. cit., s. 59. 
972 Zob. też: E. de Lhoneux, Ch.A. Vassilopoulos, The European Stability Mechanism Before the Court of Justice 
of the European Union. Comments on the Pringle Case, Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, 
London 2014. 
973 Wyrok z 27 listopada 2012 r., Thomas Pringle przeciwko Government of Ireland, Ireland i The Attorney 
General, sprawa C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756, pkt 68. 
974 Wyrok z 27 listopada 2012 r., Thomas Pringle przeciwko Government of Ireland, Ireland i The Attorney 
General, sprawa C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756, pkt 69. 
975 Wyrok z 27 listopada 2012 r., Thomas Pringle przeciwko Government of Ireland, Ireland i The Attorney 
General, sprawa C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756, pkt 109. 
976 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 187. 
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traktatu (art. 123 TFUE), i które jest sprzeczne z podstawową misją ESBC (gwarantowanie stabilności 

cen), oraz wykracza poza mandat udzielony EBC, i tym samym jest działaniem ultra vires. Oznacza 

ponadto uzależnianie polityki pieniężnej od polityki fiskalnej, jak również przejęcie przez banki za 

pośrednictwem EBC odpowiedzialności za długi innych państw. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że 

w ramach unii bankowej EBC powierzone zostały szczególne zadania w odniesieniu do polityki 

związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi977, równoznaczne ze 

wzmocnieniem uprawnień nadzorczych i kontrolnych EBC. Nie dziwi więc, że mechanizm ten, został 

zakwestionowany przed FTK, co następnie skłoniło Sąd w Karlsruhe, by po raz pierwszy skierować 

pytanie prejudycjalne do TS978. Dodać należy, że rzeczony mechanizm był również przedmiotem 

odwołania do TS ze strony Sądu979. 

5.4. Pozostałe gwarancje procesu integracji 

 Sądy konstytucyjne to jedne z najważniejszych, lecz nie jedyne instytucje kontrolujące 

procesy integracyjne oraz stojące na straży prawa europejskiego i zasad nim rządzących. Funkcja ta 

przypada przede wszystkim TS UE, w piśmiennictwie naukowym określanym również jako sąd 

konstytucyjny. Pozostają jeszcze zasady i procedury, które także wyznaczają granice dla przenikania 

prawa UE w porządki prawne państw członkowskich. 

 Zasadą rozdzielającą wykonywanie kompetencji pomiędzy UE i państwami członkowskimi, 

jest zasada pomocniczości (inaczej też zasada subsydiarności), która stanowi o tym, by Unia w 

wykonywaniu swoich kompetencji nie wychodziła poza to co jest konieczne, a co, z konieczności, 

musiałoby odbywać się z uszczerbkiem dla prawa krajowego. Kontrola przestrzegania zasady 

pomocniczości została powierzona parlamentom narodowym, które są najbardziej zainteresowane 

utrzymaniem status quo, a jeśli już miałaby nastąpić zmiana, to idąca w kierunku renacjonalizacji 

dziedzin (polityk), które obecnie regulowane są z wykorzystaniem instrumentów i zasad prawnych, 

wypracowanych w UE. Zasada pomocniczości stanowi: 
„(…) w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania 

tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać 

osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na poziomie 

centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki 

proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii.”980 

                                                 
977 Zob. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi (Dz.U. UE L 287/63, 29.10.2013). 
978 BVerfG, 2 BvR 2728/13 vom 14.1.2014 (sprawa Gauweiler), zob. też: wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverfassungsgericht (Niemcy) w dniu 10 lutego 2014 r. – Peter 
Gauweiler i in. (sprawa C-62/14) (Dz.U. UE C 129/11, 28.4.2014). 
979 Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 10 grudnia 2013 r. w sprawie T-492/12 
Sven A. von Storch i in. przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu, wniesione w dniu 7 lutego 2014 r. 
przez Svena A. von Storcha i in. (sprawa C-64/14 P). 
980 Art. 5 ust. 1 i ust. 3 TUE. 
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Co zaś się tyczy przestrzegania zasady pomocniczości, to należy przywołać dwa mechanizmy. 

Pierwszym jest kontrola prewencyjno-polityczna981, będąca zarazem kontrolą ex ante, drugim zaś, 

kontrola represyjna982, będąca jednocześnie kontrolą ex post. Kontrola ex ante wykonywana jest w 

oparciu o protokół nr 2 (tzw. procedura żółtej i czerwonej kartki), natomiast kontrola następcza 

wykonywana jest w oparciu o procedurę art. 263 TFUE i protokół nr 2 (unieważnienie aktu 

prawnego). 

Innym instrumentem pozostającym do dyspozycji sądów jest procedura pytań 

prejudycjalnych983, która pozwala nie tylko na łagodzenie konfliktów (potencjalnych lub 

rzeczywistych), lecz także gwarantuje jednakową interpretację prawa unijnego. Procedura pytań 

prejudycjalnych opiera się na współpracy pomiędzy sędziami krajowymi i sędziami TS, w literaturze 

przedmiotu jest więc określana jako dialog sędziów984. Procedura pytań prejudycjalnych sprowadza się 

do tego, że sędzia krajowy orzeka w konkretnej sprawie, natomiast sędzia unijny odpowiada in 

abstracto na przedłożone mu pytanie, poddając interpretacji prawo UE. Znaczenie tej współpracy 

zostało na nowo potwierdzone przez TS w opinii z 2011 roku, w której czytamy: 
 „(…) art. 267 TFUE, zasadniczy z punktu widzenia zachowania wspólnotowego charakteru 

prawa ustanowionego w traktatach, ma na celu zapewnienie, że prawo to będzie wywoływać, 

niezależnie od okoliczności, te same skutki we wszystkich państwach członkowskich. 

Ustanowiony w ten sposób mechanizm odesłania prejudycjalnego ma na celu zapobieżenie 

rozbieżnościom w wykładni prawa Unii, które ma być stosowane przez sądy krajowe, i służy 

zapewnieniu takiego stosowania, stwarzając sądowi krajowemu możliwość wyeliminowania 

trudności związanych z wymogiem nadania prawu Unii pełnej skuteczności w ramach 

systemów sądowniczych państw członkowskich. Ponadto sądy krajowe mają bardzo szerokie 

uprawnienia, a wręcz obowiązek zwrócenia się do Trybunału, gdy uznają, że w zawisłej przed 

nimi sprawie pojawiły się kwestie związane z wykładnią lub oceną ważności przepisów prawa 

Unii wymagające rozstrzygnięcia z ich strony.” 985 

Jaka jest natomiast praktyka? Czy sądy konstytucyjne kierują pytania do TS, czy może 

niechętnie sięgają po ten instrument prawny? Należy powiedzieć, że możliwość, a w przypadku sądów 

ostatniej instancji obowiązek skierowania pytania prejudycjalnego do TS UE, ma istotne znaczenie dla 

kształtowania się stosunku pomiędzy prawem UE a prawem państw członkowskich. Jakie więc 

stanowisko zajmują sądy konstytucyjne państw członkowskich, czy uważają się za sądy ostatniej 

                                                 
981 Art. 12 akapit 1 lit. b TUE w zw. z Protokołem nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności. 
982 Art. 263 TFUE oraz Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. 
983 Art. 267 TFUE. Zdaniem Hansa W. Micklitza mechanizm ustanowiony w ramach procedury pytań 
prejudycjalnych jest wyjątkowy i nie znajduje odpowiednika ani w krajowych ani też w ponadnarodowych, 
regionalnych porządkach prawnych, natomiast tym co czyni go wyjątkowym jest to, że pozwala na uchylenie 
krajowych instrumentów ustawodawczych poprzez odwołanie się do wyższego porządku prawnego. Zob. H.-W. 
Micklitz, The ECJ Between … op. cit. s. 356. 
984 Zob. J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 133 et seq. 
985 Opinia z 8 marca 2011 r., opinia 1/09, Zb. Orz. (2011) I-01137, pkt 83. 
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instancji w znaczeniu art. 267 TFUE, czy też przypisują sobie inną rolę z uwagi na swój szczególny 

status? 

Sądem, który bardzo długo opierał się przed kierowaniem pytań prejudycjalnych do TS UE 

był FTK, chociaż zasadniczo uznawał obowiązek kierowania pytań do TS986. I tak, po decyzji wydanej 

w sprawie Honeywell zasadą jest, że stwierdzenie istnienia aktu ultra vires987 może nastąpić dopiero 

po uprzednim skierowaniu pytania prejudycjalnego do TS. Tym samym, FTK potwierdził obowiązek 

kierowania przez sądy pytań prejudycjalnych do TS988. Ponadto w orzeczeniu znajdujemy: 
„Stawia sąd wyspecjalizowany pytanie, istotne dla postępowania, dotyczące zgodności ustaw 

wywodzących się z prawa unijnego z prawami podstawowymi, jest przede wszystkim jego 

zadaniem – a w razie potrzeby w drodze przedłożenia Trybunałowi Unii Europejskiej, 

wyjaśnienie, czy prawo unijne pozostawia niemieckiemu ustawodawcy swobodę 

implementacyjną. Dopiero wówczas, gdy to zostanie ustalone, ustawa wypełniająca treścią w 

zakresie swobody implementacyjnej, może podlegać kontroli konstytucyjności przez Federalny 

Trybunał Konstytucyjny, i tym samym może być rozważane przedłożenie do Federalnego 

Trybunału Konstytucyjnego.”989 

Dodać należy, że w sytuacji gdy prawo Unii zawiera (czy raczej narzuca) wiążące wymogi, nie 

pozostawiając żadnej swobody niemieckiemu ustawodawcy odnośnie do transpozycji prawa unijnego, 

wówczas FTK powstrzymuje się od oceny, czy implementowane prawo jest zgodne z prawami 

podstawowymi zawartymi w UZ. 

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku Conseil constitutionnel, który nie wydaje 

się być w pełni gotowy do współpracy z TS w trybie procedury art. 267 TFUE, co jest m.in. 

powodowane koniecznością i zarazem zobowiązaniem do dotrzymania terminów konstytucyjnych990, 

jakie przewiduje postępowanie wpadkowe. W sprawie postępowania wpadkowego wypowiedział się 

TS w cytowanym już orzeczeniu Melki i Abdeli. Trybunał wskazał na szczególne znaczenie jakie ma 

postępowanie prejudycjalne nie tylko dla zapewnienia jednakowej interpretacji prawa unijnego, lecz 

także jako podstawa dla współpracy sędziowskiej, następnie zaś sformułował warunki, które muszą 

zostać spełnione, aby postępowanie wpadkowe spełniało wymagania art. 267 TFUE991. 

