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Wstęp 
 

Czy w warunkach pluralizmu prawnego łączne stosowanie przez polski sąd prawa 

krajowego, międzynarodowego i unijnego1, zachowujące zgodność z normami każdego z 

wymienionych porządków, jest możliwe? Sądy krajowe pozostają główną instytucjonalną siłą 

odpowiedzialną za stosowanie prawa międzynarodowego i unijnego. Wydają one wielokrotnie 

więcej rozstrzygnięć opartych o treść norm prawa międzynarodowego niż ich międzynarodowe 

odpowiedniki2. To, czy prawo międzynarodowe będzie zdolne do pełnienia swoich funkcji – 

łagodzenia konfliktów i stabilizowania stosunków międzynarodowych – lub też słowami G. 

Teubnera i P. Kortha: „zamiany konfliktów w dające się rozstrzygnąć kwestie prawne”3 – w 

istotnej mierze zależy więc także od tego, czy sądy krajowe będą w stanie sprostać wyzwaniom 

pluralizmu prawnego. 

Pluralizm prawny to jedno z wielu pojęć, za pomocą których – już od lat 90-tych XX 

wieku4 – opisywane są zmiany paradygmatu prawa w społeczności międzynarodowej, którym 

towarzyszyło wzmożenie interakcji między poziomem krajowym i międzynarodowym. Jak 

skonstatował, uważany za „ojca pluralizmu prawnego” Neil MacCormick na kanwie wyroku 

FTK w sprawie Maastricht-Urteil5: „Ten splot systemów prawnych, wzajemnie uznających 

                                                             
1 Wnioski rozdziału pierwszego pracy doprowadzą do opowiedzenia się za względną autonomią prawa UE, a więc 

założeniem, że stanowi ono w dalszym ciągu część prawa międzynarodowego. W tej perspektywie prawo UE 

postrzegane jest jako, bardzo szczególny, ale jedynie jeden z wielu podsystemów prawa międzynarodowego. 

Zachowanie pełnej konsekwencji mogłoby zatem podpowiadać modyfikację tytułu pracy, przez wskazanie na 

stosowanie „prawa krajowego, międzynarodowego w tym unijnego”. Biorąc jednak pod uwagę, iż dokonane 

rozstrzygnięcie dotyczące relacji stanowi dopiero wynik rozważań pracy, zdecydowano się na tytuł w obecnym 
brzmieniu. W dalszej części pracy dla określenia prawa międzynarodowego z wyłączeniem prawa UE – w celu 

ich porównania – używane będzie pojęcie prawa międzynarodowego sensu stricte, lub określenie klasyczne prawo 

międzynarodowe. Określenie „klasyczne prawo międzynarodowe” w niniejszej pracy będzie służyć jedynie 

zestawieniu praw międzynarodowego sensu stricte z prawem unijnym. W innym znaczeniu termin „klasyczne 

prawo międzynarodowe” odnoszony jest do etapu rozwoju prawa międzynarodowego, por. J. Barcik, T. Srogosz, 

Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2019, s. 11-20. 
2 A. Nollkaemper, National Courts and the International Rule of Law, Oxford 2011, s. 14. W kontekście prawa 

unijnego M. Baran określa jurysdykcję sądów krajowych jako forum naturale prawa unijnego. M. Baran, 

Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa 2014, s. 31l. Z zastrzeżeniem 

pewnych różnic ilościowych i jakościowych, określenie to wydaje się adekwatne także dla klasycznego prawa 

międzynarodowego. 
3 Stwierdzenie autorów dotyczyło funkcji prawa jako takiego, por. G.Teubner, P. Korth, Two Kinds of Legal 

Pluralism: Collision of Transnational Regimes in the Double Fragmentation of World Society [w:] Regime 

Interaction in International Law: Facing Fragmentation, red. M. A. Young, Oxford 2010, s. 32. 
4 Pojęcie pluralizmu prawnego funkcjonowało w obrębie antropologii prawa już znacznie wcześniej. Wkładu N. 

MacCormicka można dopatrywać się we wprowadzeniu perspektywy pluralizmu prawnego do „centrum 

uniwersum prawa publicznego”, tak: P. F. Kjaer, Claim-making and paralel universes: legal pluralism from 

Church and empire to statehood and the European Union [w:] Research Handbook on Legal Pluralism and EU 

Law, red. G. Davies, M. Avbelj, Cheltenham 2018, s. 11. Więcej na temat genezy pojęcia i oryginalnych 

kontekstów, których badaniem zajmował się pluralizm prawny zob. rozważania na s. 51 i nast. 
5 Wyrok FTK z 12.10.1993, (2 BvR 2134, 2159/92), BVerfGE 89, 155 (Maastricht-Urteil). 
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swoje obowiązywanie, jednak na różnych podstawach, stwarza fundamentalne wyzwanie dla 

naszego rozumienia prawa.”6. Owo fundamentalne wyzwanie – i jednocześnie sedno 

pluralizmu prawnego – stanowi problem kolizji między normami pochodzącymi z różnych 

porządków prawnych. Tego rodzaju – międzysystemowe – kolizje nie znajdują bowiem reguł, 

które pozwalałyby na ich rozstrzygnięcie, przy zachowaniu zgodności z prawem rozumianym 

w sposób całościowy. Każda decyzja oznacza zatem delikt w ramach jednego z kolidujących 

porządków. Ten „konflikt tragiczny” sprawia, że pluralizm prawny często postrzegany jest w 

dość fatalistyczny sposób7 – jako nieuchronne i śmiertelne zagrożenie dla spójności i stabilności 

prawa, rozumianego całościowo.  

Na tym tle aktualne staje się, postawione w pierwszym zdaniu, główne pytanie 

niniejszej pracy – czy łączne stosowanie prawa pochodzącego z różnych porządków prawnych, 

zachowujące zgodność z normami każdego z porządków, jest w ogóle możliwe? Trudne 

położenie adresata pytania – polskich sądów polega na tym, iż nie mogą one uchylić się od 

odpowiedzi. Szczególny charakter pozycji sądów wobec pluralizmu prawnego objawia się w 

tym, iż nie dysponują one (przynajmniej w polskim porządku prawnym) możliwością 

rozstrzygnięcia o charakterze non liquet – wstrzymania się od decyzji ze względu na brak 

normy umożliwiającej rozstrzygnięcie kolizji, „polityczny” charakter rozstrzygnięcia czy 

jakikolwiek inny powód8. W sferze oceny prawnej, inaczej niż w przypadku ustaleń 

faktycznych, sądy nie mogą także poprzestać na stwierdzeniu, iż strona, na której spoczywał 

ciężar dowodu, tego ciężaru nie udźwignęła. W tym sensie sądy stają z jednej strony przed 

„przymusem decyzyjnym”9, a z drugiej strony – brakiem narzędzi pozwalających na 

zachowanie zgodności z, rozumianym w sposób całościowy, prawem. 

Zarysowany stan rzeczy wymaga więc podjęcia próby, słowami E. Łętowskiej: „ (…) 

opracowania narzędzi umożliwiających współistnienie: rozwiązywania kolizji, łagodzenia 

konfliktów – bez naruszania samej zasady dzielenia się zajętym polem przez kilka 

                                                             
6 N. MacCormick, Questioning Sovereignty: Law, State, and Nation in the European Commonwealth, Oxford 
1999, s. 102. 
7 Por. dalsze rozważania, s. 38 i nast. 
8 Stanu tego nie zmieniają istniejące rozwiązania na gruncie obowiązujących przepisów procedury karnej, 

cywilnej. Ich zastosowanie – warunkowane wagą lub zawiłością sprawy – ewentualnie pozwala na przesunięcie 

ciężaru rozstrzygnięcia sprawy na inny sąd lub inny skład sądu, por. m.in. art. 25 § 2 k.p.k, art. 28 § 3 k.p.k., art. 

47 § 4 k.p.c. 
9 Sytuację sądów dobrze oddaje opisywana przez L. Leszczyńskiego właściwość sądowej interpretacji określana 

jako perspektywa decyzyjna, lub proceduralny nakaz podjęcia decyzji. L. Leszczyński, Prawo międzynarodowe w 

sądowej wykładni operatywnej – teoretyczne aspekty wpływu na przebieg i wyniki wykładni [w:] Zapewnienie 

efektywności orzeczeń międzynarodowych w polskim porządku prawnym, red. A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 63. 
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ośrodków.”10. Celem pracy jest zatem stworzenie modelu – spójnej propozycji, będącej tego 

rodzaju narzędziem, służącym rozstrzyganiu przez polskie sądy problemów towarzyszących 

konieczności łącznego stosowania prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego (dalej: 

„łączne stosowanie”, „model”). Taki sposób określenia celu pracy, właśnie jako zbudowania 

modelu, ma swoje uzasadnienie. Krytycznej analizie i propozycji częściowej modyfikacji 

(swojego rodzaju „przemodelowania”) zostaną bowiem poddane niektóre z podstawowych 

konstrukcji teoretycznych, dotyczących stosowania prawa międzynarodowego i unijnego w 

prawie krajowym. Opisane podejście daje szansę na uzupełnienie perspektywy o nowe 

rozwiązania, które w świetle obecnie stosowanych konstrukcji są trudno dostrzegalne lub nawet 

niewidoczne. Jak zauważa S. Lewandowski: „Spośród licznych funkcji, jakie przypisuje się 

modelom, szczególne znaczenie z prawniczego punktu widzenia ma ułatwianie poprzez 

odpowiednio skonstruowany model zrozumienia konkretnych procesów. Model, służąc 

pomocą w konstruowaniu teorii, może równocześnie stanowić element łączący teorię z 

praktyką”11 Ujęcie wniosków pracy w ramy modelu – jako „uproszczonego wyidealizowanego 

fragmentu badanej rzeczywistości”12 – ma zatem walor porządkujący i służy spójności 

formułowanej propozycji. 

Wybór tematu pracy uzasadnia fakt, iż mimo bogatej literatury przedmiotu dotyczącej 

problematyki relacji między porządkami prawnymi, dotychczasowe analizy dotyczące m.in. 

problemu międzysystemowych kolizji koncentrowały się raczej wokół perspektywy sądu 

konstytucyjnego, niż sądu sprawującego wymiar sprawiedliwości w sprawach 

indywidualnych13. Decyzję co do tematu pracy uzasadnia także wielka różnorodność koncepcji 

teoretycznych w zróżnicowany sposób opisujących relacje między porządkami prawnymi, 

które nie były dotąd przekrojowo analizowane z perspektywy polskiego sądu14. Aktualność 

                                                             
10 E. Łętowska, Multicentryczność systemu prawa i wykładnia jej przyjazna [w:] Rozprawy prawnicze. Księga 

pamiątkowa M. Pazdana, Kraków 2005, s. 1130. 
11 S. Lewandowski, Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej, Warszawa 2015, s. 116. 
12 Ibidem, s. 115. Na temat roli i rodzajów modeli w nauce zob. Stanford Encyclopedia of Philosophy hasło: Models 

in Science https://plato.stanford.edu/entries/models-science/#SemaModeRepr (ostatni dostęp z dnia 14.01.2023). 
13 Zob. przypis nr 777. 
14 Przedmiotem pogłębionych analiz, do których sięgano w ramach pracy, były natomiast poszczególne koncepcje 

dotyczące relacji między porządkami prawnymi. W tym kontekście badane były w szczególności koncepcje 

pluralizmu prawnego, zob. m.in. A. Sołtys, Pluralistyczna koncepcja relacji prawa UE i prawa krajowego wobec 

współczesnych wyzwań dla europejskiego porządku konstytucyjnego, PiP 2021, nr 4, s. 3-21; A. Kustra, Koncepcje 

pluralizmu prawnego a problem ustalenia ostatecznego strażnika legalności prawa w Unii Europejskiej, RPEiS, 

rok LXX, zeszyt 1, 2008, s. 57-72; A. Kalisz, Multicentryczność systemu prawa polskiego a działalność 

orzecznicza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, RPEiS, rok 

LXIX, z. 4, 2007, s. 35-49. W odniesieniu do koncepcji Global Admistrative Law zob. min. P. Szwedo, Global 

administrative law through the Polish lens: From practice to theory, Int’l J. Con. Law., Volume 13, Issue 1, 

January 2015, s. 156-179; R. Kwiecień, Podmiotowość prawnomiędzynarodowa państwa w dobie multilevel global 

https://plato.stanford.edu/entries/models-science/#SemaModeRepr
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tematu rozprawy potwierdza stale eskalujący spór o relację prawa międzynarodowego w tym 

prawa UE i Konstytucji, rolę integracji europejskiej oraz rozumienie suwerenności państwowej. 

Wzrost temperatury konfliktów na linii prawo krajowe, międzynarodowe i unijne powoduje, że 

dotąd „uśpione”, mniej intensywnie analizowane problemy interpretacyjne, budzą się i 

ujawniają ze zdwojoną mocą.  

Przy tak określonych założeniach tezę pracy należy sprowadzić do pozytywnej 

odpowiedzi na pytanie postawione w pierwszym zdaniu wstępu: czy w warunkach pluralizmu 

prawnego łączne stosowanie przez polski sąd prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego, 

zachowujące zgodność z normami każdego z wymienionych porządków, jest możliwe? 

Hipotezę badawczą – rozumianą jako „przypuszczenie lub pomysł rozwiązania problemu 

naukowego”15 stanowi zatem możliwość zaproponowania modelu łącznego stosowania prawa 

krajowego, międzynarodowego i unijnego, służącego jako skuteczne narzędzie rozstrzygania 

wyłaniających się konfliktów normatywnych.  

Przyjęte w pracy podejście ma więc charakter pragmatyczny16, a jego zamierzony efekt 

– model łącznego stosowania norm pochodzących z różnych porządków prawnych ma 

znaczenie praktyczne (sens aplikacyjny)17. Przyjęta perspektywa polskiego sądu uzasadnia 

metodologiczny wybór dogmatyki prawniczej, opisywanej przez R. Alexy’ego w „Teorii Praw 

Podstawowych” jako dyscypliny praktycznej zajmującej się interpretacją obowiązującego 

prawa właśnie z perspektywy sądu18. Ograniczenie do „patrzącej oczami sądu” tradycyjnej 

dogmatyki prawniczej, skoncentrowanej wyłącznie na normach prawnych19, podlegające 

                                                             
governance i responsibility to protect – ciągłość czy zmiana paradygmatu? [w:] Podmiotowość w prawie 
międzynarodowym, red. B. Mielnik, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Wrocław 2013, s. 54-62. 
15 R. A. Stefański, Metodyka przygotowania rozprawy doktorskiej [w:] Metodologia dysertacji doktorskiej dla 

prawników. Teoria i praktyka, red. H. Izdebski, A. Łazarska, Warszawa 2022, s. 153. 
16 J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. J. Gilewicz, 

Kraków 2013, s. 36. 
17 R. A. Stefański, op. cit., s. 150. 
18Jak wyjaśnia Alexy: „Dla praktyki kluczowym pytaniem jest to, co przy założeniu pozytywnie obowiązującego 

prawa w konkretnym przypadku jest prawidłową decyzją. (…) pytanie wiodące brzmi: co należy uczynić w 

prawdziwych, czy też wymyślonych przypadkach. Pytanie to zadaje się z perspektywy odpowiadającej 

perspektywie sędziowskiej.”, R. Alexy, Teoria Praw Podstawowych, tłum. B. Kwiatkowska, J. Zajadło, Warszawa 

2010, s. 36.  
19 Pojęcie normy prawnej rozumiane jest, z dwoma wyjątkami, o których będzie mowa, zgodnie z założeniami 

poznańsko-szczecińskiej szkoły teorii prawa, zob. W. Rzepiński, Znaczenie językowe normy prawnej w 

poznańsko-szczecińskiej szkole teorii prawa w świetle pragmatyzmu analitycznego, RPEiS, rok LXXXI, zeszyt 1, 

2019, s. 28-29. Powyższe przejawia się przede wszystkim rozróżnieniem normy i przepisu prawnego. 

Częściowego odstępstwa od powyższych założeń wymaga oddanie specyfiki norm międzynarodowoprawnych, 

zob. B. Liżewski, Norma prawa międzynarodowego a norma prawa krajowego, Annalec UMCS, vol L/LI, 

2003/2004, s. 127-136. Wspomniana różnica wynika między innymi z obecności źródeł niepisanych prawa 

międzynarodowego, w przypadku których rozróżnienie norma-przepis nie znajduje zastosowania. W 

konsekwencji w pracy stosowane jest pojęcie normy prawa międzynarodowego. Drugi przypadek odstępstwa 

wiąże się z sytuacją pośredniego stosowania prawa międzynarodowego oraz sytuacją kolizji. W tym kontekście 
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krytyce między innymi z pozycji realizmu, postmodernistycznych czy nurtu krytycznej analizy 

prawa (CLS)20, jest jednak uzasadnione przyjętą w ramach pracy perspektywą wykładni 

operatywnej i wspomnianym pragmatycznym celem szukanego modelu.  

Skupienie na punkcie widzenia sądu stosującego prawo w istotnym zakresie 

determinuje zarówno wybór dziedzin przedmiotowych, które okażą się istotne dla rozważań 

pracy, jak i wykorzystywanej metodologii. Znaczenie w toku rozważań zyskują więc ustalenia 

dogmatyki prawa międzynarodowego, unijnego21 oraz polskiego prawa konstytucyjnego, przy 

czym dominujący charakter (z powodów, które zostaną szerzej wyjaśnione22) zachowuje 

perspektywa prawa międzynarodowego. Bardzo ważnym składnikiem badań pozostaje także 

orzecznictwo polskich sądów powszechnych i administracyjnych23 oraz SN i TK. 

Historycznoprawne i komparatystyczne wątki zostaną wykorzystane pomocniczo, w 

ograniczonym zakresie i nie będą stanowiły samoistnego celu rozprawy. Przyjęte podejście, 

usiłujące sformułować wnioski w postaci modelu teoretycznego, uzasadnia natomiast szersze 

sięgnięcie do dorobku teorii i filozofii prawa.  

Zakres rozważań pracy w znacznej mierze wytyczają składniki jej tytułu. Pojęcie 

stosowania prawa rozumiane jest tu jako proces decyzyjny podejmowany przez organ 

                                                             
mowa jest o wpływie normy prawa międzynarodowego na wykładnię normy krajowej (albo kolizji norm), 

dochodzi więc do wyabstrahowania dwóch składników normy, rozumianej według szkoły poznańsko-

szczecińskiej, jako efektu końcowego procesu wykładni, i osobnego ich potraktowania. Ponieważ napięcia 

pomiędzy prawem krajowym a międzynarodowym stanowią główny przedmiot pracy, taki zabieg staje się 

konieczny. 
20 Wspólny mianownik znacznej części zarzutów wobec metody dogmatycznej można uznać nieuwzględnianie 

społecznego uwikłania prawa. Jak w kontekście nauki prawa międzynarodowego zwraca uwagę M. Koskkeniemi: 
„(…) nieustannie toczone w teorii i doktrynie spory wynikają, z faktu, iż wskazane dyskusje pozostają w ścisłym 

związku z kontrowersyjnymi zagadnieniami napotykanymi poza ściśle „prawnym” dyskursem. Idee państwa, 

władzy, legitymacji, zobowiązań i zgody pozostające w sercu prawa międzynarodowego, są tematami gorąco 

dyskutowanymi w obrębie innych nauk społecznych”, M. Koskkeniemi, From Apology to Utopia the Structure of 

International Legal Argument, Cambridge 1998, s. 4 (tłum. własne). Perspektywie dogmatycznej zarzuca się w 

tym kontekście redukcjonizm przejawiający się koncentracją na normie prawnej z pominięciem społecznego 

kontekstu funkcjonowania prawa i słabą integrację z innymi naukami społecznymi, zamknięcia na otoczenie 

społeczne, por. W. Zomerski, O wpływie doświadczeń realnego socjalizmu na teorię dogmatyki prawa. W stronę 

demokratycznej teorii prawa?, PPIA, CXXII, Wrocław 2020, s. 221-238; nienaukowy, służebny wobec praktyki 

prawniczej (od której dogmatyka prawnicza jest trudno odróżnialna), por. D. van Kędzierski, Metodologia i 

paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych, TPP, nr 3, 2018, oraz dogmatyzm i wypieranie polityczności, 
zob. A. Sulikowski, Konstytucjonaliści a postmodernizm, PiP 2011, nr 12, s. 30-42. 
21 W pracy używane jest pojęcie prawa unijnego jako adekwatne od wejścia w życie Traktatu z Lizbony. Pojęcie 

prawa wspólnotowego pojawia się jednak w przypadku odwołań do orzecznictwa ówczesnego Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości sprzed tego czasu. 
22 Chodzi tu o wspomniane już opowiedzenie się za przynależnością prawa unijnego do prawa międzynarodowego 

Powyższa decyzja ma istotne przełożenie na kształt pracy, która w istotnych zakresach pozostawia miejsce i odsyła 

do szczegółowych ustaleń dogmatyki prawa unijnego, proponując wspólną płaszczyznę ujmowania klasycznego 

prawa międzynarodowego i prawa UE. 
23 Orzecznictwo sądów wojskowych, z uwagi na zakres ich właściwości, ograniczający styczność z prawem 

międzynarodowym ma dla rozważań pracy mniejsze znaczenie. 
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państwowy prowadzący do wydania rozstrzygnięcia w postaci aktu o charakterze 

indywidualnym i konkretnym24. Rolę organu państwowego na gruncie prowadzonych badań 

pełnią oczywiście sądy, rozumiane jako organy sprawujące wymiar sprawiedliwości, do 

których art. 175 ust. 1 Konstytucji zalicza sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. 

Zawężenie perspektywy pracy do sądów, nie zmienia faktu, iż w większości prowadzone 

rozważania pozostają aktualne w odniesieniu do organów administracji publicznej. „Proces 

decyzyjny” rozciąga się na wszystkie rodzaje postępowań prowadzonych przed polskimi 

sądami i wymaga sięgania do norm prawnych wywodzących się spoza krajowego porządku 

prawnego. W tym sensie stosowanie prawa staje się więc „łączne”. 

Proponowany w niniejszej rozprawie model stanowi uproszczony (schematyczny) obraz 

procesu rozumowania polskiego sądu w warunkach pluralizmu prawnego lub, posługując się 

definicją sądowego modelu stosowania prawa J. Wróblewskiego, pełni funkcję: „(…) 

uporządkowanego zespołu problemów, które musiałby sobie uświadomić i rozstrzygnąć 

podmiot stosujący prawo, gdyby chciał racjonalnie uzasadnić wyniki, do jakich w procesie 

stosowania prawa doszedł”25. Strukturę pracy wyznaczają kolejne fragmenty poszukiwanego 

modelu, odpowiadające kolejnym etapom rozważań sądu, przedstawione na znajdującym się 

poniżej schemacie: 

 

 

Przyjęty układ proponowanego modelu nie odpowiada w stosunku „jeden do jeden” 

żadnej z obecnych w polskiej teorii prawa koncepcji wykładni, wykorzystuje jednak i łączy 

                                                             
24 J. Wróblewski, Stosowanie prawa (model teoretyczny) [w:] Jerzy Wróblewski Pisma wybrane, red. M. Zirk-

Sadowski, Warszawa 2015, s. 315. 
25 Ibidem, s. 313. 

1.Etap koncepcyjny – ogólne założenia 

Ile i jakie porządki powinny podlegać wyodrębnieniu? Jak charakteryzowana jest łącząca te porządki relacja? 

2. Etap walidacyjny – status źródeł prawa 

W jaki sposób różnicowany jest status poszczególnych źródeł prawa pochodzącego z innych niż krajowy 

porządków prawnych? 

3.Etap derywacyjny – przebieg wykładni 

Jakie reguły wykładni powinny być zastosowane? W jaki sposób powinny być rozstrzygane ewentualne 

międzysystemowe kolizje? 
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wspólne dla różnych ujęć składniki. Tego rodzaju wspólny element stanowi rozróżnienie 

aspektu walidacyjnego i derywacyjnego, obecne zarówno w walidacyjno-derywacyjnej 

koncepcji L. Leszczyńskiego26, jak i koncepcji J. Wróblewskiego27, znajdujące swój 

odpowiednik także w koncepcji derywacyjnej M. Zielińskiego28. Opisana struktura pracy w 

najszerszym zakresie czerpie z propozycji L. Leszczyńskiego – wyróżnienia walidacyjnego i 

derywacyjnego etapu wykładni29, dodając doń jeszcze jeden – chronologicznie pierwszy – etap 

rozumowania sądu, służący określeniu ogólnych założeń relacji między porządkami prawnymi. 

Przedstawiony powyżej układ pracy bezpośrednio przełoży się na cele badawcze realizowane 

w poszczególnych rozdziałach. 

Zamierzeniem rozdziału pierwszego będzie rekonstrukcja ogólnych założeń koncepcji 

relacji między porządkami prawnymi, które powinien przyjąć polski sąd. Jednym z wyzwań, 

które stawia sobie niniejsza praca, jest w tym kontekście skonfrontowanie z bogatym 

wachlarzem koncepcji opisujących relacje między porządkami prawnymi i próba ich 

zaadaptowania dla potrzeb szukanego modelu. Przytoczenia wymaga pogląd M. P. Maduro 

wypowiedziany w odniesieniu do koncepcji pluralizmu konstytucyjnego, mający jednak 

szersze zastosowanie. Jak wskazuje autor:  

„Sędziowie nigdy nie mówią o pluralizmie konstytucyjnym i jest to inherentna cecha teorii 

pluralizmu konstytucyjnego jako takich. Od aktorów operujących w systemie oczekuje się 

przyjęcia wewnętrznej perspektywy tego systemu. Sądy muszą pozostać wierne narracji, która 

wynika z tej wewnętrznej perspektywy, nawet jeżeli narracja ta może być kształtowana, czy 

adaptowana z uwzględnieniem zewnętrznego kontekstu. (…)”30.  

                                                             
26 W koncepcji walidacyjno-derywacyjnej L. Leszczyńskiego ustalenia walidacyjne, kończące się 

sprecyzowaniem, które przepisy obowiązujące mogą stać się źródłem rekonstrukcji podstawy decyzji oraz etap 

derywacyjny, obejmujący właściwą rekonstrukcję, w tym klaryfikację normy z wykorzystaniem reguł wykładni i 

reguł kolizyjnych, L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 

2004, s. 164-173. 
27 W ujęciu W. Langa, J. Wróblewskiego i S. Zawadzkiego są to etap walidacyjny – ustalenie jaka norma 

obowiązuje i interpretacyjny – rozumienie jej w znaczeniu dostatecznie określonym dla potrzeb rozstrzygnięcia. 
W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa , Warszawa 1986, s. 463. 
28 W koncepcji M. Zielińskiego wyróżniona zostaje faza porządkująca, w ramach której następuje ustalenie 

aktualności obowiązywania oraz kształtu słownego w danym momencie interpretacyjnym, faza rekonstrukcyjna – 

służąca zidentyfikowaniu elementów syntaktycznych normy prawnej oraz faza percepcyjna – służąca ustaleniu 

znaczenia normy, tak: M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły wskazówki, Warszawa 2010, s. 318-329. 

Można przyjąć, iż faza porządkująca w znacznej mierze odpowiada etapowi walidacyjnemu, zaś dwie kolejne fazy 

– etapowi derywacyjnemu. 
29 L. Leszczyński, Zagadnienia teorii …, s. 115. 
30 M. P. Maduro [w:] Four Visions of Constitutional Pluralism, M. P. Maduro, N. Walker, J. Baquero-Cruz, M. 

Kumm red. M. Avbejl, J. Komarek, EUI Working Paper Law, n. 21, 2008, s. 12. 
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W stanowisku autora zawiera się cenna dla niniejszej pracy myśl, istotna dla kwestii 

adaptacji zewnętrznych wobec dogmatyki prawniczej koncepcji na potrzeby sądowego 

stosowania prawa. Trop ten zwraca uwagę na potrzebę podejmowania prób „przetłumaczenia” 

badanych koncepcji relacji między porządkami prawnymi na konkretne dyrektywy działania 

sądów (interpretacyjne, kolizyjne). W związku z tym celem rozdziału pierwszego stanie próba 

zrekonstruowania takiego zestawu ogólnych założeń dotyczących relacji między porządkami 

prawnymi, który będzie jednocześnie operatywny – będzie w stanie ukierunkować 

rozumowanie sądu w trudnych przypadkach. Efektem tych poszukiwań będzie pierwszy 

składnik tworzonego modelu – propozycja koncepcji relacji między porządkami prawnymi. 

Rozdziału drugi będzie dotyczył zagadnień walidacyjnych – wymagających 

postawienia przez sądy pytań o status poszczególnych źródeł prawa międzynarodowego w 

polskim porządku prawnym. Status rozumiany jest w tym kontekście jako cecha (zestaw cech) 

wyznaczających samą możliwość i dostępne sposoby stosowania norm pochodzących z tych 

źródeł. Badaniu będą podlegały dwie konstrukcje (przesłanki) walidacyjne, za pomocą których 

w doktrynie klasyfikuje się poszczególne źródła prawa międzynarodowego, tj. (1) 

obowiązywanie w porządku krajowym (przynależność do źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego) oraz (2) dopuszczalność bezpośredniego stosowania. W przypadku każdej z 

przesłanek odpowiedzi wymagają dwa pytania: czy wskazane konstrukcje walidacyjne 

pozwalają w sposób niebudzący wątpliwości ustalić status źródeł prawa międzynarodowego 

(kryterium jednoznaczności) oraz czy obejmują one wszystkie elementy wpływające na wynik 

sądowej interpretacji (kryterium kompletności). Krytyczna ocena obu przesłanek pozwoli 

zdecydować, w jakim zakresie przesłanki te powinny zostać włączone w zakres 

proponowanego modelu, a w jakim – ewentualnie – wymagają one odrzucenia lub modyfikacji. 

Rozważania drugiego rozdziału pozwolą sformułować kolejny element modelu – alternatywną 

propozycję ujmowania statusu prawa międzynarodowego i unijnego w polskim porządku 

prawnym. 

Rozdział trzeci poświęcony zostanie samemu przebiegowi łącznej wykładni prawa 

pochodzącego z różnych porządków prawnych – zarówno w scenariuszu zgodności norm jak i 

kolizji. Za L. Leszczyńskim, etap derywacyjny obejmuje zarówno rekonstrukcję normy tj. jej 

klaryfikację z wykorzystaniem reguł wykładni, jak i – jedynie jeżeli zajdzie taka konieczność 

– zastosowanie reguł kolizyjnych 31. Przez kolizję norm rozumie się stan, w którym „(…) dwie 

                                                             
31 L. Leszczyński, Zagadnienia teorii…, s. 172, 187.  



 

21 
 

normy, (…) prowadzą do niemożliwych do pogodzenia wyników, (…) dwóch sprzecznych ze 

sobą konkretnych prawnych sądów powinnościowych”32, a zatem – w perspektywie sądu – 

sprzecznych rozstrzygnięć sprawy (względnie kwestii incydentalnej). W istotnym dla pracy 

kontekście tzw. kolizji międzysystemowych (czyli zachodzących pomiędzy normami 

pochodzącymi z różnych porządków prawnych) przez reguły kolizyjne należy natomiast 

rozumieć poszczególne postacie reguły hierarchicznej (lex superior derogat legi inferiori )33, 

tj. zasadę nadrzędności konstytucji, zasadę pierwszeństwa prawa UE czy pierwszeństwa prawa 

międzynarodowego. W przyjętym rozumieniu rola reguły kolizyjnej polega zatem wyłącznie 

na wskazaniu, która z kolidujących norm (międzynarodowoprawna, krajowa, unijna) zyska 

pierwszeństwo, która zaś nie będzie mogła zostać zastosowana. W ramach pracy pojęcie reguł 

wykładni będzie rozumiane w sposób szeroki, jako obejmujące zarówno ustalenie treści normy, 

jak i szerzej – kształtujące sposób interpretacji, niepolegające na wskazaniu, który z porządków 

zyska pierwszeństwo w sytuacji kolizji. Sam termin „interpretacja” („wykładnia”) w toku 

rozważań rozumiany będzie jako odnoszący się do tekstu prawnego, ewentualnie tekstu 

orzeczeń, względnie instytucji czy koncepcji prawnych 34.  

Pluralizm prawny, jak już wspomniano, cechuje brak wspólnie akceptowanych reguł 

kolizyjnych. Zagrożenie ziszczenia się scenariusza nieusuwalnej sprzeczności stanowi 

podstawowy problem pluralizmu prawnego, a w efekcie oś rozważań całej pracy – także na 

etapie koncepcyjnym i walidacyjnym. Dopiero jednak na etapie derywacyjnym problem kolizji 

materializuje się w pełnym zakresie. Ponieważ każde rozstrzygnięcie kolizyjne oznacza delikt 

w ramach jednego z porządków prawnych (a więc porażkę modelu łącznego stosowania), ciężar 

analizy zostanie przeniesiony z reguł kolizyjnych na reguły wykładni. W centrum rozważań 

rozdziału trzeciego znajdą się więc pytania o specyfikę reguł interpretacji prawa 

                                                             
32 R. Alexy, op. cit., s. 79. Przez rozstrzyganie kolizji norm w ramach pracy należy rozumieć obie, wyróżniane 

przez R. Alexy’ego, techniki rozwiązywania konfliktu, zależne od typu kolidujących norm, tj. „konflikt reguł”, 

jak i „ważenie zasad”, Ibidem, s. 79 i nast. Wskazane rozumienie kolizji jest bliskie pojęciu przeciwieństwa norm. 

Pojęcie to oznacza: „rodzaj niezgodności logicznej (formalnej) norm polegający na tym, że dwie normy (lub 

więcej) mają częściowo wspólne zakresy zastosowania oraz odrębne zakresy normowania, a wskutek tego może 

zaistnieć sytuacja (lub sytuacje), która należy do zakresów zastosowania obu tych norm, dla której przez każdą z 

norm nakazane będą odmienne obowiązki prawne (…)”, tak: W. Gromski, Przeciwieństwo norm [w:] 
Wprowadzenie do nauk prawnych Leksykon tematyczny, red. A. Bator, Warszawa 2010, s. 187. 
33 W kontekście kolizji międzysystemowych poza zakresem zainteresowania pozostają zatem pozostałe 

wyróżniane odmiany reguł kolizyjnych – reguła zakresowa (lex specialis derogat legi generali) i czasowa (lex 

posteriori derogat legi priori), zob. A. Bator, Reguły kolizyjne [w:] Wprowadzenie do nauk prawnych Leksykon 

tematyczny, red. A. Bator, Warszawa 2010, s. 188-190. 
34 W. Lang, J. Wróblewski oraz S. Zawadzki wyróżniają trzy sposoby rozumienia pojęcia interpretacji ze względu 

na zakres ich odniesienia. Poza interpretacją sensu stricto, odnoszącą się do tekstu prawnego, autorzy wyróżniają 

również interpretację sensu largo, obejmującą rozumienie wyrażeń języka mówionego lub pisanego jako takiego 

a także interpretację largissimo sensu – jako rozumienie wszelkiego rodzaju przedmiotów kulturowych, tak: W. 

Lang, J. Wróblewski oraz S. Zawadzki, Teoria państwa … , s. 436. 
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międzynarodowego oraz stopień uwzględnienia tejże specyfiki w polskim porządku prawnym. 

Czy i w jakim stopniu reguły te pozostają dla polskich sądów wiążące? W jaki sposób należy 

odnieść się do różnorodności wskazanych reguł, pochodzących z różnych obszarów prawa 

międzynarodowego? Jakie bariery może napotykać ich stosowanie? Odpowiedź na powyższe 

pytania pozwoli na sformułowanie ostatniego elementu budowanego modelu, zmierzającego 

do udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie postawione w pierwszym zdaniu wstępu 

pracy. 
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Rozdział I 

Etap koncepcyjny. Ogólne założenia dotyczące relacji pomiędzy 

porządkami prawnymi 

 

1. Uwagi wprowadzające 

 

Celem niniejszego rozdziału jest określenie pierwszego elementu poszukiwanego 

modelu – ustalenie, jaką koncepcję relacji między prawem krajowym, międzynarodowym i 

unijnym (dalej: „koncepcja relacji”) powinien przyjąć polski sąd w zetknięciu z pojawiającymi 

się problemami interpretacyjnymi. Lokalny charakter wybranej perspektywy polskiego sądu35 

wymaga, by koncepcja ta stanowiła dopuszczalną interpretację obowiązującego prawa, tj. 

postanowień Konstytucji, odpowiednich norm prawa międzynarodowego i unijnego. 

Trudność w realizacji powyższego zamierzenia wynika z ogromnej różnorodności 

funkcjonujących koncepcji relacji. Tradycyjne teorie monizmu i dualizmu występują obok 

wielkiej liczby konkurencyjnych terminów opisujących zjawisko lub poszczególne jego 

przejawy (w szczególności kontekst UE), wśród których można wymienić multicentryczność, 

pluralizm prawny, pluralizm konstytucyjny, koncepcje systemu (konstytucjonalizmu) 

wielopoziomowego, policentrycznego, centroperyferyjnego36, konstytucjonalizmu 

polifonicznego, kontrapunktycznego37, konstytucjonalizmu globalnego38, konstytucjonalizmu 

                                                             
35 Wskazane założenie koresponduje z poglądem wyrażonym w ramach koncepcji konstytucjonalizmu 

triangularnego (triangular constitutionalism) T. Flynna, którą autor posłużył się badając relację prawa 

irlandzkiego, porządku EKPC oraz prawa UE Jak wyjaśnił T. Flynn wskazane podejście wymaga – inaczej niż w 
przypadku innych odmian koncepcji pluralizmu konstytucyjnego – poświęcenia uwagi specyfice konkretnego 

krajowego porządku prawnego. Przeniesienie wyciągniętych wniosków na poziom „metakonstytucyjny” okazuje 

się jednak niemożliwe, zob. T. Flynn, Triangular constitutionalism: some consequences of constitutional pluralism 

for domestic constitutional thought [w:] Research Handbook on Legal Pluralism and EU Law, red. G. Davies, M. 

Avbelj, Cheltenham 2018, s. 150. 
36 A. Kalisz, Multicentryczność systemu …, s. 35. 
37 M. P. Maduro, Contrapunctual Law: Europe's Constitutional Pluralism in Action. [w:] Sovereignty in 

Transition, red. N. Walker, Oxford 2003. 
38 G.W. Brown, Cosmopolitanism and Global Constitutionalism [w:] Handbook on Global Constitutionalism, red. 

A. F. Lang, A. Wiener, Cheltenham 2017, s. 93-103. 
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kompensacyjnego39, konstytucjonalizmu triangularnego40, transkonstytucjonalizmu41, 

globalnego prawa administracyjnego42, prawa postnarodowego43, prawa interindywidualnego44 

czy prawa transnarodowego45.  

Ogromna różnorodność stosowanych pojęć – „pluralizm pluralizmów” – stanowi 

odzwierciedlenie wielopłaszczyznowości samej problematyki i silnego zainteresowania, które 

wzbudza. Wymienione terminy rzadko odpowiadają kompletnym koncepcjom, co może 

potęgować wrażenie dezorientacji. W tym kontekście trafne wydaje się zalecenie N. Walkera i 

S. Tierneya, opisujących wskazany stan rzeczy za pomocą metafory mozaiki, której 

poszczególne z osobna niekompletne i z pozoru niedopasowane fragmenty, z pewnego 

oddalenia dają jednak pewien obraz całości. Jak sugerują autorzy:  

„Nowe etykiety niemal nigdy nie prowadzą nas dalej w rozumieniu zmieniającego się 

europejskiego i globalnego porządku konstytucyjnego. Mogą służyć jedynie jako narzędzia 

ukierunkowujące rozważania, zachęcać do poszukiwań lub służyć odświeżeniu spojrzenia. 

Żadna z nich nie powinna jednak być brana zbyt poważnie. Terminy te nie mają charakteru 

analitycznego, lecz ekspresyjny. Nie stanowią wzajemnie wykluczających się paradygmatów 

(choć czasem bywają tak traktowane), a są jedynie kolejnymi próbami uchwycenia 

nieprecyzyjnie rozumianej i niedokończonej transformacji.”46. 

Różnorodny i fragmentaryczny, „mozaikowy” charakter istniejących koncepcji skłania 

do podjęcia próby skonfrontowania z jak najszerszym wyborem rodzajów proponowanych 

przez nie sposobów postrzegania relacji między porządkami prawnymi, a następnie do podjęcia 

próby rozstrzygnięcia, która (lub które) z nich w największym stopniu odpowiada (lub 

odpowiadają) funkcjonującym w orzecznictwie i doktrynie interpretacjom Konstytucji, norm 

stricte międzynarodowoprawnych i unijnych, stanowiąc ich najbardziej przekonujące i 

wewnętrznie spójne uogólnienie. Zbadania wymaga zarówno sposób postrzegania przez 

poszczególne koncepcje relacji typów prawa w sensie przedmiotowym (zbiory norm 

                                                             
39 A. Peters, Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental International Norms 

and Structures Leiden Journal of International Law, Volume 19 , Issue 3 , October 2006 , s. 579-610. 
40 T. Flynn, op. cit., s. 150. 
41 M. Neves, Transconstitutionalism, Oxford 2013, s. 144 i nast. 
42 B Kingsbury, The Concept of ‘ Law ’ in Global Administrative Law, EJIL, Vol. 20 no. 1, s. 23-57. 
43 N. Krisch, Beyond Constitutionalism Postnational Law in Search of a Structure, Oxford 2010, s. 12. 
44 G. Arangio-Ruiz, International Law and Interindividual Law [w:] New Perspectives on the Divide Between 

National and International Law, red. J. Nijmann, A. Nollkaemper, Oxford 2007, s. 15-51. 
45 P. C. Jessup, Transnational Law, New Haven 1956,, s. 1-34; H. Koh, Why Transnational Law Matters, 24 Penn 

St. Int'l L. Rev. 745 (2006), s. 745-753. 
46 N. Walker, S. Tierney, Introduction Exploring the New Frontiers of Europe Constitutionalism A Constitutional 

Mosaic? [w:] Europe’s Constitutional Mosaic, red. N.Walker, J. Shaw, S. Tierney, Oxford 2011, s. 8. 
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prawnych), jak i charakter nakazów czy dyrektyw kierowanych bezpośrednio lub pośrednio do 

sądów krajowych (role lub funkcje sądu). Przed przyjrzeniem się poszczególnym koncepcjom, 

konieczny punkt wyjścia dla dalszych rozważań wyznacza pojęcie pluralizmu prawnego.  

 

 

2. Pluralizm prawny a monizm i dualizm 

 

Pluralizm prawny stanowi źródło wyzwań, których przezwyciężeniu ma służyć 

budowany model łącznego stosowania. Pojęcie pluralizmu prawnego w tytule pracy oraz 

dalszej części rozważań rozumiane jest deskryptywnie – jako określenie wyjściowej sytuacji 

(także) polskich sądów postawionych przed koniecznością stosowania prawa pochodzącego z 

różnych porządków prawnych. Powyższe rozumienie pluralizmu prawnego jest więc bliskie 

multicentryczności definiowanej jako paradygmat naukowy: „(…) zakładający, że cechą 

współczesnego systemu prawa jest współwystępowanie w tej samej przestrzeni prawnej i w 

tym samym czasie aktywności różnych centrów decyzyjnych, niepowiązanych ze sobą 

hierarchicznie, których działania mogą kształtować prawo w sposób wiążący we wszystkich 

jego wymiarach.”47. Odmiennie niż multicentryczność pluralizmu prawny wydaje się kłaść 

akcent raczej na wielość porządków prawnych w sensie przedmiotowym (zbiorów norm 

prawnych), niż ośrodków (centrów) decyzyjnych, w których prawo powstaje i jest 

interpretowane48 – w tym sensie pluralizm prawny wydaje się nieco bliższy podejściu 

tradycyjnej dogmatyki. 

Zarówno multicentryczność jak i pluralizm prawny49 (a także odnoszony głównie do 

kontekstu UE – pluralizm konstytucyjny50) nieprzypadkowo określane są mianem 

paradygmatów. Paradygmat definiuje się jako zestaw podstawowych założeń kształtujących i 

stabilizujących myślenie w określonej dziedzinie nauki51, który może ulec zmianie w sytuacji 

                                                             
47 T. Widłak, Multicentryczność systemu prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa 100 

podstawowych pojęć, red. J. Zajadło, Warszwa 2017, s. 173. 
48 D. Halberstam, Konstytucjonalizm lokalny, globalny i pluralistyczny: Europa spotyka świat [w:] Świat 

europejskich konstytucjonalizmów, red. G. de Burca, J.H.H. Weiler, tłum. J. Brzeziński, L. Nowosielska, 

Warszawa 2014, s. 224. 
49 D. Preshova, Legal Pluralism: New Paradigm in the Relationship Between Legal Orders [w:] Basic concepts of 

public international law: monism & dualism, red. M. Novakovic, Belgrad 2013. 
50 A. Sołtys, Pluralistyczna koncepcja …, s. 3-21. 
51 T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Warszawa 2009, s. 31 i nast. W naukach 

społecznych i humanistycznych obserwuje się często równoległe funkcjonowanie wielu paradygmatów 
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ujawnienia się „operacyjnej lub poznawczej niewydolności”52 wcześniejszych założeń. W tym 

kontekście pluralizm prawny traktowany jest w naukach prawnych jako następca tradycyjnych 

koncepcji monizmu i dualizmu – szeroko krytykowanych za niedostosowanie do przemian w 

relacjach między prawem krajowym i międzynarodowym, szczególnie tych, które miały 

miejsce po II Wojnie Światowej53.  

Wyjaśnienie, czym z punktu widzenia polskiego sądu są wskazane w tytule pracy 

„warunki pluralizmu prawnego”, wymaga więc przyjrzenia się wskazanym zmianom oraz 

podjęcia próby weryfikacji tezy o utracie przez monizm i dualizm potencjału w zakresie 

wyjaśniania relacji między porządkami prawnymi (zdolności eksplanacyjnej). Oceny wymaga, 

czy wybór monizmu lub dualizmu jako wiodącej koncepcji pozwalałby odpowiedzieć na istotne 

dla polskich sądów pytania i ukierunkować interpretację w tzw. trudnych sprawach (hard 

cases). Rozważenia w tym kontekście wymaga zarówno bardziej ambitny wariant, 

postrzegający monizm i dualizm jako całościowe wizje relacji między porządkami prawnymi 

(punkty A, B i C), jak i bardziej umiarkowane podejście, traktujące dychotomię monizm-

dualizm jako podstawę klasyfikacji polskiego porządku prawnego do jednej z dwóch kategorii 

(D). Tak zarysowany plan rozważań pozwoli udzielić odpowiedzi na pytanie o zasadność 

uznania monizmu lub dualizmu za koncepcyjną podstawę szukanego modelu. 

 

 

A. Monizm i dualizm jako całościowe koncepcje relacji między porządkami 

prawnymi 

 

W pierwszej kolejności konieczne staje się ustalenie, jaki sposób postrzegania relacji 

między porządkami prawnymi proponowały sądom krajowym oryginalne odmiany monizmu i 

dualizmu. Geneza i przebieg sporu pomiędzy monistami i dualistami, jak i szczegółowa treść 

poszczególnych wariantów obu koncepcji były już przedmiotem obszernej analizy w 

                                                             
pozostających ze sobą w stanie rywalizacji, zob. J. Niżnik, Idea paradygmatu w naukach społecznych, CiS, 1979, 

nr 1, s. 146. 
52 E. Łętowska, Prawo w „płynnej nowoczesności”, PiP, 3/2014, s. 6. 
53 F-X. Millet, Constitutional pluralism beyond monism and dualism [w:] Research Handbook on Legal Pluralism 

and EU Law, red. G. Davies, M. Avbelj, Cheltenham 2018, s.111-114. 
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literaturze54, dlatego zostanie przywołana w niezbędnym zakresie. Zasadnicze pytanie dotyczy 

przyjmowanych przez tradycyjne odmiany monizmu i dualizmu ogólnych założeń dotyczących 

relacji między prawem krajowym i międzynarodowym oraz wypływające z nich – istotne dla 

sądów krajowych – wnioski. 

Na gruncie dualizmu wyodrębnieniu podlegały dwa typy porządków – prawo krajowe i 

międzynarodowe. Wychodząc z założeń pozytywizmu prawnego, główni przedstawiciele 

dualizmu w osobach H. Triepla i D. Anzilottiego zwracali uwagę na odrębność katalogu źródeł 

prawa, zakresu regulacji oraz kręgu podmiotów, do których kierowane są normy pochodzące z 

obu porządków. W tym ujęciu prawo międzynarodowe adresuje swoje normy wyłącznie do 

państw i dotyczy jedynie zewnętrznej sfery ich aktywności, podczas gdy prawo krajowe 

reguluje działanie jednostek w sferze wewnętrznej. Symbolem opisanego sposobu myślenia 

stała się pochodząca z pracy H. Triepla Völkerrecht und Landesrecht z 1899 r.55 metafora 

dwóch obręczy, które stykają się, lecz nigdy nie przecinają56.  

W dualizmie zasadnicze znaczenie miała więc opozycja prawa krajowego jako 

„wewnętrznego” wobec w pełni „zewnętrznego”, obowiązującego na innej płaszczyźnie, prawa 

międzynarodowego. Stanowisko dualistów nie oznaczało przy tym marginalizacji prawa 

międzynarodowego jako takiego57, a raczej wskazywało na irrelewantność pytania o sposób 

rozstrzygania kolizji między prawem międzynarodowym i krajowym, które nie zajmują 

wspólnego obszaru. We wskazanym ujęciu rozpoznawane przez sądy krajowe sprawy jedynie 

wyjątkowo (jeżeli w ogóle) mogłyby znaleźć się w zakresie zastosowania prawa 

międzynarodowego. W konsekwencji dualizm nie przedstawiał więc żadnej szczegółowej 

                                                             
54 Por. m.in. J. G. Starke, Monism and Dualism in the Theory ofInternational Law, 17 Brit. Y.B. Int'l L. 66 (1936), 

s. 66-81; R. Kwiecień, Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 

2010, s.11-58; F-X. Millet, op. cit., s.111-114; J. Nijmann, A. Nollkaemper, Introduction [w:] New Perspectives 

on the Divide Between National and International Law, red. J. Nijmann, A. Nollkaemper, Oxford 2007, s. 1-10; 

B. Kuźniak, Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego perspektywa polska, Warszawa 2012, 

s. 7-13; M. Masternak-Kubiak, Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polski, Kraków 2003, s. 63-72. 
55 H. Triepel, Völkerrecht und Landesrecht, Leipzig 1899. 
56 „Le droit international et le droit interne sont non seulement des parties da droit distinctes, mais aussi des 

systemees juridiques distincts. Ce sont deux cercles, qui sont en contact intime, mais qui ne se superposent jamais”, 

H. Triepel, Droit International et Droit Interne, tłum. R. Brunet, Paris 1920, s. 110. 
57 O czym świadczą m.in. tezy H. Triepla, który wyróżniał tzw. „prawo wewnętrzne międzynarodowo doniosłe”, 

podkreślając wpływ prawa międzynarodowego na kształt prawa krajowego. Na ten temat zob. R. Kwiecień, 

Miejsce umów…, s. 14-15. Do podobnych wniosków prowadzi analiza poglądów D. Anzilottiego, który w istocie 

dopuszczał stosowanie prawa międzynarodowego przez sądy krajowe, zob. G. Gaja, Positivism and Dualism in 

Dionisio Anzilotti, 3 Eur. J. Int'l L. 123 (1992), s. 136. 
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możliwej do zaaplikowania przez sądy propozycji podejścia do problemu kolizji 

normatywnych. 

Dla oryginalnych odmian monizmu wspólna była natomiast potrzeba postrzegania 

obowiązującego prawa międzynarodowego i krajowego jako uporządkowanej całości. Jak ów 

rys monizmu ujął A. Somek: „Monizm jest wiarą, iż istnieje tylko jeden system prawny.”58. 

Tak określone podstawowe założenie monizmu często traktowane jest przez prawników jako 

aksjomat59, w sposób przypominający założenie o przyczynowości w naukach 

przyrodniczych60. Tradycyjny monizm był przy tym znacznie bardziej wewnętrznie 

zróżnicowanym nurtem ujmowania relacji między prawem międzynarodowym a krajowym niż 

dualizm61. 

Silnie hierarchiczną interpretację charakteru relacji prawa krajowego i 

międzynarodowego, zakładała jedna z odmian koncepcji, określana mianem monizmu z 

prymatem prawa krajowego. Jedność obu rodzajów prawa rozumiana była w sposób 

specyficzny i poległa raczej na stopieniu norm międzynarodowoprawnych z porządkiem 

krajowym każdego z suwerennych państw. Punkt wyjścia stanowiło absolutne rozumienie 

suwerenności państwowej, inspirowane koncepcjami G. W. F. Hegla62 i G. Jellinka63, w którym 

podstawę obowiązywania prawa międzynarodowego stanowi wola poszczególnych państw z 

osobna64. W przedstawionym ujęciu perspektywa sądu krajowego zdeterminowana była więc 

wolą państwa jako suwerena, który swobodnie decydował o przestrzeganiu lub odrzuceniu 

zaciąganych zobowiązań międzynarodowoprawnych. W ujęciu monizmu z prymatem prawa 

krajowego prawo międzynarodowe nie było zatem postrzegane jako „zewnętrzne”, lecz raczej 

jako „wewnętrzne” i w pełni podporządkowane. Podobnie jak w miało to miejsce w dualizmie, 

kolizje nie stanowiły więc rzeczywistego problemu, wymagającego poszukiwania rozwiązań. 

Analizowane ujęcie, oznaczające de facto negację prawa międzynarodowego, zostało 

odrzucone wraz z rozwojem współpracy międzynarodowej65. Wynikające z założeń monizmu 

z prymatem prawa krajowego dyrektywy dla sądów krajowych zakładałyby zatem pełną 

                                                             
58 A. Somek, Monism: A Tale of the Undead, University of Iowa Legal Studies Research Paper, Nr 10-22, czerwiec 

2010, s. 1. 
59 P. Gragl, Legal Monism: Law, Philosophy, and Politics, Oxford 2018, s. 57 i nast. 
60 M. Prost, op. cit., s. 129. 
61 P. Gragl, op. cit., s. 19 i nast.  
62 G.W.F. Hegel, Zasady filozofii prawa, tłum. A. Landman, Warszawa 1969. 
63 G. Jellinek, Ogólna nauka o państwie, tłum. M. Balisgierowa, M. Przedborski, Warszawa 1924. 
64 R. Kwiecień, Miejsce umów…, Warszawa 2010, s. 19 i nast. 
65 J. G. Starke, op. cit., s. 69. 
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nadrzędność prawa krajowego oraz względną swobodę ewentualnego naruszania zobowiązań 

międzynarodowoprawnych w przypadku sprzeczności z prawem krajowym. 

Wśród podejść monistycznych krytycznych wobec absolutyzowania roli suwerenności 

państwowej znalazły się odmiany monizmu uzasadniające jedność obowiązującego prawa m.in. 

w kategoriach prawnonaturalnych66, socjologicznych czy psychologicznych67. Najbardziej 

wpływowy okazał się jednak normatywizm szkoły wiedeńskiej. Czołowi przedstawiciele tego 

nurtu w osobach H. Kelsena i A. Verdrossa podzielali monistyczne założenie o „jedności 

prawnego obrazu świata”68 czy „poznawczej jedności całego obowiązującego prawa”69 jako 

konieczną dyrektywę poznania prawa jako takiego.  

Przyjmowane przez monistów założenie wykluczało zatem charakterystyczną dla 

dualizmu opozycję „wewnętrznego” prawa krajowego i „zewnętrznego”, prawa 

międzynarodowego, które traktowane były jako część jednego systemu. Koncepcje H. Kelsena 

i A. Verdrossa, choć bez wątpienia bardziej przychylne prawu międzynarodowemu niż monizm 

inspirowany poglądami G. W. F. Hegla i G. Jellinka, nie wskazywały jednoznacznie na 

hierarchiczną wyższość poziomu międzynarodowego. W koncepcji Verdrossa, klasyfikowanej 

jako monizm z prymatem prawa krajowego, prawo międzynarodowe i krajowe porządki prawne 

postrzegane były jako funkcjonalna całość. Podstawę obowiązywania prawa 

międzynarodowego, w ujęciu Verdrossa, stanowiły konstytucje państw, rozumiane jednak w 

sposób łączny70. W konsekwencji, w koncepcji Verdrossa, trudno mówić o jednoznacznej 

nadrzędności lub podrzędności któregokolwiek z poziomów71.  

Według Kelsena, z uwagi na nieuchronność konstrukcji monistycznej, rzeczywisty 

wybór przebiegał pomiędzy monizmem z prymatem prawa krajowego a monizmem z 

prymatem prawa międzynarodowego, zaś rozstrzygnięcie pomiędzy tymi wariantami miało w 

                                                             
66 K. Lankosz, Dualizm i monizm we współczesnej praktyce międzynarodowej [w:] Rozwój prawa 

międzynarodowego- jedność, czy fragmentacja?, red. J. Kolasa, A. Kozłowski, Wrocław 2007 s. 65-66. 
67 W tym ujęć postrzegających wspólnotę międzynarodową jako składającą się z jednostek (Duguit, Scelle) lub 

ugruntowujących prawo międzynarodowe w świadomości prawnej jednostki (Krabbe). Szerzej zob. B. Kuźniak, 

Przestrzeń operacyjna…, s. 6 i nast.; R. Kwiecień, Miejsce umów…, s. 22 i nast.; M. Masternak-Kubiak, 
Przestrzeganie prawa …, s. 67-68. 
68 A. Verdross, Le fondement du droit international, Recueil des Cours 1927/I, t. 16, s. 296. 
69 H. Kelsen, Czysta teoria prawa, tłum R. Szubert, Warszawa 2014, s. 478. 
70 W tym kontekście por.: R. Kwiecień, Kodyfikacja prawa traktatów, prawo traktatowe i prawo zwyczajowe a 

rozwój prawa międzynarodowego. W 50. rocznicę przyjęcia Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów [w:] 100 

lat polskiej praktyki traktatowej. Tom II. Studia i dokumenty, red. Zespół Departamentu Prawno-Traktatowego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, E. Borowska, J. Juchniewicz, J. Krawczyk-Grzesiowska, K. J. Marciniak, 

Warszawa 2020, s. 34-36. 
71 H. Janzen, The Legal Monism of Alfred Verdross, 29 Am. Pol. Sci. Rev. 387 (1935), s. 400; por. także R. 

Kwiecień, Miejsce umów…, s. 35. 
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istocie charakter pozaprawny, a nawet ideologiczny72. Monizmowi z prymatem prawa 

międzynarodowego nie przeczył, zdaniem Kelsena, fakt występowania sprzeczności między 

prawem krajowym a międzynarodowym, którego konsekwencję (tak jak w przypadku 

sprzeczności wewnątrz prawa państwowego, którego jedność nie jest z tego powodu 

podważana) stanowi jedynie usuwalność normy niższej73. Jak wskazywał Kelsen sedno różnicy 

w podejściu monistycznym i dualistycznym tkwi zatem właśnie w stosunku do kolizji 

normatywnych: „To, o co chodzi przy określaniu stosunku pomiędzy prawem państwowym a 

prawem międzynarodowym, to przede wszystkim, pytanie, czy między tymi oboma systemami 

norm istnieją nierozwiązywalne konflikty”74. Wyciągniecie z powyższych koncepcji 

jednoznacznych normatywnych wniosków lub bardziej szczegółowych wytycznych dla sądów 

krajowych wydaje się zatem trudne. Perspektywa Kelsena i Verdrossa niewątpliwie oznaczała 

jednak „poważne” traktowanie naruszeń prawa międzynarodowego, analogiczne do naruszeń 

prawa krajowego. Przy zajęciu nieco agnostycznej postawy wobec kwestii rozstrzygnięcia 

możliwych kolizji, wskazywano jednak (Kelsen) na potrzebę zajęcia jakiegoś stanowiska w tej 

materii. 

Tradycyjne koncepcje monizmu i dualizmu jako pierwsze odniosły się więc do dwóch 

istotnych dla sądów krajowych kwestii, leżących odpowiednio w obszarze rozważań 

walidacyjnych i derywacyjnych. Pierwsze pytanie dotyczyło postrzegania prawa 

międzynarodowego jako bądź: zajmującego tę samą przestrzeń, obowiązującego na tych 

samych zasadach co prawo krajowe, jako część tego samego systemu (monizm), bądź 

przeciwnie: jako zewnętrznego, ewentualnie podlegającego przyswojeniu zgodnie z regułami 

określonymi przez prawo krajowe (dualizm). Druga z kwestii – związana z możliwością 

konfliktu między prawem krajowym i międzynarodowym – była postrzegana jako nieistotna z 

uwagi na brak ryzyka kolizji (dualizm), łatwa do rozstrzygnięcia z uwagi na „naturalną” 

nadrzędność prawa krajowego, „logiczną” nadrzędność prawa międzynarodowego, lub też 

niemożliwa do odgórnego rozstrzygnięcia z uwagi na ideologiczny, nienaukowy charakter 

zagadnienia (koncepcje monistyczne). 

Spór pomiędzy zarysowanymi wersjami dualizmu i monizmu osiągnął swoje apogeum 

w latach 20-stych dwudziestego wieku, w kontekście toczonej wówczas debaty dotyczącej 

                                                             
72 H. Kelsen, op. cit. , s. 478. 
73 Ibidem, s. 461-462. 
74 Ibidem, s. 459. 
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koncepcji państwa, suwerenności i roli jednostki75. Różnice pomiędzy pierwotnie skrajnymi 

stanowiskami monizmu i dualizmu stopniowo słabły76. Wraz z rozwojem współpracy 

międzynarodowej po II Wojnie Światowej, rozwojem organizacji międzynarodowych77 (a w 

kontekście europejskim przede wszystkim z powstaniem Wspólnot Europejskich) oraz 

proliferacją sądownictwa międzynarodowego przemianom ulegało rozumienie podstawowych 

kategorii, do których odnosił się spór monizm-dualizm78.  

Na tak zarysowanym tle, rozstrzygnięcie, jaki wpływ na perspektywę polskiego sądu 

mają „warunki pluralizmu prawnego” – jak już wspomniano, postrzegane przede wszystkim 

właśnie przez pryzmat dezaktualizacji tradycyjnych koncepcji monizmu i dualizmu – skłania 

do bardziej dokładnego przyjrzenia się skutkom wskazywanych procesów, które prowadziły do 

(domniemanej) utraty przez monizm i dualizm zdolności eksplanacyjnej. Przeanalizowania 

wymagają w tym kontekście dwa wyróżnione, istotne dla sądów krajowych obszary, związane 

odpowiednio z walidacyjnym i derywacyjnym etapem rozważań sądu, dotyczące zakresu 

zastosowania norm międzynarodowoprawnych i krajowych (B) oraz ryzyka kolizji (C). 

Zbadania wymaga, w jaki sposób zmiany otoczenia polskich sądów wynikające z przeobrażeń 

społeczności międzynarodowej i prawa międzynarodowego przekładały się na aktualność 

tradycyjnych koncepcji monistycznych i dualistycznych. Wnioski pozwolą na dokonanie 

rozstrzygnięcia na potrzeby poszukiwanego modelu – czy monizm lub dualizm mogą dziś 

stanowić adekwatną odpowiedź na pytania stawiane z perspektywy polskiego sądu? A w 

                                                             
75 J. Nijmann, A. Nollkaemper, Introduction …, s. 10 i nast. 
76 R. Kwiecień, Transformacja umów międzynarodowych jako forma stanowienia prawa w państwie (z 

uwzględnieniem praktyki polskiej), PiP, 1997, z. 4, s. 7. W ujęciu Starke’a pierwszeństwo prawa 

międzynarodowego dotyczy wyłącznie części funkcjonalnie wyodrębnionych norm tego prawa J. G. Starke, op. 

cit., s. 80; por. także A. Cassese, Towards a Moderate Monism: Could International Rules Eventually Acquire the 

Force to Invalidate Inconsistent National Laws? [w:] Realizing Utopia: The Future of International Law, Oxford 

2012, s. 187-199. 
77 Na ten temat zob. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 

2017, s. 31-32; M. Prost, The Concept of Unity in Public International Law, Oxford 2012, s. 6-7. 
78 A. Somek, op. cit., s.1. Dotyczy to w szczególności sposobu postrzegania suwerenności. Jak zwraca uwagę W. 
Jedlecka klasyczne rozumienie suwerenności nie przystawało już do rzeczywistych stosunków 

międzynarodowych, charakteryzujących się narastającą współzależnością i otwartością państw W. Jedlecka, O 

konieczności redefinicji pojęcia suwerenności w kontekście integracji europejskiej, PPiA, t. 95, 2013, s. 50; por. 

także M. Laughlin, The Erosion of Sovereignty, Netherlands, NJLP, 2016, (45) 2, s. 81. W ocenie R. Kwietnia 

bardziej właściwym jest mówienie raczej o zmianie funkcji idei suwerenności państw, niż jej natury, zaś sama 

suwerenność stanowi ideę regulatywną prawa międzynarodowego, bez której zrozumienie tegoż prawa nie jest 

możliwe, zob. R. Kwiecień, Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, 

Kraków 2004, s. 116, 195-197. Por. tego autora także: R. Kwiecień, Państwo i jego suwerenność a prawo 

międzynarodowe jako system prawa [w:] Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, red. R. Kwiecień, 

Lublin 2015, s. 37-46. 
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rezultacie – czy jedna z wymienionych koncepcji powinna zostać potraktowana jako podstawa 

budowanego modelu? 

 

 

B. Pluralizm prawny a brak wspólnej płaszczyzny porządków prawnych 

 

Towarzyszące procesom globalizacyjnym zmiany, w chyba najbardziej wyraźny 

sposób, dotknęły dualistycznego założenia o rozdzielności zakresów zastosowania norm obu 

porządków prawnych. W kontekście polskim już w 1934 r., będący sędzią lwowskiego sądu 

apelacyjnego, Władysław Mikuszewski pisał: „(…) wystarczy jednak przeglądnąć choćby 

tylko nasze orzecznictwo sądowe, by przekonać się, ile razy sądy znajdowały się wobec 

konieczności rozstrzygnięcia konkretnego wypadku na podstawie prawa narodów i to tak w 

dziedzinie prawa karnego jak i cywilnego. Na setki już liczące się orzeczenia oparte na prawie 

narodów są chyba wystarczającym argumentem, że organa prawa wewnętrznego stosunkowo 

często muszą to prawo stosować.”79. 

Proces wkraczania prawa międzynarodowego w obszary regulowane dotąd niemal 

wyłącznie przez prawo krajowe drastycznie przyspieszał wraz z rozwojem procesów 

globalizacyjnych80. Dane dotyczące stanu związania Polski umowami międzynarodowymi 

dwustronnymi (wykres 1) oraz wielostronnymi (wykres 2)81 skłaniają do zwrócenia szczególnej 

uwagi na dwie istotne cezury czasowe, po których następowało skokowe przyspieszenie w 

wiązaniu się przez RP kolejnymi zobowiązaniami międzynarodowymi, tj. na okres po 

zakończeniu II Wojny Światowej oraz okres po transformacji ustrojowej na początku lat 90-

tych.  

 

                                                             
79 W. Mikuszewski, Interpretacja traktatów przez sądy polskie, Czasopismo Sędziowskie, Rocznik VIII. Nr 6. z r. 

1934, Lwów 1934, s. 1. 
80 Wskazane zjawisko było wielokrotnie opisywane i jako takie pozostaje dobrze rozpoznane w literaturze, zob. 

m.in. M. Prost, op. cit., s. 4. 
81 Dane pochodzące z internetowej bazy traktów Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://traktaty.msz.gov.pl/ 

(dostęp z dnia 15.05.2021). 

https://traktaty.msz.gov.pl/
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Obecnie, jak odnotowuje B. Mielnik, w zróżnicowanym stopniu prawo 

międzynarodowe obejmuje swoim oddziaływaniem wszystkie dziedziny prawa krajowego82. 

Jeszcze bardziej istotny niż aspekt ilościowy wydaje się jednak zakres regulacji, rozwijających 

się w drugiej połowie XX wieku dziedzin prawa międzynarodowego, w tym 

międzynarodowego prawa praw człowieka (zarówno ogólnego katalogu praw człowieka, jak i 

kategorii praw dotyczących grup wymagających szczególnej ochrony)83, międzynarodowego 

prawa humanitarnego84, międzynarodowego prawa pracy85 czy regulacji zmierzających do 

przeciwdziałania różnego typu problemom i zagrożeniom o charakterze ponadpaństwowym86, 

                                                             
82 B. Mielnik, Zgodność prawa krajowego z prawem międzynarodowym na przykładzie polski. Uwagi ogólne, 
PPiA, CXX, 2020, cz. 1 i 2, s. 322. 
83 Zob. m.in. C. Swiniarski, O problemach efektywności międzynarodowej ochrony praw człowieka [w:] 

Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, red. T. Jasudowicz, M. 

Balcerzak, J. Kapelańska-Pęgowska, Toruń 2009, s. 195-216. 
84 Konwencje o ochronie ofiar wojny, podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 roku (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, 

poz. 171 z późn. zm.). Por. Customary International Humanitarian Law Vol I. Rules, red. J.-M. Henckaerts, L. 

Doswald-Beck, Cambridge 2005. Na temat stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego także przez sądy 

krajowe, por. R. Arnold, Applying the Laws of Armed Conflict in Swiss Courts [w:] Applying International 

Humanitarian Law in Judicial and Quasi- Judicial Bodies International and Domestic Aspects, red. D. Jinks, J.N. 

Maogoto, S. Solomon, Hague 2014, s. 317-334. 
85 Zob. m.in. Konwencja nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca najniższego wieku dopuszczenia 
do zatrudnienia, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1973 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 12, poz. 53); Konwencja nr 144 

Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1976 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 103, poz. 

503). Konwencje MOP są względnie często przywoływane przez polskie sądy, por. uchwała SN(7) z 29.09.2006 

r., II PZP 3/06, OSNP 2007, nr 13-14, poz. 181; wyrok SN z 23.02.2005 r., II PK 201/04, OSNP 2005, nr 21, poz. 

333; wyrok SN z 5.04.2005 r., I PK 208/04, OSNP 2006, nr 1-2, poz. 3. Na temat stosowania norm 

międzynarodowego prawa pracy przez polskie sądy por. A. Świątkowski, Stosowanie konwencji MOP i traktatów 

Rady Europy przez krajowe sądy pracy, MPP, nr 6/2008.  
86 W szczególności dotyczy to zagadnień ochrony zdrowia publicznego czy międzynarodowego prawa ochrony 

środowiska. W kontekście styku unijnych i klasycznych międzynarodowoprawnych instrumentów ochrony 

środowiska i ich oddziaływania na perspektywę polskiego sądu zob. B. Filipcová, Polskie przepisy dotyczące 
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rozwijającą się wraz z globalizacją i intensyfikacją obrotu międzynarodowego regulacją, 

dotyczącą koordynacji systemów podatkowych87 oraz systemów zabezpieczenia społecznego88, 

współpracy wymiarów sprawiedliwości89, ochrony inwestycji zagranicznych90 czy reguł 

kolizyjnych międzynarodowego prawa prywatnego91. Będąca skutkiem zajmowania przez 

prawo międzynarodowego kolejnych pól, zasadnicza z perspektywy sądów zmiana przejawiała 

się tym, iż prawo międzynarodowe w coraz mniejszym stopniu mogło być postrzegane jako 

międzypaństwowe, w coraz większym zaś stopniu zaczęło dotyczyć sytuacji jednostek. Do 

wzmocnienia wpływu prawa międzynarodowego na prawo krajowe niewątpliwie przyczynił 

się także rozwój sądownictwa międzynarodowego kształtującego (co najmniej w sposób 

faktyczny) interpretację wiążących Polskę norm międzynarodowoprawnych oraz związanie 

jurysdykcją sądów międzynarodowych, takich jak MTS, MTK, MTPM, ETPC, paneli WTO 

czy międzynarodowych trybunałów arbitrażowych.  

Otwarcie na zachodzące na zewnątrz polskiego porządku prawnego zmiany stało się 

możliwe także dzięki uregulowaniu, po raz pierwszy w tak szerokim zakresie92, statusu prawa 

międzynarodowego w Konstytucji RP z 1997 r. oraz dzięki rozwojowi orzecznictwa 

odnoszącego się do instytucji i zasad specyficznych dla styku prawo międzynarodowego i 

prawa krajowego. Wskazany proces, który A. Wasilkowski określił jako gwałtowną 

internacjonalizację życia: „w której to co tradycyjnie określano jako tzw. sytuację z elementem 

międzynarodowym, z wyjątku przekształca się w codzienność”93, bezpośrednio przełożył się 

na obecność prawa międzynarodowego w praktyce sądów. 

Analogiczny proces, na znacznie większą skalę, miał miejsce w związku z akcesją 

Polski do Unii Europejskiej. Jak zwraca uwagę A. Kalisz, akcesja spowodowała włączenie do 

                                                             
dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych - analiza istniejących barier, EPS 2020, nr 11, 

s. 34-47. 
87 Zob. m.in. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania 

w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Tokio dnia 20 lutego 1980 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 12, poz. 60). 
88 Zob. m.in. Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi 

Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 46, poz. 374). 
89 Zob. m.in. Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 z 

późn. zm.). 
90 Zob. m.in. Umowa między Rzecząpospolitą a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, 

podpisana w Canberze dnia 7 maja 1991 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 39, poz. 166). Na temat oddziaływania wyroków 

trybunałów arbitrażowych na perspektywę polskich sądów zob. M. Dziurda, C. Wiśniewski, Wpływ umów BIT na 

suwerenność państw, PPH, grudzień 2013, s. 12-18. 
91 Zob. m.in. Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 

października 1973 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 444). 
92 Na temat regulacji statusu prawa międzynarodowego we wcześniejszych ustawach zasadniczych zob. przypis 

nr 473. 
93 A. Wasilkowski, Prawo krajowe – prawo wspólnotowe – prawo międzynarodowe. Zagadnienia wstępne [w:] 

Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w krajowym porządku prawnym, red. M. Kruk, Warszawa 1997, s. 7. 
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polskiego porządku prawnego, zasadniczo z dnia na dzień, całego dorobku wspólnotowego 

porządku prawnego94. Według dostępnych danych obecnie wiążące prawo unijne obejmuje 

niemal 6,5 tys. pozostających w mocy rozporządzeń, oraz prawie 650 dyrektyw95. Zasięg 

regulacji prawa unijnego sięga przy tym – w różnym stopniu – wszystkich gałęzi prawa 

polskiego, nie omijając prawa konstytucyjnego96, rozmaitych obszarów prawa 

administracyjnego97, celnego98, podatkowego99, karnego100, gospodarczego101, prawa ochrony 

środowiska102, prawa pracy103. W ramach niektórych obszarów, takich jak, jedynie tytułem 

przykładu, prawo zamówień publicznych104, ochrony konsumenta105 czy ochrony danych 

osobowych106, wpływ ten jest oczywiście znacznie bardziej intensywny i odczuwalny niż w 

innych, jednak jak wskazuje U. Jaremba w rzeczywistości nie ma dziś obszaru prawa 

krajowego, który nie zostałby dotknięty wpływem procesu integracji w ramach Unii 

Europejskiej. Mówiąc ogólnie, prawo krajowe zostało w istotnym stopniu 

„zeuropeizowane”107. Ponownie, największe znaczenie zyskują jednak nie tyle dane ilościowe, 

                                                             
94 A. Kalisz, Multicentryczność systemu …, s. 37. 
95 Dane pochodzące z https://eur-lex.europa.eu (dostęp z dnia 15.05.2021). Wskazana liczba rozporządzeń 

(dokładnie 6494 pozostających w mocy rozporządzeń i 641 dyrektyw, nie wliczając aktów zmieniających i 

zawierających sprostowania, włączając rozporządzenia i dyrektywy delegowane i wykonawcze.  
96 W tym kontekście najbardziej istotnym źródłem wydaje się Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. 

U. UE. C. z 2007 r. Nr 303, str. 1 z późn. zm.). 
97 Tytułem przykładu zob. dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 

dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 376, str. 36); dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie interoperacyjności systemów 

elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków 

nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 91, str. 45 z późn. zm.). 
98 Tytułem przykładu zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 269, str. 1 z późn. zm.). 
99 Zob. dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 347, str. 1 z późn. zm.). 
100 Tytułem przykładu zob. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 

r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego 

nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do 

porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz. U. UE. L. 

z 2013 r. Nr 294, str. 1). 
101 Zob. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa 

spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona) (Dz. U. UE. 

L. z 2009 r. Nr 258, str. 20 z późn. zm.). 
102 Zob. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 20, str. 7 z późn. zm.). 
103 Zob. dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 303, str. 16). 
104 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 94, str. 65 z późn. zm.). 
105 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 

konsumenckich (Dz. U. UE. L. z 1993 r. Nr 95, str. 29 z późn. zm.). 
106 W tym zakresie wiodącą rolę odgrywa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 
107 U. Jaremba, National Judges As EU Law Judges. The Polish Civil Law System, Leiden 2013, s. 2. 

https://eur-lex.europa.eu/
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co – w przypadku prawa unijnego – specyfika porządku prawnego UE wyrażająca się w 

zasadzie pierwszeństwa, bezpośredniego skutku a także roli orzecznictwa TSUE.  

Wzmożenie procesów globalizacyjnych po zakończeniu II Wojny Światowej, a w 

kontekście polskim także transformacja ustrojowa po roku 1989 r. oraz akcesja do Wspólnot 

Europejskich w 2004 r. skutkowały więc wniknięciem prawa międzynarodowego i unijnego do 

polskiego porządku prawnego i, w efekcie, całkowitą dezaktualizacją trieplowskiego obrazu 

dwóch nieprzecinających się okręgów. Wskazana nieadekwatność dualistycznego, binarnego 

rozróżnienia na prawo krajowe i międzynarodowe wyraźnie ujawniła się także w związku z 

procesami rozwoju i wewnętrznego różnicowania prawa międzynarodowego, określanymi 

mianem jego fragmentacji. Jak wskazuje E. Cała-Wacinkiewicz efektem tak rozumianej 

fragmentacji stało się „rozdrobnienie, sprowadzające się do funkcjonowanie w obrębie prawa 

międzynarodowego wielu pomniejszych zespołów norm prawnych – wyodrębnionych 

porządków normatywnych”108. Owo wyodrębnianie obecnie przybiera przy tym różne formy i 

ma zróżnicowany zakres – od pojedynczych odstępstw w zakresie reguł dotyczących 

odpowiedzialności państwa, po kwalifikowaną postać jaką osiągają prawo WTO, prawo 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy wreszcie – cechujące się bezprecedensowym 

stopniem autonomii – prawo unijne109. We wskazanym kontekście sceptycyzm względem 

zdolności monizmu i dualizmu do wyjaśnienia nowej sytuacji, w odniesieniu do prawa UE, 

wyraził także polski Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, iż wzajemne oddziaływanie prawa 

krajowego i wspólnotowego: „(…) nie może być opisane w pełni za pomocą tradycyjnych 

koncepcji monizmu i dualizmu w układzie: prawo wewnętrzne – prawo międzynarodowe.”110. 

Obraz dwóch nieprzecinających się okręgów z metafory H. Triepla zastąpiła więc wizja 

okręgów przecinających się niemal w całości albo też, biorąc pod uwagę skutki procesu 

fragmentacji prawa międzynarodowego, przypominający raczej olimpijską flagę. W rezultacie 

stosowanie prawa przez polskie sądy stało się więc „łączne” – w rozumieniu tytułu niniejszej 

pracy, co spowodowało, iż znacznie bardziej istotne dla praktyki sądów stały się konkretne 

pytania, dotyczące statusu poszczególnych źródeł prawa pochodzącego spoza krajowego 

porządku prawnego, reguł ich interpretacji czy znaczenia orzeczeń sądów międzynarodowych. 

Jednocześnie, wraz poszerzaniem się obszaru interakcji norm międzynarodowoprawnych i 

krajowych, w sposób naturalny zwiększało się także pole możliwych kolizji. W tych warunkach 

                                                             
108 E. Cała-Wacinkiewicz, Fragmentacja prawa międzynarodowego, Warszawa 2018, s. 414. 
109 Raport KPM ONZ dot. fragmentacji, s. 83-99. 
110 Wyrok TK z 11.05.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49. 
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drugim z istotnych czynników rzutujących na aktualność tradycyjnych odmian monizmu i 

dualizmu stało się zwiększenie częstotliwości i temperatury konfliktów między porządkami 

prawnymi. 

 

 

C. Pluralizm prawny a problem kolizji normatywnych 

 

Proces ekspansji prawa międzynarodowego przez długi czas zdawał się mieć charakter 

w zasadzie jednokierunkowy. Jak zwracała uwagę E. Łętowska tendencja do stopniowego 

umacniania wpływu porządku międzynarodowego na prawo krajowe wydawała się mieć 

charakter stały111. W kontekście polskim jako swego rodzaju klamrę zamykającą okres 

względnie nieskrępowanego rozwoju znaczenia prawa międzynarodowego z perspektywy 

polskich sądów można potraktować fragment podręcznika z 2012 r. „Elementy metodyki pracy 

sędziego w sprawach karnych”, autorstwa dwóch sędziów Sądu Najwyższego P. Hofmańskiego 

i S. Zabłockiego, sformułowany w kontekście rozwoju znaczenia praw człowieka, aktualny 

także w odniesieniu do innych obszarów regulacji międzynarodowoprawnej: 

„Kierunki zmian 1997 r. wyznaczyła aksjologia demokratycznego państwa prawnego, której 

zasadniczy człon stanowi poszanowanie dla praw człowieka. Dziś prawa człowieka zyskały 

sobie prawo obywatelstwa na polskich salach sądowych. Pełno ich (czasem może nawet zbyt 

wiele) w pismach procesowych stron, obecne są także w judykaturze. (…) To, co kiedyś 

majaczyło na peryferiach świadomości sędziego, dziś stało się tej świadomości zasadniczym 

elementem i miejmy nadzieję, że nim pozostanie.”112. 

Istotną cezurę w analizowanym obszarze relacji między prawem krajowym, stricte 

międzynarodowym i unijnym, w przypadku polskiego porządku prawnego, stanowiło 

rozpoczęcie trwającego do dziś konfliktu dotyczącego zmian w wymiarze sprawiedliwości, 

zapoczątkowanego w 2015 r. sporem wokół wyboru sędziów TK na zajęte wcześniej miejsca. 

                                                             
111 E. Łętowska, Zapewnienie skuteczności orzeczeniom sądów międzynarodowych [w:] Zapewnienie efektywności 

orzeczeń międzynarodowych w polskim porządku prawnym, red. A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 35. 
112 Jak wskazują dalej autorzy: „(…) Sędzia współczesny musi zatem pamiętać przede wszystkim o tym, że poza 

prawem krajowym jest jeszcze prawo traktatowe, o tym, że służy mu prymat w razie konfliktu i że interpretacja 

tego prawa musi być dokonywana nie tylko przy uwzględnieniu samego brzmienia przepisów, ale także od lat 

rozwijającego się orzecznictwa, które zmienia standardy ochrony praw człowieka, lokując poprzeczkę coraz 

wyżej.” P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2011, s. 

365.  
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Kulminację konfliktu z punktu widzenia postrzegania relacji między porządkami prawnymi 

stanowiły orzeczenia TK, kwestionujące szereg postanowień traktatów unijnych i Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka oraz szereg orzeczeń TSUE i ETPC kwestionujących legalność 

zmian w wymiarze sprawiedliwości oraz legitymizację samego TK113. Turbulencje w relacjach 

pomiędzy porządkami prawnymi dotknęły jednak nie tylko Polski. Obecnie wśród 

niebezpiecznych dla prawa międzynarodowego tendencji114 wskazuje się m.in. na wycofywanie 

się przez niektóre państwa z członkostwa w organizacjach międzynarodowych115, 

wypowiadanie jurysdykcji sądów międzynarodowych116 czy obserwowane w ramach UE 

dążenia do „renacjonalizacji” – przekazywania niektórych polityk UE z powrotem do 

kompetencji państw członkowskich117. Tendencjom „dezintegracyjnym” odpowiadają jednak 

także zmiany o przeciwnym kierunku, w tym rozwój kompetencji UE w wielu obszarach. 

Tempo zmian wywołanych kolejnymi kryzysami wstrząsającymi społecznością 

międzynarodową – w tym ostatnio pandemią Covid 19 oraz agresją Rosji w Ukrainie – 

powoduje, iż prognozowanie ogólnego kierunku zmian jest trudne118, intensyfikacja tarć na linii 

prawo międzynarodowe – prawo krajowe wydaje się jednak bardzo prawdopodobna. 

Początków procesu zmian w podejściu do kwestii międzysystemowych kolizji należy 

dopatrywać się w rozwoju orzecznictwa sądów konstytucyjnych i sądów najwyższych państw 

w sposób mniej lub bardziej bezpośredni kontestujących bądź to treść zobowiązań stricte 

międzynarodowoprawnych i unijnych, bądź to orzeczeń sądów międzynarodowych – lub 

przynajmniej sygnalizujących taką możliwość. Do grona orzeczeń, o których mowa należy 

zaliczyć w szczególności wyroki niemieckiego sądu konstytucyjnego (FTK), w tym wyroki w 

                                                             
113 W tym kontekście w szczególności wyrok TS z 19.11. 2019, Sprawy połączone C-585/18, C-624/18 i C-625/18, 

A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa i CP i DO przeciwko Sądowi Najwyższemu, ECLI:EU:C:2019:982; 

Wyrok ETPC z 7.05.2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. p. Polsce, skarga nr 4907/18. 
114 W. Sandholtz, Resurgent Authoritarianism and the International Rule of Law, KFG Working Paper Series, No. 
38, September 2019, s. 17; H. Krieger, Populist Governments and International Law, EJIL, vol. 30 (2019), Nr 3, 

dostęp https://ssrn.com/abstract=3339338 (ost. dostęp z 15.11.2021) 
115 Oczywiste przykłady wskazanej tendencji stanowi opuszczenie UE przez Wielką Brytanię, czy opuszczenie 

przez Stany Zjednoczone Rady Praw Człowieka ONZ w roku 2017 i 2018. 
116 Proces ten w istotnej mierze dotyczy Międzynarodowego Trybunału Karnego, którego jurysdykcję 

wypowiedziały Filipiny i Burundi. Swój podpis pod Statutem wycofała m.in. Rosja. 
117 R. Grzeszczak, Refleksje na temat rozwoju prawa Unii Europejskiej [w:] Prawne problemy i wyzwania Unii 

Europejskiej, red. Ł. Pisarczyk, Warszawa.2018, s. 51-53. 
118 Syntetycznie na temat ewolucji społeczności międzynarodowej i porządku światowego z uwzględnieniem roli 

organizacji międzynarodowych i perspektyw dalszych zmian zob. J. Menkes, A. Wasilkowski, op. cit., s. 26 i 85. 

https://ssrn.com/abstract=3339338
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sprawach Solange I119 i II120, Honeywell121, Gauweiller122, Weiss123, wyrok Sądu Najwyższego 

USA w sprawie Medellin p. Teksas124, wyrok Sądu Najwyższego Kolumbii Brytyjskiej w 

sprawie Meksyk p. Metaclad125, wyrok Sądu Konstytucyjnego Rosji odnoszący się do wyroku 

ETPC w sprawie Yukos126 oraz wyroku ETPC w sprawie Anchugov i Gladkov127, wyrok 

włoskiego TK w sprawie Sentenza 238128 czy nowsze orzecznictwo sądów krajowych 

dotyczące immunitetu jurysdykcyjnego państw129. Mimo bardzo znaczących różnic kontekstu 

wydania, rodzaju wywołanych skutków, tonu uzasadnienia oraz, co najistotniejsze, zakładanej 

wprost lub milcząco wizji relacji między porządkami prawnymi – każde z wymienionych 

orzeczeń, w ten lub inny sposób, kontestowało prawo międzynarodowe. Coraz częściej 

dostrzegane i opisywane zjawisko „oporu” stawianego przez sądy krajowe prawu 

międzynarodowemu stopniowo dawało kolejne impulsy próbom nowej konceptualizacji relacji 

między prawem krajowym i międzynarodowym, która mogłaby (wtórnie) nadać znaczenie 

obserwowanym trendom. 

Już pierwsze z wymienionych wypowiedzi sądów – a w tym kontekście przede 

wszystkim wyrok niemieckiego FTK w sprawie Maastricht-Urteil130, na kanwie którego 

formułował swoje spostrzeżenia N. MacCormick131 – stały się zarzewiem nowego nurtu 

koncepcji usiłujących w bardziej efektywny sposób odnieść się do problemu kolizji 

normatywnych. Jak wskazuje A. Kustra, w kontekście relacji prawa UE i krajowych 

konstytucji, dyskusja stopniowo ewoluowała od artykułowania czysto prawnych argumentów 

na rzecz nadrzędności jednego z porządków w stronę poszukiwania teoretycznej podstawy 

umożliwiającej określenie reguł konwersacji. Ów trend kształtował się w pewnej mierze jako 

                                                             
119 Postanowienie Drugiego Senatu FTK z 29.05. 1974 r. BVerfGE 37, 271 (Solange I). 
120 Postanowienie Drugiego Senatu FTK z 22 października 1986 r. – postanowienie FTK, 2 BvR 197/83, BVerfGE 

73 (Solange II). 
121 Postanowienie Drugiego Senatu FTK z 6 lipca 2010 r., 2 BvR 2661/106, BVerfGE 126 (Honeywell). 
122 Postanowienie Drugiego Senatu FTK z dnia 14.01.2014 r 2 BvR 2728/13, 14.01.2014 r (Gauweiller). 
123 Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN z 5 maja 2020 r., sygn. akt 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 

2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16. 
124 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 25.03.2008 r., Medellín p. Texas, 552 U.S. 491.(2008). 
125 Wyrok Sądu Najwyższego Kolumbii Brytyjskiej z 2.05.2001 w sprawie Meksyk p. Metalclad Corporation, 

2001 BCSC 664. 
126 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Rosji z dna 19.01.2017, nr. 1-П/2017 (Yukos). 
127 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Rosji z dna 19.04.2016, nr. 12-П/2016 (Anguchov i Gladkov). 
128 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Republiki Włoskiej z 22.10.2014, sygn. akt 238/2012. 
129 Wyrok Sądu Centralnego Dystryktu Seulu (Korea Pd) z 8.01.2021, case n. 2016 Ga-Hap 505092, Wyrok Sądu 

Najwyższego Brazylii z 24.09.2021, (Changri-la). 
130 Wyrok FTK z 12.10.1993, (2 BvR 2134, 2159/92), BVerfGE 89, 155 (Maastricht-Urteil). 
131 Por. N. MacCormick, Questioning Sovereignty…, N. MacCormick, The Maastricht-Urteil: Sovereignty Now, 

ELJ, November 1995, vol 1, n.3, s. 259-266; N. MacCormick, Risking Constitutional Collision in Europe, 18 

Oxford J. Legal Stud. 517 (1998), s. 517-532; N. MacCormick, Beyond the Sovereign State, 56 Mod. L.Rev. 1 

(1993), s. 1-18. 
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reakcja na dostrzeganą jałowość sporu o pierwszeństwo, polegającego na powtarzaniu 

argumentów dotyczących wyższości poszczególnych porządków lub posiadania „ostatniego 

słowa”132. Jak odnotowuje A. Wróbel pod wpływem myśli postmodernistycznej nastąpiło 

przeniesienie ciężaru analiz prawnych: „na płynne i niezdefiniowane obszary, takie jak „dialog 

sędziów” czy „międzynarodowa wspólnota sędziów”133. 

Rozwój koncepcji opisujących sytuację w kategoriach dyskursywnych, 

relatywizujących stosunek do nadrzędności i pierwszeństwa, spotkał się także z silną krytyczną 

reakcją części autorów. Według J. Baquero-Cruiza nowa sytuacja – pluralizm prawny: 

„pozostaje w konflikcie w najbardziej podstawowymi, strukturalnymi cechami systemu 

prawnego jako narzędzia cywilizacji, porządku, bezpieczeństwa i przewidywalności w 

społecznych i instytucjonalnych relacjach”134. R. D. Kellemen zwraca uwagę na ryzyko 

instrumentalnego wykorzystywania pluralistycznych koncepcji w celu legitymizacji naruszeń 

porządku prawnego UE, ostatecznie prowadzących do jego dezintegracji135. Jak wywodzi 

wskazany autor: „Stworzona przez kosmopolitycznych uczonych prawników o szlachetnych 

intencjach, idea ta zagraża obecnie zniszczeniem porządku prawnego UE (...). Sprawy 

potoczyły się niezgodnie z planem. Zamiast dostarczyć pokojowych rozstrzygnięć i zapobiec 

wojnie sądów, rozwój pluralizmu konstytucyjnego w sposób nieumyślny zapewnił 

intelektualną osłonę przemianom prowadzącym do fragmentacji unijnego porządku prawnego 

(…)”136. W zarysowanym nurcie pluralizm prawny postrzegany jest więc w sposób bardzo 

fatalistyczny, jako źródło poważnego, w pewnym sensie egzystencjalnego, zagrożenia dla 

porządku prawnego UE, jak i szerzej dla stabilności prawa w ogóle. 

Niezależnie od przyjętego sposobu postrzegania analizowanej zmiany jako 

śmiertelnego niebezpieczeństwa lub jako szansy137 nie ulega wątpliwości, iż „pluralistyczny” 

zwrot odmienił kształt dyskusji nad relacją porządków prawnych i podejście do problemu 

kolizji normatywnych. Poszerzenie pola interakcji porządków prawnych i podniesienie 

                                                             
132 A. Kustra, Koncepcje pluralizmu …, s. 63. 
133 A. Wróbel, Wstęp [w:] Zapewnienie efektywności orzeczeń międzynarodowych w polskim porządku prawnym, 
red. A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 32. 
134 J. Baquero Cruz, What’s Left of the Law of Integration? Decay and Resistance in European Union Law, Oxford 

2018, s. 41. 
135 R. D. Kelemen, The dangers of constitutional pluralism [w:] Research Handbook on Legal Pluralism and EU 

Law, red. G. Davies, M. Avbelj, Cheltenham 2018, s. 392-403. 
136 Ibidem, s. 392. 
137 K. Tuori wyróżnił w tym zakresie podejście konfliktowe akcentujące brak wspólnej płaszczyzny i 

nierozstrzygalność pojawiających się konfliktów oraz opozycyjne podejście określane jako dialogiczne zwracające 

uwagę na pozytywne strony dialogu i kooperacji. K. Tuori, From pluralism to perspectivism [w:] Research 

Handbook on Legal Pluralism and EU Law, red. G. Davies, M. Avbelj, Cheltenham 2018, s. 40-41. 
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poziomu ryzyka kolizji pociągnęło za sobą pojawienie się „mozaiki” nowych koncepcji i – w 

konsekwencji – dalszym skomplikowaniem pozycji sadów. Opisując położenie sądów w 

warunkach pluralizmu prawnego, A. Nollkaemper sięgnął po pochodzące z psychologii pojęcie 

podwójnego wiązania (double bind). Jak przedstawił to autor: 

„Sądy krajowe często znajdują się w sytuacji „podwójnego wiązania”. Termin ten jest 

wykorzystywany w psychologii. Osoba, która znalazła się w sytuacji podwójnego wiązania 

może wypełnić jedno z formułowanych wobec niej oczekiwań tylko przez naruszenie innego. 

Termin ten adekwatnie opisuje pozycję sądów krajowych pozostających na przecięciu 

oczekiwań międzynarodowego i krajowego porządku prawnego”138. 

Coraz częściej artykułowana potrzeba znalezienia narzędzi służących rozwiązywaniu 

konfliktów jeszcze wyraźniej ujawniła „operacyjną i poznawczą niewydolność” – niedostatki 

monizmu i dualizmu. Tradycyjne propozycje monizmu i dualizmu, tj. separacja wyłączająca 

samą możliwość konfliktu (dualizm) oraz bezwzględna nadrzędność jednego z porządków, 

bądź też uznanie, że odpowiedź zależy od wyboru ideologicznego (monizm), stanowiły 

jaskrawo nieadekwatną odpowiedź na coraz bardziej palące pytania. Widoczne mankamenty 

monizmu i dualizmu jako całościowych wizji relacji między porządkami prawnymi, nie wydają 

się jednak w sposób automatyczny wykluczać mniej ambitnego wariantu postrzegania obu 

koncepcji. Rozstrzygnięcia na potrzeby szukanego modelu wymaga bardziej umiarkowana 

interpretacja monizmu i dualizmu jako narzędzia klasyfikacji konkretnych porządków 

prawnych. 

 

 

D. Dychotomia monizm-dualizm jako narzędzie klasyfikacji 

 

Bardziej żywotną odmianę dyskusji monizm-dualizm okazało się oferować 

postrzeganie obu koncepcji łącznie nie jako wykluczających się całościowych wizji, lecz jako 

odmiennych modeli podejścia do problemu relacji prawa międzynarodowego i krajowego, 

które mogą zostać przyjęte in concreto. We wskazanym ujęciu poszczególne porządki krajowe 

klasyfikowane są jako monistyczne lub dualistyczne na podstawie stosowanych rozwiązań. 

                                                             
138 A. Nollkaemper, National Courts …, s. 14. 
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Ocena atrakcyjności wskazanego rozumienia z perspektywy budowanego modelu wymaga 

więc podjęcia próby jego zastosowania do polskiego porządku prawnego. W tym celu w 

pierwszej kolejności należy ustalić, na podstawie jakich kryteriów porządki krajowe 

klasyfikowane są jako monistyczne lub dualistyczne, a następnie, czy wskazane podejście 

pozwala na dokonanie jednoznacznej kwalifikacji i w konsekwencji wyciągnięcie istotnych 

wniosków z perspektywy polskiego sądu? 

Stosowane kryteria klasyfikacji przyjmowanych przez państwa rozwiązań wywodzone 

są z ogólnych idei monizmu i dualizmu, odnoszą się jednak do szczegółowych rozwiązań 

stosowanych przez państwa w kontekście: (1) metod zapewniania przestrzegania prawa 

międzynarodowego (metod introdukcji)139, (2) dopuszczalnych formy stosowania prawa 

międzynarodowego w porządku krajowym140, (3) problemu kolizji pomiędzy normami 

międzynarodowoprawnymi i krajowymi, a niekiedy także (4) pytania o stosowane przez sądy 

krajowe sposoby interpretacji norm międzynarodowoprawnych141.  

We wskazanym ujęciu dokonany wybór w ramach pary monizm-dualizm ma zatem 

przełożenie na istotne, także dla sądów krajowych, aspekty stosowania prawa, co z punktu 

widzenia modelu należy poczytać za zaletę. Określenie danego porządku krajowego jako 

monistycznego lub dualistycznego w jakiś sposób ukierunkowałoby zatem interpretację, 

stanowiąc rodzaj ogólnego założenia, którym sąd może posłużyć się w trudnych sprawach, 

wyciągając zeń szczegółowe wnioski. W nieuregulowanym przypadku, dotyczącym 

przykładowo kwestii bezpośredniego stosowania lub hierarchii, porządek uznany za 

monistyczny, będzie podpowiadał sądowi krajowemu inną decyzję niż dualistyczny. 

Na tle powyższych kryteriów za charakterystyczne dla dualizmu, przyjmującego tezę o 

odrębności prawa międzynarodowego od prawa krajowego, uznaje się tzw. recepcyjne metody 

zapewniania skuteczności prawa międzynarodowego w porządku krajowym. Do metod 

recepcyjnych zalicza się więc zabieg określany jako powtórzenie (paralelizacja), polegający na 

dosłownym zamieszczeniu postanowień normy międzynarodowoprawnej w treści aktu prawa 

krajowego142. Drugą z metod typowych dla modelu dualistycznego stanowi transformacja, 

                                                             
139 T. Burghental, Self-Executing and Non-Self-Executing Treaties in National and International Law (Volume 

235) [w:] Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Hague 1992, s. 316-317. 
140 J. H. Jackson, Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A Policy Analysis, 86 Am. J. Int'l L. 310 (1992), 

s. 314. 
141 A. Wyrozumska, Skuteczność norm prawa międzynarodowego w prawie wewnętrznym w świetle nowej 

Konstytucji, PiP, 1998, z. 1, s. 80. 
142 B. Kuźniak, Przestrzeń operacyjna…, s. 115. 
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rozumiana jako akt prawotwórczy skutkujący zmianą natury konkretnego podlegającego 

transformacji aktu (np. umowy międzynarodowej) z międzynarodowoprawnej na krajową 

(transformacja szczegółowa) lub dokonanie takiego zabiegu względem całej kategorii norm 

(transformacja ogólna)143. Cechą wspólną metod recepcyjnych jest więc zmiana charakteru 

normy z międzynarodowego na krajowy, z czym wiązane są niekiedy dalsze konsekwencje, m. 

in. w sferze interpretacji, tj. zastosowanie do recypowanych norm reguł wykładni właściwych 

prawu krajowemu144. Za typowe dla dualizmu uznaje się pośrednie stosowanie prawa 

międzynarodowego, a więc stosowanie przez organy państwa norm krajowych przyjętych w 

celu wykonania międzynarodowoprawnych zobowiązań i, ewentualnie, interpretowanych w 

sposób zapewniających ich prawidłową realizację. 

W opozycji do podejścia dualistycznego monistyczne założenie o jedności prawa 

krajowego i międzynarodowego przejawia się preferencją dla metod pozarecepcyjnych, tj. 

niewymagających zmiany charakteru normy dla jej skuteczności w porządku krajowym. Do 

powyższej grupy zalicza się adopcję (inkorporację) – metodę zbliżoną w swoich przejawach do 

transformacji, niemającej jednak charakteru prawotwórczego, a stanowiących jedynie formę 

zezwolenia na stosowanie normy międzynarodowoprawnej w porządku krajowym145. Wśród 

metod pozarecepcyjnych wskazywane jest także odesłanie do treści norm 

międzynarodowoprawnej zawarte w akcie prawa krajowego (najczęściej przepisie ustawy lub 

Konstytucji)146. W polskiej literaturze wymieniana bywa także konstrukcja stosowania prawa 

międzynarodowego ex proprio vigore, polegającą na uznaniu skuteczności umów 

międzynarodowych w porządku krajowym mimo braku regulacji konstytucyjnej, przyjętą w 

doktrynie i orzecznictwie czasu obowiązywania Konstytucji z 1958 r.147. W kontekście 

pozostałych kryteriów dla monizmu charakterystyczne pozostają odpowiednio: możliwość 

bezpośredniego stosowania prawa międzynarodowego, wysoka ranga norm 

międzynarodowoprawnych w hierarchii źródeł prawa oraz uwzględnianie właściwych prawu 

międzynarodowemu sposobów interpretacji. 

Na podstawie wyróżnionych kryteriów porządki krajowe określane są więc jako 

monistyczne lub dualistyczne. Główny zarzut kierowany wobec powyższej perspektywy 

                                                             
143 R. Kwiecień, Transformacja umów…, s. 5-6. 
144 A. Wyrozumska, Skuteczność norm…, s. 80; B. Kuźniak, op.cit., s. 113. 
145 Ibidem, s. 123. 
146 M. Masternak-Kubiak, Przestrzeganie prawa…, s. 71. 
147 B. Liżewski, Prawo międzynarodowe …, s. 78. W orzecznictwie SN zob. m.in. uchwała SN(7) z 12.06.1992 r., 

III CZP 48/92, OSNC 1992, nr 10, poz. 179 i cytowane tam orzecznictwo z okresu PRL. 
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klasyfikacji porządków prawnych i stosowanych kryteriów oceny dotyczy trudności w ich 

praktycznym zastosowaniu. Według badań P-H Verdiera oraz M. Versteeg, obejmujących 

zakresem praktykę 101 państw w okresie od 1815 do 2013 roku, istotny mankament powyższej 

monistyczno-dualistycznej klasyfikacji stanowi fakt, iż koncepcje te biorą za punkt wyjścia 

teoretyczne konstrukcje, które w istocie nie odpowiadają w pełni stosowanym przez państwa 

rozwiązaniom. Truizmem jest, iż państwa nie przyjmują jednolicie monistycznego lub 

dualistycznego podejścia, a poszczególni autorzy nie są zgodni co do samych kryteriów 

klasyfikacji, co prowadzi do rozbieżnych ocen tych samych porządków krajowych. Jak 

zauważa K. Lankosz: „współcześnie trudno wskazać państwa, które przyjęły w „czystej” 

modelowej postaci monistyczne lub dualistyczne rozwiązania. Ponadto niekiedy te same 

rozwiązania były i są różnie interpretowane”148. Wątpliwości dotyczą przy tym nie tylko 

kwalifikacji porządków prawnych jako takich, ale także poszczególnych metod introdukcji, 

niedających się jednoznacznie scharakteryzować jako recepcyjne bądź pozarecepcyjne149.  

Bogatej listy przykładów niejasności wynikających z sięgania po rozbieżne kryteria 

dostarcza obserwacji praktyki: klasyfikowanych jako typowe państwa dualistyczne Niemiec150i 

Wielkiej Brytanii151, przyjmujących monistyczne podejście względem prawa zwyczajowego, 

czy uznawanej za monistyczną Francji, która ze względu na fakt wywodzenia bezpośredniego 

stosowania i pierwszeństwa umów międzynarodowych z tekstu konstytucji przez niektórych 

autorów opisywana jest jako kraj dualistyczny152. Trudność w rozstrzygnięciu może być 

skutkiem praktyki organów państwa, na co wskazuje przykład dualistycznej Kanady, której 

sądy krajowe konsekwentnie stosują jednak reguły interpretacji Konwencji Wiedeńskiej o 

Prawie Traktatów153. Przykładów dualistycznej praktyki sądowej, państw postrzeganych jako 

                                                             
148 K. Lankosz, op. cit., s. 66; por. także T. Raburski, Autonomizacja prawa wobec państwa w sferze 

międzynarodowej, Poznań 2012, s. 136. 
149 K. Skubiszewski, Wzajemny stosunek i związki pomiędzy prawem międzynarodowym i prawem krajowym, 

RPEiS, rok XLVIII, zeszyt 1, 1986, s. 9. 
150 N. Petersen, Germany [w:] Duelling for Supremacy International Law vs. National Fundamental Principless, 
red. F.M. Palombino, Cambridge 2019, s. 96-97. Przejawem monistycznego podejścia jest treść art. 25 Konstytucji 

RFN, inkorporujący do porządku prawnego prawo zwyczajowe. 
151 W tym kontekście A. Tzanakopoulos i C. J. Tams zwracają uwagę na uznawanie przez Wielką Brytanię prawa 

zwyczajowego za część common law A. Tzanakopoulos; C. J. Tams, Introduction: Domestic Courts as Agents of 

Development of International Law, 26 LJIL 531 (2013), s. 534, por. także J. E. S. Fawcett, Customary International 

Law in the Courts of the United Kingdom, 21 R.E.D.I. 459(1968), s.459-470. 
152 P- H. Verdier, M. Versteeg, International Law in National Legal Systems: An Empirical Investigation, 109 AM. 

J. INT'L L. 514 (2015), s. 516. 
153 S. Beaulac, National Application of International Law: The Statutory Interpretation Perspective, 41 Can. Y.B. 

Int'l L. 225 (2003), s. 261. 
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monistyczne – Holandii154, Szwajcarii155, Korei Południowej156 czy Chin, wskazujących na 

podejście monistyczne w oficjalnych deklaracjach swoich przedstawicieli157. Przypadek Indii 

zwraca uwagę na możliwość częściowej ewolucji przyjmowanego modelu, aktualizującej 

pytanie, w którym momencie ewentualnie następuje zmiana158.  

Mankamenty dychotomii monizm-dualizm jako narzędzia klasyfikacji są w pełni 

aktualne także w przypadku polskiego porządku prawnego. Na gruncie Konstytucji z 1997 r. 

tak monizm, jak i dualizm wydają się prima facie niewykluczone. W doktrynie sporny 

pozostaje charakter metody przyjętej w odniesieniu do ratyfikowanych umów 

międzynarodowych jako bądź transformacji, bądź też adopcji (inkorporacji)159. Interpretację 

dualistyczną sugeruje literalna treść art. 91 ust. 1 Konstytucji uznająca umowy ratyfikowane za 

„część polskiego porządku prawnego” (a zatem zakładająca ich włączenie), bezpośrednie 

stosowanie i pierwszeństwo niektórych umów międzynarodowych przed ustawą przemawia 

jednak na korzyść typowej dla monizmu adopcji. Polska praktyka legislacyjna dostarcza 

przykładów sięgania po rozwiązania jednoznacznie dualistyczne (jak paralelizacja)160, jak i 

pozarecepcyjne, uznawane za monistyczne (odesłanie)161.  

                                                             
154 J. Jackson wskazuje na praktykę sądów holenderskich unikających przyznania pierwszeństwa postanowieniom 

umów międzynarodowych poprzez odmawianie im skutku bezpośredniego J. H. Jackson, op. cit., s. 334. 
155 W przypadku której Sąd Najwyższy zajął w istocie skrajnie dualistyczne stanowisko wobec bezpośredniej 

skuteczności prawa, zob. A. Ziegler, WTO Subtle but Enduring-The Role of Domestic Courts in the Shaping of 

International Economic Law through Proper Interpretation of Domestic Law: The WTO Agreement before Swiss 

Courts [w:] The Practice of International and National Courts and the (De-)Fragmentation of International Law, 

Oxford 2012, s. 323 i nast. 
156 J. H. Sohn, The Relationship between WTO Law and National Law: Critical Analysis of Jurisprudence of 

Korean National Courts, 2 KOR. U. L. REV. 138, s. 145-154. 
157 P. Rossi zwraca uwagę na przykład rozbieżnych deklaracji władz Chin na forum Komitetu Przeciwko Torturom 

w zestawieniu z rzeczywistą praktyką tego państwa. W przypadku Chin kwestia ewentualnych kolizji pomiędzy 

prawem międzynarodowym a krajowym nie jest artykułowana, zob. P. Rossi, China [w:] Duelling for Supremacy 

International Law vs. National Fundamental Principless, red. F.M. Palombino, Cambridge 2019, s. 47-48. 
158 V. G. Hegde, Indian Courts and International Law, 23 LJIL 53 (2010), s. 60. V. G. Hedge zwraca uwagę na 

ewolucję praktyki Indyjskiego Sądu Najwyższego w kontekście inkorporacji prawa zwyczajowego. 
159 W tym kontekście na kanwie projektu Konstytucji z 1997 r., zob. R. Kwiecień, Transformacja umów…s. 14; 

R. Szafarz, Skuteczność norm prawa międzynarodowego w prawie wewnętrznym w świetle nowej Konstytucji, PiP, 

1998, z. 1, s. 5; A. Wyrozumska, Skuteczność norm …, s. 80. W kwestii dyskusji monizm-dualizm, w szerszym 
kontekście adekwatności obu koncepcji dla opisu relacji między porządkami prawnymi, R. Kwiecień 

zmodyfikował przy tym swoje wcześniejsze stanowisko, opowiadając się za interpretacją monistyczną, zob. R. 

Kwiecień, Kodyfikacja prawa traktatów…, s. 34-35. 
160 Wśród przykładów paralelizacji można wskazać na szereg przepisów części szczególnej kodeksu karnego 

implementujących postanowienia konwencji nakładających na państwa strony obowiązek penalizacji określonych 

czynów. W tym kontekście zob. art. 118 § 1 k.k. oraz art. II i V Konwencji w sprawie zapobiegania i karania 

zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. 

(Dz. U. z 1952 r. Nr 2, poz. 9 z późn. zm.). 
161 W sposób kompleksowy kwestie te analizuje M. Masternak-Kubiak, zob. M. Masternak-Kubiak, Odesłania do 

prawa międzynarodowego w Konstytucji RP, Wrocław 2013. 
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W zakresie stosowanych krajowych lub międzynarodowoprawnych reguł wykładni, 

analiza orzecznictwa sądów nie wydaje się potwierdzać, by rozważając zastosowanie swoistych 

dla prawa międzynarodowego reguł wykładni KWPT, sądy kierowały się recepcyjnym lub 

pozarecepcyjnym charakterem przyjętej metody introdukcji umów międzynarodowych. 

Obowiązek interpretacji umów międzynarodowych zgodnie z regułami Konwencji 

Wiedeńskiej o Prawie Traktatów, wywodzony jest raczej z treści KWPT, niż oceny 

międzynarodowoprawnej lub krajowej natury norm. Przyglądając się kryterium 

dopuszczalności bezpośredniego stosowania norm międzynarodowoprawnych, należy 

dostrzec, że wskazana możliwość dotyczy ratyfikowanych umów międzynarodowych i aktów 

prawa wtórnego UE (art. 91 ust. 1 i 3 Konstytucji), za pozbawione możliwości bezpośredniego 

stosowania uważa się natomiast nieratyfikowane umowy międzynarodowe162.  

Wyprowadzenia wniosków o jednoznacznie monistycznym lub dualistycznym 

charakterze polskiego porządku prawnego w kontekście hierarchii źródeł prawa nie ułatwia 

niejednoznaczna relacja zasady nadrzędności Konstytucji (art. 8) i obowiązku przestrzegania 

prawa międzynarodowego (art.9). Silna pozycja umów międzynarodowych ratyfikowanych za 

zgodą wyrażoną w ustawie nie wyklucza możliwości badania ich zgodności z Konstytucją (art. 

188 pkt 2 Konstytucji), zaś miejsce w hierarchii pozostałych źródeł prawa międzynarodowego 

nie zostało w tekście Konstytucji określone163.  

Próba klasyfikacji polskiego porządku prawnego jako monistycznego lub 

dualistycznego nie daje więc zadowalających rezultatów. Źródło trudności stanowią same 

kryteria klasyfikacji, mające charakter nieostry i dające rozbieżne wyniki. Z tej przyczyny 

monizm i dualizm, postrzegane są częściej jako krańce pewnego kontinuum czy spektrum164. 

Przesądzenie na rzecz monizmu lub dualizmu wymagałoby w tej sytuacji rozstrzygnięcia o 

pierwszeństwie jednego z kryteriów i pominięcia elementów niepasujących do podjętego 

wyboru. Dokonana w ten sposób klasyfikacja polskiego porządku prawnego byłaby jednak, w 

oczywisty sposób, arbitralna. Posługiwanie się przez polskie sądy dokonanym wyborem jako 

źródłem dyrektyw interpretacyjnych oznaczałoby dopasowywanie rzeczywistości do 

częściowo prawidłowego, a częściowo nieprawidłowego opisu. Także w analizowanym, mniej 

                                                             
162 Por. m.in. wyrok SN z 29.11.2005 r., II PK 100/05, OSNP 2006, nr 19-20, poz. 299; wyrok SN z 29.11.2000 

r., I PKN 107/00, OSNP 2001, nr 5, poz. 162. 
163 W. Czapliński, Postępowanie cywilne - odrzucenie pozwu - immunitet dyplomatyczny państwa. Glosa do 

postanowienia SN z dnia 29 października 2010 r., IV CSK 465/09, OSP 2011, nr 7-8, s. 573. 
164 J. Wouters, C. Rynagert, T. Ruys, G. de Baere, The Relationship and Interactions between International Law, 

EU Law and National Law [w:] International Law. A European Perspective, red. J. Wouters, C. Rynagert, T. Ruys, 

G. de Baere, Oxford 2019, s. 182. 
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ambitnym, wariancie dychotomia monizm-dualizm nie stanowi więc adekwatnej odpowiedzi 

na potrzeby proponowanego modelu.  

 

 

E. Monizm i dualizm – elementy wymagające zachowania na potrzeby modelu 

 

Teza o utracie przez monizm i dualizm zdolności eksplanacyjnej, zarówno jako 

całościowych wizji, jak i narzędzia klasyfikacji porządków prawnych, wydaje się trafna. 

Jednocześnie nie jest jasne, jaka koncepcja mogłaby pełnić rolę nowego paradygmatu relacji 

między porządkami prawnymi, dającego się zaadaptować w ramach budowanego modelu. Jak 

zwraca uwagę A Ostapiuk, przeprowadzenie skutecznej zmiany paradygmatu wymaga nie tylko 

krytyki dotychczasowego paradygmatu, ale zastąpienia go lepszym165. Tymczasem koncepcje, 

które mogłyby zastąpić monizm i dualizm w dalszym ciągu wydają się tworzyć zbyt 

zróżnicowany i „mozaikowy” krajobraz. Podczas gdy w aspekcie deskryptywnym nie budzi 

wątpliwości, iż pluralizm prawny, multicentryczność czy pluralizm konstytucyjny stanowią 

bardziej adekwatny opis sytuacji, w aspekcie normatywnym, dotyczącym także 

rekomendowanego sądom krajowym stosunku do problemu kolizji, spór nie jest przesądzony. 

W ocenie N. Krischa obecny stan ma charakter przejściowy a do rywalizacji o miano nowego 

paradygmatu staje kilka konkurencyjnych ujęć166. Wobec niewyłonienia następcy monizmu i 

dualizmu na poziomie globalnym, rozważania w ramach budowanego modelu wymagają więc 

przyjęcia perspektywy lokalnej – koncepcji relacji odpowiadającej perspektywie polskiego 

porządku prawnego i polskiego sądu. 

 Brak możliwości zaakceptowania monizmu lub dualizmu w całości w ramach 

poszukiwanej koncepcji jednocześnie nie musi oznaczać ich całkowitego odrzucenia. W tym 

kontekście należy zgodzić się z R. Kwietniem, który konstatuje, iż: „(...) trudno znaleźć „trzecią 

drogę”, ponieważ każde ujęcie problemu stosunku wzajemnego prawa międzynarodowego i 

prawa krajowego stanowi w jakimś stopniu mutację poglądów monistycznych i 

                                                             
165 A. Ostapiuk, The Eclipse of Value-Free Economics. The concept of multiple self versus homo oeconomicus, 

Wrocław 2020, s. 11. Swoje uwagi dotyczące możliwości zmiany paradygmatu autor formułował w obszarze nauk 

ekonomicznych, w kontekście nasilającej się krytyki założeń ekonomii neoklasycznej.  
166 N. Krisch, Argumenty na rzecz pluralizmu w prawie postnarodowym [w:] Świat europejskich 

konstytucjonalizmów, red. G. de Burca, J.H.H. Weiler, tłum. J. Brzeziński, L. Nowosielska, Warszawa 2014, s. 

273. 



 

48 
 

dualistycznych”167. Nowe koncepcje relacji między porządkami prawnymi, proponując 

bardziej zniuansowany, skomplikowany i bliższy rzeczywistej praktyce obraz, uwzględniający 

także zjawiska nieznane twórcom oryginalnych wersji monizmu i dualizmu, do pewnego 

stopnia reprodukują zatem podstawowe idee monizmu i dualizmu. Samo wyodrębnienie 

różnych porządków prawnych, jak i możliwe konfiguracje dotyczące ich relacji (prymat 

poziomu krajowego, międzynarodowego, regionalnego lub brak stałej hierarchii) w znacznym 

stopniu odpowiadają także podstawowym wariantom poglądów na rolę państwa, prawa 

międzynarodowego i organizacji międzynarodowych w nauce o stosunkach 

międzynarodowych168. Elementy monizmu i dualizmu, bez których, jak się zdaje, trudno się 

obyć, stanowią więc kategorie porządków prawnych oraz charakteru łączących je relacji.  

W konsekwencji na potrzeby poszukiwanego modelu zachowania wymagają więc 

pytania o to, jakie dokładnie porządki prawne należy wyodrębnić i jak charakteryzować łączący 

te porządki stosunek. Ile i jakie konkretnie porządki powinny być wyodrębnione i w jaki sposób 

należy scharakteryzować łączącą te porządki relację? Czy relacja ta powinna być postrzegana 

w kategoriach harmonii i koordynacji, czy raczej autonomii i rywalizacji, hierarchii, czy 

równorzędności (heterarchii)? Próba odpowiedzi na powyższe pytania wyznaczy ramy analizy 

kolejnych fragmentów „mozaiki” koncepcji relacji między porządkami prawnymi. 

 

 

3. Porządki prawne podlegające wyodrębnieniu 

 

Pierwszym pytaniem, na które musi udzielić odpowiedzi przyjęta w ramach 

poszukiwanego modelu koncepcja relacji między porządkami prawnymi, dotyczy tego, jakie 

dokładnie porządki należy wyodrębnić. Znaczenie tak ujętej kwestii ujawnia się szczególnie 

wyraźnie w kontekście rozstrzygania „międzysystemowych” kolizji. Jak wskazują R. Michaels 

i J. Paulwelyn reguły kolizyjne postrzegane są co do zasady jako funkcjonujące jedynie w 

obrębie systemu, z którego pochodzą169. Traktowanie porządków prawnych jako odrębnych od 

                                                             
167 R. Kwiecień, Suwerenność państwa…, s. 191. 
168 W tym kontekście w szczególności poglądy realistyczne i liberalne K. A. Mingst, Podstawy stosunków 

międzynarodowych, tłum. M. Habura, G. Łuczkiewicz, Warszawa 2006, s. 193-201. 
169 R. Michaels, J. Paulwelyn, Conflict of Norms or Conflict of Laws: Different Techniques in the Fragmentation 

of Public International Law, 22 Duke J. Comp. & Int'l L. 349 (2012), s. 349-376. 
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siebie może skutkować wystąpieniem sprzeczności pomiędzy regułami kolizyjnymi 

poszczególnych systemów, czego przykładem są in abstracto sprzeczne zasady nadrzędności 

konstytucji, pierwszeństwa prawa unijnego i pierwszeństwa prawa międzynarodowego. Dla 

modelu łącznego stosowania prawa przez sądy pytanie o to, jakie konkretnie porządki prawne 

należy wyodrębnić, ma zatem podstawowe znaczenie. 

Z punktu widzenia tak teorii prawa, jak i praktyki prawniczej system prawny (dalej 

zamiennie: porządek prawny170) rozumiany jest jako zbiór norm obowiązujących w określonym 

miejscu i czasie. Wskazane pojęcie bywa używane także w innych kontekstach – między 

innymi w odniesieniu do podziału gałęziowego (w tym zakresie mówi się o systemie prawa 

karnego, czy cywilnego), lub jako określenie typu systemu (system prawa stanowionego – 

system common law)171. Punktem wyjścia dalszej analizy będzie pierwsze z wymienionych 

znaczeń, za którego najbardziej wpływową reprezentację można uznać rozumienie przyjęte w 

czystej teorii prawa H. Kelsena – systemu prawnego jako zbioru norm powiązanych ze sobą 

poprzez więzi o charakterze kompetencyjnym lub treściowym172. We wskazanym ujęciu norma 

prawna należy do systemu, jeżeli została ustanowiona zgodnie z jego regułami. Przynajmniej 

w kulturze prawa stanowionego, opisywane tu jako „kelsenowskie”, rozumienie kryterium 

przynależności normy do systemu prawnego wydaje się stanowić prawidłowe odwzorowanie 

codziennej praktyki sądów173, posiłkujących się (bez każdorazowego zwracania uwagi na ten 

fakt) m. in. treścią Rozdziału III Konstytucji oraz normami konstytucyjnymi i ustawowymi 

regulującymi procedurę ustawodawczą czy ogłaszanie aktów normatywnych. W 

przedstawionym ujęciu odpowiedź na pytanie, jakie porządki należy wyodrębnić, ogranicza się 

więc do badania formalnych więzi pomiędzy normami174.  

                                                             
170 W zależności od konwencji terminologicznej oba pojęcia bywają odróżniane lub utożsamiane ze sobą. Pojęcie 

porządku prawnego służy bądź jako synonim systemu prawnego, bądź też odnoszone jest do wyznaczanego przez 

system prawny układu organów, instytucji i procedur dotyczących rozstrzygania określonych spraw, zob. S. 

Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 195; A. Sulikowski M. Błachut, J. Kaczor, P. 

