
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI 
PT. „ARGUMENTACJA KONSTYTUCYJNA 

W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM” 
W SĄDZIE NAJWYŻSZYM RP, 

WARSZAWA, 18 LISTOPADA 2016 R.

W dniu 18 listopada 2016 r. w budynku Sądu Najwyższego w Warszawie odbyła 
się konferencja pt. „Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym”. Konfe-
rencję poświęcono nie tylko teorii i dorobkowi orzeczniczemu z zakresu argumenta-
cji konstytucyjnej, ale i aktualnym wyzwaniom z zakresu tej tematyki.

Otwarcia konferencji i przywitania uczestników dokonała Pierwsza Prezes Sądu 
Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf. 

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. prof. UW Tomasz Stawecki. Zgodnie z zało-
żeniem było to wystąpienie o charakterze wprowadzającym. Przywołano pojęcie multi-
centryczności jako cechy charakteryzującej współczesny system prawa polskiego, ale i ro-
dzącej swego rodzaju „napięcie orzecznicze” między najwyższymi instancjami sądowymi. 
Wystąpienie było jednak przede wszystkim próbą zmierzenia się z aktualnymi wyzwa-
niami praktyki i ukazania roli zarówno nauki prawa, jak i orzecznictwa w bezpośrednim 
stosowaniu konstytucji, zwłaszcza w przypadku odmowy zastosowania ustawy z nią nie-
zgodnej. Innymi słowy – w sytuacji dokonywania kontroli konstytucyjności przez sądy. 
Referent podkreślił, że w nauce prawa funkcjonują dwa podejścia do wykładni konstytu-
cji. Pierwsze, tradycyjne, wywodzi się z pozytywizmu prawniczego, stanowi uniwersalną 
teorię argumentacji prawniczej (wraz z teorią wykładni) i zakłada, że konstytucja i ustawy 
interpretowane są na tych samych zasadach. Drugie, stanowiące swoiste novum, można 
wywodzić z konwergencji kultur prawnych i wpływów kultury (zwłaszcza jej amerykań-
skiej wersji) common law. Zgodnie z nim wykładnia konstytucji i argumentacja konsty-
tucyjna rządzi się innymi prawami niż wykładnia ustaw dokonywana przez sądy „na 
co dzień”, angażując szerzej pozajęzykowe dyrektywy interpretacyjne.

Kolejne wystąpienia dotyczyły przede wszystkim tego, jak argumenty konstytu-
cyjne były dotąd wykorzystywane w  polskim orzecznictwie – zarówno powszech-
nym, jak i administracyjnym.

Sesja I, moderowana przez prof. dr. hab. Waleriana Sanetrę, sędziego SN w stanie 
spoczynku, miała charakter teoretycznoprawny i nosiła tytuł „Wykładnia prawa i teo-
ria argumentacji”. Moderator dokonał wprowadzenia dotyczącego świadomości sądów 
oraz adwokatów i radców prawnych jako istotnego elementy porządku prawnego. Na-
stępnie referaty pod wskazanymi tytułami wygłosili w niej kolejno: 
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 • dr hab. Monika Florczak-Wątor (TK) – „Ważenie zasad konstytucyjnych jako 
podstawa sądowej wykładni prawa”, 

 • dr Eliza Maniewska (SN) – „Pojęcie argumentacji konstytucyjnej i jej ewolucja 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, 

 • dr Tomasz Grzybowski (NSA) – „Argumentacja konstytucyjna jako metoda 
legitymizacji władzy sędziowskiej”

oraz
•• Jarosław Czarnota (NSA) – „Prokonstytucyjna wykładnia prawa w  świetle 

orzecznictwa sądów administracyjnych”. 
W pierwszym z wymienionych wystąpień przedstawiono technikę ważenia zasad kon-

stytucyjnych stosowaną w  orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz mechanizmy 
„ważeniowe”, które mogą być wykorzystywane w interpretacji ustaw przez sądy, w szczegól-
ności Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Opisano przy tym zarówno elementy 
teorii Roberta Alexy’ego oraz etapy realizacji tzw. testu proporcjonalności, jak i ewolucję po-
dejścia samego TK do tej techniki w dotychczasowym 30-letnim okresie jego orzecznictwa. 
Dokonano też analizy wybranych orzeczeń TK, w których technika ważenia zasad konsty-
tucyjnych znalazła zastosowanie oraz pokazano wykorzystywanie mechanizmów ważenio-
wych w sądowej interpretacji prawa ustawowego (kolejno: ustalenie treści wartości oraz ich 
wagi i relacji między nimi w kontekście zasady proporcjonalności). 