                                                 
986 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 135. 
987 Zob. tez: C.O. Lenz, Ausbrechender Rechtsakt, FAZ, 08.08.2009, s. 7. 
988 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 135, zob. też: BVerfG, 1 BvL 3/08 vom 4.10.2011. 
989 „Stellt sich einem Fachgericht die Frage der Vereinbarkeit eines für sein Verfahren entscheidungserheblichen, 
aus dem Unionsrecht abgeleiteten Gesetzes mit den Grundrechten, ist es daher zunächst seine Aufgabe - 
gegebenenfalls durch eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union (…) zu klären, ob das 
Unionsrecht dem deutschen Gesetzgeber einen Umsetzungsspielraum belässt. Erst wenn dies feststeht, kann das 
den Umsetzungsspielraum ausfüllende Gesetz der Prüfung seiner Verfassungsmäßigkeit durch das 
Bundesverfassungsgericht unterliegen und damit eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht in Betracht 
kommen.“ BVerfG, 1 BvL 3/08 vom 4.10.2011, Rn 47. 
990 Zob. Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 (Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la 
société de l'information), 20ème considérant. 
991 Zob. Wyrok z 22 czerwca 2010 r., Aziz Melki  i Sélim Abdeli, sprawy połączone C-188/10 oraz C-189/10, Zb. 
Orz. (2010) I-05667, pkt 57. 
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Jak nietrudno zauważyć, sądy konstytucyjne, co do zasady, uznają możliwość kierowania 

pytań do TS, chociaż niekoniecznie robią z niej użytek. I tak, zdaniem Tribunal Constitucional, 

kierowanie pytań prejudycjalnych do TS nie leży w zakresie jego zadań, przeciwnie, jest zastrzeżone 

dla sądów powszechnych992. Należy jednak odnotować fakt, że w 2011 roku Tribunal Constitucional 

zmienił swoje pierwotne stanowisko i po raz pierwszy skierował pytanie prejudycjalne do TS993. 

Zapowiedzią zmiany stanowiska i skorzystania przez Tribunal Constitucional z procedury art. 267 

TFUE, było sięgnięcie do prawa unijnego jako pomocy interpretacyjnej dla prawa konstytucyjnego994. 

Natomiast Corte costituzionale po raz pierwszy skierował pytanie prejudycjalne do TS w 2008 roku995, 

uznając wprawdzie wcześniej, że również i on może kierować pytanie w trybie prejudycjalnym do 

Trybunału, przy czym nie wywodził dla siebie żadnego zobowiązania996. W postanowieniu z 1995 

roku powiedział: 
„(…) dla Trybunału nie jest oczywista „jurysdykcja krajowa” do której odwołuje się art. 177 

traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, ponieważ Trybunał nie może 

„być zaliczony do organów sądowniczych, zwykłych lub specjalnych, istnieje bowiem wiele 

poważnych różnic pomiędzy zadaniem powierzonym temu pierwszemu, bez precedensu w 

prawie włoskim, i tym dobrze znanym, tradycyjnie ujednoliconym, sądom własnym.””997 

Corte costituzionale nie uznając się za sąd w znaczeniu art. 177 TEWG, tym samym odciął się od 

możliwości angażowania się w bezpośredni dialog z TS w drodze procedury pytań prejudycjalnych, i 

ten brak uznania siebie jako sędziego a quo kierującego pytania do TS zaprzecza jego wcześniejszemu 

orzecznictwu998. 

Jak wiadomo, Wielka Brytania nie ma pisanej konstytucji, nie ma też sądownictwa 

konstytucyjnego, co nie przeszkodziło, by Izba Lordów już w 1979 roku skierowała pytanie 

prejudycjalne do TS999. Należy jednak odnotować fakt, że od 1 października 2009 roku funkcjonuje 

Supreme Court, będący najwyższą instancją sądowniczą, który już po kilku miesiącach skierował 

                                                 
992 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 135, zob. też: Sentencia 64/1991, de 22 de marzo de 1991 (BOE 
núm. 98 suplemento, 24 de abril de 1991). 
993 Wyrok z 26 lutego 2013 r., Stefano Melloni przeciwko Ministerio Fiscal (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym: Tribunal Constitucional – Hiszpania), sprawa C-399/11, dotychczas nieopublikowany. 
994 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 135. 
995 Zob. Corte Costituzionale, ordinanza 103/2008, 13 febbraio 2008, zob. też: wyrok z 17 listopada 2009 r., 
Presidente del Consiglio dei Ministri przeciwko Regione Sardegna (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym: Corte costituzionale – Włochy), sprawa C-169/08, Zb. Orz. (2009) I-10821. 
996 Corte Costituzionale, sentenza 168/1991, 8 aprile1991. 
997 “che pertanto nella Corte costituzionale non è ravvisabile quella "giurisdizione nazionale" alla quale fa 
riferimento l'art. 177 del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, poiché la Corte non può "essere 
inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono, e profonde, le differenze tra il compito 
affidato alla prima, senza precedenti nell'ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri 
degli organi giurisdizionali".” Corte Costituzionale, ordinanza  536/1995, 15 dicembre 1995. 
998 O. Pollicino, The Italian Constitutional Court and the European Court of Justice: a Progressive Overlapping 
between the Supranational and the Domestic Dimensions [w:] Constitutional Conversations in Europe: Actors, 
Topics and Procedures, M. Claes, M. de Visser, P. Popelier, C. van de Heyning (eds), Intersentia, Cambridge 
2012, s. 113. 
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pytanie prejudycjalne do TS1000. Natomiast najbardziej skłonnym do współpracy okazał się być 

Verfassungsgerichtshof, który zalicza się do pierwszych sądów konstytucyjnych, które skierowały 

pytanie prejudycjalne do TS1001. Także grecka Rada Stanu oraz grecki Sąd Najwyższy kierowały 

pytania prejudycjalne do Trybunału1002. Z kolei pierwszym sądem konstytucyjnym, który skierował 

pytanie prejudycjalne do TS był belgijski Cour Constitutionnelle w 1997 roku1003. Ostatnio zaś, 

zarówno Conseil Constitutionnel1004 jak i Bundesverfassungsgericht1005, skierowały pytania 

prejudycjalne do TS. Co zaś się tyczy nowych państw członkowskich, należy przede wszystkim 

powiedzieć, że sądy konstytucyjne są generalnie nieskłonne do kierowania pytań prejudycjalnych do 

TS, a za pozytywny przykład może posłużyć skierowanie pytania do TS przez litewski Konstitucinis 

Teismas w 2007 roku1006. 

 Jak więc nietrudno zauważyć, nadal znaczna część sądów konstytucyjnych nie kieruje pytań 

prejudycjalnych do TS. Zdaniem Jürgena Schwarze, taki stan rzeczy może mieć związek z 

koniecznością (i zarazem trudnością) pogodzenia wiążącego skutku wyroku wydanego w ramach 

postępowania prejudycjalnego z samoświadomością najwyższej narodowej instancji orzekającej, a 

także zbyt szerokiej interpretacji kompetencji UE przez TS1007. Jednakże ostatnio należy odnotować 

fakt zwiększonego zainteresowania sądów konstytucyjnych kierowaniem pytań do TS, co może mieć 

związek z uznaniem przez sądy konstytucyjne obowiązku kierowania pytań do Trybunału. Jest to 

dobry prognostyk, ponieważ instytucja pytań prejudycjalnych staje się instrumentem współpracy 

sędziowskiej. W podobnym tonie wypowiada się cytowany już Jürgen Schwarze, zdaniem którego 

                                                                                                                                                         
999 Wyrok z 14 grudnia 1979 r., Regina przeciwko Maurice Donald Henn i John Frederick Ernest Darby 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: House of Lords - Zjednoczone Królestwo), sprawa 
34/79, Zb. Orz. (1979) 03795. 
1000 Wyrok z 28 lipca 2011 r., Office of Communications przeciwko Information Commissioner (wniosek o 
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Supreme Court of the United Kingdom - Zjednoczone Królestwo), 
sprawa C-71/10, Zb. Orz. (2011) I-07205. 
1001 Wyrok z 8 listopada 2001 r., Adria-Wien Pipeline GmbH i Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH 
przeciwko Finanzlandesdirektion für Kärnten (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: 
Verfassungsgerichtshof – Austria), sprawa C-143/99, Zb. Orz. (2001) I-08365. 
1002 Zob. Wyrok z 16 grudnia 2008 r., Michaniki AE przeciwko Ethniko Symvoulio Radiotileorasis i Ypourgos 
Epikrateias (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Symvoulio tis Epikrateias – Grecja), 
sprawa C-213/07, Zb. Orz. (2008) I-09999, zob. też: wyrok z 19 stycznia 1999 r. Postępowanie karne przeciwko 
Donatella Calfa (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Areios Pagos – Grecja), sprawa C-
348/96, Zb. Orz. (1999) I-00011. 
1003 Zob. Cour constitutionnelle, arrêt n° 6/97 du 19 février 1997, zob. też: wyrok z 16 lipca 1998 r., Fédération 
belge des chambres syndicales de médecins ASBL przeciwko Gouvernement flamand, Gouvernement de la 
Communauté française i Conseil des ministres (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Cour 
d'arbitrage – Belgia), sprawa C-93/97, Zb. Orz. (1998) I-04837. 
1004 Décision n° 2013-314P QPC du 04 avril 2013 (M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d'extension des 
effets du mandat d'arrêt européen – question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne]), zob. też: 
wyrok z dnia 30 maja 2013 r., Jeremy F. przeciwko Premier ministre (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym: Conseil constitutionnel – Francja), sprawa C-168/13 PPU, ECLI:EU:C:2013:358. 
1005 BVerfG, 2 BvR 2728/13 vom 14.1.2014, zob. też: opinia Rzecznika Generalnego Cruza Villalóna 
przedstawiona 14 stycznia 2015 r. w sprawie Gauweiler i in. (sprawa C-62/14). 
1006 Wyrok z 9 października 2008 r., Julius Sabatauskas i in (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – Litwa), sprawa C-239/07, Zb. Orz. (2008) I-
07523. 
1007 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 137. 
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postępowanie prejudycjalne okazuje się być skutecznym środkiem sędziowskiej współpracy oraz 

sposobem na unikanie konfliktów, co więcej, sędziemu krajowemu przypada istotna rola, jako że to 

sędzia krajowy inicjuje postępowanie oraz stosuje prawo UE1008. 

 Dodać należy, że jeśli sądy decydują się na kierowanie pytania prejudycjalnego do TS lub też 

na pominięcie przepisu ustawy, wówczas pomniejszeniu (czy nawet zakwestionowaniu) ulec może 

funkcja sądów konstytucyjnych kontrolowania ustawodawstwa krajowego z uwagi na zgodność z 

prawami podstawowymi. Innymi słowy, interpretacja konstytucyjna jest zastępowana przez 

interpretację TS, który może zwiększyć bądź też zmniejszyć standardy ochrony, co z kolei prowadzi 

do marginalizowania sądów konstytucyjnych jako interpretatorów praw podstawowych1009. W 

odpowiedzi na tę sytuację, w Belgii do art. 26 § 4 Loi spéciale sur la Cour constitutionnelle 

wprowadzona została zasada pierwszeństwa kierowania pytań do Sądu Konstytucyjnego. Zatem, w 

sytuacji gdyby przepis prawa naruszał prawo podstawowe, gwarantowane przez Konstytucję i przez 

prawo europejskie, wówczas sędzia powinien wpierw zwrócić się z pytaniem prejudycjalnym do Sądu 

Konstytucyjnego. Z kolei we Francji, wraz z nowelizacją Konstytucji wprowadzona została następcza 

kontrola konstytucyjności prawa. Nowa procedura priorytetowego pytania konstytucyjnego, ma 

pierwszeństwo przed kontrolą konwencyjności, a tym samym przed kierowaniem pytań 

prejudycjalnych do TS1010. 