Kaczmarek, Systemowość w myśleniu prawniczym [w:] System prawny a porządek prawny, red. S. Czepita, 

Szczecin 2007, s. 91. W dalszej części pojęcia porządku prawnego i systemu prawnego będą rozumiane w sposób 

tożsamy.  
171 W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa…, s. 392. 
172 H. Kelsen, op. cit., s. 295-297, W polskiej teorii prawa zob. m.in. S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wstęp do 

prawoznawstwa, Wrocław 1999, s. 74, W. Lang. , J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa …, s. 320; H. Rot, 

Wstęp do nauk prawnych, Wrocław 1994, s. 84. Tytułem przykładu zob. także wyrok SN z 19.12.2003 r., III CK 

155/02, OSNC 2005 nr 1 poz. 18. 
173 W tym kontekście koncepcja H. L. A. Harta, dla której zasadnicze znaczenie przedstawia reguła uznania mająca 

charakter społecznego faktu, zbliża się raczej do faktycznego (faktualnego) kryterium obowiązywania, por. H. L. 

A. Hart, Pojęcie prawa, tłum. J. Woleński, Warszawa 1998, s. 140 i nast. 
174 Szeroką krytykę założeń koncepcji H. Kelsena przeprowadził m.in. J. Raz: J. Raz, Autorytet Prawa. Eseje o 

prawie i moralności, tłum. P. Maciejko, Warszawa 2000, s. 127-138. Dla dalszych rozważań pracy mniej istotna 
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Wiele spośród nowych propozycji koncepcji relacji wydaje się łączyć właśnie 

odrzucenie kelsenowskiego rozumienia systemu prawa. Jak wskazuje A. Kalisz „(…) 

współczesne systemy prawne coraz mniej przypominają układ monocentryczny (opisywany 

przez H. Kelsena i obrazowany najczęściej jako piramida, na której szczycie znajduje się 

państwo jako główne centrum decyzyjne), a coraz bardziej konglomerat, w którym znajduje się 

wiele autonomicznych i niezależnych, choć wzajemnie oddziałujących na siebie centrów 

decyzyjnych.”175. Autorzy wskazujący na odejście od przywołanego wzorca czynią to w 

kontekście bardzo różnych zagadnień, akcentując bądź to rezygnację z tradycyjnie rozumianej 

hierarchiczności prawa176, bądź koniecznego związku prawa z państwem177, czy też wskazując 

na zmiany zachodzące w modelu sądownictwa konstytucyjnego i roli sądów 

konstytucyjnych178. Dla prowadzonych rozważań kluczowe znaczenie ma pytanie o sposób 

wyodrębniania (delimitacji) porządków prawnych. 

W tym kontekście obserwowana w obrębie nowych koncepcji zmiana polega na 

odejściu od kryterium formalnego na rzecz obserwacji socjologicznych faktów179. Wychodząc 

z założeń instytucjonalnej teorii prawa, N. MacCormick wprost wskazuje właśnie, iż jego 

perspektywa: „(…) kładzie nacisk na pewien poziom socjologicznego realizmu i w tym 

znaczeniu nie jest czystą teorią w kelsenowskim rozumieniu”180. Podobne stanowisko, 

krytyczne wobec redukcjonizmu formalnej analizy, towarzyszy między innymi poglądom J. H. 

H. Weillera181. Rozumieniem pojęcia systemu oderwanym od formalnej analizy posługują się 

autorzy czerpiący z teorii systemów autopojetycznych N. Luhmanna, postrzegającej system 

prawny jako rodzaju systemu społecznego 182. Podobnie dalekie od kelsenowskiego rozumienia 

pojęcia systemu wydaje się używane niekiedy zamiennie w kontekście 

międzynarodowoprawnym pojęcie reżimu Krasnera183. 

                                                             
pozostaje całościowa ocena normatywizmu H. Kelsena, zasadnicze znaczenie zachowuje natomiast rozróżnienie 

formalnego (normatywistycznego) oraz socjologicznego sposobu wyodrębniania porządków prawnych. 
175 A. Kalisz, Multicentryczność systemu …, s. 35. 
176 Ibidem, s. 35 i nast. 
177 M. Żak, Pojęcie standardu prawnego w sieciowym systemie prawa, PPP, nr 1, 2019, s. 9. 
178 A. Kustra, Kelsenowski model kontroli konstytucyjności a integracja europejska. Studium wpływu, Toruń 2015. 
179 Wątek dotyczący różnic w sposobie rozumienia pojęcia systemu prawnego był już analizowany przez autora, 

por. M. Małaszkiewicz, Cynowa miednica czy hełm? Autonomia prawa unijnego z perspektywy sądu polskiego, 

PiP 2021, nr 11. 
180 N. MacCormick, The Maastricht-Urteil…¸s. 264. 
181 J. H. H. Weiler, Konstytucjonalizm globalny i pluralistczny – uwagi krytyczne, [w:] Świat europejskich 

konstytucjonalizmów, red. G. de Burca, J.H.H. Weiler, tłum. J. Brzeziński, L. Nowosielska, Warszawa 2014, s. 23. 
182 Opisując system prawny UE jako odrębny od prawa międzynarodowego całkowicie odmiennym rozumieniem 

pojęcia systemu, czerpiącym z socjologicznej teorii autopojezy N. Luhmanna posługują się między innymi tacy 

autorzy jak M. Neves, zob. M. Neves, op. cit., s. 144; por. N. Luhmann, Law as a social system, Oxford 2004. 
183 S. D. Krasner, International Regimes, New York 1983. 
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Jako pierwsze rozważenia wymaga zatem pytanie o możliwość przyjęcia w ramach 

proponowanego modelu koncepcji operującej tego rodzaju nie-kelsenowskim pojęciem 

systemu prawa. W tym kontekście zbadania wymagają podejścia traktujące rozróżnienie prawa 

krajowego międzynarodowego i unijnego jako niewystarczające (A) bądź też zacierające 

granice między nimi (B). Jakie ogólne założenia wynikają ze wskazanych koncepcji i jakiego 

rodzaju dyrektywy dla sądów krajowych i sposób postrzegania ich roli można z nich 

wyprowadzić oraz czy założenia te mogą zostać zaadaptowane na potrzeby poszukiwanego 

modelu? W dalszej kolejności oceny będą wymagały powiązane ze sobą problemy fragmentacji 

prawa międzynarodowego (C) oraz autonomii prawa unijnego (D). Rozstrzygnięcie 

wymienionych kwestii pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jakie porządki prawne powinna 

wyodrębniać przyjęta w ramach proponowanego modelu koncepcja relacji między porządkami 

prawnymi. 

 

 

A. Koncepcje pluralizmu normatywnego 

 

W pierwszej kolejności rozważenia wymagają koncepcje, postrzegające rozróżnienie 

prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego jako zbyt wąskie. Pytanie o możliwość 

stosowania przez polskie sądy norm pochodzących z innych porządków prawnych nie dotyczy 

oczywiście kwestii stosowania prawa obcego, klarownie uregulowanej w ustawie prawo 

prywatne międzynarodowe184, umowach międzynarodowych z zakresu międzynarodowego 

prawa prywatnego185 oraz rozporządzeniach unijnych186, lecz konstatowania istnienia 

całkowicie nowych typów porządków prawnych (dalej jako: „porządki atypowe”).  

Wskazane podejście jest określane mianem „pluralizmu prawnego” lub „pluralizmu 

normatywnego”187. W dalszej części wykorzystywany będzie drugi z wymienionych terminów. 

Do programowych cech podejścia pluralizmu normatywnego należy zaliczyć deetatyzacje 

prawa – odrzucenie założenia, według którego prawo może wywodzić swoje obowiązywanie 

                                                             
184 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1792). 
185 W tym kontekście zob. np. przywoływaną już Konwencję o prawie właściwym dla zobowiązań 

alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 444). 
186 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie 

prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 177, str. 6 z późn. zm.); 

rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa 

właściwego dla zobowiązań pozaumownych ("Rzym II") (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 199, str. 40). 
187 R. Palosz, Zastosowanie etnografii w badaniu pluralizmu prawnego, PPUW, rok XVIII, nr 1/2019, s. 148. 
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od państwa, jak ma to miejsce w przypadku prawa krajowego i międzynarodowego oraz jego 

deterytorializację. Jak wskazuje G. Teubner: „Nową konstytucyjną rzeczywistość 

charakteryzuje współistnienie niezależnych porządków, państwowych, ale także w pełni 

autonomicznych od państwa struktur społecznych” 188. Przedstawiciele tego nurtu zwracają 

uwagę, iż tak rozumiany pluralizm porządków prawnych historycznie stanowił normę, 

wskazując między innymi przykład średniowiecznej Europy, którą cechowało współistnienie 

porządków prawa religijnego i państwowego czy sytuacje państw kolonialnych, w których 

prawo imperiów kolonialnych funkcjonowało równolegle z miejscowym porządkiem 

prawnym189. 

Kryterium wyodrębnienia porządków prawnych, wykorzystywane przez autorów 

wpisujących się w nurt pluralizmu normatywnego odnosi się więc do społecznych faktów, 

rzeczywistego funkcjonowania określonych zespołów norm, funkcjonujących w sposób 

analogiczny do prawa oficjalnego. Stosowane kryteria sięgają do rozróżnienia istnienia reguł 

wtórnych w rozumieniu Harta190 czy aparatury pojęciowej używanej przez N. Luhmanna191. W 

konsekwencji przyjętego rozumienia systemu prawnego obok porządków państwowych, prawa 

międzynarodowego i unijnego obejmują także inne kategorie porządków prawnych. W swojej 

koncepcji transkonstytucjonalizmu (transconstitutionalism) M. Neves obok prawa 

państwowego, międzynarodowego oraz ponadnarodowego (supranational), wyróżnia porządki 

transnarodowe (transnational) czy prawo wspólnot tubylczych192.  

Ze względu na przyjęte rozumienie systemu prawnego charakter wyodrębnianych 

porządków prawnych pozostaje w zasadzie nieograniczony. Bogaty zakres zainteresowania 

analizowanego nurt w obrazowy sposób opisuje B. Tamanaha: 

„Pluralizm prawny jest wszędzie. W każdym obszarze społecznej aktywności, który możemy 

badać, odnajdziemy wielką różnorodność porządków prawnych, od lokalnego do globalnego 

poziomu. Prawa wsi, miasteczek, jednostek terytorialnych różnego typu, prawa państwowe czy 

regionalne; narodowe, transnarodowe i międzynarodowe. Poza tymi dobrze rozpoznanymi, w 

wielu społecznościach odnajdziemy bardziej egzotyczne formy prawa zwyczajowego, prawa 

ludów tubylczych, wspólnot religijnych czy innych etnicznych lub kulturowych społeczności. 

                                                             
188 G. Teubner, Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization, Oxford 2012, s.52. 
189 P. F. Kjaer, op. cit., s. 11-21. 
190 G. Teubner, P. Korth, Two Kinds …, s. 34. 
191 M. Neves, op. cit., s. 25 i nast.  
192 Ibidem, s. 163 i nast. 
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Do tego dochodzi rozwój nowych quasi prawnych zjawisk – prywatnych policji, sądów i 

więzień (…)”193. 

Do najczęściej analizowanej grupy porządków atypowych należą porządki 

transnarodowe. Tym mianem określane są zespoły regulacji tworzonych przez podmioty 

posiadające status osób prawa krajowego jednego z państw, ale faktycznie stosowane w 

wymiarze regionalnym lub nawet globalnym, często wywierających wpływ na kształt regulacji 

państwowych. W tej grupie najszerzej dyskutowanym zbiorem norm jest lex mercatoria. Do 

norm lex mercatoria zaliczane są międzynarodowe zwyczaje handlowe, stosowane w obrocie 

międzynarodowym wzory umów i klauzul (w tym INCOTERMS), kodyfikacje zasad 

międzynarodowego arbitrażu (UNIDROIT), ale także umowy międzynarodowe takie jak 

Konwencja o międzynarodowej sprzedaży towarów czy implementujące je ustawodawstwo 

państw194. Autonomia lex mercatoria względem prawa międzynarodowego i krajowego jest 

przedmiotem sporu195. Z zakresu lex mercatoria niektórzy autorzy wyodrębniają kolejne 

zespoły norm odnosząc się do poszczególnych dziedzin przedmiotowych lex mercatoria: lex 

informatica, lex petrolea czy lex construcionis196.  

Poza lex mercatoria i jej pochodnymi wyodrębnia się także inne porządki 

transnarodowe, a wśród nich lex digitalis197 jako kompleks norm wiążący się z działalnością 

regulacyjną ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organizacji non 

profit odpowiadającej globalnie za przyznawanie domen internetowych, dla której zasadniczym 

dokumentem pozostaje Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP)198. 

Porządek określany jako lex sportiva obejmuje między innymi regulacje tworzone przez będące 

formalnie stowarzyszeniami prawa krajowego międzynarodowe federacje sportowe, MKOL 

oraz narodowe komitety olimpijskie i organizacje sportowe (np. PZPN). Do najistotniejszych 

dokumentów w ramach lex sportiva należą Karta Olimpijska oraz Kodeks Antydopingowy 

                                                             
193 B. Z. Tamanaha, Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global, 30 Sydney L. Rev. 375 

(2008), s. 375. 
194 S. W. Schill, Lex mercatoria [w:] The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, red. R. Wolfrum, 
Oxford 2013, s. 826-827. 
195 Ibidem, s. 828-829. 
196 F. Leguizamo, C. Armando, From Lex Mercatoria to Lex Constructionis (De La Lex Mercatoria a La Lex 

Construccionis), Rev. e-mercatoria, vol., 6, nr 1 (2007) 1, s. 23. 
197 A. Fischer-Lescano, Der Kampf um die Internetverfassung, Juristenzeitung 69, s. 965-974; Por. D. Koukiadis, 

Reconstituting Internet Normativity The role of State, private actors, global online community in the production 

of legal norms, Oxford 2015 s. 163-282; B. Pinotti Garcia, Transconstitucionalismo e lex digitalis: a disputa entre 

a organização das nações unidas e a icann pelo controle da regulação da internet e suas possíveis afetações no 

campo dos direitos humanos digitais, RDC, v. 4, n. 1 e 2 (2017), s. 63-85. 
198 G. Teubner, Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization, Oxford 2012, s. 55-56. 
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przyjęty przez Światową Agencję Antydopingową (World Anti-Doping Agency), będącą 

fundacją prawa szwajcarskiego, w której funkcjonowaniu biorą jednak udział także 

przedstawiciele rządów państw. W ramach lex sportiva dodatkowo działa także trybunał, 

którego rozstrzygnięcia pozostają objęte zakresem Konwencji nowojorskiej dotyczącej 

uznawania i wykonywania orzeczeń199. Regulacje o globalnym zasięgu oddziaływania 

tworzone są również przez posiadające status osób prawnych prawa krajowego organizacje 

standaryzacyjne200. 

Odpowiadając na postawione w ramach poszukiwanego modelu pierwsze pytanie, 

należy wskazać, iż w prezentowanym ujęciu wyodrębnieniu podlegałaby potencjalnie 

nieograniczona liczba porządków prawnych o bardzo zróżnicowanym charakterze: krajowym, 

międzynarodowoprawnym i mieszanym, publicznym i prywatnym, oficjalnym (w jakimś 

stopniu reglamentowanym przez państwo) i nieoficjalnym. Analizowane podejście do 

porządków prawnych w rozumieniu przedmiotowym (zbiorów norm) uzasadnia przyjrzenie się, 

w jaki sposób koncepcje pluralizmu normatywnego postrzegają rolę sądów krajowych i jakiego 

rodzaju dyrektywy mające służyć interpretacji i rozstrzyganiu kolizji do nich kierują? 

Wnioski, płynące z koncepcji pluralistycznych istotne dla sądowego stosowania prawa, 

różnią się w przypadku poszczególnych autorów. Ujęcia wpisujące się w analizowany nurt 

zazwyczaj odrzucają możliwość hierarchicznego uporządkowania czy uzyskania stanu 

koherencji pomiędzy poszczególnymi porządkami201. Według G. Teubnera jedyną realistyczną 

opcją pozostaje tworzenie luźnych heterarchicznych relacji202. W konsekwencji Teubner 

proponuje sięgnięcie do zróżnicowanych metod kolizyjnych, w tym inspirowanych podejściem 

conflict of laws, obecnym w regulacji prawa prywatnego międzynarodowego203. Jednocześnie 

jak zauważają G. Teubner i P. Korth: „(…) w przypadku kolizji normy prawnej z normą 

posiadającą status normy społecznej (social norm) normy prawne mają absolutne 

pierwszeństwo. Normy społeczne pozostają istotne dla stosowania prawa wtedy, kiedy prawo 

otwiera się na ich oddziaływanie na przykład poprzez odesłanie do społecznych konwencji”204. 

Mimo poszerzenia spektrum w koncepcji Teubnera prawo oficjalne w dalszym ciągu 

                                                             
199 T. Widłak, Wybrane uwagi na temat charakteru i statusu lex sportiva w przestrzeni prawnomiędzynarodowej, 

RPEiS, rok LXXVII, zeszyt 4, 2015, s. 81-87; Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń 

arbitrażowych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. 
200 P. Szwedo, Global administrative …, s. 163 i nast. 
201 S. Picciotto, Constitutionalizing Multilevel Governance, 6 Int'l J. Const. L. 457 (2008), s. 479. 
202 G. Teubner, Fragmented Foundations Societal Constitutionalism beyond the Nation State The Twilight of 

Constitutionalism?, red. P. Dobner, M. Loughlin, Oxford 2010, s. 334. 
203 G. Teubner, P. Korth, Two Kinds …, s. 53. 
204 Ibidem, s. 32. 
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zachowuje więc prymat nad porządkami nieoficjalnymi. Zasadniczy postulat stanowi jednakże 

dostrzeżenie i uszanowanie autonomii nieoficjalnych porządków prawnych. Jak koncepcje G. 

Teubnera oraz H. Wilke charakteryzował L. Morawski: „Podstawowym zadaniem prawa [w 

ramach tej koncepcji, przyp. MM] jest utrzymywanie podsystemów społecznych w stanie 

autonomii, a więc takim stanie, że zachowują one zdolności samoregulacyjne i 

samoorganizacyjne”205. 

Nieco odmienną perspektywę proponuje P. Berman, który swoje podejście opisuje jako 

zarządzanie hybrydowością przestrzeni prawnej. Rozstrzyganie sporów angażujących te różne 

poziomy regulacji i rodzaje prawa, zdaniem P. Bermana, powinno rzutować na dokonywane 

przez sądy rozstrzygnięcia zagadnień jurysdykcyjnych, wyboru właściwego prawa, jak i 

kwestii rozstrzygania o uznaniu orzeczeń pochodzących z innych porządków prawnych. 

Decydujące znaczenie w tej perspektywie powinno mieć kryterium więzi łączącej stan 

faktyczny lub osobę z określoną wspólnotą i jej prawem206. W tym względzie koncepcja 

Bermana stanowi więc przede wszystkim propozycję swego rodzaju przychylnej pluralizmowi 

porządków prawnych interpretacji przepisów krajowych i międzynarodowych.  

Problematyczność adaptacji koncepcji pluralizmu normatywnego przez polskie sądy – 

uznania, że w jednym rzędzie obok prawa międzynarodowego i krajowego należy wyróżnić 

także porządki atypowe – wynika dość jednoznacznie z utrwalonej interpretacji postanowień 

Konstytucji, w tym zasady państwa prawnego (art. 2), legalizmu (art. 7) czy koncepcji 

zamkniętego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego (art. 87)207. Na gruncie 

wymienionych zasad zrównanie statusu porządków oficjalnych i nieoficjalnych nie wydaje się 

akceptowalne. Stosowanie przez polskie sądy norm pochodzących z atypowych porządków 

prawnych w każdym przypadku wymaga zatem jakiejś formy zapośredniczenia w prawie 

oficjalnym. Oddziaływanie poszczególnych atypowych porządków prawnych na perspektywę 

polskiego sądu musi zatem być zatem badane in concreto. Zasadne wydaje się więc pytanie, 

czy takie – wymagające zapośredniczenia – podejście pozwala na spełnienie postulatów 

pluralizmu normatywnego, dostrzeżenia i poszanowania atypowych porządków prawnych, czy 

też za uzasadnione należy uznać raczej poszerzenie spektrum wyodrębnianych porządków? 

Zbadanie wskazanej kwestii wymaga przyjrzenia się poszczególnym postaciom norm 

                                                             
205 L. Morawski, Podstawy filozofii prawa, Toruń 2014, s. 75. 
206 P. Berman, Global Legal Pluralism, 80 S. Cal. L. Rev. 1155 (2007). s. 1228-1235. 
207 Wyrok TK z 28.06.2000 r., K 25/99, OTK 2000, nr 5, poz. 141. 



 

56 
 

pochodzących z porządków określanych jako atypowe oraz sposobom ewentualnego 

oddziaływania wskazanych norm na praktykę polskich sądów. 

Możliwość skonfrontowania sądów z normami pochodzącymi z porządków 

transnarodowych może wynikać z odesłań zawartych w ustawie, jak ma to miejsce w przypadku 

norm technicznych stanowionych przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji na 

podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla 

utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa208 czy art. 112 a pkt 1 lit a) ustawa z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska209, stwarzających możliwość zaistnienia w 

postępowaniu przed sądami krajowymi210. Sposobem włączenia w proces stosowania prawa 

przez sądy norm lex mercatoria lub lex constructionis pozostaje natomiast ich inkorporowanie 

do postanowień umów cywilnoprawnych poprzez sięgnięcie przez strony po właściwe wzorce 

umowne211.  

W polskim porządku prawnym zapośredniczenie w obowiązującym prawie dotyczy 

między innymi prawa kanonicznego212. Autonomię porządku prawnego Kościoła Katolickiego 

w Polsce i jej granice wyznacza art. 25 Konstytucji RP, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej213 oraz Konkordat214. 

W praktyce polskich sądów normy prawa kanonicznego znajdują zastosowanie w drodze 

odesłań, których przykład może stanowić art. 15 a ust. 2 wskazanej wyżej ustawy, zgodnie z 

którym osobę duchowną, przed którą składa się oświadczenia o zawarciu małżeństwa, określa 

prawo kanoniczne. Rozważania dotyczące relacji pomiędzy prawem polskim a prawem 

                                                             
208 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1666). 
209 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). 
210 Wyrok WSA w Poznaniu z 3.07.2019 r., II SA/Po 252/19, LEX nr 2706083; wyrok WSA w Rzeszowie z 
4.03.2020 r., II SA/Rz 1426/19, LEX nr 3034264; wyrok NSA z 28.01.2020 r., II OSK 733/18, LEX nr 3010493. 
211 W kontekście postanowień FIDIC por. A. Olszewski, Kontraktowe procedury rozwiązywania sporów w 

umowach o roboty budowlane opartych na wzorcach umownych FIDIC – w świetle prawa polskiego, RP, 2010, 

nr 2, s.67 i nast. 
212 Zob. A. Rzepecki, Funkcjonowanie prawa kanonicznego w polskim porządku prawnym – zarys tematu, AE, 

t.5, 2013, s. 168 i nast.  
213 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 z późn. zm.). 
214 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. 

(Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318). 
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kanonicznym były przedmiotem dość bogatego i rozbieżnego orzecznictwa Sądu 

Najwyższego215. 

Inny przykład interakcji porządków oficjalnych i nieoficjalnych, będący skutkiem 

procesów migracyjnych i heterogenizacji kulturowej społeczeństw, dotyczy zbiorów norm 

przynależnych grupom etnicznym, kulturowym czy religijnym określanych przez Teubnera 

jako przypadki social law. Jednego z przejawów interakcji między wskazanymi zbiorami norm 

a państwowym porządkiem prawnym dotyczy koncepcja cultural defense (obrony przez 

kulturę). Wskazana koncepcja najczęściej analizowana jest na gruncie prawa karnego, gdzie 

kierowanie się przez sprawcę regułami mniejszości kulturowej, do której należy, bywa 

postrzegane jako argument łagodzący lub wyłączający odpowiedzialność karną216. Koncepcja 

cultural defense zachowuje jednak swoje znaczenie także w sprawach cywilnych czy 

administracyjnych217. Przykładów z polskiej praktyki sądowej dostarczają sprawy, w których 

w argument z cultural defense występuje w kontekście zwyczajowych reguł mniejszości 

romskiej218. 

Formy oddziaływania norm pochodzących z porządków atypowych pozostają więc 

zróżnicowane. Nawet pobieżna analiza pozwala jednak dostrzec znaczącą jakościową różnicę 

pomiędzy prawem oficjalnym i nieoficjalnym. Proponowane przez koncepcje pluralizmu 

normatywnego postrzeganie porządków atypowych w sposób analogiczny do prawa krajowego 

czy międzynarodowego już prima facie budzi więc wątpliwości. Zrównanie w ramach 

szukanego modelu obu kategorii porządków prawnych wymagałoby również odniesienia się do 

problemu – ewentualnych – kolizji między prawem oficjalnym a nieoficjalnym. Tego rodzaju 

kolizje – jak się wydaje – nie mogłyby być przy tym rozstrzygane na korzyść normy 

pochodzącej z porządku atypowego, co przyznają sami pluraliści. Nie jest również jasne, z 

jakiego źródła sądy mogłyby czerpać reguły służące rozstrzyganiu ewentualnych kolizji. W 

                                                             
215 Por. wyrok SN z 27.07.2000 r., IV CKN 88/00, LEX nr 52448, wyrok SN z 24.03.2004 r., IV CK 108/03, 

OSNC 2005, nr 4, poz. 65, uchwała SN z 19.12.2008 r., III CZP 122/08, OSNC 2009, nr 7-8, poz. 115. 
216 A. Kleczkowska, Rola cultural defence w wymiarze sprawiedliwości karnej, RPEiS, rok LXXIV, zeszyt 2, 

2012, s. 75-80. 
217 U. Wach-Górny, Cultural defence a prawo do zachowania nazwiska w orzecznictwie Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, PPP, nr 10,2021, s. 55. 
218 W kontekście dopuszczalnego wieku współżycia seksualnego, uwzględniane przez sądy karne przez pryzmat 

przesłanki społecznej szkodliwości czynu lub usprawiedliwionego błędu co do bezprawności czynu Jak wskazał 

Sąd: „Jednocześnie niesporne w sprawie jest nie tylko to, że oskarżony i pokrzywdzona A. G. w świetle tradycji 

mniejszości etnicznej, z której pochodzą (mniejszości romskiej), zawarli zgodnie i skutecznie małżeństwo, ale 

także to, że oboje uważali siebie za w pełni legalne małżeństwo i byli przekonani, że w tej sytuacji mają nie tylko 

prawo, ale wręcz obowiązek (opisywany przez pokrzywdzoną) obcowania płciowego ze sobą”, por. postanowienie 

SO w Częstochowie z 29.08.2019 r., VII Kz 378/19, LEX nr 2721147; postanowienie Sądu Rejonowego w 

Częstochowie z dnia 7 maja 2019 r., XI K 1201/18 (https://www.saos.org.pl/judgments/392058). 

https://www.saos.org.pl/judgments/392058
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opisanej perspektywie zderzenie porządków wyodrębnianych – z jednej strony – na podstawie 

kryterium więzi pomiędzy normami, z drugiej zaś – na podstawie socjologicznego rozumienia 

systemu prawnego prowadzi do paradoksów.  

Z perspektywy polskiego sądu utrzymanie różnicy pomiędzy porządkami oficjalnymi i 

atypowymi i – w konsekwencji – swego rodzaju wykluczenie porządków atypowych wydaje 

się koniecznością. Problem kolizji prawa oficjalnego oraz porządków nieoficjalnych w 

sugestywny i prowokacyjny sposób ujął w swoim eseju, uważany za przedstawiciela pluralizmu 

prawnego w szerszym rozumieniu, R. Cover. Jak skonstatował autor: „Sędziowie są ludźmi 

przemocy. Z powodu przemocy, którą nakazują, sędziowie w charakterystyczny sposób nie 

tworzą prawa, lecz je zabijają. Do nich należy ten prawobójczy [jurispathic219] urząd. Stając 

naprzeciw bogactwa setek tradycji prawnych, wskazują – to jest prawo – i niszczą lub próbują 

zniszczyć resztę.”220. Mimo jednak posiadanego przez prawo oficjalne monopolu, 

nieujmowanie atypowych porządków prawnych w ramach przyjmowanej przez sądy koncepcji 

relacji nie musi jednak oznaczać ignorowania ich znaczenia. Opisywane przypadki porządków 

tworzonych – tytułem przykładu – przez grupy przestępcze221 zwracają uwagę na potrzebę 

przynajmniej częściowej reglamentacji i utopijny charakter wizji pełnej równości wszystkich 

porządków oficjalnych i nieoficjalnych. 

Przeprowadzona analiza statusu poszczególnych atypowych porządków pokazuje przy 

tym, iż tego rodzaju „zrównanie” ich z porządkami oficjalnymi nie wydaje się konieczne dla 

zapewnienia – tam gdzie jest to uzasadnione – respektowania ich norm. Pobieżny przegląd 

możliwych postaci oddziaływania prawa nieoficjalnego na praktykę sądów dowodzi, iż 

postulaty P. Bermana i G. Teubnera, w istocie w wielu przypadkach mogą zostać spełnione. 

Fakt, iż porządki atypowe działają niejako na innej płaszczyźnie, może stanowić ich przewagę. 

De lege lata wobec braku ich zakorzenienia w tekście Konstytucji, zabieg polegający na 

konceptualizacji ich charakteru w sposób analogiczny do porządków oficjalnych, które takie 

umocowanie posiadają, nie polepszałby sytuacji porządków atypowych. Brak możliwości 

adaptacji koncepcji pluralizmu normatywnego na potrzeby proponowanego modelu z 

                                                             
219 Tłum. własne. Termin jurispathic został stworzony przez R. Covera dla oddania potencjału prawa (a przez to 

stosujących prawo sądów) do wykluczania, eliminowania innych systemów normatywnych. Jego znaczenie 

określa się jako: „The coercive dimension of law which, in creating law (jurisgenesis) simultaneously destroys the 

other meanings of law (…)”, zob. Australian Law Dictionary (2 ed.), red. T. Mann, Oxford 2013. 
220 R. Cover, Nomos and Narrative [w:] Narrative, Violence and the Law. The essays of Robert Cover, red. M. 

Minow, M. Ryan, A. Sarat, Michigan 1995, s. 155 (tłum. własne). 
221 Por. G. Teubner, The Two Faces of Janus: Rethinking Legal Pluralism, 13 Cardozo L. Rev. 1443 (1991), s. 

1443. 
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pewnością nie wyklucza przy tym uświadamia sobie przez sądy różnorodności typów prawa 

nieoficjalnego i brania pod uwagę ich znaczenia. Jak zacytowane wcześniej oskarżenie puentuje 

sam Robert Cover: „Ale sędziowie są także ludźmi pokoju. Pośród walczących sekt, z których 

każda owinięta jest płaszczem własnego prawa, pełnią funkcję regulacyjną, która służy raczej 

zachowaniu życia prawa, niż przemocy.” 222. Postulat dostrzeżenia i uszanowania 

autonomicznego charakteru rozmaitego typu porządków normatywnych innych niż prawo 

oficjalne wydaje się w pełnym zakresie możliwy do zrealizowania także bez potrzeby 

dokonywania „przesunięć” na poziomie koncepcji relacji między porządkami prawnymi. 

Podejście proponowane przez koncepcje pluralizmu normatywnego w zakresie liczby i 

rodzaju wyodrębnianych porządków nie może zatem zostać zaadaptowane na potrzeby 

poszukiwanego modelu. Istotną przeszkodę stanowi w tym kontekście utrwalona interpretacja 

postanowień Konstytucji (w szczególności jej art. 2, 7 i 87), utrudniająca jednakowe 

traktowanie prawa oficjalnego i porządków normatywnych nieposiadających umocowania w 

przepisach. Ponadto – przywołując obserwację Michaelsa i Paulwelyna, zgodnie z którą reguły 

kolizyjne funkcjonują jedynie w obrębie porządku, z którego pochodzą – nie można nie 

zauważyć, iż pluralizm normatywny stwarza więcej dodatkowych pytań niż odpowiedzi. 

Pomnożenie liczby porządków prawnych oznaczałoby bowiem konieczność znalezienia 

rozwiązań dla nowych typów kolizji, nie przybliżając sądów do odpowiedzi na pytanie, w jaki 

sposób radzić sobie z już istniejącymi. Podejście pluralizmu normatywnego, choć warte 

zgłębiania, nie może wiec stanowić podstawy dla szukanego modelu. 

 

 

B. Koncepcje zacierające granice pomiędzy porządkami prawnymi 

 

Kolejną grupę koncepcji wymagających analizy stanowią ujęcia zrywające z 

tradycyjnym podziałem na prawo międzynarodowe i krajowe, proponujące zatarcie granic 

między porządkami prawnymi. Prawdopodobnie pierwsze tak wpływowe ujęcie relacji między 

porządkami prawnymi wpisujące się w analizowany nurt stanowi koncepcja prawa 

transnarodowego Phillipa Jessupa. Termin prawo transnarodowe (transnational law) 

wyjaśniany jest przez autora jako dotyczący „całości prawa regulującego działania i zdarzenia 

                                                             
222 R. Cover, op. cit., s. 155, (tłum. własne). 
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wykraczające poza granice państw, włączając w to zarówno publiczne, jak i prywatne prawo 

międzynarodowe, jak również wszystkie inne rodzaje reguł niewpisujące się w te standardowe 

kategoryzacje”223, lub też jako prawa odnoszącego się do złożonej i wzajemnie powiązanej 

społeczności światowej, którą możemy opisać jako taką, która zaczyna się od jednostki, a sięga 

tzw. rodziny narodów lub też społeczności państw224.  

Wskazanym terminem, wprost nawiązując do Jessupowskiego pierwowzoru, posługuje 

się Harold Hongju Koh, który prawo transnarodowe określa jako „hybrydę prawa 

międzynarodowego i krajowego”, zwracając uwagę na wszechobecne procesy wzajemnego 

treściowego przenikania się obu tych porządków, które określa jako procesy „upload and 

download”225. W koncepcji Jessupa oraz Koha kryterium rozgraniczenia porządków prawnych 

ma charakter treściowy – o przynależności do zakresu prawa transnarodowego decyduje 

„przekraczający granice państwowe” zakres regulowanej materii, a nie klasyfikacja źródeł 

prawa czy związki pomiędzy normami.  

Rezygnacja z podziału na prawo międzynarodowe i krajowe stanowi także element 

koncepcji prawa postnarodowego (postnational law) Nico Krischa. Zdaniem Krischa: 

„Klasyczne rozróżnienie sfery krajowej i międzynarodowej, które podtrzymywało wskazany 

podział w coraz większym stopniu ulega rozmyciu, wraz z rosnącą liczbą formalnych i 

nieformalnych powiązań zajmujących miejsce dotąd jasnych reguł i kategorii. W tym sensie 

prawo stało się postnarodowe.”226. Uzasadnieniem zwrotu postnarodowego (postnational turn) 

według Krischa są postępujące procesy obejmujące rozwój rozmaitych przejawów zjawisk 

określanych terminem global governance, zaś w kontekście europejskim prawo unijne oparte 

na zasadach pierwszeństwa i skutku bezpośredniego227. 

Według autorki koncepcji globalnej wspólnoty sądów (global community of courts). A. 

M. Slaughter : „(…) zmiana polega na przejściu od dwóch systemów prawa międzynarodowego 

i krajowego – do jednego; od sędziów krajowych i międzynarodowych do sędziów stosujących 

                                                             
223 Jak wskazuje Jessup: “The subject to which these chapters are addressed is the law applicable to the complex 

interrelated world community which may be described as beginning with the individual and reaching on up to the 

so-called "family of nations" or "society of states." (…)„transnational law" to include all law which regulates 

actions or events that transcend national frontiers. Both public and private international law are included, as are 

other rules which do not wholly fit into such standard categories”, zob. P. C. Jessup, op. cit., s. 1 i 2. 
224 Obecnie terminowi „prawo transnarodowe” przypisywane są różne znaczenia, odbiegające od pierwowzoru, w 

tym – poza analizowanym już rozumieniem obejmującym m.in. lex mercatiora, lex digitalis – jako synonim prawa 

ponadnarodowego, zob. A. Sołtys, Pluralistyczna koncepcja …, s. 3-21. 
225 H. Koh, op. cit., s. 746. 
226 N. Krisch, Beyond Constitutionalism Postnational Law in Search of a Structure, Oxford 2010, s. 4. 
227 Ibidem, s. 7. 
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prawo międzynarodowe, prawo krajowe albo mieszankę obu.”228. Istotne znacznie w koncepcji 

autorki zajmuje zachodząca pomiędzy sądami różnych państw komunikacja polegająca na 

różnych formach zapożyczeń i nawiązań, służąca rozwojowi corpus iuris prawa, niezależnie od 

jego formalnego pochodzenia229. Podobnie jak u Jessupa i Koha w koncepcji Slaughter 

kryterium wyznaczające granice porządku prawnego ma więc charakter treściowy – związany 

ze wspólnym zakresem regulacji prawa krajowego i międzynarodowego, formalne pochodzenie 

norm traci natomiast znaczenie.  

Najbardziej kompleksową propozycję, wpisującą się w analizowany nurt, stanowi 

koncepcja globalnego prawa administracyjnego (global administrative law skrót: GAL)230. W 

miejsce tradycyjnego rozróżnienia porządków prawnych autorzy GAL proponują kategorię 

globalnej przestrzeni administracyjnej, tworzonej przez zróżnicowane typy podmiotów: 

państwa, jednostki, organizacje międzyrządowe, pozarządowe, przedsiębiorstwa. Aktywność 

w poszczególnych obszarach globalnej przestrzeni administracyjnej łączy pojęcie 

administracji, rozumianej nie tylko jako podejmowanie decyzji, ale także stanowienie norm231. 

Przedmiot zainteresowania GAL stanowią, wynikające z przemieszania sfery krajowej i 

międzynarodowej problemy, deficyty przejrzystości, legitymizacji i odpowiedzialności za 

swoje działania pozapaństwowych podmiotów, wykonujących de facto funkcje publiczne, 

których decyzje oddziałują na sytuację jednostek.  

Odpowiedź na pytanie o to, jakie porządki należy wyodrębnić, udzielana w ramach 

analizowanego nurtu w największym stopniu wydaje się przypominać socjologiczne odmiany 

monizmu. Wspólne dla prezentowanych podejść pozostaje odrzucenie kelsenowskiego 

rozumienia systemu prawa i skierowanie uwagi na faktyczne zjawiska i procesy zachodzące w 

sferze stosunków międzynarodowych. Próbę przełożenia tak określonej perspektywy „zatarcia 

granicy” na punkt widzenia sądu krajowego podjęto w ramach GAL. Proponowana przez B. 

Kingsbury’ego perspektywa wykorzystania koncepcji GAL przez sądy krajowe odnosi się do 

przypadków spraw wymagających uwzględnienia norm prawnych i decyzji pochodzących 

spoza państwowego porządku prawnego. W proponowanym przez autora ujęciu ocena skutków 

prawnych powinna uwzględniać wymogi ich publicznego charakteru (publicness), na które 

                                                             
228 A.-M. Slaughter, A Global Community of Courts, 44 Harv. Int'l L.J. 191 (2003), s. 192. 
229 Ibidem, s. 193 i 194. Por. także A.-M. Slaughter, Judicial Globalization, 40 Va. J. Int'l L. 1103 (2000), s. 1104- 

1124. 
230 N. Krisch, B. Kingsbury, Introduction: Global Governance and Global Administrative Law in the International 

Legal Order, EJIL, vol 17 nr 1, s. 1. 
231 M. Zieliński, Międzynarodowe decyzje administracyjne, Katowice 2011, s. 230. 
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składają się wspólne dla prawa publicznego w różnych systemach prawnych ogólne zasady 

(General Principles of Public Law), wśród których Kingsbury wymienia zasady legalności, 

racjonalności, proporcjonalności, praworządności i ochrony praw jednostki232.  

Powody, dla których adaptacja założeń GAL dla perspektywy polskiego sądu okazuje 

się problematyczna, są częściowo analogiczne do przyczyn, które przemawiały przeciwko 

koncepcjom pluralizmu normatywnego. Z punktu widzenia polskiego sądu sam zakres 

zainteresowania GAL pozostaje jednocześnie zbyt szeroki i zbyt wąski. Z jednej strony 

koncepcja wykracza poza ramy Konstytucji i „wiążącego prawa międzynarodowego”, 

obejmując także akty typu soft law czy hybrydowe (publiczno-prywatne) formy regulacji i 

zrównując status prawa oficjalnego i nieoficjalnego. Z drugiej strony, choć uznane na gruncie 

GAL zasady pozostają zbieżne z szeregiem norm konstytucyjnych, międzynarodowych i 

unijnych, ich prymat nad innymi konkurencyjnymi zasadami wydaje się co najmniej 

dyskusyjny. Tracąc z pola widzenia rozróżnienie prawa międzynarodowego i krajowego, 

koncepcja GAL nie oferuje bowiem także jasnej alternatywy w kwestii rozstrzygania 

pojawiających się kolizji. 

Korzenie opisanych trudności sięgają właśnie nie-kelsenowskiego rozumienia systemu 

prawnego. P. Szwedo zwraca uwagę, iż problemy z adaptacją GAL do warunków prawa 

polskiego czy szerzej prawa kontynentalnego wynikają z różnic kultury prawnej i zakorzenienia 

wskazanej koncepcji w amerykańskim realizmie. Zdaniem autora postrzeganie GAL jako 

konkurencyjnego wobec prawa międzynarodowego, paradygmat prawa poza państwem, 

odrębnego zbioru norm prawnych czy gałęzi prawa, jest błędem233. R. Kwiecień wskazuje na 

niewystępowanie w ramach GAL precyzyjnej reguły uznania pozwalającej na identyfikację 

obowiązującego prawa234, co z punktu widzenia sądowego stosowania prawa stanowi 

mankament o zasadniczym znaczeniu. W konsekwencji, w ocenie autora, cechy GAL 

predestynują tę koncepcję raczej do roli metody interpretacji określonej grupy problemów235.  

Powyższa ocena wydaje się adekwatna także w odniesieniu do pozostałych ujęć 

proponujących zatarcie granicy między porządkami prawnymi: prawa transnarodowego P. 

Jessupa i H. Koha, prawa postnarodowego N. Krischa czy globalnej wspólnoty sądów A. M 

                                                             
232 B. Kingsbury, Global Administrative Law: Implications for National Courts [w:] Seeing the World Whole. 

Essays in Honour of Sir Kenneth Keith, red. C. Geiringer, D.R. Knight, Wellington 2008, s. 122-124 
233 P. Szwedo, Global administrative …, s. 170-172. 
234 R. Kwiecień, Podmiotowość prawnomiędzynarodowa …, s. 49. 
235 Ibidem, s. 58. 
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Slaughter. Wartość wymienionych koncepcji wydaje się bowiem leżeć przede wszystkim w 

aspekcie opisu i wyjaśniania procesów i zjawisk zachodzących w sferze ponadpaństwowej oraz 

zwracania uwagi na konkretne problemy, wymagające działań prawodawczych i dostrzeżenia 

w orzecznictwie sądowym. Przyjęte w ich obrębie rozumienie kategorii porządku prawnego, 

przyjmujące za punkt wyjścia raczej socjologiczne fakty niż formalne relacje między 

normami236, okazuje się jednak przeszkodą w adaptacji wskazanych koncepcji dla potrzeb 

sądowego stosowania prawa. 

Na wskazaną barierę zwracają uwagę sami autorzy koncepcji zacierających granice 

między porządkami prawnymi. Jak zauważa N. Krisch, choć faktyczne związki pomiędzy sferą 

międzynarodową i krajową są szeroko akceptowane na gruncie nauk politycznych, to jest 

zdecydowanie zbyt wcześnie, by mówić o zaadaptowaniu tej zmiany przez naukę prawa czy 

praktykę prawniczą. Zdaniem Krischa, choć tego rodzaju scenariusz nie może być wykluczony: 

„(…) formalna natura prawa stawia opór prostemu odwzorowaniu opisanej zmiany w swoim 

otoczeniu”237. Jak, w podobnym tonie, konstatują autorzy koncepcji międzynarodowego prawa 

publicznego (International Public Law)238, A. von Bogdandy, M. Goldmann oraz I. Venzke, 

adresującej analogiczne do GAL problemy przy wykorzystaniu sposobów myślenia 

właściwych dla prawa publicznego, odrzucenie podziału na prawo międzynarodowe i krajowe 

nie zdaje egzaminu. Jak wskazują autorzy: „(…) wywiedzione z nauk politycznych intuicje 

pozostają zewnętrzne w zakresie w jakim nie mogą zostać przetworzone dla potrzeb 

funkcjonowania systemu prawnego”239. 

Rozważania dotyczące koncepcji pluralizmu normatywnego oraz ujęć zakładających 

całkowite zatarcie granicy między porządkami prawnymi prowadzą do – wspólnej dla oceny 

obu nurtów – konkluzji, iż przyjmowane w ich obrębie „nie-kelsenowskie” rozumienie pojęcia 

porządku prawnego wykazuje trudności w jego adaptacji na potrzeby sądowego stosowania 

                                                             
236 Zorientowaną w ten sposób perspektywę, szeroko sięgającą po dorobek dyscypliny stosunków 

międzynarodowych proponuje także A.-M. Slaughter, por. A.-M. Slaughter-Burley, International Law and 

International Relations Theory: A Dual Agenda, 87 Am.J. Int'l L. 205 (1993), s. 205-239. 
237 N. Krisch, Beyond Constitutionalism …, s. 6-7. 
238 Podobnie jak w przypadku GAL, we wskazanej koncepcji dochodzi do przeniesienia dyskursu dotyczącego 

oceny legalności działań władzy publicznej w warunkach global governance, wykonywanej w coraz większym 

stopniu przez niepaństwowe – w tym także prywatne – podmioty na płaszczyznę ponadpaństwową. Zakres 

zainteresowania IPL obejmuje więc jedynie część „wiążącego prawa międzynarodowego”, identyfikowaną 

poprzez odwołanie do ochrony wspólnego interesu. Jak wskazują autorzy w ramach swojej koncepcji: „dokonują 

przetłumaczenia zagadnień legitymizacji na język prawnych argumentów i ostatecznie umożliwia właściwe 

funkcjonowanie mechanizmów społecznych interakcji.” A. von Bogdandy, M. Goldmann, I. Venzke, From Public 

International to International Public Law: Translating World Public Opinion into International Public Authority, 

EJIL, Vol. 28 no. 1 s. 125. 
239 Ibidem, s. 124. 
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prawa240. W tym kontekście cenna wydaje się – przywołana już we wstępie – uwaga poczyniona 

przez M. P. Maduro w odniesieniu do koncepcji pluralizmu konstytucyjnego. Jak wskazał 

autor: „Od aktorów operujących w systemie oczekuje się przyjęcia wewnętrznej perspektywy 

tego systemu. Sądy muszą pozostać wierne narracji, która wynika z tej wewnętrznej 

perspektywy, nawet jeżeli narracja ta może być kształtowana czy adaptowana z 

uwzględnieniem zewnętrznego kontekstu.(…)”241.  

Powyższa konkluzja jest w pełni aktualna także w kontekście stawianego pytania o 

kształt akceptowanej koncepcji relacji. Jak się bowiem okazuje, przyjęty punkt widzenia sądu, 

siłą rzeczy, wymaga nieco redukcjonistycznego podejścia, nakierowanego na realizację 

głównego zadania sądów, tj. rozstrzygania indywidualnych spraw. W efekcie powyższego 

koncepcje bazujące w większej mierze na obserwacji socjologicznych faktów, bez porównania 

bardziej wartościowe na płaszczyźnie opisu zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej 

od podejścia czystej teorii prawa, jednocześnie okazują się jednak trudne w operacjonalizacji. 

Nie skupiając swojej uwagi na porządkach prawnych identyfikowanych na podstawie 

formalnych relacji pomiędzy normami – albo przynajmniej nie poprzestając na tak 

wyodrębnianych porządkach – podejścia te oddalają się od źródeł dyrektyw interpretacyjnych 

i kolizyjnych, które są sadom najlepiej znane i posiadają bezpośrednią i niebudzącą wątpliwości 

legitymizację wynikającą z obowiązujących przepisów. Odejście od kelsenowskiego 

rozumienia systemu prawnego nie są zatem właściwą drogą dla poszukiwanego modelu. 

Podobnie jak koncepcje pluralizmu normatywnego, ujęcia „zacierające granice” między 

porządkami prawnymi wymagają więc odrzucenia. 

Jakie dokładnie porządki prawnego powinna więc wyodrębniać przyjęta w ramach 

modelu koncepcja? Powyższe wnioski prowadzą do kolejnych dwóch, powiązanych ze sobą, 

pytań – dotyczących problemu fragmentacji prawa międzynarodowego oraz sposobu 

rozumienia autonomii prawa UE z perspektywy polskiego sądu. Na potrzeby modelu konieczne 

staje się rozstrzygnięcie kwestii sposobu postrzegania konsekwencji fragmentacji prawa 

międzynarodowego (czy stanowi ono jeden czy wiele porządków prawnych?) oraz odpowiedź 

na pytanie, czy prawo unijne należy traktować jako porządek całkowicie odrębny od prawa 

międzynarodowego, czy stanowiący jego część. 

 

                                                             
240 Por. P. Gragl, op. cit., s. 19 i nast. 
241 M. P. Maduro [w]: Four Visions …, s. 12. 
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C. Problem fragmentacji prawa międzynarodowego 

 

Czy prawo międzynarodowe z punktu widzenia polskiego sądu powinno być traktowane 

jako jeden, czy wiele równoległych systemów? E. Cała-Wacinkiewicz w swojej pracy 

poświęconej fragmentacji prawa międzynarodowego przeciwstawia fragmentacji pojęcie 

fragmentaryzacji – jako ewentualnego produktu końcowego procesu fragmentacji, sytuacji w 

której autonomiczne porządki powstałe w ramach prawa międzynarodowego nie stanowią już 

dłużej jego części242. Sens postawionego na wstępie pytania z punktu widzenia szukanego 

modelu wynika z faktu, iż reguły kolizyjne i interpretacyjne – jak już wspominano – uznaje się 

za funkcjonujące tylko w obrębie macierzystego systemu. Fragmentaryzacja (w rozumieniu E. 

Całej-Wacinkiewicz) oznaczałaby więc, iż polskie sądy nie dysponują regułami pozwalającymi 

rozstrzygać kolizje między prawem międzynarodowym a tak wyodrębnionymi 

autonomicznymi porządkami. Stanowisko, odmawiające uznania prawa międzynarodowego za 

system podejściu przyglądającemu się kolizjom norm w ramach systemu (conflict of norms), 

przeciwstawia więc postrzeganie konfliktów między porządkami prawnymi charakterystyczne 

dla prywatnego prawa międzynarodowego (conflicts of laws)243.  

Możliwość postrzegania prawa międzynarodowego jako konglomeratu różnych 

systemów nie wydaje się znajdować oparcia w tekście Konstytucji, odwołującym się wyłącznie 

do „wiążącego prawa międzynarodowego” jako całości. Postrzeganie prawa 

międzynarodowego w kategoriach fragmentaryzacji nie znajduje również potwierdzenia w 

orzecznictwie sądowym czy doktrynie. Dopuszczalność analizowanej interpretacji z punktu 

widzenia poszukiwanego modelu wymaga jednak rozważenia. Skoro główną konsekwencją 

uznania, iż prawo międzynarodowe nie stanowi jednego porządku prawnego, byłby brak 

wspólnej płaszczyzny rozstrzygania kolizji, zasadne wydaje się pytanie, czy konstatowanie 

istnienia tego rodzaju płaszczyzny jest uzasadnione. Czy w obrębie prawa międzynarodowego 

możliwe jest znalezienie wspólnych reguł służących łagodzeniu, unikaniu a ostatecznie 

rozstrzyganiu kolizji? 

                                                             
242 E. Cała-Wacinkiewicz, op. cit., s. 28-30. 
243 Por. m.in. R. Michaels, J. Pauwelyn, op. cit., s. 349-376. 



 

66 
 

Możliwość pełnienia przez prawo międzynarodowe funkcji wspólnej płaszczyzny 

często postrzegana jest jako fundamentalna – decydująca o sposobie postrzegania pluralizmu 

prawnego jako takiego. W tym kontekście N. MacCormick rozróżnił pluralizmu w ramach 

prawa międzynarodowego (pluralism under international law), w którym prawo 

międzynarodowe zachowuje funkcję pośredniczącą, zapewniając wspólną podstawę 

obowiązywania (common ground of validity) oraz radykalnego pluralizmu prawnego (radical 

pluralism), w ramach którego tego rodzaju wspólna płaszczyzna nie występuje244. Podobną 

interpretację proponuje także A. Nollkaemper, wyróżniający pluralizm wewnętrzny (internal 

pluralism), w obrębie którego pojawiające się konflikty pozostają w jakiś sposób ograniczone 

normami prawa międzynarodowego oraz pluralizm zewnętrzny (external pluralism), w którym 

pełnienie przez prawo międzynarodowe funkcji wspólnej płaszczyzny nie jest możliwe245. 

Propozycję odpowiedzi na pytanie o rozstrzygalność kolizji w ramach prawa 

międzynarodowego wydaje się stwarzać wspominany już Raport Komisji Prawa 

Międzynarodowego ONZ dotyczący zjawiska fragmentacji. Punkt wyjścia dla autorów Raportu 

stanowiły obserwowane w przestrzeni międzynarodowej wskutek przyspieszenia procesów 

globalizacyjnych, zjawiska dyferencjacji funkcjonalnej (zróżnicowania funkcjonalnego246) 

oraz specjalizacji poszczególnych części prawa międzynarodowego247, przejawiające się 

autonomizowaniem się zespołów norm prawnych, instytucji i sfer praktyki i wyodrębnianiem 

częściowo autonomicznych porządków w ramach prawa międzynarodowego, roszczących 

sobie prawo do całkowitej autonomii. Jak zwraca uwagę R. Kwiecień proces fragmentacji 

aktualizuje pytanie, czy prawo międzynarodowe jest wystarczająco elastyczne, by dostosować 

się do zachodzących zmian, czy też potrzebny jest nowy paradygmat prawa w społeczności 

międzynarodowej248.  

W ocenie KPM fragmentacja w istocie nie jest zjawiskiem nowym, a wynika raczej z 

immanentnej cechy prawa międzynarodowego, jaką jest dyspozytywny charakter większości 

jego norm. Jak wskazują autorzy Raportu dotyczącego fragmentacji prawa międzynarodowego: 

„(…) wyłączenie ogólnych reguł prawa międzynarodowego poprzez utworzenie nowego 

reżimu prawnego jest możliwe i pozostaje ograniczone jedynie w takim zakresie, w jakim 

                                                             
244 N. MacCormick, Questioning Sovereignty…, s. 118. 
245 A. Nollkaemper, Inside or Out: Two types of International Legal Pluralism [w:] Normative Pluralism and 

International Law: Exploring Global Governance, Cambridge 2013, s. 94-96. 
246 W tym kontekście por. N. Luhmann, Systemy społeczne, tłum. M. Kaczmarczyk, Kraków 2012, s. 179 i nast. 
247 Raport KPM ONZ dot. fragmentacji, s. 11. 
248 R. Kwiecień, Podmiotowość prawnomiędzynarodowa …, s. 54-62. 
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wynika to z norm ius cogens lub innego rodzaju wymuszających swoje zastosowanie norm 

prawa międzynarodowego”249. Powyższą interpretację dyspozytywnej natury prawa 

międzynarodowego potwierdza orzecznictwo MTS250. Choć ustanowienie lex specialis 

zazwyczaj ma miejsce na drodze umowy międzynarodowej, brak jest przeszkód, by 

modyfikacja dokonała się na drodze zwyczaju międzynarodowego251. Wytworzenie się 

zwyczaju międzynarodowego może więc prowadzić do derogacji normy umownej 252, co w 

równej mierze dotyczy umów konstytuujących organizację międzynarodowe253.  

Możliwość odstępstwa od reguł KWPT w sposób wyraźny została przewidziana także 

przez twórców Konwencji wiedeńskiej właśnie odniesieniu do traktatów konstytuujących 

organizacje międzynarodowe. Zgodnie z art. 5 KWPT reguły KWPT (w tym reguły art. 31-33 

KWPT dotyczące interpretacji traktatów) znajdują zastosowanie „bez uszczerbku dla 

odpowiednich reguł organizacji”. Zasadnicze znaczenie zdaje się mieć zakres znaczeniowy 

wyrażenia „odpowiednie reguły organizacji”. W Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów 

między państwami a organizacjami międzynarodowymi lub między organizacjami 

międzynarodowymi z 21 marca 1986 r , a także dokumentach Komisji Prawa 

Międzynarodowego ONZ – artykułach dotyczących odpowiedzialności organizacji 

międzynarodowych, a także raporcie dotyczącym wpływu praktyki państw na interpretację 

traktatów – wskazaną formułą obejmuje się reguły wynikające z treści aktu konstytucyjnego, 

właściwych decyzji i uchwał oraz ustalonej praktyki organizacji („the constituent instruments, 

relevant decisions and resolutions, and established practice of the organization”)254. W tym 

ujęciu odpowiednie reguły organizacji nie muszą mieć zatem charakteru wyraźnego odstępstwa 

na poziomie tekstu traktatu, ale mogą być konsekwencją odpowiednio utrwalonej i popartej – 

przynajmniej milczącą – akceptacją państw członków organizacji255. 

                                                             
249 Raport KPM ONZ dot. fragmentacji, s.83. 
250 Wyrok MTS z 20.02.1969, North Sea Continental Shelf cases (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal 

Republic of Germany/Netherlands) ICJ Reports 1969, s. 42, par. 72. 
251 B. Simma, D. Pulkowski, Of Planets and the Universe: Self-contained Regimes in International Law, EJIL, 

vol. 17, no.3, 2006, s. 486-487. 
252 Opinia doradcza MTS z 21.06.1971, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa 
in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), ICJ Reports 1971, s. 22, 

pkt. 22, wyrok MTS z 27.06.1986 r., Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 

United States of America), ICJ Reports 1986, s. 36, pkt. 72. 
253 A. Gianelli, Customary International Law in the European Union, [w:] International Law as Law of the 

European Union, red. E. Cannizzaro, P. Palchetti, R. A. Wessel, Boston 2012, s. 96. 
254 Zob. art. 2 par. 1 lit j Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów między państwami a organizacjami 

międzynarodowymi lub między organizacjami międzynarodowymi z 21 marca 1986 r., art. 2 lit b; Draft articles 

on the responsibility of international organizations 2011 art. 2 lit b; Raport KPM ONZ dot. wpływu na 

interpretację traktatów, s. 105-106, pkt 42. 
255 Zob. Raport KPM ONZ dot. wpływu na interpretację traktatów, s. 100-101, 106. 
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Szczególną postać odrębności stanowi przypadek tzw. self-contained regimes. Autorzy 

Raportu odnotowują kilka zróżnicowanych postaci self-contained regimes, w tym jako zbiorów 

reguł dotyczących odpowiedzialności państwa, bądź wyodrębnionych zbiorów porządków 

(podsystemów) składających się z reguł pierwotnych i wtórnych dotyczących konkretnego 

zagadnienia uregulowanych odmiennie niż w ramach lex generalis256, lub też 

wyspecjalizowanych systemów reguł dysponujące własnymi procedurami i regułami 

interpretacyjnymi257, wśród których wymieniono między innymi na europejski system ochrony 

praw człowieka, prawo WTO i prawo unijne. W interpretacji KPM ONZ: „Żaden z self-

contained regimes nie stanowi zamkniętego obiegu. Podczas gdy konkretny reżim traktatowy 

zyskuje (jako lex specialis) pierwszeństwo w swoim zakresie zastosowania, zakres ten 

powinien być – tak jak wszystkie wyjątki – interpretowany zawężająco. W każdym przypadku 

reguły powszechnego prawa międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności państwa, tak jak 

i pozostałe reguły powszechnego prawa międzynarodowego w takim zakresie, w jakim 

specjalna derogacja została przewidziana (lub może być wyinterpretowana) z konkretnego 

instrument konstytuującego określony reżim”258. Konieczność odwołania się do wyłączonych 

na gruncie konkretnych self-contained regimes norm lex generalis zdaniem KPM ONZ może 

przy tym zaistnieć bądź uzupełniająco, bądź wówczas, gdy zawodzą procedury określone przez 

sam system (przypadek fallback)259.  

W konsekwencji powyższych założeń konflikty w obrębie prawa międzynarodowego 

postrzegane są przez autorów Raportu jako rozstrzygalne. Jak dostrzega KPM na gruncie prawa 

międzynarodowego nie występuje oczywiście formalna hierarchia źródeł prawa, na 

hierarchizowanie poszczególnych norm pozwalają jednak funkcjonujące w obrębie prawa 

międzynarodowego reguły. Podstawowe narzędzie służące rozstrzyganiu kolizji, w ocenie 

autorów Raportów, zapewnia Konwencja wiedeńska o prawie traktatów260. Szczególne 

znaczenie zyskuje w tym kontekście art. 30 KWPT, wprost odnoszący się do problem kolizji, 

ale także art. 31 KWPT, wyrażający ogólną regułę interpretacji umów międzynarodowych. 

Maksyma lex specialis traktowana jest jako jeden z czynników branych pod uwagę w toku 

stosowania wskazanych norm261. W obszarze odpowiedzialności międzynarodowoprawnej 

państw taką wyraźną podstawę odstępstwa od reguł ogólnych stwarza art. 55 AKPM, zgodnie 

                                                             
256 Raport KPM ONZ dot. fragmentacji, s. 68, pkt 128. 
257 Ibidem, s. 68-70, pkt 129-132. 
258 Ibidem, s. 81, pkt 152. 
259 Ibidem, s. 98, pkt 188. Zob. także M. Prost, op. cit., s. 10. 
260 Raport KPM ONZ dot. fragmentacji, s. 15, pkt 17. 
261 Ibidem, s 38-39, pkt 65. 
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z którym zawarte w tym dokumencie zasady odpowiedzialności nie znajdują zastosowania w 

takim zakresie, w jakim odpowiedzialność tę regulują specjalne reguły prawa 

międzynarodowego. 

Mimo istnienia wskazanych powyżej narzędzi rozwiązywania konfliktów 

normatywnych, stanowisko zakładające rozstrzygalność kolizji w obrębie prawa 

międzynarodowego nie wydaje się pozbawione pewnych luk, będących skutkiem 

funkcjonujących w prawie międzynarodowym reguł – zasady przeciwstawienia (opposabillity 

principle) oraz reguły pacta tetris nec nocent nec prosunt (art. 34 KWPT), umożliwiających 

rozstrzyganie kolizji jedynie pod warunkiem tożsamości stron zobowiązania. W rezultacie 

powyższego problematyczny jest scenariusz, w którym państwo pozostaje związane dwiema 

sprzecznymi normami międzynarodowoprawnymi względem dwóch różnych podmiotów 

(państw lub organizacji międzynarodowych). Przykładowo zatem za pomocą art. 30 KWPT nie 

mogłaby zostać konkluzywnie rozstrzygnięta kolizja, zachodząca pomiędzy postanowieniami 

dwóch bilateralnych umów międzynarodowych zawartych z różnymi państwami – takich jak 

traktaty o wzajemnej ochronie i wspieraniu inwestycji (BIT) czy unikaniu podwójnego 

opodatkowania (UPO). 

Wskazany problem opisywany w literaturze mianem zasady politycznego wyboru 

(principle of political choice)262 tworzy więc pewną wyrwę w założeniu o rozstrzygalności 

konfliktów w obrębie prawa międzynarodowego, nawet zakładając jego jedność, tj. brak 

rozpadu na autonomiczne porządki. Znaczenie wskazanego problemu z perspektywy 

poszukiwanego modelu w dużej mierze minimalizuje fakt, iż ewentualne kolizje będące ich 

udziałem, ze znacznym prawdopodobieństwem, dotyczyłyby zobowiązań odnoszących się do 

sytuacji jednostek, częściej regulowanej umowami o charakterze wielostronnym, o dość 

zbieżnej konfiguracji państw-stron. Bardziej istotne niebezpieczeństwo wydaje się zawierać w 

faktycznym zróżnicowaniu, wynikającym z rodzaju specjalizacji, aksjologii i chronionych 

interesów. W tym kontekście szczególnie prawdopodobne pozostają scenariusze kolizji 

pomiędzy instrumentami międzynarodowymi z zakresu międzynarodowego prawa ochrony 

środowiska, a międzynarodowego prawa handlowego, czy prawami człowieka a 

międzynarodowego prawa humanitarnego263.  

                                                             
262 Raport KPM ONZ dot. fragmentacji, s 62, pkt 115; S. Ali Sadat Akhavi, Methods of Resolving Conflicts 

Between Treaties, Leiden 2003, s. 55-94. 
263 Y. Arai-Takahashi, The principle of humanity under international humanitarian law in the “is/ought” 

dichotomy, JYIL, vol. 54 (2011), s. 334. 
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Przekładając powyższe rozważania na perspektywę polskiego sądu, należy zauważyć, 

iż przyjęcie założenia o jedności prawa międzynarodowego nie gwarantując możliwości 

rozstrzygnięcia wszystkich kolizji wewnątrz prawa międzynarodowego, pozostawia jednak 

wspomnianą już wspólną płaszczyznę dla rozstrzygania ewentualnych kolizji – i choćby z tego 

względu wydaje się interpretacją lepszą. Traktowanie prawa międzynarodowego na potrzeby 

przyjętej koncepcji jako jednego, choć zróżnicowanego, porządku prawnego, w pełni 

odpowiada treści art. 9 Konstytucji odnoszącego się do „wiążącego prawa międzynarodowego” 

jako całości, jak również poglądom doktryny i praktyce polskich sądów. Szansę na 

przeniesienie „wewnętrznych” reguł kolizyjnych i interpretacyjnych prawa międzynarodowego 

na grunt praktyki polskich sądów oferuje między innymi status KWPT – podlegającej 

niewątpliwie bezpośredniemu stosowanie z uwagi na swój status umowy ratyfikowanej (art. 91 

ust. 1 Konstytucji)264, co jednoznacznie potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów 

powszechnych265. Na tym tle mniej jednoznaczny i wymagający odrębnego potraktowania 

pozostaje przypadek porządku prawnego UE.  

W związku z kwestią fragmentacji najistotniejsze z punktu widzenia poszukiwanego 

modelu pytanie dotyczy sposobu postrzegania prawa unijnego. Czy, tak jak inne self-contained 

regimes, porządek prawny UE może być uznany za względnie autonomiczny podsystem prawa 

międzynarodowego, czy też powinien być potraktowany jako jedyny porządek, który 

„skutecznie” wyodrębnił się z prawa międzynarodowego. Wskazane pytanie zyskuje bardzo 

istotne znaczenie dla poszukiwanej koncepcji, w przypadku zaistnienia kolizji pomiędzy normą 

stricte międzynarodowoprawną i unijną a także w przypadku opisywanym w Raporcie KPM 

dot. fragmentacji prawa międzynarodowego terminem fallback. Zbadania wymaga więc, który 

z wariantów postrzegania statusu prawa UE oferuje bardziej przekonującą i użyteczną dla 

potrzeb budowanego modelu perspektywę. 

 

 

                                                             
264 M. Hudzik, H. Kuczyńska, Glosa do postanowień SN: z dnia 11 lutego 2004 r., III KK 304/03, z dnia 26 maja 

2004 r., V KK 67/04, z dnia 8 grudnia 2004 r., V KK 344/04, PS 2005, nr 3, s. 104. 
265 Zob. w szczególności uchwała SN(7) z 23.06.1992 r., I KZP 20/92, OSNKW 1992, nr 9-10, poz. 59; uchwała 

SN(7) z 23.05.2019 r., III UZP 9/18, OSNP 2020, nr 1, poz. 6. Wskazana kwestia będzie przedmiotem 

szczegółowych rozważań w ramach rozdziału trzeciego. 
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D. Charakter autonomii prawa unijnego 

 

Rozstrzygnięcie, w jaki sposób należy postrzegać prawo unijne – a więc, czy należy 

traktować je jako podsystem prawa międzynarodowego, czy też całkowicie odrębny sui generis 

porządek prawny, ma dla budowanego modelu podstawowe znaczenie. Na dylemat, wokół 

którego toczy się dyskusja o autonomii prawa unijnego, zwracał uwagę m.in. N. MacCormick. 

Jak wskazywał: „Wydaje się, iż w europejskiej przestrzeni dopuszczalne dwie różne drogi 

osiągania wspólnego standardu prawnego wśród państw – model wspólnotowy, interpretację 

sui generis, konstatującą istnienie nowego porządku prawnego i model konwencyjny, 

internacjonalistyczny, w którym państwowe porządki prawne wchodzą w interakcje z 

wiążącymi standardami prawa międzynarodowego publicznego (…)”266. Odpowiedź na 

pierwsze z zasadniczych pytań dotyczących szukanej koncepcji relacji między porządkami 

prawnymi – jakie dokładnie porządki powinny podlegać wyodrębnieniu – wymaga zatem 

przyjrzenia się obu sposobom postrzegania charakteru autonomii prawa UE i skonfrontowania 

z przemawiającymi na ich rzecz argumentami. 

Dylemat dotyczący traktowania prawa UE jako w wysokim stopniu autonomicznej 

części prawa międzynarodowego (względny wariant autonomii) albo całkowicie odrębnego sui 

generis porządku prawnego był przedmiotem nierozstrzygniętej dyskusji w doktrynie prawa 

międzynarodowego i unijnego, określanej mianem sporu o autonomię prawa unijnego267. W 

ramach sporu o autonomię istotna część przedstawicieli prawa międzynarodowego 

opowiedziała się za „względną” autonomią prawa unijnego jako porządku pozostającego wciąż 

częścią prawa międzynarodowego268, większość doktryny prawa unijnego optowała natomiast 

za klasyfikacją prawa unijnego jako całkowicie odrębnego – w pełni autonomicznego 

                                                             
266 N. MacCormick, Questioning Sovereignty …., s. 117. 
267 Problem autonomii UE z perspektywy polskiego sądu był już analizowany przez autora, por. M. Małaszkiewicz, 

Cynowa miednica czy hełm? Autonomia prawa unijnego z perspektywy sądu polskiego, PiP 2021, nr 11, s. 105-

123. Argumentacja wymaga częściowego przytoczenia oraz rozszerzenia w kontekście celu pracy. 
268 W. Czapliński, Prawo UE a prawo międzynarodowe – uwagi na tle wyroku ETS z 3.09.2008 r. w połączonych 
sprawach: C-402/05, Y.A. Kadi v. Rada UE i C-415/05, P. Yusuf, i Al Bakaraat v. Rada UE, EPS, 2010, nr 4, s. 

44; A. Kozłowski, Kontrowersje wokół prawnomiędzynarodowego charakteru Wspólnot Europejskich (Unii 

Europejskiej) [w:] Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie: konferencja Katedr Prawa 

Międzynarodowego, Wrocław 2003, s. 190; por także tego autora: A. Kozłowski, Autonomia walidacyjna prawa 

wspólnotowego, PPEur 2006, nr 1-2, s. 75-94; A. Kozłowski, Interpretation of Treaties in the Light of the 

Relationship Between International Law and the Law of the European Communities (European Union), PYIL 

2002, nr 1-2, s. 115-134; R. Kwiecień, Zgodność traktatu akcesyjnego z Konstytucją, EPS, 2005, nr 10, s. 42; C. 

Mik, Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego, t. II, Regionalne 

organizacje integracyjne z perspektywy analitycznej prawa międzynarodowego, Warszawa 2019, s. 617–18; E. 

Cała-Wacinkiewicz, op. cit., s. 338. 
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porządku269. Autonomia porządku prawnego UE była także przedmiotem dyskusji w nauce 

międzynarodowej270. Próba ustalenia, który z wariantów autonomii stanowiłby bardziej 

właściwe rozwiązanie na gruncie poszukiwanego modelu wymaga przyjrzenia się argumentom 

przemawiającym na rzecz obu interpretacji oraz orzecznictwu TSUE i polskiego Trybunału 

Konstytucyjnego. Jakie argumenty przemawiają zatem za wyróżnionymi sposobami 

rozumienia pojęcia autonomii prawa UE? 

Argumenty zwolenników autonomii prawa unijnego odwoływały się zarówno do 

pewnych cech systemu prawego UE271, jak i faktycznej oryginalności sposobu funkcjonowania 

UE, manifestującej się w całym szeregu aspektów – od niespotykanej na gruncie klasycznego 

prawa międzynarodowego pozycji jednostek, przez charakter prawa wtórnego UE 

funkcjonującego w sposób przypominający „wspólne prawo krajowe państw”272, zakres 

posiadanych przez UE kompetencji czy silną pozycję instytucjonalną ponadnarodowych 

organów UE. Opisywana oryginalność prawa UE ujmowana jest za pomocą pojęć prawa 

ponadnarodowego (w przeciwstawieniu do międzynarodowego) czy sui generis porządku 

prawnego. Jednym z najistotniejszych argumentów zwolenników „twardego” wariantu 

autonomii prawa unijnego pozostaje jednak stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, 

pełniącego w porządku prawnym UE rolę quasi-sądu konstytucyjnego. Zbadania wymaga 

zatem w jakiś sposób pojęcie autonomii postrzegane jest w orzecznictwie TS.  

Wbrew pierwszemu wrażeniu, stanowisko Trybunału pozostaje niejednoznaczne 

wydaje się mieć, do pewnego stopnia, charakter otwarty. Jak zwraca bowiem uwagę B. de Witte 

w żadnym ze swoich orzeczeń TS nie wyraził wprost poglądu o zerwaniu więzi z prawem 

międzynarodowym273. A. Peters wskazuje na wieloznaczny charakter samego pojęcia 

                                                             
269 M.P. Baran, op. cit., s. 27; M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2005, s. 43; M. Krajewski, 

Porządek prawny Unii Europejskiej [w:] Podręcznik Prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny prawo 

materialne, red. A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, Warszawa 2017, s. 13; A. Wróbel, Zasada pierwszeństwa 

prawa unijnego przed prawem państw członkowskich [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. 

A. Wróbel, Warszawa 2010, s. 135; J. Barcik, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014, s. 203–205; S. Biernat, 

J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006, s. 233 , s. 54, 73. Za wariantem 

całkowitej autonomii opowiada się także B. Liżewski por. B. Liżewski, Wykładnia prawa międzynarodowego a 

wykładnia prawa Unii Europejskiej [w:] Wykładnia prawa Unii Europejskiej, red. L. Leszczyński, Warszawa 
2019, s. 360. 
270 Por. m.in. J. H. H. Weiler, U. R. Haltern, The Autonomy of the Community Legal Order-Through the Looking 

Glass, 37 Harv. Int'l. L. J. 411 (1996), s. 411-448; T. Molnar, The Concept of Autonomy of EU Law from the 

Comparative Perspective of International Law and the Legal Systems of Member States, 2015 Hungarian Y.B. 

Int'l L. & Eur. L. 433 (2015), s. 433-459. 
271 J. Barcik, Prawo Unii…, s. 203-205; M. Stępień, Systemowość prawa europejskiego, Poznań 2008, s. 192. 
272 R. Kwiecień, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Warszawa 2011, s. 75. 
273 B. de Witte, Unia Europejska jako międzynarodowy eksperyment prawny [w:] Świat europejskich 

konstytucjonalizmów, red. G. de Burca, J.H.H. Weiler, tłum. J. Brzeziński, L. Nowosielska, Warszawa 2014, s. 

60-61; R. Grzeszczak, Dylematy ustrojowe Unii Europejskiej jako ambitnego eksperymentu 
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autonomii prawa UE. Według autorki autonomia w rozumieniu klinicznej izolacji od prawa 

międzynarodowego stanowi jedynie jedno z funkcjonujących znaczeń wskazanego terminu274.  

Wskazane znaczenie w sposób najbardziej wyraźny wybrzmiało we wczesnych 

orzeczeniach TS dotyczących zasady pierwszeństwa i skutku bezpośredniego przede 

wszystkim w orzeczeniach Van Gend i Costa, odwołujące się do – różniących się w sposób 

znaczący – formuł, odpowiednio: „nowego porządku w prawie międzynarodowym” (Van 

Gend) oraz „nowego porządku prawnego” (Costa). W przyjętym przez TS rozumieniu, inaczej 

niż w przypadku klasycznego prawa międzynarodowego, państwa członkowskie UE nie 

dysponują swobodą w zakresie interpretacji prawa unijnego oraz wyboru modelu zapewniania 

zgodności swojego prawa krajowego z prawem unijnym. Autonomiczna natura prawa 

wspólnotowego w przywołanych orzeczeniach jest przy tym wywodzona przez TS z samej 

natury prawa wspólnotowego, które: „(…) nie może być podważone przez prawo krajowe, nie 

tracąc jednocześnie swojego charakteru i nie poddając w wątpliwość samej podstawy prawa 

wspólnotowego.”275. Autonomia prawa UE – w aspekcie wewnętrznym276 – w prezentowanym 

ujęciu postrzegana jest więc jako uzasadnienie szczególnych cech tego prawa, rzutujących na 

skuteczność jego norm przed sądami krajowymi państw członkowskich. W tym ujęciu prawo 

unijne – z uwagi na swoją szczególną „naturę” – przełamuje zatem ograniczenia klasycznego 

prawa międzynarodowego, które pozostawało zależne od stosowanych przez państwa 

(monistycznych lub dualistycznych) rozwiązań.  

Bliskie pojęciu autonomii w sensie „klinicznej izolacji” było wspomniane już 

orzeczenie TSUE w sprawie Kadi, w którym Trybunał, w aspekcie zewnętrznym, zarysował 

dualistyczny obraz relacji porządku prawnego UE i prawa międzynarodowego277. Odmienne 

jednak od powyższego rozumienie autonomii, związane z zachowaniem konkretnych cech 

porządku prawnego UE – tj. struktury kompetencji opisanej w Traktatach oraz wyłączności 

wiążącej wykładni TSUE w zakresie prawa unijnego dotyczyło rozumienie autonomii przyjęto 

                                                             
prawnomiędzynarodowego [w:] Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy, red. 

B. Krzan, Warszawa 2016, s. 183. 
274 A. Peters, Constitutionalisation of International Organisations [w:] Europe’s Constitutional Mosaic, red. N. 

Walker, J. Shaw, S. Tierney, Oxford 2011, s. 258-259. 
275 Jak wskazał Trybunał: “(…) cannot because of its very nature be overridden by rules of national law, however 

framed, without being deprived of its character as community law and without the legal basis of the community 

itself being called in question”, tak: wyrok TS z 17.12.1970, C-11/70 - Internationale Handelsgesellschaft, 

ECLI:EU:C:1970:114, pkt 3. 
276 Rozróżnienie aspektu wewnętrznego i zewnętrznego autonomii prawa UE zob. A. Wróbel, Stosowanie prawa 

Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa 2010, s. 138. 
277 Wyrok TS z 3.09. 2008, C-402/05 P - Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji, 

ECLI:EU:C:2008:461. 
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w treści Opinii 1/91, 1/92, 1/00, 1/09 oraz 2/13278, a także w sprawie Mox Plant279 i Achmea280. 

Traktując autonomię jako cechę stopniowalną, która może być przypisana porządkowi 

unijnemu w mniejszym lub większym stopniu, której granica jest trudna do wyznaczenia, 

Trybunał w istocie zbliżył się więc do względnego wariantu autonomii. Sam fakt postrzegania 

przez TSUE autonomii jako cechy, którą porządek UE mógłby w jakimś stopniu utracić na 

skutek związania się przez UE umową międzynarodową wydaje się przeczyć postrzeganiu 

prawa UE jako porządku sui generis, który „z natury” pozostaje odrębny od prawa 

międzynarodowego. 

Na rzecz postrzegania przez TSUE charakteru prawa unijnego w kategoriach całkowitej 

autonomii przemawia również fakt, iż w przeciwieństwie do niektórych sądów 

międzynarodowych trybunał luksemburski w swoim orzecznictwie nie odwołuje się do reguł 

interpretacyjnych zawartych w KWPT, zaś w toku interpretacji traktatów unijnych, negował 

także możliwość zastosowania niektórych z nich281, dopuszczając ich zastosowanie w 

przypadku umów zawartych przez UE z państwami trzecimi. Za pewien wyłom w zarysowanej 

linii TS może jednak zostać uznany wyrok TS w sprawie Rottman, w którym Trybunał 

analizował status decyzji szefów państw lub rządów zebranych w ramach Rady Europejskiej w 

Edynburgu w dniach 11 i 12 grudnia 1992 r. dotyczącej niektórych problemów poruszonych 

przez Danię w kontekście Traktatu o Unii Europejskiej, którą TS potraktował jako instrument 

wykładni traktatu282. Jak zwraca uwagę P. Eleftheriadis, choć Trybunał nie odwołał się do 

wzorca Konwencji Wiedeńskiej, de facto przyznał dokumentowi status, o którym mowa w art. 

31 ust. 2 pkt b KWPT. W ocenie P. Eleftheriadisa trwale międzynarodowoprawną naturę 

porządku prawnego UE w sposób wyraźny ujawnił także proces związany z Brexitem283, 

generujący podobny do powyżej opisanego mechanizm działania. Kolejny raz szefowie państw 

zgromadzeni w Radzie Europejskiej przyjęli wówczas dokument – projekt umowy, która miała 

wejść w życie w przypadku rozstrzygnięcia referendum na rzecz pozostania Wielkiej Brytanii 

                                                             
278 Opinia TS z 14.12.1991, Opinion 1/91, ECLI:EU:C:1991:490, pkt 33-35; opinia TS z 10.04.1992, Opinion 

1/92, ECLI:EU:C:1992:189, pkt 22; opinia TS z 18.04.2002, Opinion 1/00, ECLI:EU:C:2014:2454, pkt 11,18 i 
21; opinia TS z 8.03.2011, Opinia 1/09, ECLI:EU:C:2011:123, pkt 75-76; opinia TS z 18.12, Opinia 2/13, pkt 170 

i nast., ECLI:EU:C:2014:2454. 
279 Wyrok TS z 30.05.2006, C‑459/03 Komisja p. Irlandii, ECLI:EU:C:2006:345, pkt. 123. 
280 Wyrok TS z 6.03.2018, C‑284/16 Slowakische Republik przeciwko Achmea BV, ECLI:EU:C:2018:158, pkt. 

166. 
281 W odniesieniu do wpływu praktyki państw na wykładnię traktatów unijnych zob. wyrok TS z 8.04.1976 C-

43/75 - Defrenne p. Sabena, ECLI:EU:C:1976:56, pkt. 57. 
282 Wyrok TS z dnia 2.03. 2010, C-135/08 – Rottmann p. Freistaat Bayern, ECLI:EU:C:2010:104, pkt. 40. 
283 P. Eleftheriadis, The EU’s relationship to international law: lessons from Brexit [w:] Research Handbook on 

Legal Pluralism and EU Law, red. G. Davies, M. Avbelj, Cheltenham 2018, s. 355. 
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w Unii Europejskiej, mający stanowić de facto dokument stanowiący kontekst dla traktatów 

unijnych w rozumieniu art. 31 ust. 2 pkt b KWPT284. 

Na gruncie powyższych rozważań dylemat dotyczący autonomii prawa unijnego w 

orzecznictwie TSUE pozostaje więc do pewnego stopnia nierozstrzygnięty i wydaje się 

umożliwiać obie interpretacje. Argumentów na rzecz przyjęcia wariantu całkowitej autonomii 

nie wydaje się natomiast dostarczać wewnętrzna perspektywa polskiego porządku prawnego. 

Podstaw do rozróżniania prawa międzynarodowego i unijnego jako odrębnych porządków 

prawnych nie stwarza wykładnia tekstu Konstytucji z 1997 r., literalnie odnosząca się jedynie 

do prawa międzynarodowego jako takiego, nie wyróżniając zobowiązań wynikających z prawa 

UE. W odmienny sposób nie potraktowano na gruncie Konstytucji także statusu traktatów 

zaliczanych do prawa pierwotnego UE285. Tekst Konstytucji nie daje zatem argumentów 

zwolennikom „twardego” wariantu autonomii prawa UE. 

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku TSUE, niejednoznaczne w wymowie 

pozostaje także orzecznictwo TK. W judykatach Trybunału Konstytucyjnego odnajdziemy 

bowiem sformułowania sprzyjające interpretacji sui generis, jak i postrzegające porządek 

prawny UE w kategoriach czysto międzynarodowoprawnych. O postrzeganiu prawa UE jako 

swoistego świadczy m.in. cytowany fragment wyroku w sprawie traktatu akcesyjnego, zgodnie 

z którym sytuacja prawa wspólnotowego nie może być w pełni opisana za pomocą koncepcji 

monizmu i dualizmu czy stwierdzenie, iż art. 9 Konstytucji dotyczący prawa 

międzynarodowego odnosi się do prawa wspólnotowego mutatis mutandis286. Z drugiej strony 

TK wskazywał jednak, iż rozróżnienie organizacji ponadnarodowej i międzynarodowej nie ma 

istotnego normatywnie znaczenia, które pozwalałoby odróżnić organizacje ponadnarodowe od 

międzynarodowych287, zaś modelem integracji europejskiej pozostaje właśnie forma 

organizacji międzynarodowej288 – podmiotu wtórnego: „którego powstanie, funkcje oraz 

kształt instytucjonalny zależą od odpowiednio wyrażonej woli państw członkowskich”289. W 

wywodzie dotyczącym relacji pierwszeństwa prawa wspólnotowego i nadrzędności 

Konstytucji TK nie opowiedział się także za bezwarunkowym charakterem zasady 

                                                             
284 Ibidem, s. 359-362. 
285 J. Barcz, Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej [w:] Prawne aspekty 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2012, s. 92 
286 Postanowienie TK z 19.12.2006 r., P 37/05, OTK-A 2006, nr 11, poz. 177. 
287 Wyrok TK z 11.05.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49. 
288 Wyrok TK z 24.11.2010 K 32/09 OTK ZU 2010 seria A nr 9 poz. 108. 
289 Wyrok TK z 11.05.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49. 
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pierwszeństwa, jako konsekwencji szczególnej, różnej od międzynarodowoprawnej, natury 

tego prawa. 

Istotna dla kontekstu kwalifikacji prawa UE pozostaje także kwestia potencjalnej kolizji 

klasycznej umowy międzynarodowej i prawa unijnego, która była przedmiotem rozważań 

Trybunału Konstytucyjnego na marginesie sprawy K 18/04, z uwagi na podniesiony zarzut 

sprzeczności traktatu akcesyjnego z konstytucyjną regulacją stosunków pomiędzy RP a 

Kościołem katolickim. Jak wskazywał Trybunał: „(…) dopóki Konkordat nie zostanie 

wypowiedziany przez którąkolwiek ze stron tej umowy międzynarodowej, pozostaje ona 

wiążąca. Zgodnie z art. 9 Konstytucji, Polska ma obowiązek jej przestrzegania. Zasada 

pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie ma wpływu na tę sytuację prawną. Ze wskazanego 

tu punktu widzenia nie dochodzi zatem do kolizji między art. 2 Aktu dotyczącego warunków 

przystąpienia z art. 25 ust. 4 Konstytucji.”290. Zdawkowy charakter rozważań utrudnia co 

prawda wyprowadzenie pewnych wniosków co do stanowiska TK, przytoczony fragment 

sugeruje jednak brak automatycznej akceptacji skutku zasady pierwszeństwa prawa 

wspólnotowego przed pozostałymi zobowiązaniami międzynarodowoprawnymi. Podobnie jak 

miało to miejsce w przypadku TSUE, stanowisko Trybunału Konstytucyjnego jest więc do 

pewnego stopnia nieostateczne i umożliwia rozbieżne interpretacje. 

Otwarty charakter kwestii postrzegania prawa unijnego jako sui generis trzeciego 

porządku prawnego lub części prawa międzynarodowego skłania do rozważenia atutów i 

ryzyka obu wariantów dla proponowanego modelu. Wybór wariantu względnej autonomii 

prawa UE nie oznacza zakwestionowania jakiejkolwiek ze swoistości prawa unijnego, które 

traktowane są w tym ujęciu w kategoriach lex specialis. Wszystkie składające się na specyfikę 

prawa UE zasady (w tym zasada pierwszeństwa, efektywności, wiążący charakter wykładni 

TSUE) pozostawałyby zatem w tym samym stopniu wiążące, a ich ewentualna modyfikacja 

jako części „utrwalonych reguł organizacji” byłaby możliwa wyłącznie wskutek przynajmniej 

milczącej zgody wszystkich państw członkowskich.  

Uzupełniające zastosowanie reguł lex generalis mogłoby mieć miejsce tylko, w mało 

prawdopodobnym ze względu na zupełność regulacji prawa UE, scenariuszu braku normy, lub 

w skrajnej sytuacji niefunkcjonowania unijnego mechanizmu odpowiedzialności. Także w tych 

wypadkach zastosowanie lex generalis musiałoby mieć charakter subsydiarny, ograniczony 

                                                             
290 Wyrok TK z 11.05.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49. 
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czasowo i zgodny z przedmiotem i celem traktatów unijnych. Jak wskazuje C.U. Schmid, w 

ramach sformułowanej przez siebie propozycji wykorzystania reguł międzynarodowoprawnych 

w kontekście rozstrzygania sporu pomiędzy sądami konstytucyjnymi państw członkowskich a 

TSUE, sięgnięcie do reguł międzynarodowoprawnych mogłoby mieć miejsce jedynie w sposób 

pozwalających na zachowanie specyfiki celów integracyjnych291. Jako scenariusz odwołania 

do reguł lex generalis, w wariancie opisywanym w Raporcie KPM dot. fragmentacji prawa 

międzynarodowego jako przypadek fallback, uzasadniający odwołanie do lex generalis prawa 

międzynarodowego, można rozpatrywać sytuację wykluczenia państwa z UE na podstawie 

reguł art. 60 KWPT w zw. z art. 5 KWPT292. Z punktu widzenia zapewnienia skuteczności 

prawa UE przyjęcie wariantu względnej autonomii nie stwarza więc ryzyka. Uznanie prawa UE 

za przypadek najwyżej rozwiniętego i najbardziej skutecznego porządku 

międzynarodowoprawnego – jak ujmuje to E. Denza straży przedniej prawa 

międzynarodowego („vanguard system of international law”)293 otwierałoby przy tym 

perspektywy rozwoju tego prawa w innych kontekstach294.  

Jednocześnie ceną przyjęcia wariantu całkowitej autonomii, interpretacji sui generis jest 

porzucenie wspólnej płaszczyzny dla rozstrzygania ewentualnych kolizji i poszukiwana ich 

prawnego rozstrzygnięcia – w tym ich rozstrzygania na korzyść prawa unijnego. Uznanie 

bowiem, że w kontekście porządku prawnego UE doszło do fragmentaryzacji prawa 

międzynarodowego tworzy precedens, który może prowadzić do konstatowania kolejnych sui 

generis porządków prawnych i dalszego komplikowania obrazu z perspektywy polskiego sądu. 

Twierdzenia o całkowitej odrębności prawa unijnego z uwagi na faktyczny sposób 

funkcjonowania UE (szczególny charakter czy „naturę” tego prawa), mimo iż jego formalne 

źródła stanowią źródła prawa międzynarodowego (umowy międzynarodowe oraz uchwały 

organizacji międzynarodowych), w istocie wyraża więc podejście „nie-kelsenowskie”, z 

wszystkimi tego konsekwencjami, które były już przedmiotem rozważań w kontekście GAL 

oraz koncepcji pluralizmu normatywnego. Lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia modelu 

pozostaje zatem opowiedzenie się za względnym wariantem autonomii prawa unijnego, w 

                                                             
291 W sformułowanej przez Schmida propozycji bazę stanowi art. 46 KWPT wiążący UE jako norma zwyczajowa 

oraz odwołanie do procedury koncyliacji jako jednej z możliwości przewidzianej zgodnie z art. 65 i nast. KWPT 

zob. C. U. Schmid, From Pont d'Avignon to Ponte Vecchio: The Resolution of Constitutional Conflicts between 

the European Union and the Member States through Principles of Public International Law, YEL, Volume 18, 

Issue 1, 1998, s. 33-46.  
292 W tym kontekście zob. A. Kozłowski, Wykluczenie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej – zarys 

normatywnego modelu, EPS 2022, nr 9, s. 19-27. 
293 E. Denza, Two Legal Orders: Divergent or Convergent, 48 Int'l & Comp. L.Q. 257,1999, s. 284. 
294 B. de Witte, Unia Europejska …, s. 80. 
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którym prawo UE stanowi lex specialis i w którym nie dochodzi do fragmentaryzacji prawa 

międzynarodowego – rozpadu tego prawa na autonomiczne porządki. 

Dokonany wybór na płaszczyźnie przedmiotowej (zbiorów norm) wpływa także na 

sposób postrzegania funkcji sądów. W tym kontekście silnie ugruntowane w doktrynie i 

orzecznictwie pozostaje dziś wyodrębnienie funkcji sądu polskiego jako sądu unijnego295. 

Wywodzące się z orzecznictwa TSUE pojęcie sądu unijnego296 czy sądu powszechnego w 

ramach Unii Europejskiej297 wiąże się z zakresem ciążących na tych sądach obowiązków 

wynikających z prawa unijnego298 – w tym zapewnienia bezpośredniego skutku, 

pierwszeństwa, wykładni zgodnej czy odpowiedzialności państwa członkowskiego względem 

jednostek za naruszenie prawa unijnego, a także rolą sądów w procedurze pytań 

prejudycjalnych – jako zasadniczego ogniwa współpracy z TSUE i gwaranta funkcjonowania 

sytemu unijnego299. Istotny wpływ na postrzeganie wskazanej roli sądów w porządku prawnym 

UE niewątpliwie miał rozwój orzecznictwa TSUE w zakresie zasady skutecznej ochrony 

sądowej300.  

Powody, stojące za wyodrębnieniem funkcji sądu krajowego jako sądu unijnego, 

wydają się – z zastrzeżeniem istniejących różnic – aktualne także w kontekście lex generalis 

prawa międzynarodowego. Historyczny pierwowzór wskazanego podejścia wydają się 

stanowić poglądy G. Scellego i jego koncepcja dedoublement founctionelle (ang. jako: „role 

                                                             
295 Wyraźne odwołanie do funkcji sądu unijnego jako zbieżnej z funkcją sądu krajowego określoną przez 

Konstytucję sformułował Sąd Najwyższy w wyroku uchylającym uchwałę KRS w przedmiocie odmowy dalszego 

zajmowania stanowiska przez sędziego NSA, w którym SN odmówił uwzględnienia wniosku Prezesa IDSN o 
przekazanie sprawy do właściwości Izby Dyscyplinarnej. Jak wskazał SN: „Sąd Najwyższy, działając jako sąd 

unijny, miał bowiem konstytucyjny wręcz (art. 91 ust. 3 Konstytucji RP) obowiązek odmówić zastosowania 

przepisów uSN zakładających właściwość IDSN, wyrok SN z 5.12.2019 r., III PO 7/18, OSNP 2020, nr 4, poz. 

38. 
296 Wyrok SPI z 10.07.1990, T-51/89 Tetrapark, ECLI:EU:T:1990:41, pkt. 42. 
297 Opinia TS z 8.03.2011, Opinia 1/09, ECLI:EU:C:2011:123, par. 80. 
298 M.P. Baran, op. cit., s. 42; D. Kornobis-Romanowska, Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Kraków 2007, s. 

76, I. Maher, National Courts as European CommunityCourts, 14 LEGAL STUD. 226 (1994), s. 226- 243, 1; N. 

Fenelly, The National Judge as Judge of the European Union [w:] The Court of Justice and the Construction of 

Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law La Cour de Justice et la Construction de l'Europe: 

Analyses et Perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence, red. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
Hague 2013, s. 64; P. Kapusta, Sąd krajowy jako sąd unijny [w:] Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej 

w praktyce działania organów władzy publicznej RP, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2015, s. 

225-250. 
299 M. Taborowski, Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. 

Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego, Warszawa 2019, s. 303; por. także J. Barcik, Niezawisłość 

sędziowska jako wartość konstytucyjna Unii Europejskiej. Glosa do wyroku TS z dnia 27 lutego 2018 r., C-64/16, 

EPS 2018, nr 5, s. 23. 
300 Wyrok TS z 27.02.2018, C-64/16 - Associação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; wyrok 

TS z 19.11. 2019, Sprawy połączone C-585/18, C-624/18 i C-625/18, A.K. przeciwko Krajowej Radzie 

Sądownictwa i CP i DO przeciwko Sądowi Najwyższemu, ECLI:EU:C:2019:982. 
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splitting”301, podział ról). Jak dostrzegał Scelle działania organów państwa w tym sądów 

wywołują równoległe skutki w międzynarodowym porządku prawnym. Według Scellego 

fenomen ten nie jest przy tym domeną wyłącznie prawa międzynarodowego i daje się 

zaobserwować w państwowych porządkach prawnych, gdzie działania organów szczebla 

samorządowego wywołują skutki prawne istotne na poziomie centralnym czy w państwach 

związkowych302.  

Intuicja, stojąca za wyodrębnieniem międzynarodowoprawnej funkcji sądu krajowego, 

w dzisiejszym stanie prawa międzynarodowego wydaje się jeszcze bardziej słuszna niż w 

czasach Scellego. Jej sens widoczny jest w całym szeregu obszarów obejmujących 

odpowiedzialność państwa za działania sądów, znaczenia orzeczeń sądów krajowych jako 

elementu tworzącego prawo zwyczajowe303 czy wpływającego na wykładnię umów 

międzynarodowych (art. 31 ust. 3 lit b). Przewidziana przez prawo międzynarodowe rola sądów 

krajowych wiąże się więc zarówno z ryzykiem odpowiedzialności, jak i możliwością udziału 

w tworzeniu prawa międzynarodowego304.  

Możliwość wyodrębniania międzynarodowoprawnej funkcji sądów krajowych była 

dyskutowana w doktrynie zagranicznej. Analizę adekwatności koncepcji 

międzynarodowoprawnej funkcji sądu krajowego na gruncie francuskiego porządku prawnego 

przeprowadziła Saida El Boudouhi. Jak wskazuje autorka, możliwość rozważania 

międzynarodowoprawnej funkcji sądu musi zostać zrelatywizowana do warunków konkretnego 

porządku prawnego305. P. M. Dupuy zwraca uwagę, iż dla możliwości pełnienia przez sądy 

krajowe funkcji ma ich percepcja charakteru relacji pomiędzy porządkami prawnymi306. A. 

Nollkaemper zauważa, że orzecznictwo sądów krajowych oddziałuje na bieżące stosowanie 

prawa międzynarodowego w sposób bardziej fundamentalny niż orzecznictwo sądów 

                                                             
301 A. Cassese, Remarks on Scelle's Theory of Role Splitting (dedoublement fonctionnel) in International Law, 1 

Eur. J. Int'l L. 210 (1990), s. 210-231. 
302 G. Scelle, Précis de droit des gens: principes et systématique, Paris 1932, s. 43 i nast. 
303 Wyrok MTS z 3.02.2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) ICJ 

Reports 2012, s. 99. 
304 A. Roberts, Comparative International Law – The Role of National Courts in Creating and Enforcing 

International Law, 60 INT'L & COMP. L.Q. 57 (2011), s. 57- 92. 
305 W kontekście różnic wynikających ze specyfiki modelu przyjętego w konkretnym porządku krajowym, por. S. 

El Boudouhi, The National Judge as an Ordinary Judge of International Law: Invocability of Treaty Law in 

National Courts, 28 LJIL 283 (2015), s. 298-299. 
306 P-M Dupuy, Unity in the application of international law at the global level and the responsibility of judges at 

the national level: Reviewing Georges Scelle’s ‘Role splitting’ theory, w International Law and the Quest for its 

Implementation, red. L. B. de Chazournes, M. Kohen, Leiden i Boston 2010, s. 417-430. 
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międzynarodowych307. W polskiej doktrynie w analogiczny sposób kwestię tę ujmował K. 

Skubiszewski. Jak wskazywał: „Głównie bowiem sąd krajowy (nie zaś międzynarodowy) oraz 

administracja krajowa (nie zaś międzynarodowa) stają przed pytaniem, czy materia, w której 

decydują, została uregulowana w drugim porządku prawnym (tj. międzynarodowym), a w 

szczególności, jak rozstrzygnąć ewentualny konflikt pomiędzy normą krajową i 

międzynarodową.”308.  

Tradycyjne koncepcje – w tym przypadku monizm Scellego – ponownie okazują się 

więc użyteczne i żywotne w nowych kontekstach, wynikających z rozwoju prawa 

międzynarodowego. Uznanie, iż obok roli sądu unijnego właściwe jest wyodrębnianie także 

międzynarodowoprawnej funkcji polskiego sądu wydaje się więc w pełni uzasadnione. Treść 

obowiązków wiążących się z takim statusem dla polskiego sądu ma oczywiście inną 

intensywność niż w przypadku prawa unijnego. Rola sądu unijnego analogicznie stanowi więc 

lex specialis względem roli sądu z punktu widzenia lex generalis prawa międzynarodowego, 

stosunek obu ról nie jest jednak konfliktowy, a raczej komplementarny.  

Ostateczna odpowiedź na pytanie o to, jakie dokładnie porządki należy wyodrębnić w 

ramach poszukiwanego modelu, wymaga więc wskazania na prawo krajowe oraz prawo 

międzynarodowe – a w jego obrębie prawo unijne i, potencjalnie, inne porządki lex specialis. 

Lustrzane wnioski można wyprowadzić w kontekście sprawowanych przez polskie sądy funkcji 

(ról). Kolejne pytanie wymagające rozważenia dotyczy więc charakteru relacji między 

wyróżnionymi porządkami. 

 

 

 

 

                                                             
307 Krytyka wskazanego podejścia, zob. Y.Shany, An Old House with New Bricks or a New House of Old Cards - 

On National Courts, the International Rule of Law and the Power of Legal Imagination, 4 JRSLM. REV. LEGAL 

STUD. 50 (2012), 50-66. 
308 K. Skubiszewski, Wzajemny stosunek i związki pomiędzy prawem międzynarodowym i prawem krajowym, 

RPEiS, rok XLVIII, zeszyt , 1986, s. 2. 
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4. Charakter relacji między porządkami prawnymi 

 

Drugie pytanie, przyjęte w ramach budowanego modelu za podstawę rekonstruowanej 

koncepcji relacji między porządkami, dotyczy charakteru stosunku między wyodrębnionymi 

wcześniej porządkami. Na wstępie ustalenia wymaga zatem gdzie i w jaki sposób poszukiwać 

odpowiedzi na tak zadane pytanie. Oczywisty punkt wyjścia stanowi interpretacja 

odpowiednich norm konstytucyjnych i międzynarodowoprawnych.  

Bazę dla odpowiedzi wydaje się oferować art. 9 Konstytucji RP z 1997 r., zgodnie z 

którym Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Jako 

jedyny przepis ten odnosi się do prawa międzynarodowego jako całości, a więc lege non 

distinguente także do zasady pacta sunt servanda i zasady dobrej wiary skodyfikowanych w 

art. 26 i 27 KWPT czy zasady lojalnej współpracy (art. 4 ust. 3 TFUE) i pierwszeństwa prawa 

unijnego. Jako przeciwwaga dla normy z art. 9 Konstytucji postrzegana jest zasada 

nadrzędności Konstytucji (art. 8).  

Zgodnie z polską tradycją legislacyjną decyzja o umiejscowieniu tych dwóch przepisów 

obok siebie nie ma charakteru przypadkowego309. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny: 

„Świadomą decyzją ustrojodawca wprowadził do zasad naczelnych Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, i to w bezpośrednim sąsiedztwie art. 8 ust. 1 (…) – zasadę wyrażoną 

w art. 9.” 310. Od strony formalnej zarówno art. 8 jak i 9 posiadają najwyższy możliwy status w 

wewnętrznej hierarchii norm konstytucyjnych, zgodnie z art. 235 Konstytucji gwarantujący 

utrudnioną procedurę zmiany wskazanych przepisów. Obie normy posiadają status zasad 

ustrojowych, a więc słowami L. Garlickiego norm „decydujących o charakterze ustrojowym 

państwa, składających się na tożsamość konstytucyjną państwa”311. Istotne staje się pytanie o 

to, w jakim stopniu polski porządek prawny gwarantuje przestrzeganie wskazanych zasad jako 

elementów „wiążącego prawa międzynarodowego”, a w jaki sposób ewentualnie wyznacza 

granice ich skuteczności. We wskazanym ujęciu pytanie o charakter relacji między prawem 

                                                             
309 M. Wyrzykowski, When Sovereignty Means So Much: The Concept(s) of Sovereignty, European Union 

Membership and the Interpretation of the Constitution of the Republic of Poland [w:] The Court of Justice and the 

Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law La Cour de Justice et la 

Construction de l'Europe: Analyses et Perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence, red. Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Hague 2013, s. 230. 
310 Wyrok TK z 11.05.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49. 
311 L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2016, s. 68. 
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krajowym a międzynarodowym postrzegany jest jako problem łącznej interpretacji lub 

wyważenia obu zasad.  

Jak wskazuje S. Wronkowska szczególną cechą tekstu konstytucji jest występowanie w 

nim pojęć odesłań doktrynalnych, będących słowną formą wyrażenia idei filozoficznych, 

politycznych, moralnych czy społecznych inkorporowanych do konstytucji. Tekst ten obszernie 

odsyła bowiem do konkretnych koncepcji, często bezpośrednio przywołując ich nazwy („rządy 

prawa”, „podział i równowaga władz”)312. Jak zwraca uwagę autorka: „Odtworzenie 

wszystkich założeń ideowych konstytucji pozwala określić granice swobody działania 

podmiotów, którym udziela ona kompetencji, oraz wyznaczyć granice nierewolucyjnej zmiany 

ustawy zasadniczej.”313. Przyjęcie powyższej perspektywy wymaga więc zbadania, jaką 

koncepcję charakteru relacji między porządkami prawnymi – hierarchiczną czy heterarchiczną, 

opartą o koordynację czy rywalizację – można uznać za właściwą wykładnię norm 

konstytucyjnych i odpowiednich nom międzynarodowoprawnych. 

Literatura dotycząca sporów o właściwą koncepcję relacji nie pozostawia wątpliwości, 

że dominującą rolę w tym zakresie pełnią wypowiedzi najwyższych instancji sądowych, a 

przede wszystkim sądów konstytucyjnych oraz właściwych sądów międzynarodowych314. Taki 

stan rzeczy nie jest wolny od krytyki. Według N. Walkera „(…) czołowe zderzenia pomiędzy 

sądami konstytucyjnymi są w rzeczywistości bardzo rzadkie i nie stanowią normalnej części 

życia konstytucyjnego pluralizmu”, wymiar prawny pluralizmu prawnego stanowi jedynie 

wierzchołek góry lodowej, a koncentracja na nim zaciemnia więc właściwy obraz tego 

zjawiska315. W przypadku polskich sądów koncentrację na dorobku Trybunału 

Konstytucyjnego po części uzasadnia tradycyjna rola tego organu, umocowanie TK do kontroli 

konstytucyjności prawa międzynarodowego jak i fakt, iż jako jedyny formułuje on 

rozbudowane wypowiedzi w interesującym nas temacie. Rolę partnerów w dyskusji dla TK 

należy przypisać wypowiedziom sądów międzynarodowych TSUE, ETPC czy MTS. Zbadania 

wymaga więc, w jaki sposób TK określa relację między obowiązkiem przestrzegania prawa 

                                                             
312 S. Wronkowska, O swoistości wykładni konstytucji. Uwagi kolejne, PK, nr 1, 2018, s. 14. Jak wskazuje autorka: 

„Interpretacja w tym wypadku jest więc najpierw raczej procesem rekonstrukcji koncepcji założonych przez 

ustrojodawcę, których przejawy odnaleźć można w tekście. Przypomina ona wykonywaną przez prawnika pracę 

historyka idei. Następnie dopiero polega na znajdowaniu w tekście różnych uzupełnień i modyfikatorów owych 

koncepcji, co jest już typowym zabiegiem interpretacji tekstu prawnego, pozwalającym doprecyzować przyjęte 

przez ustrojodawcę koncepcje”, Ibidem, s. 15. 
313 Ibidem, s. 16. 
314 Por. przypis nr 772. 
315 N. Walker [w] Four Visions …, s. 13. 
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międzynarodowego i unijnego (art. 9) i zasadą nadrzędnością Konstytucji (art. 8), względnie w 

jaki sposób rozumie wymóg zachowania suwerenności państwa (art. 4)?  

Trudny przypadek może stanowić sytuacja, w której praktyka okazuje się rozbieżna – a 

więc wyłania się zeń więcej niż jedna możliwa koncepcja relacji. Taki przypadek jest obecnie 

udziałem polskiego porządku prawnego. Wyraźnie rozbieżnych odpowiedzi na powyższe 

pytania udzielają bowiem orzeczenia TK w sprawach K 18/04316, K 24/04317, K 32/09318, P 

1/05319, P 37/05320, SK 45/09321 i K 33/12322, a z drugiej strony orzeczeniach P 13/19323, P 22/ 

19324, Kpt 1/20325, U 2/20326, P 7/20327, K 3/21328, K 6/21329 oraz K 7/21330. Dwie linie 

orzecznicze wydają się – mimo deklarowanej niekiedy ciągłości – nawiązywać do różnych 

koncepcji relacji między porządkami prawnymi. Najbardziej pełne przedstawienie obu ujęć 

wydaje się zawierać odpowiednio w wyroku K 18/04 oraz K 7/21. Dostrzeżona rozbieżność 

uzasadnia przyjrzenie się kolejno obu liniom orzeczniczym z osobna i podjęcie próby ustalenia, 

jakiego rodzaju ogólne założenia dotyczące charakteru relacji zakładają. Rozstrzygnięcia 

wymaga, czy możliwe jest traktowanie wskazanej zmiany jako kontynuacji – ewolucji linii 

orzeczniczej, czy też w ramach szukanego modelu konieczne jest dokonanie wyboru jednej z 

orientacji. 

Osobnym problemem, wymagającym wyciągnięcia przed nawias w związku z analizą 

znaczenia poszczególnych orzeczeń TK, jest status wyroków TK wydanych w składzie, w 

którym zasiadały osoby powołane na obsadzone wcześniej miejsca331. Spektrum interpretacji 

                                                             
316 Wyrok TK z 11.05.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49. 
317 Wyrok TK z 12.01.2005 r., K 24/04, OTK-A 2005, nr 1, poz. 3. 
318 Wyrok TK z 24.11.2010 r., K 32/09, OTK-A 2010, nr 9, poz. 108. 
319 Wyrok TK z 27.04.2005 r., P 1/05, OTK-A 2005, nr 4, poz. 42. 
320 Postanowienie TK z 19.12.2006 r., P 37/05, OTK-A 2006, nr 11, poz. 177. 
321 Wyrok TK z 16.11.2011 r., SK 45/09, OTK-A 2011, nr 9, poz. 97. 
322 Wyrok TK z 26.06.2013 r., K 33/12, OTK-A 2013, nr 5, poz. 63. 
323 Wyrok TK z 2.06.2020 r., P 13/19, OTK-A 2020, nr 45. 
324 Wyrok TK z 4.03.2020 r., P 22/19, OTK-A 2020, nr 31. 
325 Postanowienie TK z 28.01.2020 r., Kpt 1/20, OTK-A 2020, nr 15. 
326 Wyrok TK z 20.04.2020 r., U 2/20, OTK-A 2020, nr 61. 
327 Wyrok TK z 14.07.2021 r., P 7/20, OTK-A 2021, nr 49. 
328 Wyrok TK z 7.10.2021 r., K 3/21, LEX nr 3231776. 
329 Wyrok TK z 24.11.2021 r., K 6/21, OTK-A 2022, nr 9. 
330 Wyrok TK z 10.03.2022 r., K 7/21, OTK-A 2022, nr 24. 
331 Problem statusu wyroków TK ma bardzo złożony charakter. Jedno ze źródeł trudności interpretacyjnym w 

powyższym kontekście stanowi bez wątpienia brak procedury, która umożliwiałaby kontrolę i, ewentualne, 

usunięcie wadliwych wyroków z obrotu prawnego. Wadliwość składu TK bywa oceniana jako podstawa do 

uznania niektórych (bądź też wszystkich orzeczeń Trybunału od chwili wadliwego powołania 3 sędziów) jako 

nieistniejących, co podważałoby sens posługiwania się w ich kontekście pojęciem „wyroku”. Zob. wyrok TK z 

3.12.2015 r., K 34/15, OTK-A 2015, nr 11, poz. 185. Na ten temat w doktrynie min. B. Banaszak, Glosa do wyroku 

TK z dnia 3 grudnia 2015 r., K 34/15, Prz. Sejm. 2016, nr 2, s. 98-123; M. Wiącek, Glosa do wyroku TK z dnia 3 

grudnia 2015 r., K 34/15, Prz. Sejm. 2016, nr 2, s. 124-132; A. Rakowska-Trela, Wyrok czy "niewyrok". Glosa do 

wyroku TK z dnia 22 października 2020 r., K 1/20, PS 2021, nr 6, s. 106-118; M. Florczak-Wątor, (Nie)skuteczność 
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w zakresie skutków wad orzeczeń TK jest jednak szerokie, a doktryna wydaje się daleka od 

konsensusu w powyższym zakresie. Nie rozstrzygając zarysowanych powyżej dylematów 

dotyczących skutków wadliwości wyroków TK, należy jednak podjąć się rekonstrukcji 

prezentowanej w ich treści koncepcji. Nawet bowiem w przypadku potraktowania orzeczeń TK 

jako sententia non existens, prezentowana w ich treści interpretacja znajduje odzwierciedlenie 

w działaniach władzy ustawodawczej i wykonawczej i, z punktu widzenia prawa 

międzynarodowego, może być przypisana państwu. Kwestia wadliwości składu TK zostanie 

jednak wzięta pod uwagę na ostatnim etapie analizy. 

Problem posiadających ugruntowanie w orzecznictwie TK i jednocześnie rozbieżnych 

interpretacji kieruje uwagę na kwestie sposobu rozstrzygania trudnych przypadków (trudnych 

spraw). Prawdopodobnie najbardziej znaną odsłonę przedmiotowej dyskusji stanowi spór 

Dworkin-Hart, dotyczący możliwości rozstrzygnięcia trudnych przypadków na drodze 

interpretacji prawa332. W ujęciu Dworkina każdy problem prawny, może być rozstrzygnięty na 

drodze interpretacji, zaś występujące różnice są rezultatem przyjęcia odmiennych koncepcji 

bazowych, proces interpretacji wymaga zatem „sięgnięcia głębiej” i rozstrzygnięcia, która z 

konkurujących interpretacji jest prawidłowa333. Jak zwraca uwagę Z. Pulka – twierdzenie R. 

Dworkina o istnieniu prawidłowego rozstrzygnięcia powinno być odczytywane jako 

posiadające charakter optymalizacyjny334, sądy identyfikujące się ze stanowiskiem o istnieniu 

jednego prawidłowego rozstrzygnięcia i niepodzielające tej wiary powinny, jak się wydaje, 

powinny działać przynajmniej tak, jak gdyby założenie to było prawidłowe335. 

                                                             
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r., K 3/21. Ocena znaczenia orzeczenia z perspektywy prawa 
konstytucyjnego, EPS 2021, nr 12, s. 4-11; M. Ziółkowski, Konstytucyjna kompetencja sądu do ochrony własnej 

niezależności (uwagi na marginesie uchwały SN z 23.01.2020 r.), PiP 2020, nr 10, s. 71-95. 
332 Szersze omówienie dyskusji zob. S. J. Shapiro, The Hart-Dworkin Debate: A Short Guide for the Perplexed 

dostępny https://ssrn.com/abstract=968657, s. 1-54 . 
333 R. Dworkin, Imperium Prawa, tłum J. Winczorek, Warszawa 2006, s. 339-340. 
334 W tym kontekście, odpierając krytykę Harta, Dworkin wskazuje m.in., iż sędzia orzekający w duchu integryzmu 

prawnego: „(…) mógłby zgodzić się, że nie należy posługiwać się niemal zbędnymi słowami „obiektywny” i 

„naprawdę” w celu upiększenia swoich własnych sądów” „sprzeciwia się jedynie temu, co uznaje za niewłaściwy 

opis całego postępowania, postępowania, w którym próbuje się odkryć prawdy moralne lub interpretacyjne 

„istniejące w rzeczywistości” albo „ukryte w naturze wszechświata”, Ibidem, s. 268-269. 
335 Z. Pulka, Filozofia prawa R. Dworkina w Teoria i filozofia prawa. Wybór tekstów, red. W. Gromski, Wrocław 
1998, s.62. Wskazane rozumowanie w kontekście zarzutów wobec prawniczego formalizmu przybliżają K. Knop, 

R. Michaels, i A. Riles : „This submission to what we might call the constraint of legal form is, of course, always 

partial. But are we merely advocating a return to formalism? Don't you know, critics will say, that the issues cannot 

be cordoned off in this way, that they are all interrelated? Don't you know that the technical doctrines of conflicts 

are in fact highly manipulable? Our answer is that we wish to deploy (…) we call an "as if" mentality-a device for 

overcoming political conflict even as it is always understood to be nothing but a device. "As if' refers to knowledge 

that is consciously false and hence, precisely for this reason, irrefutable. The construct of the line is indispensable 

to mathematics, for example, but a line in the mathematical sense is clearly imaginary because it exists in only one 

dimension and is thus infinitely thin, unlike a hypothesis which can be disproven or a presumption which can be 

rebutted. Yet this imaginary construct, understood by all sophisticated users to be imaginary, allows entire fields 

https://ssrn.com/abstract=968657
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Według stanowiska reprezentowanego przez Harta, w tzw. trudnych przypadkach, 

rozstrzygniecie zasadniczo nie jest możliwe i wymaga posłużenia się przez sąd uznaniem i 

dokonaniem aktu prawotwórczego, co jest jednak nieuniknione. Zdaniem Harta nawet w 

trudnych sprawach, podejmując rozstrzygnięcie sąd: „Nie może czynić tego arbitralnie, tj. 

zawsze winien mieć jakieś ogólne racje usprawiedliwiające dane rozstrzygnięcie i musi działać 

tak jak świadomy prawodawca, kierując się własnymi przekonaniami i wartościami”336. Obaj 

filozofowie prawa, mimo różnic, zgadzają się, iż rozstrzyganie trudnych przypadków stanowi 

konieczność oraz że ostateczny wybór musi być uzasadniony. 

Odpowiedź na pytanie, jakie rozumienie charakteru relacji między porządkami 

prawnego należy przyjąć w ramach poszukiwanego modelu, wymaga więc w pierwszej 

kolejności przyjrzenia się „mozaice” odpowiedzi na powyższe pytanie. Dokonując klasyfikacji 

zajmowanych stanowisk, D. Halberstam zwraca uwagę, iż istniejące koncepcje zajmują różne 

stanowiska wobec samej możliwości hierarchicznego uporządkowania, w różnym miejscu 

lokując także centrum czy szczyt hierarchii na poziomie globalnym, regionalnym (UE), jak i 

krajowym337. Scharakteryzowania wymagają zatem trzy istotne grupy koncepcji, tj. ujęcia 

skoncentrowane na krajowym porządku prawnym (A), koncepcje biorące za punkt wyjścia: 

relację prawa unijnego i prawa państw członkowskich (B) oraz globalną rolę prawa 

międzynarodowego (C). Poszczególne koncepcje w ramach każdej z grup różnią przyjmowane 

„zasady porządkujące” – od statycznej hierarchii jednego z poziomów regulacji (krajowego, 

międzynarodowego lub unijnego) po brak hierarchii (heterarchię). Poszczególne warianty 

koncepcji wymagają zweryfikowania w świetle orzecznictwa najwyższych instancji sądowych 

w poszczególnych porządkach prawnych – MTS i TSUE. W ostatnim etapie analizy 

wyodrębnione warianty zostaną skonfrontowane z wypowiedziami orzeczniczymi polskiego 

Trybunału Konstytucyjnego w ramach linii orzeczniczej K 18/04 i K 7/21. Próba 

rozstrzygnięcia trudnego przypadku rozbieżności pozwoli udzielić odpowiedzi na pytanie, jaki 

sposób postrzegania charakteru relacji między porządkami prawnymi powinien zostać przyjęty 

w ramach budowanego modelu. 

 

                                                             
of mathematics and geometry to proliferate. This is precisely the opposite of blind formalism,(…)”, K. Knop, R. 

Michaels, A. Riles, K. Knop International Law in Domestic Courts: A Conflict of Laws Approach The Cutting 

Edge, AmSocInt'lLProc. nr 103 (2009), s. 274. 
336 H. L. A. Hart, op. cit., s. 365. 
337 D. Halberstam, op. cit., s. 208-218. 
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A. Nowy suwerenizm 

 

Silnie hierarchiczny nurt ujmowania stosunku prawa krajowego i międzynarodowego 

jest obecny w myśli amerykańskiej, wśród autorów określanych niekiedy mianem nowych 

suwerenistów338, pozostający pod silnym wpływem ujęć realistycznych lub neorealistycznych 

w nauce o stosunkach międzynarodowych, w tym w szczególności poglądów E. Posnera i J. 

Goldsmitha zawartych w pracy „Limits of international law”. Do charakterystycznych 

twierdzeń tych koncepcji należy przyjęcie, iż państwa nie mają moralnego obowiązku 

przestrzegania prawa międzynarodowego339. W analizowanym ujęciu prawo międzynarodowe 

pełni wyłącznie instrumentalną rolę, służąc w najlepszym przypadku koordynowaniu działań 

państw, postrzeganych jako racjonalnie dążące do swoich celów podmioty340. Wskazane 

podejście cechuje sceptycyzm wobec organizacji międzynarodowych, w skrajnym wariancie 

postrzeganych wyłącznie w roli fasady dla realizacji partykularnych interesów najsilniejszych 

państw341. Zarzuty wobec organizacji międzynarodowych dotyczą braku demokratycznej 

legitymizacji i odpowiedzialności342. Podobnie interpretowana jest rola sądów 

międzynarodowych343. 

Dla argumentacji nowego suwerenizmu w płaszczyźnie prawnej charakterystyczne jest 

akcentowanie nadrzędności konstytucji państwowej przy przyjęciu szerokiej wykładni sfer 

zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji państwa oraz ograniczanie znaczenia prawa 

międzynarodowego w porządku krajowym. Jak konstatuje jeden z przedstawicieli nowego 

suwerenizmu, J. Rabkin: „Czy może być prawdą, że Konstytucja ogranicza możliwość 

powierzenia kompetencji obywatelom Stanów Zjednoczonych, ale nie przewiduje żadnych 

ograniczeń dla delegacji tych kompetencji na rzecz ponadnarodowych organów?” 344. 

Wspólnym mianownikiem dla badanego nurtu pozostaje więc akcentowanie 

nadrzędności konstytucji krajowej, podkreślanie swoistej interpretacji odpowiednich 

postanowień konstytucji, zawężająca interpretacja zakresu kompetencji przekazanych 

                                                             
338 Ibidem, s. 208. 
339 E. Posner, J. Goldsmith, The Limits of International Law, Oxford 2005, s. 185. 
340 Ibidem, s. 7-10. 
341 W kontekście ONZ, zob. R. Kagan, America's Crisis of Legitimacy. Foreign Aff., vol. 83, no. 2, 2004, s. 81-

83. 
342 M.in. w kontekście Międzynarodowego Trybunału Karnego J. Yoo, The Powers of War and Peace The 

Constitution and Foreign Affairs after 9/11, Chicago 2005, s. 295-303. 
343 R. Hirschl, Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, Harvard 2004, 

s. 214-218. 
344 J. Rabkin, Why Sovereignty Matters, Washington 1998, s. 13. 
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organizacjom międzynarodowym, a także minimalizowanie znaczenia skutków orzeczeń 

sądów międzynarodowych oraz roli pozaumownych źródeł prawa międzynarodowego. 