W referacie drugim opisano pojęcie „argumentacji konstytucyjnej” (czyli opierania 
uzasadnień orzeczeń sądowych wprost na Konstytucji RP) zarówno w kontekście ogólnej 
teorii argumentacji, jak i obecnej praktyki uzasadniania decyzji sądowych. Szczególny 
nacisk położono na  przedstawienie ewolucji stosowania argumentacji konstytucyjnej 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego w kontekście (dyskusyjnej i dyskutowanej obecnie) 
kompetencji sądów do bezpośredniego stosowania Konstytucji i do badania zgodności 
przepisów z ustawą zasadniczą.

Trzeci referat również rozpoczęło odniesienie do teorii Alexy’ego, werbalizującej 
metodę ważenia zasad, jako współczesny sposób rozstrzygania konfliktów aksjolo-
gicznych w porządku prawnym. Metody te są stosowane w szczególności w działal-
ności orzeczniczej sądów konstytucyjnych i  trybunałów międzynarodowych jako 
skuteczne narzędzie rekonstrukcji i uzgadniania treści praw podmiotowych. Tylko 
nieznacznie ustępują im w tym zakresie polskie: Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny. Argumentacja odwołująca się do  zasad i  wartości konstytucyjnych 
wciąż jednak nie jest standardem uzasadniania i niekiedy generuje napięcia o cha-
rakterze politycznym. Argumentacja sądu, zwłaszcza wykraczająca poza literalne 
odczytanie tekstu prawnego, traktowana bywa nie tylko jako przejaw aktywizmu, ale 
wręcz próba zawłaszczania władzy i, w nieco szerzej perspektywie, doprowadzenia 
do powstania „rządu sędziów”. Powstaje zatem potrzeba odnalezienia równowagi po-
między formalizmem a aktywizmem sędziowskim jako wykluczającymi się tenden-
cjami we współczesnej działalności orzeczniczej i rzeczywistości społecznej. 
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Czwarte, ostatnie w sesji porannej wystąpienie, nie tylko przedstawiało poglą-
dy doktrynalne dotyczące prokonstytucyjnej wykładni prawa, ale poddało też ana-
lizie prawnej orzeczenia NSA, w których Sąd ten odwoływał się do zasad ogólnych 
– w szczególności zawartych w I rozdziale Konstytucji RP – i w tym świetle przepro-
wadzał, na gruncie konkretnych spraw, prokonstytucyjną wykładnię prawa. Zapre-
zentowano w nim także wybrane pytania prawne sądów administracyjnych do Try-
bunału Konstytucyjnego. Celem referatu była próba wyznaczenia „granicy”, do której 
możliwe jest samodzielne korzystanie przez sąd administracyjny z prokonstytucyjnej 
wykładni prawa, a kiedy konieczne staje się wystąpienie przezeń z pytaniem praw-
nym do TK. Przedstawiono też – w celu zilustrowania wywodu – dane statystyczne 
obrazujące skalę występowania przez sądy administracyjne w poszczególnych latach 
z pytaniami prawnymi do TK, a także ilość orzeczeń, w których – w różnym kontek-
ście – powoływano się w orzecznictwie NSA na zasady ogólne Konstytucji RP.

Sesję zamknęła dyskusja wokół referowanych zagadnień, a po niej nastąpiła prze-
rwa kawowa.