 Dodać należy, że zarówno w Belgii jak i we Francji, pierwszeństwo kierowania pytań do Cour 

constitutionnelle oraz do Conseil Constitutionnel było kwestionowane przed TS, odpowiednio przez 

Tribunal de première instance de Liège oraz Cour de Cassation. W pierwszym przypadku TS uznał się 

za niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na przedłożone pytanie1011, natomiast w drugim, TS udzielił 

odpowiedzi w orzeczeniu Melki1012. Orzeczenie Melki można odczytać jako kwalifikujące doktrynę 

Simmenthal. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, sąd powinien pominąć prawo krajowe, nie 

żądając ani też nie oczekując na uchylenie kwestionowanego przepisu w procedurze kontroli 

konstytucyjności prawa. Natomiast w orzeczeniu Melki TS przyznał, że przed zdecydowaniem o 

zgodności z prawem UE, sąd może zwrócić się wpierw z pytaniem do sądu konstytucyjnego, a 

następnie pominąć kwestionowany przepis jeśli uważa, że jest on niezgodny z prawem UE, bądź też 

zwrócić się z pytaniem prejudycjalnym do TS1013. Równie ważne jest to, że TS ustanowił wyjątek od 

pierwszeństwa dla pytania konstytucyjnego, wówczas gdy prawo krajowe ogranicza się  jedynie do 

                                                 
1008 Ibidem, s. 139-140. 
1009 A. Torres Pérez, The Challenges … op. cit., s. 57. 
1010 Loc cit. 
1011 Postanowienie Trybunału z 1 marca 2011 r., Claude Chartry przeciwko państwu belgijskiemu, (wniosek o 
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal de première instance de Liège – Belgia), sprawa C-
457/09, Zb. Orz. (2011) I-00819. 
1012 Wyrok z 22 czerwca 2010 r. Aziz Melki  i Sélim Abdeli, sprawy połączone C-188/10 oraz C-189/10 (wnioski 
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Cour de cassation – Francja), Zb. Orz. (2010) I-05667. 
1013 Zob. też: A. Torres Pérez, The Challenges … op. cit., s. 57, a także: M. Safjan, Dialog pomiędzy sądami w 
przestrzeni europejskiej [w:] Prawo handlowe XXI wieku: czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji, Księga 
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transpozycji wiążących przepisów dyrektywy. W takim przypadku, pierwszeństwo powinno mieć 

odesłanie prejudycjalne do TS odnośnie do ważności postanowień dyrektywy, ponieważ jedynie TS 

jest właściwy do stwierdzenia nieważności aktu prawnego UE, co z kolei ma zagwarantować pewność 

prawa poprzez jednolite stosowanie prawa UE1014. 

 Obok sądów i instytucji jak parlamenty narodowe, strażnikami prawa unijnego są również 

jednostki. Zmiany jakie dokonały się w możliwościach ochrony prawnej w państwach członkowskich, 

wraz z możliwością dochodzenia roszczeń o odszkodowania przeciwko wadliwym decyzjom państw 

członkowskich, promują włączanie obywateli w proces integracji europejskiej. 

Należy przede wszystkim powiedzieć, że już prawo wspólnotowe wyposażyło jednostki w 

prawa, których mogły dochodzić zarówno przed sądami krajowymi jak i unijnymi. Na poziomie UE 

środkiem prawnym pozostającym do dyspozycji jednostek jest skarga o unieważnienie aktu prawnego, 

natomiast na poziomie państw członkowskich pojawia się pytanie o możliwość zakwestionowania 

aktu prawnego, który nie jest częścią krajowego systemu prawnego, chociaż pozostaje częścią 

krajowego porządku prawnego, oraz po spełnieniu jakich warunków jednostka może zakwestionować 

ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację traktatów reformujących1015. 

Na gruncie niemieckim, FTK od traktatu z Maastricht zapewnia obywatelom szczególną 

ochronę prawną przeciwko niekorzystnym skutkom traktatów reformujących. Podstawę dla skargi 

konstytucyjnej wywodzi z art. 38 UZ. W wyroku Maastricht, FTK powiedział, że do tradycyjnego 

znaczenia art. 38 UZ (gwarantowanie praw wyborczych do Bundestagu w ogólnych, bezpośrednich, 

wolnych, równych i tajnych wyborach) należy przypisać podstawową demokratyczną treść, której 

naruszenie może być dochodzone przez jednostki1016. Zatem, zdaniem FTK, każdy obywatel 

niemiecki, powołując się na uszczuplenie kompetencji Bundestagu w drodze zbyt daleko idącego 

przekazania kompetencji UE, może dochodzić naruszenia art. 38 UZ1017. 
Z kolei w wyroku odnoszącym się do traktatu lizbońskiego, FTK poszerzył możliwości 

kontrolne. Obok możliwości dochodzenia praw z powodu uszczuplenia kompetencji Bundestagu1018 

(w znaczeniu orzeczenia Maastricht), może zostać wniesiona skarga konstytucyjna pod dwoma innymi 

                                                                                                                                                         
Jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, M. Modrzejewska (red.), Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, 
s. 924 et seq. 
1014 Zob. Wyrok z 22 czerwca 2010 r. Aziz Melki  i Sélim Abdeli, sprawy połączone C-188/10 oraz C-189/10 
(wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Cour de cassation – Francja), Zb. Orz. (2010) I-05667, 
pkt 54. 
1015 J. Schwarze, Das Verhältnis … op. cit., s. 159. Zdaniem Hansa W. Micklitza, ochrona sądowa stanowi 
integralną część procesu konstytucjonalizacji UE. Zwraca uwagę na to, że TL wprowadza istotne zmiany 
umożliwiające jednostce dostęp do TS, udziela bowiem osobom fizycznym i prawnym locus standi, by mogły 
wnieść skargę również na akty regulacyjne, które dotyczą ich bezpośrednio, i nie wymagają środków 
wykonawczych. Odpada więc jedno z kryteriów ‘dotyczą indywidualnie’, które nierzadko było bardzo trudne 
(czy wręcz niemożliwe) do spełnienia. Zob. H.-W. Micklitz, The ECJ Between … op. cit., s. 351, 582. 
1016 BVerfG, 2 BvR 2134/92 und 2 BvR 2159/92 vom 12.10.1993 (Maastricht-Urteil), Rn 62. 
1017 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 160. Zdaniem A. Stone’a Sweeta, FTK jest uprawniony do 
unieważnienia każdego prawa UE, które pozbawia niemieckie organy ustawodawcze merytorycznej kontroli nad 
procesem integracji. Zob. A. Stone Sweet, Governing … op cit., s. 177. 
1018 BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-Urteil), Rn 173. 
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warunkami1019. Po pierwsze, powołując się na art. 38 ust. 1 zd. 1 UZ w zw. z art. 20 ust. 1 i ust. 2 UZ, 

może zostać podniesiony deficyt demokratycznej legitymacji UE. Zdaniem FTK, państwa przekazały 

prawa zwierzchnie UE, skutkiem czego decyzje, które bezpośrednio dotyczą jednostek zostają 

przesunięte na poziom Unii, jest więc zrozumiałe, by na poziomie UE wykonywane prawa również 

miały demokratyczną legitymację1020. Po drugie, prawo do wniesienia skargi może wynikać z 

uszczerbku dokonanego na państwowości RFN. Art. 38 ust. 1 UZ w zw. z art. 146 UZ umożliwia 

wniesienie skargi, wówczas gdy w grę wchodzić będzie zmiana tożsamości RFN, spowodowana 

przekształceniem w jednostkę konstytuującą europejskiego państwa federalnego1021. I jak trafnie 

zauważa Jürgen Schwarze, art. 38 UZ jako podstawa skargi konstytucyjnej przełamuje z niemiecką 

tradycją prawną, która zakłada, że skarga konstytucyjna jest skargą subiektywną nie zaś skargą 

powszechną (actio popularis), przysługującą każdemu1022. FTK odżegnuje się od wyłącznie 

subiektywnej koncepcji ochrony prawa, jeśli w ramach art. 38 UZ może zostać uznana możliwość 

zakwestionowania naruszenia suwerenności państwowej i zasady demokratycznej. Zawarte w art. 38 

UZ możliwości zakwestionowania odnoszą się do obiektywnych zasad konstytucyjnych, nie zaś tylko 

do subiektywnie chronionych praw1023. 
 Instytucją zasługującą na uwagę jest również skarga o unieważnienie, pozostająca do 

dyspozycji jednostek, organów i instytucji Unii oraz państw członkowskich, która pozwala na 

sprzeciwienie się przekroczeniu kompetencji przez organy Unii. Na mocy postanowień TL skarga o 

unieważnienie została zmodyfikowana, otwierając jednostkom daleko idące możliwości ochrony 

prawnej przed sądami Unii1024. Chodzi mianowicie o ochronę jednostek przed działaniami agencji 

unijnych, oraz o możliwości zakwestionowania przez jednostki aktów prawnych, mających charakter 

rozporządzeń, które ich bezpośrednio dotyczą i które nie pociągają za sobą żadnych środków 

wykonawczych. Traktat lizboński stanowi, że TS: 
„(…) Kontroluje również legalność aktów organów lub jednostek organizacyjnych Unii, które 

zmierzają do wywarcia skutków prawnych wobec osób trzecich.”1025  

dodając: 
„Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść (…) skargę na akty, których jest adresatem 

lub które dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie oraz na akty regulacyjne, które dotyczą jej 

bezpośrednio i nie wymagają środków wykonawczych.”1026 

                                                 
1019 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 160-161. 
1020 BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-Urteil), Rn 177. 
1021 „(…) über den Identitätswechsel der Bundesrepublik Deutschland, wie er durch Umbildung zu einem 
Gliedstaat eines europäischen Bundesstaates bewirkt werden würde, und die damit einhergehende Ablösung des 
Grundgesetzes „in freier Entscheidung“ zu befinden (...).“ BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-
Urteil), Rn 179. 
1022 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 161-162. 
1023 Ibidem, s. 162. 
1024 Loc. cit. 
1025 Art. 263 akapit 1 TFUE. 
1026 Art. 263 akapit 4 TFUE. Problem pojawił się w związku z tym, jak należy rozumieć akt regulacyjny, 
mianowicie, czy można zaliczyć do tej kategorii akty prawodawcze. W sprawie tej wypowiedział się Sąd w 



 200 

5.5. Trybunał Sprawiedliwości a sądy konstytucyjne – współpraca czy rywalizacja1027? 

 Prawa UE nie można rozpatrywać w izolacji od prawa państw członkowskich, tworzą bowiem 

jedną europejską przestrzeń prawną, natomiast Unia nie zastępuje państw członkowskich, które 

pozostają suwerenami traktatów oraz kontrolują procesy integracyjne. I tak, FTK zastrzegł dla siebie 

prawo badania czy akty prawne instytucji i organów europejskich, stanowiących prawo pochodne UE, 

utrzymane są w granicach przekazanych im kompetencji, czy może je przekraczają1028. Na podobnym 

stanowisku, dopuszczającym kontrolę konstytucyjności traktatów, stanowiących pierwotne prawo UE, 

stanęły sądy konstytucyjne Włoch i Hiszpanii1029, a także polski Trybunał Konstytucyjny1030. 
 W związku z tym, że prawo UE stanowi część porządków prawnych państw członkowskich, 

pojawia się problem rozwiązywania kolizji pomiędzy postanowieniami konstytucji i ustaw, z jednej 

strony, a pierwotnym i pochodnym prawem UE, z drugiej. Prawo UE nie zawiera reguły kolizyjnej, 

która pozwalałaby na rozwiązywanie konfliktów, poza niewyartykułowaną w tekście zasadniczym 

traktatów zasadą pierwszeństwa, która, jak wiadomo, znalazła się w TK1031. Pozostawało więc miejsce 

dla TS, i jego prointegracyjnych działań. Trybunał już w latach 60. powiedział, że pierwszeństwo 

prawa wspólnotowego ma charakter absolutny i nie zależy ani od rangi normy prawa wewnętrznego, 

ani też od sekwencji norm w czasie. Zatem nie tylko pierwszeństwo lecz także nadrzędność. Z zasady 

jednolitości prawa wynika, że prawo UE winno być stosowane w taki sam sposób we wszystkich 

państwach członkowskich, i tym samym interpretacja, jak i orzekanie o ważności prawa pochodnego 

pozostaje zastrzeżone dla Trybunału. A zatem, w sytuacji utrzymywania przez państwo członkowskie 

w systemie prawnym norm sprzecznych z prawem UE, Trybunał może orzec o niewykonywaniu 

zobowiązań wynikających z traktatów statuujących UE, chociaż orzeczenie takie nie pociąga za sobą 

bezpośrednich skutków prawnych, bowiem usuwanie z obrotu prawnego przepisów prawa 

wewnętrznego sprzecznych z prawem UE, pozostawione jest organom danego państwa1032. 