Przykład przełożenia tak zarysowanej koncepcji relacji pomiędzy porządkami prawnymi może 

stanowić argumentacja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Medellin, w 

którym sąd ten odmówił skutku wyrokowi MTS w sprawie Avena345 przy odwołaniu do 

czerpiących z perspektywy wewnętrznej argumentów dotyczących podziału władzy, podnosząc 

możliwość zawetowania ewentualnych działań przez USA jako stałego członka Rady 

Bezpieczeństwa ONZ. Wart przytoczenia, jako charakterystyczny dla stanowiska 

suwerenistów, wydaje się w tym kontekście argument użyty przez sędziego Sądu Najwyższego 

Stanów Zjednoczonych J. J. Robertsa w toku przesłuchania w dniu 10 października 2007 w 

sprawie Medellin w odpowiedzi na stanowisko wyrażone przez adwokata reprezentującego 

skarżącego: 

„Rzecz, która niepokoi mnie w pańskim stanowisku, to fakt, iż nie zostawia ono żadnej roli dla 

tego Sądu w interpretacji traktatów jako części prawa federalnego. Przypuśćmy na przykład, że 

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości postanowił w tej sprawie to samo co dotąd, 

dodając jednak: dla celów odstraszania, uważamy, że urzędnicy, którzy nie pouczyli 

oskarżonego o prawie do kontaktu z konsulem, powinni zostać skazani na 5 lat więzienia. Oto 

wyrok MTS. Czy ten Sąd [Sąd Najwyższy USA, przyp. MM] powinien mieć możliwość 

kontroli wskazanego wyroku?” 346.  

Powyższy sposób myślenia można potraktować jako argument a rebours – odwrócenie 

często artykułowanego uzasadnienia konieczności pierwszeństwa prawa międzynarodowego 

przed prawem krajowym. W innym wypadku bowiem wypadku państwa mogłyby bowiem 

odrzucać swoje zobowiązania z dowolnego powodu, uzasadniając to treścią prawa krajowego. 

W całkowicie skrajnych, takich jak w przykładzie sędziego J.J. Robertsa, przypadkach rażącego 

naruszenia przez sąd międzynarodowy prawa międzynarodowego i chronionych konstytucją 

krajową praw jednostki, zastrzeżenie – awaryjnej – kompetencji krajowych sądów lub 

trybunałów konstytucyjnych jako ultima ratio nie budziłoby tak istotnych kontrowersji. Taki 

                                                             
345 Wyrok MTS z 31.03.2004, Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United Slates of 

America),Judgment, ICJ Reports 2004, s. 12. 
346 Wypowiedź sędziego J. J. Robertsa podczas posiedzenia z dnia 10 października 2007 (tłum. własne). Nagranie 

dostępne pod adresem: https://www.oyez.org/cases/2007/06-984 (ost. dostęp z dnia 15.01.2023). Oryginalna 

wypowiedź: „The thing that concerns me about your position is that it seems to leave no role for this Court in 

interpreting treaties as a matter of Federal law. Suppose, for example, that the International Court of Justice 

determined in this case its judgment was the same, but they added: As a matter of deterrence, we think the officers 

who failed to give consular warning should each be sentenced to 5 years in jail. That's the ICJ determination.Would 

this Court have a role in reviewing that judgment?” 

https://www.oyez.org/cases/2007/06-984
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scenariusz dopuszczany jest nie tylko przez przedstawicieli nowego suwerenizmu347. 

Zasadniczy problem z zarysowanym podejściem dotyczy jednak możliwości rozciągania granic 

krajowej kontroli decyzji sądów międzynarodowych i sposobu definiowania stopnia 

„skrajności” naruszeń, która uzasadnia zastąpienie przez sąd krajowy oceny sądu 

międzynarodowego własną. Za cechę podejścia nowego suwerenizmu można uznać właśnie 

znaczne poszerzenie zakresu wskazanego wyjątku. 

Krytycy poglądów nowych suwerenistów zwracają uwagę na solipsystyczny charakter 

argumentacji348, poprzestającej na wewnętrznym punkcie widzenia oraz formalistycznej i 

selektywnej interpretacji postanowień Konstytucji USA dotyczących otwarcia na prawo 

międzynarodowe349. Jak ujął to sędzia Bryer w zdaniu odrębnym do wyroku w sprawie 

Medellin :„Nawet gdybym zgodził się z sędzią Stevensem (czego nie czynię), że sposób 

sformułowania (art. 94 ust. 1 KONZ, przyp. MM) jest nieprecyzyjny, nie mogę zgodzić, się na 

stwierdzenie, iż: „najlepszym jego odczytaniem jest uznanie, że wymaga on przyszłych działań 

o charakterze politycznym” (…) Konsekwencją takiego odczytania jest powierzenie losów 

międzynarodowego zobowiązania Stanów Zjednoczonych w ręce pojedynczego państwa. Jest 

to zatem dokładnie sytuacja, której Ojcowie Założyciele chcieli uniknąć przyjmując klauzulę 

supremacyjną.”350. 

W postaci umiarkowanej podejście nowego suwerenizmu przejawia się w przedkładaniu 

znaczenia własnej woli państwa czy zakresu wyrażonej zgody nad wspólną wolą wszystkich 

stron zobowiązań międzynarodowoprawnych. W bardziej radykalnych odmianach nowy 

suwerenizm zbliża się do – zasadniczo negujących znaczenie normatywne prawa 

międzynarodowego i z tej przyczyny porzuconych w toku historycznego rozwoju tego 

porządku prawnego – koncepcji monizmu z prymatem prawa krajowego w wersji inspirowanej 

                                                             
347 Zob. rozważania na s. 91 i nast. 
348 Określenie solipsystyczny pochodzi od solipsyzmu, poglądu filozoficznego, za którego pierwszego 

przedstawiciela uważa się Gorgiasza. Solipsyzm głosi, że istnieje tylko jednostkowy podmiot poznający, a cała 

rzeczywistość jest tylko zbiorem jego subiektywnych wrażeń. Wskazanym porównaniem w kontekście relacji 

porządków prawnych posłużył się H. Kelsen. Jak wskazywał: „Tak jak subiektywistyczna, egocentryczna 

interpretacja świata prowadzi do solipsyzmu, to znaczy do poglądu, że istnieje tylko własne „Ja” jako istota 
suwerenna, wszystko inne jednak istnieje tylko w nim i tylko z jego punktu widzenia, dlatego nie może ono 

honorować roszczeń innych istot do bycia suwerennym „Ja”, i dlatego prymat porządku prawnego własnego 

państwa prowadzi do tego, że tylko własne państwo może być pojmowane jako suwerenne, ponieważ suwerenność 

jednego, to znaczy własnego państwa, wyłącza suwerenność wszystkich państw.”, H. Kelsen, op. cit., s. 478. 
349 P. J. Spiro, The New Sovereigntists - American Exceptionalism and Its False Prophets, 79 Foreign Aff. 9 (2000), 

s. 13. 
350 Zdanie odrębne sędziego Bryera do wyroku w sprawie Medellin Zob. także podobną w wydźwięku 

argumentację sędzi niemieckiego trybunału konstytucyjnego Lubben Wolf w sprawie Gauweiler, D. Adamski, 

Dialog konstytucyjny buntem podszyty: komentarz do postanowienia Bundesverfassungsgericht z 14.01.2014 r. w 

sprawie Gauweiler, EPS 2014, nr 8, s. 15. 
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myślą Hegla i Jellinka. Podejście nowego suwerenizmu wydaje się stanowić możliwą 

interpretację stanowiska niektórych sądów krajowych. Co istotniejsze, nowy suwerenim zdaje 

się zawierać zbiór dość jednoznacznych dyrektyw działania dla sądów krajowych 

postawionych przed problemem kolizji normatywnej. Choć propozycja suwerenizmu 

przypomina w pewnych zakresach starsze wersje monizmu z prymatem prawa krajowego, jako 

element dodany można traktować określenie stosunku do zjawisk będących skutkiem rozwoju 

prawa międzynarodowego – organizacji międzynarodowych o szerokich kompetencjach oraz 

sądownictwa międzynarodowego. Ewentualna adaptacja nowego suwerenizmu na grunt 

polskiego porządku prawnego będzie przedmiotem dalszych rozważań. 

 

 

B. Koncepcje opisujące relację prawa UE i prawa krajowego 

 

Bogaty nurt refleksji nad sposobem ujmowania stosunku między porządkami prawnymi 

tworzą koncepcje wyrosłe na tle dyskusji pomiędzy sądami konstytucyjnymi państw 

członkowskich i TS dotyczącej sposobu rozumienia pierwszeństwa prawa unijnego oraz 

kompetencji do kontroli ultra vires aktów prawa unijnego. W centrum zainteresowania 

omawianej grupy koncepcji znajduje się fenomen UE i jej porządku prawnego. Do wspólnych 

cech większości tych ujęć należy odrzucenie międzynarodowoprawnej genezy prawa unijnego 

na rzecz uznania sui generis lub konstytucyjnego charakteru porządku prawnego UE351. 

Jedność prawa unijnego i porządków krajowych jest różnie rozumiana.  

Porządek prawny Unii Europejskiej bywa opisywany jako złożony porządek 

konstytucyjny (composite constitutional order), składający się z współzależnych porządków 

prawnych, unijnego i państw członkowskich352. W koncepcji konstytucjonalizmu 

wielopoziomowego (multilevel constitutionalism) I. Pernice’a prawo unijne i prawo krajowe 

                                                             
351 N. Walker, The Idea of Constitutional Pluralism, EUI Working Paper, No. 2002/01, s. 25; J. Weiller, The 

Transformation of Europe, YLJ, 1991, Vol. 100, No. 8, s. 2405, A von Bogdandy, Constitutional Approach to EU 

Law From Taming Intergovernmental Relationships to Framing Political Proceses [w:] Principles of European 

Constitutional Law, red. A. von Bogdandy, J. Bast, Oxford 2009, s. 1–3. Bywa analizowany także w kategoriach 

prawa administracyjnego M. Simoncini, G. Straetmans, How to Bridge the Gaps between Competing Paradigms 

for EU Law: An Introduction Sixty Years Later. Rethinking Competing Paradigms for EU Law in Times of Crisis, 

Perspect. Fed., vol. 9, issue 2, 2017., s. 5. 
352 A. Sołtys, Pluralistyczna koncepcja …, s. 4. 
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tworzą jeden spójny system prawny formalnie składający się z dwóch komponentów353. 

Kategoria jedności bywa odnoszona także do rozumianej w sposób szerszy europejskiej 

przestrzeni prawnej, na którą składają się konstytucje państw członkowskich, prawo UE, ale 

często także trzeci element – porządek Europejskiej Konwencji Praw Człowieka354. Szczególne 

miejsce w analizowanym nurcie zajmują koncepcje pluralizmu konstytucyjnego (constitutional 

pluralism), spośród których tylko część wpisuje się w założenie o jedności obowiązującego 

prawa. Jak wskazuje M. P. Maduro: „(…) otwarta pozostaje kwestia, czy bardziej właściwe jest 

pojmowanie pluralizmu konstytucyjnego w UE jako pluralizmu porządków prawnych 

(unijnego i krajowego), czy też jako pluralizmu konstytucyjnych roszczeń władzy w ramach 

tego samego porządku prawnego(…)”355.  

Poszczególne propozycje teoretyczne, można więc, przyjmując pewne uproszczenie, 

klasyfikować jako w większym stopniu „konstytucyjne” (lub też monistyczne) bądź bardziej 

„pluralistyczne”356. Różnica między tymi dwoma odmianami pluralizmu konstytucyjnego 

dotyczy pytania o możliwość pogodzenia sprzecznych punktów widzenia i harmonijnego 

funkcjonowania poszczególnych porządków (części porządku). Jak dostrzega M. Abvelj, 

poszczególne warianty proponują zróżnicowane sposoby rozumienia nadrzędności 

(pierwszeństwa) prawa unijnego357. Poszczególne koncepcje proponują tym samym odmienne 

perspektywy spojrzenia na wynikające z interakcji prawa unijnego i krajowego problemy 

interpretacyjne.  

Najbardziej hierarchiczne podejście określane niekiedy mianem europejskiego 

monizmu358, formułujące bezwarunkowy charakter zasady nadrzędności prawa unijnego jako 

porządku hierarchicznie wyższego od porządków krajowych, wydaje się częściowo 

reprezentatywne dla wczesnego orzecznictwa TS, obecnie według M. Avbelja jest raczej 

zarzucony359. W mniej rygorystycznym stanowisku, które można określić mianem warunkowej 

                                                             
353 I. Pernice, The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action, 15 Colum. J. Eur. L. 349 (2009), s. 

404. 
354 Zob. m.in. T. Flynn, op. cit., s. 133-153. 
355 M. P. Maduro, Three Claims of Constitutional Pluralism w Constitutional Pluralism in the European Union 

and Beyond, red. M. Avbelj, J. Komárek, Oxford 2012, s. 71. 
356 Tak m.in. N. Krisch, Argumenty na rzecz …, s. 273. 
357 Jak zwraca uwagę M. Avbejl oba warianty pojęciowe przez niektórych autorów są konsekwentnie rozróżniane, 

przez innych zaś traktowane zamiennie. Mimo braku konsekwencji w doktrynalnym użyciu obu pojęć, wskazanej 

różnicy semantycznej odpowiada rzeczywiste zróżnicowanie w sposobie postrzegania relacji między prawem 

unijnym a krajowym. M. Avbejl, Supremacy or Primacy of EU Law—(Why) Does it Matter?, ELJ, vol. 17, no. 6, 

(November 2011), s. 744–745.  
358 R. Kwiecień, Zgodność traktatu …, s. 41. 
359 M. Avbejl, op. cit., s. 754. 
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hierarchii (conditional hierarchy), rola nadrzędności zostaje złagodzona przez uzależnienie 

pierwszeństwa prawa unijnego jako zasady o charakterze hierarchicznym od dodatkowych 

warunków. W interpretacji heterarchicznej ostateczna władza prawna (nadrzędność) musi 

pozostać w każdym z osobnych porządków prawnych, zaś zasada pierwszeństwa prawa 

unijnego zyskuje charakter międzysystemowy (trans-systemic). W modelu heterarchicznym 

pytanie o kompetencje do rozstrzygnięcia pozostaje bez odpowiedzi. Interpretacja 

heterarchiczna oznacza, że zarówno państwa i ich sądy konstytucyjne, jak i TSUE zachowują 

ostateczną kompetencje w odniesieniu do własnego porządku prawnego. 

Na pograniczu hierarchicznej interpretacji relacji pomiędzy prawem unijnym i 

krajowym wydają się lokować poglądy J. Baquero-Cruza360. Autor ten zwraca uwagę na 

wynikające z pluralizmu prawnego zagrożenia związane dla stabilności unijnego porządku 

prawnego. W ujęciu Baquero-Cruza kwestionowanie przez państwa zasady pierwszeństwa 

może być – w nawiązaniu do klasycznych teorii nieposłuszeństwa obywatelskiego – 

rozpatrywane w kategoriach instytucjonalnego nieposłuszeństwa (institutional disobedience). 

Biorąc pod uwagę przyjmowane przez Baquero-Cruza domniemanie, iż prawo unijne jest 

systemem sprawiedliwym, a opór przeciwko jego normom mógłby mieć miejsce jedynie w 

drodze najdalej idącego wyjątku, podstawy sięgnięcia do instytucji instytucjonalnego 

nieposłuszeństwa muszą dotyczyć wartości obecnych także w porządku unijnym i być wyraźnie 

komunikowane. Konieczna jest także akceptacja konsekwencji naruszeń prawa unijnego361. W 

koncepcji Baquero-Cruza możliwość kontestowania zasady pierwszeństwa w zasadzie 

ulokowana jest więc poza obowiązującym prawem362. 

Przedstawienie struktury relacji pomiędzy prawem unijnym a porządkami krajowymi w 

kategoriach warunkowej hierarchii lub heterarchii jest charakterystyczne dla koncepcji 

pluralizmu konstytucyjnego w UE363. Jak zauważa M. Cahill, funkcjonujące koncepcje 

pluralizmu konstytucyjnego – odrzucając woluntarystyczną interpretację relacji, w której 

poszczególne sądy (TSUE i sądy konstytucyjne) rywalizują o status suwerena w układzie 

hierarchicznym – odwołują się do trzech typów strategii rozstrzygania międzysystemowych 

konfliktów. Według autorki są to: ustalenie katalogu wspólnych zasad, reguł prowadzenia 

                                                             
360 J. Baquero-Cruz, An Area of Darkness: Three Conceptions of the Relationship Between European Union Law 

and State Constitutional Law [w:] Europe's Constitutional Mosaic,red. N. Walker, J. Shaw, S. Tierney, s. 49 -71. 
361 Ibidem, s. 65-71. 
362 J. Baquero-Cruz [w:] Four Visions …, s. 19. 
363 A. Bobić, Constitutional Pluralism Is Not Dead: An Analysis of Interactions Between Constitutional Courts of 

Member States and the European Court of Justice, GLJ, 2017, vol. 18., s. 1399. 



 

92 
 

konstruktywnego dialogu lub postawy kooperacji i wrażliwości relacyjnej (relational 

sensitivity) uczestników364. Przedstawione przez M. Cahill typy strategii wskazują na różne 

rodzaje „spoiwa” służącego zachowaniu koherencji pomiędzy poszczególnymi porządkami w 

braku ściśle rozumianej hierarchii, mogące stanowić punkt odniesienia dla sądów postawionych 

przed problemem kolizji. Dwa podstawowe rodzaje spoiwa w uproszczeniu możemy określić 

jako materialne (odwołujące się do wspólnej aksjologii) oraz proceduralne (odwołujące się do 

sposobu działania sądu). Przekładając powyższy podział na praktykę sądu, element materialny 

sprzyja interpretacjom godzącym treść norm obu porządków, zaś element proceduralny 

wymaga brania pod uwagę potrzebę międzysystemowego dialogu w sposobie działania sądu na 

każdym jego etapie: korzystania z instytucji prawa procesowego, formułowania sentencji 

orzeczenia i uzasadnienia. 

W pierwszym ze wskazanych modeli płaszczyznę służącą rozstrzyganiu kolizji 

zapewnia przyjęty zestaw reguł. W koncepcjach M. Kumma katalog tworzą zasady stanowiące 

rdzeń liberalnego ideału rządów prawa, wspólnego dla europejskich tradycji konstytucyjnych 

365. Ujęcia zasad prezentowane w różnych pracach Kumma różnią się w szczegółach, 

zachowują jednak wskazany wspólny mianownik366. W najwcześniejszej odsłonie koncepcji 

katalog ten tworzą zasada konstytucyjnego dopasowania (Principle of Constitutional Fit) 

wymagająca zachowania zgodności z treścią odpowiedniej regulacji konstytucyjnej367, zasada 

rozszerzania rządów prawa (Principle of Exepanding the Rule of Law) – związana z potrzebą 

zapewnienia jednolitości i przewidywalności stosowanego prawa unijnego oraz zasada 

liberalnych i demokratycznych rządów (Principle of Liberal and Democratic governance), 

reprezentującą dążność do osiągnięcia maksymalnej demokratycznej legitymizacji oraz 

poziomu ochrony praw jednostki368.  

Tak określone zasady w założeniu Kumma stanowią kryteria oceny rozwiązań czy 

doktryn stosowanych w konkretnym (tj. unijnym lub krajowym) kontekście np. przez sądy 

                                                             
364 M. Cahill, Subverting sovereignty’s voluntarism: pluralism and subsidiarity in cahoots [w:] Research 
Handbook on Legal Pluralism and EU Law, red. G. Davies, M. Avbelj, Cheltenham 2018, s. 29-33. 
365 M. Kumm, Who Is the Final Arbiter of Constitutionality in Europe: Three Conceptions of the Relationship 

between the German Federal Constitutional Court and the European Court of Justice, 36 CML. Rev. 351 (1999), 

s. 375. 
366 Analiza koncepcji M. Kumma „konstytucjonalizmu poza państwem” zob. omówienie A. Kustry M. Kumm, 

Rethinking Constitutional Authority: On the Structure and Limits of Constitutional Pluralism [w:] Constitutional 

Pluralism in the European Union and Beyond, red. M. Avbelj, J. Komárek, Oxford 2012, s. 39-66, zob. A. Kustra 

Koncepcje pluralizmu …, s. 67 i nast. 
367 M. Kumm, Who Is the…, s. 351-386. 
368 Ibidem, s. 375-376. 
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konstytucyjne – wyższy stopień ich łącznego uwzględnienia stanowi o jakości rozstrzygnięcia. 

W koncepcjach Kumma stanowisko europejskiego monizmu zostaje zakwestionowane przez 

dopuszczenie (ekstraordynaryjnej) możliwości, w której sądy konstytucyjne w sposób 

legitymowany odmawiają uznania prymatu prawa unijnego z powołaniem na, jak miało to 

miejsce w sprawie Solange I, wymóg ochrony praw jednostki. Strategia proponowana przez 

Kumma polega więc na odwołaniu do, wynikających ze zbieżnej aksjologii poszczególnych 

porządków prawnych, wspólnych norm o charakterze materialnym, które bez względu na 

formalne pochodzenie (krajowe konstytucje, prawo pierwotne UE) posiadają de facto 

identyczną lub niemal identyczną treść. 

Inny typ spoiwa dla heterarchicznej relacji pomiędzy prawem krajowym i unijnym 

proponuje koncepcja prawa kontrapunktycznego (contrapunctual law) M.P. Maduro. Podobnie 

jak Kumm, Maduro odwołuje się do katalogu zasad, które w tym przypadku odnoszą się jednak 

raczej do metod działania – sposobu argumentacji i uzasadniania przez sądy rozstrzygnięć, w 

rozumieniu przypominającym poglądy Dworkina369. Do zasad kontrapunktycznego prawa 

Maduro zalicza zasadę pluralizmu wielość konkurujących porządków, zasadę spójności i 

koherencji – kładącą nacisk na współtworzenie między innymi poprzez uwzględnianie 

orzecznictwa oraz zasadę uniwersalizowalności (universalisability) – postulującą 

uwzględnianie perspektywy innych porządków prawnych i skutków rozstrzygnięcia w ich 

obrębie oraz formułowania uzasadnień w sposób możliwy do zastosowania w innych 

kontekstach370.  

Propozycja Maduro wydaje się więc wpisywać zarówno w drugi, jak i trzeci z 

wymienionych przez M. Cahill nurtów – postawy kooperacji oraz wrażliwości relacyjnej. 

Oferowana strategia ma charakter proceduralny – kładzie nacisk na świadomość udziału w 

międzysądowym dialogu, bycia uczestnikiem wspólnoty interpretacyjnej. Istotny nacisk zostaje 

położony na sposób formułowania uzasadnień orzeczeń, uwzględniający perspektywę tak 

sądów innych państw członkowskich, jak i TSUE – poszanowanie zakresu ich jurysdykcji oraz 

wzięcie pod uwagę skutków własnych rozstrzygnięć dla spójności całego systemu.  

Opisane podejście wydaje się więc zbliżone do opisywanej już koncepcji 

multicentryczności E. Łętowskiej. Jak przyjmuje autorka: „Zamiast spierać się o to, kto ma 

„wyłączną rację”, monopol i „suwerenność oceny”, co prowadzi do kwestionowania w tych 

                                                             
369 Por. R. Dworkin, Imperium …, s. 339-340. 
370 M. P. Maduro, Contrapunctual Law…, s. 524-531. 
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zakresach kompetencji ośrodków konkurencyjnych, należałoby raczej skupić uwagę na tym, 

jak umożliwić bezkolizyjne „współistnienie” kilku centrów interpretacyjnych. 

Multicentryczność (…) wymaga zaakceptowania samej myśli, że różne centra mogą w wiążący 

sposób wypełniać swoim działaniem tę samą przestrzeń prawną (w zakresie interpretacji i 

stosowania).”371. Podejście proponowane przez E. Łętowską wydaje się więc bardzo bliskie 

stanowiskom przedstawicieli pluralizmu konstytucyjnego – M.P. Maduro, M. Kumma czy M. 

Cahill. Przedstawiona, heterarchiczna, interpretacja charakteru relacji między porządkami 

prawnymi pozwala na dość jednoznaczną identyfikację dyrektyw kierowanych do sądów 

krajowych. Sedno oferowanego podejścia, jak już wspomniano wydaje się polegać, z jednej 

strony, na istnieniu wspólnej aksjologii, zaś z drugiej strony, obowiązku instytucjonalnej 

współpracy w ramach posiadanych narzędzi procesowych.  

 Rozstrzygnięcie, która z orientacji – ewentualnie – zyskuje dominujące znaczenie w 

orzecznictwie TSUE, wydaje się trudne, ze względu na wielokierunkowość tegoż orzecznictwa. 

Wątpliwości nie budzi jednak stała obecność zasady pierwszeństwa prawa unijnego i 

przypisywane tej zasadzie podstawowe znaczenie. W myśl formuły wyrażonej po raz pierwszy 

w sprawie Costa p. ENEL, potwierdzonej przez państwa członkowskie w treści Deklaracji nr 

17 do traktatu lizbońskiego372. Obie orientacje – hierarchiczna i heterarchiczna (lub oparta na 

tzw. warunkowej hierarchii) znajdują oparcie w konkretnych wypowiedziach orzeczniczych 

TSUE. Za wpisujące się w interpretacje heterarchiczną mogą zostać uznane przejawy 

uwzględniania przez TSUE standardów prawa krajowego. Powyższe, jak zwraca uwagę K. 

Kowalik Bańczyk, odbywa się m. in. przez inkorporację rozwiązań krajowych do unijnego 

porządku prawnego poprzez odesłanie do nich jako do zasad ogólnych prawa unijnego lub – 

wykorzystywane przez TSUE w obszarze swobód rynku wewnętrznego – ograniczonego 

wyjątku orzeczniczego (pozatraktatowego)373.  

Potencjalną płaszczyznę dla kierunku orzeczniczego może stanowić dodany przez 

traktat z Lizbony art. 4 ust. 2 TUE. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dostarcza szeregu 

                                                             
371 E. Łętowska, Dialog i metody. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa (cz. I), EPS 2008, nr 11, s. 8. 
372 „(…) prawu utworzonemu na podstawie traktatu, pochodzącemu z niezależnego źródła, nie można, ze względu 

na jego wynikającą stąd szczególną naturę, przeciwstawiać w postępowaniu sądowym jakiegokolwiek 

wewnętrznego aktu prawnego, gdyż oznaczałoby to utratę przez to prawo charakteru wspólnotowego i 

zakwestionowanie samych podstaw prawnych Wspólnoty.” Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii 

Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. 

Deklaracja nr 17 do Traktatu z Lizbony odnosząca się do zasady pierwszeństwa. 
373 K. Kowalik-Bańczyk, Tożsamość narodowa – dopuszczalny wyjątek od zasady prymatu? [w:] Prawo Unii 

Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, red. S. Dudzik, N. Półtorak, Warszawa 2013.s. 33. 
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przykładów powoływania się przez państwa na klauzulę tożsamości narodowej374. Niezależnie 

od ostatecznych skutków dla poszczególnych rozstrzygnięć, argument z tożsamości narodowej 

państw (w swojej nazwie nawiązujący do przywoływanej przez sądy konstytucyjnej tożsamości 

konstytucyjnej), zyskał traktatowe umocowanie i miejsce w sporach dotyczących problemu 

relacji między porządkami prawnymi.  

Do bardziej heterarchicznego nurtu należy zaliczyć także orzeczenie w sprawie Tarrico 

II, w którym TSUE uwzględnił znaczenie konstytucyjnej zasady ustawowej określoności 

czynów zabronionych w kontekście przedawnienia375 czy wyrok w sprawie Popławski, 

opowiadające się za brakiem możliwości zastosowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego 

w przypadku przepisów decyzji ramowych376. W nowszym orzecznictwie nie brak jednak także 

spraw, w których podejście TSUE względem krajowych porządków prawnych okazywało się 

bardziej pryncypialne377.  

Jednoznaczne przesądzenie, o tym które z ujęć przeważa w orzecznictwie TSUE, 

nabierając potencjalnie wiążącego dla sądów z perspektywy prawa UE waloru, nie wydaje się 

więc możliwe. Koncepcje pluralizmu konstytucyjnego w UE wydają się jednak spełniać 

wstępny warunek, konieczny dla ich adaptacji na potrzeby perspektywy polskiego sądu. Inaczej 

niż miało to miejsce w przypadku monizmu i dualizmu, ujęcia te poświęcają należytą uwagę 

problemowi kolizji, zajmując względem niego jasne stanowisko, jednocześnie oferując dość 

bogaty zasób, możliwych do „przetłumaczenia” na perspektywę sądu, dyrektyw postępowania. 

Pewien mankament z punktu widzenia poszukiwanego modelu stanowi oczywiście lokalny, 

ograniczony do kontekstu UE, charakter. Przyjęcie jednego z przedstawionych ujęć (lub 

kombinacji kilku z nich) wymaga jednak skonfrontowania ze stanowiskiem TK, co będzie 

przedmiotem dalszych rozważań. 

 

 

                                                             
374 W spawie C‑673/16 argumentacja rządu łotewskiego nie została podzielona przez TS, który uznał, iż państwa 

członkowskie nie mają prawa do odmowy prawa pobytu ze względu na nieuznawanie małżeństw osób tej samej 

płci, por. wyrok TS z 5.06.2018, C-673/16 - Coman i in., ECLI:EU:C:2018:385. Po argumentację opartą o zasadę 

tożsamości narodowej z art. 4 ust. 2 TUE sięgnął także polski rząd w sprawie C‑824/18, zob. wyrok TS z 

2.03.2021, C-824/18 A.B. i in. przeciwko Krajowa Rada Sądownictwa, ECLI:EU:C:2021:153. 
375 Wyrok TS z 5.12.2017, C-42/17 - M.A.S. i M.B., ECLI:EU:C:2017:936. 
376 Wyrok TS z 24.06.2019, C-573/17 – Popławski, ECLI:EU:C:2019:530. 
377 Wyrok TS z 26.02.2013, C-399/11 – Melloni, ECLI:EU:C:2013:107. 
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C. Koncepcje globalnego konstytucjonalizmu 

 

Odmienny nurt, przedstawiający strukturę relacji pomiędzy porządkami prawnymi w 

kategoriach monistycznych, tworzą koncepcje usiłujące opisać wskazaną relację z perspektywy 

globalnej378. Wśród głównych inspiracji filozoficznych z jednej strony wskazuje się na 

kosmopolityczną myśl Immanuela Kanta, z drugiej zaś koncepcje prawnonaturalne. Wspólny 

mianownik stanowi nadrzędna wartość praw jednostki, w stosunku do której państwa mają 

charakter służebny – słowami H. Lauterpachta: „Cel ten [prawa międzynarodowego przyp. MM] 

nie może być oddzielony od faktu, że to indywidualna istota ludzka – z jej dobrobytem i 

wolnością w rozmaitych jej przejawach – jest ostatecznym podmiotem wszelkiego prawa.”379.  

Elementem charakterystycznym, silnie obecnym w koncepcji kosmopolitycznej 

demokracji (cosmopolitan democracy) D. Helda 380, jest przekonanie o zasadności wzmocnienia 

roli organizacji międzynarodowych o charakterze regionalnym i globalnym. W ujęciu 

prezentowanym przez B. Fassbendera funkcję konstytucji społeczności międzynarodowej 

mogłaby pełnić Karta Narodów Zjednoczonych. Jak wskazuje B. Fassbender: „Istnienie 

konstytucji społeczności międzynarodowej nie oznacza ograniczenia wolności państw. 

Przeciwnie, dziś to konstytucja chroni władzę i autonomię każdego z państw przeciwko 

bezprawnym interwencjom innych państw i międzynarodowych organizacji, podobnie do 

państwowych konstytucji chroniących prawa i wolności jednostki.”381. Jako czynnik mogący 

służyć konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego postrzegane jest także orzecznictwo 

sądów międzynarodowych382. 

Jednym z przyczynków do dyskusji nad możliwością globalnego konstytucjonalizmu 

stał się wyrok unijnego Sądu I instancji w sprawie Kadi, w którym sąd ten, oddalając skargę, 

oparł swoją argumentację z jednej strony na nadrzędnej roli Karty Narodów Zjednoczonych 

wykluczającej możliwość poddania choćby pośredniej kontroli decyzji Rady Bezpieczeństwa 

ONZ383, z drugiej zaś strony dopuszczając możliwość tego rodzaju kontroli w przypadku 

                                                             
378 C. W. Jenks, Common Law of Mankind, New York 1958. 
379 H. Lauterpacht, The Law of Nations, the Law of Nature and the Rights of Man, 29 Transactions Grotius Soc'y 

1 (1943), s. 31. 
380 D. Held, Democracy and Globalization, Glob. Gov., vol. 3, no. 3, 1997., s. 251-267. 
381 B. Fassbender, The United Nations Charter as the Constitution of the International Community, Leiden-Boston 

2009, s. 171. 
382 P. Webb, International Judicial Integration and Fragmentation, Oxford 2013, s. 227-228. 
383 Wyrok SPI z 21.09.2005, T-315/01 - Kadi przeciwko Radzie i Komisji, ECLI:EU:T:2005:332. 
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sprzeczności z normami ius cogens. Wyrok został zmieniony przez TS, zaś przyjęta przez 

unijny Sąd I instancji interpretacja, spotkała się ze znaczną falą krytyki w doktrynie prawa 

unijnego i międzynarodowego384. Interpretacja, zakładająca hierarchiczny obraz relacji 

pomiędzy porządkami prawnymi, na którego szczycie znajdują się quasi-konstytucyjne normy 

prawa międzynarodowego publicznego, zaznaczyła swoje miejsce w dyskusji jako wymagający 

rozważenia wariant tej relacji. Jak skonstatował Klabbers „To co ma znaczenie, to wynikająca 

z orzeczenia Sądu I instancji UE sugestia, że nikt nie jest ponad prawem (…) że istnieje pewna 

przestrzeń prawna unosząca się ponad każdą polityczną decyzją, zawierająca normy 

pochodzące nie od egoistycznych państw, ale ludzkości jako takiej”385. 

Jaka perspektywa dla sądów krajowych wyłania się z propozycji formułowanych przez 

autorów związanych z nurtem kosmopolitycznym lub globalnego konstytucjonalizmu? Według 

G. W. Browna autorzy tych koncepcji sięgają po jedną z trzech możliwości: bądź poszukują 

trendów i zasad kosmopolitycznych, reinterpretując istniejący corpus iuris prawa 

międzynarodowego, bądź formułują propozycje jego reform, bądź wreszcie wysuwają 

propozycję nowego „poziomu” prawa386. Biorąc pod uwagę wnioski dotyczące możliwości 

odrzucenia podziału na prawo krajowe, stricte międzynarodowe i unijne, rozważenia wymagają 

ujęcia, wpisujące się w pierwszą z wymienionych kategorii. Podobnie jak w przypadku 

koncepcji opisujących relację prawa unijnego i prawa państwowego, propozycje 

poszczególnych autorów oscylują od silnie podkreślanej hierarchicznej wyższości poziomu 

międzynarodowego po heterarchię. 

Ambitną propozycję, wpisującą się w nurt globalnego konstytucjonalizmu, stanowi 

koncepcja nowego ius gentium lub prawa międzynarodowego dla ludzkości (international law 

for humankind), nieżyjącego już, sędziego MTS A.A. Cançado Trindade, której autor 

proponuje interpretację istniejącego prawa międzynarodowego w ramach paradygmatu 

skoncentrowanego wokół praw człowieka. Podstawy dla takiej interpretacji zdaniem Cançado 

Trindade stwarza obserwowany historyczny rozwój prawa międzynarodowego, przejawiający 

się szeroko rozumianą humanizacją tego porządku prawnego387, uzyskaniem podmiotowości 

                                                             
384 Na ten temat por. G. de Burca, TSUE a międzynarodowy porządek prawny nowe spojrzenie [w:] Świat 

europejskich konstytucjonalizmów, red. G. de Burca, J.H.H. Weiler, tłum. J. Brzeziński, L. Nowosielska, 

Warszawa 2014, s. 156-160. 
385 J. Klabbers, A. Peters, G. Ulfstein, The Constitutionalization of International Law, red. J. Klabbers, A. Peters, 

G. Ulfstein, Oxford 2009, s. 2. 
386 G.W. Brown, op. cit., s. 93. 
387A. A. Cançado Trindade, International Law for Humankind. Towards a New Jus Gentium, Leiden-Boston 2013, 

s. 635. 
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przez jednostki388, wykształceniem się norm ius cogens i zobowiązań erga omnes, rozwojem 

sądownictwa międzynarodowego czy stopniowym zanikiem sfery zastrzeżonej do wyłącznej 

kompetencji państw389. Jak wskazuje autor w treści sformułowanego przez siebie zdania 

odrębnego do wyroku MTS w sprawie Niemcy przeciwko Włochom: 

„Jednostki są rzeczywiście podmiotami prawa międzynarodowego (nie tylko „aktorami”) i 

kiedykolwiek nauka prawa odstępowała od tego założenia, konsekwencje były katastrofalne. 

Jednostki są posiadaczami praw i nosicielami obowiązków, wypływających bezpośrednio z 

prawa międzynarodowego (jus gentium). Zbieżny co do kierunku, mający miejsce w ostatnich 

dekadach, rozwój praw człowieka, prawa humanitarnego i uchodźczego, łącznie z rozwojem 

międzynarodowego prawa karnego daje w tym względzie jednoznaczne świadectwo”390.  

W koncepcji Cançado Trindade zakwestionowany zostaje konsensualny paradygmat 

prawa międzynarodowego oparty na zgodzie państw jako koniecznym źródle wszystkich 

zobowiązań, kojarzony z formułą statku „Lotus”391 .Choć koncepcja nowego ius gentium nie 

może być obecnie uznana za element głównego nurtu orzecznictwa MTS, śladów wskazanego 

sposobu rozumowania można dopatrywać się w poglądach wyrażanych w zdaniach odrębnych 

także innych sędziów, czego przykład stanowi poniższy pogląd wyrażony przez sędziego M. 

Bedjaoui w jego deklaracji do opinii doradczej w sprawie legalności użycia broni jądrowej: 

„Wyrok Sądu w sprawie Lotus, który niektórzy niechybnie przywołają, może mieć jedynie 

dalece ograniczone zastosowanie w konkretnym kontekście pytania będącego przedmiotem 

Opini doradczej (…). Zdecydowanie pozytywistyczne, woluntarystyczne podejście do prawa 

międzynarodowego, wciąż obecne na początku wieku – którego Stały Trybunał 

Sprawiedliwości Międzynarodowej nie omieszkał zastosować we wspomnianym 

rozstrzygnięciu – zostało zastąpione przez obiektywną koncepcje prawa międzynarodowego, 

bardziej skłonną uwzględnić zbiorową świadomość prawną i odpowiedzieć na potrzeby państw 

zorganizowanych we wspólnocie.”392. 

                                                             
388 Ibidem, s. 639. 
389 Ibidem, s. 172-174. 
390 Zdanie odrębne A. A. Cançado Trindade do wyroku MTS z 3.02.2012, Jurisdictional Immunities of the State 

(Germany v. Italy: Greece intervening), ICJ Reports 2012, s. 99, par. 180 . 
391 Wyrok STSM z 7.09.1927, Lotus, PCIJ, Serie B, 1927, nr 10. 
392 Deklaracja do opinii doradczej w sprawie legalności użycia broni jądrowej przewodniczącego składu M. 

Bedjaoui, opinia doradcza MTS z 8.07.1996, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 

ICJ Reports 1996, s. 226, par. 12. 
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W rysowanej przez autora koncepcji traci znaczenie dystynkcja monizm-dualizm393. 

Według A. A. Cançado Trindade rolą każdego państwa pozostaje zagwarantowanie 

rozpoznanych na poziomie międzynarodowym praw jednostki, przez wszystkie organy, 

niezależnie od ich inkorporowania w krajowej konstytucji394, zapewnienia im pierwszeństwa i 

bezpośredniego stosowania, a także interpretacji zgodnej z przedmiotem i celem odpowiednich 

instrumentów. Akcent w koncepcji Cançado Trindade położony jest jednak nie na nadrzędność 

prawa międzynarodowego jako takiego, lecz maksymalizację poziomu ochrony praw 

jednostki395.  

Inną perspektywę relacji pomiędzy prawem krajowym a międzynarodowym proponuje 

A. Peters w ramach koncepcji konstytucjonalizmu kompensacyjnego (compensational 

constitutionalism). Punktem wyjścia jest obserwowany proces dekonstytucjonalizacji na 

poziomie narodowym. Według autorki skutkiem zdeterytorializowanego charakteru 

problemów, z którymi mierzą się społeczeństwa, i przeniesieniem szeregu typowych funkcji 

państw (jak zapewnianie bezpieczeństwa, wolności czy równości wobec prawa) na poziom 

międzynarodowy, jest deficyt potrzebnej „konstytucyjnej” w swoim charakterze regulacji w 

tych sferach. Proponowany przez autorkę obraz relacji między prawem krajowym i 

międzynarodowym ma jednak charakter heterarchiczny. Zdaniem A. Peters im bardziej 

poszerza się zakres zobowiązań międzynarodowych, tym większy opór spełnia klasyczne 

twierdzenie o supremacji całego prawa międzynarodowego. W tej sytuacji relacja pomiędzy 

prawem międzynarodowym a krajowym nie może być postrzegana w kategoriach hierarchii, 

zaś oba zespoły norm tworzą raczej sieć396.  

Jak wspomniano, analizowane maksymalistyczne podejście do ochrony praw 

człowieka, obecne w przywoływanych fragmentach zdań odrębnych, nie stanowi głównego 

nurtu orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Postrzegany jako 

zachowawczy na tle innych sądów międzynarodowych, MTS w swoim orzecznictwie wydaje 

się raczej zachowywać balans pomiędzy tradycyjnym konsensualnym modelem prawa 

międzynarodowego, a potrzebą uwzględniania specyfiki przedmiotu i celu instrumentów z 

dziedziny praw człowieka. Analiza orzecznictwa dostarcza w tym względzie przykładów nieco 

                                                             
393 A. A. Cançado Trindade, International Law…, s. 218. 
394 A. A. Cançado Trindade, The Acces of Individuals to International Justice, Oxford 2011, s. 86. 
395 Na temat koncepcji prawa międzynarodowego przyjętej przez A. A. Cançado Trindade zob. A. Kozłowski, The 

Normative Dimension of the Conception of the Individual Presented in Opinions of Judge Antonio Augusto 

Cançado Trindade of the ICJ – Fundamental Elements, WRLAE, vol. 5 (2015), s. 1-17. 
396 A. Peters, Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental International Norms 

and Structures, LJIL, Vol. 19 , Issue 3, October 2006, s. 591. 
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bardziej progresywnej (vide Opinia doradcza w sprawie zastrzeżeń do Konwencji o 

zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa)397, jak i bardziej konserwatywnej interpretacji 

widocznej w opinii doradczej w sprawie legalności użycia broni nuklearnej398 czy wyroku w 

sprawie Niemcy p. Włochom399.  

Orzecznictwo MTS, jak i innych sądów międzynarodowych i trybunałów 

arbitrażowych, poczynając od wyroku w sprawie statku Alabama400, opinii doradczej STSM w 

sprawie jurysdykcji sądów gdańskich401, wyroku STSM w sprawie statku Wimbledon402 po 

wyrok MTS sprawie Nottebohma403, jednoznacznie stoi jednak na stanowisku pierwszeństwa 

prawa międzynarodowego. Specyfika zasady pierwszeństwa prawa międzynarodowego 

skodyfikowanej w art. 26 i 27 KPWT a także art. 3 AKPM 404, jako „zobowiązania rezultatu”, 

nienarzucającego państwom sposobów realizacji wpisuje się zatem w model bardziej 

heterarchiczny – gwarantujący pierwszeństwo jedynie w obrębie własnego porządku. 

Stanowisko MTS odnośnie charakteru relacji między porządkami prawnymi może być jednak 

rekonstruowane wyłącznie w sposób pośredni, z uwagi na brak jednoznacznych wypowiedzi w 

tym zakresie405.  

                                                             
397 Opinia doradcza MTS z 28.05.1951, Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide, ICJ Reports 1951, s. 24. 
398 Opinia doradcza MTS z 8.07.1996, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ 

Reports 1996, s. 226. 
399 Wyrok MTS z 3.02.2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), ICJ 

Reports 2012, s. 99. 
400 Zob. Orzeczenie Trybunału Arbitrażowego z 14.11.1872, Alabama claims of the United States of America 

against Great Britain dostęp https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIX/125-134.pdf, „Z uwagi na fakt, iż Rząd Jej 

Królewskiej Mości nie może usprawiedliwić niedochowania należytej staranności powołując się na 
niewystarczający charakter prawnych środków, którymi dysponował” [w związku z powołaniem się Wielkiej 

Brytanii na argument z własnego ustawodawstwa, przyp. MM), s. 131. 
401 Jak wskazał STSM: „(…) Jeśli, jak wynika z opinii prawnej przedłożonej Trybunałowi dokumentacji w tym 

opinii prawnej przedłożonej przez Polski Rząd, wynikałoby, iż Polska twierdzi, że sąd gdański nie może 

zastosować postanowień Beamtenabkommen ponieważ nie zostały włączone do polskiego prawa, Trybunał 

zobowiązany jest wskazać, iż Polska w żadnym wypadku (…) nie może pozwolić na zwolnienie się ze zobowiązań 

prawnomiędzynarodowych”, Opinia doradcza STSM w sprawie jurysdykcji sądów gdańskich z 3.03.1928, 

Jurisdiction of the Courts of Danzig, PCIJ, Serie B, 1928, nr 15, s. 26-27. 
402 Jak wskazał STSM: „Niemcy nie mogą powołać się na swoje rozporządzenie dotyczące neutralności, przeciwko 

swoim zobowiązaniom, które podjęły na podstawie tego artykułu.(tłum własne.)”, wyrok STSM z 10.09.1923 r., 

Case of the S.S. "Wimbledon", PCIJ, Serie A, nr 1, s. 30. 
403 „Z drugiej strony państwo nie może domagać się by normy przez nie ustanowione zostały uznane przez inne 

państwo, dopóki nie pozostaje w zgodzie z ogólnym celem stworzenia więzi obywatelstwa, które opiera się na 

rzeczywistym związku z państwem, który zakłada możliwość ochrony swoich obywateli, która może być 

przeciwstawiona innym państwom”, tak: wyrok MTS z 6.04.1955, Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala), ICJ 

Reports 1955, s. 23. 
404 Zgodnie z art. 3 AKPM: „The characterization of an act of a State as internationally wrongful is governed by 

international law. Such characterization is not affected by the characterization of the same act as lawful by internal 

law.” 
405 Na ten temat por. W. Daniłowicz, The Relation between International Law and Domestic Law in the 

Jurisprudence of the International Court of Justice, PYIL, Vol. XII, 1988, s. 153-164. Do wyjątków na tym tle 

https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIX/125-134.pdf
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Grupa koncepcji określonych umownie mianem globalnego konstytucjonalizmu, ze 

zrozumiałych powodów związanych z szerokością swojego zakresu zastosowania, 

niewątpliwie nie pozwala na sformułowanie tak konkretnych dyrektyw, jak miało to miejsce w 

przypadku pluralizmu konstytucyjnego w UE, wiele elementów ma jednak wspólny charakter. 

Hierarchiczne odczytanie charakteru relacji między porządkami prawnymi proponowane przez 

Cançado Trindade, choć samo w sobie pozostaje zbyt odległe od dominujących interpretacji 

prawa międzynarodowego, podpowiada źródła wspólnej aksjologii, do których mogą 

odwoływać sądy w poszukiwaniu rozwiązań normatywnych konfliktów. Taki status, 

dostrzegany przez wielu autorów w ramach badanego nurtu, z pewnością można przypisać 

normom ius cogens, podstawowym zasadom Karty Narodów Zjednoczonych, Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka a także najistotniejszym instrumentom z dziedziny praw człowieka 

na poziomie globalnym – MPPOiP oraz MPPGSiK. Specjalny status przypisywany powyższym 

kategoriom norm, także w orzecznictwie MTS, sygnalizuje, przynajmniej częściową, 

przemianę ściśle konsensualnego i permisywnego obrazu prawa międzynarodowego, 

kojarzonego z formułą statku „Lotus”. Wnioski te są bez wątpienia znaczące dla sądów 

krajowych. Bardziej heterarchiczna interpretacja, prezentowana przez A. Peters, akcentująca 

potrzebę kooperacji poziomu krajowego i międzynarodowego, sugeruje natomiast, analogiczne 

jak w przypadku koncepcji pluralizmu konstytucyjnego w UE, dyrektywy postępowania sądów 

krajowych wobec ryzyka kolizji. Podobieństwa obu grup koncepcji pozwalają więc, 

przynajmniej częściowo, ekstrapolować proponowane przez ujęcia skoncentrowane wokół 

pluralizmu konstytucyjnego w UE kierunki interpretacji na szerszy międzynarodowoprawny 

kontekst.  

 Zarysowane sposoby ujmowania charakteru relacji między porządkami prawnymi 

wymagają więc konfrontacji ze stanowiskiem zajmowanym przez polski Trybunał 

Konstytucyjny. 

 

                                                             
można zaliczyć wypowiedzi MTS (a wcześniej STSM) wskazujące na postrzeganie relacji między porządkami 

prawnymi a kategoriach dualistycznych. Sądy haskie wskazywały, iż z punktu widzenia prawa międzynarodowego 

prawo krajowe stanowi jedynie fakt, zob. wyrok STSM z 25.05.1926 Certain German Interests in Polish Upper 

Silesia (Merits), PCIJ, Serie A, 1926, nr.7.s. 19. Analogiczne podejście zob. wyrok MTS z 6.04.1955, Nottebohm 

(Liechtenstein v. Guatemala), ICJ Reports 1955, s. 20-21. 
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D. Linia orzecznicza K 18/04 

 

Najszerszą (i prawdopodobniej najczęściej przywoływaną) wypowiedź TK wprost 

odnoszącą się do struktury relacji pomiędzy porządkami prawnymi stanowił passus zawarty w 

wyroku w sprawie konstytucyjności traktatu akcesyjnego. Jak wskazał TK: 

„Prawną konsekwencją art. 9 Konstytucji jest konstytucyjne założenie, iż na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, obok norm (przepisów) stanowionych przez krajowego legislatora, 

obowiązują uregulowania (przepisy) kreowane poza systemem krajowych (polskich) organów 

prawodawczych. Ustrojodawca konstytucyjny świadomie więc przyjął, że system prawa 

obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej mieć będzie charakter wieloskładnikowy. Obok 

aktów prawnych, stanowionych przez krajowe (polskie) organy prawodawcze, w Polsce 

obowiązują i są stosowane także akty prawa międzynarodowego(…). Na terenie Polski 

współobowiązują więc podsystemy regulacji prawnych, pochodzące z różnych centrów 

prawodawczych. Winny one koegzystować na zasadzie obopólnie przyjaznej wykładni i 

kooperatywnego współstosowania.”406. 

Nakreślona propozycja rozumienia relacji pomiędzy porządkami prawnymi jako 

jednego, wieloskładnikowego systemu już prima facie wskazuje na podejście heterarchiczne. 

W tym wrażeniu utwierdza także język obu uzasadnień nawiązujący do koncepcji 

multicentryczności systemu prawa E. Łętowskiej (wprost zacytowanej w wyroku K 32/09407) – 

w tym pojęcia „centrów prawodawczych”408 oraz dalsze fragmenty obu uzasadnień. W 

interpretacji TK porządki prawne, stanowiące składniki systemu, cechuje „względna 

autonomia, oparta na ich własnych wewnętrznych zasadach hierarchicznych”409. W treści 

uzasadnienia sama relacja pomiędzy porządkami prawnymi oraz TK i TSUE nie jest przy tym 

charakteryzowana jako konkurencyjna, ale: „pokojowa”, kooperacyjna lub też harmonijna.  

W treści wyroków w sprawie K 18/04 i K 32/09 explicite odrzucone zostało także 

absolutne rozumienie suwerenności jako charakterystyczne dla monizmu z prymatem prawa 

krajowego oraz nowego suwerenizmu. Trybunał wprost odwołał się natomiast do rozumienia 

akceptowanego w prawie międzynarodowym410, wskazując brak przesłanek dla stwierdzenia 

                                                             
406 Wyrok TK z 11.05.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49. 
407 Wyrok K 32/09, zob. pkt 2.3. 
408 Wyrok K 18/04, zob. pkt 2.2. 
409 Wyrok K 18/04, zob. cz. III pkt 6.3. 
410 Wyrok K 18/04, zob. cz. III pkt 8.5; wyrok K 32/09, zob. pkt 2.1. 
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jakościowej różnicy pomiędzy organizacją ponadnarodową a międzynarodową411, rozróżnienie 

pierwotnej podmiotowości państw i wtórnej podmiotowości organizacji międzynarodowych412 

czy ograniczenie kompetencji UE zasadą przyznania413.  

Cechą przyjętego przez TK rozumienia jest objęcie ochroną tylko tych sfer, które nie 

zostały przez państwo konsensualnie przekazane. Jak ujmuje to J. Kranz: „Nie istnieje sfera 

zastrzeżona wspólna dla wszystkich państw, a jedynie sfera zastrzeżona dla danego państwa, w 

danym momencie i w odniesieniu do konkretnej regulacji międzynarodowoprawnej. Granice 

sfery zastrzeżonej są zatem ruchome.”414. Zaciąganie przez państwo zobowiązań powoduje, iż 

państwo rozszerza spektrum swoich możliwości, pełni więc funkcję dowodu suwerenności415. 

Z tak rozumianym modelem nie stoi w sprzeczności możliwość tworzenia wiążącego prawa 

wtórnego w drodze głosowania większościowego, które stanowi efekt wspólnych działań 

państw członkowskich416. Zakres swobody państwa zależy w tym ujęciu od zakresu aktualnych, 

w sposób dobrowolny zaciągniętych, zobowiązań. Argumentacja TK w sprawach K 18/04 i K 

32/09 uzasadniająca brak zagrożenia ze strony modelu funkcjonowania prawa UE dla 

konstytucyjnego rozumienia suwerenności odwołuje się także do decyzji suwerena podjętej w 

referendum akcesyjnym. 

Przy generalnej akceptacji zasad działania prawa UE, w sprawach K 18/04 i K 32/09 

TK zasygnalizował także granice tejże akceptacji. Istotę suwerenności w interpretacji TK 

stanowi w tym kontekście zachowanie „kompetencji kompetencji” – przejawiające się 

możliwością wystąpienia z UE czy sprawowania kontroli konstytucyjności transferu nowych 

kompetencji na rzecz organizacji. Określając granice przekazania kompetencji, Trybunał 

sięgnął do wykorzystywanych także przez inne sądy konstytucyjne doktryn contro limiti, 

tożsamość konstytucyjnej i ochrony praw jednostki417. W tym kontekście w wyrokach K 18/04 

oraz K 32/09 Trybunał sformułował w szczególności zasadę zachowania suwerenności w 

                                                             
411 Wyrok K 18/04, zob. cz. III pkt 8.5. 
412 Wyrok K 18/04, zob. cz. III pkt 10.3. 
413 Wyrok K 32/09, zob. cz. III pkt 4.2.13. 
414 J. Kranz, Państwo i jego suwerenność, PiP, 1996, z. 7, s. 20. Powyższe stanowisko jest zbieżne z poglądami H. 

Kelsena, który wskazywał: „Na pytanie, jak dalece ograniczana jest suwerenność państwa suwerennego przez 

uznane przez nie prawo międzynarodowe, daje się odpowiedzieć tylko na podstawie treści prawa 

międzynarodowego, jednak nie da się tego wydedukować z pojęcia suwerenności”, H. Kelsen, op. cit., s. 477. 
415 R. Kwiecień, Suwerenność państwa …, s. 191. 
416 Wyrok K 18/04 zob. cz. III pkt 6. 2. 
417 W tym kontekście zob. m.in. M. Bainczyk, Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa 

państwa w Unii Europejskiej, Wrocław 2017, s. 139-259; 293-318; K. Wójtowicz, Constitutional courts and 

European Union law, tłum. B. Madejski, K. Wójtowicz, Wrocław 2014, s. 138-158. 
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procesie integracji europejskiej, określając granice kompetencji niepodlegających 

przekazaniu418. 

Nadrzędność Konstytucji z jednej strony została zarysowana przez TK w sposób 

pryncypialny, przez wskazanie, że Konstytucja pozostaje „prawem najwyższym 

Rzeczypospolitej Polskiej” w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych419, sam TK zachowuje natomiast pozycję „sądu ostatniego słowa” w 

odniesieniu do polskiej Konstytucji420. Z drugiej strony w interpretacji Trybunału uznanie, iż 

doszło do kolizji między postanowieniami Konstytucji a prawem unijnym stanowi ultima ratio 

i wymagałaby ustalenia, iż: „(…) nie istnieje taka interpretacja traktatu i taka interpretacja 

Konstytucji, które pozwalają stwierdzić zgodność postanowień traktatowych z ustawą 

zasadniczą.”421. Taki przypadek niepozwalający na dokonanie przychylnej prawu unijnemu 

wykładni mógłby polegać na sprzeczności z jednoznacznym brzmieniem postanowień 

Konstytucji lub ograniczeniem ich funkcji gwarancyjnej związanej z ochroną praw jednostki422. 

Na rozumienie językowego brzmienia norm konstytucyjnych nie mogą mieć w tym kontekście 

wpływu ustawy zwykłe423. Rozstrzygnięcia o sprzeczności z Konstytucją w ujęciu TK jest: 

„ograniczone do przypadków najcięższego i nieusuwalnego konfliktu” i może wystąpić: 

„jedynie wówczas, kiedy zawiodłyby wszystkie inne sposoby rozstrzygnięcia konfliktu z 

normami należącymi do unijnego porządku prawnego”424.  

Ostateczność rozstrzygnięcia kolizyjnego wyraża się także w przedstawionej przez 

Trybunał interpretacji skutków zaistnienia przypadku nieusuwalnej kolizji: „W takiej sytuacji 

do polskiego ustawodawcy należałoby podjęcie decyzji albo o zmianie Konstytucji, albo o 

spowodowaniu zmian w regulacjach wspólnotowych, albo – ostatecznie – decyzji o 

wystąpieniu z Unii Europejskiej” 425. Zarysowany obraz „trzech wyjść” z sytuacji nieusuwalnej 

kolizji jako rozłącznego wyboru wydaje się szczególnie istotny dla rekonstrukcji zakładanego 

przez TK charakteru relacji między porządkami prawnymi. Stan nieusuwalnej kolizji, w którym 

                                                             
418 Wyrok K 18/04, zob. cz. III 4.1; w uzasadnieniu wyroku K 32/09 TK wskazał na : „zakaz przekazania całości 
kompetencji danego organu, całości spraw w danej dziedzinie, kompetencji co do istoty spraw określających gestię 

danego organu władzy państwowej oraz kompetencji których przeniesienie kompetencji podważałoby sens 

istnienia bądź funkcjonowania któregokolwiek z organów Rzeczypospolitej. (cz. III. pkt 1.1). 
419 Wyrok K 18/04, zob. cz. III pkt 4.2. 
420 Postanowienie TK z 19.12.2006 r., P 37/05, OTK-A 2006, nr 11, poz. 177, cz. III 2.4. 
421 Wyrok K 32/09, pkt 1.1.2. 
422 Wyrok K 18/04, pkt 6.4. 
423 Wyrok TK z 27.04.2005 r., P 1/05, OTK-A 2005, nr 4, poz. 42. Zob. cz III pkt 3.3. 
424 Wyrok TK z 16.11.2011 r., SK 45/09, OTK-A 2011, nr 9, poz. 97. K 45/09, cz. III pkt 2.7. 
425 Wyrok K 18/04 cz. III pkt 6.3. 
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Polska w sposób trwały naruszałaby wiążące ją zobowiązania międzynarodowoprawne 

postrzegany jest przez TK jako nieakceptowalny i wymagający reakcji. Taki sposób 

postrzegania skutków nieusuwalnej kolizji na tle przyjętego rozumienia multicentrycznego 

wariantu postrzegania charakteru relacji między porządkami prawnymi podkreślany jest także 

w doktrynie. Jak wskazuje A. Szot: 

„(…) próby przyznania (określenia) wyższej mocy prawnej, pomimo braku podstaw prawnych 

umożliwiających zrobienie tego w sposób niebudzący wątpliwości prowadzić będą do 

nieuniknionego konfliktu pomiędzy poszczególnymi podmiotami w multicentrycznej 

rzeczywistości, a dalej do wspomnianego już konfliktu w wymiarze aksjologiczno- 

społecznym. (…) Tym samym należy stwierdzić, że korzystanie z kolizyjnej reguły 

hierarchicznej w przypadku sprzeczności postanowień Konstytucji z prawem UE jest 

pragmatycznie niezasadne i występuje w tym przypadku realna niemożliwość skorzystania z 

niej.”426. 

Tak zarysowane ujęcie relacji między nadrzędnością Konstytucji a zasadą 

przestrzegania prawa międzynarodowego przyjęte w orzecznictwie TK w ramach linii K 18/04 

potwierdza zgodność przyjętych założeń z koncepcjami pluralizmu konstytucyjnego. Pośród 

„wszystkich innych sposobów rozstrzygnięcia konfliktu” w rozumieniu orzeczenia K 18/04 

stosowanych lub przywoływanych w orzecznictwie TK można odnaleźć elementy każdego z 

trzech wyróżnionych przez M. Cahill nurtów w ramach pluralizmu konstytucyjnego. Rodzaje 

spoiwa, chroniącego przed scenariuszem nieusuwalnej kolizji, do których odwołuje się TK, 

mają charakter materialny w postaci wspólnych wartości, jak i proceduralny – związany z 

rodzajami i sposobem działania, które powinien podjąć sąd postawiony przed problemem 

nieusuwalnej kolizji. 

Element materialny oparty jest na wspólnej aksjologii, zbieżności treściowej zasad 

konstytucyjnych oraz wartości wyrażonych w art. 2 oraz 6 ust. 2 TUE, postanowień Karty Praw 

Podstawowych UE, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jak zasad ogólnych prawa 

unijnego wywodzonych ze wspólnych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich427. Jak 

wskazał TK w wyroku K 32/09: „Podstawą pełnej tożsamości aksjologicznej jest identyczność 

inspiracji aksjologicznej Unii i Rzeczypospolitej potwierdzona w preambule do Traktatu o Unii 

                                                             
426 A. Szot, Reguły kolizyjne i inferencyjne w interpretacji prawa Unii Europejskiej [w:] Wykładnia prawa Unii 

Europejskiej, red. L. Leszczyński, Warszawa 2019, s. 193. 
427 Wyrok K 18/04, cz. III pkt 6.2, wyrok TK z 16.11.2011 r., SK 45/09, OTK-A 2011, nr 9, poz. 97, cz. III pkt 

2.10. 
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Europejskiej i preambule do Konstytucji, identyczność przywiązania do zasad wolności i 

demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności oraz praw socjalnych, a także dążenie 

do umocnienia demokratycznego charakteru i skuteczności działania instytucji.”428. W 

analogicznym kontekście w wyroku K 33/12 TK odwołał się do zasad dobra wspólnego, 

suwerenności, demokracji, państwa prawnego oraz przychylności prawa krajowego prawu 

międzynarodowemu429.  

Na bezpośrednie przełożenie odnotowywanej zbieżności aksjologicznej na wykładnię 

prawa krajowego wyraźnie wskazał TK także w wyroku 18/04 : „Konstytucja RP oraz prawo 

wspólnotowe oparte są na tym samym zespole wspólnych wartości wyznaczających naturę 

demokratycznego państwa prawnego oraz katalog i treść praw podstawowych. (…) 

Okoliczność ta istotnie ułatwia współstosowanie i obopólnie przyjazną wykładnię prawa 

krajowego i wspólnotowego.”430. Konsekwencje, dostrzeżonej zbieżności aksjologicznej dla 

wykładni konstytucji wskazane przez Trybunał Konstytucyjny w treści wyroku SK 45/09, 

obejmują założenie przypominające formułę Solange II – domniemanie wysokiego poziomu 

ochrony, ze wskazaniem, iż gwarantowany poziom ochrony ze względu na specyfikę kontekstu 

funkcjonowania prawa unijnego nie musi być identyczny. Wnioski Trybunału, dotyczące 

zbieżnych wartości prawa międzynarodowego i unijnego, wydają się w pełni aktualne także dla 

– siłą rzeczy mniej precyzyjnego, katalogu wartości zawartych w źródłach klasycznego prawa 

międzynarodowego publicznego, tj. Karcie Narodów Zjednoczonych oraz MPPOiP i 

MPPGSiK. 

Uzasadnienia orzeczeń TK sięgają także do aspektu proceduralnego obecnego w 

zarówno koncepcji prawa kontrapunktycznego M.P. Maduro jak i multicentryczności E. 

Łętowskiej. W tym zakresie TK dostrzega, iż Rzeczpospolita Polska zaaprobowała podział 

funkcji, którego elementem pozostaje przypisanie TSUE interpretacji prawa wspólnotowego i 

troski o jej jednolitość431. Podział funkcji Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał w niektórych 

przypadkach w bardziej technicznych kategoriach ryzyka „dwutorowości orzekania”432, 

formułując jednocześnie szereg wytycznych pozostających w duchu charakteryzowanych 

koncepcji pluralizmu prawnego.  

                                                             
428 Wyrok TK z 24.11.2010 r., K 32/09, OTK-A 2010, nr 9, poz. 108. 
429 Wyrok TK z 26.06.2013 r., K 33/12, OTK-A 2013, nr 5, poz. 63.  
430 Wyrok TK z 11.05.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49. 
431 Ibidem, cz. III, pkt 10.3. 
432 Postanowienie TK z 19.12.2006 r., P 37/05, OTK-A 2006, nr 11, poz. 177. 
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W sprawie SK 45/09 TK, dopuszczając możliwość kontroli, zwrócił uwagę na: 

„konieczność zachowania w tym względzie należytej ostrożności i powściągliwości”, 

zwracając uwagę na fakt, iż prawo unijne obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich 

Unii, wskazując, iż kontrola zgodności prawa wtórnego z Konstytucją powinna mieć charakter 

subsydiarny wobec kompetencji TSUE433, wskazując także na proceduralny wymóg zwrócenia 

się przez TK do TSUE z pytaniem prejudycjalnym przed ewentualnym rozstrzygnięciem o 

niekonstytucyjności normy unijnej, podkreślając, iż taki wypadek skutkowałby koniecznością 

„niezwłocznego podjęcia działania mające na celu usunięcie tego stanu”. Swoją argumentację 

w sprawie SK 45/09 TK uzasadniał z jednej strony treścią art. 9 Konstytucji, a z drugiej 

wielokrotnie przywoływaną zasadą lojalnej współpracy wynikają z art. 4 ust. 3 TUE. Wskazane 

podejście również wpisuje się w postulaty formułowane w ramach koncepcji pluralizmu 

konstytucyjnego – poszanowania zakresu jurysdykcji, uwzględnienia skutków dla koherencji 

całego porządku prawnego UE – w tym dla sytuacji Polski, jak i innych państw członkowskich. 

Charakter relacji między prawem krajowym a unijnym w przyjętym ujęciu modeluje więc sam 

proces interpretacji i uzasadniania orzeczeń.  

W powyższy sposób myślenia wpisuje się pogląd wyrażony przez Trybunał 

Konstytucyjny w sprawie K 24/04 i przywołany następnie w sprawie K 33/12, dotyczącej 

zgodności z Konstytucją ustawy dotyczącej ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE 

z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 TFUE, odnoszący się do wpływu specyfiki 

kontekstu unijnego na wykładnię pojęć konstytucyjnych. Jak wskazał TK: „Rozwój Unii 

Europejskiej w wielu przypadkach wymusza nowe podejście do zagadnień i instytucji 

prawnych, które zostały w toku wieloletniej (a niekiedy wielowiekowej) tradycji 

ukształtowane, wzbogacone orzecznictwem i doktryną, które wreszcie zakorzeniły się w 

świadomości pokoleń prawników. Konieczność redefiniowania pewnych – wydawałoby się 

nienaruszalnych – instytucji i pojęć wynika z faktu, że w nowej sytuacji prawnej, wynikającej 

z integracji europejskiej, może niekiedy dochodzić do konfliktu pomiędzy utartym 

rozumieniem niektórych przepisów konstytucyjnych a nowo powstałymi potrzebami 

skutecznego, jednocześnie zgodnego z konstytucyjnymi pryncypiami, oddziaływania na forum 

Unii Europejskiej”434. W powyższym fragmencie TK zasygnalizował więc potrzebę 

interpretacji przychylnej prawu UE nawet w odniesieniu do norm konstytucyjnych o 

                                                             
433 Wyrok SK 45/09, cz. III, pkt 2.6. 
434 Wyrok TK z 26.06.2013 r., K 33/12, OTK-A 2013, nr 5, poz. 63. 
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utrwalonym już znaczeniu. Powyższy kierunek wykładni musi wskazywać na nadanie przez 

TK obowiązkowi poszukiwania bezkolizyjnego rozstrzygnięcia bardzo silnego statusu. 

Przykład wyciągnięcia przez TK normatywnych konsekwencji z powyższych założeń 

stanowi sprawa P 1/05, w której TK wypowiadał się o konstytucyjności przepisu ustawy 

implementującą decyzję ramową w sprawie ENA. Sięgając do instytucji odroczenia mocy 

obowiązującej, Trybunał wywiódł obowiązek zastosowania przepisu art. 190 ust. 3 właśnie z 

treści art. 9 Konstytucji435. Podobnie jak w sprawie SK 45/09, TK zwrócił uwagę na możliwe 

konsekwencje rozstrzygnięcia w kontekście całego porządku prawnego UE436. Sięgnięciu przez 

TK po instytucję z art. 190 ust. 3 towarzyszyła przy tym konstatacja, iż skutek wyroku nie 

wystarcza do zapewnienia zgodności stanu prawnego z Konstytucją, do czego niezbędna staje 

się aktywność ustawodawcy, pomimo to TK zdecydował się na podjęcie wszystkich działań, 

pozostających w jego kompetencjach dla sprostania obowiązkowi z art. 9 Konstytucji.  

Analogiczne do stanowiska TK w sprawie P 1/05, postrzeganie swojej roli w związku z 

pojawiającym się ryzykiem konfliktu, jak się wydaję, towarzyszyło także Sądowi 

Najwyższemu w uchwale 3 połączonych Izb z dnia 23 stycznia 2020 r. Jak wskazał SN: „Należy 

mieć świadomość, że uchwała Sądu Najwyższego nie jest w stanie zniwelować wszystkich 

zagrożeń, do jakich doszło w funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości na poziomie 

ustrojowym. W istocie wyłącznie może to uczynić ustawodawca, przywracając zgodne z 

Konstytucją RP i prawem unijnym regulacje dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Sąd 

Najwyższy może co najwyżej uwzględniać te zagrożenia i cel, jakim jest stabilność 

orzecznictwa sądowego oraz bezpieczeństwo prawne obywateli, dokonując wykładni 

przepisów, których zadaniem jest gwarantowanie wydania orzeczenia w konkretnej sprawie 

przez bezstronny i niezawisły sąd.”437. Kierunek wykładni SN pozostaje więc bardzo zbliżony 

do zarysowanej przez TK w sprawie P 1/05 propozycji rozumienia roli sądu wobec scenariusza 

kolizji.  

Interpretacja, wyłaniająca się z treści najistotniejszych z punktu widzenia perspektywy 

sądu orzeczeń TK w sprawach: K 18/04, K 24/04, K 32/09, P 1/05, P 37/05, SK 45/09 oraz K 

33/12, nie odpowiada więc żadnej z interpretacji w kategoriach statycznej hierarchii tak 

europejskiego monizmu, maksymalistycznego model ochrony praw jednostki proponowanego 

                                                             
435 Postanowienie P 1/05, zob. cz. III pkt 5.2 i 5.3. 
436 Ibidem, pkt 5.2. 
437 Uchwała SN z 23.01.2020 r., BSA I-4110-1/20, LEX nr 2770251. 
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przez Cançado Trindade, jak i nowego suwerenizmu. Wskazywane przez TK – proceduralne i 

materialne – elementy, umożliwiające bezkolizyjne funkcjonowanie, potwierdzają osadzenie 

koncepcji wynikającej z orzecznictwa Trybunału w modelu heterarchicznym, bliskim 

założeniom multicentryczności E. Łętowskiej, poglądom przedstawicieli pluralizmu 

konstytucyjnego Maduro, Kumma czy koncepcji konstytucjonalizmu kompensacyjnego A. 

Peters. Wyciągnięte przez TK wnioski, sformułowane w kontekście relacji prawa krajowego i 

unijnego, pozostają w znacznej mierze relewantne dla zobowiązań stricte 

międzynarodowoprawnych. Jak już wskazywano, według TK, założenie wieloskładnikowej 

struktury systemu prawa obowiązującego w Polsce ma charakter generalny i nie może być 

traktowane jako epizodyczne, związane wyłącznie z członkostwem w UE438. Przyjęty sposób 

postrzegania charakteru relacji między porządkami prawnymi można określić jako wariant 

multicentryczny. Choć ujęcie multicentryczności proponowane przez E. Łętowską nie stanowi 

jedynego źródła inspiracji TK, samo pojęcie multicentryczności jest nie tylko bezpośrednio 

przywoływane przez TK, ale również szeroko wykorzystywane w doktrynie439. 

Przyjęta przez TK na gruncie linii orzeczniczej K 18/04 odpowiedź na pytanie o to, w 

jaki sposób charakteryzować relację między porządkami prawnymi, wymaga skonfrontowania 

z odmiennym ujęciem prezentowanym w ramach linii K 7/21. Wskazana konfrontacja posłuży 

rozstrzygnięciu, czy obie linie orzecznicze mogą być pogodzone w ramach spójnej koncepcji 

lub – jeżeli nie byłoby to możliwe – która z nich powinna stanowić podstawę budowanego 

modelu. 

 

 

E. Linia orzecznicza K 7/21 

 

Odmienną odpowiedź na pytanie o charakter relacji między porządkami prawnymi 

wydaje się podpowiadać stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w ramach serii orzeczeń 

Trybunału Konstytucyjnego zapadłych w latach 2019-2021 r. w sprawach P 13/19, P 22/ 19, 

                                                             
438 Wyrok K 18/04, cz. III 2.1. 
439 Oprócz już cytowanych pozycji zob. min. B. Liżewski, Cecha jednolitości systemu prawa w warunkach 

multicentryzmu¸ Annales UMCS sec. G, vol. LXVI, 1, 2019, s. 221-234; M. Kisielowska, Multicentryczność 

systemu norm prawa administracyjnego, ST 2013, nr 5, s. 75-83. W. Lang, Wokół "Multicentryczności systemu 

prawa", PiP 2005, nr 7, s. 95-99.  
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Kpt 1/20, U 2/20, P 7/20, K 3/21, K 6/21 oraz K 7/21, spośród których najpełniejszą wypowiedź 

na temat sposobu postrzegania wskazanej problematyki stanowi wyrok w sprawie K 7/21. 

Swoją wypowiedź dotyczącą zagadnień relacji między porządkami prawnymi w 

sprawie K 7/21 rozpoczął od skonstatowania ukształtowania się kolejnego, po monizmie i 

dualizmie – trzeciego modelu relacji prawo międzynarodowe – prawo krajowe. Nie przypisując 

temu nowemu modelowi konkretnej nazwy, TK wyraźnie odwołał się do tych samych zjawisk 

i procesów, które dały początek pojęciom pluralizmu prawnego, pluralizmu konstytucyjnego 

czy multicentryczności. W tym kontekście TK wskazał m.in. na „konstytucjonalizację prawa 

międzynarodowego i umiędzynarodawianie prawa krajowego” oraz fragmentację prawa 

międzynarodowego440. Formułując interpretację nowej rzeczywistości i adekwatnego dlań 

modelu relacji, kładzie szczególny nacisk na zachodzącą, zdaniem TK, utratę znaczenia zasady 

pierwszeństwa prawa międzynarodowego. Analizując tradycyjny mechanizm działania zasady 

pierwszeństwa prawa międzynarodowego i brak jej automatycznego skutku w prawie 

krajowym, TK stwierdził: „(…) tego rodzaju konstrukcja nie utrudnia możliwości de facto 

odrzucania (z różnych powodów) przez państwa niektórych zobowiązań międzynarodowych, 

ale raczej odnosi się do ich potencjalnych skutków.”441. 

Według TK na przełomie wieków XX i XXI uprzednio funkcjonująca (i tak jedynie 

formalna) przewaga prawa międzynarodowego zaczęła się zacierać. Opisywane wcześniej 

przemiany wywołały zdaniem TK: „(…) efekt „naturalnej” erozji formalnej hierarchii 

(piramidy) systemów, której skutkiem jest dekonstrukcja starego sporu o pierwszeństwo i 

istniejących w prawie międzynarodowym zasad jego rozwiązywania (formalnej przewagi 

prawa międzynarodowego).”442. W dalszej części uzasadnienia TK wskazał na wzmocnienie 

pozycji krajowych sądów konstytucyjnych w opisywanym przez siebie modelu relacji między 

porządkami prawnymi, wyjaśniając, iż: „(…) nowa sytuacja wykreowała pomocną im 

koncepcję, podważającą zastane instrumenty gwarantujące przewagę prawu 

międzynarodowemu, a w efekcie porządkującą i uzasadniającą możliwość odrzucania 

międzynarodowych zobowiązań (w tym orzeczeń).”443. Powołując się na obszerną listę autorów 

związanych z nowymi koncepcjami pluralizmu konstytucyjnego, TK wskazuje na uprawnienie 

trybunałów konstytucyjnych określane jest jako „prawo do oporu”. Według TK: „Możliwość 

                                                             
440 Wyrok TK z 10.03.2022 r., K 7/21, OTK-A 2022, nr 24, cz. III, pkt 3.1. 
441 Ibidem, cz. III, pkt 3.1. 
442 Ibidem, cz. III, pkt 3.1. 
443 Ibidem, cz. III, pkt 3.1. 
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wykonywania „prawa do oporu” ujawnia się w sytuacjach, kiedy przy zderzeniu standardów 

krajowych i międzynarodowych dochodzi do konieczności ochrony fundamentalnych 

elementów porządku konstytucyjnego, bo norma lub akt prawa międzynarodowego są rażąco 

sprzeczne ze standardami konstytucyjnymi.”444. 

Powyższa interpretacja zakłada wizję prawa międzynarodowego (w tym unijnego) jako 

systemu prawnego, w ramach którego nieprzestrzeganie norm stanowi nie tylko czynnik, który 

zgodnie z zasadą efektywności, wobec milczącej zgody innych państw, może z czasem 

prowadzić do jego przekształcenia, ale jako samodzielne uprawnienie każdego z państw. 

Podobny pogląd wyrażony został także we wniosku Prezesa Rady Ministrów w sprawie K 3/21, 

którego argumentacja została przez TK podzielona w treści wyroku. Jak wskazano we wniosku: 

„(…) w efekcie należy uznać, że ewentualne niewykonanie wyroku TSUE, jako niezgodnego z 

najwyższym prawem Państwa Członkowskiego, nie jest w żadnym razie ekscesem 

orzeczniczym, lecz elementem i efektem wieloletniego dorobku konstytucyjnego Państw 

Członkowskich , a wręcz pewną tradycją konstytucyjną”445. Autorzy wniosku nawiązali więc 

do konstrukcji wspólnej tradycji konstytucyjnej jako jednego ze źródeł, z którego wywodzone 

są zasady ogólne prawa UE, kreśląc interpretację, w której tego rodzaju wspólną tradycję 

konstytucyjną państw członkowskich miałoby stanowić niewykonywanie orzeczeń TSUE. 

Wyrazisty przykład analizowanego sposobu myślenia wydaje się stanowić także 

wypowiedź przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych P. Jabłońskiego na pytanie 

sędziego Pszczółkowskiego podczas rozprawy w sprawie K 3/21. Przedstawiając poniższe jako 

stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz rządu, przedstawiciel MSZ nawiązał do 

zawartej w wyroku K 18/04 konstrukcji trzech możliwych wyjść z sytuacji nieusuwalnej kolizji 

normy konstytucyjnej i unijnej (tj. zmiany Konstytucji, zmiany Traktatów lub opuszczenia UE): 

„(…) te trzy scenariusze rysowane orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego nie są 

scenariuszami wyłącznymi (…) Jak wskazuje praktyka orzecznicza innych trybunałów 

unijnych, sądów konstytucyjnych innych państw europejskich, a także następstwa tych 

orzeczeń, które przecież istnieją w obrocie prawnym nie kilka tygodni czy miesięcy, ale długie 

lata prowadzi do wniosku, że ta lista istocie nie jest listą wyczerpującą. A zatem możliwe jest 

kontynuowanie tego dialogu prawnego pomiędzy Trybunałem Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej a krajowymi sądami, w tym Trybunałem Konstytucyjnym (…) odwołując się do 

                                                             
444 Ibidem, cz. III, pkt 3.1. 
445 Wniosek Prezesa Rady Ministrów z 29.03.2021 r. do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 3/21, s. 20. 
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dotychczasowych doświadczeń dialogu między sądami między trybunałami z innych państw 

członkowskich, które wszak podejmując tego rodzaju działalność, wydając tego rodzaju 

orzeczenia, odmawiając wprost stosowania pewnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej, jako żywo z tej Unii Europejskiej nie wychodzą i wychodzić, o ile wiem, na 

razie zamiaru nie mają (…)”446. 

Odrzucenie figury „trzech wyjść”, choć niepowtórzone wprost w żadnym z uzasadnień 

orzeczeń TK, wydaje się jednak stanowić konieczną konsekwencję przyjętych przez Trybunał 

w sprawie K 7/21 założeń o „naturalnej erozji zasady pierwszeństwa” i „prawie do oporu”. Stan 

trwałego naruszania przez państwo prawa UE, w konsekwencji powołania na własną 

konstytucję, traktowane przez TK w sprawie K 18/04 w kategoriach kryzysu, wymagającego 

reakcji, w powyższej interpretacji postrzegana jest więc jako stan akceptowalny. 

Charakterystycznym elementem linii orzeczniczej K 7/21 jest także sposób rozumienia 

art. 9 Konstytucji. W uzasadnieniach większości orzeczeń z analizowanej grupy (sprawy P 7/20, 

U 2/20, P 13/19, P 22/19) nie znalazły się żadne rozważania na temat konsekwencji obowiązku 

przestrzegania przez RP prawa międzynarodowego. W sprawie K 7/21 Trybunał lakonicznie 

wskazywał bądź na brak kolizji z treścią art. 9447, bądź na niemożność wpływu przez tę normę 

na rozstrzygniecie w przedmiocie dostrzeganej przez TK niezgodności z Konstytucją448.  

Także w uzasadnieniu wyroku K 3/21 TK wskazywał na brak kolizji z obowiązkiem 

przestrzegania prawa międzynarodowego. Odnosząc się do zasady pacta sunt servanda z art. 

27 KWPT, Trybunał wyraził pogląd, iż jego orzeczenie nie ma żadnego związku z dyspozycją 

tych przepisów. Jak wskazał następnie: „(…) z art. 9 Konstytucji wynika przede wszystkim, że 

poszanowanie oraz stosowanie przynależy w Rzeczypospolitej Polskiej takiemu tylko prawu 

międzynarodowemu, które jest wiążące. Są to zatem zobowiązania wynikające z umów 

międzynarodowych, a nie normy tworzone przez instytucje UE poza kompetencjami 

                                                             
446 Fragment ustnej wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rozprawie z dnia 7 

października 2021 r. w sprawie K 3/21. https://www.youtube.com/watch?v=-v0838cw6NY (ost. dostęp z dnia 
15.11.2022). 
447 Zdaniem TK: „Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie stanowi naruszenia przez Polskę wiążącego ją prawa 

międzynarodowego (zob. art. 9 Konstytucji; art. 27 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów), ponieważ nie 

usuwa przepisu Konwencji, ale stanowi wyznaczenie konstytucyjnej granicy w – dozwolonej co do zasady – 

dynamice swobody prawotwórczej ETPC i odnosi się wyłącznie do zaskarżonych norm, wykreowanych z art. 6 

ust. 1 Konwencji”, wyrok TK z 10.03.2022 r., K 7/21, OTK-A 2022, nr 24, cz. III, pkt 7. 
448 Według TK: „Niezależnie od wynikającego z art. 9 Konstytucji nakazu przestrzegania przez Rzeczpospolitą 

wiążącego ją prawa międzynarodowego, nakaz ten nie może prowadzić do sytuacji, w której modyfikuje się treść 

Konstytucji, poza przyjętymi w tym zakresie procedurami.”, wyrok TK z 10.03.2022 r., K 7/21, OTK-A 2022, nr 

24, cz. III, pkt. 5.3.2. 

https://www.youtube.com/watch?v=-v0838cw6NY
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powierzonymi oraz poza zasadami: poszanowania polskiej tożsamości konstytucyjnej, 

subsydiarności i proporcjonalności.”449. Prezentowany pogląd można rozumieć jako idący 

nawet dalej niż stwierdzenie niemożności przełamania przez zasadę z art. 9 zasady 

nadrzędności Konstytucji – stwierdzający bowiem brak kolizji między wymienionymi normami 

(art. 8 i 9) 450.  

Na ów zanik znaczenia zasady przestrzegania prawa międzynarodowego w 

argumentacji TK zwrócił uwagę min. sędzia Pszczółkowski w zdaniu odrębnym do wyroku w 

sprawie K 3/21. Jak wywodził autor zdania odrębnego: „W swojej argumentacji Trybunał 

Konstytucyjny zdaje się jednak zupełnie pomijać okoliczność, że w bezpośrednim sąsiedztwie 

art. 8 Konstytucji znajduje się art. 9 Konstytucji wyrażający inną zasadę o mocy konstytucyjnej 

– również ujętą w rozdziale dotyczącym zasad ustroju (…)451. W zestawieniu z linią 

orzeczniczą K 18/04, w ramach której podstawę rekonstrukcji koncepcji relacji między 

porządkami prawnymi stanowił rodzaj ważenia obu norm, odmienność stanowiska w obrębie 

linii K 7/21, polegającego na marginalizacji art. 9, jest więc wyraźnie widoczna. 

Ujęcie charakteru relacji między porządkami prawnymi w ramach linii orzeczniczej K 

7/21 znajduje odzwierciedlenie także w wypowiedziach dotyczących postrzegania funkcji sądu 

jako sądu unijnego. W ustnych motywach wyroku w sprawie P 7/20 wskazano : „Jednak polscy 

sędziowie i polskie sądy działają na podstawie polskiej Konstytucji oraz w imieniu 

Rzeczypospolitej, a nie w imieniu Unii Europejskiej. Zgodnie z artykułem 174 Konstytucji sądy 

wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, co ma istotne znaczenie, gdyż takie 

wskazanie odwołuje się również do tych przepisów Konstytucji, które definiują Rzeczpospolitą 

Polską jako dobro wspólne wszystkich obywateli (art. 1 Konstytucji) oraz demokratyczne 

państwo prawa (art. 2 Konstytucji). Nota bene również Rzeczypospolita Polska zatrudnia 

sędziów i wypłaca im wynagrodzenie.”452. W uzasadnieniu w postanowienia TK w sprawie 

                                                             
449 Wyrok TK z 7.10.2021 r., K 3/21, OTK-A 2022, nr 65, cz. III pkt 4.1. 
450 Przedstawione rozumienie sugeruje bowiem, bądź że TK uznaje badaną normę w kształcie nadanym przez 

orzecznictwo TSUE za niewiążącą także w sferze prawa międzynarodowego (przypisując sobie kompetencję do 

takiej oceny), bądź że za „wiążące prawo międzynarodowe” w rozumieniu art. 9 Konstytucji należy uznać tylko 
normy uznane za takie wedle krajowych reguł walidacyjnych. 
451 Jak wskazał sędzia Pszczółkowski: „W swojej argumentacji Trybunał Konstytucyjny zdaje się jednak zupełnie 

pomijać okoliczność, że w bezpośrednim sąsiedztwie art. 8 Konstytucji znajduje się art. 9 Konstytucji wyrażający 

inną zasadę o mocy konstytucyjnej – również ujętą w rozdziale dotyczącym zasad ustroju – zgodnie z którą 

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Obie zasady konstytucyjne: zasada 

nadrzędnej mocy prawnej Konstytucji i zasada przestrzegania zobowiązań międzynarodowych, mają – wobec 

braku formalnej hierarchizacji norm konstytucyjnych w tekście konstytucyjnym – tę samą moc prawną (tj. moc 

konstytucyjną), współistnieją w systemie prawnym oraz powinny być rozumiane i stosowane w sposób 

harmonijny, umożliwiający maksymalną realizację obu z nich jednocześnie.”. 
452 Wniosek Prezesa Rady Ministrów z 29.03.2021 r. do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 3/21, s. 20. 
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sporu kompetencyjnego Kpt 1/20, w którym znalazła się między innymi sugestia, iż Sąd 

Najwyższy dopuścił się naruszenia konstytucyjnego obowiązku wierności Rzeczpospolitej, 

przestrzegania prawa RP, a także stwierdzenie, iż: „SN swą uchwałą zignorował także to, iż 

sędziowie w Rzeczypospolitej Polskiej wydają wyroki jako polscy sędziowie w imieniu 

Rzeczypospolitej i z jej symbolem na piersi, to jest wizerunkiem polskiego orła, a nie jako 

„sędziowie unijni” oznaczeni emblematami Unii Europejskiej.”453. W powyższej interpretacji 

konstytucyjny status i status sądu unijnego wykluczają się. Relacja obu ról sądu jako sądu 

krajowego i unijnego – podobnie jak relacja porządków prawnych była więc odczytywana przez 

TK jako konfliktowa, a respektowanie obowiązków wynikających ze statusu sądu unijnego – 

jako zewnętrzne wobec wartości konstytucyjnych i potencjalnie dla nich niebezpieczne.  

Przyjęta przez TK w linii orzeczniczej K 7/21 koncepcja zarówno w zakresie 

postrzegania charakteru relacji między porządkami prawnymi w ujęciu przedmiotowym, jak i 

postrzeganiu ról (funkcji) sądu wpisuje się w nurt charakteryzowany wcześniej jako nowy 

suwerenizm. Najwyraźniejszy wspólny rys stanowi stosunek do zasady pierwszeństwa prawa 

międzynarodowego. Orzeczenia sądów krajowych, kontestujące zasadę pierwszeństwa, 

postrzegane są jako przejawy „erozji” pierwszeństwa prawa międzynarodowego, która to erozja 

powoduje, że nieprzestrzeganie zobowiązań międzynarodowych w pewnych wypadkach jest 

akceptowalne, a nawet stanowi uprawnienie państwa. W przedstawionym ujęciu prawo 

międzynarodowe nie jest zatem „w pełni” prawem – nie jest legitymizowane w takim samym 

stopniu co prawo krajowe. Jego naruszanie w pewnych okolicznościach jest wskazane i 

właściwe. W przedstawionym ujęciu takie działanie nie stanowi formy „instytucjonalnego 

nieposłuszeństwa” w rozumieniu Baquero-Cruiza454, ale jest wpisane w logikę samego 

systemu. 

Koncepcja zakładana w sprawie K 7/21 i pozostałych orzeczeniach w ramach 

analizowanej grupy, jak już wspomniano, wpisuje się więc w koncepcje nowego suwerenizmu. 

W argumentacji TK pojawiają się także inne charakterystyczne dla suwerenizmu argumenty 

dotyczące braku demokratycznej legitymizacji prawa międzynarodowego, organizacji 

międzynarodowych i sądów międzynarodowych. Jak konstatuje: „(…) tylko prawo krajowe ma 

nad pozostałymi jedną zasadniczą przewagę – spełnia standardy demokratyczne i jest 

całkowicie (w pełni) demokratycznie legitymizowane. Z legitymizacji tej – w przeciwieństwie 

                                                             
453 Postanowienie TK z 28.01.2020 r., Kpt 1/20, OTK-A 2020, nr 15, cz. III pkt 2.6. 
454 Zob. rozważania, s. 91. 
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do trybunałów międzynarodowych – korzystają krajowe trybunały konstytucyjne.”455. W 

wyroku w sprawie K 7/21 Trybunał Konstytucyjny dokonuje więc wyboru, całkowicie 

odmiennej od dotychczasowej, koncepcji relacji między porządkami prawnymi.  

W powyższym kontekście rozważenia wymaga więc pytanie o możliwość uznania linii 

orzeczniczej K 7/21 za kontynuację linii K 18/04. Na rzecz ciągłości interpretacji prima facie 

mogłyby świadczyć pojawiające się w argumentacji TK odwołania do orzecznictwa innych 

sądów konstytucyjnych czy wskazywanie na charakterystyczne dla koncepcji pluralizmu 

konstytucyjnego i multicentryczności elementy dialogu, do których TK odwoływał się w 

ramach linii orzeczniczej K 18/04. W tym kontekście TK w sprawie K 7/21 przedstawia wydany 

wyrok jako wpisujący się szerszy kontekst działalności krajowych sądów konstytucyjnych, 

realizujących swoje „prawo do oporu”. Przesądzenie, czy taki trop interpretacyjny jest 

uzasadniony jest szczególnie istotne ze względu na postawione wcześniej pytanie o możliwość 

stwierdzenia jakiejś postaci ciągłości pomiędzy linią K 7/21 a linią K 18/04.  

Porównanie wskazanych przez TK w uzasadnieniu w sprawie K 7/21 siedmiu orzeczeń 

krajowych sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych z orzeczeniami w sprawach P 

7/20, K 3/21 oraz K 6/21 ujawnia jednak zasadnicze różnice w przyjętych interpretacjach relacji 

między porządkami prawnymi, wymagające wskazania: 

- w sprawie o sygn. akt B 267/86 dotyczącej kompetencji austriackich organów 

administracyjnych do wymierzania kar w świetle prawa do rzetelnego procesu w sprawach 

karnych Federalny Trybunał Konstytucyjny Republiki Austrii, odrzucił interpretację ETPC, w 

konsekwencji czego w celu dostosowania do standardu konwencyjnego dokonano następnie 

zmiany Konstytucji456; 

- w wyroku z 7 stycznia 1994 r., sygn. akt 120 Ia 43 Trybunał Federalny Konfederacji 

Szwajcarskiej wydał rozstrzygnięcie zgodne z interpretacją ETPC, uznając, że skarga 

konstytucyjna była uzasadniona. W uzasadnieniu wyroku trybunał wdał się równocześnie w 

polemikę ze standardem prezentowanym przez ETPC, przyjmując bardziej restrykcyjne i 

                                                             
455 Wyrok TK z 10.03.2022 r., K 7/21, OTK-A 2022, nr 24. 
456 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Austrii z 14.10.1987, B 267/86. W tym kontekście zob. T. Ohlinger, Austria 

and Article 6 of the European Convention on Human Rights, EJIL, nr 1, 1990, s. 286-291. 

http://www.ejil.org/pdfs/1/1/1134.pdf . 

http://www.ejil.org/pdfs/1/1/1134.pdf
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szczegółowe kryteria podejścia w kwestii oceny, czy in concreto bezpłatna pomoc prawna 

powinna być zagwarantowana457;  

- w orzeczeniu w sprawie Görgülü niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny uchylił 

orzeczenie sądu apelacyjnego ze względu na nieuwzględnienie przez ten sąd interpretacji 

ETPC, jednocześnie w uzasadnieniu wskazując, iż obowiązek brania pod uwagę orzeczeń 

trybunału strasburskiego nie ma jednak bezwarunkowego charakteru458;  

- w sprawie Horncastle brytyjski Sąd Najwyższy odrzucił wykładnię ETPC w zakresie 

kategorycznej niedopuszczalności w procesie karnym tzw. dowodu ze słyszenia (hearsay 

evidence), wskazując, iż istniejący dorobek common law pozwala na zachowanie 

konwencyjnych wymogów rzetelnego procesu bez potrzeby przyjęcia wymaganej przez ETPC 

zerojedynkowej reguły459; 

- w sprawie Sentenza 238 dotyczącej immunitetu państw przed sądami krajowymi w 

kontekście niemieckich zbrodni na terytorium Włoch w czasie II Wojny Światowej, włoski sąd 

konstytucyjny odrzucił interpretację zawartą w wyroku MTS z 2012 r. w sprawie Niemcy p. 

Włochom, powołując się na wymóg zapewnienia idącej dalej niż standard 

międzynarodowoprawny ochrony prawa do sądu460; 

- w wyroku z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie Oriola Junquerasa dotyczącej 

immunitetu katalońskiego polityka skazanego za udział polityka w działaniach zmierzających 

do ogłoszenia niepodległości Katalonii hiszpański Trybunał Najwyższy, krytykując dokonaną 

przez TSUE wykładnię zakresu immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego i oceniając ją 

jako nowatorską, uznał, że ma ona charakter wiążący461; 

- w wyroku z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie Weiss przedmiot oceny FTK stanowiła 

ocena proporcjonalności sposobu działania Europejskiego Banku Centralnego w ramach 

ustanowionego programu skupu obligacji państw strefy euro (Public Sector Purchase 

                                                             
457 Wyrok Trybunału Federalnego Konfederacji Szwajcarskiej z 7.01.1994 r., 120 Ia 43. 
458 Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN z 14.10.2004, sygn. akt 2 BvR 1481/04 (Görgülü). Na 

ten temat por. F. Hoffmeister, Germany: Status of European Convention on Human Rights in domestic law, Int’l 

J. Con. Law., Vol 4, No 4 (Oct 2006), s. 726. 
459 Wyrok Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa z 9.12.2009, R. v. Horncastle and others. 
460 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Republiki Włoskiej z 22.10.2014, 238/2012. 
461 Wyrok Sądu Najwyższego Hiszpanii z 9.01.2020 , (sprawa Oriola Junquerasa). 
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Programme), zarzucając TSUE dokonanie niewystarczającego szczegółowej oceny w tym 

przedmiocie462.  

Przywołane przez TK orzeczenia, choć bez wyjątku zajmujące kontestacyjną postawę 

względem zobowiązań stricte międzynarodowoprawnych lub unijnych oraz orzeczeń 

odpowiednio TSUE, ETPC oraz MTS, w większości dotyczyły więc kwestii szczegółowych, 

istotnych w wąskiej dziedzinie przedmiotowej, zaś rozstrzygnięcia nie podważały per se 

ogólnych zasad porządku prawnego UE lub lex generalis prawa międzynarodowego. Wśród 

wymienionych wyroków dotyczących kontekstu prawa UE, żadne z wymienionych orzeczeń 

nie stwierdzało niezgodności z konstytucją krajową postanowień traktatów unijnych, w obu 

skierowano natomiast pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości (sprawa Weiss, 

sprawa Oriola Junquerasa). Niemal wszystkie spośród 7 przywołanych rozstrzygnięć miały 

charakter kompromisowy – bądź jedynie sygnalizujący możliwość oporu, bądź łagodzący 

wydźwięk orzeczenia i sięgający do argumentów relewantnych także w odpowiednim 

kontekście międzynarodowoprawnym. Każde z wymienionych orzeczeń w jakimś stopniu 

sięgało zatem do, charakterystycznych dla wariantu multicentrycznego, materialnych i 

proceduralnych elementów służących unikaniu i łagodzeniu kolizji. 

Na powyższym tle szczególnie wyraźnie rysuje się różnica dotycząca zarówno zakresu, 

skutków orzeczeń jak i sposobu sformułowania sentencji pomiędzy przytoczonymi 

orzeczeniami a wyrokiem w sprawie K 3/21, w treści którego TK zawarł ocenę podstawowych 

zasad prawa UE a nawet procesu integracji europejskiej jako takiego: „(…) w zakresie, w jakim 

Unia Europejska ustanowiona przez równe i suwerenne państwa, tworząca "coraz ściślejszy 

związek między narodami Europy", których integracja – odbywająca się na podstawie prawa 

unijnego oraz poprzez jego wykładnię dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej – osiąga "nowy etap"(…)” – przyjmując ich zakresową niezgodność z 

podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego463.  

                                                             
462 Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN z 5.05.2020, 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 
2006/15, 2 BvR 980/16 (Weiss). 
463 Jak głosi sentencja: „Art. 1 akapit pierwszy i drugi w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (…) 

w zakresie, w jakim Unia Europejska ustanowiona przez równe i suwerenne państwa, tworząca "coraz ściślejszy 

związek między narodami Europy", których integracja – odbywająca się na podstawie prawa unijnego oraz 

poprzez jego wykładnię dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – osiąga "nowy etap", w 

którym: a) organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Rzeczpospolitą 

Polską w traktatach, b) Konstytucja nie jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, mającym 

pierwszeństwo obowiązywania i stosowania, c) Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo 

suwerenne i demokratyczne -jest niezgodny z art. 2, art. 8 i art. 90 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

wyrok TK z 7.10.2021 r., K 3/21, LEX nr 3231776. 
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Także w treści pozostałych orzeczeń wydanych w ramach linii orzeczniczej K 7/21 

zakwestionowano (zakresowo) zgodność z konstytucja znacznej części przepisów traktatowych 

wyrażających podstawowe zasady porządku prawnego UE (art. 1, art. 2, art. 4 ust. 3 i 19 ak. 1 

TUE). W żadnej ze spraw dotyczących prawa unijnego TK nie wystąpił także z pytaniem 

prejudycjalnym do TSUE, nie podejmując także próby przychylnej prawu międzynarodowemu 

i unijnemu wykładni norm konstytucyjnych. 

Odczytywanie orzecznictwa TK w ramach linii K 7/21 w kategoriach dialogu pozwala, 

ewentualnie, na zidentyfikowanie intencji przeciwdziałania skutkom konkretnych orzeczeń 

TSUE lub ETPC. W tych kategoriach można traktować orzeczenia TK w sprawie sporu 

kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym a Sejmem i Prezydentem Kpt 1/20 oraz w 

sprawie U 2/20 dotyczącej zgodności z konstytucją uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, 

Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., 

sygn. akt BSA I 4110 1/20 464, a także wyroki zakresowe wydane przez TK w odpowiedzi na 

pytania prawne dotyczące zgodności z Konstytucją przepisów kodeksu postępowania 

cywilnego i karnego, statuujących przesłanki wyłączenia sędziego w zakresie, w jakim przepisy 

te dopuszczałyby rozpoznanie wniosku o wyłączenie z powodu wadliwości powołania sędziego 

z dnia 4 marca 2020 r. (sygn. akt P 22/19465 i P 13/19466). Powyższe orzeczenia TK można 

postrzegać jako formę odpowiedzi na wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. w sprawach 

połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18. Reakcje na wyroki ETPC stanowiły z kolei 

                                                             
464 W szerszym kontekście, wykraczającym poza ocenę stanowiska TK, jako legislacyjną odpowiedź na wyrok 

TSUE należy natomiast poczytywać również nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych polegająca na 
wprowadzeniu typu deliktu dyscyplinarnego (art. 107 § 1 pkt 3 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych) 

polegającego na „kwestionowaniu istnienia stosunku służbowego sędziego, skuteczności powołania sędziego, lub 

umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej” . W uzasadnieniu projektu ustawy, nie wskazując 

wprost na potrzebę przeciwdziałania konsekwencjom wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r., w obszerny sposób 

odniesiono się jednak do kwestii pierwszeństwa prawa unijnego oraz dopuszczalności przekazywania 

kompetencji, zob. uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, s. 36-39. O naruszeniu przez RP 

prawa unijnego także poprzez przyjęcie wskazanego przepisu przesądził wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 

15 lipca 2021 r. C-791/19 stwierdzający uchybienie przez Polskę zobowiązaniom wynikającym z art. 19 ust. 1 ak. 

2 TUE oraz art. 267 ak. 2 i 3 TFUE, wyrok TS z 15.07.2021, C-791/19 - Komisja przeciwko Polsce, 

ECLI:EU:C:2021:596. 
465 Wyrok TK z 4.03.2020 r., P 22/19, OTK-A 2020, nr 31. (Dz.U.2020.413). W treści wskazanego orzeczenia TK 

uznał za niezgodne z za niezgodny z art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji art. 41 § 1 w związku 

z art. 42 § 1 k.p.c. w zakresie, w jakim przepisy te dopuszczają rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego z 

powodu wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady 

Sądownictwa, w skład której wchodzą sędziowie wybrani na podstawie art. 9a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U.2019.84) Rzeczypospolitej Polskiej. 
466 Wyrok TK z 2.06.2020 r., P 13/19, OTK-A 2020, nr 45. W wyroku tym TK uznał, że art. 49 § 1 k.p.c w zakresie, 

w jakim dopuszcza rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości 

powołania sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa za 

niezgodny z art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
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orzeczenia TK w sprawach K 6/21 i K 7/21. Mimo występowania elementów, sugerujących 

ciągłość zakładanej przez Trybunał Konstytucyjny koncepcji relacji, bardziej dokładna analiza 

przeczy tego rodzaju ocenom. Odwołania do charakterystycznych dla dyskursu pluralizmu 

konstytucyjnego i kategorii dialogu nie wydają się zatem stanowić autentycznego elementu 

zakładanej przez TK koncepcji relacji. Wskazywane wcześniej – materialne i proceduralne – 

elementy interpretacji multicentrycznej, zostają w ramach linii orzeczniczej K 7/21 zostają de 

facto zastąpione elementami koncepcji suwerenistycznej, opartej na zasadniczo odmiennych 

założeniach. 

Ogólne założenia dotyczące charakteru relacji między porządkami prawnymi przyjęte 

przez TK w sprawach K 18/04, K 24/04, K 32/09, P 1/05, P 37/05, K 45/09 i K 33/12 oraz w 

sprawach P 13/19, P 22/ 19, Kpt 1/20, U 2/20, P 7/20, K 3/21, K 6/21 oraz K 7/21 wpisują się 

więc w całkowicie odmienne koncepcje. Rozstrzygnięcia wymaga, który z wariantów 

odpowiedzi na pytanie o charakter relacji między porządkami prawnymi, należy zatem przyjąć 

w ramach proponowanego modelu? Skoro, jak zgodnie twierdzą Dworkin i Hart, 

rozstrzygnięcie „trudnych spraw” w każdym przypadku wymaga odwołania do ogólnych racji 

usprawiedliwiających rozstrzygnięcie, wybór pomiędzy wariantem multicentrycznym i 

suwerenistycznym wymaga uzasadnienia. 

Rozbieżność obu linii orzeczniczych, wpisujących się w całkowicie odmienne warianty 

koncepcji relacji między porządkami prawnymi, nie pozwala postrzegać ich w kategoriach 

ciągłości. Przyjmując, iż pewne modyfikacje linii orzeczniczej stanowią normalne zjawisko w 

działalności sądów konstytucyjnych, należy dostrzec, iż w analizowanym przypadku dokonano 

wyboru koncepcji o całkowicie odmiennej treści. Dokonany zwrot nie ma więc charakteru 

„korekty kursu”, lecz reinterpretacji 8 i 9 Konstytucji, dokonanej bez zmiany wskazanych 

postanowień. Akceptując charakter art. 8 i art. 9 Konstytucji jako zasad ustrojowych, dokonaną 

zmianę także należałoby określić jako „ustrojową”. W nowej interpretacji wskazanych 

przepisów zachowane zostają składniki obecne w linii orzeczniczej K 18/04, wynikające z art. 

8 Konstytucji, przy całkowitym pominięciu elementów wywodzonych z treści art. 9. Jeżeli 

źródłem koncepcji w wariancie multicentrycznym był proces ważenia wartości art. 8 i 9, w 

wariancie suwerenistycznym jedna z „szal wagi” zostaje usunięta. Pierwszy problem, stojący 

na przeszkodzie akceptacji koncepcji wyrażonej w orzecznictwie TK w sprawach K 7/21 i 

pozostałych, stanowi skala dokonanej reinterpretacji standardu konstytucyjnego, która wydaje 

się przekraczać wskazywane przez S. Wronkowską „granice nierewolucyjnej zmiany ustawy 

zasadniczej”. 
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Przeciwko optyce przyjętej w sprawie K 7/21 przemawia argument, dotyczący jej 

skutków w sferze odpowiedzialności międzynarodowoprawnej państwa. Przyjęcie w sposób 

jednostronny założenia o „erozji zasady pierwszeństwa” oraz istnieniu „prawa do oporu”, w 

przypadku nieuwzględnienia wskazanej interpretacji przez inne uprawnione podmioty prawa 

międzynarodowego lub zewnętrzne instytucje, oznacza narażenie państwa na 

odpowiedzialność międzynarodowoprawną i jej konsekwencje. Argument przeciwko linii 

orzeczniczej K 7/21 wiąże się także z problemem legitymizacji Trybunału Konstytucyjnego w 

związku ze, wspominanymi już, szeroko podnoszonymi w doktrynie zastrzeżeniami 

dotyczącymi ukształtowania składu TK, w sposób pośredni rzutujący na legitymizację samych 

orzeczeń TK wydanych w nieprawidłowym składzie467. Interpretacja, która zakładałaby 

potraktowanie wypowiedzi TK w sprawach K 7/21 i innych, wymagałaby zatem znalezienia 

przekonującej odpowiedzi na powyższe zastrzeżenia – ich zignorowanie rzutowałoby bowiem 

na legitymizację przyjętej koncepcji relacji. Powyższe argumenty prowadzą do wniosku, iż jako 

odpowiedź na pytanie o charakter relacji między porządkami prawnymi w ramach szukanego 

modelu, należy potraktować interpretację przyjętą w ramach linii orzeczniczej K 18/04. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
467 Por. Redakcja EPS, Sprawozdanie z debaty w redakcji "Europejskiego Przeglądu Sądowego" pt. "Skutki 

wyroków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i 

Krajowej Rady Sądownictwa" (Warszawa, 17 XII 2019), EPS 2020, nr 1, s. 4-32, A. Grzelak, A. Sakowicz, Wymóg 
niezależności sądu krajowego jako element skutecznej ochrony sądowej (uwagi na tle wyroku TS z 19.11.2019 r. 

dla polskiego wymiaru sprawiedliwości), PiP 2020, nr 5, s. 59-77; M. Ziółkowski, op. cit., s. 71-95; A. 

Wyrozumska, Wyrok FTK z 5.05.2020 r. w świetle podobnych orzeczeń sądów innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, PiP 2020, nr 9, s. 58-61; A. Kozłowski, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

sprawie niezależności polskich sądów (sprawy połączone C-585/18, C-624/18, C-625/18) a konstytucyjny wymóg 

przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa międzynarodowego — implikacje, PPiA, 2020, 

120, Tom 1, s. 306 – 320; J. Barcik, Skuteczność procedur ochrony praworządności w Radzie Europy i jej 

państwach członkowskich, PiP 2019, nr 6, s. 55-72.; M. Mistygacz, W. Sitek, Skutki postanowienia Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8.04.2020 r., C-791/19 R, dotyczącego niezależności Izby Dyscyplinarnej 

Sądu Najwyższego dla postępowań dyscyplinarnych, PS 2020, nr 7-8, s. 7-23. 
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5. Wnioski. Kształt koncepcji relacji między porządkami prawnymi 

 

Prowadzone rozważania pozwalają na sformułowanie konkluzji, dotyczących 

pierwszego elementu poszukiwanego modelu – koncepcji relacji między porządkami 

prawnymi, którą powinien kierować się polski sąd. 

Pierwszą grupę koncepcji podlegających badaniu stanowiły monizm i dualizm. Ze 

względu na cel, któremu przyjęta koncepcja relacji ma służyć, tj. ukierunkowanie sądu w 

rozstrzyganiu szczegółowych problemów interpretacyjnych, tradycyjne ujęcia monizmu i 

dualizmu okazują się niewystarczające. Powyższa konstatacja dotyczy monizmu i dualizmu 

zarówno w wariancie bardziej ambitnym – jako koncepcji roszczących sobie prawo do 

całościowego opisu, jak i w wariancie umiarkowanym – jako narzędzia klasyfikacji porządków 

prawnych do jednej z kategorii (monistyczne/dualistyczne). W drugim z wymienionych 

rozumień problematyczne okazuje się także jasne sklasyfikowanie polskiego porządku 

prawnego. Przyczyn dezaktualizacji monizmu i dualizmu należy upatrywać w przemianach, 

wiązanych ze skonstatowaniem sytuacji pluralizmu prawnego, tj. radykalnym poszerzeniem się 

pola interakcji między porządkami prawnymi oraz zwiększeniem ryzyka konfliktów 

normatywnych. Skala stojących przed sądami krajowymi wyzwań powoduje, iż monizm i 

dualizm nie sprawdzają się w roli źródeł dyrektyw interpretacyjnych i kolizyjnych. Wnioski, 

które można wyprowadzić z treści analizowanych koncepcji okazują się bowiem bądź niejasne, 

bądź zbyt ogólne. Weryfikacja możliwości włączenia monizmu lub dualizmu do budowanego 

modelu, jako wiodącej koncepcji relacji, daje więc jednoznacznie negatywny rezultat.  

Jednocześnie pewne składniki koncepcji monizmu i dualizmu wymagają zachowania 

dla potrzeb dalszych rozważań. W ten sposób należy potraktować ogólny schemat obu 

koncepcji – jako dotyczących relacji między systemami prawnymi (względnie częściami 

systemu). Monizm i dualizm pozwalają także zidentyfikować obszary, dla których wybór 

koncepcji ma istotne znaczenie, tj. (1) kwestię obowiązywania prawa międzynarodowego w 

prawie krajowym, (2) możliwość bezpośredniego stosowania norm prawa międzynarodowego 

(3) pytanie o reguły określające sposób interpretacji norm międzynarodowoprawnych w 

porządku krajowym oraz (4) kwestię hierarchii i reguł kolizyjnych. Odrzucając monizm i 

dualizmu jako takie, przyjęta w ramach modelu koncepcja relacji siłą rzeczy będzie zatem, 

korzystała z części dorobku tradycyjnych koncepcji. Podczas gdy zasadniczy schemat monizmu 

i dualizmu został potraktowany jako podstawa pytań służących na etapie koncepcyjnym (Jakie 
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porządki należy wyodrębnić? Jak charakteryzować ich relację?), zagadnienia obowiązywania i 

dopuszczalności bezpośredniego stosowania będą bezpośrednim przedmiotem rozważań 

rozdziału drugiego, dotyczącego zagadnień walidacyjnych, zaś kwestie sposobu interpretacji 

oraz rozstrzygania kolizji będą podlegały analizie w rozdziale trzecim, poświęconym etapowi 

derywacyjnemu wykładni. W przedstawionej perspektywie utrata przez monizm i dualizm 

zdolności eksplanacyjnej – nawet na potrzeby szukanego modelu – ma w istocie charakter 

częściowy. 

W świetle powyższych konstatacji, konieczne stało się skierowanie uwagi w stronę 

szerokiej i różnorodnej gamy nowych ujęć problemu relacji między porządkami prawnymi. 

Dalsze poszukiwania wymagały przyjęcia porządkujących założeń. Brak nowego paradygmatu, 

który trwale zastąpiłby monizm i dualizm wymusił bardziej eklektyczny, „mozaikowy” sposób 

działania, zmierzający do ustalenia, które z elementów badanych koncepcji mogą i powinny 

być zachowane, włączone i zaadaptowane na potrzeby poszukiwanego modelu. Jako punkt 

wyjścia, jak już wspomniano, potraktowano pytania: (1) jakie porządki prawne powinny 

podlegać wyodrębnieniu (2) jak charakteryzować łączące je relacje oraz (3) w jaki sposób 

należy postrzegać rolę sądu? Pytania te zostały postawione w lokalnym – polskim – kontekście.  

Odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań wymagała zbadania możliwości 

adaptacji dla potrzeb polskiego sądu ujęć posługujących się socjologicznym rozumieniem 

systemu prawnego. W tej grupie znalazły się koncepcje poszerzające spektrum 

wyodrębnianych porządków prawnych (w tym min. o lex mercatoria czy lex digitalis), jak i 

konstatujące zatarcie granicy między tradycyjnie wyodrębnianymi porządkami (jak GAL, 

prawo postnarodowe). Oba wymienione kierunki wymagały odrzucenia, ze względu na 

niemożliwość zakotwiczenia w obowiązującym prawie oraz brak oferty rozwiązania 

istniejących dylematów, przy poszerzeniu spektrum analizy o kolejne. Analiza argumentów 

konstytucyjnych i międzynarodowoprawnych prowadziła do wykluczenia możliwości 

skonstatowania fragmentaryzacji prawa międzynarodowego (w rozumieniu E. Całej-

Wacinkiewicz), tj. postrzegania tegoż prawa jako wielu odrębnych porządków. Wskazana 

argumentacja przeważyła także w odniesieniu do prawa UE, cechującego się relatywnie 

najwyższym poziomem autonomii względem prawa międzynarodowego. Ostateczna 

odpowiedź na pytanie o to, jakie porządki powinny podlegać wyodrębnieniu w ramach 

poszukiwanego modelu, wymagała więc opowiedzenia się za jednością prawa 

międzynarodowego jako lex generalis i względnym rozumieniem autonomii prawa unijnego 

postrzeganego w kategoriach lex specialis. 
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Ustalenie jaki porządki powinny podlegać wyodrębnieniu w ramach konstruowanego 

modelu kierowało uwagę na drugie z postawionych pytań, dotyczące sposobu 

charakteryzowania łączącej te porządki relacji. Jako podstawowe źródło rekonstrukcji 

polskiego standardu w powyższym zakresie potraktowano orzecznictwo Trybunału 

Konstytucyjnego. Analizie zostało poddanych kilka istotnych grup koncepcji, posiłkując się 

podziałem zaproponowanym przez D. Halberstama. Niektóre spośród badanych ujęć 

charakteryzowały stosunek między porządkami prawnymi w kategoriach skłaniających się ku 

hierarchii, w różny sposób lokując wyższy poziom owej hierarchii (nowy suwerenizm, 

koncepcje A. A. Cançado Trindade), bądź bardziej heterarchicznych, nakierowanych na 

kooperację i poszukiwanie rozwiązań sytuacji konfliktowych (np. koncepcje M.P. Maduro, M. 

Kumma, A. Peters).  

Konfrontacja opisanego spektrum poglądów z interpretacją prezentowaną w 

orzecznictwie TK doprowadziła do wyróżnienia dwóch, skrajnie różnych wizji relacji między 

porządkami prawnymi – wariantu multicentrycznego aprobowanego w orzecznictwie TK m.in. 

w sprawie K 18/04 oraz wariantu suwerenistycznego najpełniej wyrażonym w sprawie K 7/21. 

Fakt, iż założenia obu interpretacji sięgają korzeniami przeciwnych sobie koncepcji, 

uniemożliwiał skonstatowanie ciągłości i spójności przyjętej interpretacji, co skutkowało 

koniecznością dokonania rozstrzygnięcia, która z interpretacji powinna podlegać włączeniu do 

budowanego modelu. Posiłkując się (podzielanym zarówno przez H. L. A. Harta, jak i R. 

Dworkina) założeniem, zgodnie z którym w trudnych przypadkach interpretacji, o 

rozstrzygnięciu powinny decydować istotne dla porządku prawnego argumenty, rozstrzygnięto 

na rzecz linii orzeczniczej K 18/04. O takim przesądzeniu zdecydowały racje dotyczące (1) 

istotnych zastrzeżeń dotyczących składu TK przekładających się na legitymizację orzeczeń w 

ramach linii K 7/21, (2) niedopuszczalności dokonanej reinterpretacji standardu 

konstytucyjnego w kierunku prowadzącym do pominięcia znaczenia art. 9 Konstytucji oraz (3) 

wynikającego z przyjętych w ramach linii K 7/21 założeń, ryzyka ponoszenia przez RP 

odpowiedzialności w sferze prawa międzynarodowego. Wskazanych obciążeń pozbawiony jest 

wariant multicentryczny przyjęty przez TK w ramach linii K 18/04. 

Co jednak istotniejsze, wariant multicentryczny stanowi najbardziej adekwatną i 

kompleksową odpowiedź na wynikające z pluralizmu prawnego wyzwania, przed którymi 

stawiane są polskie sądy. Proponowane w ramach linii orzeczniczej K 18/04 ujęcie charakteru 

relacji między porządkami prawnymi w najdalej idącym zakresie minimalizuje ryzyko 

nieusuwalnej kolizji, dając największe szanse na łączne stosowanie prawa krajowego, 
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międzynarodowego (w tym unijnego), przy zachowaniu zgodności z normami każdego z 

porządków. Przyjęta w ramach linii K 18/04 interpretacja pozwala na sformułowanie 

jednoznacznych dyrektyw interpretacyjnych, którymi powinny kierować się polskie sądy 

postawione wobec ryzyka międzysystemowych kolizji. Dyrektywy te nakazują traktować 

rozstrzygnięcie o pierwszeństwie normy konstytucyjnej nad normą międzynarodowoprawną 

jako ultima ratio. W przyjętym ujęciu rozstrzygnięcie hierarchiczne, skutkujące deliktem 

międzynarodowoprawnym nie może być zatem całkowicie wykluczone. Tego rodzaju 

możliwość ma jednak przede wszystkim „awaryjny” charakter, zastrzeżony dla sytuacji, w 

których sprzeczność z podstawowymi konstytucyjnymi wartościami ma charakter oczywisty, 

przypominający przypadek rozważany przez sędziego J. J. Robertsa w sprawie Medellin. 

Sytuacja nieusuwalnej kolizji, w której RP narusza swoje zobowiązania, postrzegana jest jako 

nieakceptowalna, wymagająca pilnej interwencji ustawodawcy – czego symbol stanowi 

zastosowana przez TK w sprawie K 18/04 formuła „trzech wyjść”. W celu uniknięcia 

analizowanego scenariusza sąd obowiązany jest dokonać wykładni uwzględniającej wspólną 

aksjologię Konstytucji i prawa międzynarodowego, włącznie z unijnym (element materialny) 

oraz wykorzystać wszystkie proceduralne możliwości służące zapobieżeniu, wyeliminowaniu 

lub złagodzeniu skutków kolizji (element proceduralny). 

Sumując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że koncepcja relacji podlegająca 

włączeniu do budowanego modelu odpowiada na pierwsze z dwóch, postawionych uprzednio 

pytań, tj.: (1) jakie porządki prawne powinny podlegać wyodrębnieniu oraz (2) jak 

charakteryzować łączące je relacje. Koncepcja relacji powinna zatem wyróżniać jedynie dwa 

porządki prawne – prawo krajowe i międzynarodowe, traktując prawo unijne jako lex specialis, 

charakteryzując relacje między tymi porządkami zgodnie z, zrekonstruowaną powyżej, 

interpretacją multicentryczną. Odpowiedź na trzecie z postawionych pytań – dotyczące funkcji 

polskiego sądu w warunkach pluralizmu prawnego – stanowi w istocie syntezę powyższych 

wniosków, przełożenie konkluzji sformułowanych z perspektywy przedmiotowej (zbiorów 

norm prawnych) na perspektywę podmiotową. Funkcje konstytucyjna, 

międzynarodowoprawna i unijna polskiego sądu powinny być postrzegane jako 

komplementarne, zaś pojawiające się konflikty obowiązków wynikających z poszczególnych 

ról – jako możliwe do opanowania. 

Tak ujęta koncepcja relacji między porządkami prawnymi, jako pierwszy składnik 

modelu, wymaga więc potraktowania jako punkt wyjścia w dalszych rozważaniach.  
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Rozdział II 

Etap walidacyjny. Status prawa międzynarodowego i unijnego w 

polskim porządku prawnym 

 

1. Uwagi wprowadzające 

 

Drugi etap rozważań w ramach poszukiwanego modelu dotyczy pytań o status prawa 

międzynarodowego (w tym unijnego) w polskim porządku prawnym. Status rozumiany jest w 

tym kontekście jako cecha (zestaw cech), wyznaczających samą możliwość i dostępne sposoby 

stosowania wskazanych norm w polskim porządku prawnym. Zasadniczy problem niniejszego 

rozdziału dotyczy przesłanek, za pomocą których status norm prawa międzynarodowego w 

polskim porządku prawnym jest różnicowany.  

