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Domniemanie konstytucyjności a system 
prawny. Analiza porównawcza polskiej 

i słowackiej ustawy zasadniczej

Streszczenie:

W piśmiennictwie szeroko omówiono zagadnienie domniemań prawnych. Nie doczeka-
ły się takiego opracowania domniemania prawnicze. Jednym z nich, ostatnio dość często 
przywoływanym, jest domniemanie zgodności aktu niższego rzędu z konstytucją. Poniż-
sze opracowanie jest próbą wyeksponowania najważniejszych cech domniemania kon-
stytucyjności i uogólnienia tych rozważań dla szerszej grupy narzędzi interpretacyjnych, 
jaką stanowią domniemania prawnicze. Szczególnie zwraca się w tekście uwagę, iż nie 
wymagają one wyraźnej podstawy prawnej – tworzy je doktryna przy pomocy wykład-
ni aktu normatywnego. System prawny ma więc wpływ (choć pośredni) na to, czy i w ja-
kim zakresie będzie możliwe stosowanie w nim pewnych narzędzi interpretacyjnych. 
W tym kontekście autor tekstu stawia pytanie, jak struktura aktów prawnych, relacje 
między nimi i zasady danego systemu oddziałują na posługiwanie się w tym systemie po-
jęciem domniemania konstytucyjności. W tym opracowaniu problem ten został zbadany 
na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji Republiki Słowackiej. 

Słowa kluczowe: domniemanie prawne, domniemanie konstytucyjności, Polska, 
Słowacja

1. Wstęp 

Badając preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji Republiki 
Słowackiej można dojść do wniosku, że powstawały one w podobnych kontekstach 

1  Autor jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie.
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społecznych i politycznych. Na takie wnioski pozwalają deklarowana aksjologia oraz 
prezentowane motywy utworzenia obu tekstów. Podobne spostrzeżenia można poczy-
nić analizując samą strukturę rzeczonych aktów. Znajomość realiów historycznych 
daje jednak świadomość, iż sytuacja obu państw i narodów przypadająca na okres 
powstawania ustaw zasadniczych (dla Polski był to rok 1997, dla Słowacji rok 1992) 
był zgoła odmienny. Tak siła oddziaływania wpływów zewnętrznych, jak i kondycja 
polityczno-gospodarcza obu państw stanowiły czynniki wyraźnie rozróżniające obie 
te sytuacje. Nie można też przemilczeć specyfiki sytuacji słowackiej, która wiązała 
się z powracającymi problemami wewnętrznymi, określanymi później w literaturze 
jako „wojna o myślnik”2. Jednak w dalszym ciągu uprawnionym będzie stwierdzenie, 
że w zakresie podstaw prawotwórczych, zasad legislacji, przyjętych koncepcji procesu 
legislacyjnego, a także zasad wykładni dorobek kontynentalny był wspólnym wy-
znacznikiem dla obu państw. Dzięki temu można rozsądnie tłumaczyć podobieństwa 
w konstrukcji obu ustaw zasadniczych. Tym ciekawsza wydaje się taka możliwość jeśli 
weźmiemy pod uwagę, ż e część rozwiązań przyjętych w obu omawianych tekstach 
to narzędzia nienależące do dobrze opisanych i szeroko znanych rozwiązań – ich 
użycie określa się czasem jako intuicyjne3. W tym opracowaniu zostanie podda-
ne analizie jedno z takich narzędzi, mianowicie zakładany przez obie konstytucje 
wymóg zgodności aktów niższego rzędu z postanowieniami konstytucji. Zjawisko 
to często jest wiązane z konstrukcją określaną w prawoznawstwie jako domniema-
nie konstytucyjności ustaw, a zaliczane jest w poczet innych domniemań/ dyrektyw 
interpretacyjnych (prawniczych). 

2. Analiza struktury Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji 
Republiki Słowackiej 

Figurę, która będzie przedmiotem rzeczonej analizy (domniemanie zgodności z kon-
stytucją), należy opisywać w kontekście przepisów, które mogą stanowić podstawę 
do jej dekodowania i miejsca tych przepisów w danym tekście prawnym oraz sposo-
bie, w jaki to miejsce odpowiada za jej interpretację. W związku z tym należy zbadać 
i porównać strukturę ustaw zasadniczych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Sło-
wacji. Można wyróżnić w tym zakresie wiele podobnych rozwiązań i nieliczne – choć 
znaczące – różnice. 