                                                                                                                                                         
orzeczeniu z 2011 roku, gdzie czytamy: „(…) należy stwierdzić, że pojęcie aktu regulacyjnego w rozumieniu art. 
263 akapit czwarty TFUE należy rozumieć jako oznaczające każdy akt o charakterze generalnym, z wyjątkiem 
aktów legislacyjnych. W konsekwencji akt legislacyjny może być zaskarżony w drodze skargi o stwierdzenie 
nieważności przez osobę fizyczną lub prawną wyłącznie wówczas, kiedy dotyczy jej bezpośrednio i 
indywidualnie.” Postanowienie Sądu z 6 września 2011 r., Inuit Tapiriit Kanatami i inni przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu i Rada Unii Europejskiej, Sprawa T-18/10, Zb. Orz. (2011) II-05599, pkt 56. 
1027 Ten rys charakterystyczny znajduje swoje odbicie na gruncie terminologi w zestawieniach takich jak: 
concurrence ou complémentarité, concurrence ou collaboration, from separation to interaction, convergence et 
divergence, continuité au changement, confrontation or peaceful co-existence, Kooperation oder Konfrontation, 
a także Kooperation, Subordination und Konfrontation, competition, conflict and cooperation. 
1028 BVerfG, 2 BvR 2134/92 und 2 BvR 2159/92 vom 12.10.1993 (Maastricht-Urteil), Rn 106. 
1029 B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 38. 
1030 Zob. wyrok TK z 11 maja 2005 r., Sygn. akt K 18/04. 
1031 Art. I-6 TK stanowi: „Konstytucja i prawo przyjęte przez instytucje Unii w wykonywaniu przyznanych jej 
kompetencji mają pierwszeństwo przed prawem Państw Członkowskich.” Podobnie też wyartykułowana jest 
zasada pierwszeństwa w innych językach narodowych: w języku angielskim primacy, w języku francuskim 
priment le droit des États membres, z kolei w języku niemieckim haben Vorrang vor dem Recht der 
Mitgliedstaaten, co może oznaczać zarówno pierwszeństwo jak i nadrzędność. Zob. też: Deklaracja nr 17 
odnosząca się do zasady pierwszeństwa (TL). 
1032 Zob. B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 39. 
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 Natomiast jeżeli dochodzi do kolizji pomiędzy prawem UE a postanowieniami konstytucji 

państw członkowskich, czynione są starania, by zastosować wykładnię przyjazną prawu unijnemu, 

jednakże gdy zaistniałej sprzeczności nie można usunąć, pozostają dwie możliwości. Po pierwsze, z 

uwagi na pierwszeństwo postanowień konstytucji nie stosuje się sprzecznych z nią norm prawa 

unijnego, co w przypadka prawa pierwotnego jest równoznaczne z odmową zastosowania postanowień 

traktatowych lub z wypowiedzeniem ratyfikowanego traktatu; po drugie, mając na uwadze dobro 

procesu integracji oraz konieczność zapewnienia efektywności prawu unijnemu, następuje zmiana 

konstytucji i to jeszcze przed wejściem w życie regulacji unijnej1033, przy czym praktyka pokazuje, że 

zdecydowanie częściej zastosowanie znajduje drugie rozwiązanie. Instruktywny przykład przedstawia 

rozwiązanie przyjęte w Konstytucji Finlandii, mianowicie traktaty niezgodne z konstytucją mogą być 

inkorporowane kwalifikowaną większością głosów deputowanych (2/3), co jest równoznaczne ze 

zmianą Konstytucji1034. Dodać należy, że zmiana Konstytucji dokonywana jest nawet wówczas, gdy 

ma miejsce kolizja postanowień konstytucyjnych z prawem pochodnym, podobnie jak to miało 

miejsce w RFN i w Polsce w związku z koniecznością implementowania decyzji ramowej ENA. 

 W praktyce ustrojowej państw członkowskich, w orzecznictwie sądów konstytucyjnych, 

przyznano prawu unijnemu pierwszeństwo przed wewnętrznymi regulacjami o randze niższej niż 

konstytucja, wyprowadzając je nie tylko z prawa unijnego (wcześniej wspólnotowego) i orzecznictwa 

TS, lecz przede wszystkim z norm konstytucyjnych1035. Natomiast w Wielkiej Brytanii, gdzie nie ma 

pisanej konstytucji, już w 1991 roku Izba Lordów opowiedziała się za niestosowaniem prawa 

wewnętrznego, wówczas gdy jest ono sprzeczne z prawem UE. Dodać należy, że konstytucje państw 

członkowskich nie rozstrzygają o skutkach zasady pierwszeństwa prawa unijnego, nie wiadomo więc 

czy stosowanie przepisu niezgodnego z traktatem zostaje zawieszone, czy przepis ten jest nieważny, 

czy może jest on nieskuteczny, natomiast z analizy orzecznictwa można wyprowadzić wniosek, że 

przepis prawa krajowego, który jest niestosowany ze względu na pierwszeństwo prawa unijnego, nadal 

pozostaje częścią systemu prawa1036. 

Zdaniem Jean Paula Jacqué orzecznictwo państw członkowskich ewoluowało w kierunku 

współpracy odpowiadającej teorii controlimilti1037. Ta pozytywna postawa, w połączeniu z pewną 

tolerancją ze strony TS, pozwoliła na uniknięcie poważniejszych konfliktów. Poszanowanie dla 

tożsamości konstytucyjnej, gwarantowanie ochrony praw podstawowych, zapewnienie podziału 

                                                 
1033 Loc. cit. Egzemplifiacją tej praktyki są zmiany wprowadzone do konstytucji Francji, Niemiec, Belgii i 
Hiszpanii w celu ułatwienia ratyfikacji traktatu  z Maastricht. Zob. B. Banaszak, Prawo … op. cit, s. 124. 
1034 B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 40, zob. też: § 94 Konstytytucji Finlandii, która stanowi, że jeżeli 
decyzja o przyjęciu zobowiązania międzynarodowego dotyczy Konstytucji lub zmiany granic terytorium 
państwa, wówczas wymaga zatwierdzenia większością przynajmniej dwóch trzecich oddanych głosów, 
zastrzegając jednocześnie że zobowiązanie międzynarodowe nie może być sprzeczne z demokratycznymi 
podstawami Konstytucji. 
1035 Zob. też: B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 40. Np. Tribunal Constitucional, zob. W. Czapliński, 
Członkostwo w Unii Europejskiej a suwerenność państwowa [w:] Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, E. 
Popławska (red.), ISP, Warszawa 2000, s. 133. 
1036 B. Banaszak, Porównawcze … op. cit., s. 40. 
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kompetencji, to z kolei zobowiązanie adresowane do Luksemburga. Architekci traktatu lizbońskiego 

próbowali wyeliminować konflikt, wprowadzając zarówno zasadę pierwszeństwa (deklaracja nr 17) 

jak i controlimilti (art. 4 ust. 2 TUE). I jak zauważył Tribunal Constitucional, jeśliby doprowadzić do 

sytuacji w której wszystkie akty UE, które naruszają controlimilti będą unieważniane na podstawie 

prawa unijnego, wówczas wyeliminuje się konieczność dokonywania kontroli krajowej1038. 

 Jakkolwiek okres początkowy charakteryzował brak współpracy pomiędzy jurysdykcjami 

państw członkowskich (sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak i sądami 

konstytucyjnymi) a TS, w literaturze przedmiotu trafnie określanym jako dialogue de sourds1039, to w 

okresie późniejszym zauważalna jest zmiana, swoisty dialog pomiędzy sądami krajowymi a 

Trybunałem, powodowany przede wszystkim otwieraniem się jurysdykcji krajowych na porządek 

prawny UE. I tak, w przypadku Francji daje się zauważyć zwiększającą się otwartość na prawo UE, co 

jest widoczne m.in. w tym, że Conseil constitutionnel, zrezygnował z wywodzenia z Konstytucji 

absolutnych i nieprzekraczalnych granic dla integracji europejskiej, co więcej, również w przypadku 

Conseil d’État daje się zauważyć proeuropejskie zorientowanie, co jednak nie stoi na przeszkodzie 

formułowaniu zastrzeżeń do procesów integracyjnych zarówno przez Conseil d’État jak i Conseil 

constitutionnel1040. Najnowsze orzecznictwo sądów francuskich wskazuje na zmianę w nastawieniu, 

idącą w kierunku współpracy z sądami unijnymi, co jest widoczne m.in. w debacie na temat QPC, 

gdzie sądy najwyższe, wprawdzie nieco inaczej uzasadniając, zaprzeczyły możliwości naruszenia 

gwarancji prawa unijnego w ramach procedury art. 267 TFUE przez nową, wewnętrzną procedurę 

przedłożenia1041. 

Podkreślić należy, że dialog pomiędzy sądami prowadzony jest ex definitione w ramach 

procedury prejudycjalnej, co potwierdził TS w orzeczeniu z 1981 roku, w którym czytamy: 
„Artykuł 177 oparty jest na współpracy, która zakłada podział obowiązków pomiędzy sądami 

krajowymi a Trybunałem Sprawiedliwości, w interesie właściwego stosowania i jednolitej 

wykładni prawa wspólnotowego we wszystkich państwach członkowskich.”1042 

Jednakże dialog ten – jak zauważa T.T. Koncewicz – który na początku oznaczał równość sądów 

krajowych i TS, z czasem stawał się kwalifikowany, przy czym to TS korzysta z uprzywilejowanego 

statusu, bowiem sam określa prawa i obowiązki uczestników. Z jednej strony, rzecz sprowadza się do 

wydawania orzeczeń prejudycjalnych, które mają istotny wpływ na wynik toczącego się przed sądem 

krajowym postępowania, z drugiej zaś, do unikania wydawania orzeczeń hipotetycznych, niemających 

                                                                                                                                                         
1037 J.P. Jacqué, L’évolution … op. cit., s. 34. 
1038 Loc. cit. 
1039 J. Biancarelli, L’evolution … op. cit., s. 127. 
1040 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 65. 
1041  Ibidem, s. 66. 
1042 “Article 177 is based on cooperation which entails a division of duties between the national courts and the 
Court of Justice in the interest of the proper application and uniform interpretation of Community law throughout 
all the Member States.” Wyrok z 16 grudnia 1981 r., Pasquale Foglia v. Mariella Novello, case 244/80, (1981) 
ECR 03045, par. 14. 
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wpływu na sprawę zawisłą w sądzie krajowym1043. Twierdzi ponadto, że prawo unijne nie stanowi 

zagrożenia dla porządków konstytucyjnych, ponieważ szanuje te same wartości, podobnie też prawo 

konwencyjne, ponieważ akceptuje autonomiczność prawa unijnego1044. Podobne stanowisko 

prezentuje K. Wojtyczek, zdaniem którego w obliczu nowych wyzwań, sąd konstytucyjny może stać 

się aktywnym uczestnikiem dialogu z sądami międzynarodowymi, ponadnarodowymi i innymi, 

świadomie współkształtującym prawo międzynarodowe, zaś to, w jakim zakresie wykorzysta swoje 

szanse, zależy od zakresu kompetencji oraz umiejętności samych sędziów1045. 