Kwestie walidacyjne stanowią jeden z obszarów, w którym dokonały się 

charakteryzowane w poprzednim rozdziale zmiany związane z dezaktualizacją tradycyjnych 

wersji monizmu i dualizm. Stawiane przez monizm i dualizm pytania wydają się jednak w 

znacznej mierze tożsame. Czy prawo międzynarodowe powinno być postrzegane jako 

obowiązujące w tej samej przestrzeni co prawo krajowe, czy też jako „zewnętrzne”, 

funkcjonujące na innej płaszczyźnie i podlegające ścisłej reglamentacji w zakresie możliwych 

form oddziaływania na stosowanie prawa? Postawione powyżej w sposób ogólny pytanie, 

znajduje bezpośrednie przełożenie na kategorie, w ramach których tradycyjnie dyskutowany 

jest status źródeł prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym, tj. kwestię 

obowiązywania oraz dopuszczalności bezpośredniego stosowania poszczególnych kategorii 

norm prawa międzynarodowego.  

W literaturze przedmiotu status źródeł prawa międzynarodowego w polskim porządku 

prawnym analizowany jest więc przez pryzmat pytań, czy normy zeń pochodzące: (1) stanowią 

część krajowego porządku prawnego, (2) mogą podlegać bezpośredniemu stosowaniu468. Na 

tej podstawie należy wyróżnić zatem dwie przesłanki, służące ocenie statusu prawa 

                                                             
468 W tym kierunku zmierzają rozważania, cytowanych w wielu miejscach pracy, przedstawicieli dogmatyki prawa 

konstytucyjnego i międzynarodowego, rozważających właśnie możliwość uznania, iż inne źródła prawa 

międzynarodowego niż ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią część krajowego porządku prawnego, 

zostały włączone do katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Równie często rozważana jest kwestia 

miejsca źródeł prawa międzynarodowego w hierarchii źródeł prawa krajowego, w niniejszej pracy rozważana w 

ramach rozdziału trzeciego. 
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międzynarodowego, tj. przesłankę obowiązywania (włączenia do porządku krajowego) oraz 

dopuszczalności bezpośredniego stosowania. Kształt przesłanek (dalej zamiennie: kryteriów, 

konstrukcji) walidacyjnych wynika oczywiście z doktrynalnych interpretacji postanowień 

Konstytucji i odpowiednich norm prawa międzynarodowego. Dyskurs dotyczący statusu źródeł 

prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym wydaje się jednak obciążony 

szeregiem niejasności, funkcjonujących równolegle sprzecznych interpretacji oraz istotnych 

pominięć, co skłania do podjęcia próby jego całościowej krytycznej oceny. 

Krytyczną ocenę stosowanych przesłanek uzasadnia także przyjęta w rozdziale 

pierwszym koncepcja relacji między porządkami prawnymi. Koncepcja ta niewątpliwie sprzyja 

otwarciu na prawo międzynarodowe i osłabieniu roli charakterystycznego dla dualizmu 

przeciwstawienia „wewnętrznego” prawa krajowego „zewnętrznemu” prawu 

międzynarodowemu. Taki kierunek interpretacji podpowiada w szczególności charakter 

wzajemnego stosunku porządków prawnych, ujmowany w ramach linii orzeczniczej K 18/04 

w kategoriach multicentryczności. Jak zauważa A. Bator: 

„Tak też chyba rozumieć można „multicentryczność pojawiającą się na tle współistnienia 

prawa wspólnotowego i prawa krajowego”, tj. jako „rzeczywistości, która dotyczy podziału 

kompetencji quoad usum”. Jednak w wyniku takiego podziału – i tak rozumianej 

multicentryczności – powstaje tylko zróżnicowanie źródeł prawa. Te odmienne źródła służą 

jednak budowaniu „jednolitego corpus iuris jako prawa państwa członkowskiego” Z tego 

rozszerzonego zasobu rekonstruować można już nie „normy prawa europejskiego” lub „normy 

krajowe”, ale po prostu normy prawne – normy stanowiące łącznie system prawny już bez 

opatrywania go jakimkolwiek atrybutem specyfikującym.”469.  

Gdyby powyższy obraz – norm pochodzących z wielu źródeł kształtujących wynik 

wykładni na równych zasadach – chcieć odnieść także do prawa międzynarodowego sensu 

stricte, podstawową barierę stanowiłoby właśnie zróżnicowanie statusu poszczególnych źródeł 

w polskim porządku prawnym. Fakt, iż status poszczególnych źródeł prawa 

międzynarodowego nie jest identyczny ze statusem źródeł prawa krajowego, a w rezultacie, iż 

sądy mogą nie dysponować w ogóle możliwością zastosowania odpowiednich norm lub też, że 

                                                             
469 Pogląd A. Batora wypowiedziany kontekście możliwości zastosowania derywacyjnej koncepcji wykładni do 

interpretacji prawa unijnego, wydaje się mieć znacznie szersze zastosowanie dla całości problematyki 

rozstrzygnięć walidacyjnych – dotyczących statutu prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym, zob. 

A. Bator, O adekwatności założeń derywacyjnej koncepcji wykładni do badań nad interpretacją prawa Unii 

Europejskiej, SPP 2015, 2(10), s. 17. W tym kontekście por. także: A. Godek, Zastosowanie derywacyjnej 

koncepcji wykładni prawa do rozstrzygania spraw ze stosowaniem przepisów unijnych, RPEiS, rok LXXIII, zeszyt 

1, 2011, s. 21-39. 
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ich zastosowanie jest możliwe jedynie w sposób pośredni, może okazać się źródłem problemu. 

Z punktu widzenia prawa międzynarodowego bez znaczenia pozostaje bowiem powód 

naruszenia normy międzynarodowej. Nie jest istotne, czy sąd krajowy naruszył prawo 

międzynarodowe z powodu przyznania pierwszeństwa prawu krajowemu, czy też dlatego, że 

w ogóle nie mógł zastosować normy międzynarodowej. Dokonany wybór w zakresie sposobu 

różnicowania statusu prawa międzynarodowego – kształtu przesłanek walidacyjnych – w 

bezpośredni sposób rzutuje zatem na ryzyko kolizji. 

Pierwszy cel niniejszego rozdziału stanowi więc odpowiedź na pytanie: czy w 

warunkach pluralizmu prawnego stosowane dziś konstrukcje walidacyjne sprawdzają się w 

swojej roli? Krytyczna analiza przesłanek obowiązywania i dopuszczalności bezpośredniego 

stosowania będzie prowadzona z punktu widzenia dwóch – niekontrowersyjnych – kryteriów, 

którym badane konstrukcje powinny odpowiadać. Po pierwsze, zbadania wymaga czy 

przesłanki te pozwalają w sposób niebudzący wątpliwości ustalić status źródeł prawa 

międzynarodowego (problem jednoznaczności) oraz, po drugie, czy obejmują one wszystkie 

elementy wpływające na wynik sądowej interpretacji (problem kompletności). W jakim 

zakresie przesłanki te wymagają zaś – w ramach wyznaczonych treścią norm konstytucyjnych 

i międzynarodowoprawnych – odrzucenia, modyfikacji lub rozwinięcia? Odpowiedź na 

powyższe pytania pozwoli zrealizować drugi cel niniejszego rozdziału. Wnioski z krytycznej 

analizy jednoznaczności i kompletności przesłanki obowiązywania i dopuszczalności 

bezpośredniego stosowania przybiorą formę kolejnego elementu poszukiwanego modelu –

alternatywnej propozycji ujęcia statusu prawa międzynarodowego w polskim porządku 

prawnym. 

Dla zakresu analizy istotna będzie różnica rodzaju problemów charakterystycznych dla 

prawa międzynarodowego sensu stricte i prawa UE. Podczas gdy w przypadku lex generalis 

prawa międzynarodowego główny problem wydaje się stanowić brak wspólnego standardu, w 

ramach lex specialis prawa unijnego, przeciwnie – standard ten jest ujednolicony i silnie 

skonkretyzowany. Standard unijny, który jest już przedmiotem bogatej literatury, będzie więc 

rekonstruowany w niezbędnym zakresie, głównym celem analizy staną się natomiast źródła 

klasycznego prawa międzynarodowego. 

Biorąc pod uwagę przyjęte założenia dotyczące charakteru relacji między porządkami 

prawnymi, kierunek poszukiwań w ramach modelu będzie wyznaczać wykorzystana przez A. 

Batora metafora wspólnego corpus iuris. Kształt przesłanek walidacyjnych w istocie decyduje 

bowiem o tym, czy ów obraz może mieć rację bytu, tj. czy konkretne normy 
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międzynarodowoprawne mogą współtworzyć podstawę sądowego rozstrzygnięcia na tych 

samych zasadach, co normy krajowe, zwiększając szanse zachowania kruchej równowagi w 

łącznym stosowaniu prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego. Oceny z punktu 

widzenia jednoznaczności i kompletności wymaga pierwsza z przesłanek – obowiązywania w 

porządku krajowym (zamiennie: „włączenia do porządku krajowego” lub w skrócie 

„obowiązywania”). 

 

 

2. Obowiązywanie w porządku krajowym 

 

Pierwsza z analizowanych przesłanek, określających status prawa międzynarodowego, 

wywodzi się z pojęcia obowiązywania. Obowiązywanie normy w – podstawowym dla 

praktyki470 – sensie systemowym oznacza przede wszystkim tyle, iż określona norma została w 

sposób prawidłowy wprowadzona do systemu prawa i nie została derogowana471. W tym 

znaczeniu obowiązywanie postrzegane jest więc jako właściwość definiująca prawo jako takie, 

odróżniająca normy prawne od innych kategorii norm społecznych i ściśle powiązana z 

pojęciem formalnych źródeł prawa. Obowiązywanie w powyższym sensie stanowi oczywisty 

warunek skuteczności każdej normy prawnej, co powoduje, że poddawanie w wątpliwość 

wskazanej przesłanki może wydawać się pozbawione sensu.  

Opisane jednolite pojęcie obowiązywania, już w ramach dyskusji monizm-dualizm, 

uległo jednak swego rodzaju „rozwarstwieniu”, wynikającemu z interakcji dwóch rodzajów 

obowiązywania, co skutkowało pojawieniem się nowego typu pytań: jakie skutki w porządku 

X wywiera obowiązywanie w porządku Y lub też: czy dla skuteczności norm obowiązujących 

w porządku X niezbędne jest ich obowiązywanie także w porządku Y? W warunkach 

pluralizmu prawnego postrzeganie „obowiązywania” stało się jeszcze bardziej złożoną kwestią. 

Pytanie o to, czy obowiązywanie w porządku krajowym pozwala sądom w sposób 

jednoznaczny i kompletny ocenić status prawa międzynarodowego, wymaga więc zbadania.  

 

                                                             
470 W. Lang., J. Wróblewski , S. Zawadzki, Teoria państwa…, s. 464. 
471 A. Bator, Systemowe obowiązywanie normy [w:] Wprowadzenie do nauk prawnych Leksykon tematyczny, red. 

A. Bator, Warszawa 2010, s. 141. Autor wskazuje dodatkowo także na wymóg niesprzeczności z innymi normami 

merytorycznymi.  
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A. Jednoznaczność – paradoks uregulowania konstytucyjnego 

 

W polskim porządku prawnym do kwestii statusu prawa międzynarodowego po raz 

pierwszy w tak kompleksowy sposób odniesiono się w treści Konstytucji z 1997 r. Historycznie 

pionierski charakter regulacji Konstytucji z 1997 r., sprawia że analiza wcześniejszych 

uregulowań zachowuje ograniczoną przydatność472. Wcześniejsze ustawy zasadnicze, tj. 

Konstytucja marcowa z 1921 r. Konstytucja PRL z 1952 r. oraz tzw. Mała Konstytucja z 1992 

r., odnosiły się bowiem wyłącznie do kompetencji do ratyfikacji umów międzynarodowych473. 

Kwestii źródeł prawa poświęcono cały rozdział trzeci Konstytucji. Mimo tak kompleksowego 

charakteru regulacji, pytanie o to które ze źródeł prawa międzynarodowego obowiązują w 

polskim porządku prawnym (w przytoczonym na wstępie podstawowym rozumieniu 

obowiązywania jako warunku skuteczności), okazuje się niełatwe. 

Paradoksalny sposób uregulowania wskazanej kwestii w treści Konstytucji z 1997 r. 

wynika z faktu, iż w rozdziale pierwszym, wśród zasad ustrojowych, zawarto normę art. 9 

zobowiązującą do przestrzegania całości wiążącego państwa prawa międzynarodowego, a więc 

lege non distinguente wszystkich jego źródeł, jednocześnie w treści rozdziału trzeciego 

pomijając niemal wszystkie źródła prawa międzynarodowego474. Przedstawiony sposób 

unormowania statusu prawa międzynarodowego w porządku krajowym bywa oceniany 

pozytywnie. Według B. Liżewskiego zastosowane rozwiązanie jest bardzo zręcznym wyjściem 

z sytuacji, gdyż treść art. 9 Konstytucji obejmuje źródła pozaumowne, które w innym 

                                                             
472 Tak samo P. Sarnecki, Komentarz do art. 9, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II, 

red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, s. 325. 
473 Por. art. 49 ustawy z dnia 17 marca 1921 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 44, poz. 267), art. 

25 ust. 1 pkt 7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 

r. (Dz. U. Nr 33, poz. 232), art. 33, art. 28 ust. 2 ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o 

wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 

samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późn. zm.). Taki stan rzeczy niewątpliwie utrudniał 

wypracowanie spójnej koncepcji obowiązywania prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym. W 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego model Konstytucji z 1952 r. był charakteryzowany 

jako monistyczny i cechował się między innymi włączeniem umów międzynarodowych do krajowego porządku 
prawnego por.: uchwała TK z 30.11.1994 r., W 10/94, OTK 1994, nr 2, poz. 48., wyrok NSA z 4.11.2010 r., II 

OSK 1824/09, LEX nr 746817; wyrok NSA z 23.04.2010 r., II OSK 565/09, LEX nr 1110292; postanowienie SN 

z dnia 3 lutego 2009 r., IV KK 367/08, OSNKW 2009/6/46. Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny 

obowiązywanie w polskim nie było koncepcyjnie możliwe. Według C. Berezowskiego obowiązywanie prawa 

międzynarodowego w porządku krajowym było wówczas koncepcyjnie niemożliwe, możliwe było jedynie jego 

stosowanie, zob. C. Berezowski, Wzajemny stosunek prawa międzynarodowego i prawa krajowego, PiP 1964, nr 

8-9, s. 218-220. 
474 W tej grupie należy wskazać na zwyczaj międzynarodowy, zasady ogólne wskazane w art. 38 ust 1 lit c Statutu 

MTS, akty jednostronne oraz częściowo ujęte w art. 91 ust. 3 uchwały prawotwórcze organizacji 

międzynarodowych). 
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przypadku nie mogłyby stanowić podstawy orzekania475. To jednak właśnie „możliwość 

stanowienia podstawy orzekania” bynajmniej nie jest oczywista, w sytuacji gdy podstawowe 

założenie koncepcji zamkniętego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego zakłada, 

o czym będzie mowa, że stosowaniu mogą podlegać jedynie źródła włączone do tegoż katalogu. 

Wskazany paradoks stanowi więc problem z punktu widzenia jednoznaczności 

przesłanki obowiązywania. Obie konstrukcje normatywne, tj. regulacja rozdziału trzeciego 

Konstytucji i zasada przestrzegania prawa międzynarodowego z jej art. 9 sugerują rozbieżne 

kierunki interpretacji. Spektrum możliwości sięga od uznania, iż rozdział III jako lex specialis 

wobec art. 9 w sposób wyłączny określa, które ze źródeł prawa międzynarodowego mogą mieć 

jakiekolwiek znaczenie w procesie sądowego stosowania prawa, pozbawiając znaczenia 

wszystkie źródła tam niewskazane (dalej jako: „interpretacja a contrario”), aż po przyjęcie, iż 

art. 9 oznacza rozszerzenie katalogu źródeł prawa międzynarodowego i włączenie do porządku 

prawnego całości „wiążącego prawa międzynarodowego” (dalej: „interpretacja poszerzająca 

katalog źródeł prawa”).  

Konsekwencje przyjęcia interpretacji a contrario dla statusu tzw. pozaumownych 

źródeł prawa międzynarodowego, jak i umów nieratyfikowanych, są daleko idące. Ich 

egzemplifikację może stanowić uzasadnienie wniosku w sprawie K 12/17 o zbadanie zgodności 

z Konstytucją przepisu art. 11037 pkt 2 oraz 1113 kodeksu postępowania cywilnego476. Jak 

wywodzono we wniosku: 

„Zarówno w konstytucyjnym zbiorze źródeł prawa (art. 87), jak i winnych miejscach 

Konstytucji RP, normy zwyczaju międzynarodowego nie są określone jako normy 

obowiązujące na terytorium Polski ani jako normy mające pierwszeństwo przed normami 

ustawowymi. Jedynie konwencje międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie, mają pierwszeństwo stosowania przed polskim ustawodawstwem i to z 

zastrzeżeniem, że obu sprzecznych aktów nie da się pogodzić (art. 91 ust. 2). Tym samym 

zobowiązanie konstytucyjne wynikające z art. 9 odnośnie zwyczaju międzynarodowego, 

należy raczej rozumieć jako wiążące jedynie w sferze prawa międzynarodowego. Tym 

samym normy zwyczaju międzynarodowego nie obowiązują bezpośrednio w porządku 

wewnętrznym Polski. (podkr. własne).”477.  

                                                             
475 B. Liżewski, Prawo międzynarodowe …, s. 158. 
476 Wniosek z dnia 26 października 2017 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją, sygn. akt K 12/17. 
477 Ibidem, s. 8 i 9. 
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W powyższym ujęciu wpisującym się w interpretację a contrario zobowiązanie z art. 9 

Konstytucji przedstawiane jest więc jako „zewnętrzne”, mające charakter głównie 

deklaratywny, skierowane raczej do ustawodawcy niż do sądu. Zasada przestrzegania prawa 

międzynarodowego i koncepcja zamkniętego katalogu źródeł prawa pozostają więc ściśle ze 

sobą związane. Ustalenie, jaki status w polski porządku prawnym posiada większość źródeł 

prawa międzynarodowego, wymaga jakiejś formy pogodzenia art. 9 Konstytucji oraz koncepcji 

zamkniętego katalogu źródeł prawa.  

Ocena pierwszej z badanych przesłanek walidacyjnych jako spełniającej wymagany w 

ramach proponowanego modelu wymóg jednoznaczności – pozwalającej sądom odpowiedzieć 

na podstawowe pytania dotyczące statusu źródeł prawa międzynarodowego – wymaga zatem 

bardziej dokładnego przyjrzenia się obu konstrukcjom i sprawdzenia, czy możliwa jest jakaś 

forma kompromisowej interpretacji którejś z nich, która przecięłaby istniejące wątpliwości 

dotyczące obowiązywania prawa międzynarodowego w porządku krajowym. 

 

i. Koncepcja zamkniętego katalogu prawa powszechnie obowiązującego 

 

W pierwszej kolejności rekonstrukcji wymaga przyjęte rozumienie koncepcji 

zamkniętego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Co do podstawowych tez, 

opisujących system źródeł prawa w polskim porządku prawnym w doktrynie i judykaturze, 

wydaje się panować konsensus. Zgodnie z dominującym poglądem, twórcy Konstytucji 

opowiedzieli się za pozytywistyczną koncepcją prawa uznającą za prawo wyłącznie prawo 

stanowione478. Powszechnej aprobaty nie znalazła interpretacja prawnonaturalna, której 

podstaw można upatrywać w przepisie art. 30 Konstytucji, wskazującym na „przyrodzoną i 

niezbywalną godność człowieka jako źródło wolności i praw człowieka i obywatela”479. 

 Elementem wskazanego konsensusu wydaje się także założenie o zamkniętym 

charakterze katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. W wyroku w sprawie K 25/99 

Trybunał Konstytucyjny w sposób dość kategoryczny uznał, iż ustawodawca konstytucyjny: 

„(…) w sposób w pełni zamierzony i jednoznacznie wyrażony, przyjął w konstytucji 

                                                             
478 M. Wiącek, Komentarz do art. 87 Konstytucji w Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, red. M. 

Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 61. 
479 B. Banaszak, Komentarz do art. 87 Konstytucji, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 

2009, s. 501. 



 

132 
 

przedmiotowo i podmiotowo zamknięty system źródeł prawa powszechnie obowiązującego”480. 

W tym ujęciu zarówno krąg podmiotów stanowiących prawo powszechnie obowiązujące, jak i 

możliwych form aktów jest ograniczony do wyraźnie wskazanych w tekście Konstytucji.  

Podział źródeł prawa ma tym samym charakter rozłączny. Akt nienależący do prawa 

powszechnie obowiązującego w najlepszym wypadku może posiadać status prawa wewnętrznie 

obowiązującego, tj. wiążącego jedynie podmioty pozostające w stosunku podległości 

organizacyjnej. Taki akt może zatem zawierać normy wiążące tylko podmioty podlegające 

organowi, który ów akt wydał, nie może natomiast być natomiast podstawą decyzji wobec 

obywateli481. Jak wyraził to Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 

sierpnia 2006 w sprawie II FSK 836/05: „(…) sytuację prawną obywatela można regulować 

jedynie w drodze aktów prawa powszechnie obowiązującego”482. Jedynie akty prawa 

powszechnie obowiązującego mogą stwarzać uprawnienia i obowiązki lub przyznawać 

kompetencje dowolnym adresatom, niezależnie od kryterium podległości organizacyjnej483. 

Pewne rozbieżności w stanowisku doktryny dotyczą zawartości katalogu źródeł prawa 

powszechnie obowiązującego. W wariancie węższym zalicza się do niego jedynie elementy 

enumeratywnie wymienione w art. 87 Konstytucji, tj. Konstytucję, ustawy, ratyfikowane 

umowy międzynarodowe rozporządzenia oraz (na obszarze działania organów, które te akty 

ustanowiły) akty prawa miejscowego, zaś w szerszym ujęciu także elementy wskazane w 

innych przepisach Konstytucji, w tym: układy zbiorowe pracy, Regulaminy Sejmu i Senatu, 

rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy czy prawo wtórne UE484. Inaczej niż w przypadku 

aktów prawa powszechnie obowiązującego, przyjmuje się, iż katalog źródeł prawa 

wewnętrznie obowiązującego ma charakter otwarty, co w praktyce oznacza zaliczenie w jego 

poczet wszystkich źródeł prawa nieuznanych za powszechnie obowiązujące485. W 

konsekwencji do źródeł prawa powszechnie obowiązującego a contrario nie są więc zaliczane 

zarówno nieratyfikowane umowy międzynarodowe, jak i wszystkie pozaumowne źródła prawa 

międzynarodowego . 

                                                             
480 Wyrok TK z 28.06.2000 r., K 25/99, OTK 2000, nr 5, poz. 141. 
481 L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2016, s. 145; W. Płowiec, Koncepcja aktu prawa 

wewnętrznego w Konstytucji RP, Poznań 2006, s. 76. 
482 Wyrok NSA z 25.08.2006 r., II FSK 836/05, LEX nr 254975. 
483 M. Wiącek, Komentarz do art. 87 Konstytucji w Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, red. M. 

Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 66. 
484 Ibidem, s. 67. 
485 Wyrok TK z 1.12.1998 r., K 21/98, OTK 1998, nr 7, poz. 116. 
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Niemal powszechnie akceptowane założenia dotyczące źródeł prawa w polskim 

porządku prawnym obejmują zatem: (1) wykluczenie elementów prawnonaturalnych, (2) 

dualizm i rozłączny charakter typów źródeł prawa – powszechnie i wewnętrznie 

obowiązującego, (3) spośród których katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego 

pozostaje zamknięty (4), zaś źródeł prawa wewnętrznie obowiązującego – otwarty (5). Mimo 

pewnych rozbieżności, co do zasady, poza sporem jest także zawartość katalogu źródeł prawa 

powszechnie obowiązującego. 

Powyższe odczytanie koncepcji zamkniętego katalogu źródeł prawa nie jest wolne od 

krytyki486. Jako silnie zakorzenia w założeniach pozytywizmu prawnego i tradycyjnej 

dogmatyki prawniczej, koncepcja podlega krytyce między innymi z perspektywy realizmu 

prawniczego. W tym kontekście jak zauważa L. Morawski koncepcja jest: „(…) nazbyt 

symplicytsyczna – by oddać złożoność i bogactwo materiałów, z których korzystają sądy i inne 

instytucje stosujące prawo przy podejmowaniu decyzji”.487. Tego rodzaju „zewnętrzna” 

krytyka, dotycząca zbytniego uproszczenia konstrukcji zamkniętego katalogu źródeł prawa, 

wydaje się stanowić cenny trop także „wewnątrz” perspektywy dogmatycznej – również w 

kontekście pomijania oddziaływania prawa międzynarodowego. 

Szeroką syntezę krytycznych argumentów dotyczących spójności doktryny 

zamkniętego katalogu źródeł prawa przedstawia M. Pichlak. Autor ten dowodzi, iż koncepcja 

nie wynika bezpośrednio z postanowień Konstytucji z 1997 r., a nawet jest na ich gruncie 

wątpliwa, stanowiąc raczej dzieło praktyki prawniczej. Oba podstawowe założenia koncepcji, 

zamknięty charakter katalogu, jak i rozłączność podziału na prawo powszechnie i wewnętrznie 

obowiązujące okazują się dyskusyjne. M. Pichlak zwraca uwagę, iż założenie o zupełnym i 

rozłącznym charakterze podziału źródeł488 komplikuje m.in. niejasny, mieszany status układów 

zbiorowych pracy, Regulaminu Sejmu i Senatu czy aktów mających charakter wzorców 

                                                             
486 Z pozycji teorii prawa zob. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa, Warszawa 2003, s. 

242 i nast. Jak stwierdza autor: „Jeśli jednak przyjmiemy bardziej realistyczną postawę i uznamy otwarcie tezę, 

że we współczesnych systemach prawnych pojęcie prawa nie wyczerpuje się w pojęciu tekstów prawnych, to tym 
samym musimy poddać rewizji pozytywistyczną doktrynę formalnych źródeł prawa, ponieważ stała się ona nazbyt 

symplicytsyczna – by oddać złożoność i bogactwo materiałów, z których korzystają sądy i inne instytucje stosujące 

prawo przy podejmowaniu decyzji”, Ibidem, s. 242). W sposób całościowy koncepcję zamkniętego katalogu źródeł 

prawa na gruncie Konstytucji z 1997 r. krytyce poddaje M. Pichlak zob. M. Pichlak, Zamknięty system źródeł 

prawa Studium instytucjonalizacji dyskursu prawniczego, Wrocław 2013. Z punktu widzenia dogmatyki prawa 

konstytucyjnego, w ocenie M. Masternak-Kubiak, konstytucyjny katalog źródeł prawa pozostaje zamknięty 

wyłącznie w odniesieniu do źródeł prawa stanowionego, dopuszcza jednak także inne niż prawo stanowione formy 

tworzenia prawa, M. Masternak-Kubiak, Przestrzeganie prawa …, s. 226. 
487 L. Morawski, Główne problemy …, s. 242. 
488 Ibidem, s. 135. 
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umownych jak Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych S.A489. Dla cechy zamkniętości 

problematyczny okazuje się przypadek aktów prawa miejscowego, których zbiór ulega 

zamknięciu dopiero na poziomie ustawowym, czy – właśnie – charakter źródeł prawa unijnego 

i międzynarodowego490. 

Mimo pewnych luk i niedoskonałości rygorystycznego rozumienia koncepcji 

zamkniętego katalogu źródeł prawa, nawet krytycy koncepcji nie opowiadają się jednak za jej 

całkowitym odrzuceniem, a więc „otwarciem” katalogu źródeł prawa491. Przeciwko takiej 

możliwości przemawiają zarówno bardzo silny konsensus wokół koncepcji, jak i jej 

niewątpliwe zalety. Koncepcja jest niemal jednoznacznie aprobowana w doktrynie i silnie 

ugruntowana w orzecznictwie sądowym. Jej porzucenie stanowiłoby więc daleko idącą 

reinterpretację standardu konstytucyjnego o potencjalnie niebezpiecznych konsekwencjach. W 

odniesieniu do źródeł prawa krajowego zalety koncepcji stanowią – właśnie – jednoznaczność 

i kompletność. Klarowne i wyczerpujące rozróżnienie aktów, na te które mogą i które nie mogą 

być podstawą nałożenia na jednostkę obowiązków może stanowić ochronę przed arbitralnym 

działaniem władzy publicznej. Atuty koncepcji są więc trudne do przecenienia. 

Akceptacja założeń koncepcji oznacza jednak, że niezaliczone wprost do katalogu 

źródeł prawa pozaumowne źródła prawa międzynarodowego i umowy nieratyfikowane tertium 

non datur muszą zostać uznane za źródła prawa wewnętrznie obowiązującego – a więc 

„wiążącego podmioty podległe organizacyjnie organowi wydającemu akt”. Nieadekwatność 

powyższej charakterystyki dla źródeł prawa międzynarodowego, powstających w sposób 

zdecentralizowany na poziomie międzypaństwowym, wydaje się rażąca. Ujęcie charakteru 

wskazanych źródeł, które pozwoliłoby nadać im, zgodnie z art. 9 Konstytucji, skuteczność, 

pomimo niezaliczenia w poczet prawa powszechnie obowiązującego, wymagałoby jednak 

skonstatowania odrębnej, trzeciej kategorii, czyli zanegowania rozłączności podziału źródeł. 

Inaczej niż w przypadku źródeł prawa wewnętrznie obowiązującego, o których mowa w art. 93 

Konstytucji, tego rodzaju zabieg nie miałby umocowania w tekście ustawy zasadniczej. 

Jeszcze jedną możliwość, godzącą wymogi przestrzegania całości „wiążącego prawa 

międzynarodowego” z koncepcją zamkniętego katalogu źródeł prawa, stanowi wskazywana już 

interpretacja poszerzająca katalog źródeł prawa – zakładająca uznanie, że ustawodawca 

                                                             
489 T. Sójka, Komentarz do art. 28 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w Prawo rynku kapitałowego, 

red. T. Sójka, Warszawa 2015, s. 773-774. 
490 M. Pichlak, op. cit., s. 134. 
491 Ibidem, s. 26. 
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konstytucyjny w istocie implicite uwzględnił w katalogu źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego wszystkie źródła prawa międzynarodowego. Jak już wspominano, twórcy 

Konstytucji z 1997 r. celowo zrezygnowali jednak z zaliczenia do katalogu źródeł prawa 

powszechnie obowiązującego nieratyfikowanych umów międzynarodowych oraz 

pozaumownych źródeł prawa międzynarodowego, co potwierdza przebieg prac Komisji 

Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego492. Interpretacja Konstytucji ignorująca tak 

znaczący fakt, wydaje się więc w wysokim stopniu problematyczna. 

Bliższe spojrzenie na koncepcję zamkniętego katalogu źródeł prawa nie pozwala zatem 

przełamać dostrzeżonego wcześniej paradoksu i nie daje jasnych odpowiedzi na pytanie, w jaki 

sposób pogodzić jej treść z wynikającym z art. 9 Konstytucji obowiązkiem przestrzegania także 

tych źródeł prawa międzynarodowego, które nie zostały ujęte w treści art. 87 Konstytucji. 

Jednoznaczność przesłanki obowiązywania w dalszym ciągu staje więc pod znakiem zapytania. 

W tych okolicznościach konieczne staje się więc zbadanie sposobu rozumienia zasady 

przestrzegania prawa międzynarodowego. Gdyby bowiem okazało się, że – jak sugerują 

niektórzy – zasada z art. 9 Konstytucji wiąże państwo głównie „na zewnątrz” lub z innych 

powodów nie ma, lub ma jedynie marginalne znaczenie dla stosowania prawa, zamknięty 

charakter katalogu źródeł prawa nie stanowiłby problemu, konstytucyjna regulacja byłaby 

wewnętrznie spójna, zaś przesłanka obowiązywania czyniłaby zadość wymogowi 

jednoznaczności. Zbadania wymaga zatem normatywny charakter zasady, zgodnie z którą: 

„Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”. 

 

ii. Normatywny charakter obowiązku przestrzegania prawa 

międzynarodowego 

 

a. Obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego – źródła 

rekonstrukcji 

 

Dokonane ustalenia, dotyczące zamkniętego katalogu źródeł prawa, kierują naszą 

uwagę w stronę drugiej z konkurujących konstrukcji. Zbadania wymaga więc sposób 

interpretacji art. 9 Konstytucji – a dokładnie sposób postrzegania charakteru wskazanej normy 

                                                             
492 Wypowiedź P. Winczorka, Biuletyn KKZN 1996, Nr. 22, s. 113; wypowiedź K. Działochy Biuletyn KKZN 

1997, Nr. 44, s. 118. 
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jako „silnej” lub „słabej”. W wariancie słabym zobowiązanie z art. 9 Konstytucji pełniłoby 

funkcję lex generalis względem szczegółowych postanowień rozdziału trzeciego Konstytucji, 

określających w sposób wyłączny status źródeł prawa międzynarodowego. Wskazana 

interpretacja wymagałaby uznania, iż art. 9 Konstytucji ma charakter normy programowej, 

niekonkluzywnej zasady prawa, lub normy nienadającej się do bezpośredniego stosowania. W 

alternatywnej – silnej – interpretacji norma art. 9 wymagałaby nadania skuteczności 

„wiążącemu prawu międzynarodowemu” w całości, w tym także nieujętym w rozdziale trzecim 

Konstytucji źródłom prawa międzynarodowego, co prowadziłoby jednak do nieuchronnej 

konfrontacji z koncepcją zamkniętego katalogu źródeł prawa. Postawienia wymaga także 

pytanie o to w jaki sposób – z wykorzystaniem jakich źródeł – należy rozważać charakter normy 

z art. 9 Konstytucji? 

W rekonstrukcji charakteru art. 9 Konstytucji ograniczone znaczenie wydaje się 

zachowywać kontekst historyczny. Jak wspominano, Konstytucja z roku 1997 jest pierwszą 

polską ustawą zasadniczą zawierającą ogólną regulację statusu prawa międzynarodowego.493 

Jasnych wskazówek interpretacyjnych nie dostarcza także analiza analogicznych uregulowań 

innych państw. Podobne do art. 9 Konstytucji zapisy wyrażające otwartość krajowego porządku 

na prawo międzynarodowe zawarto w treści konstytucji szeregu państw, w tym przyjmowanych 

w zbliżonym kontekście historycznym konstytucji Czech i Słowacji494. Zgodnie z art. 1 ust. 2 

Konstytucji Republiki Czeskiej z 1992 r. dodanym przez ustawę konstytucyjną z 18 

października 2001 r. brzmi: „Republika Czeska przestrzega zobowiązań wynikających dla niej 

z prawa międzynarodowego”495. Bardziej rozbudowaną formułę przyjęto w tekście konstytucji 

słowackiej z 1992 r., zgodnie z jej art. 1 ust. 2: „Republika Słowacka uznaje i przestrzega 

powszechnych zasad prawa międzynarodowego, umów międzynarodowych, którymi jest 

związana, i innych swoich zobowiązań międzynarodowych.”496. Analogiczny zapis znalazł się 

także w nowej konstytucji Węgier z 2011 r. w art. Q ust. 2: „Węgry zapewniają zgodność prawa 

węgierskiego z prawem międzynarodowym, w imię wypełnienia zobowiązań wynikających z 

prawa międzynarodowego.”497. Mimo wysokiego stopnia zbieżności uregulowań 

                                                             
493 R. Szafarz, Skuteczność norm…, s. 3. 
494 Konstytucja Republiki Węgierskiej z 25.04. 2011 r., Konstytucje państw Unii Europejskiej, tł. Jerzy Snopek, 

stan prawny na dzień 1 lipca 2015 r., Warszawa 2015. 
495 Konstytucja Republiki Czeskiej z 16.12.1992 r., Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, 

stan prawny na dzień 1 lipca 2011, Warszawa 2011. 
496 Konstytucja Republiki Słowackiej z 1.09.1992, Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, 

stan prawny na dzień 1 lipca 2011, Warszawa 2011. 
497 Konstytucja Węgier z 25 kwietnia 2011 r. Ustawa zasadnicza Węgier, tł. J. Snopek, stan prawny na dzień 1 

lipca 2015 r., Warszawa 2015. 
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konstytucyjnych państw498, różnice w ich implementacji bywają bardzo znaczące i wynikają 

nie tyle z literalnego brzmienia konkretnych konstytucyjnych zapisów, co raczej z unikalnej 

praktyki każdego z państw.  

Rekonstrukcja charakteru obowiązku z art. 9 Konstytucji wymaga więc zbadania, w jaki 

sposób zasada przestrzegania prawa międzynarodowego postrzegana jest w treści prac Komisji 

Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, wypowiedzi nauki prawa i orzecznictwa 

sądowego499 – w tym świetle rozważenia wymagają poszczególne kwalifikacje art. 9 

Konstytucji jako „słabej”.  

 

b. Obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego jako norma 

programowa lub zasada prawa 

 

Pierwszą wymagającą rozważenia kwalifikacją norm konstytucyjnych jest kategoria 

normy programowej, charakteryzowanej są jako normy wyrażającej jedynie pewien ogólny cel, 

bez wskazówek jego realizacji500, adresowanej przede wszystkim do ustawodawcy i 

wymagającej konkretyzacji na drodze ustawy501. Pogląd o programowym charakterze 

wszystkich norm konstytucyjnych, uznawany za typowy dla XIX wiecznego dualizmu 

konstytucyjnego502, został odrzucony na gruncie Konstytucji z 1997 r., w związku z przyjęciem 

zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji (art. 8 ust. 2)503, zgodnie z którą normy 

konstytucyjne co do zasady maja charakter nie programowy, a operatywny – mogą stanowić 

                                                             
498 Por. K. Wójtowicz, Komentarz do Art. 9 [w:] Konstytucja RP. T. 1, Komentarz : art. 1-86, Warszawa 2016, s. 

327 i analizowane tam uregulowania, w tym m.in. art. VI Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

z 17.09.1789 r., tł. i wstęp A. Pułło, Biblioteka Sejmowa, Warszawa 2002; Art. 10 Konstytucji Republiki Włoskiej 

z 27.12. 1947 r., .art. 2 ust. 2 Konstytucji Republiki Greckiej z 9.06.1975, art. 29 ust.3 konstytucji Irlandii z 

1.07.1937; art. 135 Konstytucji Republiki Litewskiej z 25.10.1992, art. 10 Konstytucji Rumunii z 21.11. 1991 r., 

art. 9 ust. 1 konstytucji Austrii z 1.10.1920 r.; art. 8 ust.1 Konstytucji Republiki Portugalskiej 2.04.1976 , art. 8 

Konstytucji Republiki Słowenii z 23.12.1991, Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, stan 

prawny na dzień 1 lipca 2011 r., Warszawa 2011. 
499 Waga obu tych elementów będzie oczywiście zależna od preferencji dla statycznej lub dynamicznej teorii 

wykładni por. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, op. cit., s. 449-450. Sceptycznie na temat możliwości 

rekonstrukcji woli organu kolegialnego w toku przyjmowania tekstu Konstytucji, por. K. Wojtyczek, 

Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym, Kraków 2007, s. 15. 
500 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 

2015 roku, s. 15. 
501 Wyrok SN z 26.01.2005 r., IV CK 414/04, LEX nr 177267. 
502 P. Tuleja, Ustrojowe znaczenie uchwały SN z 23.01.2020 r., PiP 2020, nr 10, s. 65. 
503 J. Jaskiernia, Spór o reguły bezpośredniego stosowania Konstytucji RP Dookoła Wojtek... Księga pamiątkowa 

poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018, s. 87. 
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podstawę decyzji organów stosujących prawo, o ile pozostają w wystarczającym stopniu 

skonkretyzowane504. Według L. Garlickiego: „(…) w polskiej tradycji ustrojowej zakłada się, 

że wszystkie postanowienia konstytucji, niezależnie od sposobu ich sformułowania, mają 

jednak charakter normatywny – konstytucja nie powinna zawierać deklaracji politycznych 

pozbawionych jakichkolwiek treści prawnych. Z tego punktu widzenia nie wszystkie 

postanowienia obecnej Konstytucji są jednak zredagowane w sposób właściwy.”505. 

Charakterystyka normy programowej, jak się wydaje, może jednak dotyczyć przynajmniej 

niektórych przepisów Konstytucji506.  

Inną, pokrewną uznaniu za normę programową, kwalifikację obowiązku z art. 9 

Konstytucji stanowi możliwość traktowania tejże jako zasady prawa w ujęciu przyjętym przez 

Dworkina i Alexego, jako typu normy wyrażającej treści o charakterze aksjologicznym, 

stosowanych w sposób niekonkluzywny, podlegających wyważeniu z konkurencyjnymi 

zasadami507. Postrzeganie norm konstytucyjnych właśnie jako zasad prawa proponują 

przedstawiciele neokonstytucjonalizmu508. Za charakterystyką art. 9 Konstytucji jako zasady 

prawa, podlegającej wyważeniu przede wszystkim z zasadą nadrzędności Konstytucji, 

przemawia analizowana już argumentacja Trybunału Konstytucyjnego zawarta w 

uzasadnieniach kluczowych wyroków odnoszących się do problemu relacji między porządkami 

prawnymi, co nie musi jednak wyczerpywać znaczenia art. 9 Konstytucji. Rozważenie obu, 

jakościowo podobnych, kwalifikacji artykułu 9 Konstytucji – jako normy programowej lub 

(wyłącznie) zasady prawa wymaga przyjrzenia się sposobom jego odczytywania.  

                                                             
504 W tym kontekście por. wyrok SN z 8.01.2009 r., I CSK 482/08, LEX nr 491552. 
505 L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2016, s. 56. 
506 Pojęcie norm programowych odnoszone jest między innymi do postanowień art. 65-71 oraz 74-76 Konstytucji, 

por. m.in. postanowienie TK z 3.09.2003 r., Ts 71/03, OTK-B 2004, nr 4, poz. 237. 
507 Wśród cech przypisywanych zasadom Alexy wskazuje między innymi na ogólność treści, a także znaczenie 

dla porządku prawnego oraz odniesienie do idei prawa, R. Alexy op. cit., s. 75-76. Zasadnicze kryterium w ujęciu 

tego autora stanowi optymalizacyjny charakter – zasadami według Alexy’ego są normy które mogą być spełnione 

w różnym stopniu, a zakres spełnienia zależy nie tylko od możliwości rzeczywistych, ale także prawnych, W 

koncepcji Alexy’ego podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma typami norm sprowadza się do sposobu 

rozstrzygania kolizji: kolizja reguł może być rozstrzygnięta wyłącznie poprzez ustanowienie wyjątku, kolizje 
zasad wymagają ważenia konkurujących wartości poprzez ustalanie warunkowych relacji pierwszeństwa (w 

sytuacjach typu X zasada A ma pierwszeństwo przed zasadą B), Ibidem, s. 78. W ujęciu Dworkina zasady 

posiadają wymiar wagi lub doniosłości – mogą być uwzględnione w różnym stopniu, podczas gdy reguły 

stosowane są w sposób zerojedynkowy („wszystko albo nic”) R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, tłum. T. 

Kowalski, Warszawa 1998, s. 56-72. 
508 S. Pozzolo, Neokonstytucjonalizm i specyficzność interpretacji konstytucyjnej [w:] Studia z teorii 

konstytucyjnego państwa prawa Konstytucjonalizm, neokonstytucjonalizm, postpozytywizm, red. T. Gizbert-

Studnicki, P. Tuleya tłum. M. Florczak-Wątor, A. Grabowski, J. Holocher, K. Kołodziej, M. Krzemiński, D. 

Masieri, A. Płaza, O. Pogorzelski, A. Ptak, Kraków 2019, s. 83-103; D. Minich, Konstytucja – konstytucjonalizm– 

neokonstytucjonalizm, PPP, nr 12, 2018, s. 73. 
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W toku prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (KKZN) z jednej 

strony określano charakter postanowienia art. 9 jako „wytycznej dla polityki zagranicznej 

państwa”, „deklaracji intencji politycznej” czy „zasady politycznej wyrażającej stosunek 

Rzeczypospolitej jako państwa do społeczności międzynarodowej”509, ale także jako 

„konstytucyjnej wytycznej wykładni wewnętrznego stosowania prawa” czy „reguły 

interpretacyjnej w stosowaniu prawa polskiego”510. Funkcja obowiązku z art. 9 była 

porównywana także do zasady legalizmu w szerszym rozumieniu dotyczącej: „(…) nie tylko 

prawa wewnętrznego, ale również stosunku prawa wewnętrznego do międzynarodowego”511.  

Już w pracach KKZN charakter obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego 

odczytywany był więc niejako dwutorowo. Z jednej strony zwracano uwagę na funkcję tego 

zapisu jako rodzaju deklaracji względem społeczności międzynarodowej oraz pewnego rodzaju 

wskazówki interpretacyjnej pozostającej w tle stosowania prawa, co wskazywałoby raczej na 

miękki charakter normy. Z drugiej zaś strony zestawiano art. 9 z konstytucyjną zasadą 

legalizmu, zgodnie z którą: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach 

prawa”, postrzegając art. 9 w pewnym sensie jako odpowiednik tej zasady odnoszący się do 

prawa międzynarodowego jako całości. 

Drugi z wymienionych tropów interpretacyjnych znalazł bardzo silne potwierdzenie w 

doktrynie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Według R. Szafarz art. 9 Konstytucji 

powinien być postrzegany jako przepis szczególny względem zasady praworządności z art. 2 

Konstytucji512. Na bezpośredni związek obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego 

z zasadą praworządności zwraca uwagę także A. Kozłowski. Jak stwierdza autor: „(…) 

zarówno z prawa międzynarodowego publicznego, jak i z prawa wewnętrznego rozwijanego 

zgodnie z istotą państwa prawa (art. 2 Konstytucji) wypływa nakaz bezwzględnego wykonania 

swoich zobowiązań bądź powstrzymania się przed ich zaciąganiem w złej wierze”513.  

We wskazany nurt wpisują się także stanowiska opisujące konsekwencje art. 9 

Konstytucji dla polskiego porządku prawnego – w tym sytuacji sądów. B. Banaszak stwierdza, 

iż ze sformułowania art. 9 Konstytucji wynika, iż przestrzegać prawa międzynarodowego 

                                                             
509 Wypowiedź S. Gebethnera, Biuletyn KKZN 1995, nr 13, s. 56.  
510 Ibidem, s. 56. 
511 Wypowiedź P. Andrzejewskiego, Biuletyn KKZN 1995, nr 13, s. 72; wypowiedź A. Kwaśniewskiego, Biuletyn 

KKZN 1995, nr 13, s.72. 
512 R. Szafarz, Skuteczność norm…, s. 4. 
513 A. Kozłowski, Wyrok Trybunału …, s. 306. 
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(wszystkich jego źródeł) muszą wszystkie organy państwowe RP, a zwłaszcza sądy514. Na 

objęcie zakresem przepisu całości prawa międzynarodowego zwraca uwagę również A. 

Wasilkowski515. R. Kwiecień zauważa, iż zasada wyrażona w art. 9 Konstytucji stwarza barierę 

przeciwko zbyt wąskiej interpretacji zasady podlegania sądów konstytucji i ustawom516. 

Według M. Masternak-Kubiak, ze względu na konstytucjonalizację w treści art. 9 obowiązku 

przestrzegania prawa międzynarodowego – naruszenie prawa międzynarodowego może 

jednocześnie stanowić delikt konstytucyjny517. W tym samym tonie wypowiada się także P. 

Sarnecki. Jak przyjmuje, konsekwencją obowiązku z art. 9 jest konieczność sięgania przez 

wszystkie organy powołane do stosowania prawa do norm prawa międzynarodowego, w celu 

odnajdywania w nich podstawy prawnej swoich rozstrzygnięć – analogicznie do obowiązku z 

art. 7 Konstytucji, zaś zakres przedmiotowy art. 9 odnosi się to do wszystkich źródeł prawa 

międzynarodowego, które znajdują zastosowanie w konkretnej sytuacji518. 

Prezentowany sposób postrzegania charakteru normy z art. 9 Konstytucji jako swego 

rodzaju odpowiednika zasady legalizmu w odniesieniu do norm prawa międzynarodowego, a 

nie tylko jako deklaracji politycznej, ogólnego standardu czy źródła wskazówek 

interpretacyjnych znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Spośród bardziej ogólnych 

wypowiedzi dotyczących charakteru normy z art. 9 Konstytucji uwagę zwraca passus zawarty 

w uzasadnieniu postanowienia TK w sprawie P 1/05. Jak wskazał TK : „(…) art. 9 Konstytucji 

jest nie tylko doniosłą deklaracją wobec społeczności międzynarodowej, ale także 

zobowiązaniem organów państwa, w tym rządu, parlamentu i sądów, do przestrzegania prawa 

międzynarodowego wiążącego Rzeczpospolitą Polską. Realizacja tego obowiązku wymagać 

może – obok stosownych zmian w krajowym porządku prawnym – podejmowania przez organy 

władzy publicznej, w ramach przypisanych im kompetencji, konkretnych zachowań.”519. W 

podobny sposób wypowiedział się także Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie II GSK 

454/20, uznając, iż „Przepis art. 9 Konstytucji RP obejmuje swoim zakresem wszystkie 

wskazane powyżej źródła prawa międzynarodowego, zarówno te, które są wprost wymienione 

w Konstytucji, jak i w niej niewymienione.”520. W wyroku w sprawie II GSK 54/05 NSA uznał, 

                                                             
514 B. Banaszak, Komentarz do art. 9 Konstytucji, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 

2009, s.101. 
515 A. Wasilkowski, Przestrzeganie prawa międzynarodowego (art. 9 Konstytucji RP) [w:] Otwarcie Konstytucji 

RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, K. Wójtowicz (red.), Warszawa 2006, s. 10- 11. 
516 R. Kwiecień, Miejsce umów …, s. 117. 
517 M. Masternak-Kubiak, Przestrzeganie prawa…, s. 188. 
518 P. Sarnecki, op. cit., s.325. 
519 Wyrok TK z 27.04.2005 r., P 1/05, OTK-A 2005, nr 4, poz. 42., pkt 5.5. 
520 Wyrok NSA z 1.09.2020 r., II GSK 454/20, LEX nr 3061703. 



 

141 
 

iż nieprzestrzeganie zobowiązań wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych 

stanowi – dodatkowo – naruszenie normy z art. 9 Konstytucji521. Ogólne wypowiedzi na temat 

charakteru obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego formułowane w orzecznictwie 

wpisują się więc w nurt postrzegania wskazanej normy jako dotyczącej wszystkich norm prawa 

międzynarodowego i operatywnej.  

Głos pozostający, przynajmniej częściowo, w kontrze do powyższego dominującego 

sposobu postrzegania art. 9 Konstytucji dotyczy pytania o „konkretność” obowiązku 

przestrzegania prawa międzynarodowego. W tym kontekście A. Capik i A. Łazowski opisują 

art. 9 jako lex generalis względem regulacji rozdziału trzeciego Konstytucji, wskazując także 

na programowy tejże normy522. Jak stwierdza B. Liżewski sposób sformułowania art. 9 ma 

charakter kompromisowy, zawierający: „(…) wskazanie organom władzy publicznej celu, 

niedookreślonej dyspozycji, ale również – co najważniejsze – zabezpieczenie realizacji 

zobowiązań prawnomiędzynarodowych.”523. W ocenie autora norma wyrażona w art. 9 jest nie 

dość precyzyjna, ponieważ nie określa wyraźnie nakazanego lub zakazanego zachowania524. 

Pytanie o normatywny charakter obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego wymaga 

więc skonfrontowania z zagadnieniem bezpośredniego stosowania norm konstytucyjnych. Czy 

obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego może być traktowany jako norma 

nienadająca się do bezpośredniego stosowania i przez ten fakt ograniczona w oddziaływaniu na 

stosowanie prawa? 

 

c. Obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego jako norma 

niespełniająca przesłanek bezpośredniego stosowania 

 

Czy obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego spełnia wymogi 

bezpośredniego stosowania? Kryteria bezpośredniego stosowania normy konstytucyjnej 

dotyczą stopnia szczegółowości jej treści. Norma konstytucyjna może stanowić podstawę 

prawną rozstrzygnięcia, jeżeli jest skonkretyzowana w stopniu pozwalającym na samoistne jej 

                                                             
521 Wyrok NSA z 21.04.2004 r., GSK 56/04, Wokanda 2004, nr 10, poz. 34. 
522 A. Capik, A. Łazowski, Komentarz do art. 91 Konstytucji w Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–

243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 151-152. 
523 B. Liżewski, Prawo międzynarodowe …, s. 146. 
524 Ibidem, s. 144-145. 
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zastosowanie525. Norma nadająca się do bezpośredniego stosowania powinna zatem pozwalać 

na zidentyfikowanie podmiotu zobowiązanego oraz dyspozycji określonego zachowania 

(nakazu, zakazu lub dozwolenia). Wskazane warunki znajdują zastosowanie także w przypadku 

zasad ustrojowych526, takich jak zasada przestrzegania prawa międzynarodowego zawarta w 

art. 9 Konstytucji. 

Brzmienie art. 9, zgodnie z którym: „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją 

prawa międzynarodowego”, wbrew przytoczonym poglądom, wydaje się, przynajmniej w 

niektórych przypadkach, bez trudu umożliwiać zarówno ustalenie adresata (państwo, organy 

władzy publicznej), jak i treści dyspozycji zachowania (przestrzeganie prawa 

międzynarodowego).  

Zgodnie z zasadniczo jednomyślną interpretacją doktryny do kręgu adresatów normy 

art. 9 należy zaliczyć – obok innych organów władzy publicznej – także sądy527. Wątpliwości 

interpretacyjnych nie wydaje się budzić sama treść dyspozycji art. 9 Konstytucji – 

„przestrzeganie” prawa definiowane jest jako zachowanie podmiotu zgodne z normą528. 

Obowiązek „przestrzegania” nie został w żaden sposób powiązany z oceną ryzyka poniesienia 

przez państwo ewentualnych konsekwencji naruszenia, a jedynie z samym faktem związania 

RP normą. W tym sensie „przestrzeganie” oznacza więcej niż – tytułem przykładu – 

przywołana przez M. Wąsek-Wiaderek formuła „motywacji prognostycznej”, związanej z 

ryzykiem orzeczenia przez ETPC o odpowiedzialności państwa529. Jasny wydaje się także 

zakres przedmiotowy pojęcia „prawo międzynarodowe” jako obejmujący wszystkie źródła 

prawa międzynarodowego i unijnego, w tym źródła prawa, które nie zostały wymienione w 

innych, bardziej szczegółowych przepisach Konstytucji RP530. Trafna wydaje się zatem ocena 

                                                             
525 Wyrok SN z 8.01.2009 r., I CSK 482/08, LEX nr 491552. 
526 J. Jaskiernia, J. Trzciński, Bezpośrednie stosowanie zasad naczelnych Konstytucji przez sądy administracyjne 

[w:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Materiały konferencyjne (Międzyzdroje, 27‒

29.05.2010 r.), red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011, s. 109. 
527 Tak m.in. B. Banaszak, Komentarz do art. 9 Konstytucji, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

Warszawa 2009, s. 101 i nast. 
528 Z. Ziembiński, Teoria prawa, Warszawa – Poznań 1978, s. 130. 
529 M. Wąsek-Wiaderek, Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji trybunału 

konstytucyjnego i trybunałów europejskich, Lublin 2012, s. 358. 
530 P. Sarnecki, op. cit., s. 324; K. Wójtowicz, Komentarz do Art. 9 w: Konstytucja RP. T. 1, Komentarz : art. 1-

86, Warszawa 2016, s. 329; M. Masternak Kubiak, Przestrzeganie prawa…, s. 187-188. Do analogicznych 

wniosków prowadzi analiza zwyczajowych reguł odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej skodyfikowanych 

w AKPM wymagających zachowania zgodności z wszystkimi normami prawa międzynarodowego niezależnie od 

ich pochodzenia (art. 12 AKPM). 
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K. Wójtowicza, który zwraca uwagę, iż art. 9 Konstytucji jest przepisem wyrażającym normę 

o charakterze kompletnym531. 

Spojrzenie na poszczególne elementy normy prima facie pozwala więc na ich łatwą 

identyfikację. Na przeszkodzie bezpośredniego stosowania art. 9 Konstytucji nie stoi więc sama 

jego treść. Konkretność obowiązku z art. 9 Konstytucji wydaje się więc przede wszystkim 

pochodną precyzji odpowiedniej normy międzynarodowoprawnej, której przestrzeganie 

miałoby dotyczyć. Innymi słowy, jeżeli w danym przypadku możliwe jest ustalenie treści 

„wiążącego prawa międzynarodowego”, możliwe powinno być także ustalenie treści 

konstytucyjnego obowiązku z art. 9. Ogólny na pierwszy rzut oka charakter obowiązku 

przestrzegania prawa międzynarodowego nie wydaje się zatem sam z siebie stać na 

przeszkodzie jego konkretyzacji w okolicznościach. 

Wynikający z wypowiedzi formułowanych w literaturze oraz pracach konstytucyjnych 

obraz funkcji art. 9 Konstytucji jest więc złożony. Choć obowiązek przestrzegania prawa 

międzynarodowego pełni także rolę ogólnej deklaracji czy zasady podlegającej ważeniu z 

innymi konstytucyjnymi wartościami, znaczenie przypisywane mu przez prace KKZN, 

doktrynę i orzecznictwo, wydaje się znacząco przekraczać formułę normy programowej czy 

(tylko i wyłącznie) zasady prawnej. Przy bliższej analizie wszystkie elementy składające się na 

treść obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego dają się (w większości przypadków) 

w łatwy sposób zidentyfikować. Twierdzenie o niekompletnym czy nieprecyzyjnym 

charakterze wskazanego przepisu jako takiego nie jest więc trafne. 

W zrekonstruowanym rozumieniu obowiązek przestrzegania prawa 

międzynarodowego, poza swoją funkcją ogólnej zasady, którą niewątpliwie pełni, posiada 

także „silny” normatywny charakter, co nie pozwala na ograniczenie jego znaczenia do roli lex 

generalis pozostającego jedynie w tle stosowania bardziej szczegółowych norm, określających 

status prawa międzynarodowego. Taki sposób interpretacji art. 9 Konstytucji pozostaje więc w 

wyraźnym konflikcie z restrykcyjnym postrzeganiem zamkniętego charakteru katalogu źródeł 

prawa powszechnie obowiązującego. Paradoks na styku art. 9 i regulacji rozdziału trzeciego w 

dalszym ciągu nie zostaje więc przełamany, powodując dalsze uwikłanie w sprzeczności i brak 

jednoznaczności w ocenie statusu norm międzynarodowoprawnych.  

                                                             
531 K. Wójtowicz, Komentarz do Art. 9 w: Konstytucja RP. T. 1, Komentarz : art. 1-86, Warszawa 2016, s. 325. 
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Twardy charakter normatywny art. 9 Konstytucji otwiera możliwość uznania, że norma 

międzynarodowoprawna, przynajmniej w niektórych przypadkach, mogłaby uzyskać status 

konstytucyjny, ustępujący jedynie w przypadku kolizji z inną normą konstytucyjną. Jeżeli 

przyjąć, iż znaczenie obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego (jak głosi 

dominujący pogląd) wykracza poza formułę deklaracji politycznej, lex generalis, normy 

programowej czy wskazówki interpretacyjnej, to taki wniosek potencjalnie prowadzi do zaniku 

znaczenia formalnego zróżnicowania statusu źródeł i przybliża sytuację do – pożądanego z 

punktu widzenia modelu – zarysowanego przez A. Batora obrazu wspólnego corpus iuris. 

Formalne zróżnicowanie poszczególnych źródeł byłoby w takim przypadku zastąpione 

materialną oceną czy in concreto inne rozumiane szeroko wartości konstytucyjne (np. 

wynikająca z art. 2 Konstytucji zasada pewności prawa) powinny przeważyć nad obowiązkiem 

stosowania prawa międzynarodowego. 

Hipoteza, która wyłania się z powyższych rozważań, wymaga jednak weryfikacji. 

Konieczne wydaje się sprawdzenie, w jaki sposób ogólne wypowiedzi, dotyczące charakteru 

normy z art. 9 Konstytucji przekładają się na rzeczywiście wyciągane z tego przepisu 

konsekwencje w sferze stosowania prawa. Powyższe pytanie kieruje nas w stronę drugiej cechy, 

którą, z punktu widzenia szukanego modelu, powinna posiadać konstrukcja doktrynalna 

służącą różnicowaniu statusu źródeł prawa międzynarodowego określonej jako kompletność – 

pytania o to, w jakim stopniu przesłanka włączenia do porządku krajowego (a w tym 

zamkniętego katalogu źródeł prawa) pozwala uchwycić rzeczywiste oddziaływanie prawa 

międzynarodowego na proces sądowej wykładni. 

 

 

B. Kompletność – obowiązywanie w porządku krajowym a obowiązywanie w 

porządku międzynarodowym i unijnym 

 

Sprawdzenie, w jakim stopniu przesłanka włączenia do porządku krajowego obejmuje 

wpływ norm prawa międzynarodowego na proces stosowania prawa (a więc i sytuację 

jednostek), wymaga porównania tych skutków, które wynikają z faktu obowiązywania w 

polskim porządku prawnym ze skutkami, które wymykają się analizowanemu kryterium.  
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Wskazany problem można symbolicznie wyrazić jako równanie: „art. 9– rozdział trzeci 

Konstytucji =?”. Zbadania wymaga zatem, jakie szczegółowe konsekwencje wywodzone są z 

art. 9 Konstytucji. Wynik powyższego „równania” stanowiłby miarę wymaganej w ramach 

poszukiwanego modelu cechy kompletności. Kompletny charakter analizowanej przesłanki 

wymagałby w tym kontekście, by od spełnienia przesłanki obowiązywania w porządku 

krajowym uzależniona była skuteczność konkretnej normy międzynarodowoprawnej. We 

wskazanym kontekście oceny wymaga kwestia uwzględnianych w polskim porządku prawnym 

konsekwencji włączenia do porządku prawnego UE. 

Odpowiedź na pytanie o to, czy przesłanka obowiązywania stanowi adekwatne 

kryterium różnicowania statusu prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym, 

odpowiadające na ważne dla praktyki pytania, będzie wymagała zatem przyjrzenia się zarówno 

statusowi ratyfikowanych umów międzynarodowych (i), jak i tych źródeł, które nie zostały 

zaliczone do katalogu z art. 87 Konstytucji (ii) oraz statusowi źródeł włączonych do porządku 

prawnego UE (iii).  

 

i. Status ratyfikowanych umów międzynarodowych  

 

W pierwszej kolejności zbadania wymaga status jedynego źródła prawa 

międzynarodowego bezsprzecznie włączonego porządku krajowego – ratyfikowanych umów 

międzynarodowych532. Pojęcie umowy międzynarodowej zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 1 

ustawy o umowach międzynarodowych533 w sposób wyraźnie wzorowany na definicji traktatu 

zawartej w art. 2 ust. 1 lit a KWPT, pozwalający jednak na objęcie także umów 

międzynarodowych, nie będących traktatami w rozumieniu konwencyjnym534. Na gruncie 

definicji, jak i szerzej przepisów regulujących procedurę krajową nie ma przy tym znaczenia 

tzw. państwowy, rządowy czy resortowy charakter zawieranej umowy międzynarodowej535. 

Tak, prawidłowo z punktu widzenia zachowania zgodności z wymogami prawa 

                                                             
532 Możliwość kształtowania przez ratyfikowane umowy międzynarodowe jako źródła prawa powszechnie 

obowiązującego sytuacji prawnej jednostek jest powszechnie akceptowana przez polskie sądy od początków 

obowiązywania Konstytucji z 1997 r., por. postanowienie SA w Warszawie z 10.09.1997 r., I ACz 813/97, Pr. 

Gosp. 1998, nr 3, poz. 53. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie: „Umowa międzynarodowa wiąże zarówno 

państwa, które je ratyfikowały, jak i podmioty, których sferę działalności reguluje. Nie jest zatem konieczne, by 

w kontrakcie strony powołały przepisy obowiązującej umowy międzynarodowej jako podstawy rozstrzygania 

sporów i wykonania orzeczenia.”. 
533 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 127 z późn. zm.). 
534 Por. M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 1997, s. 36. 
535 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodowego, Warszawa 2001, s. 37. 
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międzynarodowego, sformułowana definicja co do zasady nie jest przedmiotem kontrowersji 

w praktyce polskich sądów536.  

Najistotniejsze wprowadzone na gruncie Konstytucji z 1997 r. rozróżnienie umów 

międzynarodowych dotyczy oczywiście podziału na umowy ratyfikowane i podlegające 

jedynie zatwierdzeniu, ponieważ tylko te pierwsze zaliczono do źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego. Zgodnie z art. 12 ustawy o umowach międzynarodowych związanie 

Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową wymaga zgody wyrażonej w drodze 

ratyfikacji lub przez zatwierdzenie (ust. 1), zaś umowy międzynarodowe niepodlegające 

ratyfikacji wymagają zatwierdzenia przez Radę Ministrów (ust. 3 cyt. przepisu), który to 

wymóg zatwierdzenia zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy dotyczy także umów zawieranych w trybie 

prostym, tj. najczęściej w drodze podpisania, parafowania lub wymiany not537. Konstytucyjne 

i międzynarodowoprawne (pochodzące z KWPT) pojęcia zatwierdzenia i ratyfikacji nie mogą 

być ze sobą utożsamiane, czego potwierdzenie stanowi porównanie treści pojęć ustawowych i 

art. 2 ust. 2 KWPT538. Przy tak zarysowanym podziale umów międzynarodowych, źródłem 

prawa powszechnie obowiązującego w rozumieniu art. 87 Konstytucji pozostają przy tym 

wyłącznie umowy ratyfikowane w rozumieniu konstytucyjnym539. Zaliczenie do źródeł prawa 

powszechnie obowiązującego (spełnienie kryterium obowiązywania) w przypadku umów 

międzynarodowych uzależniono więc od decyzji o sposobie związania się umową w sferze 

prawa wewnętrznego.  

Na gruncie Konstytucji przewidziano w tym zakresie cztery możliwe warianty 

procedury wyrażenia zgody na ratyfikację, które obejmują: (1) ratyfikację za zgodą wyrażoną 

w ustawie podejmowanej zwykłą większością głosów (art. 89 ust.1 Konstytucji), (2) ratyfikację 

                                                             
536 Jako wyjątek można potraktować wypowiedź Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który w 

wyroku z dnia 23.01.2008 r., II SA/Rz 556/07 uznał, iż umową międzynarodową nie jest Konwencja z Aarhus. 

Jak wskazał sąd: „Konwencja z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, ratyfikowana ustawą z dnia 21 czerwca 

2001 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 970), nie jest umową międzynarodową. Oznacza to, że jej przepisy nie mogą być 

bezpośrednio stosowane bez dokonania zmian w systemie prawnym państwa, które konwencję tą podpisało i 

ratyfikowało. Z samych przepisów Konwencji nie można wywodzić dla siebie uprawnień.”, wyrok WSA w 

Rzeszowie z 23.01.2008 r., II SA/Rz 556/07, LEX nr 511547. Ponieważ powyższy pogląd nie został w żaden 
sposób uzasadniony, stanowisko WSA, jak się wydaje, należy traktować raczej w kategoriach omyłki. Można 

jedynie domyślać się, iż rzeczywistą intencją WSA w Rzeszowie było stwierdzenie, iż postanowienia Konwencji 

z Aarhus nie mają charakteru samowykonalnego. 
537 M. Frankowska, op. cit., s. 76 i nast. 
538 Jako przykład błędnego utożsamienia obu kategorii przesłanek wskazywany jest wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 1999 r. wyrok NSA w Warszawie z 26.08.1999 r., V SA 708/99, OSP 2000, 

nr 9, poz. 134. 
539 Por. m.in. wyrok TK z 19.12.2002 r., K 33/02, OTK-A 2002, nr 7, poz. 97; wyrok NSA(7n) w Warszawie z 

17.05.1999 r., OSA 2/98, ONSA 1999, nr 4, poz. 110; wyrok SN z 29.11.2000 r., I PKN 107/00, OSNP 2001, nr 

5, poz. 162. 
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za zgodą wyrażoną przy większości 2/3 głosów przez Sejm i Senat w obecności połowy 

parlamentarzystów odpowiedniej Izby, (3) względnie w referendum ogólnokrajowym oraz (4) 

ratyfikację niewymagającą uprzedniej zgody, wymagającą jednak zawiadomienia Sejmu (art. 

89 ust. 2 Konstytucji), który zachowuje możliwość jej negatywnego zaopiniowania (art. 15 ust. 

4 ustawy o umowach międzynarodowych). Na marginesie należy odnotować, iż swoiste 

rozróżnienie trybów dotyczy także instytucji zatwierdzenia540. Wybór trybu ratyfikacji staje się 

istotny przede wszystkim ze względu na treść konstytucyjnej reguły kolizyjnej z art. 91 ust. 2 

Konstytucji. Niezbędnym ostatnim krokiem procedury pozostaje publikacja umowy. 

Regulacja konstytucyjna i ustawowa dotycząca ratyfikowanych umów 

międzynarodowych jest więc co do zasady precyzyjna. W powyższym zakresie przesłance 

obowiązywania nie sposób zatem zarzucić braku pożądanych z punktu widzenia modelu 

jednoznaczności i kompletności. Przepisy nie pozostawiają wątpliwości zarówno co do 

definicji ratyfikowanej umowy międzynarodowej, jak i istniejących trybów włączenia do 

krajowego porządku prawnego. Istnienie szczegółowej regulacji określającej moment wejścia 

w życie umów ratyfikowanych w porządku krajowym w sposób odmienny od chwili ich wejścia 

w życie w sferze prawa międzynarodowego aktualizuje jednak pytanie o skutki mogących się 

pojawić rozbieżności pomiędzy dwoma wymienionymi „poziomami” obowiązywania. 

Rozważenia wymaga zatem, w jaki sposób ewentualne różnice w obowiązywaniu w sferze 

prawa krajowego i międzynarodowego rzutują na jednoznaczność badanej przesłanki? 

 

ii. Rozbieżności w zakresach obowiązywania ratyfikowanych umów 

międzynarodowych w sferze prawa krajowego i międzynarodowego 

 

Dla rozważań dotyczących wskazanych rozbieżności podstawowe znaczenie ma 

obserwacja, iż wskazane zakresy obowiązywania są konsekwentnie rozróżniane w 

orzecznictwie polskich sądów. Do tej kwestii w obszerny sposób odniósł się Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku w sprawie I SA/Łd 1707/02. Jak stwierdził NSA: 

                                                             
540 W tym względzie można wyróżnić tzw. małe i duże zatwierdzenie, z których to pierwsze określenie 

dotyczyłoby jednorazowej zgody Rady Ministrów na podpisanie umowy międzynarodowej, co dotyczy umów 

zawieranych w trybie prostym. W przypadku umów zawieranych w trybie złożonym zatwierdzenie ma miejsce – 

jako funkcjonalny odpowiednik ratyfikacji już po podpisaniu umowy, por. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia 

krajowy…, s. 36-37.  
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„W doktrynie i orzecznictwie odróżnia się obowiązywanie umowy międzynarodowej w 

wewnętrznym porządku prawnym i na gruncie prawa międzynarodowego. (…) 

Obowiązywanie umowy w stosunkach międzynarodowych nie jest tożsame z jej 

obowiązywaniem w porządku wewnętrznym państwa, które jest stroną umowy. Dlatego nie 

można podzielić poglądu prezentowanego w odpowiedzi na skargę, że Umowa, zgodnie z jej 

brzmieniem, stanowiła źródło prawa przed jej ogłoszeniem. Możliwość stosowania 

tymczasowo traktatu, przed jego wejściem w życie, (…) odnosi się do prawa 

międzynarodowego i nie uchyla warunków obowiązywania umowy międzynarodowej w 

krajowym, wewnętrznym porządku prawnym.” 541. 

Powyższe stanowisko wyraźnie rozdzielające obowiązywanie w sferze prawa polskiego 

i prawa międzynarodowego należy uznać za reprezentatywne dla orzecznictwa polskich 

sądów542. W przypadku wskazywanych rozbieżności między „poziomami” obowiązywania 

istotne staje się pytanie, czy – ewentualnie w jakim stopniu – polski porządek prawny adaptuje 

się do wymagań prawa międzynarodowego, lub też przeciwnie zachowuje prymat znaczenia 

swoich wewnętrznych regulacji w tym zakresie.  

Jak problem ten ujmują W. Czapliński i A. Wyrozumska: „Sędzia nie może poprzestać 

na tym co ogłoszono w Dzienniku Ustaw, poruszałby się bowiem w świecie prawnej fikcji”543. 

Powyższe zdanie wydaje się dobrze obrazować przejawiający się w wielu szczegółowych 

aspektach problem kompatybilności porządków prawnych czy też adaptacji prawa krajowego 

do zmian zachodzących w sferze prawa międzynarodowego544. Możliwość powstania 

rozbieżności w obowiązywaniu ujawnia zatem potencjalną lukę w kompletności 

obowiązywania – postrzegania obowiązywania jako wyłącznej podstawy skuteczności norm 

międzynarodowoprawnych w polskim porządku prawnym. Istotne staje się pytanie, w jaki 

sposób do wskazanych rozbieżności podchodzi praktyka sądów.  

Istotną grupę problemów, o których mowa, stanowią wspomniane już kwestie związane 

z oceną chwili wejścia w życie ratyfikowanej umowy międzynarodowej w polskim porządku 

prawnym. W przeciwieństwie do ustaw, rozporządzeń i aktów prawa miejscowego, względem 

                                                             
541 Wyrok NSA w Łodzi z 26.03.2003 r., I SA/Łd 1707/02, ONSA 2004, nr 1, poz. 37.  
542 Podobnie także: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Poznaniu z dnia 29 grudnia 

1999 r. I SA/Po 3057/98; wyrok NSA z 23.04.2010 r., II OSK 565/09, LEX nr 1110292; wyrok NSA w Warszawie 

z 7.12.1999 r., V SA 726/99, LEX nr 49939, Wyrok NSA z 24.06.2014 r., II GSK 645/13, LEX nr 1485556; wyrok 

NSA z 24.06.2014 r., II GSK 646/13, LEX nr 1485557. 
543 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy …, s. 112. 
544 Jak zwraca uwagę B. Kuźniak za niepożądaną należy uznać sytuację, w której recypowane do porządku 

krajowego prawo międzynarodowe „żyje własnym życiem, niezależnym od swego międzynarodowego 

pierwowzoru”, B. Kuźniak, Przestrzeń operacyjna…, s. 125. 



 

149 
 

których na gruncie art. 88 ust. 3 Konstytucji wprost przesądzono, iż warunkiem wejścia 

wymienionych aktów w życie jest ich ogłoszenie, taki warunek nie został explicite wyrażony 

w odniesieniu do ratyfikowanych umów międzynarodowych. Jak wynika jednak z art. 91 ust.1 

Konstytucji, włączenie umowy ratyfikowanej do krajowego porządku prawnego następuje „po 

jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw”, co pozwala przyjąć, iż wymóg ogłoszenia umów 

międzynarodowych ma taki sam walor jak w przypadku pozostałych aktów normatywnych. 

Powyższy stan dodatkowo potwierdza wynikający z art. 18 ustawy o umowach 

międzynarodowych obowiązek niezwłocznego ogłoszenia ratyfikowanych umów 

międzynarodowych (a w niektórych sytuacjach także umów zatwierdzanych)545. 

Moment wejścia w życie umowy międzynarodowej – rozpoczęcia jej obowiązywania – 

jest odmiennie uregulowany na gruncie prawa traktatów. W sferze prawa międzynarodowego, 

zgodnie z art. 24 ust. 2 Konwencji Wiedeńskiej – niezależnie od krajowej klasyfikacji umowy 

jako „ratyfikowanej” w rozumieniu przepisów konstytucyjnych – momentem wejścia w życie 

umowy zawieranej w trybie złożonym jest notyfikacja aktu ratyfikacji pozostałym stronom 

umowy. Różnica w określeniu chwili wejścia w życie może więc powodować i w praktyce 

niejednokrotnie powoduje546, iż nieobowiązująca w porządku krajowym umowa 

międzynarodowa, staje się wiążąca w sferze prawa międzynarodowego. W takim scenariuszu 

umowa niespełniająca przesłanki obowiązywania (warunku publikacji) wiąże państwo „na 

zewnątrz” – co wiąże się z potencjalną odpowiedzialnością międzynarodowoprawną państwa 

za jej naruszenie. Taka umowa – jako wiążąca w sferze prawa międzynarodowego – pozostaje 

również objęta zakresem obowiązku z art. 9 Konstytucji, co rodzi pytanie o sposób godzenia 

przez sądy sprzecznych obowiązków. 

W orzecznictwie sądów podejście do wymogu ogłoszenia nie jest w pełni jednolite. Z 

jednej strony podkreślana jest konieczność publikacji aktu dla wywoływania przez ów akt 

jakichkolwiek skutków prawnych. W sprawie o sygn. akt I SA/Łd 1707/02 Naczelny Sąd 

Administracyjny wskazał na związek wymogu ogłaszania aktu z zasadą państwa prawnego, 

wskazując, iż tego rodzaju ogłoszenie jest: „(…) podstawowym warunkiem demokratycznego 

                                                             
545 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o umowach międzynarodowych ratyfikowana umowa międzynarodowa wraz z 

dotyczącymi jej oświadczeniami rządowymi oraz umowa międzynarodowa, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 

oraz pkt 2 i 3, o ile stanowi umowę wykonawczą w stosunku do ratyfikowanej umowy międzynarodowej lub 

zmienia ratyfikowaną umowę międzynarodową, jest ogłaszana niezwłocznie wraz z dotyczącymi jej 

oświadczeniami rządowymi, a w przypadku konieczności dokonania tłumaczenia – również z tekstem tego 

tłumaczenia na język polski, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Dziennikiem Ustaw". 
546 M. Czepelak, Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2008, s. 

82. 
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państwa prawa, warunkiem skuteczności tego aktu”547. Analogiczne skutki do ogłoszenia aktu 

normatywnego wiązane są także z zakończeniem jego obowiązywania, co także uzasadnia się 

gwarancyjną funkcją obowiązku promulgacji548.  

Z drugiej strony w orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtowała się jednak 

linia orzecznicza modyfikująca wskazane podejście w przypadkach, w których konsekwencje 

niewykonania obowiązków publikacyjnych byłyby niekorzystne dla jednostki549. Jak ujął to 

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie o 

sygn. akt I FSK 92/09: „Podmiot ma prawo, w sprawie indywidualnej, do powoływania się na 

obowiązujący Polskę przepis prawa międzynarodowego, pomimo że nie został on w Polsce 

opublikowany w Dzienniku Ustaw. A zatem podatnik może powoływać się na przepisy 

Regulaminu Związku Telekomunikacyjnego i wywodzić z nich korzystne dla siebie skutki 

prawne.”550. Choć w sprawie I FSK 92/09 źródło uprawnień jednostki stanowił 

nieopublikowany akt551, do którego przestrzegania Polska pozostawała zobowiązana na 

podstawie postanowień ratyfikowanej i opublikowanej umowy międzynarodowej (co 

podkreślono w uzasadnieniu orzeczenia552), swoje rozstrzygnięcie NSA uzasadnił także treścią 

obowiązku z art. 9 Konstytucji.  

                                                             
547 Wyrok NSA w Łodzi z 26.03.2003 r., I SA/Łd 1707/02, ONSA 2004, nr 1, poz. 37, w tym kontekście por. także 

wyrok TK z 19.12.2002 r., K 33/02, OTK-A 2002, nr 7, poz. 97. 
548 Jak wskazał NSA podanie do publicznej wiadomości, w sposób prawnie określony, informacji o treści 

oświadczenia rządowego, dotyczącego utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej, jest podstawowym 
warunkiem demokratycznego państwa prawa, warunkiem skuteczności tego aktu i podstawową przesłanką dla 

oceny legalności pobytu cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej o istnieniu właściwości 

lub braku właściwości sądu. Tak: wyrok NSA w Warszawie z 7.12.1999 r., V SA 726/99, LEX nr 49939. 
549 Por. m.in.: wyrok NSA z 24.06.2014 r., II GSK 642/13, LEX nr 1485555; wyrok NSA z 24.06.2014 r., II GSK 

646/13, LEX nr 1485557; wyrok NSA z 22.07.2008 r., I GSK 813/07, LEX nr 1015493; wyrok NSA z 6.04.2006 

r., I GSK 2395/05, LEX nr 848509; wyrok WSA w Lublinie z 30.04.2013 r., III SA/Lu 16/13, LEX nr 1326343. 

wyrok WSA w Lublinie z 27.12.2012 r., III SA/Lu 348/12, LEX nr 1352122; wyrok WSA w Lublinie z 30.04.2013 

r., III SA/Lu 16/13, LEX nr 1326343; wyrok WSA w Lublinie z 27.12.2012 r., III SA/Lu 315/12, LEX nr 1352119. 
550 Wyrok NSA z 11.03.2010 r., I FSK 92/09, LEX nr 594292; zob. także: wyrok WSA w Szczecinie z 3.10.2007 

r., I SA/Sz 414/07, LEX nr 471356. 
551 Zgodnie z art. 54 Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego sporządzonych 
w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. Regulaminy Administracyjne, tak jak zostało wymienione w artykule 4 

niniejszej Konstytucji są obowiązującymi dokumentami międzynarodowymi i powinny być zgodne z 

postanowieniami niniejszej Konstytucji i Konwencji. Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie niniejszej 

Konstytucji i Konwencji lub przystąpienie do tych dokumentów, zgodnie z artykułami 52 i 53 niniejszej 

Konstytucji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminów Administracyjnych 

przyjętych przez kompetentne światowe konferencje przed datą podpisania niniejszej Konstytucji i Konwencji. Ta 

zgoda jest rozumiana z uwzględnieniem wszelkich zastrzeżeń złożonych w czasie podpisywania tych 

Regulaminów Administracyjnych lub wszystkich ich rewizji i gdy są one utrzymane w czasie składania dokumentu 

ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia. 
552 Tak samo: wyrok WSA w Lublinie z 27.12.2012 r., III SA/Lu 315/12, LEX nr 1352119. 
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W analogicznym kontekście do art. 9 Konstytucji oraz art. 26 KWPT, uzasadniając 

swoje stanowisko, sięgnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim553. 

W treści uzasadnień innych orzeczeń analizowany kierunek wykładni zarysowany został w 

sposób bardziej generalny. Jak przyjął NSA w wyrokach w sprawie II GSK 646/13: „Z powodu 

niewykonania przez Polskę obowiązków publikacyjnych, wynikających i z Konstytucji RP (art. 

87 ust. 1 i art. 91 ust. 1 w zw. z art. 84, 217 i 27), i z ww. ustawy o umowach 

międzynarodowych, obywatel nie może ponosić z tego tytułu ujemnych konsekwencji.”554. 

Przyjęta przez sądy administracyjne interpretacja skutków zasady przestrzegania prawa 

międzynarodowego prowadzi więc do nadania skuteczności normom 

międzynarodowoprawnym niespełniającym przesłanki obowiązywania, która w tym kontekście 

okazuje się niekompletna. W konkretnych sytuacjach, uzasadnionych wartościami 

konstytucyjnymi, sądy pozostają zobowiązane do stosowania umów międzynarodowych, które 

– w porządku krajowym – nie obowiązują. Kompletność przesłanki obowiązywania doznaje 

więc w opisanym przypadku istotnego wyłomu. 

Analogiczny problem związany z ustaleniem momentu wejścia w życie był 

przedmiotem oceny sądów także w kontekście związanym ze szczególną instytucją prawa 

traktatów – tymczasowym stosowaniem umowy międzynarodowej (art. 25 KWPT)555. W 

przywoływanym już wyroku w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 1707/02, rozważając skuteczność 

postanowień umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską 

z dnia 5 listopada 1998 r.556, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż umowa ta, nie uzyskując 

statusu źródła prawa polskiego ze względu na niespełnienie konstytucyjnych wymogów 

zakończenia procedury ratyfikacyjnej i ogłoszenia umowy, podlegała jednak stosowaniu. Jak 

                                                             
553 Jak wskazał WSA: „Na płaszczyźnie międzynarodowej Polska zobowiązana jest zapewnić wykonanie 

Konwencji o WPT w brzmieniu zmienionym decyzją Komisji Mieszanej - art. 26 Konwencji wiedeńskiej o prawie 

traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439), a także zgodnie z 

konstytucyjną zasadą poszanowania prawa międzynarodowego, zawartą w art. 9 Konstytucji RP. Zgodnie z tą 

zasadą Polska zobowiązana jest wypełniać, w dobrej wierze, zobowiązania wynikające z umów 

międzynarodowych, których jest stroną. Wiążąc się umową międzynarodową Polska nie może powoływać się 

wobec innych państw na niepublikowanie w swoim porządku prawnym przyjętych przez siebie zmian w umowie 

międzynarodowej (konwencji).”, wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 22.03.2007 r., I SA/Go 559/06, LEX 
nr 575455. 
554 Wyrok NSA z 24.06.2014 r., II GSK 646/13, LEX nr 1485557. 
555 W tym kontekście zob. A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe teoria i praktyka, Warszawa 2006, s. 630, 

M. Borski, Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, RAIP, 2014, nr 2., 

s. 27-28. 
556 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Warszawie 

dnia 5 listopada 1998 r., oraz Decyzja Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu 

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę 

w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzona w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r. (Dz. U. z 

2002 r. Nr 175, poz. 1435 z późn. zm.). 
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przyjął NSA, odmowa stosowania wiążącej w sferze prawa międzynarodowego umowy 

stanowiłaby naruszenie art. 9 Konstytucji557. Powyższe stanowisko Naczelny Sąd 

Administracyjny podtrzymał w wyroku w sprawie I FSK 1313/13558, dotyczącej umowy o 

transporcie lotniczym zawartej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a UE oraz państwami 

członkowskimi559. Ponownie zatem, pożądany z punktu widzenia modelu stan rzeczy, w 

którym stosowane kryteria pozwalają objąć wszystkie istotne z punktu widzenia sądu formy 

oddziaływania prawa międzynarodowego, nie zachodzi.  

Analiza przyjmowanego w orzecznictwie sądów podejścia do problemu rozbieżności 

obowiązywania pokazuje, że z uwagi na treść art. 9 Konstytucji przesłanka obowiązywania nie 

jest stosowana w sposób bezwyjątkowy. Stosowana przez sądy łączna wykładnia kryteriów 

obowiązywania i art. 9 z jednej strony sprzyja zapewnieniu pełnej realizacji zobowiązań 

państwa w sferze prawa międzynarodowego i jednocześnie ochrony jednostki przed skutkami 

zaniechania publikacji. W istocie przesłanka obowiązywania, dzieląca normy prawa 

międzynarodowego na włączone i niewłączone – nie jest traktowana w sposób konsekwentny. 

Jej stosowanie doznaje szeregu ograniczeń podyktowanych właśnie treścią zasady 

przestrzegania prawa międzynarodowego. Oddziaływanie to „wymyka się” przesłance 

obowiązywania, zaś o skuteczności normy międzynarodowej decyduje ważenie wartości 

konstytucyjnych, a nie jej formalna kwalifikacja. 

Powyższe podejście wydaje się adekwatne także w kontekście innych rodzajów 

możliwych rozbieżności dotyczących treści normy obowiązującej w sferze prawa 

międzynarodowego i krajowego. Do możliwych różnic między stanem obowiązywania prawa 

międzynarodowego „wewnątrz” i „na zewnątrz” polskiego porządku prawnego należy dodać 

charakterystyczną dla prawa międzynarodowego konieczność zbadania stanu obowiązywania 

każdego państwa z osobna. Ustalenie dokładnego zakresu związania każdego z państw 

dodatkowo potencjalnie wymaga uwzględnienia sformułowanych przez państwo zastrzeżeń i 

oceny ich skuteczności, porozumień inter se, modyfikujących treść umowy pomiędzy 

niektórymi ze stron czy szeregu instytucji prawa traktatów potencjalnie modyfikujących zakres 

związania państwa – w szczególności zaś zastrzeżeń i sprzeciwów wobec zastrzeżeń oraz 

wygaśnięcia lub zawieszenia traktatu wskutek zawarcia późniejszego traktatu dotyczącego tego 

                                                             
557 Wyrok NSA w Łodzi z 26.03.2003 r., I SA/Łd 1707/02, ONSA 2004, nr 1, poz. 37. 
558 Wyrok NSA z 29.09.2014 r., I FSK 1313/13, ONSAiWSA 2016, nr 2, poz. 32. Zob. K. Lasiński-Sulecki, 

Umowa o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki - dostawa paliwa lotniczego na rzecz przewoźnika mającego siedzibę w USA - zwolnienie 

od podatku VAT. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 września 2014 r., I FSK 1313/13, OSP 2016, nr 6, s. 53. 
559 Umowa o transporcie lotniczym (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 134, str. 4 z późn. zm.). 
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samego przedmiotu (art. 59 KWPT)560. Odnośnie zastrzeżeń wypada zaznaczyć, że ich treść 

podlega opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wraz z oświadczeniem o mocy obowiązującym, 

stwierdzającym fakt ratyfikacji umowy międzynarodowej561. Skuteczność złożonego przez 

państwo zastrzeżenia w sferze prawa międzynarodowego pozostaje jednak uzależniona od 

oceny dopuszczalności zastrzeżenia w świetle przesłanek art. 19 KWPT, a także – co jeszcze 

istotniejsze – od reakcji innych państw562. Na tym tle powstaje więc pytanie o związanie 

polskiego sądu stanowiskiem władzy wykonawczej samodzielnie kształtującej treść 

zastrzeżeń563.  

Problem rozbieżności w obowiązywaniu i konieczności oceny skutków takiego stanu 

rzeczy dotyka także zakończenia obowiązywania umowy międzynarodowej. Na gruncie 

przepisów ustawy o umowach międzynarodowych aktualizacja obowiązku publikacji dotyczy 

w sposób niewątpliwy jedynie zmian wynikających z inicjatywy strony polskiej. Decyzje w 

sprawie zmiany zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej (np. wskutek wycofania 

przez stronę polską zastrzeżenia) podejmuje odpowiednio Prezydent w przypadku umów 

ratyfikowanych lub Rada Ministrów w przypadku umów podlegających zatwierdzeniu (art. 25 

ust. 1 ustawy). Oświadczenie rządowe dotyczące takiej decyzji jest zaś ogłaszane w trybie 

przewidzianych dla umowy międzynarodowej, której dotyczy (art. 25 ust. 5 ustawy). Przepisy 

ustawy o umowach międzynarodowych nie przesądzają wprost o uzależnieniu zaistnienia 

zmian zakresu obowiązywania umowy od ich ogłoszenia. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy: 

„utrata mocy obowiązującej umowy międzynarodowej w stosunku do Rzeczypospolitej 

Polskiej następuje w sposób przewidziany w umowie międzynarodowej, w szczególności na 

skutek jej wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, albo w inny sposób dopuszczony 

przez prawo międzynarodowe.”564. Kwestia skutków zakończenia obowiązywania w sferze 

prawa międzynarodowego w porządku krajowym pozostaje więc otwarta, a jej rozstrzygnięcie 

uwikłane jest w – analogiczne jak w innych przypadkach rozbieżności – dylematy dotyczące 

                                                             
560 Sąd Najwyższy rozważał w sprawie I CK 323/02 wykonanie umów republikańskich w relacjach 
międzypaństwowych uznał, iż nie pozwalało ono na stwierdzenie wygaśnięcia tych umów w świetle przesłanek 

art. 59 KWPT, wyrok SN z 21.11.2003 r., I CK 323/02, OSNC 2004, nr 6, poz. 103. 
561 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o 

zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 

2011 r. 
562 Por. art. 20-23 KWPT. 
563 W świetle przepisów ustawy o umowach międzynarodowych kompetencja ta przypada Radzie Ministrów 

poszczególnym ministrom, bądź wyznaczanemu przez Prezesa Rady Ministrów organowi właściwemu do 

prowadzenia negocjacji (art. 6 ustawy o umowach międzynarodowych). 
564 Art. 22 ust. 1 ustawy o umowach międzynarodowych. 
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realizacji zobowiązań międzynarodowoprawnych i zachowania gwarancyjnej funkcji 

publikacji. 

Gama możliwych przypadków rozbieżności między stanem obowiązywania w polskim 

porządku prawnym i prawie międzynarodowym jest więc bardzo szeroka i dotyczy różnych 

etapów obowiązywania umów ratyfikowanych. Każda tego rodzaju sytuacja wymaga 

rozważenia in concreto, co powoduje, iż szukający rozstrzygnięcia sąd nie może polegać 

jedynie na formalnym kryterium włączenia do porządku krajowego. Analiza orzecznictwa 

polskich sądów wskazuje zatem, że rola art. 9 Konstytucji ujawnia się nawet w przypadku 

jedynego ze źródeł prawa międzynarodowego ujętego w katalogu art. 87 Konstytucji, tj. umów 

ratyfikowanych. W przypadku rozbieżności w sferze obowiązywania leitmotiv stanowi konflikt 

wartości konstytucyjnych – przestrzegania prawa międzynarodowego z jednej strony i 

pewności prawa. Oddziaływanie art. 9 uaktywnia się wtedy, kiedy umowy ratyfikowane nie 

spełniają (jeszcze lub już) przesłanki obowiązywania. Art. 9 pełni wówczas istotą funkcję 

korygującą i uelastyczniająca proces interpretacji, służąc wyważeniu wartości konstytucyjnych 

(pewność prawa, obowiązek publikacji, ochrona uprawnionych oczekiwań) i potrzeby 

wywiązania się z międzynarodowoprawnych zobowiązań. Nawet w przypadku jedynego ze 

źródeł prawa międzynarodowego, którego status został uregulowany w sposób bardzo 

precyzyjny, przesłanka obowiązywania nie spełnia więc, pożądanej z punktu budowanego 

modelu, cechy kompletności. 

 

 

iii. Status źródeł obowiązujących w sferze prawa międzynarodowego  

 

Dla odpowiedzi na pytanie o kompletność kryterium obowiązywania niezbędne jest 

rozważenie statusu tych źródeł prawa międzynarodowego, których postanowienia Rozdziału 

III Konstytucji nie zaliczają do katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, a więc 

nieratyfikowanych umów międzynarodowych565 oraz pozaumownych źródeł prawa 

międzynarodowego, tj. zwyczaju międzynarodowego, zasad ogólnych w rozumieniu art. 38 ust. 

1 lit. c Statutu MTS, aktów jednostronnych oraz (za wyjątkiem prawa wtórnego UE objętego 

regulacją art. 91 ust. 3 Konstytucji) uchwał prawotwórczych organizacji międzynarodowych.  

                                                             
565 Tak TK m.in. w sprawie Ts 168/03, postanowienie TK z 14.01.2004 r., Ts 168/03, OTK-B 2004, nr 2, poz. 140. 
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Pozostawiając otwartym pytanie o możliwość bezpośredniego stosowania norm 

pochodzących z poszczególnych źródeł prawa, które będą przedmiotem analizy w dalszej 

części rozważań, powinno się zauważyć, iż w doktrynie wskazuje się na objęcie zakresem art. 

9 wszystkich źródeł prawa międzynarodowego566, zaś w orzecznictwie wywodzi się wspólny 

dla wszystkich wskazanych źródeł obowiązek wykładni norm prawa krajowego w sposób 

zapewniający realizację międzynarodowoprawnych zobowiązań państwa. Rzeczony 

obowiązek zgodnie wywodzony jest z treści art. 9 Konstytucji. Jak wprost przyjął Sąd 

Najwyższy: „Sąd jest zobowiązany do wykładni prawa polskiego w sposób zapewniający w 

największym stopniu jego zgodność z treścią nieratyfikowanej umowy międzynarodowej 

wiążącej Polskę (art. 9 Konstytucji RP).”567. 

Powyższy pogląd wyrażany w odniesieniu do nieratyfikowanych umów 

międzynarodowych, jak się wydaje, uległ już utrwaleniu w orzecznictwie polskich sądów568. 

Oddziaływanie polegające na obowiązku wykładni zapewniającej realizację zobowiązań 

międzynarodowoprawnych stwierdzano także poza kontekstem nieratyfikowanych umów 

międzynarodowych. Jak przyjął w uzasadnieniu wyroku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie II 

GSK 454/20 Naczelny Sąd Administracyjny: „Przepis art. 9 Konstytucji RP obejmuje swoim 

zakresem wszystkie wskazane powyżej źródła prawa międzynarodowego, zarówno te, które są 

wprost wymienione w Konstytucji, jak i w niej niewymienione (…). Funkcja art. 9 Konstytucji 

RP polega m.in. na objęciu konstytucyjnym obowiązkiem przestrzegania tych norm, których 

pozycja nie została w innych przepisach Konstytucji odrębnie określona, chodzi więc o inne 

normy prawa powszechnie obowiązującego niż te określone w art. 87 oraz 91 ust. 3 

Konstytucji” 569. Zgodnie akceptowanym skutkiem art. 9 Konstytucji jest zatem obowiązek 

zapewnienia skuteczności lege non distinguente wszystkim normom 

międzynarodowoprawnym, niezależnie od ich włączenia do katalogu źródeł prawa 

powszechnie obowiązującego. 

                                                             
566 Tak m.in. B. Banaszak, Komentarz do art. 9 Konstytucji, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
Warszawa 2009, s. 99; K. Wójtowicz, Komentarz do Art. 9 w: Konstytucja RP. T. 1, Komentarz : art. 1-86, 

Warszawa 2016, s. 325. 
567 Wyrok SN z 29.11.2005 r., II PK 100/05, OSNP 2006, nr 19-20, poz. 299. 
568 Wyrok SN z 26.01.2011 r., II PK 168/10, LEX nr 786375; wyrok NSA w Warszawie z 26.08.1999 r., V SA 

708/99, OSP 2000, nr 9, poz. 134; wyrok SN z 29.11.2005 r., II PK 100/05, OSNP 2006, nr 19-20, poz. 299; wyrok 

NSA z 1.09.2020 r., II GSK 454/20, LEX nr 3061703. 
569 Wyrok NSA z 1.09.2020 r., II GSK 454/20, LEX nr 3061703. Tak samo: wyrok NSA z 24.06.2014 r., II GSK 

640/13, LEX nr 1519166. Jak wskazał WSA w Warszawie: „Obowiązek respektowania prawa międzynarodowego 

obejmuje nie tylko ratyfikowane umowy międzynarodowe, ale również tzw. umowy międzyrządowe i resortowe”, 
wyrok WSA w Warszawie z 10.12.2019 r., VII SA/Wa 1211/19, LEX nr 2799484. 
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Powyższa konstatacja ma zatem kluczowe znaczenie dla statusu tzw. pozaumownych 

źródeł prawa międzynarodowego (zwyczaju międzynarodowego, zasad ogólnych z art. 38 ust. 

1 lit. c Statutu MTS, aktów jednostronnych), w przypadku których Konstytucja w swoich 

szczegółowych postanowieniach nie zajmuje stanowiska. Wszystkie wskazane źródła 

podlegają obowiązkowi pośredniego stosowania (co najmniej – kwestia bezpośredniego 

stosowania będzie przedmiotem dalszych analiz), a więc wymagają – tak dalece jak to możliwe 

– uwzględnienia w toku wykładni przepisów krajowych. Pominięcie przez polski sąd, 

znajdującej zastosowanie w sprawie, normy prawa międzynarodowego, pochodzącej ze źródła 

pozaumownego, stanowi więc – tak jak w przypadku umów nieratyfikowanych – naruszenie 

art. 9 Konstytucji. Funkcja art. 9 sprowadza się w tym kontekście do zabezpieczenia RP przed 

zaistnieniem deliktu w sferze prawa międzynarodowego, który byłby skutkiem dokonanej przez 

sąd wykładni przepisów krajowych z pominięciem treści „wiążącego prawa 

międzynarodowego”570. 

Analizowana powyżej forma wpływu na stosowanie norm krajowych w oczywisty 

sposób pozostaje poza zakresem skutków wynikających z okoliczności spełnienia bądź 

niespełnienia kryterium obowiązywania. Powyższy wniosek wydaje się trudny do 

zignorowania, gdy weźmie się pod uwagę, iż charakteryzowany obowiązek – niebędący 

skutkiem włączenia do krajowego porządku prawnego – dotyczy większości wyróżnianych 

typów źródeł prawa międzynarodowego (w tym wszystkich źródeł pozaumownych). 

Podlegające obowiązkowi pośredniego stosowania nieratyfikowane umowy międzynarodowe 

stanowią ilościowo bardzo istotną część wszystkich zawieranych przez Polskę umów 

międzynarodowych (około 50 %)571. Pośrednie stosowanie dla celów interpretacji normy 

krajowej, postrzegane jest także jako najczęściej występująca forma stosowania prawa 

międzynarodowego w ogóle572, przeważnie wystarczająca do osiągnięcia celu w postaci 

zachowania zgodności ze zobowiązaniami międzynarodowoprawnymi państwa. 

Pozostawiając w tym miejscu na uboczu rozróżnienie bezpośredniego i pośredniego 

stosowania pozaumownych norm prawa międzynarodowego, które jak wspomniano będzie 

przedmiotem analizy w drugiej części rozdziału, należy zauważyć, iż sama możliwość 

                                                             
570 Poza kontekstem art. 9, Konstytucja zdaje się odsyłać do pozaumownych źródeł prawa międzynarodowego (a 

dokładnie – zwyczaju międzynarodowego) w treści art. 42 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem: „Odpowiedzialności 

karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w 

czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia 

stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.”. 
571 M. Frankowska, op. cit., s. 79. 
572 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe…, s. 698. 
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stosowania wskazanych norm (często bez sprecyzowania formy) jest zasadniczo jednoznacznie 

uznawana w doktrynie573. Powyższe ujęcie prezentowane jest także w orzecznictwie. 

Omawiając konsekwencję art. 9 Konstytucji NSA wskazał, iż: „(…) przyjmuje się, że norma 

międzynarodowa nawet bez podania jakimkolwiek zabiegom recepcyjnym i nierecepcyjnym i 

tak powinna być w państwie wykonywana i powinna obowiązywać w porządku prawnym (ex 

proprio vigore) Przemawia za tym dodatkowo dbałość o realizację wartości, jaka jest 

wiarygodność polski w stosunkach międzynarodowych, jako państwa respektującego 

fundamentalną dla nich zasadę pacta sunt servanda (art. 9 Konstytucji).”574. 

Wynik przywołanego na wstępie rozważań „równania” daje więc podstawy do dość 

krytycznej oceny kompletnego charakteru przesłanki obowiązywania. Możliwość szeroko 

rozumianego stosowania wszystkich źródeł prawa międzynarodowego w tym – bezspornie – 

objęcie wszystkich wskazanych źródeł (w tym źródeł pozaumownych) konstytucyjnym 

obowiązkiem wykładni zapewniającej zgodność z prawem międzynarodowym stanowi dobitny 

przykład „niekompletności” analizowanej przesłanki. Biorąc pod uwagę, że (co będzie 

przedmiotem szczegółowych rozważań) skutki pośredniego stosowania nierzadko okazują się 

identyczne ze skutkami stosowania bezpośredniego oraz – co więcej – dominujące stanowisko, 

zgodnie z którym art. 9 stanowi podstawę bezpośredniego stosowania także źródeł 

pozaumownych (prawa zwyczajowego), nie można nie zauważyć, iż restrykcyjne ujęcie 

zamkniętego katalogu źródeł prawa nie oddaje rzeczywistego statusu prawa 

międzynarodowego.  

Do innych przykładów oddziaływania źródeł niewłączonych do krajowego porządku 

prawnego należy kwestia tzw. inkorporacyjnego skutku odesłania. Przedmiotem istotnego 

sporu w piśmiennictwie i judykaturze – bardzo dobrze obrazującego analizowane już napięcie 

między regulacją rozdziału III a artykułem 9 Konstytucji – jest możliwość objęcia 

nieratyfikowanych umów międzynarodowych zakresem odesłania zawartego w przepisie 

ustawy575. Przeciwko takiej możliwości podnoszony jest argument z zamkniętego charakteru 

katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, nieobejmującego nieratyfikowanych 

umów międzynarodowych. Jak przyjął Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 

listopada 2000 r. w sprawie o sygn. akt I PKN 107/00: 

                                                             
573 Por. P. Sarnecki, op. cit, s. 325; B. Banaszak, Komentarz do art. 9…, s. 101. 
574 Wyrok NSA z 1.09.2020 r., II GSK 454/20, LEX nr 3061703. 
575 Por. M. Czepelak, op. cit., s. 123; A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe …, Warszawa, 2006, s. 602; W. 

Czapliński. A. Wyrozumska, Sędzia krajowy …, Warszawa 2001, s. 126-134. 
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„W konsekwencji do umowy międzyrządowej z 31 stycznia 1990 r. – inaczej niż przyjmuje się 

to w uzasadnieniu stanowiska strony pozwanej nie ma zastosowania art. 1 § 2 Prawa 

prywatnego międzynarodowego, w myśl którego jego przepisów nie stosuje się, jeżeli umowa 

międzynarodowa, której Polska jest stroną, postanawia inaczej. Niezależnie od tego należy 

podzielić stanowisko strony pozwanej, że przepis ten nie może stanowić podstawy do 

przełamania reguły wyrażonej w art. 87 i art. 91 Konstytucji, z których wynika, że tylko 

ratyfikowana umowa międzynarodowa jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa. 

Zasady tej nie może zmienić ustawa zwykła, poszerzając krąg umów międzynarodowych 

uznanych w Konstytucji RP za źródła powszechnie obowiązującego prawa i uznając, iż do 

źródeł tych należą także umowy nie podlegające ratyfikacji”576. 

Przeciwne stanowisko w zakresie możliwości odesłania do umów nieratyfikowanych 

zostało wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny m.in. na kanwie sprawy I SA/Łd 

1707/02. Jak zwrócił uwagę NSA uznanie, iż odesłanie odnoszące się do umów 

międzynarodowych jako takich skutkuje jedynie w odniesieniu do umów ratyfikowanych 

byłoby nieracjonalne, biorąc pod uwagę, iż umowy te w myśl przepisów Konstytucji podlegają 

już bezpośredniemu stosowaniu577. Analogiczne stanowisko NSA zajął także w uzasadnieniu 

wyroku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie II GSK 454/20 uzasadniając swoje stanowisko 

także w oparciu o art. 9 Konstytucji578.  

W sprawie V SA 708/99 Naczelny Sąd Administracyjny, błędnie przyjmując, iż 

Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźcy nie posiada waloru ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej, ponieważ została zawarta poprzez przystąpienie, jednocześnie, 

(przywołując także art. 9 Konstytucji), uznał iż odesłanie zawarte w art. 56 ust. 2 Konstytucji 

powoduje, iż uprawnienie wynikające z umowy nieratyfikowanej „(…) nabiera zatem 

charakteru uprawnienia konstytucyjnego, które podlegać może ograniczeniu tylko na podstawie 

ustawy i wyłącznie z przyczyn podanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji”579. 

Za trafnością stanowiska NSA zawartego w przytoczonych orzeczeniach przemawia 

szereg argumentów. Po pierwsze, w przypadku zawarcia w ustawie przepisu odsyłającego 

                                                             
576 Wyrok SN z 29.11.2000 r., I PKN 107/00, OSNP 2001, nr 5, poz. 162. 
577 „Skutkiem odesłania może być w pewnych wypadkach inkorporowanie umowy do aktu odsyłającego, a zatem 

transformacja na prawo krajowe. Umowa nieratyfikowana nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i 

nie może być stosowana bezpośrednio, ale wiąże ona organy państwa, które są zobowiązane do wykonania 

umowy. Zakładając racjonalność ustawodawcy, należy zauważyć, że odesłanie tylko do umów ratyfikowanych i 

ogłoszonych nie miałoby znaczenia, skoro umowy takie stosuje się na podstawie Konstytucji bezpośrednio”, tak: 

wyrok NSA w Łodzi z 26.03.2003 r., I SA/Łd 1707/02, ONSA 2004, nr 1, poz. 37. 
578 Wyrok NSA z 1.09.2020 r., II GSK 454/20, LEX nr 3061703. 
579 Wyrok NSA w Warszawie z 26.08.1999 r., V SA 708/99, OSP 2000, nr 9, poz. 134. 
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ustawodawca zachowuje pełnię swobody w ograniczeniu jego zakresu wyłącznie do umów 

ratyfikowanych. Umowy nieratyfikowane nie zostają więc wskutek takiej interpretacji 

wyłączone spod demokratycznej procesu stanowienia prawa. Trudno także przyjąć, by 

ustawodawca – z uwagi na treść art. 87 Konstytucji – był ograniczony swoistym zakazem 

odsyłania do umów nieratyfikowanych, jednocześnie zachowując dowolność odsyłania do (lub 

powtarzania) szeregu innych typów reguł, także niestanowiących źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego. 

Przeciwne stanowisko, odrzucające możliwość uznania, iż odesłanie dotyczy także 

umów nieratyfikowanych zajął M. Czepelak. Jak wskazał autor przyjęcia powyższej wykładni: 

„(…) nie uzasadnia przychylność prawu międzynarodowemu, która sama w sobie niewątpliwie 

zasługuje na uznanie. Nie wolno jej natomiast realizować w drodze erozji przewidzianego w 

Konstytucji systemu źródeł prawa.”580. Użyta przez M. Czepelaka metafora erozji – jako 

procesu niszczenia powierzchni terenu, którego skutkiem jest jego wyrównywanie – wydaje się 

stanowić właściwy opis sytuacji. Oddziaływanie źródeł prawa międzynarodowego 

niewłączonych do katalogu, a także oddziaływanie art. 9 w „szczelinach” przesłanki 

obowiązywania nieuchronnie powoduje erozję ścisłego rozumienia zamkniętego katalogu 

źródeł prawa.  

Efektem jest stopniowe wyrównanie terenu, na którym dochodzi do stosowania przez 

sądy norm krajowych i międzynarodowoprawnych, przez likwidowanie formalnych barier dla 

ich skuteczności, co – jak pokazuje analizowane orzecznictwo sądów – nie musi jednak 

oznaczać zagrożenia ochrony innych wartości konstytucyjnych, in concreto istotniejszych niż 

obowiązek z art. 9 Konstytucji. Wniosek o erozji przesłanki obowiązywania ma dla szukanego 

modelu zasadnicze znaczenie. Niekompletność badanej przesłanki – szeroki zakres form 

oddziaływania prawa międzynarodowego, które nie dają się uchwycić za jej pomocą, oraz 

znaczenie nieujętych w katalogu z art. 87 Konstytucji źródeł pozaumownych stanowi, kolejny 

już, argument za odrzuceniem wskazanej przesłanki. Charakter sposobów oddziaływania prawa 

międzynarodowego, wymykających się podziałowi na źródła prawa zaliczone do katalogu 

wskazanego w art. 87 Konstytucji i doń niezaliczone podpowiada także kierunek, w jakim 

powinien zmierzać budowany model. Praktyka sądów podpowiada w tym zakresie oparcie się 

na rozważaniach opartych raczej o treść normy, niż jej formalną klasyfikację do określonej 

                                                             
580 M. Czepelak, op. cit., s. 123. 
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kategorii oraz ważenie obowiązku przestrzegania wiążącego prawa międzynarodowego z 

innymi racjami o charakterze konstytucyjnym. 

 

 

iv. Źródła prawa unijnego 

 

Nieco odrębnej analizy w kontekście spełniania przez przesłankę obowiązywania, 

istotnego z punktu widzenia modelu, wymogu kompletności wymaga status źródeł prawa UE. 

W tym zakresie mniej znacząca, niż miało to miejsce w przypadku poprzednio analizowanych 

źródeł, wydaje się pytanie o oddziaływanie art. 9 Konstytucji, wykraczające poza skutki 

obowiązywania. Punkt ciężkości analizy należy położyć raczej na pytanie: co z perspektywy 

polskiego sądu oznacza włączenie konkretnej normy do porządku prawnego UE i w jakim 

stopniu wynikające z takiego statusu konsekwencje opisuje i wyjaśnia przesłanka 

obowiązywania w porządku krajowym.  

Dodatkowy aspekt wskazanego pytania dotyczy „wielopoziomowego” charakteru 

relacji między porządkiem krajowym, stricte międzynarodowym i unijnym, bowiem porządek 

prawny UE określa także – istotne dla sądów krajowych – konsekwencje włączenia w swój 

zakres norm klasycznego prawa międzynarodowego. Jakie konsekwencje z perspektywy 

polskiego sądu posiada zatem przynależność normy do porządku prawnego UE i w jakim 

stopniu na uchwycenie tych konsekwencji pozwala analizowane kryterium obowiązywania?  

Rozważania w przedmiocie statusu źródeł prawa UE należy zacząć od ponownego 

odniesienia się do problemu autonomii prawa unijnego. Jak wskazywano we wczesnym 

orzecznictwie, poczynając od wyroków w sprawie Van Ghend en Loos i Costa, Trybunał 

Sprawiedliwości określił status prawa wspólnotowego jako „włączonego” do krajowych 

porządków prawnych państw członkowskich581 i to niezależnie od przyjętej monistycznej lub 

dualistycznej koncepcji relacji między porządkami prawnymi czy stosowanych metod 

zapewniania skuteczności582. W tym sensie prawo unijne miało cechować się – w odróżnieniu 

od klasycznego prawa międzynarodowego, którego miejsce w prawie krajowym pozostaje 

zdeterminowane przez regulację konstytucyjną – autonomią walidacyjną583, tj. zdolnością do 

                                                             
581 Wyrok TS z 15.07.1964, C-6/64 - Costa v E.N.E.L., ECLI:EU:C:1964:66. 
582 Wyrok TS z 17.12.1970, C-11/70 - Internationale Handelsgesellschaft, ECLI:EU:C:1970:114, pkt .3. 
583 D. Kornobis-Romanowska, op. cit., s. 20 i nast. 
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samodzielnego decydowania o swojej skuteczności w porządkach krajowych państw 

członkowskich. 

Przyjęcie w ramach poszukiwanego modelu założenia względnej autonomii prawa UE 

oznacza odrzucenie powyższego uzasadnienia różnicy między klasycznym prawem 

międzynarodowym a prawem unijnym jako odwołującego się do w enigmatycznej „natury” obu 

porządków i postrzeganie jej jako kwestii stopnia skonkretyzowania zobowiązań państw. 

Podczas gdy w przypadku lex generalis prawa międzynarodowego, głównym problemem 

pozostaje więc niedookreśloność statusu poszczególnych źródeł, na gruncie prawa unijnego 

wymogi w tej kwestii są wzmocnione i ściśle sprecyzowane a margines swobody państwa 

ograniczony jest do minimum. Konstrukcje doktrynalne dotyczące obowiązywania w porządku 

krajowym, pozostają jednak obojętne z punktu widzenia prawa UE, dopóki nie stoją na 

przeszkodzie skuteczności jego norm. W tym sensie prawo UE nie różni się zatem od 

klasycznego prawa międzynarodowego mechanizmem działania, lecz jego precyzją i 

skutecznością. 

Mimo posługiwania się pojęciem źródła prawa UE, sugerującym odrębność tego 

porządku prawnego, w przyjętej perspektywie źródła te traktowane są jako specjalny przypadek 

źródeł prawa międzynarodowego, tj. odpowiednio umów międzynarodowych (traktaty 

założycielskie, zmieniające, akcesyjne itd.) oraz wiążących uchwał organizacji 

międzynarodowych (wiążące prawo wtórne UE)584. Charakter szczególnych źródeł prawa 

unijnego, jak zasady ogólne prawa UE585, należy natomiast widzieć jako zbliżony do innych 

kategorii norm międzynarodowoprawnych znajdujących zastosowanie wskutek ich 

inkorporacji do postanowień traktatów, jak ma to miejsce m.in. w przypadku prawa Światowej 

Organizacji Handlu, w kontekście którego prawo zwyczajowe także bywa określane właśnie 

jako źródło prawa WTO, czy na gruncie art. 21 Statutu Rzymskiego definiującego zakres 

kompetencji ratione iuris tego sądu międzynarodowego586. Do szczególnych źródeł prawa 

                                                             
584 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe…, s. 165; W. Góralczyk S. Sawicki, Prawo 

międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2011, s. 109-110. 
585 Zaliczane do prawa pierwotnego szczególne kategorie źródeł prawa unijnego zasady ogólne prawa unijnego, 
akty konstytucyjne Rady i Rady Europejskiej, czy status Karty Praw Podstawowych, jak również prawa 

międzynarodowego włączonego do porządku prawnego UE na zasadach określonych w orzecznictwie TSUE (w 

szczególności umów międzynarodowych i zwyczaju międzynarodowego). 
586 Zgodnie z art. 21 ust. 1 Statutu: 1. Trybunał stosuje:(a) w pierwszej kolejności niniejszy statut, Elementy 

Definicji Zbrodni, Reguły Procesowe i Dowodowe; (b) w drugiej kolejności odpowiednie traktaty oraz zasady i 

reguły prawa międzynarodowego, łącznie z uznanymi zasadami międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych; 

(c) w razie braku (a) i (b) - ogólne zasady prawa wyinterpretowanie przez Trybunał z praw krajowych różnych 

systemów prawnych świata, a we właściwych przypadkach - włącznie z prawem krajowym państw, które same 

wykonywałyby jurysdykcję w stosunku do danej zbrodni, o ile zasady te nie są niezgodne z niniejszym statutem, 

prawem międzynarodowym i uznanymi przez społeczność międzynarodową normami i standardami. Rzymski 
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unijnego zaliczyć należy także włączone do porządku prawnego UE „klasyczne” normy prawa 

międzynarodowego, których status będzie przedmiotem osobnego komentarza. 

Przyjęte w ramach budowanego modelu założenie zasadniczo nie wpływa na 

konstytucyjny status źródeł prawa unijnego w polskim porządku prawnym. Wszystkie z 

wymienionych źródeł prawa UE cieszą się generalną akceptacją w polskim porządku prawnym, 

co dotyczy w szczególności traktatu akcesyjnego i lizbońskiego jako ratyfikowanych umów 

międzynarodowych. Choć do katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego nie 

zaliczono explicite prawa wtórnego UE, w świetle reguły art. 91 ust. 3 Konstytucji 

obowiązywanie tegoż prawa wtórnego w polskim porządku prawnym zasadniczo nie budzi 

wątpliwości i traktowane bądź jako osobne źródło prawa powszechnie obowiązującego587, bądź 

też w sposób pochodny względem Traktatów i jako „konsekwencja” ich wykonania588. 

Wątpliwości nie wydaje się budzić status szczególnych źródeł prawa unijnego, biorąc pod 

uwagę przynajmniej zakotwiczenie wszystkich tych źródeł w Traktatach, a więc pośrednio w 

art. 91 ust. 2 Konstytucji. 

Na tak zarysowanym tle odpowiedzi wymaga pierwsze z zasygnalizowanych pytań – co 

dla polskiego sądu oznacza włączenie normy do unijnego porządku prawnego. Włączenie w 

zakres prawa unijnego niesie za sobą szereg konsekwencji, w tym w szczególności w postaci 

objęcia zakresem zasady pierwszeństwa, efektywności, bezpośredniego skutku, wykładni 

zgodnej prawa unijnego, nakazem respektowania wyłączności TSUE (w tym co do możliwości 

bezpośredniego stosowania norm stanowiących część porządku prawnego UE589) i powiązany 

z nim obowiązek kierowania pytań dotyczących wykładni lub ważności. Wymogi będące 

konsekwencją włączenia do porządku unijnego są prawidłowo identyfikowane i respektowane 

przez polskie sądy590. 

                                                             
Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 

78, poz. 708 z późn. zm.). 
587 Por. m.in. M. Wiącek, Komentarz do art. 87 Konstytucji w Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, 

red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 67. 
588 M. Masternak-Kubiak, Przestrzeganie prawa …, s. 266. 
589 Kryteria samowykonalności są swoiste – objęte wyłącznością wykładni TSUE, por. S. Biernat, The openness 

of the Constitution of the Republic of Poland towards European integration [w:] The Constitutional Revision in 

Today’s Europe, red. G. Amato, G. Braibant, E. Venizelos, London 2002, s. 443. 
590 Jedynie przykładowo, w zakresie możliwości stosowania dyrektyw w stosunkach wertykalnych, zob. 

postanowienie SN z 5.06.2019 r., I CSK 722/18, LEX nr 2688860. Przykład zastosowania przez sąd krajowy 

wykładni zgodnej, zob. wyrok SN z 16.04.2015 r., III SK 24/14, OSNP 2017, nr 5, poz. 64. Prawidłowo 

identyfikowany jest także zakres podmiotowy unijnego obowiązku wykładni zgodnej, który w tym stopniu co 

sądów dotyczy również organów administracji publicznej, por. uchwała SN z 15.01.2013 r., III SZP 1/12, OSNP 

2013, nr 17-18, poz. 216. Wśród przykładów uznania przez sąd krajowy możliwości bezpośredniego stosowania 

przepisu dyrektywy zob. wyrok SN z 4.01.2008 r., I UK 182/07, OSNP 2009, nr 3-4, poz. 49; wyrok SN z 
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Dla polskiego sądu ustalenie zatem, iż norma stanowi część porządku prawnego UE 

oznacza więc przede wszystkim konieczność uwzględnienia zestawu zasad, których 

zastosowanie rozciąga się na całe corpus iuris prawa unijnego. Tak określony zbiór skutków 

obowiązywania w sferze prawa unijnego w żaden sposób nie wynika z faktu obowiązywania w 

porządku krajowym. Oczywiście, źródła prawa unijnego korzystają z konstytucyjnego 

przyzwolenia na obowiązywanie w polskim porządku prawnym, które z perspektywy krajowej 

postrzegane jest jako niezbędne dla wywołania przez wskazane normy jakiegokolwiek skutku. 

Niemniej jednak charakter opisanych konsekwencji włączenia do porządku prawnego UE 

kształtowany jest niezależnie od sposobu rozumienia kryterium obowiązywania, które – choć z 

perspektywy konstytucyjnej warunkuje wskazane skutki – to w żaden sposób ich nie tłumaczy. 

Analizowane konsekwencje włączenia do porządku prawnego w pełnej rozciągłości 

dotyczą inkorporowanych do tego porządku norm międzynarodowoprawnych. Szczegółowe 

skutki włączenia do porządku prawnego UE w zróżnicowany sposób kształtują w zależności 

od rodzaju źródła prawa międzynarodowego591. Wyciągnięcie przez polski sąd konkretnych 

wniosków dotyczących skuteczności tak określonych norm wymaga więc sięgnięcia do 

standardu unijnego kształtowanego przez orzecznictwo TSUE. Na gruncie prawa unijnego 

dochodzi więc do dalszego „rozwarstwienia” obowiązywania i dalszego skomplikowania 

wymagających zadania pytań „jakie konsekwencje w porządku X wywołuje włączenie normy 

obowiązującej w porządku Y do porządku Z?” 

W odniesieniu do umów międzynarodowych pionierski charakter miało orzeczenie w 

sprawie Hageman, w którym TS po raz pierwszy uznał wprost, iż umowy międzynarodowe 

stanowią część porządku prawnego Wspólnot, w konsekwencji przyznając sobie jurysdykcję w 

zakresie ich interpretacji592. Choć Unia Europejska pozostaje związana zwyczajem 

międzynarodowym593, kwestia włączenia zwyczaju międzynarodowego do porządku prawnego 

                                                             
25.06.2015 r., V CSK 546/14, LEX nr 1753191; wyrok NSA z 10.11.2011 r., II OSK 1579/10, LEX nr 1151931; 

wyrok NSA z 30.09.2010 r., I FSK 1595/09, LEX nr 744301. 
591 Na ten temat zob. J. Wouters, C. Rynagert, T. Ruys, G. de Baere, op. cit., s. 194-202. 
592 Wyrok TS z 30.04.1974, C-181/73 - Haegemann przeciwko Państwu belgijskiemu, ECLI:EU:C:1974:41, pkt 5 

i 6. 
593 Wyrok TS z 25.02.2010, C-386/08 – Brita, ECLI:EU:C:2010:91; wyrok TS z 21.12.2011, C-366/10 - Air 

Transport Association of America and Others, ECLI:EU:C:2011:864; wyrok TS z 24.11.1992, C-286/90 - 

Anklagemindigheden przeciwko Poulsen i Diva Navigation, 1992, s. I-06019; wyrok TS z 24.11.1993, C-405/92 

Mondiet, Armement Islais, ECLI:EU:C:1992:453; wyrok TS z 16.06.1998, C-162/96 Racke, Hauptzollamt Mainz, 

ECLI:EU:C:1998:293. 