Wśród podobieństw można wskazać na preambułę, w obu przypadkach utrzymaną 
w podobnie podniosłym tonie i powołującą się na zbieżne wartości i ich źródła, w tym 
kontekst historyczny. Podobieństwem są także zadeklarowane podstawy ustrojowe, 
choć w przypadku polskiej konstytucji mamy do czynienia z szerszą regulacją. Zbieżny 
jest również sposób wyartykułowania w jednym rozdziale podstawowych wolności 
i praw jednostek (drobne różnice dotyczą raczej merytorycznych rozwiązań – przyjętej 
aksjologii niż samej struktury). Kolejne istotne podobieństwo wyraża się w sposobie 

2  K. Skotnicki, Konstytucja Słowacji, Warszawa 2003, s. 21.
3  M. Gutowski, P. Kardas, Domniemanie konstytucyjności a kompetencje sądów, Palestra 2016, nr 5.
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uporządkowania treści dotyczących trójpodziału władz i samorządu terytorialnego 
(odpowiednie regulacje są zorganizowane analogicznie). 

Różnice można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza z nich to postanowienia, które 
występują w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a nie występują w Konstytucji Repu-
bliki Słowackiej; będzie to przede wszystkim Rozdział III polskiej konstytucji („Źródła 
prawa”). Rozdział ten wyróżnia polską ustawę zasadniczą na tle innych i jest rozwiąza-
niem wprowadzającym szczególną jasność i pewność co do zagadnień obowiązywania 
prawa (różnica ta okaże się znacząca dla dalszych rozważań). Drugą kategorię tworzą 
kwestie uregulowane w słowackiej konstytucji, a nieuregulowane w polskiej; do nich 
należy zaliczyć instytucję prokuratury, która to instytucja nie doczekała się miejsca 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trzecia grupa to zagadnienia, w których róż-
nice warunkowane są odmiennościami przyjętego systemu politycznego czy konkret-
nych rozwiązań prawnych, a nie różnym ujęciem formalnym tych samych treściowo 
(merytorycznie) zagadnień.

Dla dalszych rozważań znaczenie będzie miało przede wszystkim niewystępo-
wanie w słowackiej ustawie zasadniczej wyraźnej regulacji określającej hierarchię 
aktów prawnych. W dalszej części wywodu zostanie podkreślone, że to właśnie 
założenie hierarchiczności systemu oraz określenie poszczególnych jego elemen-
tów pozwoli na stosowanie domniemania o zgodności aktu z konstytucją. W tym 
kontekście różnica redakcyjna będzie rozpatrywana jako różnica co do podstawy, 
z której należy wyinterpretować omawiane domniemanie: w przypadku polskiej 
konstytucji będzie to tekst ustawy zasadniczej, dla konstytucji słowackiej – sama 
budowa systemu.

W podobny sposób można analizować strukturę rozdziału pierwszego obu tekstów. 
Zawiera on w sobie najbardziej ogólne postanowienia dotyczące ustroju, systemu po-
litycznego i chronionych wartości, z których to przepisów dekodować można system 
aksjologiczny, jakim posługuje się ustrojodawca. Wiele z przepisów pojawiających się 
w jednej konstytucji, odnajduje swoje odpowiedniki w drugim z omawianych tekstów 
(niektóre w tym samym rozdziale, niektóre w innej jednostce redakcyjnej). Te, które 
będą istotne ze względu na problem badawczy tej pracy, to przepisy art. 7, art. 8 i Roz-
dział III Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy art. 2 i art. 7 Konstytucji 
Republiki Słowackiej. 