Sądy konstytucyjne czynią starania na rzecz osiągnięcia delikatnej równowagi (schonender 

Ausgleich)1046 pomiędzy prawem UE a porządkami prawnymi państw członkowskich oraz większego 

otwarcia na działania europejskie, a także na współpracę z sądami europejskimi. Jednakże pomimo 

uznania pierwszeństwa prawa unijnego, sądy konstytucyjne wyznaczają granice, których nie może 

przekroczyć prawo UE. Te jednostronne zastrzeżenia kontrolne są zasadniczo natury teoretycznej, 

natomiast praktyka jest przeważnie naznaczona pragmatyzmem i przyjaznym nastawieniem. 

Tendencja, o jakiej tutaj mowa, jest widoczna w coraz częstszym korzystaniu z procedury pytań 

prejudycjalnych, zarówno przez sądy najwyższe jak i sądy niższe państw członkowskich, a także, 

chociaż w stopniu znacznie mniejszym, przez sądy konstytucyjne. Metoda ta okazuje się być 

nadzwyczaj skuteczna jako środek łagodzenia potencjalnych konfliktów1047. Stosunek pomiędzy 

sądami krajowymi i sądami unijnymi, winien być naznaczony w mniejszym stopniu obstawaniem przy 

własnych kompetencjach, w większym zaś wzajemnym szacunkiem i wolą współpracy. Współpraca, o 

jakiej tutaj mowa, może przynosić pozytywne efekty, w procedurze, w której mamy do czynienia z 

podziałem ról ergo jednostronne zastrzeżenia kontrolne będą tym łatwiejsze do zaakceptowania, gdy 

zostaną podporządkowane zastrzeżeniom unijnym. To z kolei oznacza, że sądy krajowe w każdym 

przypadku, wpierw winny kierować pytanie prejudycjalne do TS mając na uwadze postulat 

jednakowego obowiązywania prawa UE we wszystkich państwach członkowskich, następnie zaś 

zgłaszać ewentualne wątpliwości odnośnie do prawa UE. W takim oto, wzajemnie naznaczonym 

warunkami systemie – zapewnienie pierwszeństwa prawa UE z jednej strony i ochrona narodowych 

tożsamości z drugiej – tym mniejsze będą napięcia i konflikty pomiędzy dwoma porządkami 

prawnymi, im wyraźniej będzie określona zasada pierwszeństwa w orzecznictwie europejskim1048. 

Jakkolwiek funkcją sądów konstytucyjnych jest interpretowanie i stosowanie konstytucji, 

obecnie konstytucja nie jest jedynym prawem regulującym władzę publiczną, i musi być uzupełniona 

                                                 
1043 T.T. Koncewicz, Aksjologia … op. cit., s. 259. 
1044 Ibidem, s. 396. 
1045 K. Wojtyczek, Sądownictwo … op. cit., s. 261. 
1046 P. Lerche, Übermaß und Verfassungsrecht, Heymann, Köln 1961, s. 125 et seq, zob. też: K. Hesse, 
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Neudruck der 20. Auflage, Müller, 
Heidelberg 1999, s. 28. 
1047 J. Schwarze, Das Verhältnis …  op. cit., s. 191. 
1048 Ibidem, s. 191-192. 
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normami ponadnarodowymi i międzynarodowymi1049. Obok traktatów UE, KPP oraz EKPCiPW są 

częścią wewnętrznego porządku prawnego, niezależnie od dyskusji jaka się toczy na temat ich miejsca 

w systemie źródeł prawa. Stanowiąc część krajowego porządku prawnego oraz wiążąc władzę 

publiczną, sądy konstytucyjne winny brać je pod uwagę, wówczas gdy interpretują prawa 

podstawowe1050. Sądy winny więc na nowo zdefiniować swoją rolę w świetle wielopoziomowego 

systemu ochrony praw, i jeśli chcą odgrywać należną rolę, muszą uznać wpływ prawa unijnego na 

wykonywanie swoich funkcji oraz nadać znaczenia prawu widzianemu z szerszej perspektywy1051. 

Dodać należy, że orzeczeniem Simmenthal TS przyczynił się do zmarginalizowania sądów 

konstytucyjnych, nie docenił bowiem szczególnej roli, jaką odgrywają jako ostateczni interpretatorzy 

konstytucyjnych praw. Zdaniem Aidy Torres Pérez, w obszarze praw podstawowych są powody dla 

pozostawienia nieco miejsca sądom konstytucyjnym, innymi słowy, jeśli nie wchodzi w grę ważność 

prawa UE, kontrola ze strony sądów konstytucyjnych nie powinna być z góry przesądzana na rzecz 

TS1052. Natomiast zdaniem Loïca Azoulai, TS przyznaje sądom krajowym rzeczywistą władzę 

europejską, upoważniając (czy wręcz zobowiązując) je do interpretowania prawa zgodnie z wyższym 

prawem UE1053. To przesunięcie, o jakim tutaj mowa, oznacza równoległe przesunięcie w państwach 

członkowskich, inaczej mówiąc, to co Trybunał przydaje zwykłym sądom jest dokładnie tym, co 

odebrał sądom konstytucyjnym (przesądzanie o treści praw podstawowych oraz jurysdykcja do 

kontrolowania zgodności prawa z prawami podstawowymi)1054. Sądy krajowe stały się więc sądami 

powszechnymi UE, dokonującymi kontroli prawa Unii, co z kolei skutkowało przesunięciem w 

równowadze instytucjonalno-konstytucyjnej1055. Z kolei zdaniem M. Claes i B. de Witte sądy, w tym 

sądy konstytucyjne, są ograniczane w swoich działaniach prawem tworzonym przez instytucje 

polityczne oraz ratyfikowane traktaty, i nawet jeśli spełniają niekiedy ważną rolę w definiowaniu 

ograniczeń prawnych nakładanych na politykę, dokonywanie wyborów politycznych jest przede 

wszystkim domeną rządów i legislatur1056. Twierdzą również, że zadaniem sądów konstytucyjnych jest 

obrona wartości, ochrona praw jednostek, ochrona państwa i państwowości, suwerenności, 

tożsamości, a także pierwszeństwa konstytucji, innymi słowy, sądy konstytucyjne nie chronią 

konstytucjonalizmu jako takiego, lecz szczególny rodzaj narodowej demokracji, narodowych praw 

                                                 
1049 A. Torres Pérez, The Challenges … op. cit., s. 63. 
1050 Sugestia ta znalazła już swoje odzwierciedlenie w Konstytucji Hiszpanii. W art. 10 ust. 2 czytamy: „Normy 
odnoszące się do praw podstawowych i do wolności, które Konstytucja uznaje, są interpretowane zgodnie z 
Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz ratyfikowanymi przez Hiszpanię traktatami i umowami 
międzynarodowymi dotyczącymi tych spraw.” Zob. też orzeczenie Cour constitutionnelle (Belgia), w którym 
wypowiedział się na temat potrzeby brania pod uwagę traktatów dotyczących praw człowieka dla interpretacji 
analogicznych praw konstytucyjnych (arrêt n° 136/2004 du 22 juillet 2004). 
1051 A. Torres Pérez, The Challenges … op. cit., s. 64. 
1052 Ibidem, s. 65. 
1053 Zob. np.: Wyrok z dnia 26 czerwca 2007 r., Ordre des barreaux francophones et germanophone i inni 
przeciwko Conseil des ministres, sprawa C-305/05, Zb. Orz. (2007) I-05305, pkt 28. 
1054 L. Azoulai, The Case … op. cit., s. 213-214. 
1055 M. Claes, The National … op. cit. s. 164-165. 
1056 Claes M., de Witte B., The Role of ... op. cit., s. 81. 
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podstawowych, narodowego postrzegania granic integracji europejskiej oraz narodowej odmiany tego, 

co powinno pozostać narodowe1057.  

Sądy konstytucyjne mają jeszcze inną ważną rolę do spełnienia w europejskim systemie 

konstytucyjnym – rolę legitymizującą. Jeśli standard kontroli i ochrony ze strony TS okazałby się 

niski, wówczas niezbędna stanie się kontrola ze strony sądów konstytucyjnych, bez niej bowiem, 

przesunięcie władzy do instytucji europejskich pozostawi instytucjonalną przepaść dla ochrony 

standardów konstytucyjnych i rządów prawa, która nie będzie wypełniona przez TS1058. 

Reasumując, sądy konstytucyjne równoważą postawę kooperacyjną z artykułowaniem 

ograniczeń dla prawa UE oraz ich własną pozycją jako ostatecznego strażnika jądra konstytucyjnego w 

krajowym porządku prawnym1059. Sądy konstytucyjne stały się również ważnym elementem 

europejskiego wielopoziomowego systemu rządzenia, działając jako pośrednicy pomiędzy poziomem 

krajowym i europejskim. Natomiast kwestia współpracy pomiędzy sądami konstytucyjnymi państw 

członkowskich, a sądami europejskimi, przybierze  na znaczeniu, bowiem już dziś z uwagi na wiążący 

charakter KPP oraz zobowiązanie UE do przystąpienia do EKPCiPW, do gry wchodzi trzeci aktor, 

mianowicie Trybunał Konwencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1057 Ibidem, s. 101. 
1058 A. Albi, An Essay on How the Discourse on Sovereignty and on the Co-operativeness of National Courts has 
diverted Attention from the Erosion of Classic Constitutional Rights in the EU [w:] Constitutional Conversations 
in Europe: Actors, Topics and Procedures, M. Claes, M. de Visser, P. Popelier, C. van de Heyning (eds), 
Intersentia, Cambridge 2012, s. 67, zob. też: W. Gromski, Legitymizacja sądów konstytucyjnych wobec władzy 
ustawodawczej, „Przegląd Sejmowy”, rok XVII, 4 (93) 2009, s. 22. 
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„Den Menschen Frieden und Sicherheit 
und dadurch die Möglichkeit zur 
Entfaltung ihrer individuellen Freiheit zu 
geben, ist nicht nur die zentrale Aufgabe, 
sondern das Wesen des modernen 
Verfassungsstaates.“1060 