 

164 
 

UE pozostaje sporna594. W dotychczasowym orzecznictwie TSUE odwołanie do prawa 

zwyczajowego miało miejsce głównie w ramach postępowań o stwierdzenie nieważności aktów 

prawa wtórnego w trybie art. 264 TFUE. W swoim orzecznictwie TS nie zetknął się dotąd z 

sytuacją wywodzenia przez jednostkę uprawnień z międzynarodowego prawa zwyczajowego 

jako części prawa unijnego595, choć podążenie przez TS wskazanym kierunkiem wykładni nie 

wydaje się wykluczone596. 

Powyższe skutki włączenia umowy międzynarodowej do porządku prawnego UE co do 

zasady są trafnie identyfikowane przez polskie sądy. Jak zasadnie wskazał Naczelny Sąd 

Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 września 2014 r. w sprawie I FSK 1313/13: 

„Włączenie umów międzynarodowych do unijnego porządku prawnego skutkuje tym, że 

korzystają one z przymiotów źródeł tego prawa, w szczególności z pierwszeństwa przed 

prawem krajowym, oraz mogą być źródłem praw podmiotów indywidualnych, tj. wywierać 

bezpośredni skutek.”597. W sprawie o sygn. akt II GSK 54/05 Naczelny Sąd Administracyjny 

nie uwzględnił wniosku Urzędu Patentowego RP o zadanie pytania prejudycjalnego w 

przedmiocie bezpośredniej skuteczności art. 33 TRPIS, wskazując, iż brak zasadności wynika 

z faktu, iż stan faktyczny sprawy obejmował sytuacje sprzed akcesji Polski do UE. Jak wskazał 

NSA: „miarodajne dla sądu w tej sprawie jest prawo obowiązujące w Polsce przed 1 maja 2004 

r. Porozumienie TRIPS miało wówczas w Polsce status umowy międzynarodowej, a nie aktu 

prawa wspólnotowego”598. Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowi przy tym 

zwrot w stosunku do linii orzeczniczej z okresu przedakcesyjnego, w czasie którego polskie 

sądy samodzielnie dokonywały oceny samowykonalności postanowień TRIPS599.  

W szerszym rozumieniu skutki włączenia normy stricte międzynarodowoprawnej do 

porządku prawnego UE, które musi wziąć pod uwagę polski sąd, uzależnione są także od 

sposobu postrzegania przez TSUE określonej grupy zobowiązań międzynarodowoprawnych 

czy konkretnego instrumentu. Czynnik ten kształtuje się w sposób bardzo niejednorodny i 

zależny od okoliczności. Stosunek porządku prawnego UE względem prawa 

międzynarodowego, wiążącego UE jako organizację międzynarodową, bywał opisywany jako 

                                                             
594 E. Neframi, Customary International Law and the European Union from the Perspective of Article 3(5) TEU 

[w:] The European Union’s External Action in Times of Crisis, red. P. Eeckhout, M. Lopez-Escudero, Oxford 

2018, s. 221. 
595 J. Wouters, D. van Eckhoute, Giving Effect to Customary International law Through European Community 

Law Int'l Law, Working Paper No 25 – June 2002), s. 48. 
596 A. Gianelli, op. cit., s. 109. 
597 Wyrok NSA z 29.09.2014 r., I FSK 1313/13, ONSAiWSA 2016, nr 2, poz. 32. 
598 Wyrok NSA(7s) z 8.02.2006 r., II GSK 54/05, ONSAiWSA 2006, nr 4, poz. 96. 
599 Wyrok WSA w Warszawie z 5.11.2004 r., II SA 3598/03, LEX nr 718153. 
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monistyczny600. Takie postrzeganie wydaje się znajdować silne oparcie w tekście Traktatów, 

szczególnie po reformie lizbońskiej. W art. 216 TFUE wprost przesądzono o wiążącym dla 

samej UE jak i państw członkowskich walorze umów międzynarodowych zawartych przez 

Unię Europejską. W Art. 3 ust 5 TUE wśród celów UE wymieniono m.in. udział w ścisłym 

przestrzeganiu i rozwoju prawa międzynarodowego, w szczególności zasad Karty Narodów 

Zjednoczonych.  

Rzeczywisty sposób konstruowania przez Trybunał Sprawiedliwości relacji pomiędzy 

porządkiem prawnym UE a jej międzynarodowoprawnymi zobowiązaniami wielokrotnie był 

jednak bliższy podejściu dualistycznemu, ukształtowanemu na wzór porządku krajowego601, tj. 

umożliwiającemu UE wywiązywanie się z posiadanych zobowiązań, nie gwarantującego 

jednak w tym względzie automatyzmu. Wyraźnie dualistyczne stanowisko względem 

zobowiązań międzynarodowoprawnych UE Trybunał zajął w przywoływanym już wyroku w 

sprawie Kadi, decydując, iż dysponujące pierwszeństwem w sferze prawa międzynarodowego 

zobowiązania wynikające z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ – na wzór relacji prawa 

międzynarodowego do porządku krajowego – nie wywierają żadnego automatycznego skutku 

w ramach porządku prawnego UE602. 

W istocie podejście Trybunału Sprawiedliwości UE wydaje się charakteryzować balans 

pomiędzy podejściem monistycznym a dualistycznym przy dużej amplitudzie zajmowanych in 

concreto stanowisk. Mieszany monistyczno-dualistyczny charakter przyjętej orientacji 

potwierdza dopuszczona w orzecznictwie TS możliwość powoływania się na te normy 

wynikające z umów międzynarodowych lub prawa zwyczajowego włączonych do porządku 

prawnego UE603 bez konieczności ich implementacji w drodze aktów prawa wtórnego (na wzór 

monistycznych porządków krajowych), przy jednoczesnym usytuowaniu wskazanych norm w 

hierarchii pomiędzy prawem pierwotnym i wtórnym i zastrzeżeniu przez TSUE wyłącznej 

                                                             
600 K. Lenaerts, Direct applicability and direct of international law in the EU Legal Order [w:] The European 

Union in the World Essays in Honour of Marc Maresceau, red. I. Govaere, E. Lannon P. van Elsuwege, S. Adam, 
Leiden 2014, s. 45. 
601 B. H. Pirker, S. Reitmeyer, Between Discursive and Exclusive Autonomy – Opinion 2/13, the Protection of 

Fundamental Rights and the Autonomy of EU Law, CYELS, 17 (2015)., s. 168-188; G. de Burca zwraca uwagę na 

instrumentalizacje podejścia TSUE do zobowiązań prawnomiędzynarodowych UE, zob. G. de Burca, op. cit., s. 

199. Podobnie także: N. Jääskinen, A. Sikora, The Exclusive Jurisdiction of the Court of Justice of the European 

Union and the Unity of the EU Legal Order [w] The European Union and International Dispute Settlement, red. 

M. Cremona, A. Thies, R. A Wessel, Oxford 2017, s.101. 
602 Wyrok TS z 3.09.2008, C-402/05 P, Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko 

Radzie Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich. ECLI:EU:C:2008:461, pkt 299. 
603 Wyrok TS z 16.06.1998 C‑162/96 A. Racke GmbH & Co.p Hauptzollamt Mainz, ECLI:EU:C:1998:293, pkt 46.  
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kompetencję wiążącej wykładni w tym oceny bezpośredniej skuteczności na gruncie prawa 

unijnego604. 

Tak ukształtowane podejście Trybunału Sprawiedliwości bezpośrednio rzutuje na 

konsekwencje włączenia norm międzynarodowoprawnych do porządku prawnego UE – w tym 

na status tych norm w porządkach krajowych państw członkowskich. W powyższym sensie, 

jak zwraca się uwagę, prawo unijne może pełnić rolę określaną jako „otwierający drzwi” (door 

opener), wzmacniając ów status605, potencjalnie poprzez zapewnienie wywierania 

bezpośredniego skutku przez umowy międzynarodowe włączone do porządku krajowego 606, 

objęcie zasadą pierwszeństwa czy wykładni zgodnej. Efekt „europeizacji” prawa 

międzynarodowego może okazać się także ambiwalentny z punktu widzenia skuteczności 

innych norm międzynarodowoprawnych, czego przykładem może być odmowa uznania 

bezpośredniego skutku umów WTO607, Konwencji z Aarhus608 czy status umów o wzajemnej 

ochronie inwestycji (BIT) po wyroku TSUE w sprawi Achmea609. 

Praktyka wchodzenie przez UE w rozmaitego rodzaju relacje z podmiotami prawa 

międzynarodowego dostarcza szeregu trudnych przypadków, wymagających kazuistycznego 

rozstrzygania w orzecznictwie TSUE, czego przykładem jest kwestia statusu umów mieszanych 

(których stroną są zarówno UE jak jej państwa członkowskie)610, generujących m.in. trudności 

w oddzieleniu części umowy podlegających jurysdykcji TSUE, wynikające z dynamicznego 

charakteru granic kompetencji oraz niejasności w ich podziale, a nadto nieostrych kryteriów 

ograniczeń swobody państw wynikających z zasady lojalnej współpracy611. Złożonym 

zagadnieniem pozostaje także samo związanie UE umowami międzynarodowymi, które może 

                                                             
604 Tak TS min. w odniesieniu do Konwencji o prawie morza z 1982 r., wyrok TS z 3.06.2008 r. C-308/06., 

International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) i in. ECLI:EU:C:2008:312, pkt 59 oraz w 

odniesieniu do umów GATT/WTO, wyrok TS z 12.12.1972, C-21/72 - International Fruit Company and Others 

v Produktschap voor Groenten en Fruit, ECLI:EU:C:1972:115, pkt. 27. 
605 R. A. Wessel, Reconsidering the Relationship between International and EU Law: Towards a Content- Based 

Approach? [w:] International Law as Law of the European Union, red. E. Cannizzaro, P. Palchetti, R. A. Wessel, 

Boston 2012, s. 12. 
606 W tym kontekście zob. m.in. wyrok TS z 26.10.1982, C-104/81 - Hauptzollamt Mainz v Kupferberg & Cie, 

ECLI:EU:C:1982:362; wyrok TS z 29.01.2002, C-162/00 - Pokrzeptowicz-Meyer, ECLI:EU:C:2002:57. 
607 Wśród przykładów odmawianie bezpośredniego skutku umowom WTO zob. wyrok TS z 14.12.2000, C-300/98 

i 392/98 Parfums Christian Dior, ECLI:EU:C:2000:688, pkt 43-44; Wyrok TS z 11.09.2007, C-431/05 - Merck 

Genéricos Produtos Farmacêuticos, ECLI:EU:C:2007:48, pkt 35. 
608 Wyrok TS z 8.03.2011, C-240/09 - Lesoochranárske zoskupenie, ECLI:EU:C:2016:838. 
609 Wyrok TS z 6.03.2018, C 284/16 Slowakische Republik p. Achmea BV, ECLI:EU:C:2018:158. 
610 Wyrok TS z 16.06.1998, C-53/96 - Hermès International przeciwko FHT Marketing Choice, 

ECLI:EU:C:1998:292; por. także M. Niedźwiedź [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. 

Tom II (art. 90-222), red. K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wróbel, Warszawa 2012, art. 216, s. 1574. 
611 B. Soloch, Wybrane problemy dotyczące podziału kompetencji pomiędzy Unię Europejską a jej państwa 

członkowskie w kontekście umów mieszanych, EPS 2020 nr. 3, s. 8-17. 
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dotyczyć nie tylko umów zawartych przez UE lub UE wraz z państwami członkowskimi, ale – 

w niektórych przypadkach także umów zawartych wyłącznie przez państwa członkowskie612. 

Szeregu wątpliwości interpretacyjnych dostarcza stosowanie umów zawieranych w ramach 

tzw. metody szengeńskiej613.  

Powyższa argumentacja daje kolejny asumpt przeciwko włączeniu przesłanki 

obowiązywania w zakres modelu. Wnioski wynikające z powyższej analizy dla oceny 

kompletności przesłanki obowiązywania wydają się dość bezwzględne. Stopień 

skomplikowania materii prawa międzynarodowego włączonego do porządku UE – 

pozostawionej całkowicie poza zakresem przesłanki obowiązywania, a potencjalnie 

wymagającej uwzględnienia przez polskie sądy – przemawia na niekorzyść badanej przesłanki. 

Obowiązki wynikające z posiadania statusu prawa unijnego, jak już wskazywano, nie pozostają 

w żadnego rodzaju kolizji z konstytucyjną regulacją, ponieważ wynikają z traktatów unijnych, 

których umocowanie nie budzi wątpliwości, co nie zmienia jednak oceny, iż fakt 

obowiązywania traktatów unijnych w znikomym stopniu wyjaśnia i tłumaczy zróżnicowane 

konsekwencje zeń wynikające. Traktowanie przesłanki obowiązywania jako kompletnego 

narzędzia analizy statusu prawa międzynarodowego (w tym unijnego) w porządku krajowym 

wydaje się więc wątpliwe. Analiza kontekstu prawa UE potwierdza zatem w pełni wcześniejsze 

zastrzeżenia względem przesłanki obowiązywania, która kolejny raz okazuje się nie spełniać 

stawianego z punktu widzenia szukanego modelu wymogu kompletności – objęcia swoim 

zakresem wszystkich istotnych z punktu widzenia polskiego sądu sposobów oddziaływania na 

przebieg wykładni. 

 

 

 

 

                                                             
612 Dotyczy to między innymi umów zawartych w drodze tzw. sukcesji funkcjonalnej, lub działania przez jedno 

państwo na podstawie autoryzacji przez inne państwa, szerzej por. P. Koutrakos, The Status of International law 

in the EU Legal Order [w:] EU International Relations Law, Oxford 2015, s. 212. 
613 Termin „metoda szengeńska” pochodzący od Układu z Schengen z 1980 r. określa sytuację, w której grupa 

państw członkowskich UE zawiera umowę międzynarodową, regulując „pewne sprawy istotne (…) dla Unii, ale 

poza wspólnie ustalonymi procedurami określonymi w traktatach. J. Barcz, Procedury zmian traktatów 

stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Wprowadzenie [w:] Rewizja 

traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Praktyka, problemy 

prawne i proceduralne, Warszawa 2012, s. 18. 
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C. Przesłanka obowiązywania. Wnioski 

 

Analiza relacji pomiędzy obowiązywaniem w polskim porządku prawnym a 

obowiązywaniem w sferze prawa międzynarodowego oraz włączeniem do porządku prawnego 

UE, pokazuje, iż jednolite rozumienie obowiązywania (które do pewnego stopnia było 

kłopotliwe już w ramach dyskusji monizm-dualizm) w sytuacji pluralizmu prawnego, uległo 

daleko idącemu rozwarstwieniu. Jeszcze raz należy przywołać w tym kontekście słowa N. 

MacCormicka:„Ten splot systemów prawnych, wzajemnie uznających swoje obowiązywanie, 

jednak na różnych podstawach, stwarza fundamentalne wyzwanie dla naszego rozumienia 

prawa.”614. 

Posługiwanie się klarownym podziałem na normy obowiązujące i nieobowiązujące w 

warunkach pluralizmu komplikuje fakt współwystępowania obecnie przynajmniej trzech typów 

„obowiązywania” – zespołów reguł walidacyjnych, tj. reguł prawa krajowego poszczególnych 

państw, reguł prawa międzynarodowego i prawa unijnego. Wraz z liczbą wyodrębnianych 

porządków prawnych i typów „obowiązywania” wykładniczo rośnie liczba wymagających 

zbadania relacji. W rozrastającej się sieci wzajemnych powiązań narzędzie w postaci 

zerojedynkowego rozróżnienia źródeł prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego staje 

się coraz bardziej zawodne. 

Echem opisanych problemów wydaje się także analizowany paradoks konstytucyjnej 

regulacji polegający na tym, iż jednocześnie przyjęto i rozwijano, zmierzające do wzajemnie 

sprzecznych konkluzji, koncepcje. Z jednej strony było to restrykcyjne ujęcie zamkniętego 

katalogu źródeł prawa, (zawierającego wyłącznie ratyfikowane umowy międzynarodowe), z 

drugiej zaś strony (odnoszące się lege non distinguente do wszystkich jego źródeł) stanowcze 

rozumienie zasady przestrzegania prawa międzynarodowego z art. 9 Konstytucji615. 

Wskazana sprzeczność znajduje odzwierciedlenie w poglądach doktryny, które wydają 

się balansować w poszukiwaniu jakiejś formy kompromisu między dwoma konstrukcjami. W 

tym kontekście B. Banaszak wskazuje, iż ogólnikowość art. 9 Konstytucji nie pozwala na 

wyprowadzenie reguł służących m.in. rozwiązywaniu wątpliwości związanych z 

obowiązywaniem źródeł pozaumownych w wewnętrznym porządku prawnym, zauważając, iż 

                                                             
614 N. MacCormick, Questioning Sovereignty…, s. 102. 
615 A więc (także) nieratyfikowanych umów międzynarodowych, zwyczaju międzynarodowego, zasad ogólnych 

w rozumieniu art. 38 ust. 1 c Statutu MTS, aktów jednostronnych państw, uchwał prawotwórczym organizacji 

międzynarodowych, a nadto wszystkim specyficznym kategoriom aktów klasyfikowanych jako źródła prawa 

unijnego. 
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Konstytucja nie określa miejsca źródeł pozaumownych w polskim porządku prawnym. W 

konkluzji stwierdza jednak, iż powyższa regulacja ma sens tylko wtedy: „(…) gdy implikuje 

obowiązywanie prawa międzynarodowego i jego stosowanie w płaszczyźnie wewnętrznej.”616. 

Według A. Capik i A. Łazowskiego – odczytujących postanowienia rozdziału trzeciego 

Konstytucji jako lex specialis względem jej art. 9 – zasadniczo nie budzi jednak wątpliwości 

interpretacja, zgodnie z którą art. 9 Konstytucji stwarza możliwość stosowania przez sądy także 

norm niewłączonych do katalogu z art. 87 tj. zwyczaju międzynarodowego617. Wspólnym 

elementem przyjmowanych w doktrynie stanowisk wydaje się nieprzesądzanie w sposób 

stanowczy i jednoznaczny o włączeniu pozaumownych źródeł prawa do katalogu źródeł prawa 

powszechnie obowiązującego przy jedoczesnym uznaniu ich skuteczności w polskim porządku 

prawnym618 – co w sposób nieuchronny oznacza przyznanie normom niewskazanym w 

katalogu art. 87 Konstytucji możliwości wywierania wpływu na prawa i obowiązki jednostek. 

Wszystkie źródła prawa międzynarodowego wiążące w stosunku do RP – w tym źródła 

pozaumowne – podlegając obowiązkowi pośredniego stosowania, niewątpliwie mogą 

oddziaływać na prawa i obowiązki jednostek. 

Możliwe formy kompromisu pomiędzy obowiązkiem przestrzegania prawa 

międzynarodowego a koncepcją zamkniętego katalogu źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego mogłyby polegać na uznaniu, że zamknięty charakter katalogu bądź dotyczy 

jedynie źródeł pisanych619, bądź też ujmując tę kwestię inaczej – jedynie źródeł prawa 

stanowionego620.  

                                                             
616 B. Banaszak, Komentarz do art. 9…, s.100-101. 
617A. Capik, A. Łazowski, Komentarz do art. 91 Konstytucji w Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–

243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 151. 
618 Zdaniem R. Szafarz przepis art. 9 stwarza „domniemanie” automatycznej – „choć pośredniej” – inkorporacji 

norm prawa międzynarodowego do polskiego porządku prawnego. R. Szafarz, Międzynarodowy porządek prawny 

i jego odbicie w polskim prawie konstytucyjnym [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrzny 

porządku prawnym, red. M. Kruk, Warszawa 1997, s. 19 i 24 M. Masternak-Kubiak, ostatecznie opowiada się za 

podejściem zakładającym, włączenie zwyczaju implicite jako źródła prawa w art. 9 Konstytucji. M. Masternak-

Kubiak, Odesłania do prawa, s. 75. Podobnie argumentuje P. Sarnecki, nie odnosząc się w sposób jednoznaczny 

do kwestii włączenia lub też braku włączenia wskazanych źródeł w poczet źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego. P. Sarnecki, op. cit., s. 324-330. W podobny sposób również P. Winczorek, Komentarz do 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008, s. 33-34; a także M. Borski, op. 

cit., s. 23. Analogiczną konkluzję – również nie wskazując wprost na włączenie źródeł prawa międzynarodowego 

do porządku krajowego – formułuje K. Wójtowicz wskazując, iż skutkiem art. 9 jest poszerzenie zakresu źródeł 

prawa międzynarodowego podlegających stosowaniu. K. Wójtowicz, Komentarz do Art. 9 w: Konstytucja RP. T. 

1, Komentarz : art. 1-86, Warszawa 2016, s. 329. 
619 W. Czapliński, A. Wyrozumska Sędzia krajowy…, s. 141; A. Wyrozumska wskazywała także na możliwość 

uznania art. 9 Konstytucji za podstawę powszechnego obowiązywania innych niż umowy ratyfikowane źródeł 

prawa międzynarodowego A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe …, s. 555- 556. 
620 Według M. Masternak-Kubiak konstytucyjny katalog źródeł prawa pozostaje zamknięty wyłącznie w 

odniesieniu do źródeł prawa stanowionego, dopuszcza jednak także inne niż prawo stanowione formy tworzenia 
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W obu wymienionych wariantach kompromisowej interpretacji jedynym źródłem 

wyłączonym poza nawias byłyby umowy nieratyfikowane. Choć w przypadku umów 

nieratyfikowanych argument a contrario pozostaje niewątpliwie „silniejszy” z punktu widzenia 

dyrektyw wykładni językowej, niż ma to miejsce w przypadku źródeł pozaumownych, 

traktowanie jako źródeł prawa wewnętrznie obowiązującego jedynie nieratyfikowanych umów 

międzynarodowych oznacza jedynie „ilościowe” zmniejszenie skali istniejącej niespójności 

między regulacją rozdziału trzeciego Konstytucji a jej art. 9. Powyższy pogląd, choć pozostaje 

znacznie bliższy obrazowi wspólnego corpus iuris, w dalszym ciągu zostawia poza marginesem 

jeden ze składników wiążącego prawa międzynarodowego. Biorąc pod uwagę, iż zastrzeżenia 

dotyczące ryzyka włączenia do krajowego porządku prawnego, w toku prac konstytucyjnych 

były formułowane raczej względem niepisanych źródeł pozaumownych, niż umów 

nieratyfikowanych, rozwiązanie wykluczające te ostatnią kategorię ma – poza wspomnianą 

różnicą w „sile” argumentu a contrario – arbitralny charakter. 

Bardziej uzasadnionym z perspektywy szukanego modelu rozwiązaniem wydaje się 

uznanie, iż w przypadku oceny statusu źródeł prawa międzynarodowego przesłanka 

obowiązywania okazuje się w gruncie rzeczy drugoplanowa. Wyjście z impasu wiąże się więc 

z porzuceniem, w przypadku źródeł prawa międzynarodowego, alternatywy – prawo 

powszechnie/ wewnętrznie obowiązujące – a więc „ominięciem” przesłanki włączenia do 

porządku krajowego. Propozycję zmierzającą w kierunku tego rodzaju relatywizacji kryterium 

włączenia do krajowego porządku prawnego, w odczytaniu autora, sformułowała B. Kuźniak 

w pracy „Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego”. Jak wskazuje autorka:  

„Na tle tej uwagi można zaproponować pewne uporządkowanie terminologiczne, a mianowicie 

żeby w odniesieniu do obowiązywania prawa międzynarodowego recypowanego, czy to 

metodą powtórzenia, czy transformacji ogólnej bądź szczegółowej, używać sformułowań, że 

obowiązuje ono: w prawie wewnętrznym państwa, w porządku wewnętrznym państwa, w 

systemie wewnętrznym państwa Natomiast w odniesieniu do obowiązywania, względnie 

stosowania prawa międzynarodowego przyswojonego metodami pozarecepcyjnymi, czyli bez 

przekształcenia tego prawa w prawo wewnętrzne, używać sformułowań, że ono obowiązuje 

(jest stosowane): w sferze wewnętrznej państwa, w przestrzeni wewnętrznej państwa, w 

społeczności wewnętrznej państwa, w dziedzinie stosunków wewnętrznych państwa.”621.  

                                                             
prawa. Jak argumentuje autorka, jeżeli ustrojodawca chciałby zmienić swoje stanowisko, musiałby owe fakty z 

tekstu konstytucji wykluczyć. M. Masternak-Kubiak, Przestrzeganie prawa …, s. 226. 
621 B. Kuźniak, Przestrzeń operacyjna …, s. 122. 
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W powyższym ujęciu – w sposób charakterystyczny – zarówno włączone, jak i 

niewłączone do porządku prawnego źródła prawa międzynarodowego wymagają jednak 

stosowania. Klasyczne monistyczno-dualistyczne przeciwstawienie „zewnętrznego” prawa 

międzynarodowego „wewnętrznemu” prawu krajowemu, lub „uwewnętrznionemu” prawu 

międzynarodowemu ulega więc erozji i zanika, zostawiając przestrzeń dla obrazu wspólnego 

corpus iuris i rozważań o bardziej materialnym niż formalnym charakterze.  

Wyciągnięcie ostatecznych wniosków dotyczących propozycji, która ma być efektem 

finalnym konstruowanego w niniejszym rozdziale fragmentu modelu, konieczne jest zatem 

przyjrzenie się drugiej z przesłanek. Czy rozróżnienie źródeł prawa międzynarodowego, w 

przypadku których możliwe jest bezpośrednie stosowanie oraz takich, dla których dostępne 

pozostaje jedynie stosowanie pośrednie pozwala – jednoznacznie i w sposób całościowy – 

ocenić status prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym? 

 

 

3. Dopuszczalność bezpośredniego stosowania 

 

Drugą ze stosowanych w doktrynie przesłanek walidacyjnych, służącą ocenie statusu 

źródeł prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym, stanowi przesłanka 

dopuszczalności bezpośredniego stosowania. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku 

przesłanki obowiązywania, zbadania wymaga, czy dopuszczalność bezpośredniego stosowania 

spełnia formułowane z punktu widzenia poszukiwanego modelu wymogi – jednoznaczności i 

kompletności, czy też wskazana przesłanka wymagałaby odrzucenia, bądź modyfikacji sposobu 

jej stosowania. W pierwszej kolejności nakreślenia wymaga jednak przyjęty w dalszej części 

rozważań sposób rozumienia przesłanki dopuszczalności bezpośredniego stosowania. 

Wyjaśnienia wymaga, w jaki sposób, na podstawie jakiego typu kryteriów, na podstawie 

analizowanej przesłanki dokonuje się rozróżnienia poszczególnych źródeł prawa 

międzynarodowego? Jaki charakter posiada i w jaki sposób przebiega dokonywana na 

podstawie tejże przesłanki ocena? 

Historycznie pojęcie bezpośredniego stosowania umów międzynarodowych przed 

sądami i organami krajowymi wywodzone jest z orzecznictwa Sądu Najwyższego USA, w 
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szczególności sprawy Foster & Elam p. Nielson z 1829 r.622, w której sąd ten dokonując 

wykładni Konstytucji USA wypowiedział się o możliwości zastosowania art. 8 Traktatu 

Adamsa-Onisa o skutku normy traktatowej w postępowaniu cywilnym, rozstrzygając o 

posiadaniu przez powodów tytułu prawnego do nieruchomości623. W prawie 

międzynarodowym pierwszym orzeczeniem potwierdzającym możliwość bezpośredniego 

stosowania umów międzynarodowych i wywodzenia z tych umów uprawnień przed jednostki 

była opinia doradcza Stałego Sprawiedliwości Międzynarodowej w sprawie jurysdykcji sądów 

gdańskich z 1928 r., w której STSM wskazał, iż sam przedmiot porozumienia, zgodnie z 

intencją stron może powodować, iż przyjęte zostaną reguły dające się stosować przez sądy 

krajowe624.  

Wyrażona w przywołanych orzeczeniach idea bezpośredniego stosowania polegała 

więc na możliwości sięgnięcia przez sąd krajowy (lub inny organ) po normę prawa 

międzynarodowego, bez konieczności wcześniejszych zabiegów ustawodawcy krajowego, lub 

– patrząc od strony jednostki – możliwości powołania się na normę międzynarodowoprawną 

jako na podstawę wywodzonych uprawnień. Zestawienie orzeczeń w sprawie Foster & Elam 

p. Nielson oraz opinii STSM w sprawie jurysdykcji sądów gdańskich dobrze obrazuje podwójną 

naturę zagadnienia samowykonalności traktatów w klasycznym prawie międzynarodowym, 

która z jednej strony wymaga oceny możliwości bezpośredniego stosowania na gruncie 

(najczęściej) konstytucyjnej regulacji konkretnego państwa, zaś z drugiej jest kwestią 

interpretacji postanowień umowy – właściwości konkretnego przepisu oraz intencji stron 

umowy. 

Istnienie warunków (kryteriów) decydujących o możliwości lub braku możliwości 

bezpośredniego odróżnia stosowanie bezpośrednie od pośredniego. Pierwowzór konstrukcji 

pośredniego stosowania stanowi, także pochodząca z orzecznictwa Sądu Najwyższego USA, 

doktryna Charming Betsy, w myśl której normy prawa krajowego nie mogą być interpretowane 

w sposób naruszający prawo międzynarodowe, jeżeli inna interpretacja jest możliwa625. W 

oryginalnym ujęciu pośrednie stosowanie nie wymagało więc spełnienia dodatkowych 

                                                             
622 Wyrok SN Stanów Zjednoczonych styczeń 1829, Foster & Elam v. Neilson, 27 U.S. 253 (1829). 
623 Wyrok SN Stanów Zjednoczonych styczeń 1829, Foster & Elam v. Neilson, 27 U.S. 253 (1829). 
624 Opinia doradcza STSM w sprawie jurysdykcji sądów gdańskich z 3.03.1928, Jurisdiction of the Courts of 

Danzig PCIJ, Serie B, 1928, nr 15 s. 17. 
625 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, luty 1804, Murray v. The Charming Betsy, 6 U.S. 2 Cranch 

64 64 (1804). 
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przesłanek i dotyczyło wiążących norm międzynarodowoprawnych jako takich. Wskazana 

interpretacja pośredniego stosowania zasadniczo została przyjęta także przez polskie sądy626. 

Wspomniana wcześniej podwójna – międzynarodowoprawna i krajowa – natura 

przesłanek warunkujących możliwość bezpośredniego stosowania ma odzwierciedlenie także 

w orzecznictwie polskich sądów i Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku K 33/02 dotyczącym 

statusu tzw. umów republikańskich627 TK, stwierdzając niedochowanie formalnych wymogów 

ratyfikacji i publikacji na gruncie Konstytucji z 1952 r., zaznaczył jednocześnie, iż niezależnie 

od tej konstatacji, bezpośrednie stosowanie rzeczonych umów nie byłoby możliwe ze 

względów związanych z ich treścią628. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie o sygn. 

akt I CK 323/02: „Aby określone postanowienia umowy międzynarodowej mogły być uznane 

za normę samowykonalną muszą spełniać dwa warunki: formalny – wymóg ratyfikacji umowy 

oraz ogłoszenia jej tekstu w Dzienniku Ustaw, oraz materialny – wymaganie kompletności 

normy umożliwiającej jej stosowanie bez konieczności dodatkowej implementacji.”629. 

Analogiczne w uchwale o sygn. akt III UZP 9/18 Sąd Najwyższy, rozważając 

możliwość bezpośredniego zastosowania art. 9 ust. 3 i 4 Umowy o zabezpieczeniu społecznym 

między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki630, w pierwszej kolejności 

rozważył formalny, konstytucyjny status wskazanej w umowy, w dalszej części zauważając, iż: 

„(…) problem charakteru przepisu jako bezpośrednio stosowanego lub samowykonalnego (self-

executing)(…), jest zagadnieniem prawa międzynarodowego, nie zaś prawa krajowego (…) 

Stwierdzenie, czy przepis art. 9 pkt 3 umowy ma charakter przepisu samowykonalnego, jest 

zagadnieniem interpretacyjnym, które należy rozwiązać zgodnie z ogólną regułą interpretacji 

prawa międzynarodowego zawartą w art. 31 ust. 1 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie 

Traktatów.” 631.  

                                                             
626 Por. m.in. wyrok NSA z 1.09.2020 r., II GSK 454/20, LEX nr 3061703; wyrok NSA w Warszawie z 26.08.1999 

r., V SA 708/99, OSP 2000, nr 9, poz. 134. 
627 Tym pojęciem określa się umowy zawarte Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Rządem 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Rządem Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i 

Rządem Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 
628 Jak wyjaśnił Trybunał: „(…) pomijając formalnoprawny status umów republikańskich, należy uznać, że 

merytoryczna konstrukcja tych umów i zakres przyjętych tam zobowiązań nie pozwalają na uznanie, że tworzyły 

one bezpośrednią podstawę dla roszczeń kompensacyjnych osób repatriowanych i ich spadkobierców”, wyrok TK 

z 19.12.2002 r., K 33/02, OTK-A 2002, nr 7, poz. 97. 
629 Wyrok SN z 21.11.2003 r., I CK 323/02, OSNC 2004, nr 6, poz. 103. 
630 Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, 

podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 46, poz. 374). 
631 Uchwała SN(7) z 23.05.2019 r., III UZP 9/18, OSNP 2020, nr 1, poz. 6. 
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Przytoczone wypowiedzi SN i TK tworzą więc dość spójny obraz, pozwalający na 

dokonanie syntezy. Na kanwie powyższego, odróżnienia wymagają zatem dwa aspekty – i 

jednocześnie etapy – oceny dopuszczalności bezpośredniego stosowania sensu largo: 

(1) formalny, należący co do zasady do kompetencji prawa krajowego, związany z 

samą abstrakcyjną możliwością bezpośredniego zastosowania normy pochodzącej 

z określonego źródła (ewentualnie wymogiem publikacji aktu) – oceniany przez 

sądy na etapie walidacyjnym; 

(2) materialny, leżący w sferze prawa międzynarodowego, związany z cechami samej 

normy, jej treścią oraz charakterem aktu z którego pochodzi (samowykonalność, 

charakter self-executing), wymagający wykładni konkretnej normy, oceniany na 

etapie derywacyjnym. 

 

Omawiane rozróżnienie pozostaje kluczowe, ponieważ przesłanka dopuszczalności 

bezpośredniego stosowania w analizowanym rozumieniu dotyczy wyłącznie aspektu 

formalnego. Sądy w pierwszej kolejności odpowiadają zatem na pytanie, czy dana norma – ze 

względu na rodzaj źródła, z którego pochodzi – mogłaby podlegać bezpośredniemu stosowaniu, 

czy też jest to a limine wykluczone. Ów pierwszy etap warunkuje więc dalszą ocenę, która 

dotyczy już treści konkretnej normy – jej jasności, precyzji i możliwości zastosowania bez 

konieczności podjęcia działań przez legislatora. Oba wyróżnione etapy poprzedzają przy tym 

ewentualne późniejsze rozstrzygnięcia kolizyjne. Nawet norma spełniająca oba rodzaje 

warunków może zatem następnie ustąpić – przykładowo – mającym pierwszeństwo 

postanowieniom Konstytucji.  

Dokonywana na obu etapach ocena dopuszczalności bezpośredniego stosowania różni 

się w sposób zasadniczy. Podczas gdy na pierwszym etapie ocena ta ma charakter czysto 

formalny i polega na dokonaniu automatycznej kwalifikacji na podstawie rodzaju źródła prawa 

międzynarodowego, drugi – materialny – etap wymaga interpretacji. Pod uwagę należy wziąć 

przedmiot i cel umowy międzynarodowej (art. 31 ust. 1 KWPT). Wykładnia ukierunkowana 

jest w tym przypadku na konkretny cel – ustalenie, czy dana norma ma charakter 

samowykonalny. Zamiar ten nieuchronnie prowadzi więc do szerszych, celowościowych i 

systemowych rozważań. To, czy dane postanowienie zostanie uznane za wystarczająco 

precyzyjne, może zależeć od typu samej umowy. Inną miarę przyłożymy w tym kontekście do 

umów z dziedziny praw człowieka, niż przykładowo do umów dotyczących współpracy 

administracyjnej. Krajowy porządek prawny może w różnym stopniu akceptować 



 

175 
 

samowykonalny charakter poszczególnych rodzajów norm. Wymienione powyżej wątki 

poszerzają pole interpretacji i angażują sądy w proces ważenia obowiązku przestrzegania prawa 

międzynarodowego z innymi wartościami konstytucyjnymi. 

Powyższe przeciwstawienie dwóch typów oceny możliwości bezpośredniego 

zastosowania normy (formalnego i materialnego) ma istotne znaczenie dla poszukiwanego 

modelu i przekłada się na rodzaj kwestii wymagających rozstrzygnięcia w kontekście oceny 

jednoznaczności badanej przesłanki: 

- materialny typ oceny dopuszczalności bezpośredniego stosowania wydaje się lepiej 

służyć unikaniu międzysystemowych kolizji. Nie uniemożliwia on bezpośredniego 

zastosowania normy międzynarodowoprawnej pochodzącej z jakiegokolwiek źródła a limine, 

jednocześnie nie wymusza jednak bezpośredniego stosowania w sytuacji, w której byłoby to 

niemożliwe do pogodzenia z wymogami konstytucyjnymi; 

- typ formalny632, polegający na przypisaniu poszczególnych źródeł do stałych 

kategorii, jako podlegających lub niepodlegających bezpośredniemu stosowaniu, 

automatycznie pozbawia takiej możliwości całych kategorii norm międzynarodowoprawnych, 

co w oczywisty sposób zwiększa ryzyko kolizji.  

Główną zaletę formalnego typu oceny prima facie wydaje się stanowić właśnie, 

pożądana w ramach modelu, jednoznaczność. W miejsce niepewnych rozważań 

celowościowych formalny typ oceny dostarcza bowiem jasnej kategoryzacji źródeł. Powyższa 

intuicja wymaga jednak weryfikacji. Szukana jednoznaczność zależy od tego, czy możliwe jest 

wytyczenie granicy pomiędzy bezpośrednim a pośrednim stosowaniem. Zbadania wymaga 

więc, czy badana przesłanka pozwala polskim sądom ustalić jak daleko wolno mu się posunąć 

w ramach stosowania pośredniego lub też – w przypadku kontroli instancyjnej innego 

orzeczenia – z którą z form stosowania w istocie ma do czynienia. Czy granica pomiędzy 

bezpośrednim i pośrednim stosowaniem jest zatem możliwa do wyznaczenia w praktyce? W 

jaki sposób powinna być wyznaczana? 

Drugi wątek wymagający oceny wiąże się ze sensem istnienia podziału źródeł prawa 

międzynarodowego na podlegające i niepodlegające bezpośredniemu stosowaniu. Ów sens 

zostaje bowiem zachowany tylko jeżeli istnieją źródła prawa międzynarodowego, w przypadku 

których Konstytucja wyklucza możliwość bezpośredniego stosowania. Jeżeli takie źródła nie 

                                                             
632 W tym miejscu abstrahuje się od także badanych na etapie formalnym – konstytucyjnych warunków takich jak 

publikacja umowy, których ocena ma nieodzowny charakter. 
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istnieją, przesłanka dopuszczalności bezpośredniego stosowana – przynajmniej w 

analizowanym formalnym rozumieniu – staje się zbędna. Konieczne staje się więc ustalenie, 

czy takie rodzaje źródeł prawa międzynarodowego występują. 

Pytanie, czy przesłanka dopuszczalności bezpośredniego stosowania spełnia, 

poszukiwany w ramach budowanego modelu, postulat jednoznaczności, wymaga więc 

rozważenia dwóch wymienionych powyżej zagadnień, tj. (A) kwestii granicy pomiędzy 

pośrednim i bezpośrednim stosowaniem oraz (B) pytania o klasyfikację poszczególnych źródeł 

prawa międzynarodowego, jako podlegających lub niepodlegających bezpośredniemu 

stosowaniu. Wnioski z analizy pozwolą podjąć decyzję o włączeniu, odrzuceniu lub 

modyfikacji wskazanej przesłanki na potrzeby proponowanego modelu. 

 

 

A. Jednoznaczność – problem granicy pomiędzy pośrednim i bezpośrednim 

stosowaniem normy międzynarodowoprawnej 

 

i. Kontekst krajowy, międzynarodowoprawny i unijny 

 

W pierwszej kolejności zbadania wymaga, jakim rozumieniem pojęć bezpośredniego i 

pośredniego stosowania prawa międzynarodowego posługują się polskie sądy i czy możliwe 

jest przyjęcie takiego wariantu ich odczytania, który pozwalałby pogodzić kontekst krajowy, 

stricte międzynarodowoprawny i unijny. Rozstrzygnięcie powyższej kwestii ma ważkie 

znaczenie dla szukanego modelu, ponieważ decyduje o tym, czy różnice w rozumieniu 

bezpośredniego i pośredniego stosowania (w tym granicy między nimi) w każdym z trzech 

wymienionych kontekstów w ogóle pozwalają na ich łączne ujęcie w ramach modelu i – 

ewentualnie – w jakim zakresie jest to możliwe? Rozważenia wymagają więc podobieństwa i 

różnice między wskazanymi kontekstami. 

W ujęciu W. Czaplińskiego i A. Wyrozumskiej bezpośrednim stosowaniem jest 

wykorzystanie normy międzynarodowoprawnej w charakterze podstawy konkretnego 

rozstrzygnięcia – orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej, a więc powołania tej normy 

jako ratio decidendi, a nie jedynie obiter dictum633 w sposób analogiczny jak przepisu 

                                                             
633 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy …, s. 118. 
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ustawy634. Stosowanie pośrednie polega natomiast na posłużeniu się normą 

międzynarodowoprawną do celów interpretacji przepisów krajowych635. Potrzeba 

bezpośredniego stosowania powstaje zatem w przypadkach uregulowanych wyłącznie (lub 

niemal wyłącznie) w prawie międzynarodowym bądź – jako ostateczność – w przypadku 

niedającej się usunąć kolizji. 

Odmienne, szersze rozumienie bezpośredniego stosowania prawa międzynarodowego 

w prawie krajowym przyjęli M. Masternak-Kubiak oraz L. Wiśniewski, wskazując, iż z 

bezpośrednim zastosowaniem mamy do czynienia także wtedy, gdy: „podstawą rozstrzygnięcia 

jest norma krajowa, natomiast norma prawa międzynarodowego powołana jest uzupełniająco 

w uzasadnieniu orzeczenia.”636. Powyższe rozumienie, w którym „stosowanie dla celów 

interpretacji” stanowi jedną z form stosowania bezpośredniego, a nie pośredniego, jak się zdaje, 

wywodzi się z odmiennej konwencji terminologicznej panującej w nauce prawa 

konstytucyjnego w związku z zagadnieniem bezpośredniego stosowania przepisów 

Konstytucji637. Węższe ujęcie bezpośredniego stosowania nie tylko wpisuje się w konwencję 

terminologiczną stosowaną w anglojęzycznej literaturze międzynarodowoprawnej i 

prawnounijnej638, ale także co być może jeszcze istotniejsze – wydaje się dominować także w 

orzecznictwie polskich sądów639. Ewentualne korzyści z ujednolicenia terminologii dotyczącej 

bezpośredniego stosowania pomiędzy dogmatyką prawa konstytucyjnego a 

międzynarodowego, wydają się więc mniejsze niż koszty takiego zabiegu. Spośród 

wymienionych wariantów należy więc odpowiedzieć się za dominującym ujęciem 

prezentowanym przez W. Czaplińskiego i A. Wyrozumską. 

                                                             
634 Z tego powodu bezpośrednie stosowanie określanie jest niekiedy terminem statutelike zob. J. H. Jackson, op. 

cit., s. 310. 
635 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe …, s. 675. 
636 L. Wiśniewski, Stosowanie międzynarodowych konwencji o prawach człowieka (Na tle orzecznictwa organów 

sądowych i działalności Rzecznika Praw Obywatelskich), PiP nr 12 1992, s. 53; tak również M. Masternak- 

Kubiak, Przestrzeganie prawa…, s. 229. 
637 Por. M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 8 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. 

Tuleja, s. 50-51; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2016, s. 58. 
638 Tylko tytułem przykładu por. A. Nollkaemper, National Courts and the International Rule of Law, Oxford 

2011. Na gruncie prawa UE przyjęta konwencja wynika bezpośrednio z ujęcia wykorzystywanego przez TSUE. 
S. Rodin, Back to Square One - the Past, the Present and the Future of the Simmenthal Mandate [w:] European 

Constitutional Law Network, 8th Annual Conference, October 2010, s. 3-28. 
639 Por. m.in. uchwała SN(7) z 21.05.2004 r., I KZP 42/03, OSNKW 2004, nr 5, poz. 47; wyrok SO w Bielsku-

Białej z 25.04.2017 r., VI Pa 91/16, LEX nr 2385477; wyrok SO w Białymstoku z 25.03.2013 r., III K 157/12, 

LEX nr 1883426; wyrok NSA(7w) z 8.02.2006 r., II GSK 54/05, ONSAiWSA 2006, nr 4, poz. 96. Pojęcie 

pośredniego stosowania explicite pojawia się przy tym zdecydowanie częściej w kontekście prawa UE. Fakt, iż 

sądy (także w kontekście klasycznego prawa międzynarodowego) zwracają uwagę na warunki konieczne dla 

bezpośredniego stosowania, a jednocześnie uznają iż konieczność wykładni przychylnej prawu 

międzynarodowemu nie wymaga spełnienia wskazanych warunków, implikuje przyjęcie przez sądy węższego 

rozumienia bezpośredniego stosowania. 



 

178 
 

Pojęcia bezpośredniego i pośredniego stosowania, jak i rozróżnienie formalnego i 

materialnego aspektu dopuszczalności bezpośredniego stosowania, choć bardzo ogólne w 

swoim charakterze, wydają się posiadać stabilne, utrwalone w orzecznictwie rozumienie, 

zgodne z międzynarodowoprawnym pierwowzorem. Bardziej szczegółową postać pojęcia 

bezpośredniego i pośredniego stosowania osiągnęły w orzecznictwie Trybunału 

Sprawiedliwości. W powyższym kontekście wyraźnie ujawnia się wskazywana już różnica 

między lex generalis prawa międzynarodowego i lex specialis prawa unijnego. Konieczne jest 

więc zwrócenie uwagi na istniejące podobieństwa i różnice w celu podjęcia próby uzgodnienia 

wspólnego mianownika. Istotne staje się pytanie, jakie elementy standardu unijnego można i 

należy zachować dla analizy granicy pomiędzy bezpośrednim a pośrednim stosowaniem w 

kontekście źródeł klasycznego prawa międzynarodowego. 

Na rzecz przynajmniej częściowego wykorzystania dorobku prawa unijnego 

przemawiają dające się dostrzec podobieństwa pomiędzy modelem unijnym a stricte 

międzynarodowoprawnym. Określając unijny model wykładni zgodnej, orzecznictwo TS 

pozostawia sądowi krajowym relatywnie dużo swobody w uwzględnianiu wymogów prawa 

krajowego, wprost odsyłając sąd do „(…) swobodnej oceny przyznanej mu przez prawo 

krajowe”640. Granice wykładni zgodnej, podobnie jak w przypadku klasycznego prawa 

międzynarodowego, w istotnym stopniu stanowią zatem domenę prawa krajowego każdego z 

państw. Różnica między standardem lex specialis i lex generalis ulega zatem przynajmniej 

częściowemu zatarciu. Także na gruncie postanowień Konstytucji – w tym jej art. 9 – trudno 

doszukać się powodów, dla których obowiązek stosowania pośredniego w przypadku 

„klasycznej” normy międzynarodowoprawnej miałby być mniej (albo bardziej) intensywny niż 

w przypadku normy unijnej. 

Dorobek TSUE w zakresie pośredniego stosowania prawa UE stanowią przede 

wszystkim orzeczenia dotyczące pośredniego stosowania dyrektyw641. Najczęściej 

formułowany w odniesieniu do dyrektyw, obowiązek wykładni zgodnej dotyczy jednak prawa 

                                                             
640 Orzecznictwo TSUE w tym zakresie nie jest w pełni jednolite, ale wskazany pogląd wydaje się być dominujący. 

Por. M. Szpunar, Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego, Warszawa 

2008, s. 171 i cyt. tam orzecznictwo. 
641 W tym kontekście por. orzecznictwo TSUE m.in.: wyrok TS z 10.04.1984, C-14/83 - Von Colson and Kamann 

v Land Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:1984:153; wyrok TS z 14.07.1994, C-91/92 - Faccini Dori v Recreb, 

ECLI:EU:C:1994:292; wyrok TS z 13.11.1990, C-106/89 - Marleasing v Comercial Internacional de 

Alimentación, ECLI:EU:C:1990:395; wyrok TS z 8.10.1987, C-80/86 - Kolpinghuis Nijmegen, 

ECLI:EU:C:1987:431; wyrok TS z 27.06.2000, C-240/98 - Océano Grupo Editorial i Salvat Editores, 

ECLI:EU:C:2000:346. 
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unijnego w całości. Treść i uzasadnienie obowiązku wykładni zgodnej w klarowny sposób TS 

wyraził w sprawie Dominguez, wskazując, iż: 

„Stosując prawo wewnętrzne, sądy krajowe zobowiązane są tak dalece, jak jest to możliwe, 

dokonywać jego wykładni w świetle brzmienia i celu rozpatrywanej dyrektywy, by osiągnąć 

przewidziany w niej rezultat, a zatem dostosować się do art. 288 akapit trzeci TFUE Wymóg 

dokonywania wykładni zgodnej prawa krajowego jest bowiem nierozerwalnie związany z 

systemem traktatu FUE, gdyż zezwala sądom krajowym na zapewnienie, w ramach ich 

właściwości, pełnej skuteczności prawa Unii przy rozpoznawaniu zawisłych przed nimi 

sporów”642. 

Granice wykładni zgodnej sensu stricte stanowią zakaz wykładni contra legem oraz 

wykładni sprzecznej z zasadami prawa unijnego643. Wypracowany standard unijny w tym 

zakresie jest i dobrze opisany w literaturze przedmiotu oraz trafnie identyfikowany, i stosowany 

przez polskie sądy644. W szerszym rozumieniu ograniczenie pośredniego stosowania (wykładni 

zgodnej) stanowi niedostępność rezultatów bezpośredniego skutku, a więc możliwości 

wywodzenia przez jednostkę praw lub obowiązków. Unijny standard nie stanowi oczywiście 

monolitu, w ramach którego nie istnieją sporne czy budzące wątpliwości obszary. W 

przeciwieństwie do prawa międzynarodowego sensu stricte polskie sądy wyposażone są jednak 

w bogaty zasób wytycznych a dodatkowo w narzędzie w postaci pytania prejudycjalnego. 

Naszkicowany ogólny zarys rozumienia różnicy między bezpośrednim i pośrednim 

stosowaniem wydaje się wspólny dla lex generalis prawa międzynarodowego i lex specialis 

prawa UE. Orzecznictwo polskich sądów w kontekście umów międzynarodowych wydaje się 

podążać tropem zbieżnym z interpretacją unijną. W przywoływanym już wyroku w sprawie II 

PK 100/05 Sąd Najwyższy ujął treść obowiązku pośredniego stosowania umów 

nieratyfikowanych jako zobowiązanie do wykładni prawa polskiego w sposób zapewniający w 

jak największym stopniu jego zgodność z treścią normy międzynarodowoprawnej645.  

                                                             
642 Wyrok TS z 24.01.2012, C-282/10 - Dominguez, ECLI:EU:C:2012:33, pkt 24. 
643 W tym kontekście zob. A. Sołtys, Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako 

instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2015, s. 522-530; M. Koszowski, Dwa 

modele wykładni prouninej, SIL,2012, nr 18., s. 43-58; A. Łazowski, Proeuropejska wykładnia prawa przez 

polskie sądy i organy administracji jako mechanizm dostosowania systemu prawnego do acquis communautaire 

[w:] Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, red. E. Piontek, Warszawa 2003, s. 191. 
644 Por. wyrok SN z 11.12.2014 r., I PK 120/14, LEX nr 1628903, wyrok SN z 24.06.2014 r., I CSK 392/13, LEX 

nr 1532770; wyrok SN z 24.06.2014 r., I CSK 392/13, LEX nr 1532770. Zob. także W. Rowiński, Wykładnia 

prounijna w orzecznictwie naczelnych organów władzy sądowniczej, Poznań 2019, s. 134-248 i cytowane tam 

orzecznictwo. 
645 Wyrok SN z 29.11.2005 r., II PK 100/05, OSNP 2006, nr 19-20, poz. 299. 
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Reprezentatywną wypowiedź, dotyczącą granic pośredniego stosowania prawa 

wspólnotowego w okresie poprzedzającym akcesję, odnoszoną w doktrynie także do prawa 

międzynarodowego646, sformułował Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie K 2/02. Jak 

wskazał TK: 

„Interpretacja przyjazna dla prawa europejskiego przy konstrukcji wzorca konstytucyjności 

obejmuje sobą dwie dyrektywy dokonywania takiej wykładni: – po pierwsze, wykładnię 

przyjazną dla prawa europejskiego można podejmować pod warunkiem (i tylko wtedy), gdy 

prawo polskie nie wskazuje na wyraźnie odmiennie ujęcie problemu (strategii jego 

rozwiązywania) (…) – po drugie, gdy istnieje kilka możliwości interpretacyjnych, należy 

wybierać tę, która jest najbliższa ujęciu acquis communautaire.” 647. 

Ogólny zarys – treść obowiązku pośredniego stosowania i, częściowo, jego granice 

pozostaje zatem tożsamy w przypadku norm stricte międzynarodowoprawnych i unijnych. 

Podobnie jak w przypadku prawa unijnego, granicę pośredniego stosowania prawa 

międzynarodowego w porządku krajowym stanowi językowe brzmienie przepisu (zakaz 

wykładni contra legem) oraz brak możliwości wywodzenia uprawnień oraz nakładania na 

jednostkę obowiązków648. Choć zakaz wykładni contra legem nie został wprost określony jako 

granica wykładni przychylnej prawu międzynarodowemu649, to taki wniosek w sposób 

jednoznaczny wynika z używanych przez sądy sformułowań. 

Jednoznacznego przełożenia na kontekst klasycznego prawa międzynarodowego nie 

znajdują natomiast – swoiste dla prawa UE – dyskusje dotyczące zakresu pojęć bezpośredniego 

i pośredniego stosowania, bezpośredniego skutku i obowiązywania. Rozbieżności konwencji 

terminologicznej wynikają z nie zawsze konsekwentnego wykorzystywania wskazanych pojęć 

przez sam TSUE650.  

W jednym z dominujących w polskiej doktrynie, ujęciu A. Wróbla, bezpośrednie 

obowiązywanie pozwala przepisom prawa unijnego stać się częścią porządków prawnych 

państw członkowskich, bez konieczności jakichkolwiek zabiegów ze strony ustawodawcy 

                                                             
646 W. Czapliński, A. Wyrozumska Prawo międzynarodowe …, s. 699. 
647 Wyrok TK z 28.01.2003 r., K 2/02, OTK-A 2003, nr 1, poz. 4. W powyższym orzeczeniu TK wywodził 

obowiązek wykładni przychylnej prawu wspólnotowemu jeszcze przed akcesją. Podobnie zob. Orzeczenie TK z 

29.09.1997 r., K 15/97, OTK 1997, nr 3-4, poz. 37. 
648 Por. wyrok TK z 19.12.2002 r., K 33/02, OTK-A 2002, nr 7, poz. 97, wyrok SN z 29.11.2005 r., II PK 100/05, 

OSNP 2006, nr 19-20, poz. 299. 
649 W tym kontekście m.in.: wyrok NSA w Warszawie z 26.08.1999 r., V SA 708/99, OSP 2000, nr 9, poz. 134. 
650 M. Szpunar, Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego, Warszawa 

2008, s. 49 i cyt. tam orzecznictwo. 
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krajowego; bezpośrednie stosowanie prawa unijnego polega na wykorzystaniu normy unijnej 

jako podstawy decyzji stosowania prawa, zaś bezpośredni skutek umożliwia jednostce 

powołanie się na wywodzone z prawa UE uprawnienia651. Przywołana propozycja przypisuje 

więc odrębne znaczenie każdemu z wymienionych pojęć. Spektrum poglądów w literaturze jest 

jednak bardzo szerokie. Bezpośrednie obowiązywanie częstokroć w ogóle nie jest wyróżniane, 

niektórzy autorzy podważają także samą zasadność rozróżniania pojęć bezpośredniego 

stosowania i bezpośredniego skutku652. Tak daleko idące rozbieżności pojęciowe w żaden 

sposób nie uniemożliwiają przy tym dyskusji wewnątrz doktryny prawa UE. Wskazana 

obserwacja pozwala zaryzykować tezę, iż tego rodzaju dialog, oparty o wspólne rozumienie 

bezpośredniego i pośredniego stosowania, jest możliwy także pomiędzy klasycznym prawem 

międzynarodowym a prawem unijnym, traktowanym jako lex specialis. 

Wiele spośród zagadnień, z którymi mierzą się sądy krajowe w związku z pytaniem o 

możliwość bezpośredniego i pośredniego stosowania niewątpliwie występuję jednak wyłącznie 

w kontekście prawa UE. Wśród tego rodzaju elementów można wskazać na warunki odnoszące 

się do stosowania dyrektyw, w tym konfiguracji podmiotowych stron sporu653, cech aktu (np. 

typu metody harmonizacji)654. Zagęszczenie i skonkretyzowanie standardu prawa UE 

względem standardu klasycznego prawa międzynarodowego nie stanowi jednak poważnej 

bariery. Część specyficznych dla prawa UE wątków znajduje swoje odpowiedniki w kontekście 

stricte międzynarodowoprawnym. Przykład powyższej sytuacji stanowi pojęcie sprawy unijnej 

czy kategoria „sprawy unijnej”, wyznaczającej m.in. zakres zastosowania zasady wykładni 

zgodnej655. Mimo braku jednoznacznego odpowiednika (doktrynalnej czy orzeczniczej formuły 

sprawy międzynarodowoprawnej), nie ulega wątpliwości, iż pośrednie stosowanie normy 

prawa międzynarodowego sensu stricte, także nie może wykraczać poza zakres zastosowania 

                                                             
651 A. Wróbel, Zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez 

sądy, red. A. Wróbel, Warszawa 2010, s. 98, 101. 
652 Zob. m.in. S. Prechal, Does Direct Effect Still Matter, 37 Common Market L. Rev. 1047 (2000), s. 1047-1069. 
Kompleksowy przegląd stanowisk zob. M. Szpunar, Odpowiedzialność podmiotu …, s. 39-66. 
653 A. Sołtys, Obowiązek wykładni …, s. 346 i nast. 
654 W tym kontekście zob. m.in. Z. Okoń, Prounijna wykładnia przesłanki twórczości i indywidualności utworu, 

ZNUJ. PPWI 2022, nr 3, s. 18-45. 
655 A. Sołtys, Obowiązek wykładni …, s. 222-223. W zakresie rozumienia pojęcia sprawy unijnej zob. R. 

Grzeszczak, Zakres obowiązywania i stosowania prawa materialnego Unii Europejskiej [w:] Prawo materialne 

Unii Europejskiej. Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Podstawy prawa konkurencji, red A. 

Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, Warszawa 2013, s. 9-12. W kontekście zastosowania wskazanych reguł w 

orzecznictwie polskich sądów zob. : wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2006 r., II PK 17/06, OSNP 

2008, nr 1-2, poz. 8; wyrok SN z 10.04.2014 r., IV CSK 464/13, OSNC 2015, nr 1, poz. 13. 
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tejże normy656. Dostrzeganie podobieństw między kontekstem lex generalis i lex specialis, jak 

się zdaje, może ułatwić wzajemną inspirację w poszukiwaniu nowych narzędzi 

interpretacyjnych. Tego rodzaju – cenną – inspirację mogłoby stanowić traktowanie przez 

TSUE zasad ogólnych prawa UE jako granicy wykładni zgodnej. Treściowe odpowiedniki 

zasad ogólnych prawa unijnego, w tym zasadę pewności prawa i zasadę niedziałania prawa 

wstecz657 z łatwością odnajdziemy wśród norm konstytucyjnych (art. 2 Konstytucji).  

Spojrzenie z bliska na unijne i stricte międzynarodowoprawne rozumienie 

bezpośredniego stosowania przekonuje o braku przeciwskazań do ich łącznego ujęcia w ramach 

szukanego modelu. Przy podkreśleniu szeregu różnic, które powinny znaleźć odzwierciedlenie 

w ramach modelu – co w szczególności dotyczy zdeterminowania statusu poszczególnych 

źródeł prawa UE przez traktaty unijne w wykładni TSUE – wspólny rdzeń wydaje się 

wystarczająco solidny. Mimo specyfiki unijnej dyskusji, rozumienie podstawowych kategorii 

bezpośredniego i pośredniego stosowania są w istotnym zakresie zbieżne. Unijne i stricte 

międzynarodowoprawne rozróżnienie pośredniego i bezpośredniego stosowania posiada 

wyraźny wspólny mianownik, a istnienie pewnych odrębności nie wyklucza ich „tłumaczenia” 

z języka lex generalis na język lex specialis i odwrotnie. Bliższa analiza pozwala dostrzec 

zarówno elementy wspólne (różnica możliwych skutków bezpośredniego stosowania), ściśle 

specyficzne dla kontekstu unijnego oraz takie, które mogą stanowić inspirację w kontekście 

stricte międzynarodowoprawnym (kategoria sprawy unijnej, zasady ogólne jako granica 

wykładni).  

Dla poszukiwanego modelu łącznego stosowania – jak wspomniano – najistotniejsze 

znaczenie wydaje się mieć różnica dotycząca swobody państwa w zakresie przypisania źródeł 

do poszczególnych kategorii. Odmiennie niż ma to miejsce w przypadku prawa 

międzynarodowego sensu stricte, gdzie sposób rozumienia i klasyfikacja przesłanek 

bezpośredniego stosowania mogą być kształtowane przez państwa samodzielnie (czego 

skutkiem są rozbieżności między państwami), w prawie unijnym standard dotyczący 

dopuszczalności bezpośredniego stosowania ma charakter jednolity dla wszystkich państw 

członkowskich. Tworzony wyłącznie dla potrzeb polskiego porządku prawnego model nie 

może więc poddawać ocenie, leżącego poza zasięgiem jego samodzielnej regulacji, unijnego 

                                                             
656 W tym kontekście charakterystyczny wydaje się, zbieżny, sposób posługiwania się przez Sąd Najwyższy 

pojęciem sprawy unijnej i sprawy konwencyjnej (EKPC), zob. postanowienie SN z 29.10.2020 r., III UZP 4/20, 

OSNP 2021, nr 6, poz. 71. 
657 Por. m.in. wyrok TS z 8.10.1987, C-80/86 - Kolpinghuis Nijmegen, ECLI:EU:C:1987:431, pkt 13; wyrok TS z 

16.06.2005, C–105/03Criminal proceedings against Maria Pupino, ECLI:EU:C:2005:386, pkt 44 i 47; wyrok TS 

z 4.07.2006, C-212/04 - Adeneler i in, ECLI:EU:C:2006:443, pkt 110. 
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standardu w zakresie przypisania źródeł prawa UE do poszczególnych kategorii. Proponując 

wspólne ramy dla lex generalis i lex specialis w zakresie przypisania źródeł prawa UE do 

poszczególnych kategorii, należy więc odesłać do postanowień Traktatów, judykatury TSUE i 

ustaleń doktryny prawa unijnego.  

Mimo występujących różnic konwencji terminologicznej pomiędzy kontekstem 

konstytucyjnym, stricte międzynarodowoprawnym i unijnym możliwe wydaje się znalezienie 

wspólnego mianownika rozumienia rozróżnienia bezpośredniego i pośredniego stosowania. 

Elementem wspólnym pozostaje w szczególności kryterium podstawy rozstrzygnięcia (ratio 

decidendi) oraz wyróżnianie granic pośredniego stosowania – skutków, które są możliwe do 

osiągnięcia wyłącznie w przypadku bezpośredniego zastosowania normy. Oceny wymaga 

zatem, w jaki sposób zarysowana granica ta wyznaczana jest w orzecznictwie polskich sądów. 

Czy jej dokładne wytyczenie jest praktycznie możliwe i w jaki sposób powinno być 

dokonywane?  

 

 

ii. Kryterium podstawy rozstrzygnięcia (ratio decidendi) w praktyce polskich 

sądów 

 

Czy przesłanka dopuszczalności bezpośredniego stosowania w obecnym kształcie 

pozwala – w pożądany z punktu widzenia modelu jednoznaczny sposób – oceniać status źródeł 

prawa międzynarodowego? Odpowiedź na powyższe pytania wymaga bardziej dokładnego 

przyjrzenia się kryterium ratio decidendi. Zastosowanie przez sąd powyższego kryterium 

polega na postawieniu pytania, która z norm – krajowa czy międzynarodowa – stanowi 

właściwą podstawę rozstrzygnięcia sądu (ratio decideni), która zaś wykorzystana jest jedynie 

uzupełniająco (obiter dictum). W przypadku uznania, iż zapewnienie skuteczności normy 

międzynarodowej wymagałoby potraktowania jej jako podstawy rozstrzygnięcia, norma 

niespełniająca przesłanki dopuszczalności bezpośredniego stosowania nie osiągnie swojego 

rezultatu. To, czy obecny kształt przesłanki dopuszczalności bezpośredniego stosowania 

spełnia postulat jednoznaczności, wymaga więc weryfikacji tego, czy i w jakim stopniu 

jednoznaczne pozostaje samo rozróżnienie ratio decidendi i obiter dictum.  
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Różnicę między bezpośrednim i pośrednim stosowaniem można rozważać także z 

punktu widzenia praw podmiotowych jednostki. W tym kontekście analogicznie podstawę 

rozstrzygnięcia o prawach lub obowiązkach jednostki (źródło uprawnień lub obowiązków) 

będzie mogła stanowić jedynie norma podlegająca bezpośredniemu stosowaniu. Zarówno w 

przypadku kryterium ratio decidendi jak i praw i obowiązków jednostki pośrednie stosowanie 

normy prawa międzynarodowego polega bądź na (1) ukierunkowaniu na wybór jednej z kilku 

możliwych interpretacji normy krajowej, bądź też (2) wykluczeniu nieakceptowalnych 

wyników interpretacji normy krajowej. Granicę dla stosowania pośredniego stanowi 

wspominany już zakaz wykładni contra legem, uniemożliwiający przyjęcie interpretacji 

niedopuszczalnej z punktu widzenia treści interpretowanej normy krajowej. Sedno problemu 

stanowi zatem sposób rozumienia wskazywanej niedopuszczalności. Ujęcie zakazu wykładni 

contra legem jako „granicy” pośredniego stosowania oznacza, że osiągnięcie owego 

niedopuszczalnego rezultatu jest możliwe tylko i wyłącznie jako skutek bezpośredniego 

stosowania.  

Ponieważ większość stosowanych przez sądy umów międzynarodowych to umowy 

ratyfikowane, dla których obie formy stosowania pozostają dostępne, ów wybór często nie 

będzie rzutował na wynik sprawy. W przypadku umów nieratyfikowanych, które zgodnie z 

dominującym poglądem nie mogą być stosowane bezpośrednio, podlegają jednak obowiązkowi 

stosowania pośredniego658 analizowana granica ma istotne znaczenie. Wybór formy stosowania 

może bowiem wpływać na rozstrzygnięcie, zaś nieujawnienie wskazanego wyboru w treści 

uzasadnienia orzeczenia utrudnia poddanie rozstrzygnięcia kontroli instancyjnej. W opisanej 

sytuacji badane rozróżnienie zyskuje zatem w pełni praktyczny wymiar. Sens rozważań nad 

możliwością wytyczenia granicy między pośrednim a bezpośrednim stosowaniem sięga jednak 

daleko poza kontekst samych umów nieratyfikowanych i dotyczy pytania o jednoznaczność 

analizowanej przesłanki dopuszczalności bezpośredniego stosowania, a dokładniej –

formalnego wariantu jej rozumienia. 

Ustalenie, czy kryterium ratio decidendi umożliwia wytyczenie granicy pomiędzy 

pośrednim a bezpośrednim stosowaniem, wymaga więc przyjrzenia się orzecznictwu polskich 

sądów, a dokładniej – treści uzasadnień orzeczeń. Problem powyższej metody stanowi fakt, iż 

uzasadnienia (zgodnie z przepisami) nie zawsze są sporządzane, sądy rzadko explicite wskazują 

                                                             
658 Tak wspominane już orzecznictwo, w tym m.in. wyrok SN z 29.11.2005 r., II PK 100/05, OSNP 2006, nr 19-

20, poz. 299. 
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w treści uzasadnień na postać zastosowania umowy międzynarodowej, którą wykorzystały659. 

Mimo istniejących ograniczeń analiza treści uzasadnień nie znajduje alternatywy. 

Część przypadków zastosowanie normy międzynarodowoprawnej poddaje się jednak 

jednoznacznej klasyfikacji w oparciu o kryterium ratio decidendi. Przed podjęciem próby 

rozważenia przypadków trudnych do przypisania zasadne wydaje się przyjrzenie tym 

sytuacjom, w odniesieniu do których granica pomiędzy pośrednim i bezpośrednim 

stosowaniem rysuje się w sposób wyraźny. Jakiego rodzaju sytuacje dają szanse na tego typu 

jednoznaczną klasyfikację możliwych rezultatów zastosowania normy prawa 

międzynarodowego? 

Wątpliwości nie sprawiają sytuacje, w których wprost przywoływane są właściwe dla 

stosowania pośredniego formuły. Do tej grupy należą sprawy, w których sądy używają normy 

międzynarodowoprawnej jako argumentu dodatkowo wspierającego rozstrzygnięcie660, 

bezpośrednio wskazują na wymóg zawężającej lub rozszerzającej wykładni przepisu 

krajowego661, lub posługują się formułą rozstrzygania wątpliwości na rzecz normy 

międzynarodowoprawnej662.  

Jednoznaczny przykład odwołania się przez sąd do konstrukcji pośredniego stosowania 

stanowi wyrok w sprawie o sygn. akt III K 157/12 wydany przez Sąd Okręgowy w 

Białymstoku. W uzasadnieniu powyższego wyroku, uniewinniając oskarżonych od zarzutu 

handlu ludźmi Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, iż nowelizacja, która wprowadziła do kodeksu 

karnego przepisy art. 189 a § 1 oraz art. 115 § 22 stanowiła realizację międzynarodowych 

zobowiązań Polski, wynikających m.in. z ratyfikowania protokołu do Konwencji Narodów 

Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Konwencji Rady 

Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, a także Decyzji ramowej 

2002/629/WSiSW w sprawie zwalczania handlu ludźmi. W dalszej części wywodu 

uzasadnienia Sąd Okręgowy w Białymstoku wskazał, iż: „Powyższe akty prawne nie tylko z 

                                                             
659 Taki stan rzeczy niejednokrotnie nie budzi zastrzeżeń, gdy weźmie się pod uwagę, iż większość umów 

międzynarodowych, po które sięgają polskie sądy stanowią umowy ratyfikowane za zgodą wyrażoną w ustawie, 
bądź objęte zakresem normy art. 241 Konstytucji. Obie formy stosowania pozostają zatem dostępne, a wskazanie 

przez sąd czy zastosował normę bezpośrednio czy pośrednio nie ma praktycznego przełożenia na wynik sprawy. 

Inaczej dzieje się w przypadku nieratyfikowanych umowy międzynarodowych, które zgodnie z większościowym 

poglądem, nie mogą być stosowane bezpośrednio. Wówczas ustalenie, czy granica pośredniego stosowania nie 

została przekroczona decyduje o zgodności rozstrzygnięcia z prawem, a brak transparentności uzasadnienia 

utrudnia poddanie orzeczenia kontroli instancyjnej. 
660 Postanowienie SN z 26.06.1992 r., III ARN 30/92, LEX nr 1425000, wyrok SN z 13.11.1997 r., I CKN 710/97, 

OSNC 1998, nr 4, poz. 69; wyrok TK z 19.05.1998 r., U 5/97, OTK 1998, nr 4, poz. 46. 
661 Postanowienie SN z 4.02.1997 r., III RN 59/96, OSNP 1997, nr 17, poz. 309. 
662 Postanowienie SN z 3.09.1997 r., III RN 38/97, LEX nr 688656. 
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uwagi na fakt, iż już przed nowelizacją Kodeksu Karnego z 2010 roku stanowiły część 

polskiego porządku prawnego i mogły być bezpośrednio stosowane (…), jako normy 

samowykonalne zawarte w umowach międzynarodowych, ratyfikowane i ogłoszone w 

Dzienniku Ustaw (stosownie do art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji), (podkr. własne) ale nadto z 

uwagi na ich uwzględnienie przy wspomnianej nowelizacji art. 189a § 1 k.k. i tworzeniu 

definicji handlu ludźmi w art. 115 § 22 k.k. ( jak wynika z uzasadnienia projektu ww. ustawy 

o zmianie ustawy Kodeks Karny z 20.05.2010 r.), pomagają zrozumieć ratio legis 

wspomnianej nowelizacji. (podkr. własne)” 663. Powyższy fragment uzasadnienia nie 

pozostawia wątpliwości co do przyjętej formy stosowania, ponieważ Sąd dokonuje wyraźnego 

rozróżnienia bezpośredniego stosowania od wpływu na interpretację jako atrybutu stosowania 

pośredniego, co nie jest jednak sytuacją częstą. 

Do ewidentnych przypadków stosowania bezpośredniego można z kolei zaklasyfikować 

również sprawy, w których norma międzynarodowoprawna stanowiła jedyną przywołaną przez 

sąd podstawę rozstrzygnięcia. Przypadek tego rodzaju orzeczenia stanowi wyrok w sprawie 

ekstradycji małżeństwa Mandugequi i Jinge , w uzasadnieniu którego Sąd Najwyższy wskazał 

na niedopuszczalność wydania osoby ściganej w sytuacji istnienia prawdopodobieństwa 

poddania jej w kraju wzywającym torturom lub nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu 

lub karaniu, jako sprzecznego z art. 3 EKPC664.  

Problemów nie sprawiają także sytuacje, w których uregulowanie 

międzynarodowoprawne ma charakter całościowy – wyłączający stosowanie zbieżnych 

treściowo norm krajowych. Taki przypadek miał miejsce w sprawie II AKz 427/15, w której 

Sąd Apelacyjny w Krakowie, wskazując na zasadę pierwszeństwa umów międzynarodowych, 

uznał za niedopuszczalne jednoczesne stosowanie nomy międzynarodowoprawnej i krajowej 

                                                             
663 Przedmiotem pośredniego stosowania przez sąd były przepis art. 189 a § 1 k.k. penalizujący zachowanie 

polegające na handlu ludźmi, które to pojęcie zdefiniowane zostało w art. 115 § 22 k.k. jako działanie 

podejmowane w celu wykorzystania osoby do wskazanych w tym przepisie celów (w tym m.in. prostytucji, 

żebractwie, niewolnictwie) a także w „innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka”. W 

ustalonym przez sąd stanie faktycznym sprawy, oskarżeni będący parą od kilku lat ze względów zdrowotnych 

nieskutecznie starającą się o dziecko, zmierzali do objęcia opieki nad dzieckiem w zamian za gratyfikację 
finansową, którą mieli uzyskać prawdziwi rodzice tegoż dziecka, przy wprowadzeniu w błąd pracowników 

szpitala, w którym odbierano poród. Sąd Okręgowy w Białymstoku uniewinnił oskarżonych od zarzutu 

popełnienia czynu z art. 189 a § 1 k.k., uznając, iż działali oni „wyłącznie w celu zrealizowania swego marzenia 

odnośnie posiadania dziecka”, zaś planowany proceder nie odpowiadał przesłankom handlu ludźmi, a raczej 

zjawisku określanemu przez doktrynę mianem komercyjnej adopcji, wyrok SO w Białymstoku z 9.04.2013 r., III 

K 157/12, LEX nr 2362119. 
664 Postanowienie SN z 29.07.1997 r., II KKN 313/97, OSNKW 1997, nr 9-10, poz. 85. Wskazane orzeczenie było 

szeroko komentowane. W tym kontekście zob. m.in. M. Płachta, Dopuszczalność wydania osoby ściganej państwu 

obcemu. Glosa do postanowienia SN z dnia 29 lipca 1997 r., II KKN 313/97, PiP 1998, nr 2, s. 108-112. 217; W. 

Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy…, s. 118. 
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w sytuacji, gdy przepis ustawowy w swojej treści powielał kompletne w swojej treści 

uregulowanie konwencji o przekazywaniu osób skazanych665. Podobny przykład miał miejsce 

w rozpoznawanej przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawie II GSK 54/05, gdzie tego 

rodzaju element stanowił, wynikający z art. 33 TRIPS, minimalny limit czasu trwania okresu 

ochrony patentu666.  

Za skutek możliwy do osiągnięcia jedynie w drodze bezpośredniego stosowania należy 

uznać również przypadek uwzględnienia zarzutu opartego wprost o treść normy 

międzynarodowoprawnej w ramach kontroli instancyjnej, rozpoznania nadzwyczajnych 

środków zaskarżenia667 czy oparcie o normę międzynarodowoprawną incydentalnego 

rozstrzygnięcia dotyczącego np. dopuszczenia dowodu668. W sprawie II PK 100/05 to właśnie 

charakter umowy międzynarodowej jako umowy nieratyfikowanej, a więc niepodlegającej 

bezpośredniemu stosowaniu, stanowił powód odmowy uwzględnienia przez SN zarzutu 

opartego na postanowieniu tejże umowy669. Analizowany scenariusz zmaterializował się także 

w sprawie II KKN 295/98, w której Sąd Najwyższy uwzględnił zarzut oparty na przepisie art. 

6 ust. 3 EKPC, uznając za sprzeczny z tym postanowieniem fakt wydania wyroku skazującego 

w sytuacji, gdy jedynym (lub dominującym) dowodem bezpośrednio wskazującym na 

sprawstwo oskarżonego pozostają zeznania świadka anonimowego, uniewinniając oskarżonego 

                                                             
665 Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie: „Ze względu na zasadę̨ pierwszeństwa umów międzynarodowych 

(por. art. 91 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 615 § 2 k.p.k.), uregulowania zawarte w rozdziale 66 Kodeksu 

postępowania karnego znajdują̨ zastosowanie tylko o tyle, o ile wiążąca Polskę̨ umowa międzynarodowa nie 

stanowi inaczej, czyli wówczas, gdy brak jest w ogóle umowy wiążącej Polskę̨ z danym państwem oraz wtedy, 

gdy taka umowa lub konwencja wprawdzie istnieje, lecz nie reguluje danego zagadnienia. W sytuacji, gdy przepis 

rangi ustawowej powiela uregulowanie wynikające z przepisu umowy międzynarodowej niedopuszczalne jest 
jednoczesne stosowanie tych aktów prawnych. Jak wskazano powyżej, art. 3 ust. 1 lit. d konwencji o 

przekazywaniu osób skazanych zawiera uregulowanie odnoszące się do przesłanki zgody skazanego. To 

uregulowanie obowiązujące na płaszczyźnie konwencyjnej jest kompletne i nie pozostawia miejsca na 

uzupełniające stosowanie przepisów rangi ustawowej. Uregulowania wynikające z wiążącej Rzeczpospolitą 

Polską umowy międzynarodowej wypierają tu uregulowania zawarte w rozdziale 66 Kodeksu postępowania 

karego, jako akcie prawnym hierarchicznie niższej rangi aniżeli umowa międzynarodowa.”, postanowienie SA w 

Krakowie z 18.11.2015 r., II AKz 427/15, LEX nr 2231466. Umowa której dotyczyła sprawa to Konwencja o 

przekazywaniu osób skazanych, sporządzona w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r. Dz.U. 1995 nr 51 poz. 279. 
666 „Przepis art. 33 Porozumienia TRIPS reguluje wyłącznie okres trwania ochrony patentowej i w tym zakresie 

regulacja ta jest zupełna. Nie wymaga dopełnienia ze strony prawa krajowego, ponieważ już na podstawie tego 

przepisu można ustalić, jak długo trwa patent, jeżeli w prawie krajowym nie wprowadzono dłuższej ochrony tego 
uprawnienia. To norma prawa międzynarodowego ma być zupełna, a nie cała materia, której norma dotyczy, ma 

być uregulowana w sposób zupełny w prawie międzynarodowym i w prawie krajowym”, wyrok NSA(7w) z 

8.02.2006 r., II GSK 54/05, ONSAiWSA 2006, nr 4, poz. 96. 
667 Zob. wyrok SN z 2.12.2010 r., II KK 124/10, OSNwSK 2010, nr 1, poz. 2405; postanowienie SN z 11.02.2004 

r., III KK 304/03, LEX nr 84464. W odniesieniu do prawa unijnego Sąd Najwyższy uznał, iż przedmiotem zarzutu 

niezastosowania może być wadliwe ustalenie relacji między prawem polskim a prawem unijnym, wyrok SN z 

13.03.2014 r., I BP 8/13, OSNP 2015, nr 8, poz. 110. 
668 W kontekście możliwości oceny dopuszczalności dowodów przez pryzmat art. 8 EKPC por. wyrok SA w 

Warszawie z 31.10.2014 r., I ACa 574/14, LEX nr 1624054. 
669 Wyrok SN z 29.11.2005 r., II PK 100/05, OSNP 2006, nr 19-20, poz. 299. 
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od zarzutu zabójstwa670. W sprawie o sygn. akt II OSK 227/07 NSA, w analogiczny sposób, 

uznał art. 8 EKPC za uzasadnioną podstawę uchylenia rozstrzygnięcia dotyczącego nakazu 

opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Polski zawartego w decyzji Rady do Spraw 

Uchodźców671. 

Bez wątpienia bezpośrednim stosowaniem normy międzynarodowoprawnej będzie 

każdy przypadek odmowy zastosowania przez sąd expressis verbis przepisu ustawy ze względu 

na kolizję z normą zawartą w umowie międzynarodowej, jako par excellence przykład 

przełamania językowego znaczenia przepisu672. Odmowa zastosowania przepisu ustawy, jak 

się wydaje, może mieć miejsce w sposób pośredni przez oparcie rozstrzygnięcia na normie 

międzynarodowoprawnej, z pominięciem przepisu ustawy bez explicite stwierdzania, iż doszło 

do kolizji, jak i wprost – przez wskazanie na niezgodność i przyznanie pierwszeństwa normie 

międzynarodowoprawnej. Ten drugi przypadek był udziałem rozstrzygnięcia Sądu 

Apelacyjnego w Gdańsku w postanowieniu z dnia 27.06.2018 r., który to sąd za niezgodne z 

m.in. art. 8 EKPC uznał przepisy art. 6 ust. 2, 11, 16 i 18 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o 

przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, dotyczącymi umieszczania 

danych osób prawomocnie skazanych za niektóre przestępstwa przeciwko wolności seksualnej 

w Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym673. 

Na jednoznaczne wskazanie przypadków wykorzystania normy 

międzynarodowoprawnej jako ratio decidendi pozwala także drugie z wariantów rozróżnienia 

bezpośredniego i pośredniego stosowania, tj. kwestia możliwości wywodzenia przez jednostkę 

uprawnień lub nałożenia na nią obowiązku. Możliwość uznania postanowień 

(nieratyfikowanych) umów republikańskich za źródło roszczeń odszkodowawczych względem 

Skarbu Państwa Sąd Najwyższy rozpatrywał w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem z dnia 21 

listopada 2003 r. o sygn. I CK 323/02, dochodząc do przekonania, iż z uwagi na brak publikacji 

                                                             
670 Wyrok SN z 9.11.1999 r., II KKN 295/98, OSNKW 2000, nr 1-2, poz. 12. 
671 Wyrok NSA z 25.04.2008 r., II OSK 227/07, LEX nr 505278. Jak wskazał NSA: „Należy zatem zgodzić się ze 

stroną skarżącą, że z powyżej regulacji nie da się wywieść prawa cudzoziemca prowadzącego życie rodzinne w 

Polsce do legalizacji jego pobytu poprzez udzielenie zgody na pobyt tolerowany. Dokonana przez Sąd I instancji 

błędna wykładnia tej normy prawa materialnego uzasadniała uchylenie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej 
odmowy udzielenia zgody na pobyt tolerowany, a zarazem oddalenie skargi cudzoziemca w tym zakresie. 

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził jednakże, iż naruszenie art. 8 Konwencji praw człowieka stanowiło 

uzasadnioną podstawę uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnięcia zawartego 

w punkcie drugim zaskarżonej decyzji Rady do Spraw Uchodźców, dotyczącego nakazu opuszczenia przez 

cudzoziemca terytorium Polski.”. 
672 Postanowienie SN z 26.06.2019 r., IV KK 328/18, OSNKW 2019, nr 8, poz. 46.r. Jak przyjął sąd art. 168a 

k.p.k. nie może stanowić podstawy prawnej przeprowadzenia dowodu uzyskanego z naruszeniem przepisów 

postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, jeżeli przeprowadzenie takiego dowodu czyniłoby proces 

nierzetelnym w rozumieniu art. 6 ust. 1 EKPC. 
673 Postanowienie SA w Gdańsku z 27.06.2018 r., II AKz 160/18, KSAG 2018, nr 3, poz. 191-230. 
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wskazane umowy same w sobie nie mogły stanowić bezpośredniej podstawy roszczeń w 

związku z art. 417 kodeksu cywilnego674.  

Wydaje się, iż nawet w przypadku naruszenia przez państwo normy, podlegającej 

bezpośredniemu stosowaniu, nominalną podstawę prawną rozstrzygnięcia o 

odpowiedzialności stanowiłby przepis krajowy, co świadczy o tym, iż kryterium ratio 

decidendi nie powinno być traktowane dosłownie. Norma prawa międzynarodowego w takim 

przypadku wypełniałaby zatem treścią, blankietowy w swoim charakterze, przepis krajowy. 

Przepisy, które mogą pełnić analizowaną funkcję odnajdziemy w każdym obszarze regulacji 

prawa krajowego. W postępowaniu cywilnym tego rodzaju podstawę mogą stanowić przepisy 

art. 405, art. 410, art. 415, art. 417 i art. 4171, art. 58 k.c., względnie art. 189 k.p.c.675. W 

postępowaniu sądowoadministracyjnym możliwość wywodzenia uprawnień najczęściej 

przyjmowałaby postać skutecznego zarzucenia decyzji lub postanowieniu naruszenia normy 

międzynarodowoprawnej za pośrednictwem przesłanek art. 145 § 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi676. W postępowaniu 

karnym analogiczną funkcję pełniłby przepis art. 438 kodeksu postępowania karnego677, a w 

postępowaniu skargowym prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu karnego 

wykonawczego – art. 7 § 1 tej ustawy678.  

                                                             
674 Wyrok SN z 21.11.2003 r., I CK 323/02, OSNC 2004, nr 6, poz. 103. Z uwagi na stwierdzone przez sąd 

bezprawne zaniechanie publikacji umów republikańskich - taką podstawę według Sądu Najwyższego mógłby 

zapewniać art. 77 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 417 kodeksu cywilnego. Następnie Sąd Najwyższy doszedł 

do konkluzji, iż brak samowykonalnego charakteru postanowień umów republikańskich skutkował niemożnością 

ustalenia związku przyczynowego pomiędzy bezprawnym zaniechaniem władz publicznych (brakiem publikacji 

umów), a powstałą po stronie powodów szkodą majątkową, z tych względów uznając, iż powództwo było 
niezasadne. 
675 Naruszenie normy prawnomiędzynarodowej przez podmiot odpowiedzialny postrzegane byłoby odpowiednio 

jako „brak podstawy prawnej” w rozumieniu art. 405 k.c., przyczyna nieważności czynności prawnej względnie 

powód „braku zobowiązania” lub „odpadnięcia podstawy prawnej” w rozumieniu art. 410 k.c. lub też postać 

bezprawności jako przesłanki odpowiedzialności z art. 415, art. 417 i art. 4171 k.c. Dla powództw o ustalenie w 

postępowaniu cywilnym, w przypadku których formułowane przez stronę żądanie może stwierdzenia nieważności 

czynności prawnej właściwą podstawę wywodzenia uprawnień z prawa międzynarodowego w powyższym 

rozumieniu mogłyby stanowić między innymi przepisy art. 189 kodeksu postępowania cywilnego oraz 58 k.c. Por. 

m.in. wyrok SR w Trzebnicy z 5.09.2014 r., V C 334/14, LEX nr 1913245; wyrok SN z 11.05.2012 r., II CNP 

65/11, LEX nr 1238082. 
676 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.). 
677 Jak wskazuje S. Zabłocki obraza przepisów postępowania może też dotyczyć procesowych przepisów 

zawartych w ratyfikowanych przez Polskę umowach międzynarodowych (np. w Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności czy w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych), 

stanowiących część krajowego porządku prawnego (zob. art. 91 ust. 1 Konstytucji RP). S. Zabłocki, Komentarz 

do art. 438 [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom IV. Komentarz do art. 425–467, red. R. A. Stefański, S. 

Zabłocki, Warszawa 2021, s. 298; podobnie zob. D. Świecki, Komentarz do art. 438 [w:] Kodeks postępowania 

karnego. Komentarz. Tom II. Art. 425-673, red. B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, 

Warszawa 2020, s. 193-194. 
678 Według K. Postulskiego w piśmiennictwie zgodnie uważa się, że niezgodność z prawem jako przesłankę 

zaskarżenia decyzji organu postępowania wykonawczego należy rozumieć także jako naruszenie 
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Szczególny przypadek wywodzenia uprawnień bezpośrednio z prawa 

międzynarodowego można traktować możliwość uznania postanowienia umowy 

międzynarodowej za spełniający wymóg „oparcia w ustawie” w rozumieniu art. 9 § 1 kodeksu 

pracy definiującego akty stanowiące źródła prawa pracy. Jak przyjął Sąd Najwyższy w uchwale 

w składzie 7 sędziów wydanej w sprawie III ZP 25/00 tego rodzaju podstawę stanowił art. 4 

Konwencji nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej zasad prawa organizowania 

się i rokowań zbiorowych przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.679. Uprawnienia, polegające 

tytułem przykładu na żądaniu ustalenia nieważności postanowień umów o pracę sprzecznych z 

tymi przepisami na podstawie art. 18 § 2 k.p., wywodzone są z nie z treści normy 

międzynarodowoprawnej, a z odpowiedniego porozumienia, jednak poszerzenie źródeł prawa 

pracy o porozumienie ma miejsce bezpośrednio na podstawie postanowienia umowy 

międzynarodowej, zastosowanie normy międzynarodowoprawnej wykracza poza formułę 

wpływu na wykładnię normy krajowej. 

Ograniczenie pośredniego stosowania w postaci niemożności nałożenia na jednostkę 

obowiązków należy wiązać przede wszystkim z obszarami regulacji publicznoprawnej. W 

sferze prawa administracyjnego źródła prawa niespełniające kryterium formalnej 

dopuszczalności bezpośredniego stosowania nie mogłyby stanowić podstawy obowiązków 

jednostki podlegających egzekucji administracyjnej w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji680 czy być przyczyną wymierzenia kar 

administracyjnych, o których mowa w art. 189a i nast. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego681.  

Na gruncie prawa karnego granicę pośredniego stosowania stanowi przede wszystkim 

możliwość kształtowania zakresu odpowiedzialności karnej jednostki. W tym zakresie należy 

wskazać, iż choć zgodnie z art. 42 ust. 1 Konstytucji wyrażona w tym przepisie zasada nullum 

crimen sine lege nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia 

                                                             
samowykonalnych przepisów ratyfikowanych umów międzynarodowych, tak K. Postulski, Komentarz do art. 7 

[w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2017, s. 89. 
679 Konwencja MOP(nr 98) dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjęta 

w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 126). W konsekwencji Sąd Najwyższy uznał, iż Pakt 

Gwarancji Pracowniczych zawarty w dniu 23 grudnia 1996 r. pomiędzy ogólnopolskimi organizacjami 

związkowymi działającymi w PKP a zarządem PKP w sprawie warunków realizacji II etapu restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa PKP jest źródłem prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 KP, uchwała SN(7) z 23.05.2001 r., III 

ZP 25/00, OSNP 2002, nr 6, poz. 134. W tym kontekście zob. także wyrok SN z 6.02.2006 r., III PK 114/05, 

OSNP 2007, nr 1-2, poz. 2; wyrok SN z 28.04.2005 r., I PK 214/04, OSNP 2006, nr 1-2, poz. 8. 
680 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 

z późn. zm.). 
681 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000). 
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stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego, to skutek można przypisać jedynie 

normom międzynarodowoprawnym, w przypadku których możliwe jest stosowanie 

bezpośrednie. Taki wniosek można wysnuć z treści uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 

dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie o sygn. akt V KKN 353/00. Jak wskazał SN: 

„Nawiązując do relacji postanowień ratyfikowanej przez Polskę konwencji z 1950 r. do 

polskiego prawa wewnętrznego, stwierdzić należy, że zobowiązania konwencyjne są 

identyczne jak w kk 1969 r. – niemożliwe jest jednak ich bezpośrednie stosowanie, ponieważ 

– jak to podkreśla doktryna i orzecznictwo Sądu Najwyższego – żaden z przepisów konwencji 

nie określa kary za popełnienie przewidzianych tam czynów zabronionych. Jak to się zwykło 

określać, przepisy te nie mają więc charakteru self-executing i wymagają dopiero inkorporacji 

do krajowego porządku prawnego poprzez wprowadzenie odpowiedniego zakazu karnego.”682. 

Choć powyższa konstatacja Sądu Najwyższego wprost odnosi się do materialnych 

kryteriów bezpośredniego stosowania (kryteriów samowykonalności), potwierdza jednak, iż 

skutkiem nieosiągalnym z perspektywy pośredniego stosowania prawa międzynarodowego 

byłoby objęciem zakresem penalizacji zachowań niestanowiących czynu zabronionych na 

gruncie przepisów ustawowych. W ramach pośredniego stosowania ewentualnie dopuszczalny 

wydaje się zatem jedynie uzupełniający, bardzo ograniczony wpływ na interpretację znamion 

przestępstw – prowadzący raczej do zawężenia niż poszerzenia zakresu penalizacji. 

Analiza przypadków posługiwania się przez sądy kryterium podstawy rozstrzygnięcia 

(ratio decidendi) pozwala zatem wyróżnić szeroką gamę sytuacji, w których możliwe jest 

jednoznaczne ustalenie, czy zastosowanie normy międzynarodowoprawnej miało charakter 

bezpośredni czy pośredni. Istotnych wskazówek może dostarczyć w tym przypadku treść 

uzasadnienia, które choćby w realiach polskiego postępowania cywilnego – nie zawsze zostanie 

jednak sporządzone. Badanie praktyki sądów pozwala wskazać także konkretne skutki, dające 

się przyporządkować wyłącznie bezpośredniemu stosowaniu, do których można zaliczyć 

możliwość oparcia zarzutu na normie międzynarodowoprawnej czy przyznanie wskazanej 

normie pierwszeństwa przed ustawą. Wielokrotnie jednoznacznych rezultatów dostarcza także 

szczególna postać zastosowania kryterium ratio decidendi – rozstrzygająca o możliwości 

wywodzenia przez jednostkę uprawnienia lub nałożenia na nią obowiązku. 

Kryterium podstawy rozstrzygnięcia zapewnia szereg narzędzi służących wytyczaniu 

granicy pomiędzy bezpośrednim a pośrednim stosowaniem, co należy uznać za dowód 

                                                             
682 Wyrok SN z 19.04.2002 r., V KKN 353/00, LEX nr 56863. 
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możliwości przynajmniej częściowej realizacji przez przesłankę dopuszczalności 

bezpośredniego stosowania, poszukiwanej w ramach budowanego modelu, cechy 

jednoznaczności. Całościowa ocena wymaga jednak przyjrzenia się także tym przypadkom, w 

których zastosowanie kryterium ratio decidendi – a przez to możliwość jednoznacznego 

wytyczenia granicy między pośrednim i bezpośrednim stosowaniem, okazuje się 

skomplikowana. Rozstrzygnięcie, czy przesłanka dopuszczalności bezpośredniego stosowania 

w jej obecnym rozumieniu powinna podlegać włączeniu w zakres modelu, czy też rozumienie 

to powinno podlegać modyfikacji wymaga zatem przyjrzenia się trudnym przypadkom.  

 

 

iii. Trudne przypadki kwalifikacji bezpośredniego i pośredniego stosowania 

 

Czy kryterium podstawy rozstrzygnięcia (jak i odpowiadające mu kryterium 

wywodzenia praw i obowiązków jednostki) sprawdza się w każdej sytuacji? Jakie rodzaju 

przeszkody napotyka? Dla potrzeb poszukiwanego modelu zasadnicze znaczenie ma określenie 

charakteru wyłaniających się z praktyki sądów problemów dotyczących przebiegu granicy 

pomiędzy bezpośrednim i pośrednim stosowaniem. Diagnoza trudnych przypadków, po 

pierwsze, da szansę oceny w jakim stopniu przesłanka dopuszczalności bezpośredniego 

stosowania sprawdza się jako narzędzie pozwalające na uzyskanie odpowiedniego stopnia 

jednoznaczności. Po drugie zaś – ewentualnie – umożliwi zaproponowanie kierunku 

modyfikacji rozumienia wskazanej przesłanki na potrzeby szukanego modelu. 

Pierwszą problematyczną grupę z punktu widzenia kwalifikacji w ramach rozróżnienia 

bezpośrednie/pośrednie stosowania stanowią przykłady spraw, w których rozważania prawne 

sądu bazują zarówno na normie krajowej, jak i międzynarodowej i nie jest jasne, która z norm 

ostatecznie pozostaje ratio decidendi. Tego rodzaju skomplikowanych w ocenie przypadków 

dostarcza praktyka stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej683, pozostających w zakresie 

zastosowania normy art. 8 EKPC wyrażającego prawo do poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego. Konieczność uwzględnienia wynikających z orzecznictwa ETPC wymogów 

proporcjonalności powoduje, iż rozróżnienie pomiędzy sytuacją, w której przepisy ustawy są 

                                                             
683 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 z późn. zm.). 
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jedynie interpretowane w świetle postanowień Europejskiej Konwencji, od sytuacji w których 

językowe brzmienie przesłanek ustawowych ulega przełamaniu (dopuszczalnemu jedynie ze 

względu na status EKPC jako umowy ratyfikowanej za zgodą wyrażoną w ustawie), w istocie 

nie jest możliwe. 

W sprawie o sygn. akt II OSK 227/07 Naczelny Sąd Administracyjny, dokonując 

wykładni przepisów ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, rozważał, 

czy decyzja zobowiązująca cudzoziemca do opuszczenia kraju pobytu powinna być, tak jak 

decyzja o wydaleniu cudzoziemca, traktowana jako krajowy środek ingerencji w prawo do 

życia rodzinnego w konwencyjnym rozumieniu (art. 8 EKPC)684. Ostateczny wynik 

rozumowania sądu stanowił więc wypadkową stosowania norm krajowych i normy art. 8 EKPC 

bez jednoznacznego wskazania, które z nich stanowiło ratio decidendi. W uzasadnieniu wyroku 

w sprawie V SA/Wa 2038/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał: 

„Wprawdzie art. 97 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP zawiera 

katalog przesłanek stanowiących przeszkodę do wydalenia cudzoziemca, oceniając możliwość 

wydalenia cudzoziemca, nie można pominąć faktu istnienia nieujętych w tym przepisie norm 

międzynarodowych o charakterze powszechnym w dziedzinie ochrony praw człowieka 

zapisanych w umowach międzynarodowych, których Polska jest stroną.”685.  

W tak określonym przypadku nie jest zatem jasne, czy rozstrzygniecie sądu należy 

uznać za skutek rozszerzającej wykładni przesłanek art. 97 ustawy w ówczesnym brzmieniu686 

odsyłającego do postanowień EKPC, czy też – z uwagi na uwzględnienie treści postanowienia 

EKPC wprost w tym przepisie niewskazanego – za przypadek przełamania językowego 

znaczenia przepisu, a więc zastosowanie bezpośrednie. W tej konkretnej sprawie oceny nie 

ułatwia także fakt, iż powodem uchylenia przez WSA decyzji stał się zarzut naruszenia art. 77 

k.p.a., statuującego obowiązek wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia zebranego materiału 

dowodowego. Ratio decidendi nominalnie stanowił więc krajowy przepis procesowy. 

Jednocześnie skutek naruszenia przepisu krajowego, a więc niezebranie przez organ 

dostatecznego materiału dowodowego, miał znaczenie także z punktu widzenia art. 8 EKPC, 

                                                             
684 Wyrok NSA z 25.04.2008 r., II OSK 227/07, LEX nr 505278. 
685 Wyrok WSA w Warszawie z 6.11.2006 r., V SA/Wa 2038/05, LEX nr 339665. 
686 Zgodnie z art. 97 ust. 1 Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli jego wydalenie mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego prawo do 

życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub 

poniżającemu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do pracy lub pozbawiony prawa do rzetelnego procesu 

sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 i 285, 

z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1084). 
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mógł zatem wymagać bezpośredniego zastosowania wskazanego postanowienia. Analizowany 

przypadek ujawnia więc relatywny, podatny na rozbieżne interpretacje i w efekcie – 

niejednoznaczny – charakter rozróżnienia bezpośredniego i pośredniego stosowania. 

Przykładu powyższego problemu dostarcza także treść uchwały Sądu Najwyższego z 

dnia 22 maja 2019 r. w sprawie I KZP 3/19 interpretacja przepisu art. 437 § 2 zd. 2 in fine 

kodeksu postępowania karnego, tj. przesłanki „konieczności przeprowadzenia przewodu w 

całości”. Jak wskazał SN: „(…) konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości, o 

której mowa w art. 437 § 2 zdanie drugie in fine k.p.k., jako powód uchylenia przez sąd 

odwoławczy zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do 

ponownego rozpoznania, zachodzi wówczas, gdy orzekający sąd pierwszej instancji naruszył 

przepisy prawa procesowego, co skutkowało, w realiach sprawy, nierzetelnością 

prowadzonego postępowania sądowego (podkr. własne), uzasadniającą potrzebę powtórzenia 

(przeprowadzenia na nowo) wszystkich czynności procesowych składających się na przewód 

sądowy w sądzie pierwszej instancji.”687. W dalszej części cytowanego uzasadnienia Sąd 

Najwyższy wskazał na potrzebę rozumienia wymogu rzetelności postępowania sądowego w 

sposób zbieżny ze standardem wynikającym z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka688.  

W hipotetycznym przypadku zastosowania powyższego rozumowania formalnie 

podstawą rozstrzygnięcia byłby przepis art. 437 § 2 k.p.k., interpretowany w sposób zgodny z 

art. 6 EKPC. Wobec faktu, iż wskazany przepis ustawowy w swojej literalnej treści 

(„konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości”) nie zawiera nawet wskazania 

na wymóg „rzetelności postępowania”, uznanie przepisu art. 437 § 2 k.p.k. za ratio decidendi 

wydaje się wątpliwe. W istocie w opisanym przypadku interpretacji w świetle normy art. 6 

EKPC podlegałby nie tyle przepis krajowy, co raczej orzecznicze rozwinięcie jego treści. Tego 

rodzaju „kaskadowa” postać pośredniego stosowania stanowi więc kolejny przykład sytuacji, 

w której badane rozróżnienie ulega zatarciu, tracąc na swojej jednoznaczności. 

Analizowany problem w równej mierze dotyka drugiego z ujęć różnicy między 

pośrednim i bezpośrednim stosowaniem, tj. możliwości przyznania uprawnień lub nałożenia 

                                                             
687 Uchwała SN z 22.05.2019 r., I KZP 3/19, OSNKW 2019, nr 6, poz. 31. 
688 Słusznie przy tym podkreśla się, że europejski standard prawa do rzetelnego procesu musi być odczytywany w 

powiązaniu z gwarancjami wynikającymi z art. 6 ust. 2 (domniemanie niewinności) oraz z art. 6 ust. 3 (minimalny 

standard uprawnień procesowych oskarżonego), a także rozwijającego się orzecznictwa Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 15 maja 2001 r., sygn. akt V KKN 79/01, Prokuratura i 

Prawo 2001, Nr 10, poz. 8, z dnia 17 maja 2001 r., postanowienie SN z dnia 17 maja 2001 r., sygn. akt III KKN 

620/00, Lex nr 51935, tak też w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt IV KO 8/19, 

niepubl.). 
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obowiązku na jednostkę. Egzemplifikację może stanowić wyrok Sądu Rejonowego w Świeciu 

z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt II W 570/17689. Skazując obwinioną za 

zachowanie polegające na niezasygnalizowaniu kierunkowskazem odpowiednio wcześnie 

kierunku jazdy, uznając wskazane zachowanie za wykroczenie, polegające na niezachowaniu 

należytej ostrożności ze skutkiem w postaci stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym (art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń), w treści swoich rozważań Sąd Rejonowy sięgnął 

do treści Konwencji o ruchu drogowym690.  

Stanowiący znamię czynu zabronionego obowiązek zachowania należytej staranności 

został zinterpretowany przez sąd wskutek pośredniego zastosowania art. 14 ust. 3 zd. 1 

konwencji, zgodnie z którym: „przed skręceniem lub przed wykonaniem manewru związanego 

ze zjechaniem w bok każdy kierujący powinien odpowiednio wyraźnie i dostatecznie wcześnie 

zasygnalizować swój zamiar za pomocą kierunkowskazu lub kierunkowskazów swojego 

pojazdu albo – w razie ich braku – w miarę możliwości za pomocą odpowiedniego znaku ręką”. 

Choć poszerzenie przez sąd zakresu penalizacji w analizowanym przypadku formalnie nie 

dokonało się wprost na mocy umowy międzynarodowej, która służyła jedynie doprecyzowaniu 

tegoż zakresu, to granica między tymi kwalifikacjami (poszerzenie zakresu a doprecyzowanie 

obowiązku) pozostaje bardzo nieostra. Element oceny zawarty w przesłance „należytej 

staranności” z art. 86 § 1 k.w. powoduje, iż zakres dopuszczalnych językowych interpretacji 

przepisu, a więc penalizowanych zachowań jednostki, jest potencjalnie bardzo szeroki.  

W opisanej sytuacji próba ustalenia, czy do pogorszenia sytuacji jednostki doszło 

wskutek pośredniego zastosowania umowy międzynarodowej (co byłoby niedopuszczalne z 

punktu widzenia granic pośredniego stosowania) z pewnością nie może przy tym polegać na 

psychologizowaniu – ocenie przedstawionych w uzasadnieniu procesów motywacyjnych 

kierujących sędzią rozstrzygającym sprawę691. Post factum ustalenie, czy sąd zastosował normę 

międzynarodowoprawną bezpośrednio, zależałoby od uznania, czy zachowanie sprawcy 

                                                             
689 Wyrok SR w Świeciu z 12.12.2018 r., II W 570/17, LEX nr 2669265. 
690 Każdy kierujący, który zamierza wykonać manewr, taki jak wyjechanie z rzędu pojazdów stojących na postoju 
lub wjechanie do niego, skręcenie w prawo lub w lewo na jezdni, w szczególności w celu zmiany pasa ruchu, 

skręcenie w lewo lub w prawo na inną drogę lub do posiadłości przylegającej do drogi, nie powinien rozpoczynać 

tego manewru bez uprzedniego upewnienia się, że może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo innych 

użytkowników drogi jadących za nim lub przed nim albo mających go wyminąć, z uwzględnieniem ich pozycji na 

jezdni, kierunku ruchu i szybkości. Art. 14 ust. 1 Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 

listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 z późn. zm.). 
691 Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż uzasadnienia orzeczeń powstają zawsze post factum i – jak się wydaję – 

przynajmniej w niektórych przypadkach raczej w celu obrony rozstrzygnięcia przed kontrolą instancyjną, niż 

wiernego przedstawienia przebiegu rozumowania sędziego sprawozdawcy. Na ten temat por. E. Łętowska, Kilka 

uwag o praktyce wykładni, KPP, rok XI, 2002, z.1, s. 36. 
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mieściło się w ustawowym zakresie pojęcia „niezachowania należytej staranności”, także bez 

sięgnięcia po normę międzynarodowoprawną. Jednoznaczne rozstrzygnięcie tak postawionego 

dylematu – ponownie – nie wydaje się możliwe. 

W przedstawionych typach sytuacji wytyczenie granicy pomiędzy bezpośrednim i 

pośrednim stosowaniem w oparciu o kryterium ratio decidendi (oraz odpowiadające mu 

kryterium wywodzenia praw i obowiązków jednostki) napotyka więc istotne przeszkody. Brak 

możliwości stwierdzenia, czy dany przypadek stanowi przykład bezpośredniego czy też 

pośredniego stosowania może mieć poważne konsekwencje.  

Źródło analizowanych trudności dotyczących kryterium podstawy rozstrzygnięcia 

wydaje się stanowić założenie, iż stosowanie prawa – w każdym przypadku – można 

sprowadzić do ustalenia treści dającego się wyodrębnić przepisu. Powyższe założenie 

niejednokrotnie pozwoli uzyskać w pełni jednoznaczne rezultaty oceny. W sytuacjach jednak, 

gdy proces interpretacji ma bardziej złożony lub nietypowy charakter, wskazane założenie 

może zawieść. Konieczność jednoczesnego uwzględnienia wielu źródeł rekonstrukcji normy, 

potrzeba sięgnięcia po orzecznictwo sądu międzynarodowego czy przypadki interpretacji 

zwrotów o charakterze klauzul generalnych, wymagających ważenia wartości – to tylko 

niektóre z możliwych scenariuszy, w których pytanie, o to która z norm stanowiła ratio 

decidendi nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi. Jakie wnioski dla potrzeb budowanego 

modelu należy zatem wywieść z powyższej analizy?  

 

 

iv. Charakter granicy między pośrednim a bezpośrednim stosowaniem 

 

Czy granica pomiędzy pośrednim i bezpośrednim stosowaniem pozwala sądom na – 

dające jednoznaczne rezultaty – posługiwanie się przesłanką dopuszczalności bezpośredniego 

stosowania? Analiza praktyki sądów obrazująca stosowanie kryterium bezpośredniej podstawy 

rozstrzygnięcia (ratio decidendi) dowodzi, iż w wielu kategoriach spraw utrwalone rozumienie 

bezpośredniego i pośredniego stosowania, pozwala w sposób klarowny dokonać rozróżnienia 

obu form stosowania prawa międzynarodowego, a w konsekwencji wyznaczyć granicę skutków 

możliwych do osiągnięcia w drodze pośredniego stosowania. Kryterium podstawy 

rozstrzygnięcia często okazuje się jednak zawodne. 
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Bliższa analiza ujawnia bowiem także występowanie niemałego obszaru strefy „cienia 

semantycznego” pomiędzy bezpośrednim a pośrednim stosowaniem, w obrębie której skutki 

bezpośredniego i pośredniego stosowania pozostają trudne do odróżnienia692. Niejednokrotnie 

ostateczne rozstrzygnięcie może być przedstawione w treści (ewentualnego) uzasadnienia 

zarówno jako zastosowanie normy krajowej interpretowanej w sposób zgodny z prawem 

międzynarodowym, jak i zastosowanej bezpośrednio693. W przypadkach granicznych ustalenie, 

czy sąd wywiódł prawo lub obowiązek z normy międzynarodowoprawnej, czy jedynie w 

dopuszczalny sposób doprecyzował normę krajową nastręcza trudnych do przezwyciężenia 

przeszkód. Trudność w ustaleniu przebiegu granicy wiąże się przede wszystkim z pytaniem o 

moment przekroczenia granicy naruszenia zakazu wykładni contra legem (przełamania 

znaczenia przepisu). Źródło problemu, o którym mowa, jest dobrze znane także w kontekście 

krajowym i dotyczy pytania o prymat wykładni językowej i sporu między klaryfikacyjną i 

derywacyjną koncepcją wykładni694. Jak w odniesieniu do unijnego zakazu wykładni contra 

legem trafnie stwierdza W. Rowiński: 

„Utożsamienie wykładni contra legem z zakazem dokonywania dalszych czynności 

interpretacyjnych po uzyskaniu wyniku wykładni językowej oznacza, że akceptuje się w pełni 

– i w sposób nie do końca uświadomiony – absolutny prymat wyników wykładni językowej, a 

w istocie zasadę clara non sunt interpretanda w jej najbardziej rygorystycznej wersji (która 

nawet w koncepcji wykładni klaryfikacyjnej nie ma absolutnego charakteru)”695. 

Występowanie wskazanej szarej strefy między pośrednim i bezpośrednim stosowaniem 

powoduje, że czysto semantyczne rozważania in concreto mogą okazać się niewystarczające. 

By ustalić, czy skutek może być osiągnięty w drodze pośredniego stosowania, sąd i tak 

zmuszony jest więc wejść na obszar rozważań celowościowych i systemowych – w tym 

ważenia obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego z innymi wartościami 

konstytucyjnymi. Korzystny dla normy międzynarodowoprawnej wynik takiej operacji może 

                                                             
692 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe …, s. 699. 
693 Sam zarzut naruszenia normy umowy międzynarodowej może być skonstruowany w sposób wieloelementowy. 
W sytuacji w której poszczególne człony zarzuty sformułowane są z dodaniem łącznika „w związku z”, nie jest 

jasne, czy uwzględnienie tego rodzaju zarzutu należy traktować jako zastosowanie bezpośrednie, czy pośrednie, 

por. postanowienie SN z 19.03.2014 r., II KK 265/13, OSNKW 2014, nr 9, poz. 71. 
694 Prymat wykładni językowej nie jest przy tym traktowany w sposób absolutny także w kontekście czysto 

wewnętrznym W przypadku gdy wyniki wykładni językowej prowadzą do rezultatu rażąco niezgodnego z racjami 

natury celowościowej i systemowej, w wyjątkowych okolicznościach, możliwe jest odstąpienie od nich na rzecz 

rezultatów wykładni systemowej i funkcjonalnej. Zob m.in. postanowienie SN z 27.02.2009 r., II CNP 119/08, 

LEX nr 494015., por. także uchwała SN z 24.01.2020 r., III CZP 52/19, OSNC 2020, nr 10, poz. 85. 
695 W. Rowiński, Wykładnia prounijna w orzecznictwie naczelnych organów władzy sądowniczej, Poznań 2019, s. 

274. 
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skutkować rezultatem pośredniego stosowania identycznym z zastosowaniem bezpośrednim, 

zaś wynik niekorzystny odmową przyznania takiego skutku. 

Ściśle formalne rozdzielenie sytuacji, w których norma międzynarodowoprawna 

stanowi ratio decidendi od takich, w których jedynie dopełnia treść normy krajowej i – 

analogicznie, w których pozwala na wywiedzenie uprawnienia lub obowiązku, od sytuacji, w 

której doprecyzowuje uprawnienie lub obowiązek wynikający z prawa krajowego, w 

niektórych przypadkach okaże się niemożliwe. Czysto formalne ujęcie wydaje się także silnie 

podatne na, potencjalnie obukierunkowe, manipulacje.  

Dla potrzeb poszukiwanego modelu lepszym rozwiązaniem wydaje się zatem 

rozumienie granicy między pośrednim stosowaniem jako raczej materialnej niż formalnej. 

Skoro w pewnych przypadkach w ramach pośredniego stosowania „wolno więcej” niż w 

innych, konieczna staje się ważenie kolidujących wartości. Uznanie, iż zakres skutków 

możliwych do osiągnięcia w drodze pośredniego stosowania może być zależny od wyników 

wykładni celowościowej i systemowej (w szczególności kontekstu konstytucyjnego) wydaje 

się racjonalne. W przedstawionym ujęciu przed ocenami o charakterze materialnym nie ma 

więc ucieczki, a (formalnie) wykluczona norma, z powodów materialnych mogłaby w drodze 

pośredniego stosowania ostatecznie osiągnąć skutek tożsamy z bezpośrednim stosowaniem. 

Taki kierunek podpowiada również inspiracja rozwiązaniami przyjętymi na gruncie prawa 

unijnego, tj. traktowania zasad ogólnych jako granicy wykładni zgodnej.  

Rezultaty pośredniego stosowania w konkretnym przypadku – przy braku argumentów 

przemawiających przeciwko takiemu scenariuszowi – mogą być zatem bardzo daleko idące, 

często zbliżone lub identyczne ze skutkami bezpośredniego stosowania. Powyższa konstatacja 

ma bardzo istotne znaczenie nie tylko dla statusu nieratyfikowanych umów 

międzynarodowych, ale także źródeł pozaumownych. Przeprowadzona analiza na kanwie 

umów międzynarodowych odnosi się w szczególności do aktów jednostronnych, 

przybierających formę pisemną oraz uchwał organizacji międzynarodowych nieobjętych 

zakresem art. 91 ust. 3 Konstytucji. W przypadku źródeł o charakterze niepisanym powyższe 

wnioski zachowują znaczenie mutatis mutandis – przy uwzględnieniu specyfiki każdego z nich. 

Mimo oczywistych odrębności, ostatecznie, każda norma przybiera postać wypowiedzi 

językowej, w przypadku której zdekodowanie treści normy (zakresu zastosowania i 

normowania) wymaga jedynie odmiennych sposobów rozumowania (w kontekście zwyczaju – 

oceny praktyki państw i opinio iuris).Wnioski dotyczące sposobu wyznaczania granicy 
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pomiędzy bezpośrednim a pośrednim stosowaniem pozostają więc (z zastrzeżeniem 

wymienionych odrębności) aktualne względem wszystkich źródeł prawa międzynarodowego. 

Powyższe konkluzje stawiają pod znakiem zapytania praktyczny sens interpretacji 

wykluczającej możliwość bezpośredniego zastosowania norm pochodzących z określonego 

rodzaju źródła a limine. Przyjęcie powyższego, wskazanego przez W. Rowińskiego szerszego 

rozumienia zakazu wykładni contra legem oznacza więc – podobnie jak w przypadku 

przesłanki włączenia do porządku krajowego – przynajmniej częściową erozję i utratę 

znaczenia formalnego typu podziału na źródła podlegające i niepodlegające bezpośredniemu 

stosowaniu. Z punktu widzenia budowanego modelu adekwatny kierunek zmiany badanej 

przesłanki stanowi więc przejście od formalnego do materialnego typu oceny. Sformułowanie 

ostatecznych konkluzji wymaga jednak odpowiedzi na drugie z zadanych na wstępie pytań 

dotyczących jednoznaczności badanej przesłanki związanego z rozstrzygnięciem, które ze 

źródeł prawa międzynarodowego spełniają, które zaś nie spełniają kryterium dopuszczalności 

bezpośredniego stosowania. 

 

B. Jednoznaczność – przypisanie źródeł prawa międzynarodowego do kategorii 

podlegających i niepodlegających bezpośredniemu stosowaniu 

 

Jak już wskazywano – ocena, czy przesłanka dopuszczalności bezpośredniego 

stosowania w swoim obecnym (formalnym) rozumieniu spełnia pożądany w ramach modelu 

postulat jednoznaczności, wymaga sprawdzenia, czy z pomocą wskazanej przesłanki możliwe 

jest rozstrzygnięcie, które ze źródeł prawa międzynarodowego podlegają, które zaś nie 

podlegają bezpośredniemu stosowaniu. Weryfikacji wymaga więc w szczególności, czy istnieją 

takie źródła prawa międzynarodowego, w przypadku których bezpośrednie stosowanie a limine 

nie jest możliwe. Jeżeli bowiem okazałoby się, iż takie źródła prawa międzynarodowego nie 

występują badana przesłanka, przynajmniej w analizowanym formalnym rozumieniu, nie 

miałaby racji bytu. 

 Na gruncie Konstytucji z 1997 r. o dopuszczalności bezpośredniego stosowania 

wprost przesądzono w przypadku ratyfikowanych umów międzynarodowych (art. 91 ust. 2) a 

także w przypadku części uchwał prawotwórczych organizacji międzynarodowych – jeżeli taka 

możliwość została zastrzeżona w treści ratyfikowanej przez RP umowy konstytuującej 

organizację międzynarodową (art. 91 ust. 3). W odniesieniu do wszystkich pozostałych źródeł, 
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tj. nieratyfikowanych umów międzynarodowych, pozostałych uchwał prawotwórczych, 

zwyczaju międzynarodowego, zasad ogólnych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit c Statutu 

MTS, aktów jednostronnych państw, a także źródeł prawa unijnego, kwestia bezpośredniego 

stosowania nie została explicite uregulowana. Poglądy na dopuszczalność bezpośredniego 

stosowania wymienionych źródeł w polskim porządku prawnym wymagają więc zbadania. 

Zasadnicze pytanie brzmi więc, które (czy którekolwiek) ze źródeł prawa międzynarodowego 

rzeczywiście należy uznać za niepodlegające a limine bezpośredniemu stosowaniu? Odrębnego 

rozważenia wymaga w tym zakresie przypadek źródeł pozaumownych prawa 

międzynarodowego (i) oraz nieratyfikowanych umów międzynarodowych (ii). 

 

 

i. Źródła pozaumowne prawa międzynarodowego 

 

Czy przesłanka dopuszczalności bezpośredniego stosowania pozwala w sposób 

jednoznaczny dokonać klasyfikacji pozaumownych źródeł prawa międzynarodowego? Czy 

normy pochodzące ze wskazanych źródeł traktowane są jako podlegające bezpośredniemu 

stosowaniu, czy też taką możliwość należy wykluczyć? Rozważania dotyczące 

dopuszczalności bezpośredniego stosowania poszczególnych kategorii źródeł należy rozpocząć 

od najistotniejszego praktycznie i najlepiej rozpoznanego przypadku – zwyczaju 

międzynarodowego. Materiału do analizy w powyższym kontekście dostarcza zarówno 

doktryna prawa międzynarodowego, orzecznictwo sądowe, jak również – dość jednolita – 

praktyka innych państw. 

Choć w obliczu braku wiążącego standardu w prawie międzynarodowym dotyczącego 

bezpośredniego stosowania zwyczaju, wnioski o komparatystycznym charakterze mogą służyć 

jedynie jako argument pomocniczy, należy zauważyć, że zasada bezpośredniego stosowania 

zwyczaju jest silnie ugruntowana w praktyce państw696. Jak wynika z badań Verdier i Versteeg 

– bezpośrednie stosowanie zwyczaju jest obecnie udziałem zdecydowanej większości 

państw697, przy czym szczególnie silnie ugruntowana wydaje się w systemach krajowych 

                                                             
696 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe…, s. 655. 
697 P.-H. Verdier; M. Versteeg, International Law in National Legal Systems: An Empirical Investigation, 109 

AM. J. INT'L L. 514 (2015), s. 529-530. 
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kultury common law698. Przykład progresywnego podejścia do roli zwyczaju 

międzynarodowego w prawie krajowym może stanowić uzasadnienie orzeczenia Sądu 

Najwyższego Kanady w sprawie Nevsun p. Arraya. Jak wskazał Sąd Najwyższy Kanady: 

„Międzynarodowe prawo zwyczajowe stale i stopniowo ewoluuje wraz ze zmieniającą się 

praktyką i jej akceptacją. Kanadyjskie sądy, jak wszystkie sądy, odgrywają istotną rolę w 

rozwoju tego prawa (…). Adekwatne zapobieżenie naruszeniom ius cogens czy 

międzynarodowego prawa zwyczajowego wymaga odmiennych, silniejszych środków 

prawnych, niż ma to miejsce w przypadku typowych roszczeń deliktowych, biorąc pod uwagę 

publiczny charakter i wagę naruszonych praw, ciężar wskazanych naruszeń a także wpływ na 

krajowe i globalne cele prawa oraz potrzebę zapobieżenia dalszym naruszeniom”699. 