Przez pryzmat tych przepisów, jak i wskazanej wcześniej analizy struktury tekstu 
konstytucji, można badać realizację przez każdy tekst zasady nadrzędności konstytucji 
(oraz hierarchiczności danego systemu źródeł prawa), zasady bezpośredniego stosowa-
nia konstytucji oraz założenia o normatywności konstytucji. Wystąpienie tych trzech 
elementów składowych jest bowiem podstawą do skutecznego posługiwania się domnie-
maniem zgodności z konstytucją aktów normatywnych4. Godnym rozważenia będzie 
też problem granic związania organów państwa prawem (przy założeniu, że konstytucja 
jest relewantną częścią systemu prawa). 

4  Ibidem.
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3. Analiza pojęcia domniemania prawniczego

Omówienie domniemania konstytucyjności wymaga najpierw poczynienia pewnych 
zastrzeżeń co do użytego w tym opracowaniu pojęcia domniemania prawniczego (in-
terpretacyjnego). Domniemania prawnicze są to postulowane reguły/ dyrektywy/ zasa-
dy, jakimi należy się kierować głównie w procesie stosowania prawa (wykładni tekstu 
prawnego), stworzone przez doktrynę, przy czym – co do zasady – nie mają one oparcia 
w przepisach prawnych5. O jednym z takich postulatów szeroko wypowiadał się Wró-
blewski, tworząc derywacyjną teorię wykładni tekstu. Określał go jako interpretacyjne 
domniemanie znaczenia języka potocznego6.

Termin „domniemanie zgodności z konstytucją” (lub używane zamiennie „domnie-
manie konstytucyjności”) można rozumieć na cztery sposoby. Można mówić o inter-
pretacyjnym, systemowym, materialno-kompetencyjnym i formalnym rozumieniu 
domniemania konstytucyjności7. W tym opracowaniu omówione zostanie jedynie 
interpretacyjne podejście, częściowo wykorzystane zostanie też podejście systemowe.

Przed analizą pojęcia domniemania konstytucyjności należy wskazać na podstawo-
we cechy domniemań prawniczych (interpretacyjnych) jako kategorii instrumentów, 
którymi posługuje się nauka prawa i organy stosujące prawo.

Domniemania prawnicze, co do zasady, zakładają ich stosowalność w procesie inter-
pretacji (wykładni). Możliwym jest, by specyfika systemu prawnego prowadziła do tego, 
że skutki interpretacji danego tekstu mogą mieć poważne konsekwencje co do jego 
dalszej egzystencji (obowiązywania). I tak na przykładzie systemu polskiego można 
wskazać, iż niepowodzenie w procesie interpretacji tekstu prawnego przez pryzmat 
jego zgodności z konstytucją (czyli orzeczenie o jego niekonstytucyjności), prowadzi 
ostatecznie do usunięcia tekstu z systemu obowiązujących źródeł prawa. 

Drugi element wpływu specyficznych instytucji systemu prawnego na sposób posłu-
giwania się danym domniemaniem prawniczym będzie związany z przebiegiem pro-
cesu stosowania owego domniemania. Będzie to zmuszało do odpowiedzi na pytania: 
jakie podmioty są zaangażowane w proces interpretacji tekstu prawnego przez pryzmat 
jego zgodności z konstytucją, jakie przysługują im kompetencje (w jaki sposób działają) 
i kiedy aktualizują się przesłanki podjęcia przez te podmioty działań odpowiednich dla 
zastosowania danego domniemania. Pojęcie domniemania konstytucyjności pojawiło 
się w Stanach Zjednoczonych. W tym systemie – ze względu na jego specyfikę – wiązało 
się ono z bezpośrednim stosowaniem konstytucji (której normatywnego charakteru 
nikt nie podważał) przez sądy – tak federalne, jak i stanowe. W specyfice systemu pol-
skiego trzeba zwrócić uwagę na istnienie specjalnego podmiotu, któremu przyznano 
moc skutecznego i pełnego stwierdzania zgodności aktów prawa z konstytucją. Jest 
nim Trybunał Konstytucyjny. Jeśli chodzi zaś o postulowane zasady bezpośredniego 

5  A. Grabowski, Siła argumentu interpretacyjnego z prawniczego domniemania języka (znaczenia) po-
tocznego, Zagadnienia Naukoznawstwa 2016, nr 3.