Uwagi końcowe 

W drugiej połowie lat 40. zaczęła coraz bardziej krystalizować się koncepcja Europy 

zintegrowanej, Europy opartej na rozwiązaniach federalistycznych. Wiele analiz dotyczących UE 

stawia na pierwszym miejscu pytanie o tożsamość tej nowej jednostki politycznej, a odpowiedzi 

mieszczą się w przedziale pomiędzy uznaniem jej za byt sui generis, bądź szukaniem podobieństwa 
przez odniesienie do znanych już rozwiązań systemowych. Pytanie to nie traci na aktualności, nie 

tylko z uwagi na kolejne zmiany przez jakie przechodziła UE (wcześniej Wspólnoty), lecz wynika z 

potrzeby dogłębnego poznania mechanizmów rządzących tak złożoną strukturą, zarówno w warstwie 

politycznej jak i prawnej, to zaś wymaga znalezienia właściwych kontekstów odniesienia. Z szerszego 

kontekstu porównawczego wynika, że odniesienia do rozwiązań wypracowanych przede wszystkim na 

gruncie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Republiki Federalnej Niemiec, stanowią 

adekwatny punkt odniesienia dla podjętych w pracy rozważań. Stwierdzone zbieżności i podobieństwa 

uzasadniają zastosowanie w pracy elementów analizy porównawczej. Przykładowo rola interpretatora 

prawa, jaką przyjął na siebie TS przypomina tę, jaką pełnił SN w początkowym okresie kształtowania 

się struktur prawno-politycznych Stanów Zjednoczonych1061. TS, podobnie jak SN, zmuszony był 

niejednokrotnie do zabrania głosu w sprawach mających przełomowe znaczenie dla funkcjonowania 

systemu, co nierzadko było przedmiotem krytyki, chociaż z drugiej strony, zwiększało się znaczenie 

tej instytucji w systemie politycznym. Zatem, to co dla znawców doktryny mogło wydawać się 

niedopuszczalną interwencją, z punktu widzenia obywatela zasługiwać mogło na pochwałę, jako 

działanie mające na celu ochronę celów systemu. 

                                                                                                                                                         
1059 Zob też: C. van de Heyning, The European … op. cit., s. 190. 
1060 H. Sauer, Jurisdiktionskonflikte … op. cit., s. 16. 
1061 Zob. też: Lord Mackenzie Stuart, Problems of the EC: Transatlantic Parallels, “Int'l & Comp. L.Q.”, vol. 36, 
no. 2, January 1987, s. 187. 
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Dla TS nieoceniona okazała się być współpraca z sądami państw członkowskich, zwłaszcza 

dialog prowadzony w ramach procedury pytań prejudycjalnych. Można nawet powiedzieć, że sądy 

państw członkowskich stały się partnerami trybunału wobec narodowej władzy publicznej. Co może 

tłumaczyć przyjęcie takiej postawy? Szacunek i uznanie autorytetu TS oraz wydawanych przez niego 

orzeczeń, czy może to, że Unia kieruje się własnym (czytaj: wspólnym) interesem, państwa zaś 

akceptują to nowe i stale powiększające się źródło prawa w swoich porządkach prawnych. 

Niewątpliwie, dla sądów krajowych istotne znaczenie ma udział w działaniach trybunału, oraz 

kontrola judykacyjna jaką sprawują nad władzą ustawodawczą i wykonawczą1062. Z kolei trybunał 

okazał się być skuteczny w swoich działaniach, zdaniem niektórych, mającym większą legitymację 

społeczną aniżeli formalną1063. 

Należy powiedzieć, że TS, będący w centrum prowadzonych rozważań, nie znajduje się w 

hierarchicznej zależności ani wobec państw członkowskich, ani też instytucji narodowych, a zwłaszcza 

sądów, nie jest też sądem najwyższym w rozwiniętym federalnym systemie judykacyjnym, nie jest 

bowiem kompetentny, by orzekać o nieważności aktów prawnych państw członkowskich, co najwyżej 

może stwierdzić, że akt prawny jest sprzeczny z postanowieniami traktatowymi. TS nie jest również 

sądem kasacyjnym, stojącym ponad sądami krajowymi, a jego stosunek do sądów państw 

członkowskich jest oparty na współpracy i partnerstwie. W centrum uwagi pozostają również sądy 

konstytucyjne państw członkowskich, które decydują o tym, czym jest prawo krajowe i czy zachowuje 

ważność wobec prawa wyższego rzędu, i.e. prawa konstytucyjnego, oraz prawa międzynarodowego. 

Teza o hierarchicznej wyższości (w znaczeniu autorytetu nie instancji) TS wobec sądów 

krajowych nie jest przyjmowana bezkrytycznie. Sądy konstytucyjne wychodzą ze słusznego założenia, 

że państwa nie wyrzekły się suwerenności, przekazując swoje kompetencje Unii, czy raczej godząc się 

na ich wspólne wykonywanie. W sytuacji zaistnienia kolizji pomiędzy normą unijną a normą 

konstytucyjną, rozwiązanie może stanowić skierowanie pytań prejudycjalnych do TS, przy czym nie 

dlatego, że TS jest najwyższym (i ostatecznym) sędzią, lecz po to, ażeby trybunał orzekł, że przepis 

unijny jest nieważny, bądź też, że należy go interpretować zgodnie z konstytucją; gdyby natomiast 

okazało się, że akt unijny został wydany poza kompetencjami jakie zostały przekazane Unii, lub też, 

że jego wykładnia wykracza poza przyznane kompetencje, wówczas ostatnie słowo musi należeć do 

sądu konstytucyjnego1064. Na takim stanowisku stanął duński Sąd Najwyższy, niemiecki Federalny 

Trybunał Konstytucyjny oraz włoski Sąd Konstytucyjny1065. Niekiedy taką konstrukcję nazywa się 

                                                 
1062 Zob. J.H.H. Weiler, Journey to an Unknown Destination: A Retrospective and Prospective of the European 
Court of Justice in the Arena of Political Integration”, JCMS, vol. 31, iss. 4, December 1993, s. 421-425. 
1063 P. Marcquardt, Deficit Reduction: Democracy, Technocracy, and Constitutionalism in the European Union, 
“Duke J. Comp. & Int'l L.”, vol. 4, iss. 2, Spring 1994, 274-275. 
1064 Zob. też: K. Wójtowicz, Współpraca … op. cit., s. 220-22. 
1065 Zob. orzeczenie z 6 kwietnia 1998 r. Carlsen and Others v Rasmussen tzw. sprawa ratyfikacji TM, gdzie 
znajdujemy: po pierwsze, że na Wspólnotę nie zostały delegowane uprawnienia do przyjmowania aktów 
prawnych sprzecznych z Konstytucją, a po drugie, że sądy duńskie nie mogą zostać pozbawione prawa do 
decydowania czy akt wspólnotowy przekracza granice przekazania wyznaczone w akcie akcesyjnym. Ponadto 
Sąd Najwyższy potwierdził, że sądy krajowe nie mogą orzec, że akt prawny Wspólnoty nie ma zastosowania w 
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teorią pierwszeństwa przyjazną zasadzie suwerenności, zgodnie z którą Unia wywodzi swoje 

kompetencje z konstytucji państw członkowskich, natomiast sądy konstytucyjne, będące gwarantami 

konstytucji, mają ostateczną władzę w rozstrzyganiu kolizji pomiędzy prawem krajowym, a prawem 

UE1066. Ocena ustrojowa skutków orzeczeń TS prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z 

zauważanym przez doktrynę zjawiskiem postępującej sądowej konstytucjonalizacji porządku 

traktatowego UE1067. Podkreślić należy, że najbardziej znaczącym elementem tego procesu jest 

wyposażenie obywateli UE oraz sądów państw członkowskich w nowe, skuteczne instrumenty, 

pozwalające na ochronę praw, których źródłem jest w coraz większym stopniu prawo stanowione poza 

krajowymi parlamentami1068. 

Zmianie traktatów, i w konsekwencji systemu prawnego, wraz ze swoją precyzją i wewnętrzną 

logiką, towarzyszyło równoległe poszerzanie zakresu uprawnień sądowniczych. Sędzia stał się 

odpowiedzialny za rozwijanie działań służących właściwemu funkcjonowaniu Unii, definiowanie 

granic władzy administracyjnej, poszerzanie praw indywidualnych i obowiązków oraz gwarantowanie 

stabilności prawa1069. I chociaż TS nie został ustanowiony jako sąd konstytucyjny, to wyrósł do roli 

arbitra konstytucyjnego. W erze władzy sądowniczej, TS, podobnie jak niegdyś SN USA, odgrywa 

ważną rolę w konstytucjonalizacji polityki. Skuteczność jego działań zależy od determinacji i siły 

perswazji, bez których dojść może do upolitycznienia ‘konstytucji’, dyskredytując samo badanie 

konstytucyjności prawa i sądy zaangażowane w ten proces. 

Podkreślenia wymaga fakt, że już teraz mamy do czynienia z sytuacją współistnienia oraz 

wchodzenia w interakcje prawa krajowego i prawa unijnego oraz EKPCiPW. Rodzi to uzasadnione 

pytanie kto, a konkretnie jaki sąd winien mieć rozstrzygający głos. Sądy konstytucyjne mają 

wyłączność w kwestii decydowania o obowiązywaniu i zgodności z konstytucją prawa krajowego, z 

kolei TS ma wyłączność w kwestii wypowiadania się odnośnie do obowiązywania i interpretacji 

prawa UE, natomiast trybunał Konwencji dysponuje wyłącznością w zakresie interpretowania 

postanowień Konwencji, winien też przestrzegać zasady subsydiarności1070. Zatem sędzia krajowy, 

                                                                                                                                                         
Danii, bez wcześniejszego pytania skierowanego do TS o zgodność z traktatem. Przyjął też, że sądy duńskie 
mogą, co do zasady, opierać swoje decyzje na orzecznictwie trybunału. Powiedział ponadto, że w sytuacji 
nadzwyczajnej sądy mogą orzec, że akt prawny Wspólnoty nie ma zastosowania, jeśli można ustalić z 
wystarczajacą pewnością, że akt prawny, który został utrzymany przez TS, wykracza poza granice przekazania w 
akcie akcesyjnym. Na podobnym stanowisku stanęły FTK i włoski Sąd Konstytucyjny, które zastrzegły dla 
siebie ostateczną władzę do kontrolowania zgodnści prawa Wspólnoty (obecnie Unii) z konstytucjami. Zob. T. 
Tridimas, 'Knocking on Heaven's Door: Fragmentation, Efficiency and Defiance in the Preliminary Reference 
Procedure', CMLR, vol. 40. iss. 1, 2003, s. 45-46. 
1066 Ibidem, s. 45. 
1067 Zob. G.A. Bermann, Editorial: The European Union as a Constitutional Experiment, “European Law 
Journal”, vol. 10, iss. 4, July 2004, s. 363-370. 
1068 Zob. K. Wójtowicz, Współpraca … op. cit., s. 224. 
1069 D. Chalmers, Judicial authority and the constitutional treaty,” Int'l J. Const. L”, vol. 3, iss. 2-3, 2005, s. 450. 
1070 Zob. też: J. Laffranque, Ein Blick auf das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht aus Tartu und 
Straßburg [w:] Das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit, J. Schwarze (Hrsg.), 
Bd. I, Nomos, Baden-Baden 2012, s. 275-276, a także: F. Sander, Subsidiarity Infringement before the European 
Court of Justice: Futile Interference with Politics or a Substantial Step towards EU Federalism, “Colum. J. Eur. 
L.“, vol. 12, no. 2, Spring 2006, s. 517-571. 
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konfrontowany trzema różnymi porządkami prawnymi, musi znaleźć właściwe rozwiązanie, musi 

bowiem respektować krajowy porządek konstytucyjny, interpretować prawo krajowe możliwie 

zgodnie z prawem unijnym i jednocześnie zapewnić przestrzeganie postanowień Konwencji w 

interpretacji podanej przez trybunał. Rozwiązaniem wydaje się być konstruktywny dialog i wymiana 

poglądów, dialog rozumiany jako coś więcej aniżeli tylko formalny dwugłos (instytucja pytań 

prejudycjalnych), lecz dialog na płaszczyźnie nieformalnej, dialog pomiędzy sędziami i sądami dla 

lepszego wzajemnego zrozumienia. 