Sesja II, której moderatorem była sędzia SN w stanie spoczynku Teresa Flem-
ming-Kulesza, dotyczyła aspektów dogmatycznych w ujęciu ogólnym. Zaprezento-
wano w jej ramach następujące referaty: 

 • dr  Katarzyna Królikowska (TK) przedstawiła „Argumentację konstytucyj-
ną w sprawach z zakresu (nie)odpowiedzialności Skarbu Państwa za bezprawie legi-
slacyjne”. W referacie podkreślono, że w przypadku takiej sprawy prejudykatem jest 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności przepisu prawa z przepisem 
o wyższej mocy prawnej. Niemniej jednak w orzecznictwie utrwala się stanowisko, 
że  wydanie przez TK  orzeczenia stwierdzającego niekonstytucyjność określonego 
przepisu prawa nie oznacza automatycznej aktualizacji przesłanki bezprawności. 
Wynika to z niejednorodności skutków prawnych związanych z ustaleniem niekon-
stytucyjności przepisu. Z art. 190 ust. 1 Konstytucji wywiedziono bowiem związanie 
orzecznictwa samodzielnym określeniem przez Trybunał skutków swego orzecze-
nia w sferze odpowiedzialności Skarbu Państwa, i to zarówno w postaci wyłączenia 
możliwości dochodzenia określonych roszczeń bezpośrednio w sentencji orzeczenia 
Trybunału, jak i jedynie w jego uzasadnieniu. W orzecznictwie sądowym wyprowa-
dzono także zasadę nieodpowiedzialności Skarbu Państwa w razie użycia przez Try-
bunał formuły „odraczającej” utratę mocy obowiązującej kwestionowanego przepisu, 
co  wynika z  określonej interpretacji art. 190 ust. 3  Konstytucji. Zawęża to  – choć 
w sposób racjonalny i uzasadniony – odpowiedzialność Skarbu Państwa za bezpra-
wie legislacyjne. 

 • dr Andrzej Nędzarek (NSA) zaprezentował „Zasadę zaufania obywatela do pań-
stwa w orzecznictwie sądów administracyjnych jako formę urzeczywistnienia klauzuli 
państwa prawnego”. Wystąpienie podkreślało, że w stosowaniu bezpośrednim Konstytu-
cji przez sądy powszechne i administracyjne szczególne znaczenie należy przypisać mają-
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cym charakter normatywny zasadom ustrojowym, w tym zwłaszcza wywiedzionej z art. 
2 ustawy zasadniczej klauzuli państwa prawnego oraz wyprowadzonym z niej w orzecz-
nictwie TK zasadom szczegółowym stanowiącym jej elementy składowe – takim jak za-
sada zaufania obywatela do państwa (obejmująca również zaufanie obywatela do prawa 
przez to państwo stanowionego). Realizacja powyższej zasady znajduje swoje rozwinięcie 
w potrzebie zapewnienia jednostce stosownego bezpieczeństwa prawnego, ochrony jej 
interesów w toku, ochrony praw słusznie nabytych oraz zakazu retroakcji, nakazu za-
chowania odpowiedniej vacatio legis, jasności prawa i pozostałych dyrektyw poprawnej 
legislacji. Analizie poddane zostały te orzeczenia NSA oraz wojewódzkich sądów admi-
nistracyjnych, które stanowiły przykład współstosowania przepisów Konstytucji łącznie 
z innymi aktami normatywnymi. Odwoływanie się sądów administracyjnych do zasad 
ogólnych prawa, a w szczególności tych o charakterze konstytucyjnym, uznano za prze-
jaw wzrastającego aktywizmu sędziowskiego. 