6  J. Wróblewski, Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989, s. 105–109.
7  M. Gutowski, P. Kardas, op.cit.
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stosowania konstytucji przez sądy powszechne, to pozostaje to kwestią sporną. Różnice 
między systemem polskim a amerykańskim nie są jednak związane z „różnymi rodza-
jami” domniemań konstytucyjności, tyko ze specyfiką systemów prawnych, w których 
chcemy to samo narzędzie interpretacyjne stosować.

Jak podkreśla Radziewicz8, domniemanie konstytucyjności tym różni się od innych 
domniemań, że jego wzruszenie ma ogromną moc i nieważkie skutki dla danego tekstu 
prawnego. Należy jednak powtórzyć za autorem, że także samo istnienie domniemania 
ma ogromne znaczenie: stwierdza ono od strony pozytywnej, że tekst ma moc obowią-
zującą i wiążącą. Tylko wtedy można mówić o skutecznym prawodawstwie i wyznaczać 
granice dla trójpodziału władz i rozkładu sił w ramach tego podziału – domniemanie 
konstytucyjności jest przejawem sędziowskiej powściągliwości przy wywodzeniu ne-
gatywnych skutków wobec legislatury i jej działań9.

Jeśli będziemy badać rzeczone domniemanie w sposób idealizacyjny (zakładając 
możliwość stworzenia idealnie spójnego i zupełnego systemu prawnego), to należy je 
wiązać z innymi domniemaniami/ założeniami. Pozostanie ono w zbieżności z do-
mniemaniem racjonalności prawodawcy, niesprzeczności systemu i jego zupełności. 

Pojęcie domniemania konstytucyjności jest w piśmiennictwie przedstawiane za-
zwyczaj jako element, któremu należy zaprzeczyć w postępowaniu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym. W związku z tym szczególną uwagę poświęca się skutkom derogacyj-
nym, jakie w sferze obowiązywania aktów prawnych mogą się pojawić na końcu tego 
procesu. Chodzi tu przede wszystkim o wskazanie momentu, kiedy akt normatywny 
przestaje obowiązywać i opisanie zasad stosowania danego tekstu po stwierdzeniu 
jego niekonstytucyjności, a przed jego formalnym uchyleniem (czyli opisanie zjawiska 
niekorzystania przez akt normatywny z przywileju domniemania konstytucyjności). 
Choć jest to ciekawy i istotny problem, to nie jest to zagadnienie tego opracowania 
i w tym miejscu wystarczy jedynie jego zasygnalizowanie. Celem badawczym tej pracy 
jest przede wszystkim wskazanie na aspekt formalny – strukturalny tegoż domniema-
nia, szczególnie w kontekście podstaw, z których jest on wywodzony. Analiza zostanie 
przeprowadzona w oparciu o tekst polskiej i słowackiej ustawy zasadniczej, ze względu 
na tożsamość (lub przynajmniej spore podobieństwo) rozwiązań przyjętych w obu tek-
stach (w aspekcie merytorycznym), ale znacznie różniących się ze względu na kwestie 
budowy i systematyki. 

4. Rekonstrukcja pojęcia domniemania konstytucyjności 

Przed dokonaniem analizy porównawczej przepisów obu omawianych tu ustaw zasad-
niczych należy zrekonstruować podstawowe założenia, które składają się na pojęcie 
prawniczego domniemania zgodności z konstytucją (ze szczególnym uwzględnieniem 
przesłanek aktualizacji obowiązku/ możności aplikowania tegoż domniemania wzglę-
dem danego aktu normatywnego).

8  P. Radziewicz, Wzruszenie „domniemania konstytucyjności” aktu normatywnego przez Trybunał Kon-
stytucyjny, Przegląd Sejmowy 2008, nr 5.