Jaka jest rola sądów konstytucyjnych w procesie integracji? O ile nie jest kwestionowana 

kompetencja sądów konstytucyjnych do kontrolowania prawa pierwotnego UE, to problem pojawia się 

wówczas, gdy sądy konstytucyjne zatrzymują dla siebie kompetencje do kontrolowania prawa 

pochodnego. W świetle postanowień traktatowych, a zwłaszcza orzecznictwa TS, sądy konstytucyjne 

nie są właściwe do interpretowania aktów prawnych instytucji unijnych, a tym bardziej do orzekania o 

ich obowiązywaniu. Z drugiej jednakże strony, prawo UE nie tylko stanowi integralną część 

krajowych porządków prawnych, lecz także wywiera daleko idące skutki, kształtując sytuacje prawne 

jednostek (osób fizycznych i prawnych). Można więc zgodzić się z argumentacją przemawiającą na 

rzecz domniemanej kompetencji sądów konstytucyjnych kontrolowania prawa pochodnego UE. 

Należy też zauważyć, że państwa przystępując do UE (wcześniej Wspólnot) przyjęły cały dorobek 

prawny wraz z orzecznictwem TS, które wyraźnie stanowi o nadrzędności prawa UE, ergo sądy 

konstytucyjne nie są właściwe do kontrolowania aktów prawnych UE. Za wyłączną kompetencją TS 

kontrolowania aktów prawnych UE przemawia także konieczność zapewnienia jednolitego stosowania 

prawa UE. Lecz jest i inny punkt widzenia1071, wskazujący na sądy konstytucyjne jako na ostatecznych 

arbitrów, ponieważ prawo UE ingeruje w krajowe porządki prawne, tak, iż może naruszać 

fundamentalne zasady oraz prawa podstawowe gwarantowanie konstytucyjne. 

Początkowo konflikt pomiędzy prawem UE, a prawem państw członkowskich, który 

przekładał się na konflikt pomiędzy sądami konstytucyjnymi a TS, dotyczył zasady pierwszeństwa, 

następnie podnoszone były prawa podstawowe (czy raczej brak dostatecznych standardów ochrony 

praw podstawowych we Wspólnotach), kwestionowane były działania ultra vires instytucji Wspólnot 

(Unii), obecnie zaś sądy konstytucyjne odwołują się do tożsamości konstytucyjnej, czy też 

narodowych wartości konstytucyjnych1072. Celem art. 4 ust. 2 TUE jest zapobieganie konfliktom 

konstytucyjnym pomiędzy Unią, a państwami członkowskimi, innymi słowy, z jednej strony, 

powoływaniem się na mandat Simmenthal przez TS, z drugiej natomiast, na mandat konstytucyjny 

przez sądy konstytucyjne, po to, by zabezpieczyć rdzeń podstawowych wartości narodowych przed 

                                                 
1071 Zob. też: A. Dyevre, European Integration and National Courts: Defending Sovereignty under Institutional 
Constraints?, EuConst, vol. 9, iss. 1, February 2013, s. 148, gdzie wskazuje na dwa konkurujące ze sobą 
podejścia: eurocentryczne, gdzie traktat staje się ostatecznym punktem odniesienia, z którego czerpią ważność 
wszystkie prawa, oraz narodowocentryczne, gdzie państwa członkowskie, pozostają ostatecznym sędzią relacji 
pomiędzy dwoma porządkami prawnymi. 



 210 

zbytnią ingerencją ze strony Unii. Dodać należy, że w odróżnieniu od aktów ultra vires, gdzie mamy 

do czynienia z zastrzeżeniem kontrolnym ze strony sądów konstytucyjnych, przy czym i tutaj 

podnosząc zasadę rozdzielającą kompetencje, jednocześnie zakreślane są granice dla działań instytucji 

unijnych, rdzeń konstytucyjny (tożsamość konstytucyjna), i.e. niezbywalne suwerenne prawa, zakreśla 

granice dla procesów integracyjnych. 

Europejska integracja prawna wpłynęła na sposób rozstrzygania sporów przez sędziów. Dzięki 

powiązaniu porządku europejskiego i krajowych porządków prawnych, zwiększyła się rola TS w 

kształtowaniu polityki europejskiej, oraz partnerstwo pomiędzy trybunałem i sędziami krajowymi, 

którzy stali się rzecznikami porządku unijnego, wówczas gdy rozstrzygają spory mające oparcie w 

prawie Uni. To z kolei zależy od gotowości sędziów krajowych do korzystania z procedury art. 267 

TFUE, wzmacniając tym samym swoją kontrolę nad instytucjami wykonawczymi i stanowiącymi. Ta 

rozproszona kontrola sądowa faworyzuje niższe sądy, TS zdaje się zaś izolować sądy konstytucyjne, 

zachęcając sędziów sądów powszechnych i administracyjnych do dokonywania zdecentralizowanej 

oceny zgodności prawa krajowego z prawem UE. Jest więc zrozumiałe, że sądy konstytucyjne są w 

mniejszym stopniu gotowe do zaakceptowania konstytucjonalizacji bez zastrzeżeń, nie rozstrzygają 

bowiem konfliktów dotyczących prawa UE, nie mogą też zaakceptować podporządkowania krajowego 

porządku prawnego porządkowi prawnemu UE. Inną przyczyną pomniejszania znaczenia, czy też 

kurczenia się zasięgu wpływów sądów konstytucyjnych jest oddawanie przestrzeni legislacyjnej 

suwerennego ustawodawcy instytucjom UE. Kontrola konstytucyjności prawa sprawia bowiem, że 

mamy do czynienia z horyzontalną konkurencją pomiędzy sądami a władzą ustawodawczą, ponieważ 

pozwala sędziemu przywołać wyższe prawo konstytucji lub traktatu, stanowiące barierę dla 

egzekwowania prawa krajowego. 

Sądy konstytucyjne nierzadko upatrywały w prawie UE zagrożenie dla swojej niezależności, 

wpływów i sprawowanej władzy, z uwagi na to, że prawo UE zaburza wewnętrzną hierarchię i 

pozwala na różne rozstrzygnięcia prawne. Sądy konstytucyjne, z jednej strony, uznały pierwszeństwo 

prawa UE, oddały też TS oraz sądom, a także innym ciałom politycznym krajowym i europejskim, 

kontrolę nad krajowym procesem tworzenia polityki, z drugiej natomiast, odrzucając nowy porządek 

prawny, i opierając się na postanowieniach konstytucyjnych, w drodze interpretacji ograniczały 

kompetencje TS i UE. Rzec można, że sądy konstytucyjne biorą udział w procesie tworzenia polityki, 

jednakże po to, by zakreślać granice dla transferu kompetencji na poziom UE. 

Unię Europejską, jako złożony system, cechuje szczególny, pluralistyczny charakter, system 

który nie jest oparty na hierarchii lecz na współpracy pomiędzy sądami europejskimi i krajowymi, i w 

którym zarówno sądy Unii jak i sądy państw członkowskich, są, każdy w granicach swoich 

kompetencji, strażnikami prawa UE, granic przyznanych kompetencji i wspólnych europejskich 

                                                                                                                                                         
1072 Zob. wyrok z 14 lutego 2008 r., Dynamic Medien Vertriebs GmbH przeciwko Avides Media AG, sprawa C-
244/06, Zb. Orz. (2008) I-00505, pkt 44. 
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wartości1073. Aby współpraca, o jakiej tutaj mowa, była możliwa, konieczne jest zaakceptowanie 

zasady pierwszeństwa, oraz odejście od zakazu sądowej kontroli konstytucyjności prawa (judicial 

review), jak również od ugruntowanej w państwach członkowskich zasady lex posterior, 

umożliwiającej rozwiązywanie kolizji pomiędzy prawem międzynarodowym i narodowym1074. 

 Należy powiedzieć, że porządek prawny UE zawiera elementy, właściwe konstytucjom państw 

narodowych, zarówno w układzie horyzontalnym (podział kompetencji pomiędzy instytucjami, 

zobowiązanie do ochrony praw podstawowych, zasada niedyskryminacji), jak i w układzie 

wertykalnym (podział kompetencji pomiędzy Unią i państwami członkowskimi, zasada kompetencji 

przyznanych i mechanizm pozwalający na ich kontrolowanie). Natomiast TS przypada funkcja 

konstytucyjna, która sprowadza się do gwarantowania, że Unia nie przekroczy wyznaczonych granic, a 

tym samym nie wkroczy w kompetencje państw członkowskich. Dodać należy, że TS w swoich 

działaniach, odwołuje się do współpracy z sądami państw członkowskich1075, i podobnie jak inne sądy 

konstytucyjne, gwarantuje prawa podstawowe, nadzoruje równowagę konstytucyjną, oraz stanowi 

płaszczyznę dla wymiany argumentów, przede wszystkim zaś ogranicza wykonywanie władzy przez 

organy publiczne. 