Jak już wskazywano, za bezpośrednim stosowaniem prawa międzynarodowego 

opowiedział się także polski Sąd Najwyższy, wskazując w uzasadnieniu wyroku w sprawie o 

sygn. akt III CSK 293/07, iż: „Na gruncie art. 9 Konstytucji, stanowiącego, że Polska 

przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, można uznać, że źródłem immunitetu 

jurysdykcyjnego państwa obcego i jego organów w sprawach dotyczących działalności 

władczej państwa jest powszechnie stosowany zwyczaj międzynarodowy.”700. W polskiej 

doktrynie w sposób zdecydowany za ujęciem wywodzącym możliwość stosowania zwyczaju z 

art. 9 Konstytucji opowiada się K. Wójtowicz701. W treści uzasadnienia postanowienia z dnia 

29 października 2010 r. w sprawie o sygn. akt IV CSK 465/09 Sąd Najwyższy uznał powyższy 

pogląd za ugruntowany w polskim orzecznictwie702. Mimo niewielkiej liczby przypadków 

zastosowania norm zwyczajowych przed polskimi sądami, pogląd o dopuszczalności 

bezpośredniego stosowania zwyczaju ma w orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowany 

charakter703.  

                                                             
698 V. P. Nanda, Application of Customary International Law by Domestic Courts: Some Observations, 12 N. Y. 

L. F. 187 (1966), s. 198 i nast. 
699 Wyrok Sądu Najwyższego Kanady z dnia 28.02. 2020, Nevsun Resources Ltd. v. Araya, 2020 SCC 5, s. 7-8 

(tłum. własne). 
700 Postanowienie SN z 13.03.2008 r., III CSK 293/07, OSNC-ZD 2009, nr 2, poz.33. 
701 K. Wójtowicz, The Position of Customary International Law in The Polish Legal System in the Light Of Article 

9 Of The Constitution Of 1997, WRLAE, Volume & Issue: Volume 8 (2018) - Issue 2 (December 2018), s. 247. 
702 Postanowienie SN z 29.10.2010 r., IV CSK 465/09, OSNC 2011, nr 2, poz. 22. 
703 Poza wymienionymi por. także postanowienie SN z 13.03.2014 r., I CSK 47/13, OSNC 2015, nr 2, poz. 25; 

wyrok SN z 19.06.2018 r., I CSK 45/18, OSNC 2019, nr 6, poz. 70. Na ten temat zob. także: A. Wyrozumska, The 

Central and Eastern European Judiciary and Transnational Judicial Dialogue on International Law [w:] 

Transnational Judicial Dialogue on International Law in Central and Eastern Europe, red. A. Wyrozumska, Łódź 

2017, s. 26-28, a także: M. Matusiak-Frącczak, The Polish Ordinary Courts in Dialogue on International Law [w:] 
Transnational Judicial Dialogue on International Law in Central and Eastern Europe, red. A. Wyrozumska, Łódź 

2017, s. 340-345. 
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Istotnym dowodem, iż dopuszczalność bezpośredniego stosowania norm zwyczajowych 

stanowi element konsensusu wydaje się fragment cytowanego już uzasadnienia wniosku w 

sprawie K 12/17: „(…) Tym samym normy zwyczaju międzynarodowego nie obowiązują 

bezpośrednio w porządku wewnętrznym Polski. Nie powinny być też w nim bezpośrednio 

stosowane, jeśli zostanie utrwalona norma prawa krajowego o odmiennej treści, co wynika 

z odpowiedniego rozumienia art. 91 ust. 2 Konstytucji RP.”704. Przytoczony pogląd de facto 

potwierdza możliwość bezpośredniego stosowania zwyczaju, odnosząc się do kwestii hierarchii 

i w tym zakresie przyznając zwyczajowi rangę podustawową. Wnioskodawca (w treści 

uzasadnienia w innym miejscu przywołując orzeczenia Sądu Najwyższego potwierdzającą 

bezpośrednią stosowalność zwyczaju705) w istocie uznaje więc, że mimo nieobowiązywania w 

porządku krajowym bezpośrednie stosowanie zwyczaju jest możliwe – chyba że na 

przeszkodzie stałaby norma ustawowa. Biorąc pod uwagę, analizowany już wcześniej, ogólny 

kierunek zawartej w powyższym wniosku argumentacji706, zmierzający raczej do ograniczenia 

roli pozaumownych źródeł w polskim porządku prawnym, zawarty w treści wniosku pogląd 

można uznać jako dowód szerokiego konsensu wokół dopuszczalności bezpośredniego 

stosowania zwyczaju międzynarodowego. Atuty wskazanego stanu rzeczy z punktu widzenia 

zachowania zgodności z prawem międzynarodowym są oczywiste, zbadania wymagają więc 

związane z taką sytuacją ryzyka. 

W tym względzie należy ocenić z perspektywy konstytucyjnej przede wszystkim 

niepisany charakter norm zwyczajowych, uniemożliwiający ich publikację a w rezultacie 

poznanie ich treści przez jednostkę, na której sytuację zwyczajowe prawo międzynarodowe 

miałoby oddziaływać. Mechanizm powstawania prawa zwyczajowego – choć angażujący 

potencjalnie różne organy państwowe, niewątpliwie jest oderwany od zasady trójpodziału 

władzy, potencjalnie wzmacnia więc pozycję władzy wykonawczej i ogranicza parlamentarną 

kontrolę nad treścią stanowionego prawa. W czasie dyskusji w toku prac Komisji 

Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego dotyczącej wpisania zwyczaju do tekstu 

Konstytucji taka decyzja budziła obawy. Powołując się na przedstawicieli doktryny prawa 

międzynarodowego, S. Gebethner podkreślał ryzyko związane z włączeniem: „(…) 

nieokreślonych i niejednoznacznie interpretowanych, niepisanych zasad prawa 

międzynarodowego.”707. Poseł Janusz Szymański wskazywał nawet, iż: „Pomysł (…), żeby 

                                                             
704 Wniosek z dnia 26 października 2017 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją, sygn. akt K 12/17, s. 8 i 9. 
705 Ibidem, s. 3 i 4. 
706 Zob. rozważania na s. 130 i nast. 
707 Wypowiedź S. Gebethnera Biuletyn KKZN 1995, nr 13, s. 57. 
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rozszerzyć katalog źródeł prawa o zwyczaj międzynarodowy, jest bardzo groźny. (…). Zawsze 

jest wątpliwość, czy one wiążą.”708. Andrzej Rzepliński argumentował, iż większość zasad 

prawa międzynarodowego zostało skodyfikowanych i Polska jest tymi zasadami związana, a w 

efekcie: „(…) nie trzeba wprowadzać terminów mających znaczenie dla specjalistów, ale nie 

dla porządku prawnego. Mogą one wprowadzać tylko zaburzenia.”709. Zgłaszane zarzuty i 

obawy wymagają weryfikacji. 

W tym kontekście należy zauważyć, że część ryzyka neutralizuje przede wszystkim 

stosunkowo niewielka liczba norm zwyczajowych obejmujących swoim zakresem 

oddziaływania sytuację jednostek710. Zakres zastosowania norm zwyczajowych w 

przeważającej części dotyczy bowiem stosunków międzypaństwowych. Jednocześnie rosnące 

napięcie wokół zagadnienia immunitetu jurysdykcyjnego państwa w orzecznictwie sądów 

krajowych711, rozwój zwyczajowego międzynarodowego prawa humanitarnego712 czy wreszcie 

fakt, iż prawo zwyczajowe podlega ewolucji, nie pozwala na przyjęcie, iż problem stosowania 

zwyczaju międzynarodowego przez sądy krajowe ma całkowicie marginalny charakter i może 

zostać bez konsekwencji pominięty.  

Podnoszone w toku prac KKZN wątpliwości i obawy dotyczące niedookreśloności 

zwyczaju międzynarodowego wydają się – przynajmniej w części – przesadzone. J. Wouters 

zwraca uwagę, iż w wielu przypadkach to praktyka traktatowa państw, w większym stopniu niż 

zwyczaj może być przedmiotem targowania, nacisków czy nawet obaw użycia siły713. 

Minimalizacji zagrożenia wprowadzania do porządku krajowego niedookreślonych standardów 

służy przy tym wykorzystanie odpowiedniej metodologii ustalania treści norm zwyczajowych. 

Wykrystalizowanie się nowej normy zwyczajowej wymaga, by przejawy praktyki i opinio iuris 

były odpowiednio spójne i konsekwentne oraz trwałe.  

Jak wskazuje K. Wolfke, obowiązywanie zwyczaju międzynarodowego rozpoczyna się 

w momencie osiągnięcia przez praktykę wystarczającego stopnia dojrzałości, pozwalającego 

                                                             
708 Wypowiedź J. Szymańskiego, Biuletyn KKZN 1995, nr 13, s. 57. 
709 Wypowiedź A. Rzeplińskiego, Biuletyn KKZN 1995, nr 13, s. 57. 
710 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy …, s. 140. Na kwestię tę zwraca uwagę także B. Liżewski, 

zob. B. Liżewski, Prawo międzynarodowe…, s. 155. 
711 W tym kontekście zob. wyrok Sądu Centralnego Dystryktu Seulu (Korea Pd) z 8.01.2021, case n. 2016 Ga-Hap 

505092; wyrok Sądu Najwyższego Brazylii z 24.09.2021, (Changri- la). 
712 Powyższe dotyczy w szczególności reguł dotyczących konfliktów zbrojnych o charakterze nie 

międzynarodowym, zob. Customary International Humanitarian Law Vol I. Rules, red. J.-M. Henckaerts, L. 

Doswald-Beck, Cambridge 2005. 
713 J. Wouters, Customary International Law before National Courts: Some Reflections from a Continental 

European Perspective, Non-State Actors and International Law 25 (2004), s. 28-31. 
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przynajmniej domniemywać jego akceptację714. Dokładne ustalenie momentu uformowania 

zwyczaju jest zazwyczaj niemożliwe, najczęściej bardziej istotne pozostaje ustalenie, czy 

norma obowiązywała już w istotnym dla rozstrzygnięcia momencie715. Przy istniejących 

sporach wokół metodologii ustalania treści obowiązującego prawa zwyczajowego716, 

procesowi rekonstrukcji obowiązującego zwyczaju może służyć tzw. zasada sliding scale 

(suwaka), zgodnie z którą im bardziej konsekwentna praktyka państw, tym mniej jednoznaczne 

dowody opinio iuris, z kolei silne dowody na istnienie opinio iuris powinny obniżać wymagania 

w kwestii wykazania spójności praktyki717. Szczególne znaczenie jako źródła wytycznych w 

tym względzie należy przypisać orzeczeniom Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości718, niejednokrotnie dokonującego mniej lub bardziej przekrojowych ocen 

dotyczących stanu obowiązującego prawa zwyczajowego719. Powyższe dyrektywy, wobec 

braku sensu stricte reguł interpretacyjnych dostępnych w przypadku źródeł pisanych, pozwalają 

więc oddzielić przypadki reguł „niepewnych”, będących in statu nascendi lub w procesie 

zmiany od reguł dobrze utrwalonych i niebudzących wątpliwości. 

Do problemu rekonstrukcji norm zwyczajowych przez polski sąd odniósł się Sąd 

Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 19.06.2018 r. w sprawie I CSK 45/18 wskazując, iż 

treść zwyczajowego prawa międzynarodowego może być przedmiotem opinii biegłego na 

podstawie art. 51a § 3 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych720. Zgodnie ze wskazanym 

przez SN przepisem, celem ustalenia treści prawa obcego lub obcej praktyki sądowej albo 

istnienia wzajemności sąd może zastosować także inne środki, w tym zasięgnąć opinii 

biegłych721. Mimo iż treść regulacji art. 51a § 3 ustawy nie wskazuje wprost na treść prawa 

zwyczajowego jako przedmiot opinii, to wydaje się, że brak jest przeszkód do pomocniczego 

wykorzystania przez sąd przywołanego przepisu choćby celem uzyskania (często niedostępnej) 

wiedzy w przedmiocie praktyki sądowej innych państw będącej ważnym składnikiem normy 

                                                             
714 K. Wolfke, Custom in Present international Law, Leiden 1993, s. 53. 
715 Ibidem, s. 54. 
716 W tym kontekście zob. P Staubach, Interpretation of Unwritten International Law by Domestic Judges [w:] 

The Interpretation of International Law by Domestic Courts: Uniformity, Diversity, Convergence, red. H. P. Aust, 
G. Nolte, Oxford 2016, s. 113-131. 
717 O. de Schutter, International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Cambridge 2014 s. 53 . 
718 K. Wolfke, op. cit., s. 74. 
719 Por. między innymi wyrok MTS z 20.11.1950, Asylum (Colombia v. Peru), ICJ Report, s. 266; wyrok MTS z 

3.02.2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), ICJ Reports 2012, s. 99; 

opinia doradcza MTS z 8.07.1996, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ 

Reports 1996, s. 226. 
720 Wyrok SN z 19.06.2018 r., I CSK 45/18, OSNC 2019, nr 6, poz. 70. 
721 Art. 51a § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2072 z późn. zm.). W poprzednim stanie prawnym analogiczną podstawę stanowił art. 1143 § 3 k.p.c. 
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zwyczajowej. Pomoc w ustaleniu treści prawa zwyczajowego mogą więc stanowić 

odpowiednio interpretowane instytucje prawa procesowego. 

Obserwacja dotychczasowej praktyki polskich sądów względem prawa zwyczajowego 

– którego bezpośrednią stosowalność uznaje Sąd Najwyższy – nie wydaje się więc potwierdzać 

zgłaszanych w toku prac KKZN obaw dotyczących wprowadzania do porządku prawnego 

„groźnych” i „niedookreślonych” standardów. Przeciwnie, stosunek polskich sądów wobec 

prawa zwyczajowego wydaje się zachowawczy. W połączeniu z relatywnie niewielką liczbą 

norm, które mogłyby znaleźć zastosowanie, oraz istnieniem odpowiednich narzędzi, istniejące 

ryzyko niepewności towarzyszące stosowaniu norm zwyczajowych wydaje się możliwe do 

opanowania. 

W dalszej kolejności zbadania wymaga, w jaki sposób kształtują się możliwość 

bezpośredniego stosowania wiążących uchwał organizacji międzynarodowych? Jak 

wskazywano sama Konstytucja odnosi się do uchwał prawotwórczych organizacji 

międzynarodowych we względnie jednoznaczny sposób. Art. 91 ust. 3 Konstytucji explicite 

uzależnia dopuszczalność bezpośredniego stosowania uchwał organizacji międzynarodowych 

od treści umowy konstytuującej daną organizację. W obecnym stanie rzeczy wskazane 

przyzwolenie de facto obejmuje jedynie prawo wtórne UE. Ustalenie, czy dana uchwała w 

konkretnym przypadku będzie mogła zostać zastosowana bezpośrednio, zależy więc od 

wykładni statutu organizacji. Przykład dyrektyw oraz decyzji, w przypadku których obowiązek 

bezpośredniego stosowania został wywiedziony w orzecznictwie TS, sugeruje, iż standard 

konstytucyjny nie wyklucza sytuacji, w której bezpośrednie stosowanie danego typu uchwały 

nie zostanie przesądzone w treści statutu organizacji wprost i literalnie. 

Zagadnienie statusu wiążących uchwał organizacji międzynarodowych rozważane jest 

w doktrynie przede wszystkim przez pryzmat stosowanych metod zapewniania ich 

skuteczności w porządku krajowym722. Katalog środków stosowanych przez RP w tym zakresie 

obejmuje w szczególności odesłania zawarte w ustawach723 oraz przyjmowanie 

rozporządzeń724. Wskazane sposoby implementacji – w przypadku uchwał nieobjętych 

                                                             
722 Por. K. Skubiszewski, Resolutions of International Organizations and Municipal Law, PYIL, vol. II, 1968-

1969, s. 85-87; J. Menkes, A. Wasilkowski, op. cit., s. 563-565; W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo 

międzynarodowe …, s. 717-727. 
723 Zob. art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1235 z późn. zm.), 

art. 2 stawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1666). 
724 W odniesieniu do uchwał Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zob. delegację do wydania rozporządzenia 

w treści art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
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zakresem art. 91 ust. 3 Konstytucji – wymagają zatem co do zasady pośredniego stosowania 

odnośnych uchwał.  

W doktrynie rozważana jest jednak również możliwość bezpośredniego stosowania 

uchwał nieobjętych wprost treścią art. 91 ust. 3 – w przypadku posiadania przezeń 

samowykonalnego charakteru oraz ogłoszenia ich treści w Dzienniku Ustaw725. We wskazanym 

kontekście wymienia się przykład rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nakładających sankcje 

względem osób fizycznych i jednostek organizacyjnych prawa krajowego726. Wskazane 

zagadnienie pozostaje szczególnie istotne z perspektywy polskiego sądu z uwagi możliwość 

oddziaływania na prawa jednostki727oraz z uwagi na fakt, iż treść analizowanych rezolucji ma 

charakter wysoce skonkretyzowany (samowykonalny), co powoduje, iż odmowa 

uwzględnienia wynikających zeń zobowiązań zasadniczo będzie skutkowała deliktem w sferze 

prawa międzynarodowego728. Praktyka zagranicznych sądów krajowych w zakresie stosowania 

rezolucji Rady Bezpieczeństw ONZ jest zróżnicowana729. Analiza dotychczasowego 

orzecznictwa polskich sądów wskazuje natomiast na znikomą liczbę odwołań do treści 

odnośnych rezolucji oraz brak sytuacji kwestionowania wynikających z ich treści 

zobowiązań730, tego rodzaju scenariusz z pewnością nie może być jednak wykluczony. Kwestia 

dopuszczalności bezpośredniego stosowania uchwał organizacji międzynarodowych ma zatem 

znaczenie także poza kontekstem prawa wtórnego UE.  

Obok zwyczaju międzynarodowego również wiążące uchwały organizacji 

międzynarodowych postrzegane są więc niewątpliwie jako podlegające bezpośredniemu 

stosowaniu. Odmiennie niż ma to miejsce w przypadku zwyczaju międzynarodowego oraz 

wiążących uchwał organizacji międzynarodowych, zasadniczy problem w odpowiedzi na 

pytanie o dopuszczalność bezpośredniego stosowania pozostałych pozaumownych źródeł 

                                                             
u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 z późn. zm.). W kontekście uchwał Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa 

Cywilnego (ICAO) zob. delegację zawartą w art. 119 z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1235 z późn. zm.). 
725 Tak: W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe …, s. 722. 
726 Jako przykład tego rodzaju sytuacji wskazywany jest przypadek implementacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa 

ONZ nr 986 (1995) z 14.04.1995, zob. W. Czapliński, P. Šturma, Poland and Czech Republic [w:] National 
Implementation of United Nations Sanctions, red. V, Gowlland-Debbas, Leiden 2004, s. 392-393. 
727 C. Mik, Fenomenologia regionalnej…, s. 457. 
728 A. Tzanakopoulos, Domestic Corts Reaction to UN Security Council Sanctions [w:] Challenging Acts of 

International Organizations Before National Courts, red. A. Reinisch, Oxford 2010, s. 69. 
729 Ibidem, s. 58-69. 
730 Szeroką analizę w tym zakresie przeprowadził J. Barcik, zob. J. Barcik, Sankcje międzynarodowe Rady 

Bezpieczeństwa ONZ w polskiej praktyce sądowej [w:] System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, 

red. E. Cała-Wacinkiewicz, Warszawa 2018, s. 367-382. Jako jedyne rozstrzygniecie sądu powszechnego, 

pozostające w związku z treścią rezolucji autor analizuje wyrok SO w Lublinie z 28.09.2015 r., IV K 177/13, LEX 

nr 2125654. 
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prawa międzynarodowego wynika z braku relewantnej praktyki sądów i szerszych analiz 

doktryny. Taki stan rzeczy wydaje się mieć dwie główne przyczyny. Pierwszą z nich stanowi 

fakt, iż zakres zastosowania norm pozaumownych co do zasady nie obejmuje sytuacji 

jednostek, co znacząco obniża prawdopodobieństwo oddziaływania tych norm na stosowanie 

prawa przez sądy krajowe. Druga z przyczyn poniekąd wynika z pierwszej. Brak 

zainteresowania krajowej doktryny i judykatury źródłami pozaumownymi – zwrotnie – 

ponownie obniża prawdopodobieństwo zastosowania tych norm. 

Jak już wspomniano – możliwość bezpośredniego stosowania norm pochodzących z 

pozostałych pozaumownych źródeł prawa międzynarodowego nie była dotąd przedmiotem 

bardziej szczegółowych analiz doktryny. Formułowane wypowiedzi ewentualnie wskazywały 

na możliwość stosowania pozaumownych źródeł prawa międzynarodowego w oparciu o art. 9 

Konstytucji, bez precyzowania, czy chodzi o stosowanie pośrednie czy też bezpośrednie731. 

Jednoznaczna ocena dopuszczalności bezpośredniego stosowania wskazanych źródeł nie 

została zatem dotąd dokonana, a w każdym razie – brak jest analogicznego jak w przypadku 

zwyczaju konsensusu w niniejszym zakresie. Zgodnie z często powtarzaną formułą kwestia 

statusu pozaumownych źródeł prawa międzynarodowego w istocie pozostawiona została do 

wypracowania orzecznictwu sądowemu732. Ponieważ – za wyjątkiem zwyczaju – kwestia 

dopuszczalności bezpośredniego stosowania nie doczekała się dotąd wyraźnej odpowiedzi, 

rozważenia wymagają więc (podobnie jak w przypadku zwyczaju) argumenty za i przeciw 

dopuszczalnością. 

Z formalnego punktu widzenia brak jest powodów, by traktować zasady ogólne z art. 

38 ust. 1 lit c Statusu MTS oraz akty jednostronne – także w kontekście dopuszczalności 

bezpośredniego stosowania – w sposób odmienny od prawa zwyczajowego. Identyczny status 

konstytucyjny tych źródeł ze statusem zwyczaju międzynarodowego sugeruje więc przyjęcie 

dopuszczalności ich bezpośredniego stosowania. Wydaje się, iż charakter większości zasad 

ogólnych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit c Statutu MTS, w tym zasady słuszności, czy 

dobrej wiary, predestynuje je, ewentualnie, do pośredniego zastosowania przez polskie sądy. 

Zasady ogólne pozostają niewątpliwie najbardziej niejednoznaczną z kategorii źródeł ujętych 

w katalogu art. 38 Statutu MTS733. Czysto hipotetycznie nie jest wykluczony scenariusz 

                                                             
731 Zob. rozważania s. 157. 
732 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy…, s. 141. 
733 W tym kontekście por. A. Kozłowski, Istota zasad ogólnych prawa i orzeczeń sądów międzynarodowych jako 

źródła prawa międzynarodowego [w:] Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego, red. J. Kolasa, 

Wrocław 2016, s. 186-202. 
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modyfikacji skutków normy traktatowej lub zwyczajowej wskutek zastosowania zasady 

estoppel734, modyfikującego uprawnienia państwa735. Zignorowanie wystąpienia tego rodzaju 

skutku prowadziłoby do powstania rozbieżności między „wiążącym prawem 

międzynarodowym” a jego odbiciem w polskim porządku prawnym. Również zatem w 

przypadku zasad ogólnych z art. 38 ust. 1 lit c. Statutu MTS uzasadnione może okazać się 

bezpośrednie zastosowanie odpowiedniej normy. 

Potrzeby bezpośredniego stosowania przez sądy krajowe tym bardziej może zaistnieć w 

przypadku aktów jednostronnych. Wzięcia pod uwagę w tym kontekście wymaga charakter 

najczęściej wyróżnianych kategorie aktów jednostronnych, do których zalicza się między 

innymi przyrzeczenie (gwarancja) oraz zrzeczenie736, których przedmiot zasadniczo może 

stanowić dowolne zobowiązanie państwa. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku prawa 

zwyczajowego, polski sąd dysponowałby w takim przypadku narzędziami pozwalającymi na 

identyfikację aktu jednostronnego. Kryteria służące rozróżnieniu aktów jednostronnych państw 

od dokumentów czy oświadczeń nieposiadających takiego waloru zostały sformułowane już 

przez STSM w wyroku w sprawie statusu Wschodniej Grenlandii737 oraz przez MTS w sprawie 

prób nuklearnych na Pacyfiku738 oraz sporu granicznego Burkina Faso p. Mali739. Wskazane 

kryteria pozostają także przedmiotem analiz doktryny740 oraz wytycznych sformułowanych 

przez KPM ONZ741. Przedmiotowe przesłanki obejmują w szczególności kwestię przypisania 

danego aktu państwu oraz ocenę intencji wywołania skutków w sferze prawa 

międzynarodowego. Interpretacja aktów jednostronnych, mających zawsze charakter 

sformułowań językowych, przebiega przy tym w sposób zasadniczo zbieżny z wykładnią umów 

międzynarodowych742. 

Podobnie zatem jak miało to miejsce w przypadku zwyczaju międzynarodowego 

ewentualne ryzyka nie przemawiają więc za formalnym wykluczeniem możliwości 

                                                             
734 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe …, s. 135-136. 
735 A. Kozłowski, Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego, Wrocław 2009, s. 238. 
736 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe …, s. 147-148. 
737 Wyrok STSM z 5.04.1933, Legal Status of Eastern Greenland, PCIJ, Serie A/B, 1933, nr 5. 
738 Wyrok MTS z 20.12.1974, Nuclear Tests (New Zealand v. France), ICJ Reports 1974, s. 457. 
739 Wyrok MTS z 22.12.1986, Frontier Dispute, Judgment (Burkina Faso v. Republic of Mali), I.C.J. Reports 1986, 

s. 554. 
740 J. Kolasa, The legal character of a unilateral state act [w:] The Nature of Source in International Legal Order, 

red. J. Kolasa, Wrocław 2017, s. 13-36. W kontekście całościowej analizy aktów jednostronnych por. P. Saganek, 

Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym, Warszawa 2010. 
741 Por. Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creating legal obligations, 

with commentaries thereto, dostęp: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_9_2006.pdf 

(ost. dostęp z 29.01.2023). 
742 A. Orakhelashvili, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law, Oxford 2008, s. 465–486. 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_9_2006.pdf
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bezpośredniego stosowania pozostałych norm pozaumownych. Wskazane ryzyko nie wydaje 

się istotne w tych sytuacjach, w których fakt związania RP konkretną normą 

międzynarodowoprawną nie budzi wątpliwości, a jej treść daje się ustalić w sposób precyzyjny. 

Samo hipotetyczne dopuszczenie takiej możliwości (wysoce pożądane z punktu widzenia 

realizacji obowiązku z art. 9 Konstytucji) w żaden sposób nie wyklucza dokonywania oceny 

istnienia ewentualnych konstytucyjnych przeszkód dla bezpośredniego zastosowania 

konkretnej normy in concreto. Odmowa bezpośredniego zastosowania norm pozaumownych 

wymagałaby jednak motywów o – wspominanym już wielokrotnie – materialnym charakterze.  

Rozważania dotyczące wszystkich kategorii pozaumownych źródeł prawa 

międzynarodowego prowadzą więc do zbieżnych, zasadniczych z punktu widzenia modelu 

wniosków. Każde ze źródeł w określonych sytuacjach może wymagać bezpośredniego 

zastosowania i jednocześnie – w odniesieniu do każdego ze źródeł sądy dysponują kryteriami 

pozwalającymi na zdekodowanie treści normy. Choć konsensus doktryny i orzecznictwa 

dotyczący możliwości bezpośredniego stosowania obejmuje wyłącznie zwyczaj 

międzynarodowy, to brak jest także formalnych konstytucyjnych podstaw dla odróżniania 

statusu zwyczaju od innych źródeł pozaumownych. Uznanie dopuszczalności bezpośredniego 

stosowania wszystkich kategorii pozaumownych źródeł prawa międzynarodowego (pod 

warunkiem spełnienia przesłanek o materialnym charakterze) z perspektywy budowanego 

modelu ma bardzo doniosłe znaczenie. W konsekwencji jedynym źródłem prawa 

międzynarodowego (a w zasadzie – podkategorią jednego ze źródeł), w przypadku którego 

bezpośrednie stosowanie uważa się za a limine niedopuszczalne stanowią nieratyfikowane 

umowy międzynarodowe. W tym ujęciu funkcja analizowanej przesłanki dopuszczalności 

bezpośredniego stosowania (w jej formalnym rozumieniu) sprowadzałaby się właśnie do – 

jednoznacznego – wykluczenia bezpośredniego stosowania nieratyfikowanych umów 

międzynarodowych. Sens przyjęcia w poczet szukanego modelu takiego kształtu badanej 

przesłanki dopuszczalności bezpośredniego stosowania jest trudny do dostrzeżenia. 

Analizowane zastrzeżenia, dotyczące trudności w stosowaniu przez sądy krajowe źródeł 

pozaumownych, związane z trudnością w identyfikacji treści norm, w przypadku umów 

nieratyfikowanych nie znajdują zastosowania. Rozważenia wymagają w tej sytuacji argumenty 

stojące za niedopuszczalnością bezpośredniego stosowania umów nieratyfikowanych oraz 

ewentualne perspektywy zmiany wskazanego podejścia w tym przedmiocie. 
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ii. Nieratyfikowane umowy międzynarodowe 

 

W odniesieniu do nieratyfikowanych umów międzynarodowych, jak już wskazywano, 

w orzecznictwie silnie ugruntowane jest stanowisko o niedopuszczalności bezpośredniego 

stosowania. Taki stan rzeczy wydaje się w dużej mierze skutkiem – wspominanej już większej 

wagi argumentu a contrario. Ponieważ Konstytucja (inaczej niż źródeł pozaumownych) wprost 

reguluje status umów międzynarodowych, wskazując na możliwość bezpośredniego 

stosowania jedynie umów ratyfikowanych, argument a contrario nakazywałby uznanie, iż 

stosowanie umów nieratyfikowanych zostało przez twórców ustawy zasadniczej intencjonalnie 

wykluczone. 

Przeciwny pogląd, dopuszczający możliwość bezpośredniego zastosowania umowy 

nieratyfikowanej, był przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 33/02. 

Jak wskazał TK, analizując status umów republikańskich: „Nawet zatem, jeśli uznać za trafny 

pogląd formułowany niekiedy w piśmiennictwie i orzecznictwie, że również nieratyfikowana 

umowa międzynarodowa mogłaby stanowić podstawę dla bezpośredniego kształtowania 

sytuacji prawnej jednostki, brak drugiej z przesłanek bezpośredniego stosowania (tj. 

samowykonalnego charakteru postanowień umowy – przyp. MM) uniemożliwiałby przyjęcie 

takiego stanowiska w analizowanej sytuacji.”743. Kwestia dopuszczalności bezpośredniego 

stosowania umów nieratyfikowanych nie została więc przy Trybunał Konstytucyjny 

wykluczona, choć ton wypowiedzi sugerował raczej sceptycyzm wobec wskazanej możliwości. 

W powyższym ujęciu umowy nieratyfikowane, jako jedyne spośród źródeł prawa 

międzynarodowego, podlegałyby wyłącznie pośredniemu stosowaniu. Biorąc pod uwagę, iż z 

punktu widzenia międzynarodowoprawnego konstytucyjna klasyfikacja umowy jako 

ratyfikowanej lub nieratyfikowanej nie ma znaczenia dla jej wiążącego skutku, a także 

ewentualnej odpowiedzialności za jej naruszenie, wskazany stan rzeczy niewątpliwie 

powiększa ryzyko kolizji. Rozważenia z punktu widzenia proponowanego modelu wymaga 

więc dopuszczalność odmiennej interpretacji konstytucyjnego standardu. W tym celu w 

pierwszej kolejności należy zbadać, w jaki sposób dokonywana jest kwalifikacja zawieranej 

umowy międzynarodowej do obu kategorii, tj. jakiego rodzaju umowy na gruncie regulacji 

konstytucyjnej podlegają, jakie zaś nie podlegają ratyfikacji? 

                                                             
743 Wyrok TK z 19.12.2002 r., K 33/02, OTK-A 2002, nr 7, poz. 97. 
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Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o umowach międzynarodowych ratyfikacji podlegają 

umowy międzynarodowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz inne umowy międzynarodowe, które przewidują wymóg 

ratyfikacji albo ją dopuszczają, a szczególne okoliczności to uzasadniają. Nawet umowy nie 

objęte takim obowiązkiem mogą podlegać ratyfikacji wskutek odpowiednich decyzji 

należących w szczególności organu właściwego do prowadzenia negocjacji i Rady 

Ministrów744. Katalog umów podlegających ratyfikacji nie został zatem zamknięty. 

Obowiązkiem ratyfikacji za zgodą wyrażoną w ustawie (tzw. „dużej ratyfikacji”) 

objętych zostało 5 kategorii spraw wymienionych w art. 89 ust. 1. Trzy z nich wymienione w 

pkt 1, 3 i 4 mają charakter szczegółowy (umowy dotyczące pokoju, sojuszy, układów 

politycznych lub układów wojskowych, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji 

międzynarodowej oraz znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym) i nie budzą 

wątpliwości interpretacyjnych. Zasadnicze znaczenie dla wyznaczenia zakresu obowiązku 

ratyfikacji mają dwie pozostałe, ujęte w sposób generalny kategorie umów wskazane w pkt 2 i 

5, tj: dotyczące „wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji” 

(pkt 2) oraz „spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy” (pkt 

5). Do grona umów ratyfikowanych za zgodą wyrażoną w ustawie na mocy art. 241 ust. 1 

Konstytucji zaliczono ponadto wszystkie umowy spełniające kryteria i opublikowane w 

Dzienniku Ustaw umowy zwarte przez RP przed wejściem w życie Konstytucji z 1997 r.745. 

Jak zwracają uwagę W. Czapliński i A. Wyrozumska, literalne rozumienie przesłanek 

art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 w istocie prowadzi do objęcia ich zakresem wszystkich umów 

międzynarodowych, czyniąc konstytucyjne rozróżnienie umów objętych i nieobjętych 

obowiązkiem ratyfikacji zbędnym. Zdaniem autorów: „(…) prawie zawsze bowiem można 

znaleźć jakąś ustawę (a także w przypadku wielu umów wolność, prawo lub obowiązek 

obywatelski), której w tak dosłowny sposób umowa może dotyczyć.”746. W rezultacie objęte 

obowiązkiem powinny być w ocenie autorów jedynie umowy zawierające przepisy 

                                                             
744 Por. art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o umowach międzynarodowych. 
745 Jak wskazuje M. Laskowska: „Za jego pośrednictwem została dokonana czynność konwencjonalna, polegająca 

– najogólniej mówiąc – na przekształceniu niektórych traktatów ratyfikowanych w trybie prostym w traktaty 

ratyfikowane w trybie złożonym (tj. za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie), czyli na przyznaniu pewnym 

traktatom takiego statusu w krajowym systemie prawa, jaki nie przysługiwałby im ze względu na cechy 

oryginalnie przez nie posiadane (reklasyfikacja).” M. Laskowska, Komentarz do art. 241 Konstytucji [w:] 

Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 1722. 
746 W ocenie autorów zastrzeżenia budzi uproszczone podejście stosowane w tej materii przez polskie sądy, 

automatycznie kwalifikujące do tej kategorii umowy międzynarodowe, bez przeprowadzenia oceny wypełnienia 

wskazanych przesłanek, zob. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy…, s. 122-123. 
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samowykonalne, które ograniczają lub rozszerzają prawa, wolności i obowiązki obywatelskie 

(przesłanka z pkt 2) lub w choćby w niewielkim zakresie nowe w stosunku do obowiązujących 

ustaw lub je zmieniające (przesłanka z pkt 5)747. 

Literalne, bardzo szerokie ujęcie obowiązku ratyfikacji za zgodą wyrażoną w ustawie, 

wydaje się jednak uzasadnione w przypadku przyjęcia założenia, że celem ustrojodawcy było 

zapewnienie pierwszeństwa umowie międzynarodowej przed ustawą wszędzie tam, gdzie taka 

kolizja może zaistnieć – a więc w każdym przypadku dotyczącym materii ustawowej lub praw, 

wolności czy obowiązków jednostki (pkt 2 i 5). W przypadku umowy niedotyczącej „spraw 

uregulowanych ustawą” lub „wolności i praw obywatelskich” potrzeba bezpośredniego 

stosowania (potraktowania jako ratio decidendi, źródła praw lub obowiązków), a tym bardziej 

potrzeba rozstrzygnięcia kolizji zwyczajnie nie zaistniałaby.  

W tym kontekście kluczowe znaczenie zyskują wnioski dotyczące charakteru granicy 

pomiędzy pośrednim i bezpośrednim stosowaniem. Potrzeba sięgnięcia po bezpośrednie 

stosowanie pojawia się bowiem dopiero sytuacji, w których realizacja celu normy 

międzynarodowoprawnej pozostaje a limine nieosiągalna w drodze pośredniego stosowania. 

Chodzi zatem o normy międzynarodowoprawne na tyle konkretne, by stanowić – w sposób 

samodzielny lub dominujący – podstawę rozstrzygnięcia sprawy lub źródło praw lub 

obowiązków jednostki. Sama ewentualność bezpośredniego stosowania dotyczy więc umów, 

które – nawet przyjmując węższą interpretację przesłanek art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 proponowaną 

przez W. Czaplińskiego i A. Wyrozumską – odpowiednio: w jakimś stopniu ograniczają lub 

rozszerzają prawa, wolności i obowiązki jednostki (pkt 5) albo też wykraczają poza lub ingerują 

w treść obowiązujących ustaw (pkt 2). Wszystkie umowy potencjalnie wymagające 

bezpośredniego stosowania podlegają więc obowiązkowi ratyfikacji za zgodą wyrażoną w 

ustawie.  

Scenariusz, w którym sąd rozważa możliwość bezpośredniego stosowania umowy 

nieratyfikowanej, może zatem oznaczać, że podjęta przez właściwe organy decyzja o wyborze 

trybu związania się umową okazała się nieprawidłowa. Taki hipotetyczny scenariusz rodzi 

pytanie o konsekwencje wskazanej sytuacji dla statusu umowy (błędnie) nieratyfikowanej, tj. 

umowy, która zgodnie z Konstytucją powinna zostać ratyfikowana. Wydaje się, iż tego rodzaju 

przypadków nie należałoby automatycznie i w każdym przypadku rozstrzygać na rzecz 

odmowy bezpośredniego zastosowania umowy (faktycznie) nieratyfikowanej. Tytułem 

                                                             
747 Ibidem, s. 123. 
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przykładu, w przypadku sporu na linii jednostka – państwo, w ramach którego jednostka 

wywodziłaby swoje uprawnienie z umowy faktycznie nieratyfikowanej, choć podlegającej 

konstytucyjnemu obowiązkowi ratyfikacji, odmowa bezpośredniego zastosowania nie wydaje 

się zasadna zarówno z punktu widzenia art. 9 Konstytucji, jak i zasady ochrony uprawnionych 

oczekiwań. Istotny czynnik praktyczny, z pewnością wymagający wzięcia pod uwagę w ramach 

wskazanego ważenia wartości, stanowi fakt, iż część umów nieratyfikowanych nie jest w 

polskim porządku prawnym publikowana748. Rozstrzyganie o dopuszczalności bezpośredniego 

stosowania umów nieratyfikowanych wymagałoby więc ponownie raczej podejścia 

materialnego niż formalnego – łącznej wykładni norm konstytucyjnych i 

międzynarodowoprawnych i ważenia konkurujących wartości. 

Analizowany przypadek błędnego wyboru trybu związania się umową powoduje, iż 

jednoznaczne wykluczenie możliwości bezpośredniego stosowania staje się problematyczne. 

Wniosek, iż zasadniczo wszystkie umowy de facto nadające się do bezpośredniego stosowania 

powinny być ratyfikowane, poddaje w wątpliwość formalne wykluczenie bezpośredniego 

stosowania umów nieratyfikowanych. Ponieważ umowy nieratyfikowane pozostają jedynym 

składnikiem zbioru źródeł prawa międzynarodowego, w przypadku którego bezpośrednie 

stosowanie uważane jest za niedopuszczalne, powyższy wniosek podważa z kolei sens dalszego 

utrzymywania badanej przesłanki.  

Jednocześnie całkowite odrzucenie rozróżnienia statusu ratyfikowanych i 

nieratyfikowanych umów międzynarodowych wydaje się rozwiązaniem zbyt daleko idącym. 

Biorąc pod uwagę wyraźne umocowanie rozróżnienia w tekście Konstytucji, utrwalone 

stanowisko judykatury, a także ryzyko doszukiwania się przez sądy (czy strony procesu) 

uprawnień lub obowiązków w treści umów, które trafnie uznano za niewymagające ratyfikacji, 

najbardziej uzasadnione wydaje się stanowisko pośrednie. W tym ujęciu gwarancją 

bezpośredniego stosowania objęte byłyby wyłącznie umowy ratyfikowane, w przypadku umów 

nieratyfikowanych taka możliwość powinna mieć charakter wyjątkowy i, ponownie, 

uzależniony od rozważań o charakterze materialnym – wykładni norm 

międzynarodowoprawnych i konstytucyjnych.  

Powyższa konkluzja ma istotny wpływ na kształt proponowanego modelu. 

Rekomendowane rozwiązanie – w opozycji do dominującego poglądu wykluczającego 

bezpośrednie stosowanie umów nieratyfikowanych a limine – zakłada „przepuszczalność” 

                                                             
748 Na ten temat zob. W. Czapliński, P. Šturma, op. cit., s. 383. 
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granicy pomiędzy źródłami, w przypadku których bezpośrednie stosowanie jest dopuszczalne 

lub niemożliwe. Wynikający z postanowień Konstytucji podział nie może być zatem całkowicie 

zignorowany, w dalszym ciągu powinien też stanowić zasadę. W pełni uzasadnione wydaje się 

jednakże jego „poluzowanie”, poprzez dopuszczenie stosownych wyjątków na rzecz niektórych 

nieratyfikowanych umów międzynarodowych. 

Na potrzeby budowanego modelu przesłanka dopuszczalności bezpośredniego 

stosowania wymaga więc modyfikacji, którą można opisać jako przejście od formalnego do 

materialnego charakteru oceny dopuszczalności bezpośredniego stosowania. Zmiana podejścia 

do przesłanki dopuszczalności bezpośredniego stosowania oznacza zastąpienie formalnej 

kategoryzacji rozważaniami o charakterze celowościowym i systemowym oraz wyważaniem 

obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego z innymi wartościami konstytucyjnym. 

Przyjęcie, iż wszystkie źródła prawa międzynarodowego mogą podlegać bezpośredniemu 

stosowaniu, stanowi dalece bardziej sprzyjające jednoznaczności oceny rozwiązanie w sytuacji, 

w której dylematów dotyczących możliwych do osiągnięcia skutków bezpośredniego 

stosowania i tak nie da się uniknąć.  

Wyciągnięcie wniosków dotyczących poszukiwanego modelu w kontekście 

jednoznaczności przesłanki dopuszczalności bezpośredniego stosowania umożliwia 

przyjrzenie się drugiemu z kryteriów oceny. Pytanie, czy podział źródeł prawa 

międzynarodowego na podlegające bezpośredniemu stosowaniu oraz oddziałującymi na 

interpretację norm krajowych jest kompletny, w sposób wyczerpujący oddaje spektrum 

możliwego oddziaływania prawa międzynarodowego na proces wykładni, kieruje uwagę na 

problem znaczenia aktów niewiążących. 

 

 

C. Kompletność – problem znaczenia aktów niewiążących  

 

Pytanie o to w jakim stopniu przesłanka dopuszczalności bezpośredniego stosowania 

pozostaje kompletna – tj. czy umożliwia uchwycenie wszystkich istotnych form oddziaływania 

prawa międzynarodowego na przebieg łącznej wykładni prawa krajowego i międzynarodowego 

(w tym unijnego) uzasadnia przyjrzenie się nie tylko statusowi poszczególnych składników 

„wiążącego prawa międzynarodowego” (źródeł prawa międzynarodowego), ale także 
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skierowanie uwagi na takie kategorie dokumentów, których treść może okazać się istotna w 

toku wykładni norm prawa międzynarodowego. W tak określonym kontekście znaczenie 

zachowuje kategoria aktów niewiążących, aktów pochodzących od państw lub organizacji 

międzynarodowych, określanych zbiorczo terminem soft law. 

Na wstępie rozważań zaznaczenia wymaga konieczność ścisłego rozróżniania 

charakteru aktów o charakterze niewiążącym od składników pojęcia „wiążącego prawa 

międzynarodowego” . Włączenie aktów soft law w zakres zainteresowania modelu w istocie 

oznacza zatem wyjście poza ocenę statusu źródeł prawa międzynarodowego i poszerzenie 

zakresu analizy o akty – jedynie – wywierające wpływ na wykładnię aktów wiążących. Za 

podjęciem takiego kroku przemawiają jednak istotne argumenty, skłaniające do rozważenia 

znaczenia soft law z perspektywy budowanego modelu.  

Akty niewiążące – na skutek własnej inicjatywy sądów lub aktywności stron 

postępowań – coraz częściej wykorzystywane są jako element sporządzanych przez sądy 

uzasadnień w roli standardu branego pod uwagę w toku interpretacji749. Biorąc pod uwagę z 

jednej strony wszechobecność zwrotów o charakterze klauzul generalnych w rodzaju „ważnych 

względów” lub „należytej staranności”, a z drugiej strony niejednokrotnie skonkretyzowaną 

treść aktów niewiążących, umożliwiającą wypełnienie treścią wskazanych ogólnych klauzul, 

akty te mogą stanowić istotny czynnik, rzutujący na ostateczny wynik interpretacji. Choć brak 

uwzględnienia znaczenia soft law w ramach stosowanych przesłanek walidacyjnych – 

dotyczących statusu źródeł prawa – nie może uzasadniać zarzutu niekompletności tych 

przesłanek, to poszerzenie perspektywy szukanego modelu także o te akty wydaje się korzystne 

z punktu widzenia postulatu bardziej całościowego podejścia. 

Dokładna analiza grupy dokumentów niewiążących ujawnia, iż jest to zbiór – także w 

zakresie znaczenia dla przebiegu wykładni – zróżnicowany, a poprzestanie na objęciu go 

jednorodną kategorią soft law wydaje się zbytnim uproszczeniem. Rozważenia z punktu 

widzenia budowanego modelu wymaga zatem, jakie typy aktów niewiążących wymagają 

wyróżnienia i jakie postaci przybiera wywierany przez te akty wpływ na proces sądowej 

                                                             
749 Zob. postanowienie SA w Poznaniu z 6.03.2013 r., I ACz 371/13, LEX nr 1289686; wyrok SO w Warszawie z 

20.04.2016 r., I C 820/15, LEX nr 2695562; wyrok SO w Łodzi z 31.01.2018 r., III Ca 1730/17, LEX nr 2528812; 

wyrok SO w Warszawie z 23.09.2020 r., V Ca 412/20, LEX nr 3160715; wyrok S.OKIK w Warszawie z 

27.11.2018 r., XVII AmE 217/18, LEX nr 2635024; wyrok SO w Gliwicach z 2.02.2017 r., II C 350/16, LEX nr 

2550865; wyrok SO w Krakowie z 18.01.2019 r., II Ca 1883/18, LEX nr 263896; wyrok SR w Kwidzynie z 

26.02.2020 r., I C 2124/19, LEX nr 3027689; wyrok SA w Katowicach z 24.10.2013 r., II AKa 355/13, LEX nr 

1422282; wyrok S.OKIK w Warszawie z 11.03.2019 r., XVII AmE 13/17, LEX nr 2686558; wyrok SO w Łodzi 

z 19.09.2019 r., III Ca 716/19, LEX nr 3026506; wyrok SA w Białymstoku z 14.07.2016 r., I ACa 49/16, LEX nr 

2115445; wyrok SO we Wrocławiu z 31.01.2013 r., I C 723/11, LEX nr 1848766. 
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interpretacji. Konsekwencją takiego podejścia jest poszerzenie spektrum analizy ze źródeł 

prawa, których akty soft law niewątpliwie nie stanowią, na wszystkie akty relewantne w 

procesie wykładni. 

Spośród aktów niewiążących wyodrębnienia wymagają dwie zasadnicze różniące się 

jakościowo grupy. Pierwszą grupę aktów niewiążących posiadającą najbardziej klarowne 

umocowanie w wiążącym prawie międzynarodowym stanowią dokumenty objęte zakresem 

treści postanowienia art. 31 KWPT, wyrażającego ogólną regułę interpretacji traktatów. Do 

powyższego katalogu należy zaliczyć: 

- dokumenty wyrażające porozumienie dotyczące traktatu osiągnięte pomiędzy 

wszystkimi stronami w związku z zawarciem traktatu (art. 31 ust. 2 lit a KWPT); 

- dokumenty sporządzone przez jedną lub więcej ze stron w związku z zawarciem 

traktatu, przyjęte przez pozostałe strony jako odnoszące się do traktatu (art. 31 ust. 2 lit b 

KWPT); 

- dokumenty wyrażające późniejsze porozumienia między stronami dotyczące 

interpretacji lub stosowania postanowień traktatu (art. 31 ust. 3 lit a KWPT).  

Cechą wymienionych kategorii dokumentów jest obowiązek ich uwzględnienia jako 

elementów kontekstu lub łącznie z kontekstem umowy750. W konsekwencji dokonanie 

wykładni z zaniechaniem wzięcia pod uwagę aktów należących do wymienionych grup może 

prowadzić do wadliwego zastosowania postanowień umowy. Rola wskazanych aktów, 

niestanowiących formalnych źródeł prawa międzynarodowego ani krajowego, zdecydowanie 

wykracza więc jednak poza formułę „miękkiego prawa”. 

Ze względu na zakres zastosowania postanowienia art. 31 KWPT wpływ wymienionych 

aktów na wykładnię norm międzynarodowoprawnych ogranicza się do norm umownych751. 

                                                             
750 Podkreślenia wymaga, iż niektóre z elementów wymienionych w treści art. 31 ust. 2 i 3 KWPT mogą stanowić 

także samoistne umowy międzynarodowe. W takim przypadku wskazane dokumenty nie będą oczywiście 

podlegały pod kategorię aktów niewiążących. 
751 Z uwagi na zakres zastosowania Konwencji wiedeńskiej reguły 31-33 KWPT należy odnosić zasadniczo 

wyłącznie do umów międzynarodowych. Posiłkowo niewykluczone wydaje się zastosowanie reguł KWPT także 

do uchwał organizacji międzynarodowych oraz, ewentualnie, aktów jednostronnych państw. W tym drugim 

kontekście za bardziej adekwatne należy uznać, odpowiednio: specyficzne reguły organizacji lub wytyczne 

wynikające z orzecznictwa MTS i STSM. Zob. przywoływane już: wyrok MTS z 20.12.1974, Nuclear Tests (New 

Zealand v. France), ICJ Reports 1974, s. 457; wyrok STSM z 5.04.1933, Legal Status of Eastern Greenland, PCIJ, 

Serie A/B, 1933, nr 5.). Wyodrębnianie kategorii aktów wywierających wpływ na wykładnię nie wydaje się 

możliwe ani celowe w przypadku niepisanych źródeł prawa międzynarodowego. Choć dokumenty nieposiadające 

statusu źródeł prawa mogą stanowić istotny element służący stwierdzeniu istnienia normy zwyczajowej, 

odmienność ich charakteru, wymagająca oceny faktów oraz przejawów opinio iuris państw, nie pozwala na snucie 
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Biorąc pod uwagę dyspozytywny charakter postanowień KWPT i możliwość modyfikacji 

reżimu interpretacyjnego zawartego w art. 31 KWPT na gruncie konkretnej umowy, obowiązek 

uwzględnienia w toku wykładni umowy międzynarodowej mogą zyskać inne niż wymienione 

w art. 31 KWPT kategorie dokumentów752. Rozstrzygnięcie, czy dany dokument zyska tego 

rodzaju znaczenie na gruncie określonej umowy międzynarodowej będzie wymagało oceny in 

concreto. Taki status może wynikać wprost z treści umowy międzynarodowej bądź pośrednio 

z jej interpretacji.  

W kategorii lex specialis rozszerzającego katalog dokumentów wskazany w art. 31 ust. 

2 i 3 KWPT wydają się mieścić zapisy o treści odpowiadającej art. 20 umowy o zabezpieczeniu 

społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisana w 

Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r., zgodnie z którym: „spory, dotyczące interpretacji lub 

stosowania niniejszej Umowy, są rozstrzygane w drodze konsultacji między władzami 

właściwymi”753. Podobną funkcję wydaje się, przykładowo, pełnić zapis art. 26 (3) polsko-

niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym: „Właściwe 

organy umawiających się państw będą wspólnie czynić starania, aby w drodze wspólnego 

porozumienia usuwać trudności lub wątpliwości, które mogą powstać przy interpretacji lub 

stosowaniu umowy”754. Choć żadna z wymienionych umów literalnie nie przewiduje 

obowiązku uwzględnienia treści dokumentów będących wytworem wskazywanych konsultacji 

i porozumień w toku wykładni taki wniosek wydaje się naturalną konsekwencją przyjętych 

rozwiązań. 

Drugą grupę aktów niewiążących stanowią akty niemieszczące się w powyższej 

kategorii. Także w tym przypadku wpływ wskazanych dokumentów wymaga dostrzeżenia. 

Dokumenty te mogłyby podlegać uwzględnieniu przez pryzmat art. 32 KWPT, odwołującego 

się do kategorii „uzupełniających środków interpretacji”, które mogą być brane pod uwagę po 

spełnieniu opisanych w art. 32 KWPT warunków, tj. w sytuacji gdy po zastosowaniu dyrektyw 

                                                             
jakichkolwiek analogii do oddziaływania na wykładnię postanowień umów międzynarodowych w przyjętym tu 

rozumieniu. 
752 Zob. artykuł 20 Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 46, poz. 374). 

Zgodnie z tym przepisem spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, są rozstrzygane w 

drodze konsultacji między władzami właściwymi, uchwała SN(7) z 23.05.2019 r., III UZP 9/18, OSNP 2020, nr 

1, poz. 6. 
753 Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, 

podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 46, poz. 374). 
754 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 12, poz. 90). 
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art. 31 KWPT znaczenie normy w dalszym ciągu pozostaje dwuznaczne lub niejasne albo 

rezultat wykładni jest wyraźnie absurdalny lub nierozsądny. Tak rozumiane uzupełniające 

środki interpretacji, odmiennie niż na gruncie art. 31 KWPT, nie „muszą” lecz „mogą” być 

wzięte pod uwagę w toku wykładni755. Postanowienie art. 32 KWPT wydaje się więc stwarzać 

płaszczyznę do oceny charakteru – przynajmniej niektórych – aktów o charakterze 

niewiążącym. Dyspozytywny charakter art. 32 KWPT sprawia, że – tak samo jak miało to 

miejsce w przypadku art. 31 KWPT – na gruncie konkretnego instrumentu strony mogą 

doprecyzować lub zmodyfikować rozumienie kategorii „uzupełniających środków 

interpretacji”, np. poprzez wskazanie jakiego rodzaju dokumenty powinny być brane pod 

uwagę w toku wykładni. 

W tak określony status wydaje wpisywać się przynajmniej część aktów typu soft law. 

Jak zwraca uwagę M. Wiącek, treść aktów soft law – mimo że nie stanowią one źródeł prawa 

w RP – pozostaje istotna dla tworzenia oraz interpretacji przepisów prawa756. Problem 

dokumentów typu soft law jest przedmiotem dyskusji w literaturze, w której toku 

niejednokrotnie podnoszono istotne faktyczne znaczenie tych dokumentów w sferze prawa 

międzynarodowego757. Oddziaływanie aktów typu soft law na interpretację norm wydaje się w 

wysokim stopniu zrelatywizowane w zależności od obszaru prawa międzynarodowego – 

szczególnie skonkretyzowany i wyraźny walor oddziaływania na wykładnię przyznaje aktom 

soft law prawo unijne758. W tym względzie w orzecznictwie TSUE wprost wywodzi się 

„obowiązek uwzględnienia” aktów miękkiego prawa w procesie wykładni759. Jak zwraca 

uwagę P. Staszczyk, choć akty niewiążące nie są objęte zakresem zasady pierwszeństwa czy 

wykładni zgodnej, akty te nie są jednak również indyferentne dla obowiązków sądów i organów 

krajowych760. Brak uwzględnienia przez polski sąd aktów niewiążących może zatem w 

                                                             
755 Raport KPM ONZ dot. wpływu na interpretację traktatów, s. 17. 
756 M. Wiącek, Komentarz do art. 87 Konstytucji [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, red. M. 

Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 62. 
757 Por. K. Zemanek, Is the Term "Soft Law" Convenient? [w:] Liber amicorum professor Ignaz Seidl – 

Hohenveldern, in honor of his 80th birthday, Hague 1998, s. 843-862 i cyt. tam literaturę. Wśród polskich autorów 
zob. R. Bierzanek, Some Remarks on "Soft" International Law, PYIL, Vol. XVII, 1988, s. 21-40; K. Skubiszewski, 

Non-Binding Resolutions and the Law-Making Process, PYIL, vol. XV, 1986, s. 135-161. 
758 A. Kovacs, T. Toth, A. Forgacs, Effects of European Soft Law at National Administrative Courts, 14 LOY. U. 

CHI. INT'L L. REV. 1 (2016), s. 28. Zob. także: M. Grochowski, Soft law w wykładni i stosowaniu prawa UE [w:] 

Wykładnia prawa Unii Europejskiej, red. L. Leszczyński, Warszawa 2019, s. 339-351. 
759 Zob. wyrok TS z 4.07.2000, C‑387/97, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej, 

ECLI:EU:C:2000:356, pkt 87; wyrok TS z 13.12.1989, C‑322/88, Salvatore Grimaldi przeciwko Fonds des 

maladies professionnelles, ECLI:EU:C:1989:646, pkt 19. 
760 P. Staszczyk, Akty soft law jako reakcja instytucji unijnych na skutki pandemii COVID-19, EPS 2020, nr 7, s. 

41-46. 
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pewnych przypadkach (nie z mocy samych tych aktów, a z racji przyjmowanej przez TSUE 

interpretacji aktów wiążących) skutkować stwierdzeniem naruszenia normy prawa UE. 

Podobnie trudny do zmarginalizowania wydaje się status aktów niewiążących w 

systemie Rady Europy – co pozostaje warte odnotowania ze względu na znaczącą liczbę 

przyjmowanych pod egidą tej organizacji dokumentów. Brak wprost wyrażonego – jak na 

gruncie prawa unijnego – obowiązku uwzględnienia, nie zmienia faktu, iż wzięcie pod uwagę 

przez sąd krajowy treści aktu typu soft law może być poczytane jako istotny argument 

przemawiający na rzecz zgodności działania państwa z konwencyjnym standardem. Znaczenie 

powyższej obserwacji wzmacnia dostrzegana w orzecznictwie ETPC tendencja do 

„niezastępowania oceny sądu krajowego własną oceną Trybunału”761 – przyjmowania przez 

ETPC domniemanie braku naruszenia postanowień EKPC, tam gdzie sąd krajowy w 

dostatecznym stopniu rozważył standard wynikający z Europejskiej Konwencji.  

Sięganie w toku interpretacji do treści aktów typu soft law powstających pod egidą 

organów Rady Europy stanowi częstą praktykę polskich sądów. Jak przyjął Sąd Najwyższy w 

uzasadnieniu postanowienia z dnia 26 lutego 2019 r., w sprawie o sygn. akt II KO 47/18: 

„Zalecenie Komitetu Ministrów nie jest co prawda wiążące dla organów państwa 

wykonujących wyrok ETPCz, jednak stanowi z pewnością istotną wskazówkę co do tego, w 

jakiej sytuacji odpowiednim sposobem wykonania wyroku jest wznowienie postępowania 

karnego.”762.  

Dla celów interpretacji postanowień EKPC najistotniejsze znaczenie spośród 

niewiążących uchwał przedstawiają zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy przyjmowane 

na podstawie art. 15 b Statutu Rady Europy763. Praktyka polskich sądów wskazuje na sięganie 

do zaleceń Komitetu Ministrów formułowanych w bardzo różnorodnych dziedzinach 

przedmiotowych. Szczególnie często argumentacja stron i sądów orzekających opiera się na 

aktach dotyczących sytuacji osób pozbawionych wolności.  

Do przywoływanych w tym kontekście dokumentów należą Rekomendacja Komitetu 

Ministrów Rady Europy Rec (2006)2 na temat Europejskich Reguł Więziennych z 11 stycznia 

                                                             
761 Zob. O. M. Arnardóttir, Res interpretata Res Interpretata, Erga Omnes Effect and the Role of the Margin of 

Appreciation in Giving Domestic Effect to the Judgments of the European Court of Human Rights, EJIL, vol. 28, 

nr. 3, s. 831 i nast. i cyt. tam orzecznictwo. 
762 Postanowienie SN z 26.02.2019 r., II KO 47/18, OSNKW 2019, nr 1, poz. 34. 
763 Ustalenia Komitetu mogą, w stosownych wypadkach, przybierać formę zaleceń dla rządów członków. Komitet 

może zwracać się do rządów członków o informacje o działaniach przez nich podjętych w związku z tymi 

zaleceniami. 
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2006 r.764, zalecenia Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz 

Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu765 czy rekomendacja Rady Europy 

nr R(82)16 w sprawie przepustek więziennych z 1982 r.766. Wskazane akty stanowią punkt 

odniesienia argumentacji zarówno w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów 

kodeksu karnego wykonawczego, jak i są przywoływane w postępowaniach cywilnych 

dotyczących odpowiedzialności Skarbu Państwa za naruszenie dóbr osobistych w związku z 

zarzucanym niedochowaniem standardów wynikających między innymi z postanowień 

EKPC767.  

We wskazanym obszarze istotne znaczenie zachowują także przyjęte pod egidą ONZ, 

w szczególności rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ tzw. Reguły Mandeli768. Wśród 

innych dziedzin objętych zakresem przedmiotowym oddziaływania prawa miękkiego 

wymienić można dyrektywy wymiaru kary w przypadku osób nieletnich769, kosztów sądowych 

w postępowaniu cywilnym czy stosowania kar administracyjnych. We wskazanym zakresie 

akty soft law zostały między innymi powoływane jako jedna z podstaw zarzutu rażącej 

niewspółmierności kary wobec osoby nieletniej w sprawie 770.  

Wskazując na treść zaleceniem Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (81) 7 z dnia 14 

maja 1981 r dotyczącego środków ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości, Sąd 

Apelacyjny w Poznaniu przyjął, iż zasadą strony przegrywającej zwrot sum rozsądnie 

wydatkowanych na koszty postępowania i honoraria adwokackie771. Do Rekomendacji Nr 

91(1) Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w sprawie kar administracyjnych sądy 

sięgały między innymi w sprawach dotyczących obniżenia wysokości kary nakładanych na 

podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jak wskazał Sąd Okręgowy w 

                                                             
764 Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich 

Reguł Więziennych (przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów). 
765 Por. Sprawozdanie Podkomitetu Wizyta w Polsce w dniach 9–18lipca 2018 r.: zalecenia i uwagi skierowane 

do państwa-strony, CAT/OP/POL/ROSP/1. 
766 Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich 

Reguł Więziennych (przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów). 
767 Wyrok SO w Warszawie z 20.04.2016 r., I C 820/15, LEX nr 2695562. 
768 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 217 A (III) z 7 października 2015 r. Standardy ONZ Minimum Traktowania 

Więźniów tzw. Reguły Nelsona Mandeli.  
769 Zalecenia Rec (2003) 20 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczących nowych sposobów 

postępowania w kwestii przestępczości nieletnich oraz roli systemu wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich, 

przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu z dnia 24.09.2003r. na 853 posiedzeniu delegatów oraz Zalecenia Nr R 

Zalecenie Nr R(87)20 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie reakcji społecznych 

na przestępczość nieletnich, przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 17 września 1987 r. na 41 posiedzeniu 

delegatów. 
770 Wyrok SA w Katowicach z 24.10.2013 r., II AKa 355/13, LEX nr 1422282. 
771 Postanowienie SA w Poznaniu z 6.03.2013 r., I ACz 371/13, LEX nr 1289686. 
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Warszawie w sprawie o sygn. akt XVII AmE 217/18: „Z powyższych względów, Sąd przyjął 

za uzasadnione zastosowanie a przepisu ustawy względniejszego dla sprawcy w dacie 

orzekania, zwłaszcza, iż rozwiązanie takie jest zgodne z zaleceniami Rekomendacji Nr 91(1) 

Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w sprawie kar administracyjnych, w zakresie 

stosowania sankcji mniej uciążliwej obowiązującej w czasie od daty zdarzenia do zastosowania 

sankcji.”772.  

Fenomen znaczenia aktów niewiążących występujący w kontekście aktów 

przyjmowanych przez organy Rady Europy, Unii Europejskiej czy agend ONZ nie znajdzie 

zastosowania we wszystkich przypadkach. Także na gruncie innych umów międzynarodowych 

niewykluczone wydaje się jednak wyodrębnienie aktów niepodlegających obowiązkowemu 

uwzględnieniu przez pryzmat art. 31 KWPT, których wzięcie pod uwagę przez sąd w toku 

wykładni stanowiłoby jednak relewantny argument na rzecz uznania, iż państwo wywiązało się 

ze swoich zobowiązań w sposób prawidłowy. Tytułem przykładu można wskazać art. 5 Umowy 

między RP a USA o ochronie określonych dóbr kultury podpisanej w Waszyngtonie 11 maja 

2004 r., zgodnie z którym państwa strony utworzyły wspólną komisję konsultacyjną, której 

zadaniem ma być wyrażanie opinii w zakresie ochronny dziedzictwa kulturowego773. 

Dokument pochodzący od tego rodzaju komisji, ze względu na jej opiniodawczy charakter i 

brak silniejszego umocowania w tekście umowy, mógłby zostać potraktowany jako 

wywierający jedynie opcjonalny wpływ na wykładnię zobowiązań wynikających z traktatu. 

Scharakteryzowany wpływ na wykładnię, jak się zdaje, w najlepszy sposób oddaje 

formuła opcjonalnego lub fakultatywnego w przeciwieństwie do obligatoryjnego wpływu na 

wykładnię normy międzynarodowoprawnej zarezerwowanego dla aktów objętych zakresem 

art. 31 KWPT lub modyfikujących jego zakres postanowień lex specialis  

W efekcie wyodrębnienia w ramach proponowanego modelu wymagają zatem nie 

jedynie dwie (bezpośrednie i pośrednie stosowanie), ale nawet cztery jakościowo różne 

kategorie (stopnie, postaci) wpływu na przebieg wykładni, tj.: 

(1) możliwość bezpośredniego stosowania – dotycząca, przy spełnieniu warunków o 

charakterze treściowym, wszystkich źródeł prawa międzynarodowego;  

                                                             
772 Wyrok S.OKIK w Warszawie z 27.11.2018 r., XVII AmE 217/18, LEX nr 2635024. 
773 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o ochronie 

określonych dóbr kultury, podpisana w Waszyngtonie dnia 11 maja 2004 r. (M. P. z 2010 r. Nr 71, poz. 902). 
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(2) obowiązek pośredniego stosowania (a więc obligatoryjny wpływ na wykładnię norm 

prawa krajowego) – dotyczący zgodnie z art. 9 Konstytucji wszystkich źródeł wiążącego prawa 

międzynarodowego; 

(3) obligatoryjny wpływ na wykładnię norm prawa międzynarodowego – dotyczący 

aktów niewiążących objętych zastosowaniem art. 31 KWPT lub odpowiednich postanowień lex 

specialis; 

(4) fakultatywny wpływ na wykładnię norm prawa międzynarodowego – dotyczący 

pozostałych aktów niewiążących, relewantnych na gruncie art. 32 KWPT lub lex specialis 

konkretnego instrumentu prawa międzynarodowego. 

Przedstawiona powyżej kategoryzacja, podlegająca włączeniu w poczet budowanego 

modelu służy bardziej kompletnemu ujęciu możliwych form oddziaływania prawa 

międzynarodowego (aktów wiążących przy uwzględnieniu wpływu aktów niewiążących na 

interpretację) na łączne stosowanie prawa. 

 

4. Wnioski. Kryterium charakteru wpływu na przebieg wykładni 

 

Celem niniejszego rozdziału było, w pierwszej kolejności, poddanie krytycznej ocenie 

przesłanek służących ocenie statusu prawa międzynarodowego (w tym unijnego) w polskim 

porządku prawnym w ramach poszukiwanego modelu, a następnie, na kanwie dostrzeżonych 

wad stosowanych przesłanek – sformułowanie alternatywnej względem tych przesłanek 

propozycji, stanowiącej kolejny element budowanego modelu. 

Ocenie poddane zostały poddane powszechnie stosowane przesłanki obowiązywania w 

porządku krajowym oraz dopuszczalności bezpośredniego stosowania. Oceny wymagała 

użyteczność badanych przesłanek, jako narzędzi służących polskim sądom na etapie 

walidacyjnym. Zastosowane kryteria oceny dotyczyły zatem możliwości zaklasyfikowania 

określonych źródeł prawa międzynarodowego jako spełniających lub niespełniających 

określoną przesłankę (problem jednoznaczności) oraz ujęcia wszystkich istotnych sposobów, 

w jaki normy prawa międzynarodowego mogą oddziaływać na proces sądowej wykładni 

(problem kompletności). W tak zarysowanym kontekście ocena obu przesłanek ujawniła szereg 

nierozstrzygniętych (lub niedostrzeżonych) problemów interpretacyjnych – wymagających 

uwzględnienia w ramach proponowanego modelu : 
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(1) sprzeczności koncepcji zamkniętego katalogu źródeł prawa i zasady przestrzegania 

prawa międzynarodowego;  

(2) pominięcie milczeniem na gruncie Konstytucji statusu tzw. źródeł pozaumownych 

prawa międzynarodowego;  

(3) ignorowanie istotnego dla polskich sądów kontekstu wzajemnych relacji prawa 

międzynarodowego i UE;  

(4) trudności w wytyczeniu granicy pomiędzy bezpośrednim i pośrednim stosowaniem 

oraz;  

(5) niedostrzeganie wpływu na interpretację aktów o charakterze niewiążącym. 

Krytyczna analiza przesłanki obowiązywania w porządku krajowym doprowadziła do 

wniosku, iż – jako kryterium różnicowania statusu źródeł prawa międzynarodowego – powinna 

podlegać odrzuceniu. Za taką decyzją przemawia zarówno niejednoznaczny i niekompletny 

charakter analizowanej przesłanki. Paradoksalny charakter regulacji konstytucyjnej sprawia 

bowiem, że podział na normy obowiązujące i nieobowiązujące w porządku krajowym staje się 

mylący, zaś analiza orzecznictwa polskich sądów i poglądów doktryny ujawnia, iż ów podział 

de facto nie obejmuje swoim zakresem całego szeregu istotnych konsekwencji wynikających z 

art. 9 Konstytucji oraz specyfiki prawa UE. Powyższa konkluzja – dotycząca klasyfikacji źródeł 

prawa międzynarodowego na obowiązujące i nieobowiązujące w porządku krajowym jako 

relewantnego dla praktyki kryterium różnicowania statusu – pozostaje oczywiście bez wpływu 

na konieczność respektowania formalnych warunków obowiązywania774. 

Odmienne wnioski towarzyszyły ocenie drugiej z badanych przesłanek – 

dopuszczalności bezpośredniego stosowania. Umocowanie podziału na źródła podlegające i 

niepodlegające bezpośredniemu stosowaniu w treści Konstytucji, traktatów unijnych czy 

praktyce sądów międzynarodowych wyklucza możliwość odrzucenia wskazanej przesłanki, nie 

uniemożliwia jednak (w odniesieniu do źródeł klasycznego prawa międzynarodowego) jej 

przeformułowania. Pożądany w ramach modelu kierunek zmiany polega więc na odrzuceniu 

kategorycznego, formalnego charakteru wskazanej przesłanki na rzecz bardziej materialnego 

podejścia, dopuszczającego możliwość bezpośredniego stosowania wszystkich źródeł prawa 

międzynarodowego – w tym nieratyfikowanych umów międzynarodowych. 

                                                             
774 Chodzi w tym kontekście przede wszystkim o obowiązek publikacji aktów normatywnych. 
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Powyższe wnioski pozwalają zrealizować drugie zamierzenie niniejszego rozdziału, 

którym jest przedstawienie alternatywnej względem badanych przesłanek propozycję ujęcia 

analizowanej problematyki w ramach jednolitego kryterium – charakteru wpływu na 

przebieg wykładni. Propozycja, o której mowa stanowi syntezę wniosków z powyższej 

analizy, a zatem wynika z odrzucenia przesłanki obowiązywania oraz modyfikacji przesłanki 

dopuszczalności bezpośredniego stosowania. Zobrazowaniu proponowanego kryterium, jako 

kolejnego elementy budowanego modelu posłuży poniższy schemat, którego zawartość 

zostanie następnie wyjaśniona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na obszerny charakter wniosków, wstępnemu przedstawieniu kolejnego 

elementu proponowanego modelu – kryterium charakteru wpływu na przebieg wykładni – 

posłuży opis powyższego schematu. Wskazany schemat obejmuje nie tylko źródła prawa 

międzynarodowego (pkt 1 i 2), ale także akty nieposiadające wiążącego charakteru, 

oddziałujące jednak – obligatoryjnie (3) lub jedynie opcjonalnie – na wykładnię norm 

międzynarodowoprawnych (4) – oddzielone poziomą pogrubioną linią przechodząca przez 

środek schematu. 

Pionowa linia dzieląca obraz na część niewypełnioną i wypełnioną kolorem szarym 

symbolizuje wymagającą uchwycenia różnice pomiędzy źródłami prawa i aktami niewiążącymi 

w ramach lex generalis prawa międzynarodowego (lewa strona schematu) oraz w ramach prawa 

1. możliwość 

bezpośredniego stosowania 

2. obligatoryjny wpływ na wykładnię normy krajowej 

3. obligatoryjny wpływ na wykładnię normy prawa międzynarodowego 

4. opcjonalny wpływ na wykładnię normy prawa międzynarodowego 
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UE (prawa strona schematu). Uchwycona w ten sposób różnica pomiędzy wskazanymi 

kategoriami polega na ujednoliceniu i zdeterminowaniu standardu w ramach prawa UE oraz 

niedookreślonym, wymagającym sprecyzowania w każdym z państw członkowskich z osobna, 

charakterze standardu stricte międzynarodowoprawnego. 

Przerywana linia pozioma oddzielająca źródła prawa międzynarodowego mogące 

podlegać bezpośredniemu stosowaniu (1) od źródeł objętych wyłącznie obowiązkiem 

stosowania pośredniego (2) odzwierciedla niekategoryczny charakter powyższego podziału 

wymagający oceny in concreto, uwzględniający przesłanki o charakterze materialnym – 

wyważenie względów przestrzegania prawa międzynarodowego z innymi wartościami 

konstytucyjnymi. Granica pomiędzy możliwością bezpośredniego i brakiem możliwości 

bezpośredniego stosowania ma więc w tym ujęciu charakter „przepuszczalny”. 

Do tak wyróżnionych kategorii przypisaniu podlegają odpowiednio: (1) wszystkie 

źródła prawa międzynarodowego za wyjątkiem nieratyfikowanych umów międzynarodowych, 

(2) wszystkie źródła prawa międzynarodowego, (3) akty podlegające obowiązkowemu 

uwzględnieniu w toku wykładni normy międzynarodowoprawnej przez pryzmat art. 31 KWPT 

lub innej normy o charakterze lex specialis, (4) akty mogące wywierać wpływ na wykładnię 

normy międzynarodowoprawnej, których uwzględnienie nie jest jednak obowiązkowe. 

Sformułowana w niniejszym rozdziale propozycja kolejnego elementu modelu – 

jednolitego kryterium różnicującego status źródeł prawa międzynarodowego oraz aktów 

niewiążących, oddziałujących na przebieg sądowej interpretacji, pozostając w ramach 

wyznaczanych przez funkcjonujące interpretację norm konstytucyjnych i 

międzynarodowoprawnych, stanowi krok w stronę zarysowanego na wstępie obrazu wspólnego 

corpus iuris. Przesunięcie punktu ciężkości rozważań sądu na etapie walidacyjnym z 

formalnych kategoryzacji „zewnętrznego” prawa międzynarodowego, w stronę harmonizacji 

wartości konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych, wydaje się korzystne z punktu 

widzenia tak jednych, jak i drugich. Kryterium charakteru wpływu na przebieg wykładni 

wydaje się więc, przynajmniej w pewnych zakresach, bardziej adekwatnym narzędziem oceny 

statusu prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym niż stosowane obecnie 

przesłanki obowiązywania i dopuszczalności bezpośredniego stosowania, mogącym uzupełniać 

perspektywę polskiego sądu o nowe elementy, służyć rozstrzygnięciu niektórych wątpliwości i 

prowokować dalszą dyskusję nad sposobem łącznego stosowania prawa krajowego, 

międzynarodowego i unijnego. 
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Rozdział III 

Etap derywacyjny. Przebieg łącznej wykładni prawa polskiego, 

międzynarodowego i unijnego 

 

„…Co można wiedzieć? Nic nie można 

wiedzieć, nic nie wiadomo…”775 

 

1. Uwagi wprowadzające  

 

Po rozstrzygnięciu w zakresie ogólnych założeń relacji między porządkami prawnymi 

oraz statusu poszczególnych źródła prawa międzynarodowego, ostatni element proponowanego 

modelu wymaga odniesienia się do samego przebiegu łącznej wykładni prawa polskiego, stricte 

międzynarodowego i unijnego, zarówno w przypadku zgodności norm, jak i w przypadku gdy 

w toku interpretacji sąd zostaje skonfrontowany z ryzykiem kolizji776. Określenie założeń 

dalszej analizy wymaga w pierwszej kolejności rozważenia relacji pomiędzy wskazanymi 

dwoma scenariuszami przebiegu wykładni. 

Sytuacja rozstrzygania kolizji między normami pochodzącymi z odrębnych porządków 

prawnych stanowi „sól” pluralizmu prawnego – główną inspirację sporów koncepcyjnych 

analizowanych w rozdziale pierwszym. Kwestie międzysystemowych kolizji, także w polskiej 

literaturze, bardzo często analizowane są z perspektywy sądu konstytucyjnego. Siłą rzeczy 

prowadzone rozważania koncentrują się wokół rozstrzygnięć o wyższości jednej z kolidujących 

norm, a stawiane pytania dotyczą m.in. samej kompetencji (lub jej braku) do kontroli norm 

stricte międzynarodowych i unijnych, jak i przesłanek ewentualnego stwierdzenia 

niekonstytucyjności tychże norm (tożsamość konstytucyjna, ochrona praw jednostki, działanie 

ultra vires)777. Podczas gdy hierarchiczne rozstrzyganie kolizji stanowi podstawową 

                                                             
775 W. Gombrowicz, Kosmos, Kraków 1988, s. 142. 
776 L. Leszczyński, Zagadnienia teorii…, s. 172. 
777 Problem kolizji pomiędzy normami pochodzącymi z różnych porządków prawnych jest przedmiotem bogatej 

literatury – w kontekście polskim w szczególności w odniesieniu do kolizji rozstrzyganych w toku kontroli 

konstytucyjności aktów prawa unijnego, por. R. Kwiecień, The Primacy of European Union Law Over National 

Law Under Constitutional Treaty, GJL, Volume 6 , Issue 11, s. 1479 – 1495; M. Bainczyk, Problemy hybrydowej 

oceny aktów unijnego prawa pochodnego w świetle wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 

z 21.06.2016 r. w sprawie decyzji OMT, EPS 2016, nr 11, s. 27-34; D. Adamski, Dialog konstytucyjny buntem 



 

227 
 

kompetencję sądów konstytucyjnych, dla sądów rozstrzygających sprawy indywidualne, 

scenariusz „nieusuwalnej” kolizji wymagających zastosowania reguły hierarchicznej778 w 

istocie oznacza niepowodzenie wykładni – sytuację patową, w której każda decyzja skutkuje 

deliktem w ramach jednego z kolidujących porządków prawnych. Z przyjętej w ramach 

niniejszej pracy perspektywy sądu sam etap decyzji o rozstrzygnięciu tego typu kolizji stanowi 

więc martwy punkt w refleksji nad łącznym stosowaniem prawa pochodzącego z różnych 

porządków prawnych, sytuację o której, tak jak w zacytowanym fragmencie wewnętrznego 

monologu Witolda z „Kosmosu” W. Gombrowicza – „nic nie można wiedzieć”779.  

Powyższe uwagi skłaniają więc do przyjęcia w ramach budowanego modelu 

odmiennego podejścia i przeniesienia uwagi z etapu rozstrzygania kolizji właśnie na przebieg 

interpretacji. W proponowanym ujęciu istotne stają się wszystkie etapy sądowej oceny 

poprzedzające możliwą „katastrofę” – brzemienną w skutki decyzję o rozstrzygnięciu kolizji 

za pomocą reguły hierarchicznej. Proponowane ujęcie oznacza przesunięcie akcentu analizy z 

etapu rozstrzygania ewentualnych kolizji na sposób interpretacji, w ramach którego możliwe 

jest zarówno dostrzeżenie przez sąd ryzyka kolizji, (jak też uniknięcie konstatowania 

wskazanego ryzyka tam gdzie ono nie występuje), a w razie jego ziszczenia podjęcie próby 

                                                             
podszyty: komentarz do postanowienia Bundesverfassungsgericht z 14.01.2014 r. w sprawie Gauweiler, EPS 2014, 

nr 8, s. 4-16; R. Kwiecień, Zgodność traktatu …, s. 40-45. Z. Barwina, Kolizja norm umów międzynarodowych z 

normami ustaw implementujących decyzje ramowe, EPS 2009, nr 12, s. 24-31; A. Kustra, Kolizje norm 

konstytucyjnych i wspólnotowych w ujęciu teoretycznoprawnym, EPS 2007, nr 5, s. 23-31; A. Wyrozumska, Wyrok 

FTK …, s. 47-70; K. Wójtowicz, Zachowanie tożsamości konstytucyjnej państwa polskiego w ramach UE - uwagi 

na tle wyroku TK z 24.11.2010 r. (K 32/09), EPS 2011, nr 11, s. 4-11; P. Bogdanowicz, M. Wiącek, Zasada 

pierwszeństwa prawa wspólnotowego a kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. Glosa do postanowienia WSA z 

dnia 30 maja 2008 r., I SA/Po 1756/07, ZNSA 2009, nr 3, s. 55-74. M. Bainczyk, Polski i niemiecki Trybunał 

Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej, Wrocław 2017. K. Wójtowicz, Constitutional 
courts and European Union law, tłum. B. Madejski, K. Wójtowicz, Wrocław 2014. W kontekście specyfiki państw 

Europy Środkowo-Wschodniej zob. w szczególności W. Sadurski, „Solange Chapter III” Constitutional Courts 

in Central Europe- Democracy- European Union, EUI Working Paper No. 2006/40, s. 1-37; a także: I. Skomerska- 

Muchowska, The Dialogue of CEE Constitutional Court in the Era of Constitutional Pluralism [w:] Transnational 

Judicial Dialogue on International Law in Central and Eastern Europe, red. A. Wyrozumska, Łódź 2017, s.103-

181. W ostatniej z wymienionych prac zbiorowych przyjęto szeroką perspektywę, uwzględniającą również 

praktykę sądów krajowych rozstrzygających sprawy indywidualne, zob.: Transnational Judicial Dialogue on 

International Law in Central and Eastern Europe, red. A. Wyrozumska, Łódź 2017. 
778 Za wyjątkiem przypadków kolizji kończących się rozstrzygnięciem sądu godzącym zobowiązania 

prawnomiędzynarodowe i krajowe wskutek przyznania pierwszeństwa przed ustawą umowie międzynarodowej 

(art. 91 ust. 2 Konstytucji) lub aktowi wtórnemu UE (art. 91 ust. 3 Konstytucji). 
779 Droga, którą przechodzi główny bohater „Kosmosu” stanowi: „(…) proces, który mając początkowo na celu 

wyjaśnienie przyczyn pojedynczego fenomenu, ostatecznie prowadzi do odkrycia braku zasady wyjaśniającej nie 

tylko ów fenomen, ale także porządkującej całą rzeczywistość (…)” tak: M. Kochanowski, Rzeczywistość 

chaotyczna w Kosmosie Witolda Gombrowicza i Śledztwie Stanisława Lema, PJYR, 2019, nr. 6, s. 10. Jak 

położenie głównej postaci „Kosmosu” opisuje J. Błoński: „Uparte dążenie bohatera, by te rozpierzchłe wątki 

połączyć w konsekwentną całość, jego samego prowadzą do osobliwego „gwałtu na rzeczywistości”, na której 

wymusić pragnie składność i przynajmniej strukturalną symetrię, jeśli już nie racjonalny sens. Złożenie 

uporządkowanego „kosmosu” z chaosu rzeczywistości okazuje się dla samotnej jednostki zadaniem 

niewykonalnym lub wiodącym wprost w szaleństwo.” J. Błoński, Nota wydawcy [w:] W. Gombrowicz, op. cit. s. 

149-150.  



 

228 
 

harmonijnej interpretacji, która pozwoli uniknąć zastosowania reguły hierarchicznej. 

Odpowiednio więc, napotykane przez polskie sądy problemy decyzyjne będą wymagały 

rozważenia nie z perspektywy reguł kolizyjnych, lecz reguł kształtujących sposób 

interpretacji. W przyjętym w niniejszej pracy rozumieniu wskazanych terminów powyższe 

założenie oznacza, że przedmiotem zainteresowania staną się wszystkie reguły wpływające na 

sposób wykładni780. 

W przeciwieństwie do reguł interpretacji rodzimych przepisów, które to reguły nie 

będąc przedmiotem kompleksowej regulacji, zostały pozostawione do wypracowania głównie 

domenie teorii prawa i orzecznictwu sądowemu781, reguły interpretacji umów 

międzynarodowych wyróżnia zasadnicza cecha – reguły te mają charakter (częściowo) 

skodyfikowany i normatywny. Poza ogólną regulacją art. 31-33 Konwencji wiedeńskiej 

pełniącą rolę lex generalis w zakresie interpretacji traktatów, poszczególne obszary i porządki 

w ramach prawa międzynarodowego cechuje, będące pokłosiem analizowanego już zjawiska 

fragmentacji prawa międzynarodowego, bardzo silne zróżnicowanie specyfiki wykładni. 

Ujęcie w ramach budowanego modelu przebiegu sądowej interpretacji norm pochodzących z 

różnych porządków prawnych wymaga zatem uchwycenia dwóch wskazanych wyżej 

elementów tj., po pierwsze, obowiązkowego charakteru reguł wykładni prawa 

międzynarodowego w porządku krajowym, i po drugie, wewnętrznego zróżnicowania 

wskazanych reguł w poszczególnych obszarach prawa międzynarodowego.  

Aplikacja proponowanych powyżej założeń w ramach ostatniego fragmentu modelu, 

odpowiadającego przebiegowi łącznej wykładni, powinna polegać na ustaleniu, w jakim 

stopniu w polskim porządku prawnym zróżnicowane międzynarodowoprawne reguły wykładni 

są przestrzegane, a w jakim stopniu akceptacji wskazanych reguł stawiane są bariery lub 

przeciwstawiane są im własne reguły. Odpowiedź na powyższe pytania wymaga udzielenia 

zarówno w odniesieniu do lex generalis reguł art. 31-33 Konwencji wiedeńskiej (2), jak i 

różnych postaci lex specialis (3). W obu tych zakresach konieczne będzie po pierwsze zbadanie 

w, jakim stopniu międzynarodowoprawne reguły interpretacyjne są respektowane przez polskie 

                                                             
780 Por. wyjaśnienie sposobu rozumienia zakresu odnośnych pojęć, s. 19-20. 
781 Reguły interpretacji o normatywnym charakterze, jako wynikające z obowiązującego prawa nakazy 

dokonywania wykładni w określony sposób, są znane także polskiemu prawu krajowemu. W tym kontekście 

można wskazać na reguły wykładni oświadczeń woli z art. 65 k.c. Reguły o wskazanym charakterze miewają także 

znacznie bardziej zawężony, ograniczony przedmiotwo zakres zastosowania (por. np. art. 385 § 2 zd. 2 k.c, art. 7a 

§ 1 k.p.a., art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. 

zm.). Zasady wypracowywane w orzecznictwie sądowym bardzo często wywodzone są w sposób pośredni z 

przepisów – jak ma to miejsce w przypadku dyrektywy wykładni prokonstytucyjnej (art. 8 Konstytucji) czy 

przychylnej prawu międzynarodowemu (art. 9 Konstytucji). 
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sądy, jak i obszarów zwiększonego ryzyka kolizji oraz – ostatecznie – zaproponowanie w 

ramach budowanego modelu sposobu działania, służącego harmonijnej łącznej interpretacji 

prawa polskiego, międzynarodowego i unijnego. 

 

 

2. Obowiązek uwzględniania międzynarodowoprawnych reguł interpretacji 

traktatów (lex generalis) 

 

A. Związanie regułami wykładni KWPT w sferze prawa międzynarodowego 

 

Odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu reguły wykładni art. 31-33 Konwencji 

wiedeńskiej są postrzegane jako wiążące z perspektywy polskiego sądu, wymaga w pierwszej 

kolejności oceny ich wiążącego charakteru w oryginalnym kontekście prawa 

międzynarodowego. Ustalenie, czy i w jakim zakresie reguły interpretacyjne KWPT wiążą w 

sferze prawa międzynarodowego ma dla szukanego modelu podstawowe znaczenie. 

Rozstrzygnięcie wskazanej kwestii stanowi niezbędny punkt wyjścia dalszych rozważań, 

zmierzających do sprawdzenia, w jakim stopniu reguły te respektowane są w polskim porządku 

prawnym. 

Mimo ostatecznej kodyfikacji w tekście Konwencji wiedeńskiej, przyjęcie wspólnych, 

wiążących reguł interpretacji traktatów było i w ograniczonym zakresie w dalszym ciągu 

pozostaje przedmiotem kontrowersji782. W toku prac kodyfikacyjnych nad tekstem Konwencji 

wiedeńskiej dyskutowana była sama zasadność regulacji sposobu interpretacji traktatów783. 

Wątpliwości w tym przedmiocie wyrażali m.in. dwaj pierwsi sprawozdawcy KPM ONZ784, 

wniosek o możliwości i potrzebie kodyfikacji reguł wykładni ostatecznie jednak przeważył785. 

W dyskusji dotyczącej istnienia wiążących reguł wykładni traktatów zwraca się uwagę, 

że na przeszkodzie tego rodzaju ujednolicenia stoją różnice kontekstów kulturowych w 

                                                             
782 G. Nolte, Introduction [w:] The Interpretation of International Law by Domestic Courts: Uniformity, Diversity, 

Convergence, red. H. P. Aust, G. Nolte, Oxford 2016, s. 3. 
783 M. Waibel, Principles of Treaty Interpretation. Developed for and Applied by National Courts? [w:] The 

Interpretation of International Law by Domestic Courts: Uniformity, Diversity, Convergence, red. H. P. Aust, G. 

Nolte, Oxford 2016, s. 10-13. 
784 Raport KPM ONZ dot. wpływu na interpretację traktatów, s. 218. 
785 Ibidem, s. 218, por także M. Frankowska, op. cit., s. 122-123. 
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poszczególnych państwach, w tym odmienności kultury prawnej786. Przeciwko kodyfikacji 

reguł interpretacji podnosi się także argument, iż metody wykładni z trudem poddają się 

systematyzacjom, ponieważ w znacznej mierze pozostają domeną logiki i intuicji, sama zaś 

interpretacja prawnicza przypomina raczej sztukę, niż naukę („is to some extent an art, not an 

exact science”)787. W konsekwencji pełne ujednolicenie metodologii interpretacji umów 

międzynarodowych nie wydaje się więc ani możliwe, ani pożądane.  

Nawet autorzy sceptyczni wobec idei wspólnej metodologii interpretacji umów 

międzynarodowych przez sądy krajowe wydają się jednak uznawać potrzebę przynajmniej 

minimalnej harmonizacji w tym zakresie788. W „anarchicznym” środowisku prawa 

międzynarodowego, w którym wykładni autentycznej dokonują same państwa, wspólne reguły 

zdają się stanowić jedyną formę ochrony przed instrumentalizacją interpretacji (złą wiarą), 

zapewniając jakiekolwiek ramy oceny jej wyników. Z tych powodów wiążący charakter zasad 

z art. 31-33 KWPT wydaje się nieodzownym warunkiem zachowania skuteczności prawa 

międzynarodowego. 

Jakim formalnym statusem w dzisiejszym prawie międzynarodowym dysponują reguły 

z art. 31-33 KWPT? Poza obowiązywaniem samej Konwencji wiedeńskiej, zbadania wymaga 

także umocowanie reguł wykładni w pozostałych źródłach prawa międzynarodowego, w 

szczególności w prawie zwyczajowym. Kwestia równoległego obowiązywania wyrażonych w 

31-33 KWPT reguł interpretacji traktatów w sferze prawa zwyczajowego zyskuje niebagatelne 

znaczenie, gdy weźmie się pod uwagę podmiotowy zakres obowiązywania Konwencji 

wiedeńskiej, tj. fakt, iż stronami KWPT pozostaje jedynie 116 państw, 15 państw podpisało, 

lecz nie ratyfikowało Konwencji, zaś 64 państwa nie są nawet jej sygnatariuszami. Stronami 

Konwencji nie pozostaje więc niemal 80 państw, w tym takie państwa jak Stany Zjednoczone, 

Indie, Francja czy Turcja789.  

Choć, jak wskazuje R. Kwiecień, brak powszechnej ratyfikacji ostatecznie mógłby – 

paradoksalnie – zwiększyć potencjał rozwoju reguł KWPT w drodze praktyki państw tworzącej 

                                                             
786 A. Nollkaemper, Grounds for the Application of International Rules of Interpretation in National Courts [w:] 

The Interpretation of International Law by Domestic Courts: Uniformity, Diversity, Convergence, red. H. P. Aust, 

G. Nolte, Oxford 2016 s. 34-36. 
787 Raport KPM ONZ dot. wpływu na interpretację traktatów , s. 218. 
788 E. Bjorge, ‘Contractual’ and ‘Statutory’ Treaty Interpretation in Domestic Courts? Convergence around the 

Vienna Rules [w:] The Interpretation of International Law by Domestic Courts: Uniformity, Diversity, 

Convergence, red. H. P. Aust, G. Nolte, Oxford 2016 s. 70-71. 
789 Informacje dotyczące stanu związania państw Konwencją Wiedeńską o Prawie Traktatów, zob. 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII1&chapter=23&Temp=mtdsg

3&clang=_en (ost. dostęp z dnia 15.01.2023). 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en
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i rozwijającej prawo zwyczajowej790, to jednocześnie niepewność co do treści reguł 

interpretacji obowiązujących w prawie zwyczajowym mogłaby znacząco ograniczać 

skuteczność wskazanych reguł. Brak zakotwiczenia reguł art. 31-33 KWPT w prawie 

zwyczajowym nie tylko uniemożliwiałby przeciwstawienie reguł interpretacji traktatów 

państwom niebędącym stronami KWPT, ale także ograniczałby ich skuteczność w wymiarze 

czasowym. Zgodnie z art. 4 Konwencji wiedeńskiej jej postanowienia znajdują zastosowanie 

jedynie do traktatów zawartych przez państwa po wejściu w życie Konwencji w stosunku do 

tych państw, co w przypadku Polski oznaczałoby możliwość posługiwania się regułami 31-33 

KWPT jedynie w odniesieniu do umów zawartych po dniu 1 sierpnia 1990 r.791. Wskazana 

kwestia, niedostrzegana dotąd w orzecznictwie polskich sądów792, może mieć zatem istotne 

implikacje dla zakresu związania regułami wykładni art. 31-33 KWPT. 

Złożony charakter zagadnienia umocowania reguł KWPT w prawie zwyczajowym 

wynika z faktu, iż jak się przyjmuje, treść reguł art. 31-33 KWPT nie stanowiła wyłącznie 

kodyfikacji, ale – przynajmniej częściowo – element progresywnego rozwoju prawa 

międzynarodowego793. Do ujednolicenia (dostosowania reguł zwyczajowych do treści norm 

konwencyjnych) mogło więc dojść także następczo wskutek praktyki stosowania Konwencji 

wiedeńskiej po jej wejściu w życie794. Taki scenariusz nie stanowi jednak konieczności. 

Powyższe oznacza, że treść reguł zwyczajowych i konwencyjnych nie musi być dzisiaj 

tożsama, co pozostaje nie bez znaczenia także z perspektywy sądów krajowych. 

Choć w doktrynie prawa międzynarodowego panuje rozbieżność co do proporcji 

postanowień KWPT mających charakter deklaratywny i prawotwórczy795, reguły art. 31-33 

                                                             
790 W tym kontekście autor zwraca uwagę na tzw. paradoks Baxtera, zob. R. Kwiecień, "Im więcej traktatu, tym 

mniej prawa"? Traktaty i zwyczaje a źródła formalne prawa międzynarodowego, PiP 2021, nr 9, s. 35-36. 
791 Por. W. Morawski, Zasady wykładni umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a konwencja wiedeńska o 

prawie traktatów, PP 2010, nr 4, s. 60. 
792 Jak zwraca uwagę A. Wyrozumska w praktyce polskich sądów kwestia ratyfikacji KWPT przez strony umowy 

nie była dotąd dostrzegana, zob. A. Wyrozumska, Poland [w:] International Law and Domestic Legal Systems, 
red. D. Shelton, Oxford 2011, s. 476. 
793 Tak w odniesieniu do pojęcia kontekstu traktatu A. Kozłowski, Interpretacja traktatu w świetle jego kontekstu, 

Warszawa 2002, s. 73. Na ten temat różnicy pomiędzy kodyfikacją a postępowym rozwojem w kontekście 

regulacji KWPT zob. także: R. Kwiecień, Kodyfikacja prawa traktatów, prawo traktatowe i prawo zwyczajowe a 

rozwój prawa międzynarodowego. W 50. rocznicę przyjęcia Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów [w:] 100 

lat polskiej praktyki traktatowej. Tom II. Studia i dokumenty, red. Zespół Departamentu Prawno-Traktatowego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, E. Borowska, J. Juchniewicz, J. Krawczyk-Grzesiowska, K. J. Marciniak, 

Warszawa 2020, s. 22 i nast. 
794 Odnośnie K. Wolfke, op. cit., s. 68 i nast. 
795 R. Kwiecień, "Im więcej traktatu…, s. 30. 
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KWPT postrzegane są obecnie jako część powszechnego prawa zwyczajowego796. Na takim 

stanowisku przynajmniej w odniesieniu do art. 31-32 KWPT stoi m.in. Międzynarodowy 

Trybunał Sprawiedliwości i inne sądy międzynarodowe797. W obecnym stanie rozwoju prawa 

międzynarodowego, można zatem przyjąć (wzruszalne) domniemanie, iż treść reguł 

interpretacji traktatów – niezależnie od związania Konwencją i chwili zawarcia traktatu – jest 

tożsama. Brak możliwości przeciwstawienia danemu państwu konkretnej reguły wymagałby w 

tej sytuacji wykazania bądź wykształcenia się zwyczaju regionalnego lub dwustronnego, bądź 

konsekwentnego sprzeciwu państwa wobec konkretnej zasady.  

Spośród tradycyjnych źródeł prawa międzynarodowego zasady interpretacji traktatów 

wydają się znajdować przynajmniej częściowe umocowanie także w zasadach ogólnych, o 

których mowa w art. 38 ust. 1 lit c Statutu MTS, a dokładniej w zasadzie dobrej wiary. Według 

rozumienia zasady dobrej wiary, którym posłużył się MTS w sprawie francuskich prób 

jądrowych: „Jedną z podstawowych zasad rządzących powstawaniem i wykonywaniem 

zobowiązań międzynarodowych, bez względu na ich źródło, jest zasada dobrej wiary. Wiara i 

zaufanie są niezbędne we współpracy międzynarodowej, w czasach gdy współpraca ta staje się 

coraz bardziej niezbędna”798. Zasada dobrej wiary w swojej treści odnosi się więc do sposobu 

realizacji przez państwa ich zobowiązań międzynarodowoprawnych. Jej zastosowanie w 

odniesieniu do sposobu interpretacji traktatów dodatkowo potwierdza wyraźne odesłanie w 

treści art. 31 ust. 1 KWPT, który regułę dobrej wiary wymienia na pierwszym miejscu, jeszcze 

przed wskazaniem na literalne brzmienie przepisu: („Traktat należy interpretować w dobrej 

wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem (…)”). Realizacji funkcji zasady dobrej wiary wydaje 

się służyć także wpisany do treści art. 31 KWPT kanon czynników, które należy wziąć pod 

uwagę poza językowym brzmieniem postanowień umowy (wspólny państwom przedmiot i cel 

traktatu, przejawy zgodnej praktyki państw, inne wiążące państwa zobowiązania 

międzynarodowoprawne). 

Choć wiążący względem państw, także w sferze prawa zwyczajowego a szczątkowo 

również zasad ogólnych, charakter reguł zawartych w art. 31-33 KWPT nie budzi dziś 

                                                             
796 R. Gardiner, Treaty Interpretation, Oxford 2017, s. 142; tak również A. Tzanakopoulos, Judicial Dialogue as 

a Means of Interpretation [w:] Interpretation of International Law by Domestic Courts: Uniformity, Diversity, 

Convergence, red. H. P. Aust, G. Nolte, Oxford 2016, s. 72-73. 
797 Wyrok MTS z 4.02. 2021, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates), Preliminary Objections, Judgment, ICJ Reports 2021, s. 

71, par 75. Wskazany pogląd jest podzielany w wypowiedziach m.in. organów rozstrzygających sporów WTO, 

ETPC, czy Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka, zob. Raport KPM ONZ dot. wpływu na 

interpretację traktatów, s. 18 i cytowane tam orzecznictwo. 
798 Tłumaczenie za: W. Czapliński. A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe…, s. 134. 
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wątpliwości, to odrębną kwestię stanowi związanie treścią wskazanych reguł sądów krajowych. 

Jak zwraca uwagę M. Waibel, choć brak jest dowodów wskazujących, by twórcy Konwencji 

wiedeńskiej wprost uwzględniali sądy krajowe jako adresatów dyrektyw interpretacyjnych, 

jednocześnie należy przyjąć, iż sądy te były brane pod uwagę w tym kontekście przynajmniej 

implicite799. Istniejący margines swobody w zakresie bezpośredniego związania sądów 

krajowych regułami Konwencji wiedeńskiej powoduje, iż kwestia ta w zróżnicowany sposób 

kształtuje się w poszczególnych państwach800.  

Wobec braku wspólnego, skonkretyzowanego standardu w tym zakresie na poziomie 

międzynarodowym dla ustalenia, czy i w jakim stopniu sądy krajowe pozostają związane 

międzynarodowoprawnymi regułami interpretacji, decydujące okazują się więc kontekst 

konstytucyjny i praktyka państwa. Zbadania wymaga zatem, w jaki sposób reguły interpretacji 

umów międzynarodowych są osadzone w polskim porządku prawnym. Odpowiedź na 

powyższe pytanie stanowi konieczny krok na drodze do realizacji przyjętego w ramach 

ostatniego fragmentu szukanego modelu założenia – zbadania, w jakim zakresie 

międzynarodowoprawne reguły wykładni są respektowane i jakie bariery napotykają. 

 

 

B. Związanie regułami wykładni KWPT z perspektywy polskiego porządku 

prawnego 

 

Czy reguły art. 31-33 KWPT postrzegane są jako wiążące z perspektywy polskiego 

sądu? Formalna pozycja reguł Konwencji wiedeńskiej w polskim porządku prawnym w pewnej 

mierze zależy od rozstrzygnięcia analizowanego już dylematu dotyczącego możliwości uznania 

umowy międzynarodowej za umowę ratyfikowaną za zgodą wyrażoną w ustawie z punktu 

widzenia art. 241 w zw. z art. 91 ust. 2 Konstytucji. W tym kontekście istotne staje się więc 

pytanie, czy materia regulowana KWPT „dotyczy spraw regulowanych ustawą” w rozumieniu 

art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji? Odpowiedź zależy od przyjętej uprzednio węższej lub szerszej 

interpretacji przesłanek art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5801.  

                                                             
799 M. Waibel, op. cit., s. 12-13. 
800 A. Nollkaemper, Grounds for the Application …, s. 35-36. 
801 Por. wyjaśnienie sposobu rozumienia zakresu odnośnych pojęć, s. 207 i nast. 
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Ustawa o umowach międzynarodowych i KWPT dotyczą – odpowiednio – 

wewnątrzkrajowych i międzynarodowoprawnych aspektów zawierania, wykonywania i 

wypowiadania traktatów. Materia KWPT i ustawy w praktyce okazuje się jednak trudna do 

rozdzielenia. Przejawem powyższego są m.in. wzajemne odesłania w przepisach KWPT do 

prawa krajowego (m.in. art. 7 ust. 2, art. 46 KWPT802) oraz w ustawie o umowach 

międzynarodowych do norm tegoż prawa w tym do samej KWPT (m.in. art. 2 pkt 3, art. 22 ust. 

1 in fine ustawy803). Normy KWPT jednocześnie określają moment wejścia w życie wszystkich 

traktatów (art. 24 KWPT) i kształtują sposób ich interpretacji (art. 31-33 KWPT). Pełniąc rolę 

quasi-konstytucji w obszarze prawa traktatów, Konwencja Wiedeńska określa więc sposób 

oddziaływania wszystkich umów międzynarodowych „dotyczących spraw regulowanych 

ustawą” (art. 89 ust. 1 pkt 5) i wpływających na prawa i obowiązki jednostki (art. 89 ust. 1 pkt 

2), co przemawia za objęciem jej zakresem dokonanej na podstawie art. 241 ust. 1 Konstytucji 

reklasyfikacji. Niezależnie od powyższej kwalifikacji, status Konwencji wiedeńskiej jako 

części „wiążącego prawa międzynarodowego” na podstawie art. 9 Konstytucji gwarantuje 

regułom 31-33 KWPT obligatoryjny wpływ na wykładnię przepisów krajowych. 

Oceniając status reguł 31-33 KWPT w polskim porządku prawnym, należy przyjrzeć 

się ewentualności odmowy ich zastosowania z powodu kolizji. Kolizja pomiędzy regułami 

interpretacyjnymi z 31-33 KWPT a przepisem ustawy wydaje się mało prawdopodobna ze 

względu na zakres reguł Konwencji wiedeńskiej, które określają sposób interpretacji 

postanowień traktatów. Ewentualna sprzeczność z przepisami ustawy, jak się wydaje, nie 

dotyczyłaby więc samych reguł art. 31-33 KWPT, ale raczej interpretowanych zgodnie z 

konwencyjnymi regułami postanowień odpowiednich umów międzynarodowych804. W 

                                                             
802 W tym kontekście Art. 7 ust. 2 KPWT odsyła do norm prawa krajowego określających osoby reprezentujące 

państwo, w tym w zakresie czynności związanych z zawieraniem umów międzynarodowych. Przepis art 46 KPWT 

odsyła natomiast do podstawowych norm prawa krajowego dotyczących kompetencji do zawierania traktatów. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 KWPT państwo nie może powoływać się na to, że jego zgoda na związanie się traktatem 

jest nieważna, ponieważ została wyrażona z pogwałceniem postanowienia jego prawa wewnętrznego dotyczącego 

kompetencji do zawierania traktatów, chyba że to pogwałcenie było oczywiste i dotyczyło normy jego prawa 

wewnętrznego o zasadniczym znaczeniu. 
803 Stosownie do treści art. 2 pkt 3 ustawy związanie umową międzynarodową obejmuje wszelkie czynności 

przewidziane w prawie międzynarodowym, a w szczególności w Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, 
sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. poz. 439), w wyniku których Rzeczpospolita 

Polska staje się stroną tej umowy. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy utrata mocy obowiązującej umowy 

międzynarodowej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej następuje w sposób przewidziany w umowie 

międzynarodowej, w szczególności na skutek jej wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, albo w inny sposób 

dopuszczony przez prawo międzynarodowe. 
804 Do rzadkich przypadków przepisów, jak się zdaje można zaliczyć art. 6 ustawy o języku polskim, zgodnie z 

którym umowy międzynarodowe zawierane przez Rzeczpospolitą Polską powinny mieć polską wersję językową, 

stanowiącą podstawę wykładni, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, tak: ustawa z dnia 7 października 

1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672). W określonych sytuacjach nakazowi określonej 

interpretacji postanowień umowy mógłby zostać przeciwstawiony przepis art. 8 kodeksu postępowania karnego 
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związku z umocowaniem obowiązku przestrzegania reguł art. 31-33 Konwencji wiedeńskiej w 

art. 9 i 91 Konstytucji – z formalnego punktu widzenia – ograniczenia w respektowaniu 

analizowanych zasad mogłyby wynikać jedynie z innych norm Konstytucji, których 

autonomiczne rozumienie nie pozwalałoby na usunięcie kolizji na drodze wykładni przychylnej 

prawu międzynarodowemu. Kluczowe znaczenie dla zapewnienia realizacji wiążących reguł 

wykładni art. 31-33 KWPT zyskuje więc sposób rozumienia norm konstytucyjnych.  

Silny formalny status reguł interpretacyjnych Konwencji wiedeńskiej idzie w parze z 

przynajmniej deklaratywną akceptacją ich wiążącego charakteru. Stanowisko wskazujące na 

związanie polskich sądów regułami wykładni KWPT jest wyrażane przez przedstawicieli 

polskiej doktryny prawa konstytucyjnego805, międzynarodowego806, jak i teorii prawa807. Jak 

się wydaje, w polskiej literaturze nie funkcjonuje przy tym pogląd opozycyjny, który wprost 

odrzucałby stosowanie reguł 31-33 KWPT przez sądy. Konieczność uwzględniania przez 

polskie sądy dyrektyw interpretacyjnych wynikających z Konwencji wiedeńskiej jest silnie 

ugruntowana także w samym orzecznictwie sądów808. Potrzebę autonomicznej interpretacji 

umów międzynarodowych w klarowny sposób wyraził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu 

postanowienia z dnia 1 grudnia 1999 r., w sprawie I CKN 992/99 w kontekście wykładni 

postanowień Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za 

granicę809. Jak wskazał SN, Konwencja: „(…) jako umowa międzynarodowa podlega wykładni 

autonomicznej. Zrozumiałe, że urzeczywistnienie jej założeń wymaga możliwie jednolitej 

interpretacji jej postanowień we wszystkich państwach, które są nią związane.”810. 

                                                             
wyrażający zasadę samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego, zgodnie z którą sąd ten rozstrzyga samodzielnie 
zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu. W tym kontekście 

zob. M. Wąsek-Wiaderek, op. cit., s. 267. 
805 Zob. M. Masternak-Kubiak, Przestrzeganie prawa…, s. 230 i nast. 
806 Por. A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe …, s. 332. 
807 Według B. Liżewskiego zawarte w KWPT reguły interpretacyjne wiążą sędziego krajowego w takim zakresie, 

w jakim przepisy umów międzynarodowych są źródłem rekonstrukcji normy B. Liżewski, Prawo międzynarodowe 

…, s. 48 i 58; L. Leszczyński, Zagadnienia teorii…, s. 180. 
808 Por. m.in. uchwała SN(7) z 23.06.1992 r., I KZP 20/92, OSNKW 1992, nr 9-10, poz. 59; wyrok WSA w 

Warszawie z 5.11.2004 r., II SA 3598/03, LEX nr 718153; uchwała SN z 19.02.2003 r., I KZP 47/02, OSNKW 

2003, nr 3-4, poz. 22; wyrok WSA w Białymstoku z 3.09.2004 r., I SA/Bk 206/04, LEX nr 290471; postanowienie 

SN z 31.03.1999 r., I CKN 23/99, OSNC 1999, nr 11, poz. 188; postanowienie SN z 26.05.2004 r., V KK 67/04, 
LEX nr 109508; wyrok NSA z 1.09.2020 r., II GSK 454/20, LEX nr 3061703; postanowienie SN z 1.12.1999 r., I 

CKN 992/99, OSNC 2000, nr 6, poz. 111; wyrok NSA z 12.12.2008 r., I OSK 538/08, LEX nr 526648. Jedną z 

bardziej kompleksowych wypowiedzi dotyczących obowiązku polskich sądów interpretacji umów 

międzynarodowych zgodnie z regułami Konwencji Wiedeńskiej stanowi uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego 

w sprawie III UZP 9/18 dotyczącej wykładni umowy dwustronnej zawartej pomiędzy RP a Stanami 

Zjednoczonymi dotyczącej zabezpieczenia społecznego uchwała SN(7) z 23.05.2019 r., III UZP 9/18, OSNP 2020, 

nr 1, poz. 6. 
809 Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 

października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 z późn. zm.). 
810 Postanowienie SN z 1.12.1999 r., I CKN 992/99, OSNC 2000, nr 6, poz. 111. 
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Powyższa konkluzja – fakt, iż związanie polskich sądów regułami Konwencji 

wiedeńskiej jest zasadniczo niekwestionowany – ma kluczowe znaczenie dla szukanego 

modelu i dalszych rozważań niniejszego rozdziału. Skoro reguły art. 31-33 KWPT postrzegane 

są jako wiążące z perspektywy polskich sądów, zbadania wymagają ewentualne ograniczenia 

wskazanego obowiązku. Jakiego rodzaju przeszkody może napotykać recepcja wskazanych 

reguł w orzecznictwie polskich sądów? 

Barierę dla sądowej recepcji reguł art. 31-33 KWPT stanowi sytuacja, w której 

autonomiczna interpretacja umowy międzynarodowej w rozumieniu I CKN 992/99 stałaby w 

sprzeczności z – także autonomiczną – interpretacją normy konstytucyjnej. Uwagi wymaga w 

tym kontekście ugruntowana w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (notabene 

występująca niezależnie także w prawie międzynarodowym w tym unijnym811) koncepcja pojęć 

autonomicznych812. W przedmiotowej koncepcji treść pojęć ukształtowana w procesie 

interpretacji Konstytucji813, z uwagi na nadrzędność ustawy zasadniczej w systemie prawa, nie 

może być już modyfikowana w toku interpretacji, powinna natomiast narzucać kierunek 

wykładni innych aktów normatywnych. Granicę wynikającą z formalnego statusu reguł 

Konwencji wiedeńskiej może zatem stanowić sposób rozumienia norm konstytucyjnych – ich 

przyjazna lub nieprzychylna prawu międzynarodowemu wykładnia. 

Ilustrację sytuacji, w której przyjęta interpretacja norm konstytucyjnych nie staje na 

przeszkodzie respektowaniu międzynarodowoprawnych reguł interpretacji, stanowi kwestia 

oceny samowykonalności postanowień umów międzynarodowych, określona wcześniej jako 

materialny aspekt dopuszczalności bezpośredniego stosowania. Jak przyjął Sąd Najwyższy w 

uchwale o sygn. III UZP 9/18, stwierdzenie, czy postanowienie traktatu spełniania przesłanki 

samowykonalności (jasności, precyzji i bezwarunkowego charakteru), wymaga oceny z punktu 

widzenia reguł art. 31-33 KWPT814. Jednocześnie przesłanki samowykonalności znajdują 

                                                             
811 Koncepcja pojęć autonomicznych występuje niejako niezależnie zarówno w orzecznictwie polskiego Trybunału 

Konstytucyjnego, klasycznym prawie międzynarodowym, jak i w orzecznictwie ETPC i TSUE T. Stawecki, 

Koncepcja autonomicznej wykładni pojęć konstytucyjnych: od praktyki do teorii [w:] Wykładnia Konstytucji. 

Inspiracje, teorie, argumenty, red. T. Stawecki, J. Winczorek Warszawa 2014, s. 243-257. 
812 Jak wskazuje TK: „Rozwijając dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału, należy podkreślić, że pojęcia 

konstytucyjne mają charakter autonomiczny wobec obowiązującego ustawodawstwa. Oznacza to, że znaczenie 

poszczególnych terminów przyjęte w ustawach nie może przesądzać o sposobie interpretacji przepisów 

konstytucyjnych, w przeciwnym wypadku gwarancje konstytucyjne utraciłyby jakikolwiek sens. Punktem wyjścia 

dla wykładni konstytucji jest ukształtowane historycznie i ustalone w doktrynie prawa rozumienie terminów 

użytych w tekście tego aktu prawnego”, wyrok TK z 14.03.2000 r., P 5/99, OTK 2000, nr 2, poz. 60; wyrok TK z 

10.05.2000 r., K 21/99, OTK 2000, nr 4, poz. 109; Wyrok TK z 23.09.2003 r., K 20/02, OTK-A 2003, nr 7, poz. 

76. 
813 S. Wronkowska, op. cit., s. 14-15. 
814 Uchwała SN(7) z 23.05.2019 r., III UZP 9/18, OSNP 2020, nr 1, poz. 6. 
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swoje odzwierciedlenie w przepisach Konstytucji – w odniesieniu do umów 

międzynarodowych w zwrocie konstytuującym wyjątek od zasady bezpośredniego stosowania 

umów ratyfikowanych – „chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy” (art. 91 

ust. 1 Konstytucji). 

Mimo uregulowania kwestii samowykonalności postanowień umów 

międzynarodowych w tekście Konstytucji815, kryteriom z art. 91 ust. 2 i 3 Konstytucji czy to w 

orzecznictwie TK816, sądów powszechnych czy doktrynie817, nie nadano jednak swoistego 

znaczenia odmiennego od przyjętego w prawie międzynarodowym. Przeciwnie, stosowane w 

polskim porządku prawnym rozumienie przesłanek bezpośredniego stosowania nie wydaje się 

odbiegać od pierwowzoru wywodzonego z orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów 

Zjednoczonych sprawy Foster & Elam v. Neilson818 oraz opinii doradczej STSM w sprawie 

jurysdykcji sądów gdańskich819. 

Przykład otwarcia na międzynarodowoprawne reguły interpretacyjne stanowi sposób 

rozumienia przesłanek samowykonalności przyjęty w wypowiedziach SN i NSA820. W tym 

                                                             
815 W tym kontekście na drodze uwzględnienia wymagań formułowanych przez prawo międzynarodowe mogłoby 
stanąć swoiste rozumienie przesłanek samowykonalności. Do kryteriów samowykonalności Konstytucja z 1997 r. 

odwołuje się jedynie w treści art. 91 ust.1, zgodnie z którym ratyfikowana umowa międzynarodowa spełniająca 

kryteria formalne podlega bezpośredniemu stosowaniu „chyba, że jej stosowanie jest uzależnione od wydania 

ustawy”. O możliwości bezpośredniego stosowania wprost przesądzono także w odniesieniu do prawa wtórnego 

organizacji międzynarodowych, odsyłając w tym zakresie do treści umowy konstytuującej daną organizację 

międzynarodową (art. 91 ust. 3 Konstytucji). 
816 Jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji z 1997 r. Trybunał charakteryzował przymiot samowykonalności 

w sposób ogólny, wskazując, iż przysługuje on tylko niektórym postanowieniom umów międzynarodowych w 

tym konwencjom dotyczącym praw człowieka, czy niektórym konwencjom z zakresu międzynarodowego prawa 

pracy, uchwała TK z 30.11.1994 r., W 10/94, OTK 1994, nr 2, poz. 48. Orzecznictwo TK odwołujące się do treści 

art. 91 Konstytucji nie zawierało żadnych wypowiedzi wskazujących na autonomiczne rozumienie kryteriów 
samowykonalności w kontekście stosowania prawa, zob.: postanowienie TK z 21.05.2013 r., K 11/13, OTK-A 

2013, nr 4, poz. 52; wyrok TK z 9.07.2009 r., SK 48/05, OTK-A 2009, nr 7, poz. 108; postanowienie TK z 

17.10.2018 r., SK 11/17, OTK-A 2018, nr 61; wyrok TK z 18.02.2003 r., K 24/02, OTK-A 2003, nr 2, poz. 11; 

wyrok TK z 30.07.2014 r., K 23/11, OTK-A 2014, nr 7, poz. 80; wyrok TK z 16.12.2014 r., U 2/14, OTK-A 2014, 

nr 11, poz. 119; wyrok TK z 31.01.2005 r., P 9/04, OTK-A 2005, nr 1, poz. 9; wyrok TK z 19.12.2002 r., K 33/02, 

OTK-A 2002, nr 7, poz. 97; wyrok TK z 11.05.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49; wyrok TK z 

24.11.2010 r., K 32/09, OTK-A 2010, nr 9, poz. 108. 
817 Kryteria samowykonalności we względnie jednolity sposób ujmowane są także w polskiej. Według K. 

Skubiszewskiego samowykonalność postanowienia umowy wymaga niezależności zastosowania od prawa 

krajowego oraz struktury postanowienia, które umożliwia takie stosowanie, K. Skubiszewski, Stosowanie i 

przestrzeganie prawa międzynarodowego w państwie, PiP, 1984 z. 8, s. 21. 
818 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, styczeń 1829, Foster & Elam v. Neilson, 27 U.S. 253 (1829) 
819 Jak się przyjmuje bezpośrednie zastosowanie postanowień umowy wymaga oceny struktury i właściwości 

konkretnego postanowienia – jego jasności, precyzyjności, kompletności sformułowań. Na tak strukturę 

analizowanego przepisu zdaniem SN w sprawie III UZP 9/18 „(…) składa się co najmniej jego normatywna treść, 

adresat określonego w umowie obowiązku prawnego oraz podmiot prawa odpowiadającego treści obowiązku.” 

Treść kryteriów samowykonalności „Norma umowy międzynarodowej może być uznana za bezpośrednio 

stosowalną, czyli samowykonalną, gdy jej postanowienia są na tyle jasne, precyzyjne i bezwarunkowe, że na jej 

podstawie jest możliwe określenie wszystkich elementów normatywnych, od których zależy zastosowanie 

określonych postanowień umowy.”, wyrok SO w Bielsku-Białej z 25.04.2017 r., VI Pa 91/16, LEX nr 2385477. 
820 Por. wyrok NSA(7w) z 8.02.2006 r., II GSK 54/05, ONSAiWSA 2006, nr 4, poz. 96. 
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zakresie można wskazać na dokonaną przez sądy administracyjne ocenę samowykonalności art. 

33 TRIPS. Jak uznał NSA, kompletność postanowienia umowy powinna być oceniana w 

wymiarze konkretnym i jedynie w zakresie wymaganym do rozstrzygnięcia821. WSA w 

Warszawie przyjął natomiast, iż przesłankę zupełności normy traktatowej należy odnosić 

jedynie do treści normy prawa międzynarodowego, a nie wszystkich aspektów wymaganych 

dla jej realizacji822. Zastosowana przez sądy administracyjne wykładnia unikała więc 

zawężającego sposobu rozumienia przesłanek samowykonalności, ograniczającego możliwość 

bezpośredniego stosowania postanowień traktatów. Analizowane stanowisko doktryny, sądów 

i Trybunału Konstytucyjnego w kwestii przesłanek samowykonalności należy traktować 

właśnie jako przejaw pożądanej z perspektywy szukanego modelu przyjaznej prawu 

międzynarodowemu wykładni normy konstytucyjnej, minimalizującej ryzyko wystąpienia 

nieusuwalnej międzysystemowej sprzeczności. 

Wychodząc poza kontekst umów międzynarodowych, inny przykład dylematu 

przychylnej prawu międzynarodowemu lub bardziej zachowawczej wykładni, stanowi, 

ujawniająca się w sytuacjach kolizji, kwestia hierarchii źródeł prawa. Jak zwraca uwagę W. 

Czapliński regulacja konstytucyjna, włączając w to art. 9 Konstytucji, nie wskazuje na miejsce 

pozaumownych źródeł prawa międzynarodowego w krajowej hierarchii źródeł prawa823. Art. 