9  Takie stanowisko przyjął Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2007 roku, K36/06.
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Możliwość rozsądnego mówienia o konieczności interpretacji przepisów prawa 
zgodnie z konstytucją istnieje jedynie w takim systemie, który zakłada hierarchicz-
ność tego systemu. Hierarchia systemu źródeł prawa musi z kolei ustalać jednoznacz-
ne relacje między różnymi typami aktów normatywnych oraz reguły rozstrzygania 
potencjalnych konfliktów między poszczególnymi jednostkami redakcyjnymi. Rodzi 
się pytanie, jak szczegółowa musi to być systematyka, tj. czy musi ona rozwiązywać 
wszystkie te problemy i czy wystarczy, by dla aplikacji domniemania zgodności z kon-
stytucją jedynie pozycja ustawy zasadniczej była jasno określona i zdefiniowana. O ile 
taki system byłby możliwy do wyobrażenia ze względu na sam status konstytucji, o tyle 
tworzyłby on niewspółmierne problemy przy samym stosowaniu przepisów wynika-
jących z aktów niższego rzędu. To ostatnie zjawisko zakończyłoby się wytworzeniem 
faktycznej (nieopartej w przepisach prawnych i niejako samoistnej) hierarchii aktów 
prawnych, której istnienia zakazywałaby najprawdopodobniej sama konstytucja (jako 
zjawiska niewywodzącego się z zasady państwa prawa), a więc ujawniłoby to patolo-
giczną słabość ustawy zasadniczej. 

Uznanie, iż istnieje jakiś hierarchiczny system źródeł prawa z jednym aktem nad-
rzędnym wobec pozostałych, pozwala wskazać w tym akcie nakaz tworzenia pozosta-
łych aktów prawnych w zgodzie z treścią ustawy zasadniczej. Taki nakaz ma charakter 
performatywny w tym sensie, że sam nadrzędny akt nadaje sobie szczególną moc. 
To właśnie dzięki takiemu przepisowi (zbiorowi przepisów) doktryna może utworzyć 
domniemanie zgodności z konstytucją. Jedynie jeśli istnieje norma skutecznie naka-
zująca tworzenie aktów prawnych w zgodzie z konstytucją, to w praktyce może być 
stosowane (w procesie wykładni tekstu prawnego) powyższe domniemanie. 

Szczególna moc takiej interpretacji nie oznacza, by domniemanie wynikające z dane-
go przepisu konstytucyjnego nie mogło zostać obalone. Wiąże się to raczej ze skutkami, 
jakie mogą zostać wywołane wzruszeniem tego domniemania. Dla swej skuteczności 
powinno ono bowiem wywierać wystarczająco silne następstwa. Wiąże się to z tym, 
by w sposób skuteczny zdyscyplinować ciało odpowiedzialne za tworzenie aktu praw-
nego (ustawodawcę), dla którego „nieopłacalnym” będzie tworzenie regulacji narażo-
nych na uchylenie w wyniku stwierdzenia ich niezgodności z konstytucją. 

Nakaz tworzenia przepisów zgodnych z założeniami konstytucji to nakaz skiero-
wany do prawodawcy. Domniemanie zgodności przepisów z konstytucją będzie więc 
odbiciem lustrzanym tego nakazu i będzie się objawiało nie w procesie tworzenia prawa, 
ale – co podkreślano już wielokrotnie powyżej – w procesie stosowania prawa, głównie 
w procesie interpretacji (wykładni) przepisów. Zjawisko to zaobserwujemy w działal-
ności sądów, zarówno przy pozytywnym stwierdzaniu obowiązywania danego prze-
pisu, jak i przy wykazywaniu w specjalnej procedurze jego niezgodności z konstytucją 
i odmowie jego stosowania. 

Jako domniemanie prawnicze (a nie prawne), domniemanie zgodności aktu norma-
tywnego z konstytucją ma być utworzone przez doktrynę. „Zakotwiczenie” w przepisie 
konstytucyjnym, o którym była mowa wcześniej, ma stanowić podstawę dla zdekodo-
wania danego założenia, ale nie ma ono formułować bezpośrednio danej dyrektywy. 
Z przepisów art. 7 i art. 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika bezpośrednio 
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założenie o normatywności konstytucji, zasada nadrzędności konstytucji oraz zasada 
bezpośredniego stosowania przepisów konstytucji. Z tych trzech dyrektyw i próby za-
chowania spójności wewnętrznej systemu rekonstruuje się powyżej wskazane założenia. 
O tym, jak istotnym ogniwem dla zachowania tej spójności jest dane domniemanie, 
świadczy m.in. powoływanie się na nie w orzecznictwie sądów. 