 • dr Jan Podkowik (TK) zaprezentował referat pt. „Wyrok Trybunału Konstytucyj-
nego jako podstawa rozstrzygnięcia sprawy? Kilka uwag na temat tzw. wyroków prawo-
twórczych TK w orzecznictwie sądowym”. Zauważono w nim, że okoliczności kryzysu kon-
stytucyjnego wokół polskiego TK stały się okazją do głębszej refleksji nad pojęciem dwóch 
atrybutów orzeczeń sądu konstytucyjnego, jakimi są ostateczność i moc powszechnie obo-
wiązująca. W praktyce poważne kontrowersje budzą dwa rodzaje wyroków: stwierdzają-
cych niekonstytucyjność pominięcia prawodawczego (czyli dokonana w drodze wyjątku 
ocena niekonstytucyjności przepisu w zakresie treści, jaka powinna się w nim znaleźć, ale 
której nie uregulowano) oraz tzw. wyroków reanimacyjnych, którym przypisuje się niekie-
dy skutek przywrócenia mocy obowiązujących poprzednio przepisów. Obydwa te rodzaje 
orzeczeń określa się mianem prawotwórczych, zaś treść orzeczenia bywa współstosowa-
na przez sąd jako podstawa prawna orzeczenia. Odniesiono się też do stanowiska sądów, 
przypisującego niektórym orzeczeniom TK miano prawotwórczych i zarysowano główne 
tezy formułowane w judykaturze, aprobujące prawotwórczy skutek orzeczeń TK. Na tym 
tle podjęto następnie refleksję nad możliwością zastosowania wyroku TK jako podstawy 
rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy toczącej się przed sądem.

Również na zakończenie tej sesji odbyła się dyskusja dotycząca zaprezentowa-
nych wystąpień. Po przerwie obiadowej, w ramach III sesji – dotyczącej aspektów do-
gmatycznych w ujęciu kazusowym – moderowanej przez dr. hab. prof. UAM Daniela 
Eryka Lacha (Biuro Studiów i Analiz SN) przedstawiono cztery referaty.

•• Paweł Gorajewski (NSA) – „Prawne skutki braków w oświadczeniach nabywców 
oleju opałowego – prymat wykładni językowej nad celowościową, czy odwrotnie”, 

•• Łukasz Bębenista (NSA) – „Znaczenie klasyfikacji statystycznych dla celów opo-
datkowania akcyzą samochodów osobowych w świetle orzecznictwa NSA i TK”, 

•• Bartosz Wołodkiewicz (SN) – „Ważenie wartości konstytucyjnych w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących przymusowego leczenia osób uzależnionych 
od alkoholu”, 
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•• Aleksander Jakubowski (NSA) – „Argumentacja konstytucyjna w sprawach z za-
kresu wolności zgromadzeń”.

Pierwsze wystąpienie poruszyło zagadnienie zastosowania właściwej stawki po-
datku akcyzowego, co  stanowi przedmiot postępowania w sprawach podatkowych 
kontrolowanych przez sądy administracyjne, jak i  w sprawach karnoskarbowych 
rozpoznawanych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy. W przypadku obrotu ole-
jem opałowym na sprzedawcy ciąży obowiązek uzyskania od nabywców oświadczeń 
o przeznaczeniu oleju na cele opałowe – jako warunku zastosowania niższej stawki 
akcyzy. Obowiązek ten jest często bagatelizowany przez strony umowy sprzedaży ole-
ju opałowego, ma jednak istotne znaczenie, a jego niewłaściwa realizacja prowadzi 
do  określenia dla zakwestionowanych transakcji znacznie wyższej stawki podatku 
akcyzowego, a czasem również do odpowiedzialności karnej skarbowej za narażenie 
na uszczuplenie należności podatkowych. Referat przedstawiał ewolucję (w kierun-
ku liberalizacji stanowiska) i zmiany argumentacji w orzeczeniach NSA dotyczących 
opodatkowania sprzedaży oleju opałowego w  związku ze  stanowiskiem prezento-
wanym w  zakresie tej problematyki przez TK  – również w  kontekście stanowiska 
prezentowanego przez Trybunał Sprawiedliwości UE. 