91 ust. 2 i 3 przyznają pierwszeństwo przed ustawą jedynie umowom ratyfikowanym za zgodą 

wyrażoną w ustawie. Również przepis art. 188 Konstytucji określający zakres kognicji TK nie 

wspomina o innych niż umowy ratyfikowane źródłach prawa międzynarodowego. W 

powyższej sytuacji prostą konsekwencją zastosowania argumentu a contrario byłoby więc 

uznanie, iż pozostałe źródła prawa międzynarodowego mają charakter podustawowy lub w 

najlepszym razie zrównany z ustawą. Szereg argumentów przemawia jednak za odmienną 

                                                             
821 Ibidem. Do podobnych wniosków doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: „Aby 

postanowienie umowy międzynarodowej mogło być uznane za normę samo wykonalną musi spełniać (…) 

warunek materialny którym jest wymaganie kompletności normy umożliwiającej stosowanie bez konieczności 

dodatkowej implementacji. Musi to być zatem takie postanowienie na podstawie którego sąd czy inny organ może 

dokonać rozstrzygnięcia sporu. Tymczasem postanowienia zawarte w (...) stanowią formę propozycji które 

powinny być uregulowane w systemach krajowych w drodze UZP czy też ustaw, uzgodnień co wynika wprost 
treści ostatniego akapitu art. 4 (...).”,wyrok SO w Bielsku-Białej z 25.04.2017 r., VI Pa 91/16, LEX nr 2385477. 
822 Jak przyjął WSA w Warszawie: „Przepis art. 33 Porozumienia TRIPS (…) nie wymaga dopełnienia ze strony 

prawa krajowego, ponieważ już na podstawie tego przepisu można ustalić, jak długo trwa patent, jeżeli w prawie 

krajowym nie wprowadzono dłuższej ochrony tego uprawnienia. To norma prawa międzynarodowego ma być 

zupełna, a nie cała materia, której norma dotyczy, ma być uregulowana w sposób zupełny w prawie 

międzynarodowym i w prawie krajowym. Trudno zresztą wymagać, aby Porozumienie TRIPS zawierało 

uregulowania procesowe, ustalające zasady stosowania norm w nim zawartych w porządku krajowym. Nie jest 

więc dopuszczalna ocena zupełności normy prawa międzynarodowego poprzez ocenę zupełności stanu prawa 

krajowego.(…)”, wyrok WSA w Warszawie z 5.11.2004 r., II SA 3598/03, LEX nr 718153. 
823 W. Czapliński, Postępowanie cywilne …, s. 573. 
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interpretacją, przyznającą wszystkich normom prawa międzynarodowego status 

ponadustawowy. W tym kontekście zwraca uwagę „twardy” normatywny charakter obowiązku 

z art. 9 Konstytucji, dotyczący lege non distinguente wszystkich źródeł prawa 

międzynarodowego, posiadający hierarchicznie najwyższy walor. Oba kierunki interpretacji 

wydają się prima facie możliwe a wybór pomiędzy nimi, w znacznej mierze, zależy od 

przyjętych ogólnych założeń dotyczących charakteru relacji między porządkami prawnymi824.  

Poza kwestią ewentualnej kolizji z normami Konstytucji (ich autonomiczną i 

nieprzychylną prawu międzynarodowemu wykładnią) zbadania wymaga, na ile polskie sądy 

faktycznie stosują reguły art. 31-33 KWPT. Bariery dla realizacji założeń modelu mogą mieć 

bowiem charakter nie tylko formalny, ale także faktyczny – związany z rzeczywistą recepcją 

odnośnych reguł w praktyce polskich sądów.  

Mimo generalnej akceptacji waloru reguł wykładni Konwencji wiedeńskiej, 

jednoznaczna ocena okazuje się trudna. Choć brak jest wypowiedzi orzeczniczych wprost 

negujących zastosowanie reguł Konwencji wiedeńskiej, można wskazać na tendencje 

prowadzące do rzeczywistej negacji wskazanych reguł. Przykład interpretacji de facto 

ograniczającej znaczenie międzynarodowoprawnych reguł interpretacji stanowi fragment 

uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego w sprawie II UK 53/17. Jak przyjął SN wykładnia 

umowy powinna być jasna i trwała, i z tego względu oparta na literalnym brzmieniu jej 

postanowień, zaś: „(…) stosowanie reguł interpretacji umów wedle Konwencji wiedeńskiej o 

prawie traktatów z 23 maja 1969 r. (art. 31 i nast.) jest zawsze tylko odpowiednie (adekwatne) 

do przedmiotu regulacji umowy, gdyż reguły te mają walor uniwersalny i odnoszą się do 

różnych umów Państw (Stron umów), natomiast w tej sprawie Umowa obejmuje specjalny 

przedmiot regulacji.”825. Akceptacja powyższego stanowiska Sądu Najwyższego, który to sąd 

nie wskazał żadnych podstaw (warunków) dla tego rodzaju odstępstwa od reguł KWPT, poza 

własną oceną ich adekwatności w konkretnym przypadku826, oznaczałaby faktyczne 

zanegowanie wiążącego charakteru reguł art. 31-33 KWPT i autonomii interpretacyjnej prawa 

międzynarodowego. 

                                                             
824 Powyższą kwestię celowo pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Taka decyzja podyktowana jest przyjętym w 

niniejszym rozdziale założeniem, polegającym na przeniesieniu ciężaru analizy z momentu rozstrzygania kolizji 

na interakcję reguł wykładni. 
825 Wyrok SN z 12.04.2018 r., II UK 53/17, LEX nr 2490921. 
826 Akceptacja przyjętej w cytowanym wyroku formuły „tylko odpowiedniego” zastosowania reguł 

interpretacyjnych Konwencji wiedeńskiej wydaje się tym bardziej nieprzekonująca, iż wysunięte przez SN 

wnioski z powodzeniem można z powodzeniem potraktować jako oparte właśnie na interpretacji celu i przedmiotu 

umowy (art. 31 ust. 1 KWPT), prowadzące do przełamania literalnego brzmienia postanowień umowy.  
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Stanowisko wyrażone w wyroku w sprawie II UK 53/17 wydaje się przy tym wpisywać 

w szerszy trend dokonywania przez sądy wykładni norm międzynarodowoprawnych przy 

wykorzystaniu reguł stosowanych do przepisów krajowych. Tendencja ta przypomina, 

analizowane przez M. Cichomską w kontekście prawa prywatnego międzynarodowego, 

zjawisko „nacjonalizowania spraw cywilnych”, przejawiającego się m.in. odmową stosowania 

przez sądy prawa obcego, motywowaną nieuzasadnionym przyjęciem zbieżności treści norm 

obu porządków prawnych (prawa własnego i obcego)827. Analogicznie „nacjonalizowanie 

interpretacji” polegałoby więc na przyjmowaniu przez sądy założenia tożsamości krajowych i 

międzynarodowoprawnych reguł interpretacji. Taki sposób działania stanowiłby zasadniczą – 

faktyczną – barierę dla recepcji reguł wykładni KWPT oraz przeszkodę w realizacji założeń 

szukanego modelu. Ocena ewentualnego ryzyka, z którym może wiązać się „nacjonalizowanie 

interpretacji”, wymaga zatem porównania treści stosowanych do przepisów krajowych i 

międzynarodowoprawnych – wynikających z art. 31-33 KWPT reguł interpretacji. 

 

 

C. Międzynarodowoprawne a krajowe reguły wykładni 

 

Jak już wspomniano, w polskim porządku prawnym reguły wykładni przepisów 

krajowych nie zostały, jak ma to miejsce na gruncie Konwencji wiedeńskiej, w bezpośredni 

sposób uregulowane. W efekcie powyższego obszar ten zagospodarowały teoria prawa i 

orzecznictwo sądowe. Spośród dwóch najbardziej wpływowych, tradycyjnie 

przeciwstawianych sobie w literaturze polskiej analitycznych koncepcji interpretacji prawnej – 

klaryfikacyjnej i derywacyjnej, dla wyzwań pluralizmu prawnego znacznie bardziej adekwatna 

wydaje się druga z nich. W syntetycznym i uproszczonym ujęciu, różnica między 

wymienionymi koncepcjami polega na tym, że podczas gdy na gruncie koncepcji 

klaryfikacyjnej, interpretacja prawa sprowadzana jest do ustalania znaczenia zawartych w 

przepisach wyrażeń językowych, w sytuacji, gdy ich sens pozostawia wątpliwości828, w 

                                                             
827 W tym kontekście autorka wymienia takie elementy jak: „(a) niedostateczna „kolizyjnoprawna wrażliwość” 

sądów – przeoczanie elementu obcego sprawy prowadzące do pominięcia rozstrzygnięcia kolizyjnoprawnego i 

bezpośredniego stosowania prawa krajowego (b) nierozstrzygnięcie przez sąd kwestii kolizyjnoprawnej z powodu 

uznania kongruencji (tożsamości) porządków prawnych”, M. Cichomska, Wybór prawa w postępowaniu 

cywilnym, Warszawa 2015, s. 297-298. 
828 Z. Pulka, Klaryfikacyjna koncepcja wykładni [w:] Wprowadzenie do nauk prawnych Leksykon tematyczny, red. 

A. Bator, Warszawa 2010, s. 259-261. 
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koncepcji derywacyjnej sam proces wykładni wymaga sięgnięcia po wszystkie dostępne 

dyrektywy interpretacyjne829. 

Posługując się pewnym uogólnieniem, można założyć, iż zastosowanie krajowych reguł 

wykładni najczęściej będzie oznaczało zastosowanie, cieszącej się w dalszym ciągu silną 

pozycją w orzecznictwie sądów, klaryfikacyjnej koncepcji wykładni, za której główny 

wyróżnik można uznać między innymi preferowanie wykładni językowej830. Ponadto 

większym stopniem akceptacji wydaje się cieszyć wykładnia statyczna przepisów, bazująca na 

intencji historycznego prawodawcy. Według B. Banaszaka w ramach interpretacji umów 

międzynarodowych wystarczające jest powołanie ich literalnego brzmienia, zgodnie z 

maksymą clara non sunt interpretanda pozostałe metody wykładni mogą zyskać znaczenie 

jedynie w przypadku niejasności831.  

Ów prymat wykładni językowej znajduje szerokie odzwierciedlenie w orzecznictwie 

Sądu Najwyższego. W sprawie I KZP 20/92 Sąd Najwyższy położył nacisk na 

niedopuszczalność interpretacji normotwórczej umów międzynarodowych oraz 

modyfikowania wyników językowej wykładni umowy w oparciu o sformułowania preambuły. 

Jak wskazał SN :„Użyte w umowie wyrazy i zwroty powinny być rozumiane tak, jak wynika 

to z ich normalnego znaczenia. Wymowę szczególną, co nie oznacza, że odmienną, można 

postanowieniom umowy nadawać tylko wtedy, gdy została wyraźnie ustalona i była zgodna z 

zamiarem umawiających się (…)”832. Analogiczne podejście, jak się wydaje, towarzyszyło 

Sądowi Najwyższemu w sprawie I KZP 47/02. Dokonując interpretacji umowy ekstradycyjnej 

                                                             
829 Ustalenie znaczenia – klaryfikacja – stanowi w tym ujęciu dopiero zwieńczenie procesu wykładni. Powyższe 
cechy koncepcji derywacyjnej uznawane są za decydujące o jej przewadze zarówno w kontekście stosowania 

prawa międzynarodowego, jak i unijnego A. Bator mówi o konceptualnej absorpcji koncepcji klaryfikacyjnej 

przez koncepcję derywacyjną, zob. A. Bator, O adekwatności założeń …, s. 14. 
830 Z. Pulka, Klaryfikacyjna koncepcja …, s. 260. 
831 „(…) wystarczy tu więc zwykłe powołanie ich brzmienia i nie jest konieczne wskazanie rozumienia przepisu 

w orzecznictwie sądowym, czy w nauce prawa. Nie można w tym przypadku zapomnieć o jednej z podstawowych 

zasad naszej cywilizacji prawniczej – clara non sunt interpretanda. Dla ustalenia treści normy umowy 

międzynarodowej podstawowe znaczenie ma wykładnia językowa. Trybunał Konstytucyjny właśnie ją uznaje za 

pierwszoplanową. Wykładnia językowa mogłaby zostać odrzucona, gdyby nie dała jednoznacznego efektu i 

wówczas zaistniałaby konieczność posłużenia się inną metodą wykładni. Należy jednak od niej zacząć i jej 

zastosowanie spycha inne metody wykładni (np. wykładnię celowościową) na dalszy plan wtedy, gdy właśnie ona 
umożliwia nadanie jednoznacznej treści zwrotom mającym istotne znaczenie dla danej sprawy.” B. Banaszak, 

Komentarz do art. 91 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 535. 
832 W dalszej części Sąd Najwyższy skonstatował, iż określenie znaczenia, jakie należy przypisywać użytym w 

postanowieniach umowy wyrazom w danym kontekście w świetle przedmiotu regulacji i celu umowy nie może 

polegać na modyfikowaniu tego znaczenia przez nawiązanie do treści preambuły umowy, zawierającej ogólne 

określenie motywów, jakimi kierują się strony, i do zamierzonego celu umowy. Natomiast jeżeli w przekonaniu 

podmiotu dokonującego interpretacji umowy zawarte w niej postanowienia nie w pełni realizują cel i motywy 

przytoczone we wstępie, to nadawanie konkretnym, mającym jednoznaczną wymowę rozwiązaniom prawnym 

innej treści, nie jest w procesie wykładni dopuszczalne, tak: uchwała SN(7) z 23.06.1992 r., I KZP 20/92, OSNKW 

1992, nr 9-10, poz. 59. 
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zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Australią Sąd Najwyższy, mimo nominalnego 

przywołania reguł wykładni art. 31 i 32 Konwencji Wiedeńskiej, poprzestał na obszernym 

sięgnięciu do dyrektyw wykładni językowej bazującej na poglądach rodzimej teorii prawa833, 

nie odnosząc się do w żaden sposób do pozostałych wymienionych w treści art. 31, czy 32 

KWPT elementów.  

Rozważenia wymaga dopuszczalność tego rodzaju zabiegów z punktu widzenia treści 

reguł art. 31-33 KWPT oraz ustalenie, jakiego rodzaju ryzyko (ewentualnie) może wiązać z 

zastosowaniem powyższego podejścia do interpretacji umów międzynarodowych. Zestawienie, 

z jednej strony – prymatu wykładni językowej, z drugiej zaś – treści reguł Konwencji 

wiedeńskiej pozwoli ocenić jakiego rodzaju ryzyka – ewentualnie – może generować zjawisko 

„nacjonalizowania interpretacji. W jaki sposób założenia koncepcji klaryfikacyjnej przekładają 

się na, pożądaną z punktu widzenia modelu, rzeczywistą recepcję międzynarodowoprawnych 

reguł wykładni w praktyce polskich sądów?  

Mimo iż oparcie się jedynie na językowej wykładni umowy, niejednokrotnie, nie tylko 

okaże się wystarczające dla zapewnienia jej efektywności, co wręcz pozwoli zapobiec 

interpretacji w złej wierze, to nie sposób nie zauważyć, że poprzestanie na właściwym dla 

koncepcji klaryfikacyjnej rozumieniu maksymy clara non sunt interpretanda nie uwzględnia, 

literalnej treści reguły art. 31 KWPT. Charakter ogólnej reguły interpretacji określa się jako 

kombinowany i wieloetapowy834. Jak dostrzegł Sąd Najwyższy w sprawie III UZP 9/18, ogólna 

reguła interpretacji z art. 31 KWPT nie zakłada hierarchii metod interpretacji, nie pozwala także 

na ich stosowanie w izolacji, a przeciwnie – wymaga ich łącznego uwzględnienia835. Na 

konieczność uwzględnienia w interpretacji traktatów każdego z wymienionych w art. 31 KWPT 

elementów zwraca uwagę także Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości836. Treść reguły 

interpretacyjnej wyrażonej w art. 31 KWPT wydaje się więc znacznie bliższa założeniom 

derywacyjnej koncepcji wykładni, wyrażanym maksymą interpretatio cessat in claris lub 

omnia sunt interpretanda837. 

                                                             
833 Uchwała SN z 19.02.2003 r., I KZP 47/02, OSNKW 2003, nr 3-4, poz. 22. 
834 A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe …, s. 335. 
835 Jak przyjmuje SN: „(…) metody interpretacyjne wskazane w art. 31 ust. 1 Konwencji nie powinny być 

stosowane w izolacji od pozostałych, przeciwnie nazwa tego przepisu „ogólna reguła interpretacyjna” nakazuje 

uznać, że metody te powinny być stosowane w łączności z pozostałymi w każdym procesie interpretacyjnym.”, 

tak: uchwała SN(7) z 23.05.2019 r., III UZP 9/18, OSNP 2020, nr 1, poz. 6. 
836 Wyrok MTS z 2.02.2017, Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya), Preliminary 

Objections, Judgment, ICJ Reports 2017, p. 29, par. 64. 
837 Co do różnic między koncepcją derywacyjną a klaryfikacyjną zob. L. Leszczyński, Zagadnienia teorii…, s. 

112-114. 
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Treść ogólnej reguły interpretacji art. 31 Konwencji wiedeńskiej nie wykazuje także 

wyraźnej preferencji dla wykładni statycznej lub dynamicznej. Ostateczny kształt reguły z art. 

31 KWPT stanowił kompromis pomiędzy rywalizującymi orientacjami w podejściu do 

wykładni umów międzynarodowych, tj. szkoły subiektywistycznej, obiektywistycznej 

(tekstualnej) i funkcjonalnej838. Dominującego znaczenia woli państw w chwili zawarcia 

traktatu nie potwierdza także fakt przyznania pracom przygotowawczym i okolicznościom 

zawarcia traktatu jedynie roli subsydiarnej (art. 32 KWPT), w przeciwieństwie do m.in. 

następczej praktyki państw (art. 31 ust. 3 lit b KWPT). W tym kontekście pewnym 

uproszczeniem wydaje się więc stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjny wyrażone w 

sprawie I OSK 538/08. Dokonując wykładni nieobowiązującej już Konwencji praskiej 

dotyczącej wzajemnego uznawania równoważności dyplomów839, a w szczególności jej art. 1 

ust. 2, zgodnie z którym Państwa-Strony zobowiązały się do uznawania za równorzędne 

wydanych na swoim terytorium dyplomów840, powołując się na reguł Konwencji wiedeńskiej, 

Naczelny Sąd Administracyjny odwołał się do historycznej intencji państw jako decydującej o 

sposobie interpretacji umowy841.  

Prymat wykładni językowej opartej na słownikowym znaczeniu może okazać się 

problematyczny także w przypadku umów sporządzonych w różnych wersjach językowych. W 

myśl art. 33 KWPT strony umowy mogą postanowić o przyznaniu nadrzędnego znaczenia 

jednej z wersji językowych sporządzonych w języku autentycznym, w których sporządzono 

umowę (ust. 1), względnie wersji językowych uznanych za takie na mocy samej umowy (ust. 

2)842. W świetle wyrażonych w art. 33 KWPT dyrektyw uzasadnione może okazać się, wzorem 

uchwały SN w składzie 7 sędziów z dnia 23 maja 2001 r. sygn. akt III ZP 25/00, zbadanie różnic 

pomiędzy wersjami językowymi umowy843. Na przeszkodzie takim zabiegom, przynajmniej co 

                                                             
838 M. Waibel, op. cit., s. 11. 
839 Konwencja o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich 

zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzona w 

Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 5, poz. 28). 
840 Strony zobowiązały się: „uznawać za równorzędne na terytoriach wszystkich Umawiających się Państw 

wszystkie, wydawane na terytorium każdego z nich, dokumenty o ukończeniu szkół wyższych tego samego typu 

(uniwersytetów, politechnik i specjalistycznych instytutów typu uniwersyteckiego) lub wydziałów, uprawniające 
ich posiadaczy do ubiegania się o stopień naukowy.”. 
841 Wyrok NSA z 12.12.2008 r., I OSK 538/08, LEX nr 526648. 
842 W braku takiego wskazania zgodnie z ust. 3 przywołanego postanowienia zastosowanie znajduje domniemanie 

tożsamości znaczenia użytych wyrażeń w każdym z języków autentycznych. W przypadku rozbieżności między 

wersjami językowymi niedających się usunąć pomimo sięgnięcia do reguł art. 31 i 32 KWPT, art. 33 ust. 4 

Konwencji wiedeńskiej nakazuje przyjęcie znaczenia, które najlepiej godzi rozbieżne znaczenia przy 

uwzględnieniu przedmiotu i celu traktatu. 
843 Uchwała SN(7) z 23.05.2001 r., III ZP 25/00, OSNP 2002, nr 6, poz. 134. Argument z konieczności porównania 

wersji językowych aktu prawnego ma jeszcze większe znaczenie w kontekście lex specialis prawa unijnego por. 

wyrok NSA z 4.11.2009 r., II GSK 167/09, LEX nr 589007. 
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do zasady, nie stoi treść art. 6 ustawy o języku polskim, zgodnie z którym „umowy 

międzynarodowe zawierane przez Rzeczpospolitą Polską powinny mieć polską wersję 

językową, stanowiącą podstawę wykładni, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”. Nie 

ulega wątpliwości, iż polska wersja językowa umowy musi stanowić podstawę interpretacji, 

ewentualnie podlegającej korektom czy doprecyzowaniu z wykorzystaniem innych tekstów 

umowy.  

Niebezpieczeństwo kolizji związane z sięganiem po inne wersje językowe umowy 

wydaje się jednak tkwić w scenariuszu negatywnego oddziaływania tak ustalonej treści 

postanowień umowy na prawa jednostki. Jak ujął tę kwestię Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie w sprawie dotyczącej wykładni polsko-węgierskiej Konwencji o unikaniu 

podwójnego opodatkowania: „Organy państwowe nie mają żadnych podstaw prawnych, aby 

wymagać iżby obywatel władał językiem obcym w celu zapoznawania się z obowiązującymi 

go przepisami prawa sporządzonymi w języku innym niż polski.”844.  

Powyższy argument zwraca uwagę na przeszkodę w uwzględnieniu wymogów art. 33 

KWPT, wynikającą nie tyle z art. 6 ustawy o języku polskim, co z zasady pewności prawa 

wywodzonej z zasady praworządności (art. 2 Konstytucji), za której skutek należałoby uznać 

niedopuszczalność wykładni skutkującej pogorszeniem pozycji jednostki. Kwestia wykładni 

umów sporządzonych w wielu wersjach językowych stanowi więc obszar, w którym 

potencjalnie mogłoby dojść do kolizji pomiędzy autonomicznym rozumieniem normy 

konstytucyjnej i wiążącym charakterem reguł Konwencji wiedeńskiej. Wskazane ryzyko w 

znacznym stopniu wydaje się minimalizować, zawarte w art. 33 ust. 3 KWPT, domniemanie 

identyczności znaczenia oraz wynikający z art. 33 ust. 4 KWPT nakaz przyjęcia znaczenia, 

który w świetle przedmiotu i celu traktatu najlepiej godzi występujące rozbieżności, co z zasady 

samo w sobie powinno wykluczać wykładnię prowadząca do pokrzywdzenia jednostki. 

Bardziej istotną niż kwestie językowe konsekwencją przyjęcia prymatu wykładni 

skoncentrowanej wokół znaczenia wyrażeń umowy w języku polskim może być pominięcie 

kontekstu funkcjonalnego i systemowego postanowień traktatu, tj. wspólnego celu państw 

stron, specyfiki przedmiotu umowy oraz wymogu efektywności postanowień traktatu (effet 

utile)845. Tego rodzaju ryzyko wydaje się nieść za sobą pomijanie nakazu uwzględniania w 

interpretacji elementów kontekstu (art. 31 ust.2 KWPT) czy branych pod uwagę łącznie z 

                                                             
844 Wyrok WSA w Warszawie z 7.10.2009 r., III SA/Wa 101/09, POP 2010, nr 2, poz. 153-157. W kontekście 

prawa unijnego, zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z 20.07.2005 r., I SA/Bd 275/05, LEX nr 173889. 
845 A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe …, s. 346. 
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kontekstem (art. 31 ust. 3 KWPT) i ewentualnie, pomocniczo, prac przygotowawczych i 

okoliczności zawarcia traktatu oraz – ewentualnie – innych pomocniczych środków 

interpretacji (art. 32 KWPT).  

W tym zakresie Konwencja wiedeńska dokonuje określenia wymagającego 

uwzględnienia przez sąd pola interpretacyjnego, na które składa się tekst traktatu wraz z 

wstępem i załącznikami („kontekst bliższy”) a także ewentualne porozumienia osiągnięte przez 

państwa w związku zawarciem traktatu lub nawet jednostronne deklaracje państw, pod 

warunkiem przynajmniej milczącej akceptacji przez pozostałe strony umowy („kontekst 

dalszy”)846. Łącznie z kontekstem interpretator obowiązany jest brać pod uwagę ewentualne 

późniejsze porozumienia co do interpretacji oraz (szeroko rozumianą)847 późniejszą praktykę 

państw ustanawiającą porozumienie w zakresie interpretacji oraz wszelkie odpowiednie normy 

prawa międzynarodowego znajdujące zastosowanie pomiędzy stronami (art. 31 ust. 3 KWPT). 

Pomiędzy poszczególnymi składnikami kontekstu, jak i elementami branymi pod uwagę 

„łącznie z kontekstem” nie występuje element hierarchizacji848. 

Tak określone pole interpretacyjne musi być wzięte pod uwagę w toku wykładni. Jak 

trafnie zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, dokonując z 

powołaniem na reguły KWPT wykładni terminu „rada zarządzająca spółki” na gruncie polsko 

-szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, odwołanie się w toku 

interpretacji do definicji prawa wewnętrznego jest możliwe tylko wówczas, gdy kontekst 

umowy nie wymaga odmiennej interpretacji849.  

Obowiązek wzięcia pod uwagę elementów z art. 31 ust. 2 i 3 KWPT z pewnością nie 

może być rozumiany w sposób maksymalistyczny, wymagający dokonywania przez sąd 

samodzielnych poszukiwań wszystkich czynników potencjalnie rzutujących na wykładnię 

umowy. W przypadku niektórych z elementów wskazanych w art. 31 ust. 2 i 3 KWPT, 

faktyczną barierę będzie stanowić dostępność źródeł wiedzy. Szereg dokumentów odnoszących 

                                                             
846 A. Kozłowski, Interpretacja traktatu…, s. 83. 
847 Jak przyjmuje Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ relewantne dla interpretacji umowy przejawy praktyki 

państw stanowią tak działania władzy ustawodawczej wykonawczej, jak i sądowniczej Zob. Raport KPM ONZ 

dot. wpływu na interpretację traktatów, s. 37 i nast. Jako przykład odwołania do praktyki zagranicznych sądów, 

jako elementu rzutującego na sposób wykładni umowy, można wskazać na orzecznictwo polskich sądów dot. 

Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie dnia 19 

maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238 z późn. zm.), zob. Wyrok SA w Warszawie z 4.12.2003 r., I ACa 

696/03, LEX nr 621113. 
848 A. Kozłowski, Interpretacja traktatu…, s. 73, 79. 
849 Tak trafnie zwrócił uwagę WSA w Białymstoku, zob. wyrok WSA w Białymstoku z 3.09.2004 r., I SA/Bk 

206/04, LEX nr 290471. 
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się do traktatu mających wpływ na jego wykładnię, w tym treść deklaracji interpretacyjnych, 

jest jednak powszechnie dostępna850. Pozyskaniu informacji na temat praktyki państw mogą 

posłużyć instrumenty zawarte ustawi prawo o ustroju sądów powszechnych851, co było już 

udziałem Sądu Najwyższego w sprawie I CSK 45/18852. Brak dostępności wszystkich 

elementów (np. praktyki sądowej wszystkich państw stron umowy) nie powinien więc oznaczać 

przyzwolenia na ignorowanie tych dokumentów i przejawów praktyki, które są dostępne i nie 

budzą wątpliwości z perspektywy znaczenia dla wykładni umowy853. 

Kolejny element wymagający wzięcia przez sąd pod uwagę łącznie z kontekstem 

traktatu stanowią odpowiednie normy prawa międzynarodowego mające zastosowanie w 

stosunkach między stronami (art. 31 ust. 3 lit. c KWPT). Norma art. 31 ust. 3 lit. c KWPT 

wyraża dyrektywę wykładni systemowej odnoszącej się do – specyficznych – uwarunkowań 

systemu prawa międzynarodowego854. Mimo braku bezpośrednich odwołań do treści art. 31 

ust. 3 lit c KWPT, polskie sądy względnie często realizują wymóg wskazanego przepisu de 

facto, co niejednokrotnie ma miejsce w przypadku konwencji praw człowieka o powszechnym 

zasięgu obowiązywania, postanowień EKPC czy prawa unijnego. W tych przypadkach zbieżny 

standard przywoływany jest najczęściej dla wzmocnienia ostatecznej konkluzji855.  

                                                             
850 W odniesieniu do traktatów zawartych przez Polskę https://traktaty.msz.gov.pl, zob. także 

https://treaties.un.org, w zakresie traktatów pod egidą Rady Europy https://www.coe.int/en/web/conventions/full-

list, Światowej Organizacji Pracy https://www.ilo.org . 
851 Instrumenty leżące w dyspozycji sądów powszechnych pozwalające na uzyskanie informacji w przedmiocie 

praktyki innych państw mogłyby stanowić regulacje art. 51 a oraz art. 16 b § 2 pkt 1 lit a (w sprawach cywilnych) 

i art. 16 d §2 pkt 1 lit a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, (w sprawach karnych ustawa z dnia 27 lipca 

2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072). Zgodnie z art. 16 b § 2 pkt 1 lit a. 

cyt. ustawy w zakresie dotyczącym współpracy międzynarodowej, prawa europejskiego i praw człowieka w 
sprawach cywilnych, w szczególności praw dziecka i praw rodziny koordynator do spraw współpracy 

międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych: udziela sędziom, asesorom sądowym, referendarzom 

sądowym i asystentom sędziów, na ich wniosek, informacji o zasadach i trybie uzyskania informacji o prawie i 

praktyce państwa obcego. 
852 Wyrok SN z 19.06.2018 r., I CSK 45/18, OSNC 2019, nr 6, poz. 70. 
853 K. Berner zwraca przy tym uwagę na zagrożenia, które mogą towarzyszyć sięganiu przez sądy krajowe po 

przejawy późniejszej praktyki stron traktatu. Jak zauważa autorka, taki sposób działania sądów krajowych (nawet 

przy dobrych intencjach) może prowadzić do faworyzowania praktyki jednych państw stron umowy nad praktyką 

innych. Uniknięciu wskazanej pułapki służy zwrócenie uwagi, iż art. 31 ust. 3 lit. b KWPT wymaga by praktyka 

państw była „zgodna”. Innego rodzaju przejawy działania państw mogłyby – ewentualnie – zostać uwzględnione 

jedynie przez pryzmat art. 32 KWPT, z zachowaniem wskazanych w tym postanowieniu przesłanek. K. Berner, 
Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Domestic Courts, Heideberg 2017, s. 285. 
854 A. Kozłowski, Interpretacja systemowa prawa międzynarodowego [w:] Rozwój prawa międzynarodowego- 

jedność, czy fragmentacja, red. J. Kolasa i A. Kozłowski , Wrocław 2007, s. 177. 
855 W sprawie II OSK 736/06 Naczelny Sąd Administracyjny w sposób łączny zastosował przepisy dyrektywy, 

Konwencji Genewskiej, MPPOiP, EKPC, wyrok NSA z 25.07.2007 r., II OSK 736/06, LEX nr 369545. W sprawie 

II Kop 117/17 Sąd Okręgowy w Elblągu sięgnął do postanowień EKPC i Karty Praw Podstawowych , zob. 

postanowienie SO w Elblągu z 18.01.2018 r., II Kop 117/17, LEX nr 2472933. I KZP 37/96; w kontekście praw 

osoby zatrzymanej, z wykorzystaniem postanowień MMOiP oraz EKPC, por. uchwała SN z 19.02.1997 r., I KZP 

37/96, OSNKW 1997, nr 3-4, poz. 21. W kontekście bezpośredniej stosowalności EKPC i MPPOiP w związku z 

ustaleniem właściwości sądu – wobec braku regulacji – w drodze analogii do podobnej instytucji, zob. wyrok SN 

https://traktaty.msz.gov.pl/
https://treaties.un.org/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list
https://www.ilo.org/
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Uwzględnienie „wszelkich odpowiednich norm prawa międzynarodowego, mających 

zastosowanie w stosunkach między stronami” może jednak wymagać również godzenia norm 

pozostających ze sobą w sprzeczności. W tym kontekście art. 31 ust. 3 lit c KWPT postrzegany 

jest w dokumentach KPM ONZ i doktrynie jako podstawowy instrument unikania kolizji856. 

Prawidłowe uwzględnienie reguły art. 31 ust. 3 lit c KWPT wymaga od polskiego sądu 

uwzględnienia specyfiki prawa międzynarodowego jako systemu, który cechuje brak hierarchii 

źródeł prawa, przy możliwości „hierarchizacji” poszczególnych norm w procesie stosowania 

prawa. Tę ostatnią funkcje pełni m.in. wspominana już reguła kolizyjna zawarta w art. 30 

KWPT. Do elementów stałej hierarchii zasadniczo zalicza się jedynie art. 103 KNZ oraz 

konstrukcję norm peremptoryjnych, charakteryzującą się jednak spornym skutkiem prawnym 

oraz wąskim zakresem przedmiotowym857.  

Przy braku formalnej hierarchii źródeł prawa autorzy dokumentów KPM ONZ zwracają 

jednak uwagę na występujący w prawie międzynarodowym fenomen tzw. nieformalnych 

hierarchii, opartych na empirycznej obserwacji sposobu rozumowania podmiotów stosujących 

prawo międzynarodowe – pragmatycznej preferencji dla tych źródeł prawa, w których treść 

normy pozostaje najbardziej skonkretyzowana, jasna i obiektywna. Wskazane względy w 

większości przypadków spowodują sięgnięcie w pierwszej kolejności do traktatu, następnie do 

                                                             
z 7.04.2011 r., I PK 232/10, OSNP 2012, nr 11-12, poz. 133. W kontekście dyskryminacji w zatrudnieniu 

rezydentów – odwołanie do prawa unijnego, standardu EKPC oraz konstytucyjnego. W kontekście standardów 

humanitarnego traktowania osób osadzonych zob. wyrok SA w Warszawie z 31.01.2013 r., I ACa 966/12, LEX 

nr 1293061; w zakresie prawa do sądu zob. wyrok WSA w Warszawie z 7.10.2014 r., IV SA/Wa 1074/14, LEX 

nr 1553524. Zob. także wiele orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w tym wyrok TK w sprawie U 5/97 dot. 

niezgodności przepisu rozporządzenia z art. 17 MPPOiP i art. 8 EKPC; wyrok TK z 19.05.1998 r., U 5/97, OTK 

1998, nr 4, poz. 46. 
856 Por. A. Kozłowski, Interpretacja systemowa …, N. Matz-Luck, Harmonization, Systemic Integration, and 

Mutual Supportiveness as Conflict-Solution Techniques: Different Modes of Interpretation as a Challenge to 

Negative Effects of Fragmentation, 17 Finnish Y.B. Int'l L. 39 (2006), s. 39-53; C. Mclachlan, The Principle Of 

Systemic Integration And Article 31(3)(C) Of The Vienna Convention, ICLQ vol 54, April 2005, s. 279-320; A. 

Miko, Norm Conflict, Fragmentation, and the European Court of Human Rights, 36 B. C. Int'l & Comp. L. Rev. 

1351 (2013), 1351-1383; R. Michaels, J. Paulwelyn, op. cit., s. 349-376. 
857 Konstrukcja norm ius cogens znajduje oparcie w art. 53 KWPT, przewidującym nieważność traktatu 

sprzecznego z normą peremptoryjną, „przyjęta i uznana przez międzynarodową społeczność państw jako całość 

za normę, od której żadne odstępstwo nie jest dozwolone”. W doktrynie prawa międzynarodowego odnaleźć 

można szerokie spektrum teorii dotyczących Por. R. Kolb, Peremptory International Jus Cogens. A General 

Inventory, Oxford 2015, s. 31-41. Odnośnie zakresu norm zaliczanych do katalogu, zob. C. Mik, Ius cogens we 
współczesnym prawie międzynarodowym [w:] Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, red. A. 

Wnukiewicz-Kozłowska, Wrocław 2011, s. 190 i nast. Specjalny status norm imperatywnych prawa 

międzynarodowego obejmuje swoim zasięgiem prawo międzynarodowe, tym samym porządek krajowy powinien 

zapewnić normom ius cogens najwyższy dostępny prawu międzynarodowemu status hierarchiczny, co 

automatycznie nie gwarantuje jednak normie ius cognes pierwszeństwa w, mało prawdopodobnym, przypadku 

kolizji z normą konstytucyjną. W polskim porządku prawnym normy peremptoryjne nie zostały w żaden 

szczególny sposób wyróżnione w tekście Konstytucji lub w praktyce sądów. W kontekście zastrzeżeń dotyczących 

praktycznego znaczenia konstruckcji norm ius cogens, por. J. Menkes, M. Menkes, Legitymizm versus 

efektywność. Nomokracja lub kritokracja, lub kritarchia ― metody realizacji wartości [w:] Aksjologia 

współczesnego prawa międzynarodowego, red. A. Wnukiewicz-Kozłowska, Wrocław 2011, s. 157 i nast. 
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zwyczaju międzynarodowego i w ostatniej kolejności do zasad ogólnych z art. 38 ust. 1 lit c 

Statutu MTS. Tak rozumiana nieformalna hierarchia jednocześnie nie stoi na przeszkodzie 

możliwości odwrócenia relacji i uzyskania pierwszeństwa normy zwyczajowej nad normą 

traktatową858 czy modyfikacji skutków traktatu przez zasadę ogólną859. Przyjęte w toku 

interpretacji robocze założenie o wyższości traktatu nad zwyczajem międzynarodowym czy 

zasadą ogólną z art. 38 ust. 1 lit c Statutu MTS może zatem okazać się zawodne.  

Wskazany w Raporcie KPM ONZ sposób rozumowania towarzyszył Sądowi 

Najwyższemu w sprawie I CSK 45/18 dotyczącej roszczeń przeciwko Republice Serbii o 

bezumowne korzystanie przez ambasadę Serbii z położonej w Warszawie nieruchomości. 

Rozważając kwestie sukcesji praw majątkowych pomiędzy Związkiem Państwowym Serbii i 

Czarnogóry a Serbią, Sąd Najwyższy przyjął, że choć w prawie międzynarodowym publicznym 

nie obowiązuje hierarchia źródeł prawa, to w pierwszej kolejności za miarodajne należy uznać 

postanowienia umów, w dalszej kolejności zwyczaju międzynarodowego a następnie zasad 

ogólnych860. Choć zastosowane przez SN rozumowanie w większości przypadków doprowadzi 

do prawidłowych rezultatów interpretacji, ewentualne ryzyko błędu wynikałoby z 

niewłaściwego uwzględnienia specyfiki systemu prawa międzynarodowego, stanowiąc o 

wadliwym „uwzględnieniu odpowiednich norm prawa międzynarodowego (…)” w rozumieniu 

art. 31 ust. 3 lit c KWPT. 

Konkludując należy wskazać, że choć dyrektywy art. 31-33 KWPT dają się z 

powodzeniem przyporządkować uznanym w polskiej teorii prawa rodzajom metod wykładni 

(językowej, celowościowej i funkcjonalnej oraz systemowej), różne pozostają jednak 

odpowiednie konteksty odniesienia wskazanych reguł. Analizowane czynniki składające się na 

specyficzną treść reguł interpretacji Konwencji wiedeńskiej: wieloetapowy charakter reguły 

art. 31 ust. 1 KWPT i konieczność uwzględnienia zakreślonego przez Konwencję wiedeńską 

                                                             
858 Por. opinia doradcza MTS z 21.06.1971, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South 

Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), ICJ Reports 1971, 
s. 22, pkt. 22; wyrok MTS z 27.06.1986 r., Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 

(Nicaragua v. United States of America), ICJ Reports 1986, s. 36, pkt. 72. 
859 Wyrok MTS z 15.06.1962, Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, I.C. 

J. Reports 1962, s. 6. 
860 „Jakkolwiek w prawie międzynarodowym publicznym nie obowiązuje wyraźnie hierarchia źródeł prawa, to 

jednak przystępując do analizy podstaw prawnych sukcesji w odniesieniu do kwestii majątkowych (praw i 

obowiązków cywilnoprawnych nowych państw), trzeba wyjść od przyjęcia prymatu tzw. umowy dewolucyjnej, 

zawartej między państwem poprzednikiem a sukcesorem lub pomiędzy państwami sukcesorami. W razie braku 

takiej umowy należy kierować się normami zwyczajowymi, a w dalszej kolejności ogólnymi i powszechnie 

przyjętymi zasadami prawa cywilnego”, tak: wyrok SN z 19.06.2018 r., I CSK 45/18, OSNC 2019, nr 6, poz. 70. 
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pola interpretacyjnego nie pozwalają na automatyczne przenoszenie wykształconych w 

kontekście krajowym zasad interpretacji na postanowienia traktatów. 

Mimo jednoznacznie wiążącego charakteru reguł interpretacyjnych Konwencji 

wiedeńskiej w sferze prawa międzynarodowego oraz ugruntowanej akceptacji konieczności ich 

uwzględniania przez polskie sądy, rzeczywista recepcja wskazanych reguł pozostaje częściowa. 

Obok formalnej bariery dla wiążącego charakteru reguł art. 31-33 KWPT, stanowiących lex 

generalis w zakresie wykładni umów międzynarodowych, najistotniejszą faktyczną przeszkodę 

w zapewnieniu prawidłowej, minimalizującej ryzyko kolizji, wykładni postanowień traktatów 

wydają się stanowić dostrzegalne w orzecznictwie tendencje do niedostrzegania lub pomijania 

występujących odrębności dotyczących przebiegu wykładni w postaci preferowanych 

dyrektyw interpretacji, czy elementów wymagających uwzględnienia w jej toku.  

Głównym postulatem de sententiae ferenda, służącym realizacji założeń budowanego 

modelu, który należy sformułować, służącym bardziej harmonijnemu przebiegowi łącznej 

wykładni i zmniejszeniu ryzyka niesuwalnej kolizji, oprócz przychylnej prawu 

międzynarodowemu wykładni norm Konstytucji, jest więc większe uwrażliwienie sądów na 

istniejące różnice w specyfice interpretacji norm krajowych międzynarodowych i ryzyko 

towarzyszącego ich pomijaniu. Powyższa uwaga zyskuje jeszcze większe znaczenie na gruncie 

różnych postaci lex specialis prawa międzynarodowego, w ramach których specyfika 

interpretacji pozostaje dużo dalej idąca. Wnioski dotyczące granic wiążącego charakteru lex 

generalis międzynarodowoprawnych reguł interpretacji, wymagają więc skonfrontowania ze 

szczególnymi postaciami analizowanych reguł.  

 

 

3. Obowiązek respektowania szczególnych reguł interpretacji (lex specialis) 

 

Jak już wskazywano, dwie wyjątkowe cechy międzynarodowoprawnych reguł wykładni 

stanowi ich obowiązkowy charakter oraz bogate wewnętrzne zróżnicowanie. Dokonana 

powyżej próba rekonstrukcji obowiązku respektowania przez polskie sądy reguł art. 31-33 

KWPT, stanowiących lex generalis, określające przebieg (sposób) wykładni traktatów oraz 

granic wskazanego obowiązku wymaga więc postawienia analogicznych pytań w odniesieniu 

do odpowiednich reguł w obrębie różnych form lex specialis prawa międzynarodowego. W 
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pierwszej kolejności ustalenia wymaga, jakie normatywne zakotwiczenie posiadają 

występujące w prawie międzynarodowym odstępstwa od reguł art. 31-33 Konwencji 

wiedeńskiej. Następnie zaś należy postawić pytanie w jaki sposób wskazywane wewnętrzne 

zróżnicowanie wiążących reguł interpretacji prawa międzynarodowego powinno być– w 

ramach szukanego modelu – postrzegane i klasyfikowane z punktu widzenia polskiego sądu? 

Analizowana swoistość międzynarodowoprawnych reguł wykładni polegająca na ich 

wewnętrznym zróżnicowaniu wynika z cech samego systemu prawa międzynarodowego. 

Dyspozytywność reguł art. 31-33 KWPT powoduje, iż jako lex generalis mogą one podlegać 

zasadniczo dowolnej modyfikacji na gruncie konkretnej umowy międzynarodowej. Specyfika 

interpretacji często postrzegana jest jako konsekwencja charakteru instrumentu – szczególnego 

przedmiotu i celu umowy. W tym kontekście dostrzega się między innymi szczególny charakter 

interpretacji traktatów kontraktualnych i normotwórczych861, odrębność sposobu wykładni 

umów konstytuujących organizacje międzynarodowe862, w tym organizacji o charakterze 

integracyjnym863 czy wyróżnia się umowy o konstytucyjnym charakterze864. 

Kwalifikowaną postać specyfiki osiągają reguły ukształtowane w ramach, 

wspominanych już wielokrotnie, częściowo autonomicznych porządków w obrębie prawa 

międzynarodowego (self-contained regimes). Dokumenty Komisji Prawa Międzynarodowego 

ONZ wskazują, iż w takich obszarach prawa międzynarodowego jak m.in. prawa człowieka, 

prawo WTO, prawo humanitarne, prawo kosmiczne czy prawo UE reguły powszechnego prawa 

międzynarodowego, w tym dotyczące interpretacji traktatów, ulegają znaczącej zmianie lub 

nawet wyłączeniu865. Jak już wspominano, w przypadku umów konstytuujących organizację 

międzynarodowe, swoiste poluzowanie reżimu odstępstwa od reguł KWPT wynika z 

                                                             
861 Zgodnie z tym tradycyjnym rozróżnieniem umów o charakterze kontraktualnym, dotyczące wzajemnych 

zobowiązań stron nakierowane są przede wszystkim na ochronę równowagi interesów, zaś umowy o charakterze 

normotwórczym, tworzą zobowiązania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, a ich celem jest ochrona 

interesu ogólnego. W kontekście wpływu charakteru umowy na interpretację zob. A. Wyrozumska, Umowy 

międzynarodowe …, s. 356. 
862 W opinii doradczej dotyczącej legalności użycia broni nuklearnej w związku z konfliktem zbrojnym 

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, potwierdzając zastosowanie do tej kategorii traktatów reguł art. 31 

-33 KWPT, wskazał na konieczność uwzględniania interpretacji wskazanych umów samej „natury” organizacji, 
zakładanych przez jej twórców celów, wymogu efektywnej realizacji przypisanych funkcji, a także jej własną 

praktykę, zob. opinia doradcza MTS z 8.07.1996, Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed 

Confliict, ICJ Reports 1996, s. 75. w przypadku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, określanej w 

orzecznictwie ETPC jako konstytucyjny instrument porządku publicznego, wyrok ETPC z 23.03.1995, Loizidou 

v. Turkey (Preliminary Objections), skarga nr 15318/89, pkt 75. 
863 C. Mik, Fenomenologia regionalnej…., s. 485-495. 
864 Por. m.in. przywoływane już poglady A von Bogdandy, Constitutional Approach to EU Law From Taming 

Intergovernmental Relationships to Framing Political Proceses [w:] Principles of European Constitutional Law, 

red. A. von Bogdandy, J. Bast, Oxford 2009, s. 1-3. 
865 Raport KPM ONZ dot. fragmentacji, s. 68. 
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uwzględnienia znaczenia „odpowiednich reguł organizacji”, tworzonych także przez utrwaloną 

praktykę jej organów. W efekcie, jak wynika z ustaleń KPM ONZ: „Specyficzne reguły 

interpretacji nie muszą być sformułowane w sposób wyraźny w postanowieniach umowy 

konstytuującej organizację, mogą także zostać zeń wywiedzione, lub być uznane za część 

utrwalonej praktyki organizacji”866.  

Specyfikę wykładni w ramach poszczególnych porządków międzynarodowoprawnych 

bardzo często kształtuje orzecznictwo sądów międzynarodowych, które interpretują swoje 

bazowe instrumenty bądź – jak ETPC – dokonując twórczej interpretacji zasad art. 31-33 

Konwencji wiedeńskiej867, bądź też – jak TSUE – wychodząc z założenia o autonomicznym 

charakterze własnego porządku prawnego868. Skutkiem działalności sądów międzynarodowych 

niejednokrotnie staje się stworzenie swoistego zestawu zasad oddziałujących na 

interpretację wszystkich norm pochodzących z danego porządku, funkcjonujących na 

zasadzie matrycy – formy służącej do odlewania wielu przedmiotów o tym samym kształcie. 

W przypadku prawa unijnego właśnie w takich kategoriach – rodzaju matrycy 

interpretacyjnej – należy traktować m.in., wypracowane w orzecznictwie TSUE, rozumienie 

zasady pierwszeństwa, skutku bezpośredniego czy efektywności, zaś w przypadku EKPC 

zasadę proporcjonalności869, marginesu swobody870, doktrynę żyjącego instrumentu (living 

instrument)871, pojęć autonomicznych872 czy pozytywnych obowiązków państw873, a także 

szereg ukształtowanych w orzecznictwie „sektorowych” zasad rzutujących na interpretację 

                                                             
866 „Still, specific relevant rules of interpretation must not necessarily be formulated explicitly in the constituent 

instrument of an international organization, but may also be implied, or be part of the established practice of the 
organization”, Raport KPM ONZ dot. wpływu na interpretcję traktatów, s. 105. 
867 W sprawie Golder ETPC dokonał wykładni zakresu prawa do sądu w postępowaniu cywilnym właśnie w 

oparciu o reguły KWPT, wyrok ETPC z 21.02.1975, Golder przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 4451/70, par 

29 i nast. 
868 W odniesieniu do wpływu praktyki państw na wykładnię traktatów unijnych zob. wyrok TS z 8.04.1976, C-

43/75 - Defrenne p. Sabena, ECLI:EU:C:1976:56, par. 57. 
869 Wyrok ETPC z 7.07.1989, Soering p. Wielkiej Brytani, skarga nr 14038/88. Do zasady proporcjonalności często 

sięgają także polskie sądy, por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 21 września 2010 r., III UK 94/09 LEX nr 

621346; z dnia 24 marca 2011 r., I UK 317/10, OSNP 2012 nr 7-8, poz. 101; z dnia 9 stycznia 2012 r., III UK 

223/10, OSNP 2012 nr 21-22, poz. 272; z dnia 24 maja 2012 r., II UK 264/11, LEX nr 1227968; z dnia 3 

października 2012 r., III UK 146/11, OSNP 2013 nr 15-16, poz. 191 oraz uchwałę z dnia 15 stycznia 2013 r., III 
UZP 5/12, OSNP 2013 nr 23-24, poz. 288. 
870 Wyrok z 7.12.1976, Handyside p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 5493/72, par. 48. 
871Wyrok ETPC z 23.03.1995, Loizdiou p. Turcji, Preliminary objections, skarga nr 15318/89, par. 71 i 72. 
872 Wyrok ETPC z 29.04.1999, Chassagnou and others v. France, skargi nr 25088/94, 28331/95 i 28443/95, par 

100. 
873 Wyrok ETPC z 18.11. 1970, De Wilde, Ooms i Versyp p Belgii, skargi nr 2832/66; 2835/66; 2899/66, par 82; 

zob. A. Wiśniewski, Uwagi o teorii interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [w:] Między wykładnią 

a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych 

trybunałów karnych, Gdańsk 2011 s. 31-35; F Mégret, Nature of obligations [w:] International Human Rights 

Law, red. D. Moeckli, S. Shah, S. Sivakumaran, D. Harris, Oxford 2010, s. 125. 
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norm umownych (a w przypadku prawa UE także norm prawa wtórnego) w konkretnym 

obszarze.  

Zarysowany sposób postrzegania zróżnicowania reguł interpretacyjnych w prawie 

międzynarodowym należy wykorzystać jako zasadniczy element proponowanego modelu. 

Opisany mechanizm, bardzo dobrze widoczny na przykładzie autonomicznych obszarów prawa 

międzynarodowego jak EKPC i prawo unijne, ma jednak dalece szersze zastosowanie. Tego 

rodzaju „matrycę” – jako zestaw reguł określających sposób interpretacji wszystkich norm 

pochodzących z określnego obszaru (instrumentu, podsystemu) prawa międzynarodowego – w 

istocie stanowi także reżim art. 31-33 KWPT. Analizowane w pierwszej części rozdziału zasady 

lex generalis interpretacji traktatów tworzą więc wzorzec reguł, wymagający – za każdym 

razem – uwzględnienia w toku wykładni. Ów wzorzec może podlegać modyfikacji tak 

znaczącej jak ma to miejsce na gruncie prawa UE lub EKPC lub jedynie ograniczonej, 

polegającej na punktowej zmianie (albo doprecyzowaniu) reguł art. 31-33 KWPT. 

Charakteryzowany powyżej sposób myślenia o regułach interpretacji prawa 

międzynarodowego, jako matrycy (zamiennie: wzorca) reguł interpretacyjnych będzie stanowił 

punkt wyjścia dalszych rozważań. 

Analiza obowiązku respektowania tak ukształtowanych reguł lex specialis w zakresie 

wykładni prawa międzynarodowego i jego granic wymaga przyjrzenia się z osobna 

poszczególnym wzorcom reguł interpretacji: zarówno częściowym modyfikacjom reżimu lex 

generalis (ii), jak i specyfice porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (iii) oraz 

prawa unijnego (iv).  

Ponieważ całościowe przedstawienie odrębności reguł interpretacji przekraczałoby 

ramy niniejszej pracy, analizie zostanie poddana specyfika reguł lex specialis w dwóch – 

jedynie przykładowych – jednakże zasadniczych z punktu widzenia polskiego sądu obszarach, 

tj. kwestii związania polskich sądów wykładnią dokonywaną przez sądy międzynarodowe (A) 

oraz oddziaływania prawa międzynarodowego na stosowanie krajowych przepisów 

procesowych (B). W obu wskazanych kontekstach w pierwszej kolejności rozważenia 

wymagają „wewnętrzne” uwarunkowania polskiego porządku prawnego, wpływające na 

możliwości i ograniczenia przychylnej prawu międzynarodowemu wykładni (i).  

Sposób analizy zastosowany w pierwszej części niniejszego rozdziału w odniesieniu do 

reguł art. 31-33 KWPT zostanie więc zaaplikowany do reguł lex specialis. Celem ponownie 

będzie zatem odtworzenie treści wskazanych reguł oraz przyjrzenie się ich faktycznej recepcji 
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w orzecznictwie polskich sądów. Przeprowadzona analiza pozwoli na wskazanie obszarów, w 

których reguły interpretacji lex specialis są przez polskie sądy respektowane, jak i obszarów 

występowania ryzyka kolizji, a także otwartego kontestowania wskazanych reguł. Tak 

określony tok rozumowanie umożliwi zobrazowanie przyjętej w ramach modelu metody 

działania polskiego sądu na etapie derywacyjnym, nieskoncentrowanej na momencie 

rozstrzygania kolizji, lecz polegającej na: (1) ustaleniu dokładnej treści 

międzynarodowoprawnych reguł interpretacji; (2) zidentyfikowaniu ewentualnych przeszkód 

w ich realizacji; (3) próbie znalezienia interpretacji łagodzącej konflikt normatywny. Dzięki 

powyższemu możliwe stanie się sformułowanie ostatecznych konkluzji dotyczących przebiegu 

łącznej wykładni prawa polskiego, stricte międzynarodowego i unijnego. 

 

 

A. Związanie polskich sądów wykładnią sądów międzynarodowych 

 

i. Kontekst krajowy 

 

Przed podjęciem próby rekonstrukcji reguł interpretacyjnych dotyczących związania 

sądów krajowych wykładnią zwartą w orzeczeniach sądów międzynarodowych w ramach 

poszczególnych wzorców (lex generalis prawa międzynarodowego i jego modyfikacje, EKPC, 

prawo unijne), nakreślenia wymaga wewnętrzny kontekst konstytucyjny, rzutujący na recepcję 

odpowiednich międzynarodowoprawnych reguł wykładni. Ponieważ autonomiczna, 

niesprzyjająca prawu międzynarodowemu, interpretacja norm Konstytucji może stanowić 

formalną przeszkodę, zbadania wymaga co Konstytucja „mówi” na temat ewentualnego 

związania sądów krajowych wykładnią zawartą w orzeczeniach sądów międzynarodowych. 

Czy postanowienia Konstytucji tworzą potencjalne bariery dla respektowania wiążącego 

waloru wykładni zawartej w orzeczeniach sądów międzynarodowych? Poza pytaniem o 

utrwaloną interpretację postanowień Konstytucji w tym przedmiocie naszkicowania wymaga 

także kontekst faktyczny. Należy zapytać, czy, w jakim zakresie i w jakim celu polskie sądy 

sięgają do treści decyzji innych sądów lub organów? 

Z faktycznego punktu widzenia, mimo iż w polskim porządku prawnym nie funkcjonuje 

formalny precedens obecny w systemach common law, już pobieżna lektura uzasadnień 
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orzeczeń sporządzanych przez polskie sądy dowodzi, iż tzw. argument z orzecznictwa jest 

jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów uzasadnienia rozstrzygnięcia. Taki stan 

rzeczy można tłumaczyć za pomocą całego szeregu faktycznych czynników. Znaczenie zdaje 

się mieć w tym kontekście zarówno wola zachowania jednolitej linii orzeczniczej w podobnych 

sprawach, jak i względy pragmatyczne związane z wygodą sięgnięcia po gotową argumentację 

czy chęcią „obrony” orzeczenia w toku kontroli instancyjnej, autorytet instytucjonalny 

najczęściej cytowanych instancji (SN, NSA, TK) czy w końcu siła perswazji używanych 

argumentów874. Wysoka częstotliwość sięgania po wypowiedzi innych sądów nie zmienia 

jednak faktów, iż w polskim porządku prawnym zasadą pozostaje brak związania – swoboda 

interpretacyjna sądu rozstrzygającego sprawę. 

Z punktu widzenia konstytucyjnego samodzielność sądu w dokonywaniu tak ustaleń 

faktycznych, jak i ocen prawnych postrzegana jest jako składnik zasady niezawisłości 

sędziowskiej i niezależności sądu (art. 178 ust. 1 Konstytucji)875. Do wyjątków należy zaliczyć 

ograniczone przedmiotowo związanie wszystkich sądów treścią prawomocnych orzeczeń i 

decyzji administracyjnych876, sytuację związania oceną prawną sądu drugiej instancji w 

przypadku przekazania sprawy do ponownego rozpoznania877, związanie uchwałami SN lub 

NSA wydanymi na skutek pytania prawnego878 oraz poszczególnych składów SN także 

uchwałami przepisów in abstracto 879. Ograniczenia swobody sądu w interpretacji przepisów 

krajowych mają więc charakter bardzo zawężony. Z opisanym stanem rzeczy współgra fakt, iż 

w polskim porządku prawnym nie występuje organ czy sąd upoważniony do dokonywania 

powszechnie wiążącej wykładni przepisów. Takiej kompetencji na gruncie Konstytucji z 1997 

r. nie przyznano Sądowi Najwyższemu, Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu ani 

Trybunałowi Konstytucyjnemu.  

Choć w polskim porządku prawnym sądy nie są związane wykładnią przepisów zawartą 

w uzasadnieniach orzeczeń TK, a jedynie treścią sentencji wyroków derogujących przepis z 

systemu prawa, możliwość wyłomu w powyższym założeniu tworzy instytucja orzeczeń 

                                                             
874 W tym kontekście por. E. Łętowska, Kilka uwag o praktyce wykładni, KPP, rok XI, 2002, z.1, s. 34-36. 
875 B. Banaszak, Komentarz do art 178 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 

II, red. B. Banaszak, Warszawa 2012, s. 883. W postępowaniu karnym wskazana zasada znajduje dodatkowe 

umocowanie w treści art. 8 k.p.k. zgodnie z którym sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i 

prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu. 
876 W tym kontekście por. art. 365 § 1 k.p.c., w odniesieniu do decyzji administracyjnych taki skutek wywodzony 

jest z art. 16 k.p.a. 
877 Art. 386 § 6 k.p.c., art. 442 § 3 k.p.k., art. 39820 k.p.c., art. 190 p.p.s.a. 
878 Art. 390 § 2 k.p.c., art. 441 § 3 k.p.k., art. 187 § 2 p.p.s.a. 
879 Por. art. 82 § 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1904 z późn. 

zm.). 
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interpretacyjnych. Stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu w skonkretyzowanym 

rozumieniu w istocie jest trudne do odróżnienia od sytuacji sformułowania wiążącej 

interpretacji tegoż przepisu. Granica pomiędzy kompetencją do derogowania przepisów a 

kompetencją do dokonywania powszechnie wiążącej wykładni w opisanym przypadku zanika. 

Na tym tle przedmiotem sporu w doktrynie stała się sama dopuszczalność praktyki TK 

polegającej na wydawaniu orzeczeń interpretacyjnych880. Wyrażane stanowiska w powyższym 

zakresie oscylowały od akceptacji takiej kompetencji po stronie TK, po poglądy, iż zawartej w 

orzeczeniach interpretacyjnych wykładni nie należy przypisywać mocy powszechnie 

obowiązującej, o której mowa w art. 190 ust 1 Konstytucji881. Analogiczne dylematy związane 

z rozgraniczeniem kompetencji TK i sądów rozstrzygających sprawy indywidualne towarzyszą 

instytucji obowiązku przedstawienia pytania prawnego do TK oraz możliwości samodzielnej 

odmowy zastosowania przez sąd przez sąd przepisu niezgodnego z Konstytucją882. 

Pytanie o interpretację norm określających zakres kompetencji TK okazuje się tym 

bardziej istotne w sytuacji konfliktu wykładni formułowanej przez TK i sądy międzynarodowe, 

z czym mamy do czynienia obecnie. Występujące już uprzednio spory interpretacyjne 

dotyczące podziału ról między sądami a Trybunałem Konstytucyjnym wymagają więc 

postawienia w nowym kontekście. Zasadnicze znaczenie i tym razem może zyskać wybór 

pomiędzy przychylną lub zachowawczą względem prawa międzynarodowego, autonomiczną 

wykładnią norm Konstytucji. 

Zarysowane tło regulacji konstytucyjnej pozwala następnie przyjrzeć się z osobna 

poszczególnym wzorcom międzynarodowoprawnych reguł wykładni i skonfrontować je ze 

opisanym standardem konstytucyjnym i praktyką sądów. Dzięki powyższemu możliwa stanie 

się realizacja założenia szukanego modelu – rozpoznanie źródeł ryzyka kolizji oraz dostępnych 

dróg ich unikania. 

 

 

 

                                                             
880 Wyrok SN z 25.04.2007 r., IV CSK 34/07, LEX nr 461601; uchwała SN(7z) z 17.12.2009 r., III PZP 2/09, 

OSNC 2010, nr 7-8, poz. 97.  
881 M. Dąbrowski, Spór o wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego – głos w dyskusji Spór o wyroki 

interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego – głos w dyskusji PPK, Nr 2 (36)/2017, s. 33. 
882 Zob. wyrok NSA z 27.03.2008 r., I FSK 442/07, LEX nr 465759; wyrok SN z 3.12.2008 r., V CSK 310/08, 

LEX nr 484695; wyrok SN z 27.01.2010 r., II CSK 370/09, LEX nr 738475. 
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ii. Reżim lex generalis i jego punktowe modyfikacje 

 

Pierwszym wzorcem międzynarodowoprawnych reguł interpretacyjnych wymagającym 

analizy są przypadki jedynie częściowego – punktowego – odstępstwa od ogólnych reguł 

interpretacji wyrażonych w art. 31-33 KWPT, stanowiących lex generalis w zakresie 

interpretacji umów międzynarodowych. Przyjrzenie się możliwym postaciom tego rodzaju 

ograniczonej formy lex specialis, w kontekście związania sądów krajowych wykładnią zawartą 

w orzeczeniach sądów międzynarodowych, wymaga zarysowania ogólnego tła – próby 

ustalenia w jaki sposób spojrzenie na kwestię waloru orzeczeń sądów międzynarodowych 

kształtuje się w ramach lex generalis. Czy w ramach ogólnego prawa międzynarodowego 

funkcjonuje jakaś norma nakazująca uwzględnianie wykładni dokonanej przez sądy lub organy 

międzynarodowe? Niezależnie od istnienia tego rodzaju nakazu – w jaki sposób kształtuje się 

praktyka państw? 

Dla porządku trzeba zaznaczyć, iż przez związanie wykładnią zawartą w orzeczeniu 

sądu międzynarodowego należy rozumieć sytuację związania państw niebędących stronami 

postępowania, w ramach którego dany wyrok zapadł. Odwołując się do terminologii 

wykorzystywanej przez niektórych autorów883, należy wskazać, że chodzi tu o związanie 

wykładnią erga omnes – a zatem związanie wykładnia zawartą w orzeczeniu sądu 

międzynarodowego wszystkich potencjalnych adresatów normy. 

Najkrótszą odpowiedź na postawione pytania stanowi stwierdzenie, iż dla lex generalis 

prawa międzynarodowego charakterystyczne wydaje się milczenie na temat waloru wykładni 

dokonywanej przez sądy lub organy międzynarodowe. Do wskazanej problematyki nie odnoszą 

się postanowienia art. 31-33 Konwencji wiedeńskiej, które nie wymieniają orzeczeń sądów 

międzynarodowych wśród elementów kontekstu lub składników branych pod uwagę łącznie z 

kontekstem traktatu (art. 31 ust. 2 i 3). Do kwestii wpływu wypowiedzi sądów 

międzynarodowych na wykładnię prawa międzynarodowego, przynajmniej wprost, nie 

odnoszą się ani umowy powierzające rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania i 

                                                             
883 M. Wąsek-Wiaderek, op. cit., s. 284. 
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interpretacji konkretnym sądom lub organom884, ani też umowy konstytuujące określone sądy 

międzynarodowe. 

Pomimo braku literalnego przyznania mocy wiążącej, walor interpretacyjny wykładni 

zawartej w orzeczeniach sądów międzynarodowych ma charakter powszechnie akceptowany. 

Podkreślany jest m.in. w orzecznictwie MTS885 czy na gruncie dokumentów Komisji Prawa 

Międzynarodowego ONZ886. Konieczność uwzględniania interpretacji dokonywanej przez 

sądy międzynarodowe jest dostrzegana także w polskiej doktrynie prawa konstytucyjnego887. 

Znaczenie wykładni dokonywanej przez sądy międzynarodowe wydaje się więc plasować 

gdzieś pomiędzy obecnym w systemach common law formalnym precedensem, a jedynie 

faktycznym oddziaływaniem właściwym modelowi kontynentalnemu. Powyższa obserwacja 

skłania do podjęcia próby znalezienia (lub stwierdzenia braku) normatywnej podstawy takiego 

stanu rzeczy w obrębie obowiązującego prawa międzynarodowego. 

Jedno z możliwych uzasadnień znaczenia orzeczeń sądów międzynarodowych w 

ramach lex generalis stanowią postanowienia art. 31-33 KWPT. Obowiązek respektowania 

wykładni sądów międzynarodowych wydaje się oczywisty w przypadku umów powierzających 

spory dotyczące stosowania i wykładni jej postanowień kompetencji takiego sądu – jak ma to 

miejsce m.in. w przypadku Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, jak i 

poszczególnych Konwencji MOP i orzeczeń Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości888. Postanowienie traktatu powierzające taką kompetencje sądowi 

międzynarodowemu można interpretować jako modyfikację treść art. 31 ust. 2 i 3 KWPT, tj. 

jako poszerzenie zawartego tam wyliczenia o kolejny element bądź też uznać, że pominięcie 

dokonywanej przez umocowany w umowie sąd wykładni nie jest możliwe do pogodzenia z 

„przedmiotem i celem traktatu” (art. 31 ust. 1 KWPT). Usankcjonowanie znaczenia orzeczeń 

określonego sądu międzynarodowego można stanowić także element zgodnej praktyki państw 

(art. 31 ust. 3 lit b KWPT), a w przypadku umów konstytuujących organizację międzynarodowe 

                                                             
884 Strony traktatu sposobu rozstrzygania sporów dotyczących interpretacji traktatów powierzając te spory do 

rozstrzygnięcia określonemu organowi, sądowi międzynarodowemu lub decydując się na arbitraż, zob. A. 
Wyrozumska, Umowy międzynarodowe…, s. 327. 
885 Wyrok MTS z 19.06.2012 Ahmadou Sadio Diallo Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), 

Compensation, Judgment, ICJ Reports 2012, s. 324, par. 24; Wyrok MTS z 4.02.2021, Application of the 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United Arab 

Emirates), Preliminary Objections, Judgment,, ICJ Reports 2021, s. 96, par. 77. 
886 Raport KPM ONZ dot. fragmentacji, s. 85-86; Raport KPM ONZ dot. wpływu na interpretację traktatu, m.in. 

s. 33, par. 25; s. 65, par 5. 
887 K. Wójtowicz, Komentarz do Art. 9 [w:] Konstytucja RP. T. 1, Komentarz : art. 1-86, Warszawa 2016, s. 333-

335; P. Sarnecki, op. cit., s. 329-330. 
888 Zob. art. 37 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1948 r. Nr 43, poz. 308 z późn. zm.). 



 

258 
 

również składnik „utrwalonej praktyki organizacji”, na którą składa się praktyka samych 

państw, praktyki organów organizacji, jak i kombinacji obu wymienionych elementów889. Ten 

ostatni przypadek wydaje się szczególnie prawdopodobny w przypadku sądów i organów 

międzynarodowych o charakterze wyspecjalizowanym, których jurysdykcja koncentruje się 

wokół interpretacji konstytuujących te sądy i organy instrumentów – jak ma to miejsce w 

przypadku Międzynarodowego Trybunału Karnego, Międzynarodowego Trybunał Prawa 

Morza czy trybunałów praw człowieka. 

W tym kontekście szczególny pozostaje przypadek Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości, którego kompetencja ma charakter ogólny, obejmujący potencjalnie całość 

corpus iuris prawa międzynarodowego. Ocena znaczenia wykładni dokonywanej przez MTS, 

jak się wydaje, nie powinna pomijać umocowania kompetencji MTS w treści postanowień 

Karty Narodów Zjednoczonych jako umowy zachowującej pierwszeństwo względem 

wszystkich zobowiązań międzynarodowoprawnych państw (art. 103 KNZ, art. 30 ust. 1 KWPT, 

art. 59 AKPM), wiążącego charakteru orzeczeń MTS (art. 59 Statutu MTS ) oraz roli wyroków 

jako środka służącego stwierdzaniu treści norm międzynarodowoprawnych (art. 38 ust. 1 lit d). 

Także w przypadku orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości zakotwiczenie 

wpływu na interpretacje prawa międzynarodowego będzie miało zatem charakter pośredni. W 

ramach ogólnego wzorca reguł interpretacji umów międzynarodowych oraz w przypadkach 

jego częściowej modyfikacji (umowy przewidujące kompetencję sądów międzynarodowych) 

wymóg uwzględnienia przez polski sąd orzeczeń sądów międzynarodowych znajdzie więc 

uzasadnienie w regułach wykładni Konwencji wiedeńskiej i obowiązku przestrzegania prawa 

międzynarodowego (art. 9 Konstytucji).  

W jaki sposób kształtuje się recepcja powyższego, dość niedookreślonego, standardu 

dotyczącego związania wykładnią sądów międzynarodowych w orzecznictwie polskich sądów? 

Paradoksalnie, najbardziej rozbudowaną wypowiedź orzeczniczą dotyczącą waloru wykładni 

zawartej w orzeczeniach sądów międzynarodowych in genere wydaje się stanowić wyrok TK 

w sprawie K 7/21, zmierzający do wyeliminowania z polskiego porządku prawnego orzeczeń 

ETPC, zawierający jednak szereg ogólnych tez dotyczących znaczenia orzeczeń sądów 

międzynarodowych. TK wskazał między innymi, iż specyfika prawa międzynarodowego 

wymusza sytuację, w którym działalność orzecznicza sądów międzynarodowych nabiera de 

facto charakteru prawotwórczego, przy czym „samo orzeczenie jest nie tyle formalnym 

                                                             
889 Raport KPM ONZ dot. wpływu na interpretację traktatu, s. 12. 
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bezpośrednim źródłem prawa, ile niewiążącym źródłem poznania wiążącego prawa, tj. 

wykreowanej normy prawnej”. Taki stan rzeczy jest przy tym w ocenie TK co do zasady 

akceptowalny: „(…) sędziowska wykładnia dynamiczna może doprowadzić nawet do zmiany 

treści traktatu (przepisu), aczkolwiek w takim wypadku warunkiem jest jednak zgodna wola 

stron traktatu (zob. art. 31 ust. 3 lit. b Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów). W praktyce 

przejawia się ona najczęściej w formie milczącej (poprzez brak sprzeciwu).”890. 

Wyciągając konsekwencje z powyższych założeń, w ostatniej części uzasadnienia, TK 

zasugerował organom państwa właściwym w sprawach polityki zagranicznej podjęcie działań 

mających na celu poinformowanie innych państw stron EKPC i organów konwencyjnych o 

modyfikacji zakresu zobowiązań Polski, wskazując, iż: „Tego rodzaju aktywność na 

płaszczyźnie międzynarodowej uzupełni krajowe działanie Trybunału Konstytucyjnego i 

zapobiegnie uznaniu, że Polska zgodziła się (w sposób milczący) na nowe zobowiązanie 

międzynarodowe o treści niezgodnej z Konstytucją (…)”891. Abstrahując od oceny skutków 

orzeczenia w sprawie K 7/21, nie można nie zauważyć, iż wyrażone w nim stanowisko stanowi 

de facto przyznanie wiążącego waloru interpretacyjnego orzeczeń sądów międzynarodowych z 

perspektywy polskiego sądu, pod warunkiem niewyrażenia przez państwo wyraźnego 

sprzeciwu w tym zakresie. Powyższa konstatacja potwierdza więc, iż nawet na gruncie 

suwerenistycznego wariantu postrzegania relacji między porządkami prawnymi, wpływ 

orzeczeń sądów międzynarodowych na wykładnię norm tego prawa ma niekwestionowany 

charakter. 

Głównym powodem, dla którego ryzyko kolizji, będącej wynikiem nierespektowania 

waloru orzeczeń sądów międzynarodowych, w ramach wzorca lex generalis wydaje się 

relatywnie niewielkie, jest wąski zakres przedmiotowy jurysdykcji większości sądów 

międzynarodowych. Analiza orzecznictwa polskich sądów wskazuje, iż odwołania do wyroków 

sądów międzynarodowych innych niż ETPC i TSUE (których orzeczenia posiadają silniejszy 

niż na gruncie lex generalis i jego punktowych modyfikacji status, który będzie przedmiotem 

dalszych rozważań) należą do rzadkości892. Jednocześnie doświadczenia sądów innych państw 

– w szczególności w związku z kwestią immunitetu jurysdykcyjnego państwa przed sądami 

                                                             
890 Wyrok TK z 10.03.2022 r., K 7/21, OTK-A 2022, nr 24. 
891 Ibidem. 
892 Postanowienie SN z 12.12.2007 r., V CSK 295/07, LEX nr 488976; postanowienie SN z 29.10.2010 r., IV CSK 

465/09, OSNC 2011, nr 2, poz. 22; uchwała SN(7) z 23.05.2019 r., III UZP 9/18, OSNP 2020, nr 1, poz. 6; Wyrok 

TK z 10.03.2022 r., K 7/21, OTK-A 2022, nr 24. 
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krajowymi – dowodzą jednak, iż problem ten nie ma znaczenia czysto teoretycznego893. W tym 

kontekście kierunek złożonego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie K 25/20894 

w przypadku jego rozpoznania może powodować powstanie analogicznego zagadnienia, tj. 

kolizji ustalonego przez TK odczytania standardu konstytucyjnego z wykładnią 

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości także na gruncie polskiego porządku 

prawnego. Ustalenia dotyczące oddziaływania orzeczeń sądów międzynarodowych w ramach 

lex generalis i jego punktowych modyfikacji nie mają zatem czysto teoretycznego charakteru. 

W ramach szukanego modelu międzynarodowoprawny wzorzec reguł interpretacji także w tym 

przypadku wymaga zatem rekonstrukcji i uwzględnienia przez polskie sądy. 

 

 

iii. EKPC 

 

Jaki walor w ramach wzorca reguł interpretacyjnych EKPC posiada orzecznictwo 

Europejskiego Trybunał Praw Człowieka? Ustalenie, czy i w jakim stopniu wykładnia zawarta 

w orzecznictwie ETPC ma charakter wiążący erga omnes nie jest zadaniem łatwym. 

Niewątpliwie strony EKPC nie nadały orzecznictwu ETPC explicite waloru wiążącej wykładni 

EKPC. Praktyka państw dostarcza także przypadków nierespektowania orzeczeń trybunału w 

Strasburgu, co częściowo można tłumaczyć zmiennym i niepewnym charakterem linii 

orzeczniczej ETPC895. Jednocześnie jednak działalność Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka stanowi jeden z najbardziej wyrazistych przykładów rzeczywistego oddziaływania 

sądu międzynarodowego na sposób wykładni umowy międzynarodowej. Rekonstrukcji 

wymaga zarówno wzorzec reguł interpretacyjnych występujący na gruncie lex specialis EKPC, 

jak i stopień jego recepcji w polskim porządku prawnym. Czy i w jakim stopniu reguły EKPC 

nakazują sądom krajowym traktowanie wykładni EKPC zawartej w orzeczeniach ETPC jako 

wiążącej? W jakim stopniu ów walor orzeczeń ETPC należy w konsekwencji postrzegać na 

                                                             
893 W tym kontekście zob. przywoływane już: wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 25.03.2008, 

Medellín p. Texas, 552 U.S. 491.(2008); wyrok Trybunału Konstytucyjnego Republiki Włoskiej z 22.10.2014, 

238/2012; wyrok Sądu Centralnego Dystryktu Seulu (Korea Pd) z 8.01.2021, case n. 2016 Ga-Hap 505092; wyrok 

Sądu Najwyższego Brazylii z 24.09.2021, (Changri-la). 
894 Wniosek z dnia 26 października 2017 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją, sygn. akt K 12/17. 
895 I. C. Kamiński, Konstytucja krajowa (prawo krajowe) jako przeszkoda w wykonaniu i uwzględnieniu orzeczeń 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - uwagi o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 6/21, EPS 

2022, nr 8, s. 6. 
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potrzeby szukanego modelu? W jakim stopniu walor ten jest respektowany przez polskie sądy 

oraz jakie bariery napotyka?  

Zgodnie z art. 46 ust. 1 EKPC państwa obowiązane są do przestrzegania ostatecznego 

wyroku Trybunału, we wszystkich sprawach, w których są stronami. Powyższy przepis 

odczytywany a contrario bywa traktowany jako uzasadnienie dla wykładni zawężającej 

znaczenia orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do kwestii związania ich treścią 

państwa, wobec których zapadły896. Argumentacja a contrario oparta o literalne brzmienie art. 

46 EKPC wydaje się jednak nieprzekonująca, gdy weźmie się pod uwagę, że zakres 

zastosowania art 46 EKPC dotyczy jedynie kwestii związania państwa wynikającą z orzeczenia 

normą jednostkową i konkretną, nie odnosi się natomiast do wpływu orzecznictwa ETPC na 

wykładnię generalnych i abstrakcyjnych norm wynikających z postanowień EKPC897.  

Interpretacja nadająca znaczenie orzecznictwu ETPC znajduje wsparcie w art. 1 EKPC 

wyrażającym obowiązek państwa do zapewnienia przestrzegania postanowień Konwencji, a 

także postanowieniach art. 19 i 32 odnoszące się do statusu i funkcji Trybunału jako organu, 

do którego właściwości należy interpretacja Konwencji. Za przyjęciem skutku res interpretata 

przemawia orzecznictwo ETPC898, jak i dokumenty o charakterze soft law899. Pragmatycznego 

uzasadnienie dla skutku res interpretata od strony ETPC dostarcza troska o wydolność systemu 

Konwencji, zaś od strony państw „motywacja prognostyczna”900, związana z 

prawdopodobieństwem ponoszenia przez państwo regularnie odpowiedzialności w przypadku 

przyjęcia odmiennej od Trybunału interpretacji postanowień EKPC.  

Jednocześnie z drugiej strony zamiar pozostawienia państwom pewnego zakresu 

swobody w interpretacji postanowień EKPC potwierdzają wspominane już zasady 

wypracowane w judykaturze ETPC, uelastyczniające proces interpretacji Europejskiej 

Konwencji i pozwalające zarówno na dopuszczeniu pewnej dozy swobody interpretacyjnej 

państw (zasada subsydiarności, doktryna marginesu oceny), przy jednoczesnym wytyczeniu 

granic tej swobody (test proporcjonalności, zasada pojęć autonomicznych)901. Według O. M. 

                                                             
896 Wyrok TK z 10.03.2022 r., K 7/21, OTK-A 2022, nr 24. 
897 Powyższe zagadnienie może mieć jednak znaczenie z perspektywy sądu w kontekście rozważania potrzeby 

wznowienia postępowania oraz pytaniem o możliwość traktowania orzeczenia ETPC jako prejudykatu w ramach 

postępowania w przedmiocie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa. 
898 Wyrok ETPC z dnia 9.06.2009, Opuz p. Turcji, nr skargi 33401/02, par. 163. 
899Zob. w szczególności: High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights Interlaken 

Declaration 19.02.2010. 
900 M. Wąsek-Wiaderek, op. cit., s. 349-393. 
901 M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 

Warszawa 2013, s. 300-321. 
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Arnardóttir, najnowsze podejście ETPC jako przeciwwagę dla obowiązku uwzględniania jego 

orzecznictwa przyjmuje domniemanie braku naruszenia postanowień EKPC, tam gdzie sąd 

krajowy w dostatecznym stopniu wziął pod uwagę standard wynikający z Europejskiej 

Konwencji902. W jaki sposób z perspektywy modelu należy ująć tego rodzaju pośredni status 

orzeczeń ETPC? 

Odpowiedni kompromis wokół waloru orzecznictwa ETPC wydaję się oferować 

koncepcja res interpretata. Powaga rzeczy zinterpretowanej, w odróżnieniu od skutku res 

iudicata, sprowadza się właśnie do ukierunkowania interpretacji sądów krajowych, stworzenia 

standardu interpretacyjnego lub też wypełnienia treścią postanowień EKPC charakteryzujących 

się – typową dla przepisów odnoszących się do praw jednostki – otwartością unormowania903. 

W koncepcji res intepretata obowiązek uwzględnienia przez sądy orzecznictwa ETPC 

ma charakter zniuansowany. Według A. Bodnara ocena posiadania przez wybrane orzeczenie 

ETPC waloru res interpretata wymaga uwzględnienia czynników, wśród których wymienia się 

przede wszystkim jednolitość i stałość linii orzeczniczej ETPC w związku z konkretnym 

zagadnieniem, porównywalność kontekstu konkretnych orzeczeń904. Fakt, iż przedmiotem 

rozstrzygnięcia ETPC jest stwierdzenie faktu naruszenia przez państwo postanowień EKPC, 

któremu towarzyszy rekonstrukcja szczegółowej treści zobowiązań państwa, każe zauważyć, 

że wskazana treść zobowiązań może w różnym stopniu nadawać się do wyabstrahowania z 

kontekstu prawnego i społecznego w ramach konkretnego państwa, którego dotyczyło lub 

okoliczności faktycznych sprawy. Powyższe zastrzeżenie ma szczególne znaczenie w 

przypadku wyroków pilotażowych – wprost odnoszących się do kontekstu prawnego i 

faktycznego państwa905, co potwierdza okoliczność, iż w polskiej praktyce sądowej należą do 

najczęściej przywoływanych906. Koncepcja res interpretata wydaje się więc stanowić formułę 

bardzo dobrze opisującą wzorzec reguł EKPC dotyczący znaczenia orzecznictwa ETPC z 

punktu widzenia sądów krajowych. Proponowany w jej ramach sposób oceny znaczenia 

                                                             
902 O. M. Arnardóttir, op. cit., s. 831 i nast. 
903 R. Alexy, op. cit., s. 36. Zdaniem L. Garlickiego „W płaszczyźnie interpretacyjnej Konwencja- jak zresztą 

każde „konstytucyjne unormowanie praw jednostki- może istnieć tylko poprzez akty jej sądowej wykładni i 
stosowania. Sformułowania tekstu pisanego ujęte są bowiem w język na tyle ogólny i w pojęcia na tyle otwarte, 

że odnalezienie ich realnego znaczenia i treści wymaga konkretyzacji orzeczniczej.”, L. Garlicki, Konwencja o 

Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki, P. 

Hofmański, A. Wróbel, Warszawa 2014, s. 8. 
904 A. Bodnar, Wykonywanie orzeczeń europejskiego trybunału praw człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, 

Warszawa 2018, s.149-150. 
905 Zob. M. Maćkowiak, Instytucja wyroku pilotażowego w praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka, FIUW, 2016, vol. 5 (2), s. 117–126. 
906 Por. m.in. wyrok SN z 3.04.2013 r., I BU 14/12, LEX nr 1554830; postanowienie SN z 9.06.2016 r., III UZP 

4/16, OSNP 2017, nr 12, poz. 16 
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orzeczeń ETPC pozwala uchwycić rzeczywiście wykonywaną i akceptowaną przez państwa 

funkcję Trybunału, polegającą na kształtowaniu interpretacji postanowień EKPC, przy 

zachowaniu pewnego filtra pozwalającego oddzielić przypadki utrwalonej linii orzeczniczej od 

sytuacji, w których orzecznictwo ETPC pozostaje niekonsekwentne. 

Czy i w jakim stopniu tak określona treść wzorca reguł interpretacji EKPC 

respektowana jest zatem przez polskie sądy? Rozumiana w sposób powyższy koncepcja res 

interpretata, jak się zdaje, odpowiada także rzeczywistemu sposobowi postrzegania orzeczeń 

ETPC w praktyce polskich sądów. Orzecznictwo ETPC właśnie jako element kształtujący treść 

postanowień Konwencji jest wykorzystywany przez polskie sądy bardzo często. Jak wskazał 

Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu z 11 stycznia 1995 r.: „Od momentu wstąpienia Polski do 

Rady Europy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu może i 

powinno być uwzględniane przy interpretacji przepisów prawa polskiego.”907. Bezpośrednie 

odwołanie do orzecznictwa ETPC w celu rekonstrukcji treści zobowiązań wynikających z 

Europejskiej Konwencji stanowi częstą praktykę polskich sądów908. Polskie sądy stosując 

bezpośrednio postanowienia EKPC, co do zasady uwzględniają kształtujący charakter 

orzecznictwa ETPC, dokonując oceny samowykonalności norm Europejskiej Konwencji na 

podstawie ich treści ustalonej w orzecznictwie ETPC, co pozwala w rzeczywisty sposób 

zagwarantować walor orzeczeń Trybunału. 

W tym kontekście istotne zagrożenie dla uwzględnienia waloru interpretacyjnego 

orzeczeń ETPC stanowi wykładnia, w myśl której w toku oceny samowykonalności 

postanowień EKPC, należy brać pod uwagę wyłącznie ich literalną treść. W takim kierunku 

wydaje się zmierzać stanowisko przyjęte przez Sąd Najwyższy w sprawie II KK 261/06 w 

sprawie o sygn. akt II KK 261/06. W treści uzasadnienia wyroku SN przypominając zasadę, 

zgodnie z którą ogólna dyrektywa postępowania w rodzaju prawa do rzetelnego procesu, nie 

może być przedmiotem zarzutu kasacyjnego, wskazał iż: „Wszystkie dyrektywy, wynikające z 

przywołanego art. 6 Konwencji, znalazły swoje gwarancje procesowe w uregulowaniach 

Kodeksu postępowania karnego. W związku z tym, jeśli podstawę zarzutu kasacyjnego stanowi 

                                                             
907 Postanowienie SN z 11.01.1995 r., III ARN 75/94, OSNP 1995, nr 9, poz. 106. 
908 Wyrok SA w Krakowie z 6.03.2018 r., I ACa 966/17, LEX nr 2501299; postanowienie SN z 6.01.2006 r., III 

SPP 154/05, OSNP 2006, nr 21-22, poz. 342; wyrok NSA z 25.04.2008 r., II OSK 227/07, LEX nr 505278; wyrok 

SN z 9.11.1999 r., II KKN 295/98, OSNKW 2000, nr 1-2, poz. 12; postanowienie SN z 29.07.1997 r., II KKN 

313/97, OSNKW 1997, nr 9-10, poz. 85; postanowienie SN z 4.12.2019 r., II KK 208/19, OSNKW 2020, nr 1, 

poz. 6; postanowienie SO w Elblągu z 18.01.2018 r., II Kop 117/17, LEX nr 2472933; wyrok SN z 14.01.2010 r., 

V KK 235/09, OSNKW 2010, nr 6, poz. 50; postanowienie SN z 20.04.2011 r., IV KK 422/10, LEX nr 846391; 

postanowienie SN z 26.02.2019 r., II KO 47/18, OSNKW 2019, nr 1, poz. 34. W. Czapliński, A. Wyrozumska 

Prawo międzynarodowe …, s. 695. 
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zarzut obrazy konkretnego przepisu procedury karnej służącego realizacji poszczególnych 

zasad procesowych, dodatkowe przywoływanie w treści zarzutu obrazy art. 6 Konwencji jawi 

się jako zbędne.”909. 

Z punktu widzenia recepcji wzorca reguł interpretacji EKPC zaprezentowane, 

przynajmniej w tak ogólny sposób, podejście może mieć istotne negatywne skutki, ponieważ 

pomija autonomiczne wynikające z orzecznictwa ETPC znaczenie postanowień Konwencji, 

które in concreto może okazać się bardziej szczegółowe niż standard ustawowy lub nawet 

sprzeczne ze wskazanym standardem. Podobny sposób rozumowania towarzyszył także 

Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu w sprawie II AKa 213/13, który wskazał, iż możliwość 

odmowy zastosowania przepisu ustawy dotyczy jedynie sytuacji, której dana materia 

uregulowana jest w umowie w sposób samoistny, nie zaś w sytuacji, gdy regulacja ta znajduje 

doprecyzowanie w treści ustawy910. 

Przywołane powyżej stanowisko sądów, polegające w istocie na pominięciu 

autonomicznego rozumienia art. 6 EKPC ukształtowanego w orzecznictwie ETPC, w efekcie 

skutkowałoby potraktowaniem postanowień EKPC jako normy ogólnej, wypełnianej treścią 

dopiero przez ustawodawcę. Wskazane podejście implicite zakłada więc, iż postanowienia 

EKPC nie posiadają swojej własnej treści, którą ustawodawca mógłby naruszyć. Taki pogląd 

wprost wyartykułował TK w uzasadnieniu wyroku K 7/21911. Aprobata dla powyższej 

interpretacji, odrzucającej efekt res interpretata, w rezultacie skutkowałaby jednak – wbrew 

utrwalonej praktyce polskich sądów – faktycznym uniemożliwieniem bezpośredniego 

stosowania większości, sformułowanych w sposób ogólny, postanowień EKPC912. 

Przykładem otwartego zakwestionowania orzeczeń ETPC przez próbę ich 

wyeliminowania z systemu prawa stanowią orzeczenia TK w sprawach K 6/21 i K 7/21, 

                                                             
909 Wyrok SN z 21.02.2007 r., II KK 261/06, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 467. 
910 „Możliwość niezastosowania obowiązującej ustawy wobec jej sprzeczności z umową międzynarodową 

zachodzi jedynie wówczas, gdy sprzeczność ta dotyczy kwestii uregulowanych w tej umowie w sposób samoistny, 

nie zaś tych, które znajdują swoje odpowiednie zapisy w krajowych aktach prawnych(…)”, tak: wyrok SA w 

Poznaniu z 28.11.2013 r., II AKa 213/13, LEX nr 1416256. 
911 Jak wywodzono: „(…) Regulacje te nie spełniają bowiem wymogów technicznych wyznaczanych dla 

przepisów umów międzynarodowych obdarzonych atrybutem bezpośredniej stosowalności (samowykonalności), 

mimo że pochodzą z obszaru praw człowieka. Mają charakter standardu międzynarodowego o niedookreślonej 

treści, którego beneficjentem jest jednostka, zobowiązanym państwo strona Konwencji, a gwarantem i instytucją 

nadającą im określoną treść - ETPC.”, wyrok TK z 10.03.2022 r., K 7/21, OTK-A 2022, nr 24. 
912 W tym kontekście jako prawidłowe, respektujące autonomię interpretacyjną prawa międzynarodowego, 

należałoby uznać stanowisko wyrażone przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. Jak wskazał Sąd: „Uregulowania 

wynikające z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej wypierają tu uregulowania zawarte w 

rozdziale 66 Kodeksu postępowania karego, jako akcie prawnym hierarchicznie niższej rangi aniżeli umowa 

międzynarodowa”, postanowienie SA w Krakowie z 18.11.2015 r., II AKz 427/15, LEX nr 1927556. 
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stwierdzające niezgodność z Konstytucją konkretnych norm wywiedzionych w orzecznictwie 

ETPC913. W treści drugiego z wymienionych orzeczeń TK dokonał reinterpretacji art. 89 ust. 1 

pkt 2 Konstytucji dotyczącego trybu ratyfikacji umów międzynarodowych dotyczących praw 

człowieka i obywatela914, uznając, iż wykładnia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 

która byłaby niezgodna z przepisem Konstytucji lub choćby z przepisem ustawy, narusza art. 

89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji poprzez wprowadzenie do porządku prawnego nowej treści 

normatywnej z pominięciem wskazanej w tym przepisie procedury915. TK odczytał zatem 

przepis konstytucyjny dotyczący obowiązku ustawowej zgody na ratyfikację umowy 

międzynarodowej w charakterze bariery przed dokonaną przez ETPC interpretacją, którą TK 

ocenił jako wykraczającą poza zakres pierwotnie udzielonej zgody. Uznanie wskazanego 

sposobu interpretacji art. 89 ust. 1 pkt 2 za wiążący, w rezultacie skutkowałoby możliwością 

kontroli dokonywanej przez ETPC wykładni pod kątem jej zgodności z ustawą, a w efekcie 

„obróceniem” wynikającej z art. 91 ust. 2 Konstytucji reguły kolizyjnej, a także pominięciem 

znaczenia obowiązku z art. 9 Konstytucji. Wskazane ujęcie stanowi więc przykład skrajnie 

nieprzychylnej, a nawet antagonistycznej wobec wzorca reguł EKPC interpretacji postanowień 

Konstytucji. 

Skonfrontowanie wymogów dotyczących waloru wykładni zawartej w orzeczeniach 

ETPC ukształtowanych w ramach lex specialis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

                                                             
913 „Trybunał w tym miejscu przypomina, że co do zasady dopuszczalne jest, by po ratyfikacji, wskutek 

dynamicznej wykładni i prawotwórczej działalności trybunałów międzynarodowych, treść norm wynikających z 

przepisów umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka ulegała ewolucji. Jednak – zdaniem Trybunału 

– jeśli treść normy prawnomiędzynarodowej ukształtowanej w takim procesie stałaby się sprzeczna z przepisami 
Konstytucji lub ustaw, to daną normę trzeba ocenić jako wprowadzoną do polskiego systemu prawnego niezgodnie 

z art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji, ponieważ w pierwszym wypadku jest to niedopuszczalne, a w drugim proces ten 

nastąpiłby wbrew konstytucyjnej procedurze (ratyfikacja). (…) Dlatego zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, w 

odniesieniu do kwestionowanej normy należało stwierdzić, że ani działanie ETPC (czynność prawotwórcza), ani 

jego wytwór (norma ukształtowana działaniem ETPC) nie mieszczą się w granicach konstytucyjnie dopuszczalnej, 

dynamicznej wykładni postanowień Konwencji. To przesądziło o tym, że kwestionowaną normę należało ocenić 

jako naruszającą art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji”, wyrok TK z 10.03.2022 r., K 7/21, OTK-A 2022, nr 24. 
914 Zgodnie z tym przepisem ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej wymaga 

uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie między innymi jeżeli umowa dotyczy określonych w Konstytucji wolności, 

praw lub obowiązków obywatelskich. 
915„TK ocenił dokonaną przez ETPC wykładnię Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako nieprawidłową i 
wykraczającą poza granice dokonanego aktu ratyfikacji, uznając, że wywiedziona z EKPC norma„ Jednak - 

zdaniem Trybunału - jeśli treść normy prawnomiędzynarodowej ukształtowanej w takim procesie stałaby się 

sprzeczna z przepisami Konstytucji lub ustaw, to daną normę trzeba ocenić jako wprowadzoną do polskiego 

systemu prawnego niezgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji, ponieważ w pierwszym wypadku jest to 

niedopuszczalne, a w drugim proces ten nastąpiłby wbrew konstytucyjnej procedurze (ratyfikacja). Z taką sytuacją 

mamy do czynienia w niniejszej sprawie. (…) Dlatego zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, w odniesieniu do 

kwestionowanej normy należało stwierdzić, że ani działanie ETPC (czynność prawotwórcza), ani jego wytwór 

(norma ukształtowana działaniem ETPC) nie mieszczą się w granicach konstytucyjnie dopuszczalnej, dynamicznej 

wykładni postanowień Konwencji. To przesądziło o tym, że kwestionowaną normę należało ocenić jako 

naruszającą art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji.”, Wyrok TK z 10.03.2022 r., K 7/21, OTK-A 2022, nr 24 



 

266 
 

prowadzi do wniosku o generalnej akceptacji wskazanych wymogów w orzecznictwie polskich 

sądów, przy jednoczesnym istnieniu obszarów ryzyka, wymagających próby harmonizacji, jak 

i przypadków otwartego kontestowania waloru orzeczeń ETPC. Ryzyko kolizji przejawia się 

zarówno w sposób pośredni związany z ograniczeniem skuteczności Europejskiej Konwencji 

(ocena samowykonalności na podstawie literalnego brzmienia postanowień EKPC, 

dopuszczalność oceny zgodności wykładni ETPC z ustawą), jak i bezpośredni (próba 

wyeliminowania z porządku prawnego konkretnych orzeczeń ETPC).  

Optymalny z punktu widzenia modelu sposób postrzegania wpływu orzecznictwa ETPC 

na wykładnię Europejskiej Konwencji wydaje się zapewniać koncepcja res interpretata, w 

ramach której związanie sądów krajowych posiada zdecydowanie silniejsze umocowanie niż 

ma to miejsce ramach lex generalis prawa międzynarodowego, nie posiada jednak 

bezwarunkowego charakteru i wymaga oceny „dojrzałości” standardu konwencyjnego w 

konkretnym przypadku. Wskazana interpretacja co do zasady dobrze opisuje stanowisko 

polskich sądów, które (nie bez wyjątków) trafnie oceniają znaczenie orzeczeń ETPC. Stopień 

recepcji reguł wykładni określających walor orzeczeń ETPC z perspektywy modelu należy 

ocenić co do zasady pozytywnie. 

Zagrożenie dla reguły nakazującej interpretować EKPC z uwzględnieniem 

orzecznictwa trybunału stanowią natomiast przejawy reinterpretacji postanowień Konstytucji, 

zmierzające do nadania tym postanowieniom znaczenia wykluczającego treść poszczególnych 

orzeczeń ETPC. Utrwalanie się takiego stanu rzeczy – jednoczesne funkcjonowania 

sprzecznych orzeczeń ETPC i TK tworzy bardzo szkodliwą i trudno odwracalną z punktu 

widzenia łącznego stosowania sytuację. Także w kontekście pytania o akceptację dla związania 

erga omnes wykładnią ETPC, odpowiedź silnie waha się więc w zależności od przyjętego 

wariantu koncepcji relacji między porządkami prawnymi, który wtórnie wpływa na przychylną, 

zachowawczą lub otwarcie nieprzyjazną wykładnię Konstytucji.  
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iv.  Prawo UE 

 

Ostatnim przypadkiem wzorca reguł interpretacji dotyczących związania sądów 

krajowych wykładnią zawartą w orzeczeniach sądu międzynarodowego, wymagającym 

rozważenia, jest prawo unijne. W jaki sposób kształtuje się wskazany wzorzec? Inaczej niż na 

gruncie EKPC kwestia waloru interpretacyjnego orzeczeń TSUE na gruncie wzorca reguł 

interpretacji prawa unijnego osiąga skonkretyzowaną i jednoznaczną postać. W ramach prawa 

unijnego związanie sądów krajowych państw członkowskich wykładnią TSUE, nie tylko w 

odniesieniu do sądu, który skierował pytanie prejudycjalne i innych sądów orzekających w 

sprawie, ale także erga omnes ma obecnie zasadniczo niekwestionowany charakter916. 

Uzasadnienie wiążącego erga omnes charakteru wykładni zawartej w orzeczeniach 

TSUE poza postępowaniem, w którym ewentualnie wystąpiono z pytaniem prejudycjalnym, 

pozostaje w związku z zagadnieniem obowiązku lub uprawnienia sądu krajowego do 

wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym tzw. doktryny sprawy jasnej (acte clair) i sprawy 

wyjaśnionej (acte éclairé). Jak wskazał TS w sprawie CILFIT, obowiązek sądu do wystąpienia 

z pytaniem prejudycjalnym – poza brakiem istotności dla sprawy – wyłącza sytuacja, w której: 

„(…) dany przepis stanowił już przedmiot wykładni przez Trybunał, lub (…) prawidłowe 

stosowanie prawa wspólnotowego jest tak oczywiste, że nie pozostawia ono miejsca na 

jakiekolwiek racjonalne wątpliwości(…)”917. 

Obowiązek uwzględniania orzecznictwa TSUE wywodzony jest także z zasady lojalnej 

współpracy wyrażonej w art. 4 ust. 3 TUE. R. Grzeszczak i M. Wiącek opisują znaczenie 

orzecznictwa TSUE w systemie prawa unijnego, wskazując, iż ma ono charakter prawno-

kształtujący918. Obowiązek uwzględniania wykładni TSUE sprzężony jest z zasadą 

pierwszeństwa prawa unijnego, która wymaga nadania pełnej skuteczności normom prawa 

unijnego w znaczeniu wynikającym z orzecznictwa TSUE, w tym zgodnie z formułą 

Simmenthal poprzez odmowę zastosowania każdego przepisu prawa krajowego, który 

                                                             
916 P. Dąbrowska-Kłosińska, Skutki wyroków prejudycjalnych TS w postępowaniu przed sądami krajowymi w 

świetle orzecznictwa i Traktatu z Lizbony, EPS 2010, nr 12, s. 4-15; M.P. Baran, op. cit., s. 30. 
917 Wyrok TS z 6.10.1982, C-283/81 - CILFIT v Ministero della Sanità, ECLI:EU:C:1982:335, par. 21. Przesłanki 

wynikające z doktryny sprawy jasnej i sprawy wyjaśnionej były przedmiotem badania polskich sądów kierujących 

pytania prejudycjalne por. postanowienie SN z 27.09.2010 r., V KK 179/10, OSNwSK 2010, nr 1, poz. 1796. W 

kontekście podnoszonej kwestii ważności prawa wtórnego, zob. wyrok NSA z 8.02.2011 r., II GSK 1111/10, LEX 

nr 1071038. 
918 R. Grzeszczak, M. Wiącek, Zakres oraz skutek prawny wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-

260/18 [w:] Procesy frankowe w Polsce po wyroku TSUE w sprawie C-260/18, red. M. Jabłoński, K. Koźmiński, 

Warszawa 2020, s. 48-49. 
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pozbawiałby tę normę pełnej skuteczności919. Skutek związania wykładnią TSUE obejmuje 

swoim zakresem także ocenę samowykonalności normy jak i skutków uznania, iż konkretna 

norma unijna nadaje się do bezpośredniego stosowania920. We wzorcu reguł interpretacyjnych 

prawa UE związanie sądu krajowego wykładnią TSUE ma więc, w przeciwieństwie do wzorca 

EKPC, czy lex generalis prawa międzynarodowego i jego punktowych modyfikacji, charakter 

pełny i bezwarunkowy. 

Z perspektywy prawa unijnego obowiązek respektowania wykładni dokonanej przez 

TSUE (przy zastrzeżeniu podziału kompetencji pomiędzy TSUE a sąd krajowy), zasadniczo 

nie doznaje wyjątków. Jak wynika z wyroku TS w sprawie C-173/09 Elchinov, na przeszkodzie 

uwzględnieniu wykładni zawartej w wyroku TSUE nie może stać także związanie wykładnią 

zawartą w wyroku innego sądu krajowego921. Odmowa respektowania wykładni TSUE stanowi 

naruszenie prawa unijnego i w pewnych sytuacjach może prowadzić do odpowiedzialności 

państwa w postępowaniu na podstawie art. 258 lub 259 TSUE lub w świetle wyroku TS w 

sprawie Köbler odpowiedzialności odszkodowawczej względem jednostki, realizowanej przed 

sądem krajowym922. Przepisy prawa krajowego nie mogą także stać na przeszkodzie 

skierowaniu pytania prejudycjalnego923.  

Mimo wskazanej jednoznaczności standardu prawa UE w kwestii związania wykładnią, 

rzeczywisty podział funkcji pomiędzy TSUE a sądami krajowymi ma charakter złożony924. Co 

                                                             
919Zob. wyrok TS z 9.03.1978, C-106/77 - Amministrazione delle finanze dello Stato v Simmenthal, 

ECLI:EU:C:1978:49, s. 49, par 22 „(…) każdy przepis prawa krajowego oraz każda praktyka legislacyjna, 

administracyjna lub sądowa mogąca naruszyć, skuteczność prawa wspólnotowego poprzez pozbawienie sądu 

krajowego, w którego jurysdykcji jest zastosowanie tego prawa, kompetencji do podjęcia wszelkich środków 
koniecznych w momencie aplikacji rzeczonego prawa do niezastosowania przepisów krajowych mogących 

pozbawić prawo wspólnotowe pełnej mocy i skuteczności, jest niezgodna z tymi wymogami, wynikającymi z 

samej istoty prawa wspólnotowego” 
920 W tym zakresie prawo unijne samodzielnie określa skutki stwierdzenia kolizji z bezpośrednio skutecznym 

przepisem prawa unijnego wymagając od sądu krajowego pominięcia przepisu krajowego, a w wyjątkowych 

sytuacjach „stworzenia” podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Jak zwraca uwagę M. Szpunar skutki te nie 

ograniczają się do możliwości wywiedzenia praw, ale przykładowo także podniesienia zarzutu opartego na 

obiektywnej wadliwości danej procedury lub decyzji, czy możliwości zakwestionowania aktów prawnych 

przyjętych z naruszeniem obowiązku notyfikacji por. M. Szpunar Wybrane problemy stosowania prawa Unii 

Europejskiej przed sądami państw członkowskich, Pal., 5/2020, s. 62. 
921 Wyrok TS z 5.10.2010, C-173/09 Elchinov, ECLI:EU:C:2010:581, pkt 1 sentencji „Prawo Unii sprzeciwia się 
temu, by sąd krajowy, który orzeka po przekazaniu mu sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd wyższej 

instancji w wyniku odwołania, był związany, zgodnie z krajowym prawem procesowym, oceną prawną dokonaną 

przez sąd wyższej instancji, jeżeli uzna, uwzględniając wykładnię, o której dokonanie zwrócił się do Trybunału, 

że wskazana ocena nie jest zgodna z prawem Unii.” zob. także wyrok TS z 15.01.2013, Križan i in., C-416/10, 

ECLI:EU:C:2013:8, pkt 69. 
922 Wyrok TS z 30.09.2003 C-224/01 Köbler, ECLI:EU:C:2003:513, pkt 1 sentencji. 
923 Wyrok TS z 22.06.2010 C-188/10 - Melki and Abdeli, ECLI:EU:C:2010:363, par 52. 
924Jak zwraca uwagę A. Kustra, choć wykładnia prawa została w pewnym sensie „odebrana” sądom krajowym, 

sądy te w praktyce odgrywają istotną rolę w związku z zagadnieniami wykładni prawa unijnego co potwierdza 

często dostrzegany dialogiczny charakter relacji łączącej sądy krajowe i TSUE w ramach postępowań 
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do zasady rolą Trybunału jest dostarczeniu sądowi krajowemu elementów wykładni prawa 

unijnego, to do sądu krajowego, jako sądu unijnego, należy zastosowanie normy unijnej w 

okolicznościach rozpoznawanej sprawy925. Faktyczny zakres i sposób związania sądu in 

concreto zależy od sposobu sformułowania orzeczenia. W tym kontekście w doktrynie 

wyróżnia się orzeczenia o charakterze aplikacyjnym i interpretacyjnym926. W swoich 

orzeczeniach Trybunał Sprawiedliwości w zróżnicowany sposób, niejednokrotnie jego 

pośredniej oceny927 przez mniej lub bardziej kategoryczne sformułowanie „interpretacji 

przepisu krajowego”, której sprzeciwia się wykładnia normy unijnej.  

W ujęciu T. Tridimasa, stanowczość dokonywanej przez TSUE pośredniej oceny prawa 

i praktyki krajowej, będącej przedmiotem pytania prejudycjalnego, oscyluje od orzeczeń 

zawierających gotowe rozstrzygnięcie sprawy (outcome cases), przez wyroki formułujące 

wskazówki lub test zawężający margines interpretacji sądu krajowego (guidance cases), po 

orzeczenia ujęte w język na tyle ogólny, że w istocie pozostawiający sądom krajowym 

dowolność w interpretacji (deference cases). W istocie stanowisko TSUE bardzo często plasuje 

się pomiędzy wyróżnionymi wariantami928, wytyczając granicę pomiędzy kwestiami 

wymagającymi oceny na gruncie prawa krajowego – z zakreśleniem jednak dopuszczalnych 

granic z punktu widzenia efektywności normy unijnej.  

Jak wskazuje E. Łętowska, Trybunał w charakterystyczny sposób nie tyle narzuca 

interpretację prawa krajowego, co wyklucza niektóre z możliwych ich wariantów, 

zobowiązując sąd do poszukiwania odpowiednich instrumentów w prawie krajowym: „Ta 

część dialogu toczy się w krajowym języku prawnym i prawniczym oraz w ramach krajowej 

siatki pojęciowej”929. Związanie wykładnią TSUE, choć na pierwszy rzut oka ma charakter 

dalece bardziej skonkretyzowany i kategoryczny, niż ma to miejsce w przypadku porządku 

                                                             
prejudycjalnych. A. Kustra, Interpretacja prawa Unii Europejskiej [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez 

sądy, red. A. Wróbel, Warszawa 2010, s. 358. 
925 Wyrok TS z 5.12.2017 r., C-42/17, M.A.S. i M.B., ECLI:EU:C:2017:936, pkt 23. 
926 Redakcja EPS, Sprawozdanie z debaty w redakcji "Europejskiego Przeglądu Sądowego" pt. "Skutki wyroków 

Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Krajowej 

Rady Sądownictwa" (Warszawa, 17 XII 2019), EPS 2020, nr 1, s. 4 
927A. Frąckowiak-Adamska, P. Bańczyk, Podział kompetencji między Trybunał Sprawiedliwości a sądy krajowe 

[w:] Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny 

przewodnik, Warszawa 2020, s. 41-43. 
928 Na co zwraca uwagę sam autor analizowanego rozróżnienia zob. T. Tridimas, Constitutional Review Of Member 

State Action: The Virtues and Vices of an Incomplete Jurisdiction, https://ssrn.com/abstract=1923450 , s.4. 
929 E. Łętowska, Kwalifikacje prawne w sprawach o sanację kredytów frankowych - da mihi factum dabo tibi ius 

Stanowisko przygotowane dla Forum Konsumenckiego, działającego przy RPO, 

(https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Prof._Ewa_%C5%81%C4%99towska_Kwalifikacje_prawne_w_spraw

ach_o_sanacj%C4%99_kredyt%C3%B3w_frankowych_da_mihi_final_29.06.20.pdf, (ost. dostęp z dnia 

15.01.2023), s. 6. 

https://ssrn.com/abstract=1923450
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Prof._Ewa_%C5%81%C4%99towska_Kwalifikacje_prawne_w_sprawach_o_sanacj%C4%99_kredyt%C3%B3w_frankowych_da_mihi_final_29.06.20.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Prof._Ewa_%C5%81%C4%99towska_Kwalifikacje_prawne_w_sprawach_o_sanacj%C4%99_kredyt%C3%B3w_frankowych_da_mihi_final_29.06.20.pdf
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Europejskiej Konwencji, przynajmniej w niektórych przypadkach przyjmuje zniuansowaną 

postać, przypominającą konwencyjny skutek res interpretata. Taka sytuacja inaczej niż w 

ramach wzorca EKPC wynika jednak z przyjmującego różne postaci przyzwolenia TSUE i jest 

ograniczony zakresem wskazanego przyzwolenia.  

Rozważenia wymaga zatem, w jakim stopniu tak określony standard w zakresie 

wiążącego waloru orzeczeń TSUE jest respektowany przez polskie sądy. Związanie wykładnią 

TSUE poza sprawą, w której zadano pytanie prejudycjalne jest dostrzegany w orzecznictwie 

Sądu Najwyższego i sądów powszechnych we wszystkich rodzajach postępowań930. W wyroku 

I KZP 10/15 Sąd Najwyższy wskazał, iż prejudycjalne orzeczenia TSUE dotyczące wykładni 

norm prawa unijnego mają charakter wiążący także poza sprawą, w której skierowano pytanie, 

zaś jedyną drogą do podważenia skutku wiążącego orzeczenia TSUE pozostaje skierowanie 

kolejnego pytania i uzyskanie – nowej – wiążącej wykładni prawa unijnego931. W sprawie XXC 

C 85/18 Sąd Okręgowy w Warszawie podkreślił, iż związania wykładnią TSUE wynika z 

zasady acte éclairé, zaś „(…) odmowa wpływu tego wyroku na rozstrzygnięcia podobnych 

sporów zawisłych przez sądami polskimi jest nie do pogodzenia z zasadą skuteczności prawa 

UE oraz zasady lojalnej współpracy sądów krajowych jako sądów unijnych (…)”932.  

Odnosząc się do waloru orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WSA w Warszawie 

wskazał, iż stanowi ono dodatkowy „element determinujący proces stosowania prawa w 

państwach członkowskich”, zwracając uwagę, iż orzeczenie wbrew wyraźnemu poglądowi 

TSUE w określonej dziedzinie, w myśl wyroku w sprawie Köbler, stanowi o zaistnieniu 

wystarczająco poważnego naruszenia prawa unijnego, będącego podstawą odpowiedzialności 

odszkodowawczej państwa933. Analogicznym uzasadnieniem wiążącej mocy wykładni TSUE 

posłużył się Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały w sprawie III CZP 45/19 dotyczącej 

wykładni art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim w świetle dokonanej przez TSUE 

                                                             
930 Uchwała SN z 12.12.2019 r., III CZP 45/19, OSNC 2020, nr 10, poz. 83; wyrok SN z 10.04.2019 r., II UK 

504/17, OSNP 2020, nr 2, poz. 19; wyrok SN z 5.12.2019 r., III PO 7/18, OSNP 2020, nr 4, poz. 38; uchwała 

SN(7) z 9.09.2020 r., III UZP 4/18, OSNP 2021, nr 4, poz. 41. 
931 Postanowienie SN(7) z 14.10.2015 r., I KZP 10/15, OSNKW 2015, nr 11, poz. 89 Powyższe orzeczenie, które 
zapadło w kontekście rozstrzygnięcia o zawieszeniu postępowania w oczekiwaniu na mające zapaść w innej 

sprawie orzeczenie wykładnicze TSUE było wykorzystywane przez sądy, które przyjmowały iż są związane 

wyrokiem TSUE na podstawie zasady acte éclairé, wskazując, iż: „(…) ewentualna odmowa wpływu tego wyroku 

na rozstrzygnięcia podobnych sporów zawisłych przez sądami polskimi jest nie do pogodzenia z zasadą 

skuteczności prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy sądów krajowych jako sądów unijnych.”. Zob. wyroki: 

wyrok SO w Warszawie z 3.08.2020 r., XXV C 128/19, LEX nr 3061400; wyrok SO w Warszawie z 20.07.2020 

r., XXV C 1058/18, LEX nr 3052868. 
932 Wyrok SO w Warszawie z 25.11.2019 r., XXV C 85/18, LEX nr 2781184. 
933 Wyrok WSA w Warszawie z 10.04.2019 r., VI SA/Wa 343/19, LEX nr 3074118. Por. także: wyrok WSA w 

Warszawie z 1.02.2013 r., III SA/Wa 1206/12, LEX nr 1395925. 
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interpretacji postanowień dyrektywy 93/13934. Powyższe wypowiedzi pozostają szczególnie 

miarodajne dla istotnej części orzecznictwa sądowego w tych obszarach, w których wyroki 

TSUE determinują rozstrzygnięcie sprawy – jak ma to miejsce, tytułem przykładu, w sprawach 

cywilnych z obszaru prawa konsumenckiego i recepcji orzeczeń TSUE w sprawach 

dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego935, 

kredytów konsumenckich936 czy odszkodowań za opóźnienia lotnicze937.  

Szczególne reguły interpretacyjne prawa UE dotyczące związania wykładnią zawartą w 

orzeczeniach TSUE są więc, co do zasady, zinternalizowane przez polskie sądy. Konieczność 

nadawania normom prawa UE rozumienia ukształtowanego przez Trybunał Sprawiedliwości – 

jako taka – nie jest postrzegana jako problematyczna z punktu widzenia postanowień 

Konstytucji. Ogólna ocena recepcji unijnych reguł wykładni z punktu widzenia modelu jest 

zatem pozytywna. 

Analiza orzecznictwa polskich sądów dostarcza jednakże przykładów kontestowania 

interpretacji zawartej w konkretnych orzeczeniach TSUE 938, bądź też – generalnej akceptacji 

waloru orzeczeń TSUE przy jednoczesnej sygnalizowaniu granic w postaci norm 

konstytucyjnych939. Biorąc pod uwagę kategoryczny charakter standardu prawa UE w zakresie 

waloru orzeczeń TSUE, sięgnięcie po argument z treści normy Konstytucji lub orzeczenia TK 

– w każdym przypadku – oznacza konfrontację ze wskazanym standardem. 

Ryzyko kolizji szczególnie wyraźnie ujawnia się na styku kompetencji TSUE i TK. 

Uwaga ta dotyczy zarówno kwestii zakresu obowiązku sądu krajowego do zadania pytania 

prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu (art. 193 Konstytucji)940, jak również konkurencji 

                                                             
934 Orzeczenie TSUE, wiąże sądy krajowe, skoro wydanie przez sąd krajowy orzeczenia z oczywistym 

naruszeniem wyroku TSUE może stanowić podstawę odpowiedzialności państwa członkowskiego za szkody 

wyrządzone jednostkom wskutek naruszenia prawa wspólnotowego, por. wyrok TS z 30.09. 2003, C-224/01 - 

Köbler, ECLI:EU:C:2003:513, pkt 56 i 57. 
935 Por. m.in. wyrok SA w Warszawie z 29.06.2022 r., V ACa 589/21, LEX nr 3403693; wyrok SA we Wrocławiu 

z 8.01.2021 r., I ACa 1009/20, LEX nr 3359450. 
936 Por. m.in. wyrok SO w Poznaniu z 3.03.2022 r., II Ca 184/22, LEX nr 3337537; wyrok SO w Warszawie z 

7.12.2021 r., XXIII Ga 2013/20, LEX nr 3285808. 
937 Por. m.in wyrok SO w Warszawie z 30.06.2022 r., XXVII Ca 592/22, LEX nr 3416269; wyrok SR w Kaliszu 
z 10.05.2017 r., I C 692/17, LEX nr 2385345. 
938 W tym kontekście por. w szczególności przywoływany już wyrok TK z 7.10.2021 r., K 3/21, LEX nr 3231776. 
939 W wyroku z dnia 29 maja 2019 r. III CSK 209/17 Sąd Najwyższy wskazał, iż orzecznictwo TSUE stanowi 

część składową prawodawstwa europejskiego, a jego uwzględnienie jest konieczne, jednocześnie granicę dla 

obowiązku uwzględnienia orzecznictwa TS stanowi jej dopuszczalność w świetle norm konstytucyjnych  
940 Analizowany problem ujawnił się przynajmniej dwukrotnie – w sprawie P 37/05 oraz w związku z 

zagadnieniem notyfikacji przepisów ustawy o grach hazardowych, zob. wyrok TK z 11.03.2015 r., P 4/14, OTK-

A 2015, nr 3, poz. 30. Na ten temat: J. Maliszewska-Nienartowicz, Naruszenie obowiązku notyfikacji przepisów 

technicznych a zasada pierwszeństwa prawa UE. Glosa do postanowienia SN z dnia 28 listopada 2013 r., I KZP 

15/13, EPS 2014, nr 6, s. 41-46. W tym kontekście jako przykład prounijnej wykładni standardu konstytucyjnego 
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związania – z jednej strony wykładnią TSUE, z drugiej zaś treścią wyroków TK (art. 190 ust. 

1 Konstytucji)941. Przypadek sprzeczności między funkcjonującymi w obrocie prawnym 

orzeczeniami TSUE i TK ma charakter ewidentny. Funkcjonowanie w obrocie prawnym 

wyroków TSUE i TK, w obu przypadkach prima facie wiążących w sposób bezwarunkowy i 

jednocześnie formułujących niedające się pogodzić obowiązki sądu prowadzi do sytuacji 

patowej i wymusza pominięcie skutku jednego ze sprzecznych orzeczeń. W tym kontekście 

kolejne wyroki TK dokonujące oceny wykładni TSUE942 prowadzi do stałego i – jak 

wspomniano – trudno odwracalnego poszerzenia pola „nieusuwalnej sprzeczności” w 

rozumieniu wyroku K 18/04943. Szczególnie niebezpieczny z punktu widzenia zachowania 

możliwości łącznego stosowania prawa UE i prawa krajowego jest przypadek orzeczeń TK 

otwarcie kontestujących wykładnię zawartą w wyrokach TSUE. Analizowany już problem 

zastrzeżeń dotyczących legitymizacji i niezależności TK, przy jednoczesnym braku procedury 

                                                             
można wskazać min. uchwała SN(7) z 19.01.2017 r., I KZP 17/16, OSNKW 2017, nr 2, poz. 7; wyrok SN z 

28.07.2017 r., II CSK 180/16, LEX nr 2365541; postanowienie SN z 27.11.2014 r., II KK 55/14, OSNKW 2015, 

nr 4, poz. 37. Przykład wykładni standardu konstytucyjnego poszerzającego pole ryzyka kolizji stanowi 

uzasadnienie postanowienia NSA z 15.01.2014 r., II GSK 686/13, LEX nr 1568290. Skutki przyjętej wykładni 

ostatecznie znajdowały przełożenie na sytuację jednostek w postępowaniach dotyczących przestępstwa 
skarbowych, zob. wyrok SO w Jeleniej Górze z 6.04.2016 r., VI Ka 31/16, LEX nr 2107712. 
941 Jak kwestię tę ujęto w treści wniosku inicjującego postępowanie w sprawie K 3/21: „Ukształtowana przez 

TSUE na podstawie art. 19 ust. 1 akapit drugi w zw. z art. 4 ust. 3 TUE norma prawna, która zdejmuje z organów 

stosujących prawo obowiązek respektowania mocy powszechnej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, stoi zatem 

w oczywistej sprzeczności z art. 190 ust. 1 Konstytucji.”. 
942 Legitymizacja jak już wspominano budzi poważne zastrzeżenia m.in. ze względu na zasiadanie w składzie 

sędziów powołanych na zajęte uprzednio stanowiska Kwestie te szczegółowo analizuje m.in. M. Florczak Wątor 

M. Florczak-Wątor, (Nie)skuteczność wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r., K 3/21. Ocena znaczenia 

orzeczenia z perspektywy prawa konstytucyjnego, EPS 2021, nr 12, s. 4-11. 
943 W tym kontekście należy zgodzić się z M. Florczak-Wątor, iż skutki wyroku K 3/21 są ograniczone przede 

wszystkim ze względu na wadliwe określenie przez TK przedmiotu rozstrzygnięcia. Jak argumentuje autorka: 
„Wyrok TK z 7.10.2021 r., K 3/21, o czym wcześniej była mowa, tylko pozornie jest jednak orzeczeniem 

zakresowym. W pierwszym punkcie sentencji tego wyroku TK orzekł bowiem o własnym wyobrażeniu 

dotyczącym obecnego etapu rozwoju integracji europejskiej, które nie jest elementem treści normatywnej 

badanych przepisów, lecz efektem oceny przez TK otaczającej nas rzeczywistości. Wyrok w tej części nie może 

zatem wywoływać żadnych skutków w sferze obowiązywania prawa, a tym samym również w sferze stosowania 

prawa. Z kolei w punktach drugim i trzecim sentencji wyroku TK orzekł o niekonstytucyjności art. 19 ust. 1 ak. 2 

TUE w zakresie, w jakim przepis ten przyznaje sądom krajowym wymienione w tych dwóch punktach 

kompetencje, tj. kompetencję do pomijania Konstytucji, kompetencję do orzekania na podstawie 

nieobowiązujących przepisów, kompetencję do kontroli legalności procedury powołania sędziego, w tym 

legalności czynności Prezydenta RP i KRS podejmowanych w ramach tej procedury oraz do stwierdzania 

wadliwości procesu nominacyjnego sędziego i w jego efekcie odmowy uznania za sędziego osoby powołanej na 
ten urząd. Innymi słowy, TK z treści art. 19 ust. 1 ak. 2 TUE wyprowadził różne kompetencje przysługujące sądom 

krajowym, a następnie stwierdził, że przepis ten w zakresie, w jakim przyznaje sądom te kompetencje, jest 

niezgodny z Konstytucją. Jednocześnie jednak w procesie wykładni nie zweryfikował tego, czy wspomniane 

kompetencje faktycznie mogą być z art. 19 ust. 1 ak. 2 TUE wywodzone, choćby występując z pytaniem 

prejudycjalnym do TSUE. Nie dokonał również wykładni prokonstytucyjnej tego przepisu i nie ocenił tego, czy 

wspomniane kompetencje sądów faktycznie służą wzmocnieniu ochrony sądowej obywateli w obszarach 

przekazanych UE. W konsekwencji należy stwierdzić, że komentowane orzeczenie TK dotyczyło nieistniejącego 

zakresu art. 19 ust. 1 ak. 2 TUE, a zatem tych kompetencji sądów, które TK wywiódł z treści tego przepisu z 

naruszeniem Konstytucji. Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że wyrok TK z 7.10.2021 r., K 3/21, nie 

wywołał żadnych skutków prawnych z uwagi na wadliwie określony przedmiot tego rozstrzygnięcia.”, s. 10-11. 
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pozwalającej na kontrolę dotkniętych wadliwością orzeczeń, nie został dotąd rozstrzygnięty w 

doktrynie944. 