W przypadku domniemania zgodności z konstytucją i przyjętego w tym opraco-
waniu znaczenia tego terminu charakterystycznym będzie też powiązanie stosowa-
nia (aplikowania) tegoż domniemania przez specyficzny organ. Tak jak zaznaczono 
na wstępie, polskie rozumienie ustalania konstytucyjności danego aktu prawnego 
ma odbywać się głównie przez pracę Trybunału Konstytucyjnego. O ile budzi wąt-
pliwości, czy zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji wyrażona w art. 8. KRP 
dotyczy także bezpośredniego stosowania Konstytucji przez sądy powszechne (co nie 
jest sporne w systemie rozproszonej kontroli konstytucyjności, jaki został przyjęty 
w systemie amerykańskim), o tyle nie jest kwestią kontrowersyjną, czy uprawnienie 
takie znajduje się w kognicji Trybunału Konstytucyjnego. 

Ponadto domniemania prawnicze, tak jak domniemania prawne, zakładają pewną 
fikcję. Oczywiście znacznie silniej widać to na przykładach domniemań prawnych. 
Jednak również wobec domniemań prawniczych można stwierdzić, iż mają one taką 
moc performatywną, jednak nie dotyczy ona stwarzania nowych bytów, co raczej 
modyfikowania cech bytów istniejących (nie w tak istotnym zakresie, jak przy do-
mniemaniach prawnych). Godna podkreślenia jest też funkcja, jaką mają spełnić 
domniemania prawnicze. Określa się ją jako dostarczenie argumentów za określonym 
znaczeniem normy. 

5. Domniemanie konstytucyjności na przykładzie polskiego i słowackiego 
systemu prawnego

Cechą domniemań prawniczych, która zdaniem doktryny odróżnia je od domniemań 
prawnych, jest brak ich zakorzenienia w akcie normatywnym. Należy jednak z całą 
stanowczością podkreślić, iż nie chodzi tu o zupełny brak jakichkolwiek sygnałów 
sugerujących możliwość wyinterpretowania (czy to z poszczególnych przepisów, czy 
np. z budowy systemu prawnego albo szczególnych cech instytucji danego systemu) 
takich dyrektyw. Co więcej, dokonanie takiej interpretacji i wywodzenie z niej skutków 
prawnych bez jakiegokolwiek oparcia w przepisach byłoby niezgodne z podstawami 
aksjologicznymi systemu polskiego – głównie z zasadą zaufania obywateli do państwa 
i określoności prawa. Zdarza się, że właśnie zasady ogólne przyjęte w danym środowi-
sku prawnym są tymi, z których wyprowadza się dane domniemania interpretacyjne. 
Może się jednak zdarzyć, że bodźców do przeprowadzenia danego rozumowania będzie 
więcej i będą one bardzo wyraźnie powiązane z aktem normatywnym. 

Gdy idzie o domniemanie zgodności z konstytucją, możemy mówić o tym drugim 
przypadku. Głównie sama konstytucja wprowadza, jako mechanizmy obronne, pewne 
postanowienia, z których klarownie i stanowczo wynika rzeczone domniemanie. Zasady 
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konstytucyjne, o których tu mowa, to zasada normatywności konstytucji, zasada bez-
pośredniego stosowania konstytucji oraz nadrzędności konstytucji – art. 7 i art. 8 oraz 
art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Można z nich z łatwością wyprowadzić 
kilka założeń opisanych wcześniej, a stanowiących konstytutywne elementy domnie-
mania konstytucyjności. 