W UE mamy do czynienia ze stałym napięciem, potencjalną sytuacją kolizyjną, co więcej, 

traktat ani też prawo pochodne nie wskazuje na to, kto ma ostateczne słowo przy rozwiązywaniu 

kolizji pomiędzy prawem krajowym a prawem UE1076. Z jednej strony można wskazać na sądy 

konstytucyjne, które stojąc na straży porządku konstytucyjnego państwa i nadrzędności konstytucji, 

stawiają tamę przed nieuprawnionym wkraczaniem prawa UE w wewnętrzne porządki prawne, z 

drugiej natomiast, na TS, który stoi na straży jednolitości stosowania prawa UE w wewnętrznych 

porządkach prawnych. Pewnych wskazówek może dostarczyć orzecznictwo TS, mianowicie, z jednej 

strony, orzeczenie w sprawie Simmenthal wraz z zasadą nadrzędności prawa Unii (nie tylko jego 

pierwszeństwa), z drugiej natomiast, orzeczenie w sprawie Kadi, w którym TS powołuje się na zasadę 

autonomii prawa wspólnotowego (podobnie jak to czynią państwa członkowskie w odniesieniu do 

prawa krajowego), dając tym samym argument sądom konstytucyjnym dla dokonywania kontroli 

konstytucyjności prawa UE, przynajmniej pod względem zgodności z prawami podstawowymi. I jak 

zauważa K. Wójtowicz, argument na rzecz dania pierwszeństwa skuteczniejszemu systemowi ochrony 

praw podstawowych jest bronią obosieczną i może być wykorzystany przez sądy konstytucyjne w celu 

                                                 
1073 I. Pernice, Costa v ENEL and Simmenthal: Primacy of European Law [w:] The Past and Future of EU Law. 
The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, M.P. Maduro, L. Azoulai (eds), 
Hart, Oxford 2010, s. 48. 
1074 Zob. A. Stone Sweet, Constitutional Dialogues in the European Community [w:] The European Court and 
national courts – doctrine and jurisprudence. Legal change in Its social context, A.-M Slaughter, A. Stone 
Sweet, J.H.H. Weiler (eds), Hart, Oxford 1998, s. 308. 
1075 Zob. postanowienie z 3 czerwca 1964 r., Flaminio Costa v. E.N.E.L., case 6/64, ECR (1964) 01195, zob. też: 
wyrok z 16 grudnia 1981 r., Pasquale Foglia v. Mariella Novello, case 244/80, ECR (1981) 03045, par. 20, a 
także: wyrok z 25 lipca 2002 r., Unión de Pequeños Agricultores przeciwko Radzie Unii Europejskiej, sprawa C-
50/00 P., Zb. Orz. (2002) I-06677, pkt 42. 
1076 Zob. też: K. Wójtowicz, Sądy … op. cit., s. 7. 
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podważenia zasady pierwszeństwa prawa UE, wówczas gdy uznają, że prawo krajowe dostarcza 

skuteczniejszej ochrony dla praw jednostek1077. Również związanie UE zobowiązaniem poszanowania 

tożsamości narodowej (czytaj: konstytucyjnej) państw członkowskich, prowadzi do sytuacji, w której 

trybunał, podobnie jak i inne instytucje Unii, musi brać pod uwagę stanowisko sądów 

konstytucyjnych, stojących na straży krajowych porządków konstytucyjnych. I tutaj zdaniem FTK, 

zasada kompetencji przyznanych i obowiązek poszanowania tożsamości narodowych, są wyrazem 

oparcia władzy UE na prawie konstytucyjnym państw członkowskich1078. Zatem, podobnie jak TS 

strzeże porządku prawnego UE, tak też sądy konstytucyjne strzegą narodowych porządków 

konstytucyjnych. Konflikt pojawia się również dlatego, że nie została jednoznacznie zdefiniowana 

norma podstawowa z którą winny być zgodne wszystkie inne normy, niezależne od źródła 

pochodzenia, nie powołano też sądu, który by ostatecznie rozstrzygał o zgodności norm 

obowiązujących w systemie1079. Zdaniem K. Wójtwicza, wraz z nowelizacją konstytucji, w wielu 

państwach pojawiły się możliwości odniesienia procesu integracji do klauzul integracyjnych, co z 

kolei daje podstawę do twierdzenia, że wykonywanie zobowiązań unijnych jest obowiązkiem 

konstytucyjnym, czego konsekwencją jest pierwszeństwo prawa UE, oraz uzasadnia tezę, że 

przekazanie kompetencji odbywa się na podstawie konstytucji. Tym samym, w sytuacji stanowienia 

przez unijnego prawodawcę norm sprzecznych z konstytucją, sąd konstytucyjny ma prawo ostatecznie 

ustalić gdzie przebiega granica pierwszeństwa i w jaki sposób rozwiązać problem kolizji z konstytucją 

każdej normy obowiązującej w krajowym porządku prawnym1080. 

Unia Europejska nie jest państwem, chociaż oparta jest na rozwiązaniach typu 

federalistycznego, znajdujących zastosowanie zarówno w strukturach państwowych jak i 

niepaństwowych; Trybunał Sprawiedliwości nie jest de iure sądem konstytucyjnym, chociaż de facto 

pełni funkcje typowe dla sądownictwa konstytucyjnego, strzegąc porządku konstytucyjnego Unii; z 

kolei traktaty pozostają umowami prawa międzynarodowego, natomiast z uwagi na materialną treść, 

można postrzegać je jako akty o randze konstytucyjnej. Unia posiada własne prawo, instytucje, system 

wartości. Nastąpiła więc jakościowa zmiana, powstał nowy, autonomiczny porządek prawny, którego 

podmiotami są nie tylko państwa lecz także obywatele, zmiana, której nie można nie zauważyć, i która 

jest integralnym elementem tej nowej rzeczywistości. Zasady jakie wypracował TS, umożliwiają 

przenikanie prawa UE w systemy prawe państw członkowskich, stając się częścią krajowych 

porządków prawnych, ze wszystkimi tego konsekwencjami, co więcej, prawo UE aspiruje do bycia 

porządkiem nadrzędnym, nie ogranicza się bowiem do samego pierwszeństwa. To z kolei stwarza 

                                                 
1077 Ibidem, s. 22. 
1078 Ibidem, s. 127, zob. też: BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 (Lissabon-Urteil), Rn 234, w którym czytamy: 
„Das europarechtliche Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und die europarechtliche Pflicht zur 
Identitätsachtung sind insoweit vertraglicher Ausdruck der staatsverfassungsrechtlichen Grundlegung der 
Unionsgewalt.“ 
1079 K. Wójtowicz, Sądy … op. cit., s. 6. 
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napięcie i prowadzi do sytuacji kolizyjnych, pomiędzy TS, a sądami konstytucyjnymi. TS uzasadnia 

swoje działania koniecznością jednolitego stosowania prawa UE, z kolei sądy konstytucyjne tym, że 

konstytucja posiada najwyższy status, a ich obowiązkiem jest jej gwarantowanie i właściwe 

wykonywanie. Jest to jedna strona, angażująca prawo i instytucje unijne, ale jest też i druga, 

angażująca aktorów narodowych, w tym sądy konstytucyjne. Państwa członkowskie pozostają 

suwerenami traktatów, nie tylko jako architekci Wspólnot (Unii), lecz także zmian jakim poddawane 

były Wspólnoty a obecnie Unia, państwa ze swoimi tradycjami prawnymi, z systemami wartości, z 

porządkiami prawnymi i konstytucyjnymi, z najwyższym aktem prawnym jakim jest konstytucja, i 

sądownictwem konstytucyjnym stojącym na straży porządku konstytucyjnego. Stawiając tamę dla 

niezakłóconego przenikania prawa UE w wewnętrzne porządki prawne, państwa, w tym sądy 

konstytucyjne, powołują się na konieczność zachowania odpowiedniego standardu ochrony praw 

podstawowych, na działania ultra vires instytucji unijnych, ostatnio zaś na tożsamość narodową, czy 

też konieczność zagwarantowania nienaruszalnego jądra konstytucji – zobowiązanie, które przyjęła 

również UE. A ponieważ nie ma jednej normy referencyjnej (dla Unii będzie to traktat, dla państw 

członkowskich konstytucje), nie ma też ostatecznego arbitra (z jednej strony TS, z drugiej sądy 

konstytucyjne), każdy bowiem jest władny w swej domenie, pozostaje więc dialog, współpraca, 

wymiana argumentów pomiędzy TS i sądami konstytucyjnymi. Dialog pomiędzy jurysdykcjami jest 

widoczny przede wszystkim w procedurze pytań prejudycjalnych, z której coraz częściej korzystają 

sądy, w tym sądy konstytucyjne. Jest bowiem rzeczą sądów konstytucyjnych powoływać się na 

wartości konstytucyjne i na nadrzędność konstytucji, podobnie jak jest rzeczą TS przywoływać cele 

integracji i dostarczać dynamicznej interpretacji prawa UE. 

W tym wielopoziomowym systemie, zdaniem niektórych w systemie multicentrycznym, 

pomimo stałego napięcia oraz widocznej rywalizacji pomiędzy, z jednej strony, sądami 

konstytucyjnymi, z drugiej natomiast, TS UE, prowadzony jest dialog i współpraca, które przeważają 

nad konfliktem (potencjalnym czy rzeczywistym). I pomimo głosów sprzeciwu ze strony sądów 

konstytucyjnych, kwestionujących przenikanie prawa wspólnotowego (unijnego) w krajowe porządki 

prawne, poprzez odwoływanie się do praw podstawowych, tożsamości narodowych, czy zasady 

pierwszeństwa (kwestionując zasadę nadrzędności), o daleko posuniętej woli współpracy i 

prointegracyjnym nastawieniu, świadczy legitymizowanie przez sądy konstytucyjne wspólnych 

działań, mających na celu zaradzenie skutkom kryzysu finansowego i gospodarczego, działań 

wątpliwych prawnie i naruszających jedność prawa unijnego, chociaż uzasadnionych z uwagi na 

wyższy cel, jakim jest stabilizacja finansowa i gospodarcza w strefie euro oraz w całej Unii. Jak 

zostało wykazane, sądy najwyższe i konstytucyjne, początkowo kwestionujące prawo unijne i 

przyjmujące postawę konfrontacyjną, z czasem zmieniły swoje pierwotne nastawienie, głównie w 

                                                                                                                                                         
1080 Wójtowicz K., Rola sądów konstytucyjnych w tworzeniu zintegrowanej europejskiej przestrzeni prawnej [w:] 
Europejska przestrzeń sądowa = L'espace judiciaire européen, A. Frąckowiak-Adamska, R. Grzeszczak (red.), 
wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s . 21. 
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odniesieniu do zasady pierwszeństwa prawa unijnego, tak bardzo kwestionowanej przez sądy włoskie 

czy francuskie. 

Spotykamy się również z sugestią, że sądy konstytucyjne nie mogą stać w konkurencji do TS, 

bowiem inna jest materia ich orzekania, sądy konstytucyjne stoją na straży przestrzegania porządku 

konstytucyjnego, podczas gdy TS zapewnia jednolitość stosowania prawa UE, a zatem nie konkurują 

ze sobą, lecz się uzupełniają. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją różnice stanowisk, i pomimo 

odmiennych wizji integracji, przeważa współpraca i dialog nad konfliktem i rywalizacją. Dziś 

działania koncentrują się bardziej na wypracowywaniu wspólnych zasad, kształtowaniu wspólnej 

przestrzeni prawnej, w połączeniu z poszanowaniem tożsamości narodowych, mamy więc do 

czynienia z przesunięciem od konfliktu do wzajemnego uznania1081. Przyczyn dla tej zmiany można 

upatrywać w tym, że prawo UE dostrzegło te aspekty, które były dotąd pomijane, jak chociażby fakt, 

że traktat stanowi o poszanowaniu przez UE tożsamości narodowych państw członkowskich – 

pojemna formuła, będąca jednocześnie zobowiązaniem kierowanym do unijnego prawodawcy. 

Konkludując, należy przywołać stanowisko Krzysztofa Wójtowicza, zdaniem którego sądy 

konstytucyjne winny wraz z TS współtworzyć europejską przestrzeń prawną, wskazując na granice 

integracji, które następnie winien uwzględniać trybunał, a jeśli już dochodzi do konfliktu, którego nie 

da się rozwiązać z korzyścią dla wszystkich, należy zastosować kryterium skutecznej ochrony 

jednostki1082, innymi słowy, przyjąć rozwiązanie, które będzie w największym stopniu służyło dobru 

jednostki, jako członka lokalnej społeczności, obywatela państwa, przede wszystkim zaś obywatela 

Europy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1081 Zob. M. Claes, M. de Visser, Are You Networked Yet? On Dialogues in European Judicial Networks, 
“Utrecht Law Review”, vol. 8, iss. 2, May 2012, s. 106. 
1082 Zob. K. Wójtowicz, Sądy … op. cit.,  s. 159. 
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