Mniej oczywisty przejaw zagrożenia ryzykiem kolizji wiąże się z – przychylną lub 

zachowawczą względem prawa UE – interpretacją art. 193 Konstytucji. W orzecznictwie TK 

napotkać można oba wymienione kierunki interpretacji. W sprawie P 4/14 dotyczącej 

zgodności z Konstytucją art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych945 TK uznał, iż art. 193 

Konstytucji wymaga skierowania przez sąd pytania do TK zawsze, jeżeli obok sprzeczności z 

prawem unijnym aktualizuje się także pytanie o sprzeczność z Konstytucją946. Przyjęta przez 

TK wykładnia art. 193 Konstytucji pozostaje ryzykowna z przynajmniej dwóch powodów. Po 

pierwsze, wedle interpretacji TSUE sąd krajowy zobowiązany jest do odmowy zastosowania 

niezgodnego z prawem UE przepisu krajowego, bez oczekiwania na rozstrzygnięcie 

jakiegokolwiek innego organu947. Po drugie zaś, w przypadku skierowania pytania prawnego 

do TK w sprawie „unijnej”, w której wystarczające byłoby sięgnięcie po zasadę pierwszeństwa 

prawa UE, pragmatycznie patrząc, zwiększa ryzyko zaistnienia w obrocie prawnym 

kolidujących interpretacji TK i TSUE. Dostrzegając wskazane ryzyko w sprawie P 37/05 TK 

wskazał, że udzielanie przez TK odpowiedzi na pytanie sądy nie jest dopuszczalne w sytuacji, 

w której do rozstrzygnięcia sprawy wystarczające jest zastosowanie – konstytucyjnych – reguł 

kolizyjnych art. 91 ust. 2 i 3 Konstytucji948. TK podkreślił również obowiązek skierowania 

pytania prejudycjalnego zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 267 TFUE i orzecznictwa 

TSUE949. Za tak rozumianym subsydiarnym charakterem pytania prawnego z art. 193 

                                                             
944 Propozycję interpretacyjną, zawierającą w sobie odpowiedź na powyższe dylematy sformułował M. 
Ziółkowski, w kontekście stosowania uchwały SN z 23 stycznia 2020 r. Jak argumentuje autor test oznak 

niezależności, wynikający z orzeczenia TSUE w sprawie A.K., stanowi element treści art. 45 ust. 1 Konstytucji. 

Sądy mogą samodzielnie i na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów konstytucyjnych dokonywać oceny 

oznak niezależności TK we wszystkich sprawach, w których ocena taka jest istotna dla rozstrzygnięcia zawisłej 

sprawy. Test oznak niezależności wystarcza dla oceny oznak niezależności TK w sytuacji, w której sąd rozważa 

skierowanie pytania prawnego do TK, odmowę zastosowania ustawy niezgodnej z prawem unijnym, przyjmuje 

odmienną od TK interpretację przepisu ustawy lub przepisu konstytucyjnego M. Ziółkowski, op. cit., s. 90-91. 
945 Wyrok TK z 11.03.2015 r., P 4/14, OTK-A 2015, nr 3, poz. 30. zd. odrębne sędziego S. Biernata. 
946 Wyrok TK z 11.03.2015 r., P 4/14, OTK-A 2015, nr 3, poz. 30. 
947 Wyrok TS z 9.03.1978, C-106/77 - Amministrazione delle finanze dello Stato v Simmenthal, 

ECLI:EU:C:1978:49. Pogląd ten TSUE następnie powtórzył i rozwinął w wielu dalszych orzeczeniach: wyrok TS 
z 19.11.2009, C314/08 Filipiak ECLI:EU:C:2009:719 czy wyrok TS z 22.06.2010, C-188/10 - Melki and Abdeli 

ECLI:EU:C:2010:363, pkt 43, 44. 
948 Jak uznał Trybunał: „(…) przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego jest dopuszczalne 

tylko wówczas, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem. 

Uznanie, iż w razie konfliktu normy prawa krajowego z normą prawa wspólnotowego pierwszeństwo stosowania 

przysługuje tej ostatniej, prowadzi do wniosku, że w analizowanym wypadku zależność wymagana przez art. 193 

Konstytucji nie wystąpi. O rozwiązaniu takiej kolizji sąd stosujący prawo rozstrzyga samodzielnie, a w razie 

powzięcia wątpliwości co do treści prawa wspólnotowego - z pomocą ETS uzyskaną w trybie pytania 

prejudycjalnego.” 
949 Wyrok TS z 22.06.2010, C-188/10 - Melki and Abdeli, ECLI:EU:C:2010:363. 
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Konstytucji, opowiedział się także S. Biernat w zdaniu odrębnym do wyroku w sprawie P 

4/14950.  

Rozbieżność rozumowania TK w sprawach P 37/05 i P 4/14 stanowi więc dobry 

przykład alternatywy, przed którą może zostać postawiony polski sąd w związku z 

obowiązkiem respektowania wzorca reguł wykładni prawa UE w zakresie związania wykładnią 

TSUE. Dylemat dotyczący interpretacji art. 193 Konstytucji ilustruje więc prewencyjny 

wymiar przychylnej prawu międzynarodowemu (w tym unijnemu) wykładni przepisów 

konstytucji. W analizowanym kontekście za prawidłowe – redukujące ryzyko kolizji – należy 

uznać podejście zastosowane przez TK w sprawie P 37/05. Przynajmniej w sprawach, w 

których zagadnienie należące do materii prawa UE ma charakter pierwszoplanowy, a 

zastosowanie art. 91 ust. 2 i 3 Konstytucji pozwala rozstrzygnąć sprawę, powyższa wykładnia 

nie wydaje się przy tym niebezpieczna z punktu widzenia ochrony prymatu Konstytucji (art. 

8).  

Z punktu widzenia modelu, rekonstruowany wzorzec reguł interpretacji prawa UE w 

kontekście związania sądów krajowych wykładnią zawartą w orzeczeniach prejudycjalnych 

TSUE ma jednoznaczny i stanowczy charakter. Prawo unijne wymaga od sądu krajowego 

respektowania dokonanej przez TSUE wykładni niezależnie od – przykładowo – częstotliwości 

potwierdzania przez TSUE danego sposobu interpretacji w kolejnych orzeczeniach. 

Kategoryczny wydźwięk obowiązku nie zmienia faktu, iż w poszczególnych orzeczeniach 

TSUE może w mniejszym lub większym stopniu determinować interpretację konkretnych 

przepisów, nierzadko nadając im formę „testów” lub pozostawiając sądom krajowym szeroki 

zakres swobody. Tak określony wzorzec jest przez polskie sądy – w większości – właściwie 

identyfikowany i stosowany. Najpoważniejsze źródło ryzyka kolizji stanowią analizowane 

przypadki konkurencji kompetencji TSUE i TK. Przykład sprawy P 37/05 dowodzi, iż – 

pożądana z punktu widzenia modelu – przychylna prawu UE wykładnia norm konstytucyjnych, 

respektująca specyficzne reguły interpretacji prawa unijnego, jest jednak możliwa. 

Dokonywana w ten sposób wykładnia stanowi najskuteczniejsze – i w pełni wystarczające – 

narzędzie zapobiegania międzysystemowym kolizjom. 

 

 

                                                             
950 Wyrok TK z 11.03.2015 r., P 4/14, OTK-A 2015, nr 3, poz. 30, zd. odrębne sędziego S. Biernata. 
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B. Wpływ na stosowanie przepisów procesowych 

 

i. Kontekst krajowy 

 

Kolejnym, obok kwestii samodzielności interpretacyjnej sądu, zasadniczym dla 

praktyki sądowej obszarem zastosowania międzynarodowoprawnych reguł wykładni, pozostaje 

kwestia stosowania przepisów procesowych. Czy i w jakim stopniu prawo międzynarodowe 

może oddziaływać na stosowanie regulacji o charakterze proceduralnym? Pytanie o wpływ 

prawa międzynarodowego na stosowanie przepisów procesowych stanowi bardzo istotne pole, 

na którym reguły wykładni prawa międzynarodowego mogą ścierać się z utrwaloną wykładnią 

przepisów Konstytucji a także natrafiać na faktyczne bariery wynikające z utrwalonej praktyki 

czy przyzwyczajeń sądów. Przyjęty w ramach szukanego modelu schemat działania polskiego 

sądu wymaga więc sprawdzenia także w tym kontekście. 

Regulacja prawa procesowego, dotycząca kształtu i przebiegu postępowań sądowych 

pozostaje kluczowa dla efektywnego stosowania prawa międzynarodowego. Jednocześnie 

dziedzina ta tradycyjnie postrzegana jest jako domena ustawodawcy krajowego i obszar 

przynajmniej częściowo zamknięty przed oddziaływaniem tego prawa951. W tak nakreślonym 

kontekście rozważenia wymaga, w jaki sposób ów szczególnych charakter przepisów 

postępowania wpływa na możliwość uwzględniania przez polskie sądy 

międzynarodowoprawnych reguł interpretacyjnych? W nakreślonym kontekście zbadania 

wymaga jakie warunki dla uwzględnienia odnośnych reguł wykładni stwarza polska regulacja 

konstytucyjna? Czy autonomiczne rozumienie postanowień Konstytucji może stać na 

przeszkodzie recepcji odpowiednich międzynarodowoprawnych reguł interpretacji? W jaki 

sposób na zagadnienie oddziaływania prawa międzynarodowego na stosowanie przepisów 

procesowych spogląda praktyka sądów? 

Powszechnie stosowane rozróżnienie przepisów materialnych, procesowych i 

ustrojowych pozostaje nie w pełni ostre. Kwalifikacja przepisu jako materialnego lub 

procesowego w pewnych sytuacjach może rodzić wątpliwości, prowadząc do wniosku o 

                                                             
951 Taki stan rzeczy tłumaczyć może tendencja państw do ochrony kompetencji do regulowania sposobu 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości zob. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe …, s. 

292, jak również odmienności kultury prawnej obfitujące różnorodnością szczegółowych modeli postępowania 

sądowego. 



 

276 
 

mieszanym charakterze określonej regulacji952. Niejednoznaczne może okazać się ścisłe 

rozróżnienie przepisów procesowych od przepisów o charakterze ustrojowym953. Przepisy 

procesowe definiowane są poprzez odniesienie do przedmiotu regulacji, który stanowi przebieg 

postępowania sądowego, prowadzącego – w zależności od charakteru procedury do: wykrycia 

sprawcy oraz orzeczenie w kwestii odpowiedzialności karnej954, rozstrzygnięcie o udzieleniu 

ochrony prawnej955 lub kontrola działalność administracji publicznej956.  

Definiując prawo procesowe na gruncie poszczególnych nauk dogmatycznych, zwraca 

się uwagę na współzależność, a niekiedy nawet służebny stosunek przepisów procedury 

względem prawa materialnego, wyrażany maksymą ubi ius ibi remedium957. Wskazany pogląd 

oparty na klasycznej teorii procesu ulega obecnie przewartościowaniu. Przepisy procesowe w 

coraz większym stopniu postrzegane są jako „samoistne i niezależne od prawa materialnego 

źródło sprawiedliwych rozstrzygnięć, autonomiczną wobec tego prawa formę rozstrzygania 

konfliktów społecznych”958. Refleksem wskazanej ewolucji postrzegania roli przepisów 

procesowych jest widoczne w orzecznictwie zarówno sądów krajowych, jak i 

międzynarodowych przywiązywanie coraz większej wagi do wymogów sprawiedliwości 

proceduralnej. 

                                                             
952 Uchwała SN z 21.05.2004 r., I KZP 6/04, OSNKW 2004, nr 5, poz. 49. 
953 Według J. Helios normy ustrojowe dotyczą wewnętrznych stosunków prawnych w systemie organów, 

natomiast normy proceduralne określają tryb działania określonych organów, zasady ich postępowania przy 
rozstrzyganiu lub prowadzeniu spraw, tak: J. Helios, Prawo materialne a prawo procesowe w kontekście relacji 

pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi, ZNPWSZ, 2009, nr. 5, s. 6. 
954 „Proces karny to zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest wykrycie przestępstwa i jego 

sprawcy, osądzenie go za to przestępstwo i ewentualne wykonanie kary, środków karnych oraz środków 

zabezpieczających” S. Waltoś, P. Hofmański, Pojęcia podstawowe [w:] Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 

2013 s. 20. Jak wskazują Z. Świda i J. Skorupka „Terminów „proces karny” i „postępowanie karne” używa się 

zamiennie na określenie zespołu czynności uregulowanych w przepisach ustaw, których celem jest dokonanie 

ustaleń faktycznych dotyczących popełnionego przestępstwa, wykrycie sprawcy oraz orzeczenie w kwestii 

odpowiedzialności karnej” Z. Świda, J. Skorupka, Zagadnienia ogólne [w:] Postępowanie karne. Część ogólna, 

red. Z. Świda, J. Skorupka, R. Ponikowski, W. Posnow, Warszawa 2012 s. 2. 
955 Ł. Błaszczak, Rozdział I Wiadomości wstępne i wprowadzenie do nauki postępowania cywilnego [w:] 
Postępowanie cywilne, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2013, s. 16. 
956 B. Adamiak J. Borkowski, Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu 

sądowoadministracyjnym [w:] Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2014, s. 353 
957 Według B. Adamiak i J. Borkowskiego „Procesem nazywamy prawnie regulowany ciąg czynności 

procesowych zmierzających do ochronny porządku prawnego, zarówno przez konkretyzację, jak i przez ich 

urzeczywistnianie, a prawem procesowym nazywamy całość norm prawnych regulujących zasady i przebieg tego 

procesu” B. Adamiak, J. Borkowski, Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu 

sądowoadministracyjnym [w:] Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, red. B. Adamiak, J. 

Borkowski, Warszawa 2014, s. 20. 
958 J. Helios, op. cit., s. 14. 
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Konstytucyjna regulacja przebiegu postępowania ma co do zasady zrębowy charakter, 

ograniczający się do kilku zasadniczych elementów o charakterze gwarancyjnym959. w 

pozostałym zakresie zgodnie z art. 176 regulacja przebiegu poszczególnych postępowań 

sądowych została zastrzeżona do materii ustawowej. Wyjątek na tym tle, normę o ogólnym 

charakterze determinującą kształt postępowań sądowych, wyraża art. 45 ust. 1 Konstytucji 

statuujący prawo jednostki do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 

Sposób rozumienia prawa do sądu przyjęty w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego oparty został przy tym na założeniach aksjologicznych zbieżnych z 

przyjętymi w dorobku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wyraził to TK w uzasadnieniu postanowienia w 

sprawie Ts 36/06, wspólne jądro różnych koncepcji sprawiedliwości proceduralnej daje się 

sprowadzić do kilku elementów, a wśród nich:  

„(…) możności bycia wysłuchanym,- ujawniania w czytelny sposób motywów rozstrzygnięcia, 

a więc unikania dowolności czy wręcz arbitralności w działaniu sądu, w stopniu 

umożliwiającym weryfikację sposobu myślenia sądu (i to nawet jeśli samo rozstrzygnięcie jest 

niezaskarżalne - legitymizacja przez przejrzystość), - zapewnienia przewidywalności dla 

uczestnika postępowania, przez odpowiednią spójność i wewnętrzną logikę mechanizmów, 

którym jest poddany.”960. 

Jak przyjmuje TK, przepisy procesowe powinny być zredagowane w sposób 

umożliwiający jednostce przewidywanie konsekwencji swojego działania oraz treść 

rozstrzygnięć, regulacja ustawowa praw stron i możliwości zaskarżenia powinna być głęboka i 

precyzyjna961. Wydaje się, iż tym ogólnym wymogom w znacznym stopniu czyni zadość, 

rozbudowana i w niektórych aspektach bardzo szczegółowa, regulacja przebiegu 

poszczególnych postępowań. Konstytucyjne rozumienie sprawiedliwości proceduralnej, jak się 

przyjmuje, powinno promieniować także na sposób wykładni przepisów procesowych962, co 

                                                             
959 Istotne dla kształtu procesu sądowego normy Konstytucji z 1997 r. obejmują jawność rozprawy i ogłoszenia 

wyroku (art. 45 ust. 2) prawo do obrony i domniemanie niewinności w postępowaniu karnym (art. 42 ust. 2 i 3), a 

także wymóg przynajmniej dwuinstancyjnego charakter postępowania (art. 176 ust. 1). 
960 Postanowienie TK z 18.09.2006 r., Ts 36/06, OTK-B 2007, nr 3, poz. 110; postanowienie TK z 16.12.2009 r., 

Ts 59/09, OTK-B 2010, nr 1, poz. 47. 
961 Wyrok TK z: 19.2.2003 r., P 11/02, OTK-A 2003, Nr 2, poz. 12; 16.12.2008 r., P 68/07, OTK-A 2008, Nr 10, 

poz. 110); stanowisko to znajduje wyraz także w orzecznictwie sadowym – uchwała NSA(7w) z 12.05.2014 r., I 

OPS 10/13, ONSAiWSA 2014, nr 5, poz. 70. 
962 Por. postanowienie SN z 21.05.2002 r., III CK 53/02, OSNC 2003, nr 2, poz. 31; uchwała SN(7) z 27.06.2007 

r., III CZP 152/06, OSNC 2007, nr 12, poz. 175. Wyraźnie inspirowane przepisem art. 45 ust. 1 w zw. z art. 177 
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pozostaje szczególnie istotne z punktu widzenia wykładni norm międzynarodowoprawnych – 

w szczególności zastosowania obowiązku wykładni tych przepisów w maksymalnym stopniu 

zapewniającej zgodność z treścią zobowiązań międzynarodowoprawnych państwa. 

Problem możliwości przychylnej praw międzynarodowemu wykładni przepisów 

procesowych był przedmiotem analizy w treści uchwały 7 sędziów SN w sprawie dotyczącej 

możliwości uznania ostatecznych wyroków ETPC stwierdzających naruszenie art. 6 ust. 1 

EKPC za podstawę wznowienia postępowania cywilnego. Jak zauważył Sąd Najwyższy:  

„Przy analizie rozpatrywanego zagadnienia trudno też abstrahować od charakteru przepisów 

prawa procesowego. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego należą do dziedziny prawa 

publicznego, a sama jurysdykcja jest funkcją publiczną, mimo że celem postępowania jest 

zastosowanie prawa prywatnego. Z tej dwoistości trzeba sobie zdawać sprawę decydując się na 

ewentualne „skorygowanie” – w drodze wykładni stosownych przepisów tego kodeksu – 

mechanizmu osądzania spraw. Poza tym trzeba uwzględnić, że sądowe stosowanie prawa, ze 

względów gwarancyjnych, znamionuje najwyższy stopień uregulowania, co oznacza, że 

dopuszczalne są jedynie czynności procesowe wyraźnie przewidziane w ustawie.”963. 

Rygoryzm formalny służący przewidywalności przebiegu postępowania, pozwalający 

jego uczestnikom na dobór strategii procesowej, mającej prowadzić do korzystnego dlań 

rozstrzygnięcia, a przez to także „równości broni”964, w niektórych przypadkach może stanowić 

przeszkodę w realizacji innych wartości związanych ze sprawiedliwości proceduralną. 

Realizacja wskazanych wartości może – przeciwnie – wymagać raczej elastycznej interpretacji 

i rezygnacji z, w założeniu bardziej przewidywalnej, literalnej wykładni przepisów 

procesowych.  

Taki sposób rozumowania przyjął Sąd Najwyższy w sprawie IV CK 324/03 dotyczącej 

działu spadku. Przedmiotem rozpoznania SN był zarzut wadliwego zastosowania przepisu art. 

684 k.p.c. polegający na zaniechaniu przez sąd ustalenia rzeczywistego składu spadku i 

zignorowanie faktu, że część przyznanych uczestnice postępowania przedmiotów została już 

uprzednio zbyta. Ostatecznie SN uznał za nietrafny zarzut, oparty na dosłownej wykładni 

przepisu, dostrzegając, iż jego uwzględnienie prowadziłoby do znacznego przedłużenia 

                                                             
Konstytucji RP stanowisko wyrażono także w postanowieniu SN z 19.12.2003 r., III CK 319/03, OSNC 2005, nr 

2, poz. 31. 
963 Uchwała SN(7) z 30.11.2010 r., III CZP 16/10, OSNC 2011, nr 4, poz. 38. 
964 Taki sposób uzasadnienia przewidywalności przepisów postępowania ma szczególne znaczenie w 

postępowaniu cywilnym ukształtowanym na zasadzie kontradyktoryjności. 
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trwającego już 20 lat postępowania. Wskazaną decyzję Sąd Najwyższy uzasadnił treścią art. 45 

ust. 1 Konstytucji oraz art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wskazując, iż „czystość 

rozstrzygnięcia w wymiarze ściśle formalnym musi ustąpić przed ważkimi względami natury 

merytorycznej” 965. 

W świetle powyższych uwag należy wskazać, iż konstytucyjny kontekst tworzą 

zarówno czynniki potencjalnie sprzyjające oddziaływaniu prawa międzynarodowego na 

stosowanie krajowych przepisów procesowych (jak wspólne rozumienie wymogów 

sprawiedliwości proceduralnej), jak i element mogące tworzyć barierę dla analizowanego 

wpływu w postaci tendencji do wykładni przepisów procesowych w sposób ograniczający 

oddziaływanie prawa międzynarodowego do minimum.  

Z perspektywy modelu łącznego stosowania warunki dla recepcji 

międzynarodowoprawnych reguł interpretacyjnych dotyczących wpływu na stosowanie 

przepisów procesowych są zatem ambiwalentne. Ryzyko kolizji we wskazanym obszarze różni 

się w zależności od obranego sposobu interpretacji standardu konstytucyjnego. Główne źródło 

wskazanego ryzyka wydaje się polegać na przyjęciu drugiej z wymienionych orientacji w 

spojrzeniu na wpływ prawa międzynarodowego na stosowanie przepisów procesowych. 

Uznanie, iż materia procesowa (czy ustrojowa) ze względu na swój charakter podlega 

całkowitej immunizacji przed oddziaływaniem prawa międzynarodowego w oczywisty sposób 

zawęża pole dla interpretacji godzącej – ewentualne – wymogi prawa krajowego i 

międzynarodowego w analizowanym obszarze. To jak znaczne okaże się wskazywane ryzyko 

będzie zależało od intensywności oddziaływania prawa międzynarodowego na stosowanie 

przepisów procesowych. Konieczne staje się zatem przyjrzenie się z bliska poszczególnych 

wzorcom międzynarodowoprawnych reguł wykładni w tym przedmiocie. 

 

ii. Reżim lex generalis i jego punktowe modyfikacje 

 

Pierwszy wzorzec reguł interpretacyjnych prawa międzynarodowego, wymagający 

zrekonstruowania na potrzeby budowanego modelu stanowi przypadek lex specialis, 

przybierającego formę częściowego odstępstwa lub doprecyzowania standardu wynikającego z 

ogólnego prawa międzynarodowego. Bliższego spojrzenia wymaga zatem podejście ogólnego 

                                                             
965 Postanowienie SN z 14.05.2004 r., IV CK 324/03, LEX nr 585862. 
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prawa międzynarodowego w analizowanej materii wpływu na stosowanie krajowych przepisów 

procesowych. Odpowiedź na pytanie, czy istnieje jakaś norma ogólnego prawa 

międzynarodowego wprost odnosząca się do kwestii oddziaływania tego prawa na stosowanie 

krajowych przepisów procesowych, i w tym przypadku, musi być negatywna.  

Tego rodzaju dyrektywa w żaden sposób nie wynika z treści reguł art. 31-33 KWPT ani 

innych źródeł. Jednocześnie prima facie brak jest podstaw, by sądzić, iż normy prawa 

międzynarodowego, które przez swój zakres zastosowania mogłyby wpływać na stosowanie 

krajowych przepisów procesowych, nie są objęte zasadą pierwszeństwa prawa 

międzynarodowego skodyfikowaną w art. 27 KWPT czy art. 3 AKPM. Brak oparcia dla tego 

typu wyłączenia nakazywałby sądzić, że naruszenie odnośnych norm prawa 

międzynarodowego miałoby takie same skutki w postaci deliktu międzynarodowoprawnego. 

Na tym tle szczególnie istotne wydaje się pytanie, czy kwestia oddziaływania prawa 

międzynarodowego na stosowanie krajowych przepisów procesowych jest w prawie 

międzynarodowym w jakiś szczególny sposób uregulowana? 

Na wstępie rozważań należy dostrzec, że na gruncie ogólnego prawa 

międzynarodowego nie budzi wątpliwości samo rozróżnienie krajowych przepisów o 

charakterze materialnym i procesowym. W sprawie Niemcy p. Włochom Międzynarodowy 

Trybunał Sprawiedliwości wskazał na brak kolizji pomiędzy normą: „Prawo dotyczące 

immunitetu [jurysdykcyjnego państwa przed sądami krajowymi innych państw przyp. aut.] ma 

w swojej istocie charakter ściśle proceduralny. Prawo to reguluje wykonywanie jurysdykcji w 

odniesieniu do konkretnego postępowania i z tego powodu pozostaje całkowicie odrębne od 

prawa materialnego, które określa, czy zachowanie to jest zgodne, czy niezgodne z 

prawem.”966. Rozpoznanie na gruncie prawa międzynarodowego wskazanej różnicy wydaje się 

mieć istotne znaczenie, powoduje bowiem, iż brak możliwości realizacji przez jednostkę 

uprawnienia wynikającego z prawa międzynarodowego, z uwagi na niedochowanie przez tę 

jednostkę, przykładowo, wymogów określających sposób sformułowania pisma inicjującego 

postępowanie, nie będzie sam w sobie i w sposób automatyczny oznaczał naruszenia 

materialnej normy prawa międzynarodowego.  

                                                             
966„The law of immunity is essentially procedural in nature (…) It regulates the exercise of jurisdiction in respect 

of particular conduct and is thus entirely distinct from the substantive law which deter-mines whether that conduct 

is lawful or unlawful”, wyrok MTS z 3.02.2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece 

intervening), ICJ Reports 2012, par 58 s. 29. Tak samo już wcześniej – wyrok MTS z 14.02.2002, Arrest Warrant 

of 1I April2000 (Democrutic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, ICJ Reports 2002, s. 25, pkt 60. 
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Uszczegółowienie standardu lex generalis reguł art. 31-33 KWPT wykładni traktatów, 

które wprost nie odnoszą do kwestii wpływu na stosowanie krajowych regulacji procesowych, 

jak się wydaje, może mieć miejsce w przypadku umów międzynarodowych przynajmniej 

pośrednio obejmujących przepisy procedury swoim zakresem zastosowania. Do wskazanej 

grupy, tytułem przykładu, można zaliczyć postanowienia art. 9, 14 i 15 MPPOiP, art. 36 ust. 1 

lit b i c Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych967 czy postanowienia dwustronnych 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące zakazu dyskryminacji w ramach 

obowiązków związanych z opodatkowaniem968 lub konwencji o ekstradycji i pomocy 

sądowej969. Sytuacja, w której przepisy procesowe faktycznie uniemożliwiałyby lub realizację 

innych niż wskazane wyżej uprawnień wynikających z prawa międzynarodowego, ostatecznie 

mogłyby być postrzegane jako sprzeczne z zasadą efektywności (effet utile), wobec 

niewykształcenia się jednolitego standardu w zakresie wymogów względem krajowego prawa 

procesowego; powołanie się na tego rodzaju argument mogłoby odnieść skutek w przypadkach 

jednoznacznych. 

W świetle powyższych ustaleń, ryzyko zaistnienia kolizji w związku z oddziaływaniem 

norm klasycznego prawa międzynarodowego nie wydaje się wysokie. Przyczyną wskazanego 

stanu rzeczy jest fakt, iż przepisy procedury karnej, cywilnej i sądowoadministracyjnej 

generalnie nie uniemożliwiają ani nie dyskryminują uprawnień opartych na prawie 

międzynarodowym. Polskie sądy stosują przepisy procesowe w uzasadnionych przypadkach do 

norm międzynarodowoprawnych, których zakres zastosowania obejmuje regulację prawa 

procesowego – w szczególności postanowień MPPOiP970.  

Obszar, w którym opisane minimalistyczne podejście obserwowane w ogólnym reżimie 

reguł interpretacji umów międzynarodowych, ulega modyfikacji, stanowią sytuacje, w których 

międzynarodowoprawny obowiązek państwa ulega skonkretyzowaniu w drodze wyroku sądu 

międzynarodowego. Sytuacje kolizji pomiędzy przepisami procesowymi prawa krajowego a 

                                                             
967 Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z 

1982 r. Nr 13, poz. 98). 
968 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o 
uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od 

dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178); Umowa 

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków 

od dochodu, podpisana w Tokio dnia 20 lutego 1980 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 12, poz. 60). 
969 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji, sporządzona w Kanberze dnia 3 czerwca 

1998 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 51); Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o 

pomocy prawnej w sprawach karnych. podpisana w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1980 r. Nr 14, poz. 

44 z późn. zm.). 
970 Wyrok SN z 17.10.1991 r., II KRN 274/91, OSNKW 1992, nr 3-4, poz. 19; wyrok SA w Lublinie z 20.05.1993 

r., II AKr 80/93, OSA 1994, nr 2, poz. 10; wyrok SN z 10.05.2000 r., III KKN 395/99, LEX nr 51438. 
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obowiązkiem wynikającym z wyroku (a właściwie z postanowienia umowy międzynarodowej 

zobowiązującej do wykonania orzeczeń sądu) były przedmiotem wyroków MTS w sprawie 

Lagrand oraz Avena. W przywołanych orzeczeniach MTS nie uwzględnił argumentacji Stanów 

Zjednoczonych, które powołały się na regułę prekluzji, związaną z niepowołaniem się przez 

oskarżonych na zarzut przed sądem stanowym971, w istocie potwierdzając, iż zakres swobody 

państw w kształtowaniu przepisów procesowych nie jest nieograniczony. 

Spod wpływu prawa międzynarodowego na kwestie leżące w zakresie zastosowania 

krajowych przepisów procesowych nie jest także wolne, analizowane już w innych 

kontekstach972, zagadnienie immunitetu jurysdykcyjnego państwa przed sądami krajowymi. 

Konieczność rozważania norm dotyczących immunitetu państwa jako bezpośredniej przesłanki 

zastosowania przepisów procesowych – w tym wypadku art. 1113 k.p.c., dotyczącego 

odrzucenia pozwu wobec braku jurysdykcji – niejednokrotnie była udziałem również polskich 

sądów. To między innymi właśnie fakt nierespektowania immunitetu państwa przez sądy 

krajowe – w tym przypadku poprzez uznanie wykonalności orzeczeń sądów greckich – MTS 

uznał za naruszenie prawa międzynarodowego w wyroku w sprawie Niemcy p. Włochom973. 

Stosowanie przez włoskie sądy krajowych przepisów procesowych dotyczących stwierdzania 

wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych pozostawało zatem w sferze oddziaływania 

prawa międzynarodowego, zaś dokonane przez te sądy rozstrzygnięcia prowadziły w 

analizowanym przypadku bezpośrednio do deliktu międzynarodowego państwa. 

Także na gruncie reguł lex generalis interpretacji traktatów oraz ich częściowych 

modyfikacji autonomia procesowa państw nie ma więc bezwarunkowego charakteru. W 

przypadku skonkretyzowania skutku, który ma zostać osiągnięty z punktu widzenia prawa 

międzynarodowego (w treści samego przepisu jak miało to miejsce na gruncie art. 36 ust. 1 l 

lit. b i c Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych lub w treści orzeczenia sądu 

międzynarodowego), argument z kompetencji państwa do stanowienia przepisów procesowych 

nie będzie skutkował wyłączeniem odpowiedzialności państwa w sferze prawa 

międzynarodowego. Efekt w postaci zapewnienia realizacji skonkretyzowanej normy 

międzynarodowoprawnej powinien być w takiej sytuacji osiągnięty przede wszystkim przez 

                                                             
971 Wyrok MTS z 27.01.2001, Lagrand (Germany v. United States of America), ICJ Reports 2001, s. 35, 36, pkt. 

90, 91. 
972 Zob. rozważania na s. 280 i nast. 
973 Zob. wyrok MTS z 3.02.2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), 

ICJ Reports 2012, s. 155, pkt 3 sentencji wyroku. 
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odpowiednią, pożądaną z punktu widzenia modelu, wykładnię krajowych przepisów 

procesowych974. 

Rekonstruowany na potrzeby budowanego modelu wzorzec międzynarodowoprawnych 

reguł wykładni lex generalis i jego zakresowych modyfikacji – ze względu na niewielką 

intensywność oddziaływania ogólnego prawa międzynarodowego na stosowanie przepisów 

procesowych – nie wydaje się generować wysokiego ryzyka kolizji, taki scenariusz nie może 

być jednak całkowicie wykluczony. Przyjęcie przez sądy krajowe orientacji nakierowanej na 

całkowite immunizowanie porządku krajowego przed tego typu oddziaływaniem – a także 

niedostrzeganie wskazanego oddziaływania – może prowadzić do konfliktu. Zasadnicze 

znaczenie zyskuje więc, po pierwsze, właściwe rozpoznanie treści obowiązków wynikających 

z prawa międzynarodowego w kontekście wpływu na stosowanie przepisów procesowych, po 

drugie zaś – sposób rozumienia autonomii państwa w sferze prawa procesowego, a w 

szczególności zakresu tej autonomii. 

 

iii. EKPC 

 

Drugi spośród wzorców reguł interpretacyjnych dotyczących oddziaływania prawa 

międzynarodowego na stosowanie przepisów procesowych wymagający odtworzenia stanowi 

przypadek EKPC. Z punktu widzenia przyjętego w ramach modelu schematu działania 

polskiego sądu, wymagającego zrekonstruowania odpowiednich reguł kształtujących 

interpretację norm prawa międzynarodowego, zasadnicze pytanie dotyczy istnienia tego 

rodzaju specyficznych reguł odnoszących się do analizowanego zagadnienia. W jaki sposób w 

ramach lex specialis EKPC postrzegana jest kwestia oddziaływania postanowień EKPC na 

stosowanie przez sądy krajowe przepisów procesowych? 

Wśród specyficznych dla EKPC ukształtowanych w orzecznictwie Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka reguł wykładni, brak jest takich, które w odrębny sposób 

odnosiłyby się do stosowania przez sądy krajowe przepisów o charakterze procesowym. 

Wzmocnienie oddziaływania EKPC w zestawieniu z lex generalis prawa międzynarodowego 

wydaje się wynikać z faktu, iż postanowienia Konwencji w szczególności art. 6 i 13 EKPC 

                                                             
974 R. F. Oppong, L.C. Niro, Enforcing Judgments of International Courts in National Courts, J. Int. Disput. Settl., 

2014, 5, 344-371. 
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swoim zakresem wprost obejmują uprawnienia jednostki w postępowaniu sądowym975. 

Przykłady zarówno pośredniego, jak i bezpośredniego stosowania postanowień EKPC w sferze 

prawa procesowego są bardzo liczne976. Wpływ postanowień EKPC na wykładnię krajowych 

przepisów procesowych wydaje się co do zasady silnie ugruntowany. Ogólna ocena recepcji 

reguł interpretacyjnych EKPC w analizowanym zakresie jest więc pozytywna. 

Jednym z pól, na których ujawniło się istniejące napięcie pomiędzy wymogami EKPC 

a krajowymi przepisami procesowymi, stał się problem wykonania orzeczeń ETPC w ramach 

postępowań przed polskimi sądami poprzez wznowienie postępowania w sprawach 

zakończonych prawomocnym wyrokiem. Inaczej niż w przypadku przepisów postępowania 

karnego i sądowoadministracyjnego, gdzie możliwość wznowienia postępowania w rezultacie 

została wprost wyrażona w przepisach977, możliwość wznowienia postępowania cywilnego 

stała się przedmiotem rozbieżnego orzecznictwa polskich sądów978. Przedmiotem rozbieżnego 

orzecznictwa Sądu Najwyższego stało się pytanie o to, do jakiego stopnia możliwa i pożądana 

pozostaje przychylna prawu międzynarodowemu interpretacja przepisów warunkujących 

możliwość wznowienia postępowania cywilnego. 

Egzemplifikację zachowawczego stanowiska względem możliwości wykładni 

przepisów procesowych, służącej efektywnej realizacji orzeczenia, stanowi cytowana już 

uchwała Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 16/10. W konkluzji uchwały Sąd Najwyższy 

uznał, iż skoro z postanowień konwencji nie wynika w sposób bezwzględny wymóg 

                                                             
975 Do najnowszych przykładów orzeczeń ETPC wprost oddziałujących na stosowanie przepisów procesowych 

należy wyrok ETPC z 6.10.2022, Liu p. Polsce, skarga nr 37610/18, w treści którego ETPC poddał ocenie sposób 

dokonywania przez sąd ustaleń faktycznych w kontekście decyzji o ekstradycji w świetle art. 3 EKPC. 
976 Tytułem przykładu należy wskazać, iż do postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka polskie sądy 

sięgały między innymi w kontekście oceny dopuszczalności ograniczeń dopuszczalności wnoszenia skargi 

kasacyjnej. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie o sygn. akt II UZ 39/14 ograniczenie ze względu na 

kodeksowe wskazanie minimalnej wartości przedmiotu kasacyjnego zaskarżenia, nie stanowi naruszenia art. 6 

EKPC ponieważ takie prawa w rozpoznanej sprawie zostały wystarczająco zagwarantowane i zachowane w 

dwuinstancyjnym toku sądowych instancji (postanowienie SN z 15.07.2014 r., II UZ 39/14, LEX nr 1496289). W 

wyroku w sprawie II CSK 179/16 Sąd Najwyższy podtrzymując argumentację Sądu I i II instancji odmawiającą 

powodom legitymacji do złożenia wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 820 i 

nast. k.p.c., wskazał iż ograniczenia prawa do sądu wynikającego z art. 6 EKPC są dopuszczalne, gdy nie naruszają 

istoty prawa, ponadto gdy zmierzają do realizacji uzasadnionego prawnie celu, oraz gdy zachowana została 

rozsądna relacja proporcjonalności pomiędzy stosowanymi środkami a celem, do realizacji którego stosowane 
środki zmierzały. Wskazany wyżej passus stanowił więc proste odwołanie do konwencyjnego testu 

proporcjonalności. wyrok SN z 15.02.2017 r., II CSK 179/16, LEX nr 2254785. Do treści art. 8 EKPC w 

postępowaniu cywilnym w kontekście oceny dopuszczalności przeprowadzenia dowodu powołał się Sąd 

Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 31.10.2014 r. w sprawie I ACa 574/14, wyrok SA w Warszawie z 

31.10.2014 r., I ACa 574/14, LEX nr 1624054.). Wśród orzeczeń wpisujących się w trend interpretacji 

zachowawczej, akcentującej autonomię proceduralną państwa zob. postanowienie SN z 7.04.2011 r., IV CZ 6/11, 

LEX nr 785542. 
977 Art. 540 § 3 k.p.k., art. 272 § 2a i § 3 p.p.s.a. 
978 Wyrok SN z 28.11.2008 r., V CSK 271/08, LEX nr 488965; wyrok SN z 6.09.2017 r., I CSK 304/16, OSNC 

2018, nr 5, poz. 54; wyrok SN z 6.05.2016 r., I CSK 364/15, LEX nr 2045335. 
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zapewnienia podstawy wznowienia postępowania, a ustawodawca nie wprowadził do 

przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprost tego rodzaju samoistnej podstawy 

wznowienia postępowania, należy uznać, iż tego rodzaju możliwość nie przysługuje. 

Charakterystycznym elementem rozumowania Sądu Najwyższego wydaje się tendencja 

do zawężającej wykładni sformułowanej w sposób ogólny treści zobowiązania wynikającego z 

orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zmierzającej raczej do ograniczenia jego 

oddziaływania do niezbędnego minimum, niż efektywnej realizacji. Podobną optykę 

zaprezentował także Trybunał Konstytucyjny, wskazując na wymóg „rzeczywiście 

niezbędnego zakresu oddziaływania orzeczenie ETPC na wewnętrzny porządek prawny”979. 

Odmienna perspektywa, akcentująca wymogi zapewnienia efektywności postanowieniom 

EKPC – nawet wobec braku jednoznacznej wypowiedzi ETPC w okolicznościach badanej 

sprawy, towarzyszyła Sądowi Najwyższemu w sprawie II KO 47/18. Jak przyjął SN: 

„To, że Trybunał w całości scedował na sąd krajowy rozpoznający ewentualny wniosek o 

wznowienie decyzję w tym przedmiocie, nie wskazując na konieczność użycia właśnie takiego 

środka indywidualnego wykonania jego wyroku, nie zwalnia jeszcze Sądu Najwyższego od 

przeprowadzenia analizy, czy w świetle okoliczności tej sprawy, nie zachodzi jednak potrzeba 

wznowienia postępowania karnego”980. 

Niezależnie od istotnej różnicy kontekstu wynikającej z faktu, iż na gruncie 

interpretowanych przez Sąd Najwyższy w sprawie II KO 47/18 przepisów postępowania 

karnego rozważana możliwość wznowienia postępowania została wprost przewidziana przez 

ustawodawcę, w skonfrontowaniu stanowisk sądów wydaje się zawierać zasadnicza dla 

badanego obszaru różnica optyki sądów w postaci, z jednej strony, zapewnienia 

przewidywalności reguł procesowych przez ich immunizację przed oddziaływaniem prawa 

międzynarodowego oraz, z drugiej strony, przez nacisk na realizację innych wymogów 

sprawiedliwości proceduralnej. 

Biorąc pod uwagę ogólną akceptację oddziaływania poszczególnych postanowień 

EKPC na stosowanie przepisów procesowych, ryzyko kolizji w analizowanym obszarze wydaje 

się być umiarkowane. Wobec niefunkcjonowania w orzecznictwie ETPC skonkretyzowanego 

standardu, odnoszącego się do kwestii oddziaływania postanowień EKPC na stosowanie 

krajowych przepisów procesowych najistotniejsze napięcie, mogące skutkować ziszczeniem się 

                                                             
979 Wyrok TK z 18.10.2004 r., P 8/04, OTK-A 2004, nr 9, poz. 92. 
980 Postanowienie SN z 26.02.2019 r., II KO 47/18, OSNKW 2019, nr 1, poz. 34. 
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ryzyka kolizji w analizowanej sferze wydaje się wynikać ze sposobu postrzegania sensu i celu 

zachowania autonomii krajowych przepisów procesowych. 

Rekonstruowany na potrzeby modelu wzorzec reguł interpretacyjnych EKPC w 

obszarze oddziaływania prawa międzynarodowego na stosowanie krajowych przepisów 

procesowych – mimo ogólnej akceptacji w praktyce sądów – napotyka więc na te same napięcia 

i dylematy, które były przedmiotem wcześniejszych rozważań. Ponownie, decydujące 

znaczenie wydaje się zyskiwać ogólny kierunek postrzegania przez sady krajowe autonomii 

państwa w sferze stanowienia przepisów procesowych. I w tym wypadku zarysowaniu ulega 

konflikt pomiędzy sposobem traktowania materii prawa procesowego w kategoriach całkowitej 

immunizacji a bardziej zniuansowanym podejściem, akcentującym potrzebę uwzględnienia – 

wspólnych dla Konstytucji i EKPC – innych wartości, składających się na szeroko rozumianą 

sprawiedliwość proceduralną. Aprobowany z punktu widzenia modelu kierunek wykładni, w 

większym stopniu służący realizacji wspólnej dla postanowień Konstytucji i EKPC aksjologii, 

wydaje się stanowić przyjęcie, przynajmniej warunkowej i wyjątkowej, dopuszczalności 

przełamywania literalnej wykładni przepisów procesowych w sytuacjach, w których rygoryzm 

formalny prowadziłby do oczywiście niesłusznych rezultatów. 

 

iv. Prawo UE 

 

W jaki sposób kształtuje się wzorzec reguł interpretacyjnych prawa UE dotyczący 

oddziaływania norm tego prawa na stosowanie przepisów procesowych? Podobnie jak miało to 

miejsce w kontekście związania sądów wykładnią TSUE, wypracowany w prawie unijnym 

standard oddziaływania prawa unijnego na stosowanie krajowych przepisów procesowych 

ulega silnej konkretyzacji, powodując, iż zakres ingerencji w prawo procesowe państw 

członkowskich jest nieporównanie większy, niż ma to miejsce w ramach lex generalis prawa 

międzynarodowego czy w porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

W doktrynie prawa unijnego napięcie pomiędzy swobodą państw w stanowieniu i 

wykładni przepisów procesowych analizowane jest przez pryzmat zasady efektywności oraz 

autonomii proceduralnej państw. Postrzeganie zasady efektywności jest sporne i wieloznaczne, 

co częściowo można przypisać niejednolicie stosowanej terminologii981. Zasada efektywności 

                                                             
981 A. Wróbel, Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony 

sądowej w prawie Unii Europejskiej, RPEiS, rok LXVII, zeszyt 1, 2005, s. 35. 
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sensu stricto odnoszona jest między innymi do obowiązku sądów krajowych do zapewnienia 

skutecznej ochrony uprawnień wynikających z prawa unijnego982. Tak rozumiana zasada 

efektywności, choć sama nie stanowi zasady ogólnej (a więc części prawa pierwotnego UE), 

jest ściśle powiązana z zasadą skutecznej ochrony sądowej, która taki status posiada983.  

Przeciwwagę dla analizowanej powyżej zasady efektywności stanowi wypracowana w 

orzecznictwie TSUE koncepcja autonomii proceduralnej państw, której sens wyraża założenie, 

zgodnie z którym w braku stosownych uregulowań unijnych stosowane powinny być krajowe 

przepisy procesowe. Tak rozumiana autonomia proceduralna państw doznaje ograniczeń 

przede wszystkim w postaci wymogów ekwiwalentności i efektywności, które TS sformułował 

w sprawach Rewe984 i Comet985. Zgodnie z zasadą ekwiwalentności (równoważności) 

roszczenia oparte na prawie unijnym nie mogą być procesowo gorzej traktowane, niż takie same 

roszczenia oparte na prawie krajowym. W tym kontekście zasada efektywności sensu stricte 

wymaga zapewnienia, by dochodzenie ochrony uprawnień wynikających z prawa unijnego nie 

było nadmiernie utrudnione lub praktycznie niemożliwe. Autonomia proceduralna dotyczy 

więc relacji pomiędzy normą materialną prawa unijnego, a normą proceduralną (ustrojową) 

państwa członkowskiego986. 

Orzecznictwo TSUE cechuje dążenie do zachowania równowagi pomiędzy 

efektywnością norm unijnych, a poszanowaniem zasad istotnych dla prawidłowego 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w tym stabilności orzeczeń sądowych, niezawisłości 

sądów987 oraz wynikającej z tradycji odrębności regulacji procesowej poszczególnych 

państw988. Wskazane orzecznictwo przeszło przy tym znaczącą i niejednokierunkową ewolucję, 

w toku której Trybunał rozwijał rozumienie wpływu prawa unijnego w kontekście kolejnych 

instytucji procesowych, kryteriów ich oceny oraz szczegółowej treści obowiązków 

spoczywających na sądach krajowych989. Wymagane od sądów krajowych formy zapewniania 

                                                             
982 D. Miąsik, Zaasada efektywności [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel 

Warszawa 2010, s. 228. 
983 D. Kornobis-Romanowska, op. cit., s. 76. 
984 Wyrok TS z 16.12.1976, C-33/76 - Rewe v Landwirtschaftskammer für das Saarland, ECLI:EU:C:1976:188. 
985 Wyrok z 16.12.1976 C-45/76 Comet BV ProduktschapvoorSiergewassen, ECLI:EU:C:1976:191. 
986 A. Wróbel, Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony 

sądowej w prawie Unii Europejskiej, RPEiS, rok LXVII, zeszyt 1,2005, s. 36. 
987 Zob. N. Półtorak, European Union Rights in National Courts, Alphen aan den Rijn 2015, s. 3 
988 T. Koncewicz, Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zmierzch czy nowe otwarcie? Uwagi na 

marginesie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Unibet, Pal., nr 11-12, 2012, s. 202. 
989 Zdaniem T. Koncewicza obok tradycyjnej linii orzeczniczej zapoczątkowanej w sprawach „Rewe – Comet”, 

wyraźny jest także trend nie poddający się wyjaśnieniu w duchu autonomii proceduralnej w postaci „orzecznictwa 

Simmenthal – Francovich”, które wymaga od sądów krajowych tworzenia nowych środków ochrony prawnej, 

Ibidem, s. 198. 
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skuteczności prawu unijnemu są zatem zróżnicowane i w zależności od sytuacji mogą 

obejmować wykładnię zgodną przepisów procesowych, odmowę zastosowania przepisu czy 

orzeczenie o odpowiedzialności państwa członkowskiego990. Obszary regulacji, w ramach 

których polskie sądy pozostają zobligowane do uwzględnienia standardów dotyczących między 

innymi legitymacji stron991, postępowania dowodowego992, stosowania przepisów dotyczących 

doręczeń993, właściwości sądu994, a nawet zagadnień powagi rzeczy osądzonej995 czy terminów 

procesowych996. Konieczność respektowania oddziaływania prawa unijnego na stosowanie 

krajowych przepisów procesowych co do zasady nie jest kontestowana w orzecznictwie 

polskich sądów, choć i w tym zakresie zdarzają się wyjątki997. Recepcja analizowanych reguł 

wykładni z punktu widzenia modelu, ponownie, powinna być oceniona pozytywnie. 

Spośród obszarów potencjalnej kolizji standardu unijnego i krajowego, w kontekście 

wpływu na stosowanie przepisów procesowych, analizy wymaga szczególna sfera – 

„graniczącą” z analizowaną kwestią oddziaływania na stosowanie krajowych przepisów 

procesowych i mieszcząca się w szerszym rozumieniu autonomii proceduralnej998. Na wstępie 

należy dostrzec, iż niewątpliwe wydaje się, iż standard unijny w przedmiotowym zakresie 

ewoluował. Jako miarodajny dla sposobu rozumienia różnicy między aspektem ściśle 

proceduralnym a instytucjonalnym można wskazać pogląd wyrażony przez D. Kornobis 

Romanowską, który wymaga przytoczenia in extenso: 

„Na tym etapie rozważań o autonomii państw członkowskich niezbędny staje się podział na 

aspekt ściśle proceduralny i instytucjonalny (wspomniany już wcześniej w tym rozdziale), 

ponieważ wpływ prawa wspólnotowego na te dwa aspekty zasadniczo się różni. Autonomia 

instytucjonalna, wyrażająca kompetencję państwa członkowskiego we wskazaniu organu 

                                                             
990 D. Miąsik, op. cit., s. 245. 
991 W tym kontekście zob. m.in. wyrok TS z 11.07.1991, C-87/90 - Verholen and Others v Sociale 

Verzekeringsbank Amsterdam, ECLI:EU:C:2019:1145. 
992 Wyrok TS z 15.05.1986, C-222/84 - Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, 

ECLI:EU:C:1986:206, pkt 1 sentencji. 
993 Wyrok TS z 27.03.2019, C-545/17 – Pawlak, ECLI:EU:C:2019:260. 
994 Wyrok TS z 19.11.2019, C-585/18 - A.K., ECLI:EU:C:2019:982. 
995 Wyrok TS z 18.07.2007, C-119/05 – Lucchini, ECLI:EU:C:2007:434. 
996 Wyrok TS z 16.05.2000, C-78/98 - Preston and Others, ECLI:EU:C:2000:247. 
997 Jak przyjął NSA w sprawie I FNP 1/10: „Norm prawa Unii Europejskiej niewątpliwie nie stanowią przepisy 

regulujące postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce. Samo zastosowanie przepisów takiego postępowania, 

niezależnie od tego, jaki wpływ ma to zastosowanie na rozstrzygnięcie (np. odrzucenie, oddalenie skargi czy skargi 

kasacyjnej), nie może w związku z tym stanowić jakiegokolwiek naruszenia norm prawa Unii Europejskiej, a tym 

bardziej rażącego. Interpretacja przepisów regulujących postępowania sądowoadministracyjne, w tym w kwestii 

wymogów, które ma spełniać skarga kasacyjna oraz tego, jak należy rozumieć zakres kognicji Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, pozostaje neutralna z punktu widzenia norm prawa Unii Europejskiej”, postanowienie NSA z 

21.12.2010 r., I FNP 1/10, LEX nr 863793. 
998 D. Kornobis-Romanowska, op. cit., s. 67. 
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właściwego do stosowania prawa WE, nie ma tutaj bowiem żadnych ograniczeń, co wynika z 

suwerenności tego państwa. Inaczej rzecz się przedstawia w przypadku autonomii 

proceduralnej, wymagającej uzgodnienia z wymogami wynikającymi z jednolitego i 

efektywnego stosowania prawa WE na każdym etapie postępowania sądowego, z 

uwzględnieniem w tym zakresie orzecznictwa ETS”999. 

Ewolucja orzecznictwa TSUE w kontekście oddziaływania prawa UE, za której punkt 

początkowy uznaje się wyrok w sprawie sędziów portugalskich1000, wydaje się zatem 

niewątpliwa. Przed analizowanym zwrotem aspekt instytucjonalny – związany z szeroko 

rozumianym umocowaniem sądów do orzekania, w tym między innymi z właściwością sądów 

krajowych, traktowany był w sposób odmienny niż kwestie ściśle proceduralne. Jak zwraca 

uwagę A. Kastelik-Smaza w wyroku w sprawie A.K. Trybunał Sprawiedliwości przesądził, iż 

zasada pierwszeństwa prawa unijnego dotyczy również norm o charakterze ustrojowym1001. 

Dyskusyjne wydaje się w tym kontekście, na ile nowy kierunek orzecznictwa TSUE – 

uaktywnienie zasady skutecznej ochrony sądowej z art. 19 ust. 1 ak. 2 TUE – powinien być 

postrzegany jako zmiana, na ile zaś raczej jako wyklarowanie treści wskazanej zasady po raz 

pierwszy. Niezależnie od rozstrzygnięcia powyższego dylematu, z uwagi na wiążący charakter 

orzeczeń TSUE oraz uzasadniony „utrwaloną praktyką organizacji” dynamiczny charakter 

dokonywanej przezeń wykładni, tak ukształtowany standard zyskuje charakter wiążący w 

obrębie prawa unijnego. 

                                                             
999 Ibidem, s. 67. 
1000 Zdaniem niektórych komentatorów o potencjale konstytucyjnym W tym kontekście wyrok w sprawie sędziów 

portugalskich, w którym po raz pierwszy nie bez racji był oceniany jako orzeczenie o charakterze konstytucyjnym 
i porównywany z wyrokami w sprawie Van Ghend, Costa, czy Les Verts J. Barcik, Niezawisłość sędziowska jako 

wartość konstytucyjna Unii Europejskiej. Glosa do wyroku TS z dnia 27 lutego 2018 r., C-64/16, EPS 2018, nr 5, 

s. 23-29.  
1001 Jak wskazuje A. Kastelik-Smaza: „W komentowanym wyroku Trybunał przesądził, że zasada pierwszeństwa 

ma zastosowanie także do takich norm, które moglibyśmy określić jako ustrojowe, czyli nie doznaje żadnych 

ograniczeń ze względu na charakter normy. W przypadku negatywnej oceny niezależności sądu, który norma 

prawa krajowego wskazywała jako właściwy dla rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed sądem odsyłającym, 

Trybunał nakazał sądowi krajowemu pominięcie tej normy prawa krajowego jako sprzecznej z prawem unijnym 

Zarówno osoby, które podnosiły tego rodzaju zarzuty w postępowaniu przed Trybunałem, jak i późniejsi 

komentatorzy, próbujący wykazywać, iż Trybunał, oceniając sposób powoływania sędziów czy właściwość sądu, 

przekroczył swoje kompetencje, zdają się pomijać fakt, że zasada autonomii proceduralnej nie ma charakteru 
absolutnego, ale podlega ograniczeniom, sformułowanym w orzecznictwie Trybunału. Podstawowym 

ograniczeniem zasady autonomii proceduralnej jest właśnie zasada skuteczności. Zgodnie z nią ustawodawca 

krajowy, uzupełniając brakujące elementy, które są potrzebne do stosowania prawa unijnego, które co do zasady 

nie ustanawia norm proceduralnych, organizacyjnych czy ustrojowych, nie może czynić tego w sposób, który 

mógłby nadmiernie utrudnić lub uniemożliwić dochodzenie roszczeń wynikających z prawa unijnego. Przepisy 

prawa krajowego, mające znaczenie dla dochodzenia roszczeń opartych na prawie unijnym, podlegają zatem 

ocenie z punktu widzenia zasady skuteczności.” A. Kastelik-Smaza [w:] Sprawozdanie z debaty w redakcji 

"Europejskiego Przeglądu Sądowego" pt. "Skutki wyroków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego 

dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa" (Warszawa, 17 XII 2019), 

EPS 2020, nr 1, s. 17. 
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W powyższym kontekście, choć bezspornie kompetencje UE nie obejmują organizacji 

wymiaru sprawiedliwości1002. Słabość argumentacji zarzucającej TSUE działanie ultra vires, 

polegającej na uznaniu, iż rezultatem braku kompetencji UE jest pełna immunizacja działań 

podejmowanych przez państwa członkowskie w przedmiotowej sferze przed oceną z punktu 

widzenia zgodności z prawem unijnym stanowi fakt, iż – mimo braku kompetencji UE w 

dziedzinie przepisów procesowych – analogiczna możliwość oddziaływania prawa unijnego w 

tej materii nie była i nie jest kwestionowana. Niezależnie od oceny poszczególnych 

argumentów w sporze dotyczącym oddziaływania prawa UE w obszarze stosowania przepisów 

określanych jako ustrojowe, nie ulega wątpliwości, iż wskazany spór stanowi czynnik 

generujący bardzo poważne ryzyko kolizji, stanowiąc jedno z najistotniejszych wzywań dla 

możliwości łącznego stosowania prawa krajowego i unijnego. 

 

 

4. Wnioski. Schemat postępowania sądu w przebiegu wykładni 

 

„Dawniej wiedziano (albo może 

domyślano się), że śmierć człowiek nosi w sobie 

jak owoc pestkę. Dzieci miały w sobie małą, a 

dorośli dużą.”1003 

 

Problem międzysystemowych kolizji nie bez powodu bywa ujmowany w fatalistyczny 

sposób – jako egzystencjalne zagrożenie dla spójności obowiązującego prawa. W warunkach 

pluralizmu prawnego ryzyko kolizji ma inherentny charakter i nie może być całkowicie 

wyeliminowane. To właśnie poczucie nieuchronności kolizji między różnymi systemami 

prawnymi, opartymi na sprzecznych regułach kolizyjnych („splotu systemów prawnych, 

                                                             
1002 Nie ulega wątpliwości, iż organizacja wymiaru sprawiedliwości nie została zaliczona w poczet kompetencji 

wyłącznych UE lub kompetencji dzielonych Jak problem ten formułuje TSUE: „W tym względzie należy 

przypomnieć, że chociaż – na co wskazuje Rzeczpospolita Polska – organizacja wymiaru sprawiedliwości w 

państwach członkowskich należy do kompetencji tych ostatnich, to przy wykonywaniu tej kompetencji państwa 

członkowskie mają obowiązek dotrzymywać zobowiązań wynikających dla nich z prawa Unii, a w szczególności 

z art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE”, wyrok TSUE z 19.11. 2019, Sprawy połączone C-585/18, C-624/18 i C-625/18, 

A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa i CP i DO przeciwko Sądowi Najwyższemu, ECLI:EU:C:2019:982, 

par 75 i cytowane tam orzecznictwo. 
1003 R. M. Rilke, Malte, Warszawa 1995, tłum. W. Hulewicz, s. 9. 
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wzajemnie uznających swoje obowiązywanie, jednak na różnych podstawach”) legła u podstaw 

skonstatowania przez N. MacCormicka nowej sytuacji – pluralizmu prawnego. Skoro 

zastosowanie hierarchicznej reguły kolizyjnej zawsze oznacza delikt w ramach jednego z 

kolidujących porządków, prawo postrzegane w sposób całościowy skazane jest na rozpad. W 

takiej sytuacji „nic nie można wiedzieć” – żadne rozstrzygnięcie nie pozwala na zachowanie 

możliwości łącznego stosowania prawa pochodzącego z różnych porządków prawnych. 

Zarysowane fatalistyczne postrzeganie pluralizmu prawnego stanowi jednocześnie silną 

motywację dla poszukiwania rozwiązań problemu kolizji. Jak konstatują P. Daston i L. Galison 

„Każda epistemologia ma swój początek w strachu przed relatywizmem, strachu że świat jest 

zbyt podobny do labiryntu, by można go było objąć rozumem (…)”1004.  

Drogą do przełamania impasu, podjętą w ramach ostatniego fragmentu szukanego 

modelu, było zatem przeniesienie ciężaru analizy z krytycznego momentu rozstrzygania 

ewentualnej kolizji na obszar reguł rządzących sposobem interpretacji oraz ich recepcję w 

polskim porządku prawnym i praktyce polskich sądów. Celem niniejszego rozdziału było więc 

zaproponowanie odmiennej metody (schematu) działania polskiego sądu postawionego przed 

ryzykiem międzysystemowej kolizji. 

W realizacji tak określonego celu – umożliwienia poruszania się przez sąd po obszarze 

ryzyka kolizji, dostrzeganiu ich i unikaniu kolizji, a w razie konieczności łagodzeniu ich 

skutków niezbędna jest znajomość reguł interpretacji prawa międzynarodowego a także 

ewentualnych przeszkód stojących na drodze ich akceptacji i obszarów zwiększonego ryzyka 

kolizji. Dostrzeżenie dwóch zasadniczych cech wyróżniających reguły interpretacji prawa 

                                                             
1004 „(…) strachu że zmysły są zbyt słabe a intelekt zbyt wątły, strachu że pamięć zanika nawet między kolejnymi 

krokami matematycznego równania, strachu że władza i konwencja zaślepiają; strachu że Bóg może skrywać 

swoje sekrety a demony zwodzić.” (tłum. własne), oryginał: „All epistemology begins in fear – fear that the world 

is too labyrnthine to be threaded by reason; fear that senses are to feeble and the intellect to frail; fear that the 

memory fades, even beteen adjacent steps of a mathematical demonstration; fear that the authority and convetnion 

blind; fear that God may keep secrets or demons deceive.”, L. Daston, P. Galison, Objectivity, New York 2007, s. 

372, cyt. za: A. Ostapiuk, op. cit., s. 113. W obawach, iż każde rozstrzygnięcie kolizji może być postrzegane jako 

arbitralne, kierowane własnymi preferencjami i „prywatną” aksjologią sędziego pobrzmiewają – świadomie 

nieanalizowane w pracy w sposób bezpośredni, wracające jednak niejako bocznymi drzwiami – argumenty 
postmodernistyczne, realistyczne i krytyczne (CLS) przeciwko prawniczemu formalizmowi, zob. J. d’Aspremont, 

Formalism and the Sources of International Law. A Theory of the Ascertainment of Legal Rules, Oxford 2011, s. 

85-95. Ostatecznie, jedyną barierę przed arbitralnością decyzji, jak się wydaje, mogą stanowić wyłącznie 

wewnętrzne predyspozycje i etos zawodowy sędziego (lub urzędnika). W tym kontekście autor podziela 

stanowisko M. Wojtanowskiego, zgodnie z którym interpretator może stanowić granicę swojej własnej władzy 

dyskrecjonalnej. Jak wskazuje M. Wojtanowski: „Uważam, że interpretator może odczuwać pewne tarcie na linii 

„tradycyjne argumenty prawnicze vs. własne ujęcie sprawiedliwości materialnej” i jednocześnie uznać, że siła 

tego drugiego elementu nie jest wystarczająca, aby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie.”, M. Wojtanowski, 

Odczarować zaklęciem? Uwagi na marginesie monografii Rafała Mańko o krytycznej filozofii orzekania, AFP 

2020, nr 4, s. 122. 
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międzynarodowego – ich normatywnego, wiążącego charakteru oraz silnego wewnętrznego 

zróżnicowania – skłania do wniosku, iż z perspektywy polskiego sądu koniecznym krokiem na 

drodze do właściwej interpretacji normy prawa międzynarodowego pozostaje prawidłowe 

zrekonstruowanie właściwego wzorca reguł interpretacji. Wzorce, o których mowa 

funkcjonują na zasadzie matrycy – formy służącej do odlewania wielu przedmiotów o tym 

samym kształcie.  

 Dające się wyróżnić typy tak rozumianych wzorców (matryc) obejmują więc: 

(1) lex generalis w postaci reguł art. 31-33 Konwencji wiedeńskiej;  

(2) modyfikacje reguł KWPT w konkretnych aspektach, wynikające z treści traktatu, 

specyfiki jego przedmiotu i celu, bądź utrwalonych reguł organizacji międzynarodowej; 

(3) lex specialis przejawiające się w wypełnieniu treścią reguł KWPT za sprawą 

działalności orzeczniczej ETPC (porządek EKPC);  

(4) lex specialis przejawiające się w zastąpieniu reguł KWPT swoistymi i silnie 

sprecyzowanymi regułami, wywodzonymi z orzecznictwa TSUE (prawo unijne). 

Powyższa lista nie ma wyczerpującego charakteru, w przypadkach uzasadnionych 

specyfiką konkretnego instrumentu lub podsystemu prawa międzynarodowego wyodrębnieniu 

mogą podlega także inne wzorce reguł wykładni. Różnice pomiędzy wyróżnionymi wzorcami 

niekiedy polegają na nieznacznej modyfikacji, a niekiedy mogą mieć charakter fundamentalny. 

Analiza specyfiki poszczególnych wzorców wskazuje, iż wraz z rosnącym skonkretyzowaniem 

treści reguł wykładni w ramach kolejno rozważanych zbiorów reguł interpretacji, wzrasta 

również ryzyko kolizji, co dotyczy w szczególności newralgicznych dla praktyki sądów 

obszarów – kwestii swobody interpretacyjnej oraz wpływu na stosowanie przepisów 

procesowych i ustrojowych. Autonomia interpretacyjna w prawie międzynarodowym jest więc 

szerokim i złożonym zjawiskiem. Jej występowanie nie ogranicza się do kontekstów prawa 

unijnego i EKPC, gdzie jest najczęściej identyfikowana, ale– z różną intensywnością – dotyczy 

prawa międzynarodowego w całości. Fakt ten wymaga wzięcia pod uwagę przez polskie sądy. 

Tylko poprawne odtworzenie zbioru odpowiednich reguł interpretacyjnych, które znajdują 

zastosowanie w przypadku konkretnego obszaru czy instrumentu międzynarodowoprawnego, 

pozwala dostrzec ryzyko kolizji, lub też uniknąć jego konstatowania, tam gdzie ryzyko to nie 

występuje. Właściwa identyfikacja wzorca reguł interpretacji stanowi konieczny warunek 

poprawnej łącznej wykładni prawa krajowego, stricte międzynarodowego i unijnego. 
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Akceptacja autonomii interpretacyjnej prawa międzynarodowego w jej różnych przejawach – 

uwzględnienie, iż prawo międzynarodowe musi być interpretowane z uwzględnieniem jego 

specyfiki, stanowi główny postulat realizowany w ramach ostatniego składnika budowanego 

modelu. 

Odpowiedź na pytanie o recepcję międzynarodowoprawnych reguł interpretacji w 

polskim porządku prawnym ma złożony charakter. Czynnik sprzyjający recepcji stanowi silna 

formalna pozycja prawa międzynarodowego na gruncie Konstytucji z 1997 r. oraz fakt, iż 

międzynarodowoprawne reguły interpretacji postrzegane w orzecznictwie sądów i doktrynie 

postrzegane są jako wiążące. Tak określony punkt wyjścia sprzyja więc pełnej realizacji 

wskazanych reguł. Bliższa analiza pokazuje, iż rzeczywisty stopień recepcji jest zróżnicowany, 

czego przejaw stanowi zjawisko „nacjonalizowania interpretacji” – automatycznego sięgania 

przez sądy po kanony interpretacji prawa krajowego i pomijania specyfiki prawa 

międzynarodowego w sferze jego wykładni. Analiza orzecznictwa dostarcza jednocześnie 

znaczącej liczby przykładów prawidłowej identyfikacji i zastosowania 

międzynarodowoprawnych reguł interpretacji. Jedyną formalną granice akceptacji 

międzynarodowoprawnych reguł w praktyce określa przyjmowany przez sądy – przychylny lub 

nie – sposób wykładni norm konstytucyjnych.  

Realizacja przyjętego w ramach tej części budowanego modelu założenia nie zawsze 

jednak wystarczy, uniknięcie scenariusza kolizji może bowiem okazać się niemożliwe. Patowy 

charakter sytuacji sądu postawionego przed koniecznością wydania rozstrzygnięcia, powoduje, 

iż kluczowe znaczenie zyskuje wówczas wybór dokonany na etapie koncepcyjnym. Korzenie 

różnic w podejściu do problemu kolizji sięgają ogólnych założeń dotyczących sposobu 

postrzegania relacji między porządkami prawnymi. orzeczenia TK w sprawach K 18/04 

(wariant multicentryczności) oraz K 7/21 (wariant suwerenistyczny). Wybór koncepcji nie 

tylko stanowi czynnik określający rzeczywisty poziom ryzyka kolizji, ale także określa sposób 

działania sądu w przypadku jej dostrzeżenia.  

Przyjęta przez TK w sprawie K 18/04 figura „trzech wyjść” oznacza, iż rozstrzygnięcie 

skutkujące naruszeniem normy międzynarodowoprawnej ma charakter nieakceptowalny i – w 

ramach posiadanych przez sąd kompetencji – wymaga wykorzystania wszystkich dostępnych 

możliwości, dostrzeżenia elementów materialnej zbieżności obu porządków (wspólnej 

aksjologii), wykorzystania odpowiednich środków proceduralnych (np. skierowania pytania 

prejudycjalnego), zaś tam gdzie uniknięcie kolizji nie jest możliwe, w ramach uzasadnienia 

orzeczenia: rozważenie możliwości bardziej kompromisowej interpretacji, wdania się w dialog 
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z międzynarodowoprawnym standardem czy sięgnięcia po argumenty, które mają znaczenie 

także w konkretnym międzynarodowoprawnym (w tym unijnym) kontekście. Także w obliczu 

niemożliwej do uniknięcia kolizji, sądy nie zostają pozbawione narzędzi działania 

pozwalających na zachowanie i ochronę możliwości łącznego stosowania prawa. 

Ostatni element poszukiwanego modelu stanowi więc propozycję schematu działania 

sądów krajowych na samym progu kolizji między normą krajową a międzynarodową, mającego 

ułatwiać sądom dostrzeganie, unikanie, zapobieganie i ewentualnie łagodzenie skutków tychże 

kolizji. Wbrew pierwszemu wrażeniu „coś jednak wiadomo”. Pytanie o sposób działaniu sądu 

w trudnych przypadkach kolizji znajduje – bodaj tylko częściową – odpowiedź. Właściwe 

ustalenie przez sąd wzorca reguł interpretacji normy międzynarodowoprawnej może pozwolić 

prawidłowo zrekonstruować treść zobowiązania i dostrzec ryzyko, które w innym wypadku 

pozostałoby niezauważone – to samo dotyczy ewentualnych konstytucyjnych granic akceptacji 

wskazanych reguł. W warunkach pluralizmu prawnego zagrożenia kolizji nie da się całkowicie 

wyeliminować, nie musi ono mieć jednak śmiertelnego charakteru. 
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Zakończenie 
 

 

Czy w warunkach pluralizmu prawnego łączne stosowanie przez polski sąd prawa 

krajowego, międzynarodowego i unijnego, zachowujące zgodność z normami każdego z 

wymienionych porządków, jest możliwe? Po blisko 30 latach od przełomu związanego ze 

skonstatowaniem przez N. MacCormicka nowej sytuacji pluralizmu prawnego można za 

Dickensem powiedzieć: „Była to najlepsza i najgorsza z epok (…)”1005. Pluralizm prawny 

okazał się zarówno szansą, jak i realnym zagrożeniem. W sprawach takich jak K 3/21 czy 

Xerofloor spełnił się lęk związany ze scenariuszem kolizji – ale także szerszej konfrontacji i 

wzajemnego kwestionowania instytucjonalnych i aksjologicznych fundamentów 

koegzystujących systemów. Jednocześnie pluralizm prawny otworzył drogę bardziej 

refleksyjnym, w mniejszym stopniu obarczonym (źle rozumianym) prawniczym formalizmem, 

koncepcjom poszukującym sposobów i narzędzi unikania i rozwiązywania prawnych 

konfliktów. Ambicją pracy była próba przekucia wniosków z refleksji w formę tego rodzaju 

narzędzia. 

Pluralizm prawny jest faktem, przed którym nie ma ucieczki. Nie tylko jednak 

pluralizm, ale także spójność i uporządkowanie jako cechy systemu mogą być postrzegane w 

sposób ambiwalentny. Jak konstatują autorzy Raportu KPM dotyczącego fragmentacji prawa 

międzynarodowego: „Dla systemu prawnego, postrzeganego jako niesprawiedliwy lub 

niefunkcjonujący, żadnej dodatkowej wartości nie niesie za sobą fakt, iż jest w tym 

konsekwentny i spójny. Z tych powodów, poza koherencją także pluralizm powinien być 

uznany za wartość systemu. W rzeczywistości, w świecie pluralizmu suwerennych państw, 

zawsze tak było” 1006. Z perspektywy prawa międzynarodowego pluralizm prawny nie stanowi 

więc nowości, ani tym bardziej powodu do defetyzmu. Odpowiedź na pytanie ze wstępu pracy, 

i tym razem, powinna być pozytywna. 

Stawka zadanego we wstępie pracy pytania jest wysoka, gdy weźmie się pod uwagę, że 

jak już podkreślano – to na forum sądów krajowych zapada największa liczba rozstrzygnięć 

opartych o prawo międzynarodowe. Od sadów krajowych – także polskich – zależy zatem, czy 

prawo międzynarodowe (w tym prawo UE) przetrwa oraz czy utrzyma potencjał, by spełniać 

                                                             
1005 C. Dickens, Opowieść o dwóch miastach, tłum. T.J. Dehnel, Poznań 2016, s.12. 
1006 Raport KPM dot. fragmentacji, s. 248, pkt 491. 
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pokładane w nim nadzieje na pełnienie funkcji gentle civilizer of nations1007, stabilizacji 

stosunków międzynarodowych i ochronie wspólnej płaszczyzny pokojowego rozstrzygania 

sporów. Celom tym nie sprzyja jednak obraz prawa jako „splotu systemów prawnych, 

wzajemnie uznających swoje obowiązywanie, jednak na różnych podstawach”, pozbawionego 

hierarchii czy instancji posiadającej „ostatnie słowo”. W warunkach pluralizmu prawnego 

konieczna jest więc refleksja nad posiadanymi przez sądy krajowe (nie tylko zaś sądy 

konstytucyjne) narzędziami unikania i rozwiązywania konfliktów. 

Próbę odpowiedzi na pytanie ze wstępu stanowi, będąca przedmiotem pracy, propozycja 

tego rodzaju narzędzia – modelu łącznego stosowania przez polskie sądy norm pochodzących 

z wielu porządków prawnych. Strukturę modelu wyznacza uproszczony (schematyczny) obraz 

sędziowskiego rozumowania w związku z problemami pluralizmu prawnego. W przyjętym 

znaczeniu budowany model stanowi, powtarzając ponownie za J. Wróblewskim,: 

„uporządkowany zespół problemów, które musiałby sobie uświadomić i rozstrzygnąć podmiot 

stosujący prawo, gdyby chciał racjonalnie uzasadnić wyniki do jakich w procesie stosowania 

prawa doszedł”. Najistotniejsze grupy problemów wymagających analizy stanowiły pytania o 

sam sposób postrzegania relacji między porządkami prawnymi (etap koncepcyjny), możliwość 

i dopuszczalne formy sięgania przez sądy po normy międzynarodowoprawne, w tym unijne 

(etap walidacyjny) oraz przebieg, sposób wykładni w związku z ryzykiem kolizji (etap 

derywacyjny). 

Rozważania pierwszego rozdziału pracy pozwoliły na sformułowanie następujących 

szczegółowych konkluzji, pozwalających prześledzić proces formowania modelu: 

1) Tradycyjne warianty monizmu i dualizmu obecnie nie oferują wystarczających 

odpowiedzi na wyłaniające się w toku łącznego stosowania norm pochodzących z 

różnych porządków prawnych pytania. Powodem takiego stanu rzeczy są zmiany 

kontekstu funkcjonowania sądów. Rozwój i ekspansja prawa międzynarodowego, 

(w tym unijnego) po II Wojnie Światowej na kolejne obszary skutkowała 

zwiększeniem ryzyka kolizji z prawem krajowym. Proces fragmentacji prawa 

międzynarodowego, autonomizacji prawa UE sproblematyzowały samo pytanie o 

to jakie porządki powinny podlegać wyodrębnieniu. Monizm i dualizm, jako 

                                                             
1007 M. Koskkeniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960, 

Cambridge 2001. 
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całościowe koncepcje relacji między porządkami prawnymi, nie podlegają więc 

włączeniu w zakres budowanego modelu. 

2) Potrzebom modelu nie odpowiadają również monizm i dualizm w wariancie 

umiarkowanym – jako narzędzia klasyfikacji poszczególnych porządków prawnych. 

Trudności sprawia bowiem ostateczne sklasyfikowanie polskiego porządku 

prawnego jako bądź jednolicie monistycznego, bądź dualistycznego. 

Satysfakcjonującej odpowiedzi na dylematy sądów nie stanowi także klasyfikacja 

mieszana (porządek częściowo monistyczny, częściowo dualistyczny). 

3) Mimo braku możliwości pełnej akceptacji monizmu lub dualizmu, pewne elementy 

tych koncepcji wymagają jednak zachowania i włączenia w poczet szukanej 

koncepcji relacji. Taki wniosek dotyczy, po pierwsze, podstawowego schematu obu 

koncepcji –relacji systemów prawnych (części systemu prawnego). Po drugie, 

monizm i dualizm pozwalają także dostrzec te obszary praktyki stosowania prawa, 

dla których dokonany wybór koncepcji relacji ma zasadnicze znaczenie, tj. (1) 

kwestie obowiązywania prawa międzynarodowego w porządku krajowym, (2) 

możliwości bezpośredniego stosowania, (3) wyboru reguł interpretacji oraz (4) reguł 

kolizyjnych (hierarchii).  

4) Poszukiwania koncepcji relacji – wobec silnego zróżnicowania („mozaiki”) 

funkcjonujących propozycji i nieukonstytuowania się dotąd żadnego globalnego 

paradygmatu – powinny mieć wymiar lokalny, oparty o interpretację odpowiednich 

norm konstytucyjnych i międzynarodowoprawnych, w tym unijnych. 

Rudymentarne pytania, na które powinna odpowiedzieć szukana koncepcja, 

powinny dotyczyć tego: (a) jakie dokładnie porządki prawne należy wyodrębnić?; 

(b) jaki charakter posiada łączące te porządki relacja?; (c) jaki sposób postrzegania 

funkcji polskiego sądu należy zaakceptować?  

5) Odpowiadając na pierwsze z powyższych pytań, nie należy sięgać do ujęć 

całkowicie odrzucających rozróżnienie porządków prawnych (takich jak GAL, 

prawo postnarodowe, transnarodowe), jak i postulujących wyróżnianie porządków 

atypowych (m.in. lex mercatoria czy lex digitalis). Obie grupy teorii, bazują na 

socjologicznym rozumieniu systemu prawa i kryteriów ich wyodrębniania, 

programowo ignorując formalne relacje pomiędzy normami. Wartość tych ujęć 

polega na uwzględnieniu znaczenia norm wspólnot i grup innych niż państwa 

(koncepcje pluralizmu normatywnego), poszukiwania standardów oceny legalności 

działań podmiotów sprawujących funkcje publiczne, niezależnie od ich 
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proweniencji (GAL). Koncepcje oparte na socjologicznym rozumieniu systemu 

prawa okazują się jednak nieoperatywne w zetknięciu z typem problemów 

interpretacyjnych rozstrzyganych przez sądy. Nie oferując rozwiązań istniejących 

dylematów, ujęcia te generują dodatkowe trudności. 

6) Stanowiąca pierwszy składnik modelu koncepcja relacji powinna zatem 

wyodrębniać jedynie dwa porządki prawne – prawo krajowe oraz prawo 

międzynarodowe. Przedstawiony wniosek oznacza opowiedzenie się za jednością 

prawa międzynarodowego jako lex generalis, i względną (niepełną) autonomią jego 

podsystemów jako lex specialis. Ze względu na dyspozytywną charakterystykę 

prawa międzynarodowego, poszczególne porządki lex specialis mogą cechować się 

bardzo silną specyfiką i autonomią, pozostając w dalszym ciągu częścią prawa 

międzynarodowego. Także zachowanie normatywnego potencjał i oryginalności 

prawa UE nie wymaga konstatowania jego sui generis charakteru.  

7) Próba odpowiedzi na pytanie o charakter relacji łączącej wyodrębnione porządki 

prawne, opierająca się na orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 

doprowadziła do wyróżnienia dwóch wzajemnie sprzecznych kierunków 

interpretacji, reprezentowanych przez wyrok w sprawie K 18/04 

(multicentryczność) oraz wyrok w sprawie K 7/21 (suwerenizm). Dwie linie 

orzecznicze TK czerpiące z opozycyjnych względem siebie koncepcji nie dają się 

postrzegać w kategoriach ciągłości lub też „korekty kursu”, co skutkowało 

koniecznością rozstrzygnięcia o prawidłowości jednej z nich.  

8) Argumenty wynikające z : (a) niedopuszczalności reinterpretacji postanowień 

Konstytucji (z pominięciem znaczenia jej art. 9) bez jej formalnej zmiany, (b) 

ryzyka odpowiedzialności państwa w sferze prawa międzynarodowego, a także (c) 

nierozwiązanego problemu zastrzeżeń wobec legitymizacji wyboru niektórych 

członków TK – przemawiały za wyborem interpretacji multicentrycznej, jako: (1) 

wolnej od wskazanych wyżej zastrzeżeń, (2) ugruntowanej w orzecznictwie TK i 

aprobowanej przez doktrynę i (3) stanowiącej – w przekonaniu autora – najbardziej 

adekwatną odpowiedź na istniejące wyzwania pluralizmu prawnego, pozwalającą 

na łączne stosowanie prawa krajowego, międzynarodowego (w tym unijnego), przy 

minimalnym ryzyku nieusuwalnej kolizji.  

9) Dokonane ustalenie dotyczące charakteru relacji między porządkami prawnymi 

determinuje sposób podejścia do problemu międzysystemowych kolizji. W 

wybranym wariancie multicentrycznym, rozstrzygnięcie o wyższości 
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(pierwszeństwie) normy konstytucyjnej nad normą międzynarodowoprawną 

stanowi ostateczność. Przed jej ewentualnym stwierdzeniem sąd zobowiązany jest 

do dokonania wykładni uwzględniającej wspólną aksjologię Konstytucji i prawa 

międzynarodowego (element materialny) oraz wykorzystania proceduralnych 

możliwości służących zapobieżeniu, wyeliminowaniu lub złagodzeniu skutków 

kolizji (element proceduralny). Sytuacja, w której RP narusza swoje zobowiązania, 

postrzegany w tym ujęciu jako nieakceptowalna, wymagająca pilnej interwencji 

ustawodawcy (vide formuła „trzech wyjść” z orzeczenia K 18/04)1008. 

10) Wnioski z rozważań dotyczących koncepcji relacji między porządkami prawnymi, 

formułowane z perspektywy przedmiotowej (zbiorów norm prawnych), podlegają 

przełożeniu na ujęcie podmiotowe (funkcji lub roli polskich sądów). W pełni 

uzasadnione jest skonstatowanie, obok konstytucyjnej roli polskiego sądu oraz roli 

sądu unijnego, także międzynarodowoprawnej funkcji polskiego sądu. Charakter 

stosunku pomiędzy poszczególnymi rolami jest funkcją założeń dotyczących 

charakteru relacji między porządkami prawnymi w sensie przedmiotowym. Wybór 

interpretacji multicentrycznej oznacza, że poszczególne funkcje sądu pozostają 

względem siebie komplementarne. 

 

Wnioski wysnute w ramach pierwszej składowej modelu, na etapie koncepcyjnym, 

stanowiły punkt wyjścia dla bardziej szczegółowych rozważań na etapie walidacyjnym i 

derywacyjnym. Następnym krokiem było przełożenie powyższych wniosków na te konteksty, 

w których tradycyjnie dyskutowane są interakcje prawa międzynarodowego i krajowego, tj. 

kwestie obowiązywania i bezpośredniego stosowania (etap walidacyjny) oraz reguł 

interpretacyjnych i kolizyjnych (etap derywacyjny). 

W ramach drugiego składnika modelu, etapu walidacyjnego, ocenie poddane zostały 

przesłanki określające status poszczególnych źródeł prawa międzynarodowego w polskim 

porządku prawnym. Analizie poddano przesłankę obowiązywania (zaliczenie do źródeł prawa 

powszechnie obowiązującego) oraz dopuszczalności bezpośredniego stosowania. Pierwszym 

celem rozważań było ustalenie, czy i w jakim stopniu wskazane przesłanki pozwalają w sposób 

niebudzący wątpliwości (jednoznaczność) i całościowy (kompletność) ocenić status 

poszczególnych źródeł prawa międzynarodowego. Wymogi jednoznaczności i kompletności 

zostały potraktowane jako kryteria oceny funkcjonujących przesłanek walidacyjnych 

                                                             
1008 Zob. wcześniejsze rozważania, s. 104. 
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(przesłanki obowiązywania i dopuszczalności bezpośredniego stosowania), decydujące o 

włączeniu wskazanych przesłanek do budowanego modelu, ich odrzuceniu lub propozycji 

ich modyfikacji. 

Drugie zamierzenie rozdziału polegało na sformułowaniu propozycji alternatywnego 

ujęcia statusu poszczególnych źródeł – uzupełniającej i poszerzającej punkt widzenia polskiego 

sądu w tym zakresie. Kierunek poszukiwań alternatywnej propozycji wyznaczały założenia 

ustalone na etapie koncepcyjnym, w myśl których: (I) prawo unijne stanowi podsystem prawa 

międzynarodowego, cechujący się silną specyfiką (także w zakresie statusu prawa pierwotnego 

i wtórnego w krajowych porządkach prawnych); (II) multicentryczne rozumienie charakteru 

relacji podpowiada monistyczną interpretację, w ramach której normy krajowe i 

międzynarodową tworzą jednolite corpus iuris, w konsekwencji czego ich formalny status w 

punkcie wyjścia powinien być równy. 

Rozważania pierwszej części rozdziału drugiego pozwoliły na sformułowanie konkluzji 

dotyczących obu badanych przesłanek – obowiązywania oraz dopuszczalności bezpośredniego 

stosowania: 

11) Obowiązywanie – jako przesłanka statusu źródeł prawa międzynarodowego w 

porządku krajowym – nie spełnia wymogu jednoznaczności. Źródło problemu tkwi 

w sprzeczności pomiędzy dyspozycją art. 9 Konstytucji a założeniem zamkniętego 

katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Próba pogodzenia obu 

konstrukcji normatywnych prowadzi do paradoksalnych rezultatów. Jednocześnie 

dominuje bowiem interpretacja, według której jedynie źródła prawa powszechnie 

obowiązującego mogą kształtować prawa i obowiązki jednostek oraz, iż wszystkie 

źródła prawa międzynarodowego (w tym intencjonalnie niewłączone przez twórców 

Konstytucji do powyższej kategorii) podlegają stosowaniu. Przełamanie 

powyższego paradoksu byłoby możliwe jedynie przez odrzucenie lub osłabienie 

jednej z przeciwstawnych konstrukcji, tj. przyjęcie „słabej” interpretacji art. 9 

Konstytucji, bądź otwartego czy względnie otwartego katalogu źródeł prawa. Żadna 

z tych możliwości nie jest jednak akceptowalna z punktu widzenia poglądów 

doktryny i praktyki sądów. Brak jednoznaczności stanowi argument przeciwko 

włączeniu przesłanki obowiązywania w zakres tworzonego modelu. 

12)  Przesłanka obowiązywania nie jest także kompletna – nie obejmuje i nie wyjaśnia 

istotnych dla sądowego stosowania prawa właściwości normy pochodzącej z 

określonej kategorii źródła. To, czy norma prawa międzynarodowego traktowana 
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jest jako „włączona do porządku krajowego”, nie determinuje możliwych form jej 

stosowania. Stosowanie pośrednie dotyczy bowiem wszystkich kategorii źródeł, zaś 

bezpośrednie – zarówno źródeł włączonych, jak i niewłączonych do porządku 

krajowego. Podział na źródła zaliczone i niezaliczone do katalogu z art. 87 

Konstytucji w żaden sposób nie pozwala uchwycić konsekwencji włączenia normy 

do porządku prawnego UE czy przejawów skuteczności umów ratyfikowanych 

przed ich formalnym włączeniem do porządku krajowego.  

13) Druga z przesłanek – dopuszczalność bezpośredniego stosowania – pozwala w 

sposób względnie jednoznaczny ocenić status poszczególnych źródeł prawa 

międzynarodowego w porządku krajowym. Konsensus doktryny dotyczy 

możliwości bezpośredniego stosowania zwyczaju międzynarodowego. Mimo braku 

relewantnej praktyki silne argumenty przemawiają także za – choćby hipotetyczną 

– możliwością bezpośredniego stosowania zasad ogólnych oraz aktów 

jednostronnych. Paradoksalnie, jedyny wyjątek stanowią więc nieratyfikowane 

umowy międzynarodowe, w przypadku których dominuje pogląd o niemożności 

bezpośredniego stosowania. Na rzecz przełamania wskazanego poglądu 

przemawiają jednak istotne argumenty związane z konsekwencjami 

nieprawidłowego wyboru przez władze publiczne trybu związania się umową 

międzynarodową. Akceptacja bezpośredniego stosowania umów nieratyfikowanych 

powoduje, iż podział na źródła, w przypadku których bezpośrednie stosowania jest 

albo (1) dopuszczalne albo (2) formalnie a limine wykluczone – traci sens, ponieważ 

druga z kategorii staje się zbiorem pustym. Powyższy wniosek skłania do 

modyfikacji sposobu rozumienia przesłanki dopuszczalności bezpośredniego 

stosowania na potrzeby szukanego modelu. 

14) Odrębny problem związany z jednoznacznością przesłanki dopuszczalności 

bezpośredniego stosowania stanowi kwestia granicy pomiędzy bezpośrednim i 

pośrednim stosowaniem. Granica ta okazuje się trudna do wytyczenia. 

Niejednokrotnie ustalenie, czy konkretny skutek może zostać osiągnięty w drodze 

pośredniego stosowania, będzie wymagało od sądu podejmowania celowościowych 

i systemowych rozważań oraz „ważenia” kolidujących wartości. Skoro 

bezpośrednie stosowanie w każdym przypadku wymaga spełnienia przesłanek 

dotyczących treści normy, utrzymywanie formalnej kategoryzacji źródeł prawa, 

jako mogących bądź niemogących podlegać bezpośredniemu stosowaniu jawi się 

jako zbędne.  
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15) Przesłanka dopuszczalności bezpośredniego stosowania wymaga więc 

uwzględnienia w ramach modelu. Należy jednak zaproponować zmianę sposobu jej 

rozumienia. W miejsce odczytania formalnego – wykluczającego a limine pewne 

kategorie źródeł prawa międzynarodowego, bardziej uzasadnione wydaje się 

podejście materialne, skupione na treści normy. Bezpośrednie stosowanie powinno 

być możliwe w przypadku wszystkich kategorii źródeł prawa międzynarodowego. 

W tym znaczeniu granica pomiędzy możliwością a brakiem możliwości 

bezpośredniego stosowania powinna mieć charakter „przepuszczalny”. 

Przynajmniej w niektórych sytuacjach, uwarunkowanych treścią danej normy, 

budowany model powinien dopuszczać bezpośrednie stosowanie wszystkich 

kategorii norm prawa międzynarodowego. 

16) Realizacji postulatu kompletności służyłoby również – przy zachowaniu ścisłego i 

bezwzględnego rozróżnienia między tymi kategoriami – uwzględnienie znaczenia 

aktów niewiążących (soft law) w interpretacji „wiążącego prawa 

międzynarodowego”. Wśród pochodzących z obszaru prawa międzynarodowego 

aktów o charakterze niewiążącym (soft law), istotnych z punktu widzenia praktyki 

polskich sądów, zasadne jest wyróżnienie grupy aktów wywierających 

obligatoryjny oraz jedynie opcjonalny wpływ na wykładnię prawa 

międzynarodowego. Do pierwszej grupy przyporządkować należy dokumenty 

objęte zakresem zastosowania art. 31 ust. 2 i 3 oraz inne akty posiadające taki 

charakter w obrębie danego porządku lex specialis lub na gruncie konkretnego 

instrumentu. Drugą grupę stanowią dokumenty relewantne dla procesu interpretacji 

na gruncie art. 32 KWPT lub regulacji szczególnych, których nieuwzględnienie nie 

stanowi per se naruszenia prawnego obowiązku.  

17) Na kanwie wniosków dotyczących obecnie stosowanych przesłanek walidacyjnych, 

sformułowana została propozycja alternatywnego ujęcia badanych problemów, 

której szczegółowy schemat przedstawiono w podsumowaniu rozdziału1009. 

Kryterium charakteru wpływu na przebieg wykładni dokonuje podziału źródeł 

prawa międzynarodowego na: wywierające obligatoryjny wpływ na wykładnię 

normy krajowej oraz podlegające bezpośredniemu stosowaniu (przy zachowaniu 

„przepuszczalnej” granicy między powyższymi kategoriami – zob. pkt 15); oraz 

podziału aktów niewiążących na wywierające obligatoryjny oraz opcjonalny wpływ 

                                                             
1009 Zob. s. 224. 
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na wykładnię normy prawa międzynarodowego. Proponowane kryterium zaznacza 

także – wymagającą uchwycenia – różnicę pomiędzy źródłami prawa i aktami 

niewiążącymi w ramach lex generalis prawa międzynarodowego oraz lex specialis 

prawa UE, przejawiającą się w zdeterminowaniu statusu prawa UE w sposób 

wiążący i jednolity dla całej UE. 

18) Kierunek zmiany podejścia, który proponuje przedstawione powyżej kryterium, 

oddaje przywołana wcześniej metafora wspólnego corpus iuris, w ramach którego 

wszystkie normy prawa międzynarodowego korzystają ze statusu, który a limine – 

w sposób formalny nie wyłącza możliwości ich zastosowania, jednocześnie 

zastrzegając konieczność oceny materialnej, obejmującej uwzględnienie racji 

konstytucyjnych.  

Po dokonaniu ustaleń koncepcyjnych i walidacyjnych, możliwe stało się sformułowanie 

konkluzji dotyczących ostatniego etapu rozumowania sądu, związanego z samym przebiegiem 

łącznej wykładni norm krajowych i międzynarodowych (w tym unijnych). To w ramach etapu 

derywacyjnego, stanowiącego zwieńczenie całego procesu sędziowskiego rozumowania, 

ujawnia się fundamentalny dla pluralizmu prawnego problem międzysystemowych kolizji. Ze 

względu na wagę zagadnienia, problem kolizji uczyniono centralnym punktem odniesienia 

ostatniego fragmentu budowanego modelu. Postrzegając jednakże sam moment rozstrzygnięcia 

nieusuwalnej kolizji, mającej skutkować naruszeniem albo normy krajowej albo 

międzynarodowej, jako sytuację patową, o której „nic nie można wiedzieć”, punkt ciężkości 

przesunięto z krytycznego momentu rozstrzygnięcia na proces poprzedzający ów moment. 

Rozważania rozdziału trzeciego pozwoliły na postawienie następujących konkluzji: 

19)  Pozycja polskiego sądu rozpatrującego sprawy indywidualne, inaczej niż pozycja 

Trybunału Konstytucyjnego, uzasadnia przeniesienie ciężaru analizy z zagadnień 

hierarchii źródeł prawa i decyzji o rozstrzygnięciu kolizji na przebieg rozumowania 

poprzedzający ewentualne zastosowanie reguł kolizyjnych a dokładnie kolizyjnej 

reguły hierarchicznej. W centrum rozważań powinny znaleźć się reguły 

kształtujące sam przebieg wykładni tak w ramach prawa krajowego, lex generalis 

i lex specialis prawa międzynarodowego oraz zachodzące między nimi interakcje. 

Taki kierunek refleksji uzasadnia interpretacja multicentryczna, postrzegająca 

scenariusz nieusuwalnej kolizji jako podstawowe zagrożenie, wymagające podjęcia 

wszelkich dostępnych kroków w celu jej zapobieżenia, uniknięcia lub złagodzenia 

jej skutków. 
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20) Wiążące w sferze prawa międzynarodowego reguły interpretacji umów 

międzynarodowych zawarte w art. 31-33 KWPT, posiadające umocowanie w 

zwyczaju międzynarodowym, w polskim porządku prawnym postrzegane są jako w 

pełni wiążące także dla sądów krajowych. Jedyną prawną granicę recepcji 

międzynarodowoprawnych reguł interpretacji, biorąc pod uwagę hierarchiczną 

pozycję KWPT, stanowi autonomiczne rozumienie norm konstytucyjnych, w takim 

zakresie, w jakim nie może ono podlegać wykładni przychylnej prawu 

międzynarodowemu na podstawie art. 9 Konstytucji. 

21) Faktyczna recepcja reguł interpretacyjnych KWPT w orzecznictwie polskich sądów 

napotyka na przeszkodę w postaci zjawiska, które może być opisane terminem 

„nacjonalizacji interpretacji”, polegającym na interpretowaniu umów 

międzynarodowych zgodnie z utrwalonymi krajowymi kanonami interpretacji, z 

pominięciem elementów wynikających z art. 31-33 KWPT. Przejawy powyższego 

obejmują preferowanie reguł wykładni językowej, wbrew wieloetapowej (bliższej 

założeniom wykładni derywacyjnej niż klaryfikacyjnej) naturze ogólnej reguły 

interpretacji z art. 31 KWPT. Inne występujące formy „nacjonalizowania 

interpretacji” polegają na nieuwzględnianiu ewentualnych rozbieżności wersji 

językowych (art. 33 KWPT), pomijaniu kontekstu oraz elementów branych pod 

uwagę łącznie z kontekstem traktatu (art. 31 ust. 2 i 3 KWPT), w tym w 

szczególności kontekstu systemowego, tj. „innych norm prawa międzynarodowego 

znajdujących zastosowanie pomiędzy stronami” (art. 31 ust. 3 lit. c KWPT). 

Pomijanie występujących różnic pomiędzy utrwalonymi sposobami interpretacji 

przepisów krajowych a treścią reguł art. 31-33 KWPT może skutkować naruszeniem 

zobowiązań międzynarodowoprawnych państwa. 

22) Reguły art. 31-33 KWPT należy postrzegać jako lex generalis w zakresie 

interpretacji traktatów. Z uwagi na ich dyspozytywny charakter reguły interpretacji 

traktatów mogą podlegać – niekiedy bardzo daleko idącej – modyfikacji. 

Odstępstwo od standardu lex generalis przybiera bardzo różne formy oraz różną 

intensywność. Zmiana może wynikać z wyraźnej regulacji traktatowej, odmiennego 

rozumienia przedmiotu i celu umowy, bądź też przybierać kwalifikowaną postać 

obecną w ramach self-contained regimes, w tym na gruncie umów konstytuujących 

organizacje międzynarodowe. W zaawansowanej formie specyfika wykładni może 

przybierać postać swoistego zestawu zasad oddziałujących na interpretację 

wszystkich norm pochodzących z danego porządku, funkcjonujących na zasadzie 
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matrycy – formy służącej do odlewania wielu przedmiotów o tym samym kształcie. 

W ramach budowanego modelu zróżnicowanie specyfiki zasad interpretacji 

wymaga wyróżnienia czterech, wymagających rekonstrukcji, wzorców reguł 

interpretacji: (1) lex generalis art. 31-33 KWPT; (2) lex specialis w postaci 

częściowej (punktowej) modyfikacji ogólnych reguł na gruncie konkretnego 

instrumentu; (3) przypadku EKPC; (4) prawa unijnego. Tak określona lista wzorców 

wykładni nie ma charakteru zamkniętego, lecz przykładowy. Osobnego 

potraktowania w opisanym kluczu mogą wymagać także inne instrumenty 

międzynarodowoprawne lub podsystemy prawa międzynarodowego, cechujące się 

wystarczająco istotną specyfiką w zakresie reguł interpretacji. 

23) Zadaniem sądu w toku łącznego stosowania prawa krajowego i międzynarodowego 

(w tym unijnego) powinna być zatem, w pierwszej kolejności, prawidłowa 

rekonstrukcja wzorca reguł wykładni prawa międzynarodowego, znajdującego 

zastosowanie w konkretnym przypadku. W dalszym kroku sąd powinien ustalić, czy 

ich zastosowanie napotyka na ewentualne bariery w postaci autonomicznego 

rozumienia norm konstytucyjnych. Taki przypadek – zgodnie z wyborem 

dokonanym na etapie koncepcyjnym – zobowiązuje sąd do podjęcia wszystkich 

dostępnych kroków w celu uniknięcia scenariusza kolizji na drodze interpretacji 

uwzględniającej wspólną aksjologię, sięgnięcie po odpowiednie środki 

proceduralne (np. pytanie prejudycjalne), w ostateczności podjęcie próby 

ograniczenia skutków rozstrzygnięcia kolizyjnego, poprzez ukształtowanie 

sentencji orzeczenia i jego uzasadnienia w sposób minimalizujący zakres 

niezgodności. 

Zobrazowanie, opisanej powyżej (w pkt 23), zalecanej metody działania polskiego sądu 

na etapie derywacyjnym wymagało jej zastosowania w kontekście dwóch przykładowych, 

szczególnie istotnych z punktu widzenia sądu, zagadnień, tj. związania wykładnią sądów 

międzynarodowych oraz interpretacji przepisów procesowych. Dalsze wnioski dotyczyły zatem 

kolejno rekonstrukcji kontekstu konstytucyjnego (pkt 24 i 28), szczególnych reguł wykładni w 

ramach: lex generalis prawa międzynarodowego (pkt 25 i 29), porządku EKPC (pkt 26 i 30) 

oraz prawa UE (pkt 27, 31 i 32) – w tym także faktycznej recepcji wskazanych reguł w 

orzecznictwie polskich sądów, zidentyfikowania obszarów zwiększonego ryzyka kolizji oraz 

kierunków wykładni, służących minimalizowaniu wskazanego ryzyka. 
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24) Zagadnienie związania polskich sądów orzecznictwem sądów międzynarodowych 

pozostaje obszarem zwiększonego ryzyka kolizji z uwagi na rolę konstytucyjnej 

zasady niezawisłości sędziowskiej (art. 178 ust.1 Konstytucji) oraz możliwość 

konkurencji pomiędzy obowiązkiem respektowania wykładni sądu 

międzynarodowego, a obowiązkiem skierowania pytania do TK (art. 193 

Konstytucji) bądź też obowiązkiem respektowania orzeczeń TK (art. 190 ust.1 

Konstytucji).  

25) W obszarze lex generalis prawa międzynarodowego podstawy prawne związania 

wykładnią sądów międzynarodowych nie mają jednoznacznego charakteru, 

jednakże praktyka państw zmierza w stronę nadawania waloru wiążącego wykładni 

zawartej w przynajmniej niektórych orzeczeniach sądów międzynarodowych. 

Ryzyko kolizji ze standardem konstytucyjnym pozostaje w tym zakresie relatywnie 

niewielkie ze względu na charakter zagadnień będących przedmiotem orzeczeń 

MTS. Przykłady orzeczeń krajowych sądów zagranicznych dotyczących kwestii 

immunitetu państwa dowodzą, iż taki scenariusz kolizji jest jednak możliwy. 

26) Na gruncie EKPC wiążący walor orzeczeń ETPC nie został explicite wyrażony w 

treści EKPC, praktyka państw – w tym praktyka polskich sądów – nadaje 

orzeczeniom ETPC (warunkowo) walor wiążącej wykładni. Charakterystykę 

porządku EKPC w powyższym zakresie bardzo trafnie oddaje formuła res 

interpretata, wymagająca respektowania wykładni zawartej w orzeczeniach ETPC, 

przy zastrzeżeniu spełnienia wymogów dotyczących kategoryczności oceny 

Trybunału, spójności linii orzeczniczej czy odpowiedniości kontekstu, w którym 

zapadło odnośne orzeczenie ETPC. Możliwe scenariusze kolizji obejmują 

pomijanie roli orzecznictwa ETPC w wykładni postanowień Konwencji bądź też 

przypadki konstatowania jego niezgodności z autonomicznym rozumieniem normy 

konstytucyjnej (tak min. wyrok K 7/21). 

27) Model przyjęty w ramach porządku unijnego, ugruntowany także w orzecznictwie 

polskich sądów, oparty jest na założeniu w pełni wiążącego charakteru wykładni 

zawartej w orzeczeniach TSUE. Powyższa interpretacja wywodzona jest przede 

wszystkim z doktryny acte éclairé. Pomimo tak kategorycznego ujęcia obowiązku 

sądów krajowych, ocena związania wykładnią TSUE in concreto wymaga 

szczegółowych ustaleń dotyczących typu orzeczenia – a w szczególności zakresu 

swobody pozostawionego sądom przez TSUE. Eskalacja ryzyka kolizji wynika w 

tym kontekście w sposób bezpośredni z podejmowania się przez TK kontroli 
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konstytucyjności norm prawa unijnego ukształtowanych w wykładni TSUE (m.in. 

wyrok K 3/21) . 

28) W obszarze związanym z wpływem prawa międzynarodowego na stosowanie 

przepisów procesowych, źródło ryzyka kolizji mogłoby ewentualnie stanowić 

rygorystyczne rozumienie wymogów sprawiedliwości proceduralnej wywodzonych 

z art. 45 ust. 1 Konstytucji. We wskazanym ujęciu przepisy procesowe powinny być 

wykładane w sposób ścisły, zasadniczo niedopuszczający korekty wyników 

wykładni językowej. Powyższe dotyczy także wymogu interpretacji przychylnej 

prawu międzynarodowemu, co zwiększa ryzyko kolizji.  

29) W ramach lex generalis prawa międzynarodowego rozróżnienie charakteru norm 

materialnych i procesowych jest dobrze rozpoznane. Stopień ingerencji w 

autonomię państw w kształtowaniu przepisów procedury wynika ze stosunkowo 

niewielkiej liczby norm prawa międzynarodowego potencjalnie obejmujących 

zakresem zastosowania przebieg postępowań przed sądami krajowymi. W 

przypadkach szczególnych (m.in. instrumentów z dziedziny ochrony praw 

człowieka czy prawa konsularnego) tego rodzaju oddziaływanie może mieć jednak 

miejsce. Wówczas argumenty oparte o prawo krajowe, nie chronią państwa przed 

konstatacją naruszenia prawa międzynarodowego. Ryzyko kolizji, choć relatywnie 

niewielkie, nie może być zatem bagatelizowane. 

30) Na gruncie EKPC wpływ na stosowanie przez sądy krajowe przepisów procesowych 

pozostaje bardziej intensywny z uwagi na zakres zastosowania niektórych 

postanowień Konwencji (art. 5, 6, 13 EKPC). Oddziaływanie norm EKPC we 

wskazanym zakresie jest szeroko akceptowane w orzecznictwie polskich sądów. 

Pole dla konkurencyjnych interpretacji stanowi min. kwestia dopuszczalności 

wznowienia postępowania cywilnego w związku z orzeczeniem ETPC. Analiza 

judykatury pozwala zidentyfikować tendencje zarówno bardziej jak i mniej otwarte 

na wpływ postanowień EKPC. Poziom ryzyka kolizji zależy między innymi od 

wyboru jednej z rywalizujących orientacji. 

31)  W ramach wzorca reguł interpretacyjnych prawa UE standard dotyczący wpływu 

na stosowanie krajowych przepisów procesowych ma kompleksowy, ściśle 

skonkretyzowany, podlegający ewolucji charakter. Linia orzecznicza TSUE 

balansuje pomiędzy wymogami efektywności prawa unijnego a autonomią 

proceduralną państw. Wpływ prawa UE dotyka bardzo szerokiej gamy obszarów 

prawa procesowego, włączając w to zagadnienia terminów, legitymacji procesowej 
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czy powagi rzeczy osądzonej. Ów standard prawa unijnego jest właściwie 

identyfikowany i akceptowany w orzecznictwie polskich sądów, co z punktu 

widzenia poszukiwanego modelu należy ocenić pozytywnie. 

32) Eskalacja ryzyka kolizji jest w sposób szczególny widoczna w obszarze tzw. 

autonomii ustrojowej (autonomii proceduralnej sensu largo). W obliczu rozwoju 

orzecznictwa TSUE w rzeczonym zakresie, źródłem zagrożenia kolizji staje się, 

(formułowana przez TK jak i Rząd RP w postępowaniach przed TSUE) wykładnia 

standardu konstytucyjnego, w myśl której kwestie ustroju sądów pozostają 

całkowicie immunizowane na jakiekolwiek oddziaływanie prawa unijnego, co 

miałoby wynikać z zasad podziału kompetencji pomiędzy UE a państwa 

członkowskie. Niekonsekwencja powyższej argumentacji, ujawnia się m.in. w 

zestawieniu z akceptacją wpływu prawa UE na stosowanie przepisów procesowych 

także poza zakresem kompetencji UE. W obecnym stanie rzeczy powyższy spór 

stanowi jednak najpoważniejszy czynnik ryzyka kolizji i źródło zagrożenia dla 

możliwości łącznego stosowania prawa krajowego i międzynarodowego, w tym 

unijnego. 

 

Przedstawiony zbiór szczegółowych wniosków z rozważań pracy, podzielonych wedle 

części składowych (kolejnych etapów sędziowskiego rozumowania), odzwierciedla więc 

proces kształtowania przedstawionego modelu łącznego stosowania prawa krajowego, 

międzynarodowego (w tym unijnego). Zasadnicze części zaproponowanego modelu obejmują 

trzy kolejne etapy refleksji polskiego sądu i odpowiadające im rozwiązania: 

I. na etapie koncepcyjnym: ujęcie relacji między porządkami prawnymi 

zakładającą wyodrębnienie dwóch porządków prawnych – prawa 

międzynarodowego i krajowego, scharakteryzowanie ich stosunku w 

kategoriach heterarchicznych, akcentujących wspólną aksjologię i 

wymagających traktowania rozstrzygnięć o charakterze hierarchicznym w 

kategoriach całkowitej ostateczności, zaś sytuację stałego naruszania prawa 

międzynarodowego – jako nieakceptowalną i wymuszającą podjęcie 

odpowiednich działań (formuła „trzech wyjść” ze sprawy K 18/04); 

II. na etapie walidacyjnym: kryterium charakteru wpływu na przebieg wykładni, 

jako alternatywne ujęcie statusu źródeł prawa międzynarodowego (w tym 

unijnego) oraz – wpływających na interpretację jego norm – aktów 
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niewiążących, pozwalające na traktowanie obu porządków prawnych jako 

wspólnego corpus iuris, w ramach którego o zastosowaniu normy i jego 

dopuszczalnych formach decydują czynniki, związane z treścią danej normy, 

akty niewiążące podlegają zaś rozróżnieniu na podlegające obligatoryjnemu lub 

jedynie fakultatywnemu uwzględnieniu w toku interpretacji; 

III. na etapie derywacyjnym: propozycję schematu działania sądu w przebiegu 

wykładni, koncentrującą uwagę nie na ustaleniu, którą ze sprzecznych reguł 

hierarchicznych należy zastosować, lecz na zasadach kształtujących sposób 

interpretacji prawa międzynarodowego oraz ewentualnych przeszkodach w ich 

uwzględnieniu, wymagającą prawidłowego ustalenia przez sąd odpowiednich 

reguł, dostrzeżenia źródeł ryzyka kolizji i – na tej podstawie – podjęcia próby 

pogodzenia kolidujących porządków. 

Model łącznego stosowania można postrzegać jako wieloaspektową propozycję 

pogodzenia dwóch konstytucyjnych zasad o charakterze ustrojowym: przestrzegania wiążącego 

prawa międzynarodowego (art. 9) i nadrzędności konstytucji (art. 8). W ramach budowanego 

modelu prawo międzynarodowe z perspektywy polskiego sądu postrzegane jest całościowo: z 

uwzględnieniem jego fragmentacji i wewnętrznego zróżnicowania, wszystkich źródeł prawa, 

swoistych reguł interpretacji. Drogą rozważania kolejnych pytań i dylematów, możliwe stało 

się ujawnienie systemowego obrazu wzajemnych powiązań między porządkami prawnymi i ich 

konsekwencji, obserwowanych z perspektywy polskiego sądu. Wyłoniony w ten sposób obraz 

pozwolił na zaproponowanie zakresowo pełnego ujęcia przebiegu rozumowania polskiego 

sądu, obejmującego rozstrzyganie kolejnych (koncepcyjnych, walidacyjnych i derywacyjnych) 

zagadnień interpretacyjnych, wynikających z interakcji porządków prawnych. 

Wspólny dla całego modelu łącznego stosowania modus operandi – rekomendowany na 

każdym etapie rozumowania sądu – wymaga, z jednej strony, dostrzeżenia przez sąd złożoności 

„wiążącego prawa międzynarodowego”, z drugiej zaś – skupienia raczej na argumentach 

aksjologicznych, ważeniu wartości konstytucyjnych i międzynarodowoprawnych oraz 

osłabieniu argumentów czerpiących ze „źle rozumianego” formalizmu. Formalizm jako cecha 

prawa, związana z koniecznością identyfikacji norm prawnych1010, stanowi niezbędny rys 

                                                             
1010 Według J. d’Aspremonta: „Prawo jest procesem, w którym jawi się zarówno jako produkt i jako źródło 

różnorodnych dynamik, których statyczne, formalne koncepcje nieuchronnie nie mogą uchwycić (…) Prawo nie 

jest jednak wyłącznie procesem. Prawo tworzy również zbiór reguł, które, czasami i dla różnych celów, muszą 

być zidentyfikowane”. (tłum. własne) J. d’Aspremont, op. cit., s. 1. Formalizm „dobrze rozumiany” z perspektywy 

sądu wydaje się więc nieodzowny. 
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modelu, spoglądającego na pluralizm prawny z perspektywy sądu. Rewizji wymaga jedynie 

formalizm postrzegany jako pewien – mechaniczny i wyrywkowy – styl myślenia, 

sprowadzający wykładnię do prostych sylogizmów (argument a contrario w kwestii statusu 

źródeł prawa, automatycznie stosowana kolizyjna reguła hierarchiczna) i unikający brania pod 

uwagę konfliktów wartości.  

Pod tak określonymi warunkami łączne stosowanie prawa krajowego i 

międzynarodowego (w tym unijnego) wydaje się możliwe. 
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https://biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje_swiata/ ) 

Konstytucja Republiki Portugalskiej z 2.04.1976 r. 

Konstytucja Rumunii z 21.11. 1991 r.  

Konstytucja Republiki Słowenii z 23.12. 1991 r. 

Konstytucja Republiki Litewskiej z 25.10.1992 r. 

Konstytucja Republiki Czeskiej z 16.12.1992 r. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 

z późn. zm.). 

Konstytucja Republiki Węgierskiej z 25.04. 2011 r. 

Ustawa z dnia 17 marca 1921 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 44, poz. 

267). 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2000). 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z 

późn. zm.). 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1805 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2151 z 

późn. zm.). 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 z późn. zm.). 

Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między 

władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie 

terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późn. zm.). 

https://biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje_swiata/
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Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

53 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 

z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1375). 

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672). 

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 127 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i 

usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1666). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 2072 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1235 z późn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1792). 

 

 

3. Akty niewiążące 

 

Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries, Yearbook of the International 

Law Commission 1966 t. 2. Dokument przyjęty przez KPM ONZ na osiemdziesiątej sesji w 
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1966 i przedłożony Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ jako część raportu Komisji 

(https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.pdf). 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, dokument przyjęty w treści 

rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 56/83 z 12.12.2001, wersja skorygowana A/56/49 

(Vol.I)/Corr.4.(https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf). 

Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011. Dokument 

przyjęty przez KPM ONZ na 63 sesji, w 2011, i przedłożony Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ 

jako część raportu Komisji (A/66/10, para. 87), Yearbook of the International Law 

Commission, 2011, vol. II, Part Two 

(https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf). 

Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creating 

legal obligations, with commentaries thereto. Tekst przyjęty przez KMP ONZ na pięćdziesiątej 

ósmej sesji w 2006 r i przedłożony Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ jako część raportu Komisji 

wraz z komentarzem (A/61/10), Yearbook of the International Law Commission, 2006, vol. II, 

Part Two.(https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_9_2006.pdf ). 

Report of the Study Group of the International Law Commission. Diversification and 

Expansion of International Law. Raport KPM ONZ, sfinalizowany przez M. Koskenniemiego, 

przyjęty na pięćdziesiatej ósmej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ , 1,05; 9.06; 3.07; 11.08. 

2006 ( https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf ). 

Draft conclusions on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the 

interpretation of treaties, with commentaries, 2018, A/73/10. Tekst przyjęty przez KPM ONZ 

na siedemmdziesiątej w 2018 r. i przedłożony Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ jako część 

raportu Komisji (A/73/10), Yearbook of the International Law Commission, 2018, vol. II, Part 

Two. (https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_11_2018.pdf ). 

Deklaracja z Interlaken, Konferencja o przyszłości Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka, document przyjęty 19.02.2010 (High Level Conference on the Future of the 

European Court of Human Rights Interlaken Declaration) 

(https://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf ). 

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów między państwami a organizacjami 

międzynarodowymi lub między organizacjami międzynarodowymi z 21 marca 1986 r. (Vienna 

Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between 

International Organizations, done at Vienna on 21 March 1986 

(https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf ). 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_9_2006.pdf
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_11_2018.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf
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Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 217 A (III) z 7 października 2015 r. Standardy ONZ 

Minimum Traktowania Więźniów tzw. Reguły Nelsona Mandeli. 

(https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-

ebook.pdf ). 

Zalecenia Nr R(82) 16 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w 

sprawie przepustek dla więźniów, przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 24 września 1982 

r. na 350 posiedzeniu delegatów (wymienione powyżej i kolejne zalecenia Komitetu Ministrów 

Rady Europy, dostępne na stronie: https://www.coe.int/en/web/cdpc/resolutions-

recommendations). 

Zalecenie Nr R(87) 20 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w 

sprawie reakcji społecznych na przestępczość nieletnich, przyjęte przez Komitet Ministrów w 

dniu 17 września 1987 r. na 41 posiedzeniu delegatów.  

Zalecenie Rec (2003) 20 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczących 

nowych sposobów postępowania w kwestii przestępczości nieletnich oraz roli systemu 

wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich, przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu z dnia 

24.09.2003r. na 853 posiedzeniu delegatów. 

Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w 

sprawie Europejskich Reguł Więziennych, przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 11 

stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów. 

 

4. Inne źródła 

 

Biuletyn KKZN 1996, Nr. 22 (wszystkie biuletyny KKZN są dostępne pod adresem 

https://bs.sejm.gov.pl ). 

Biuletyn KKZN 1997, Nr 44. 

Biuletyn KKZN 1995, Nr 13. 

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku (dostępne pod adresem: 

https://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/publikacje/informacje_o_problemach/Inf

ormacja2015.pdf ). 

Fragment ustnej wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 

rozprawie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie K 3/21. 

https://www.youtube.com/watch?v=-v0838cw6NY ). 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf
https://www.coe.int/en/web/cdpc/resolutions-recommendations
https://www.coe.int/en/web/cdpc/resolutions-recommendations
https://bs.sejm.gov.pl/
https://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/publikacje/informacje_o_problemach/Informacja2015.pdf
https://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/publikacje/informacje_o_problemach/Informacja2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-v0838cw6NY
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Fragment wypowiedzi sędziego Sądu Najwyższego USA J. J. Robertsa podczas 

posiedzenia w sprawie Medellin z dnia 10 października 2007 (nagranie dostępne pod adresem: 

https://www.oyez.org/cases/2007/06-984 ). 

Informacja o umowach międzynarodowych zawartych pod egidą ONZ 

(https://treaties.un.org). 

Internetowa baza traktów Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

(https://traktaty.msz.gov.pl/). 

Lista konwencji Rady Europy (https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list). 

Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (dostępne pod 

adresem: https://www.sejm.gov.pl). 

Sprawozdanie Podkomitetu Wizyta w Polsce w dniach 9–18lipca 2018 r.: zalecenia i 

uwagi skierowane do państwa-strony, CAT/OP/POL/ROSP/1 

(https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20SPT%20z%20wizyty%20w%20Polsce%

20w%202018%20r.%20%28j%C4%99zyk%20polski%29.pdf ). 

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej 

Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (dostępne pod adresem 

https://isap.sejm.gov.pl ). 

Stanford Encyclopedia of Philosophyh, hasło: Models in Science 

(https://plato.stanford.edu/entries/models-science/#SemaModeRepr). 

Wniosek z dnia 26 października 2017 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją, sygn. akt 

K 12/17 (wnioski do Trybunału Konstytucyjnego dostępne pod adresem: 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo ). 

Wniosek Prezesa Rady Ministrów z 29.03.2021 r. do Trybunału Konstytucyjnego w 

sprawie K 3/21. 
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