5.1. Normatywność konstytucji

Jeżeli normy konstytucyjne miałyby charakter ogólnych deklaracji i nie pozwalały wy-
ciągać konsekwencji prawnych dla indywidualnych podmiotów, to nie można by było 
sensownie mówić o związaniu przepisami konstytucyjnymi innych aktów prawnych, 
które właśnie takie normy ustanawiają. Umiejscowienie konstytucji wśród źródeł pra-
wa ma sens tylko wtedy, jeśli będziemy dekodować z jej przepisów normy w takim 
samym zakresie, jak w przypadku innych aktów normatywnych. Choć czasem podaje 
się w wątpliwość bezpośredniość stosowania konstytucji (o czym poniżej), o tyle nie 
ma wątpliwości co do jej normatywnego charakteru. To w konstytucji upatruje się 
umocowania do działania organów państwa, jak i zabezpieczeń i gwarancji podsta-
wowych praw i wolności obywatela. Naruszenie – czy to tych pierwszych, czy dru-
gich – może skutkować uruchomieniem mechanizmów pozwalających na skuteczną 
ochronę (mechanizmów tak konstytucyjnych, jak i ustawowych). Nie pozostawia jednak 
wątpliwości, że w tych procesach ochronnych należy powołać się na postanowienia 
wynikające wprost z konstytucji (czy to przydające kompetencji organom, czy ekspo-
nujące prawa jednostki). Tak rozumiana normatywność (czyli jako związanie organów 
normami wynikającymi z konstytucji) w Konstytucji Republiki Słowackiej wynika 
wprost z art. 2 ust. 2. Dla Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej można odczytywać 
tę cechę z art. 7, odczytywanego przez pryzmat art. 87 – organy władzy publicznej 
zobowiązane są do działania na podstawie i w granicach prawa, a aktem należącym 
do prawa (systemu prawnego) jest także Konstytucja. 

5.2. Nadrzędność konstytucji

Nie ma problemu z udowodnieniem twierdzenia o nadrzędności konstytucji w syste-
mie polskim – jej status jest wprost określony w art. 8 ust. 1. Można mieć wątpliwości 
co do Konstytucji Republiki Słowackiej, szczególnie iż ten akt normatywny nie doczekał 
się zbiorczej i skondensowanej regulacji dotyczącej źródeł prawa, tak jak polska ustawa 
zasadnicza. W przypadku więc słowackiej konstytucji, należy odwoływać się do całości 
tekstu, jak i w ogóle całego systemu. Jednej z takich wskazówek można upatrywać w re-
gulacji art. 2 ust. 2, który to nakazuje w pierwszej kolejności przestrzegać Konstytucji, 
dalej ustaw. Ponadto podstawą prawną kompetencji organów państwa ma być właśnie 
Konstytucja, a skoro to organy państwa mają być odpowiedzialne za tworzenie ustaw, 
to nie pozostawia wątpliwości, że i ustawy – jako wytwór organów państwa – muszą, 
tak jak one same, pozostawać pod „zwierzchnictwem” Konstytucji.
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5.3. Hierarchia systemu prawa

Dla ustalenia powyżej wskazanego przymiotu konstytucji należy poczynić jeszcze jedno 
zastrzeżenie. Dopiero jeśli poszczególne kategorie źródeł prawa mają moc większą niż 
inne (czyli istnieje hierarchia aktów normatywnych), można mówić o znajdowaniu 
się jakiegoś aktu na szczycie tej hierarchii, czyli o jego nadrzędności. I dopiero o akcie 
nadrzędnym można mówić, że jego pozycja może wymuszać, aby inne akty, jako akty 
„podporządkowane”, pozostawały z nim w zgodzie. W innym przypadku trudno byłoby 
nadać sens przydanie takiej siły jednemu aktowi nad drugim (a w perspektywie syste-
mu prawnego byłoby to niezgodne z zasadą państwa prawa). Dlatego należy uprzednio 
wykazać istnienie hierarchii aktów prawa, by następnie wskazać na istnienie jednego 
nadrzędnego aktu w tej hierarchii – konstytucji. Hierarchia systemu prawa – jako 
założenie aprioryczne dla dalej podjętych tu rozważań – wypływa w przypadku Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z art. 8. ust. 1. W przypadku Konstytucji Republiki 
Słowackiej można rekonstruować tę hierarchię, a przynajmniej stwierdzić jej istnienie 
bez ustalania poszczególnych jej składników i powiązań między nimi, na podstawie 
art. 7, mówiącego o wyższej lub niższej pozycji danego aktu w systemie. 