Kolejne, drugie wystąpienie stanowiło próbę odpowiedzi na pytanie, czy stoso-
wanie klasyfikacji statystycznych do celów poboru akcyzy jest zgodne z Konstytucją 
RP. W  skargach kasacyjnych kierowanych do  NSA oraz skargach konstytucyjnych 
wnoszonych do TK prezentowane bywa bowiem stanowisko, w myśl którego definio-
wanie przedmiotu opodatkowania akcyzą poprzez odwoływanie się do klasyfikacji 
statystycznych narusza ustawę zasadniczą. Do zilustrowania powyższego problemu 
posłużyły wybrane sprawy dotyczące opodatkowania akcyzą samochodów osobo-
wych w kontekście stosowania w odniesieniu do nich Nomenklatury Scalonej (CN). 
Przedmiotem rozważań objęto formułowane przez skarżących zarzuty o charakterze 
konstytucyjnym, a w szczególności argumentację dotyczącą naruszenia poszczegól-
nych przepisów ustawy zasadniczej. W tym kontekście dokonano przeglądu i porów-
nania stanowisk NSA i TK  co do  zarzutów stawianych przez skarżących. Analiza 
ta miała także pokazać, czy i w jaki sposób organy te korzystają wzajemnie ze swojego 
dorobku orzeczniczego.

Trzeci referat stanowił analizę przesłanek uzasadniających skierowanie przez sąd osób 
uzależnionych od alkoholu na obowiązkowe leczenie w perspektywie wartości konstytucyj-
nych. Prawo przewiduje skierowanie na przymusowe leczenie alkoholików, którzy swym 
postępowaniem powodowali rozkład życia rodzinnego, demoralizowali nieletnich, zagra-
żali bezpieczeństwu otoczenia albo zakłócali systematycznie spokój lub porządek publiczny. 
Przesłanki skierowania na przymusowe leczenie odwykowe zaprezentowano najpierw jako 
niezmienione od lat 50. XX wieku, a potem w perspektywie obecnych wartości konstytu-
cyjnych i zasady demokratycznego państwa prawa. Następnie dokonano analizy wyroku 
TK dotyczącego tej kwestii oraz orzeczeń Sądu Najwyższego, wydanych po tym wyroku. 
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W ostatnim, czwartym wystąpieniu przedstawiono analizę stosowania w orzecz-
nictwie sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego argumentacji konstytucyj-
nej, w  tym kształtowanej przez Trybunał Konstytucyjny, w  sprawach dotyczących 
korzystania z wolności zgromadzeń, ustanowionej w art. 57 Konstytucji i chronionej 
przepisami prawa międzynarodowego. Materia ta była przedmiotem licznych wypo-
wiedzi TK, zaś jego rozważania znalazły odbicie w orzecznictwie sądowym, co do-
prowadziło do wypracowania dyrektyw interpretacyjnych dla stosowania przepisów 
ustawy Prawo o zgromadzeniach. W szczególności akcentowany jest zakaz wykład-
ni zwężającej możliwość korzystania z  wolności zgromadzeń, jak również nakaz 
uwzględniania specyfiki wolności zgromadzeń, która ze swej istoty może prowadzić 
do kontrowersji czy zakłóceń społecznych, co nie może tej wolności podważać. Ana-
liza wszystkich dotychczasowych orzeczeń zapadłych w  analizowanej materii po-
twierdza, że sądy, opierając się na argumentacji konstytucyjnej, dawały pierwszeń-
stwo wolności zgromadzeń przed innymi prawami i wolnościami, z którymi wolność 
zgromadzeń popadała w kolizję. Podjęcie obecnie przedmiotowych rozważań wydaje 
się tym ważniejsze, że nastąpiła zmiana sądów właściwych do orzekania w sprawach 
z zakresu wolności zgromadzeń – od 14 października 2015 r. właściwe w tej mate-
rii stały się sądy powszechne, zastępując w tej roli sądy administracyjne. Niemniej 
jednak wypracowany dotychczas w orzecznictwie sądowo-administracyjnym doro-
bek z powodzeniem może zostać przez nie wykorzystany, a orzecznictwo sądów ad-
ministracyjnych, powszechnych oraz TK stanowi egzemplifikację idei dialogu mię-
dzysądowego.

Spotkanie zamknięto dyskusją dotyczącą poobiedniej sesji oraz podsumowaniem 
i  uroczystym zakończeniem konferencji dokonanym przez dr. hab. prof. UAM Da-
niela Eryka Lacha.

 

Anna Kalisz