5.4. Bezpośredniość stosowania konstytucji

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 8 ust. 2 stanowi, iż jej przepisy stosuje 
się bezpośrednio, chyba że sama stanowi inaczej. Nie są bezpodstawne wątpliwości 
co do owego bezpośredniego stosowania przepisów konstytucyjnych, szczególnie, gdy 
weźmiemy pod uwagę szerokość i ogólnikowość poszczególnych postanowień konsty-
tucyjnych (czasem określanych jako deklaracji). Najlepszą ilustracją tych wątpliwości 
jest ostrożność, z jaką sądy powołują się wyłącznie na przepisy konstytucyjne jako 
na podstawę praw przysługujących jednostce. W Konstytucji Republiki Słowackiej brak 
jest takiej formalnej podstawy, wskazującej na możliwość bezpośredniego stosowania 
norm konstytucyjnych. Można jednak je wyinterpretować ze zwrotów „na podstawie” 
i „w ramach” użytych w art. 2 ust. 2. Pierwszy sugeruje, że ustawa zasadnicza może 
stanowić podstawę pewnych norm (w tym przypadku norm kompetencyjnych). W po-
łączeniu z drugim określeniem otrzymujemy nie tylko umocowanie do działania, ale 
także jego zakres (kształt), co pozwala na odczytywanie z przepisów Konstytucji kon-
kretnych nakazów/ zakazów (norm postępowania w danej sytuacji). Ustalenie bezpo-
średniości stosowania konstytucji ma znaczenie w tym opracowaniu dla określenia, czy 
zaistniała możliwość przyjęcia domniemania zgodności z konstytucją, czyli możliwość 
wyciągania konsekwencji prawnych z przepisów samej konstytucji. Gdyby tak nie było, 
to jej „nadrzędność” byłaby jedynie pozorna. 

5.5. Związanie organów

Należy zasygnalizować jeszcze jeden problem, Aby egzekwowanie nakazu zgodności 
aktów normatywnych niższego rzędu z konstytucją było skuteczne, trzeba wprowa-
dzić przepisy zakładające mechanizm pociągania do odpowiedzialności organy odpo-
wiedzialne za tworzenie tych innych aktów (nie jest to przedmiot tego opracowania), 
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a wcześniej wyraźnie wyartykułować nakaz stanowienia prawa zgodnie z tym założe-
niem. Warunek ten spełniony jest dla Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art. 7, 
w Konstytucji Republiki Słowackiej – w art. 2 ust. 2. 

6. Zakończenie

Pojęcie domniemania konstytucyjności jest zazwyczaj przywoływane w doktrynie 
jako instrument służący wyjaśnianiu pewnych zjawisk w systemie prawnym. Brak 
jednak tym przywołaniom jednolitej siatki pojęciowej, charakterystycznej dla danego 
narzędzia. Wiąże się to z niewykształceniem w systemie koherentnych mechanizmów 
aplikowania rzeczonego domniemania. Analiza porównawcza Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Konstytucji Republiki Słowackiej pozwala stwierdzić, że pomijając 
merytoryczne rozwiązania systemu, sama jego struktura ma wpływ na sposób wyko-
rzystywania założenia konstytucyjności w procesie wykładni tekstu prawnego. Można 
więc przypuszczać, iż zbadanie samego formalnego aspektu systemu prawnego i owego 
domniemania interpretacyjnego pozwoli na orzeczenie, czy są one na tyle przystające, 
by skutecznie prowadzić interpretację aktów normatywnych. 

*  *  *

The presumption of Constitutionality and Legal System. 
The Comparative Analysis of Polish and Slovak Constitutions

The issue of legal presumption has been profoundly discussed in the Polish legal doctrine. 
However, no deep study has covered the juristic presumptions. One of them, called the pre-
sumption of constitutionality, has been widely discussed recently. This article aims to em-
phasise the most important features of the presumption of constitutionality in order to apply 
them to the other interpretative tools. In particular, the author focuses on the basis of juris-
tic presumptions. It is the whole act, from which those juristic presumptions are interpret-
ed, no explicit provision is deemed necessary. Legal system may influence, though indirect-
ly, the use of interpretative tools. The author poses a question how the structure of legal acts, 
the relation between them, as well as the rules of a particular legal system determine the ap-
plication of the presumption of constitutionality in the respective legal systems. The analysis 
of the problem in question was based on the examination of the Constitution of the Republic 
of Poland and the Constitution of the Slovak Republic.
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