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Wprowadzenie
Od czasów Monteskiusza s¹downic-two okreœla siê mianem ,,trzeciej w³adzy”,akcentuj¹c w ten sposób donios³¹ rolê, jak¹sêdziowskie wyroki odgrywaj¹ w kszta³to-waniu spo³eczno-gospodarczej rzeczy-wistoœci. Zapewnienie prawnych gwarancjiniezale¿noœci s¹dów i niezawis³oœcisêdziów – atrybutów niezbêdnych dlawykonywania przez s¹dy ich w³adczychfunkcji – to dziœ niewzruszalny elementparadygmatu demokratycznego pañstwaprawnego. Jak zauwa¿a Harold Berman,funkcjonowanie prawa nie opiera siê tylkona istnieniu okreœlonych norm, ale tak¿e najego sprawowaniu (Rechtsverwirklichung) –zachodz¹cemu przez dzia³alnoœæ instytucjii procedur, w ramach których dokonuje siêkonceptualizacji pojêæ prawnych i ustaleniaznaczenia dekodowanych norm2. Bez wyko-nywanego przez s¹dy i doktrynê procesu,,wspó³kszta³towania”3 treœci prawa trudnoby³oby wyobraziæ sobie spójne i efektywnefunkcjonowanie ca³ego systemu prawnego.Ronald Dworkin twierdzi nawet, ¿e ,,s¹dy s¹

stolicami prawa”4, orzecznictwo s¹dowe mabowiem trudny do przecenienia wp³yw nadostosowywanie prawa do zmieniaj¹cychsiê okolicznoœci. Warto zaznaczyæ, i¿ zna-czenie wyk³adni funkcjonalnej dokonywanejprzez s¹dy przy okazji rozpatrywania kon-kretnych spraw jest dla praktyki stosowaniaprawa jest równie wielkie w krajach common
law (miêdzy innymi w USA), jak i w systemieprawa kontynentalnego – dwóch tradycjach,z których czerpie system prawa wspólnoto-wego. Autorytet najwy¿szych organóws¹dowych i ich orzecznictwa jest nieraz takistotny, ¿e dochodzi do zacierania ró¿nicymiêdzy prawotwórstwem a wyk³adni¹5.Z uwagi na to, niektórzy twierdz¹, i¿ tak, jakwiek XIX przemin¹³ pod znakiem aktywnoœciparlamentów, a XX – rz¹dów, tak kszta³tpocz¹tku trzeciego tysi¹clecia w du¿ejmierze zostanie okreœlony poprzez dzia³anies¹dów.Celem niniejszej pracy jest ukazaniesposobu, w jaki wyroki S¹du Najwy¿szegoStanów Zjednoczonych (dalej: SN) orazEuropejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci(dalej: ETS) ukonstytuowa³y jedne z najwa¿-
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Sapientis iudicis est semper cogitare quid lex cogat1 .

1 Do obowi¹zków m¹drego sêdziego nale¿y ci¹gle rozwa¿aæ co mówi prawo.
2 H. Berman, Prawo i rewolucja. Kszta³towanie siê zachodniej tradycji prawnej, wyd. PWN, Warszawa

1995, s. 18,22.
3 Okreœlenie autorstwa prof. Jolanty Jab³oñskiej-Boncy, która pojêciem tym opisuje proces, w którym

s¹dy ,,domykaj¹’’ w praktyce system prawa, decyduj¹c nie tylko o jego zawartoœci (ostatecznej treœci
prawa operatywnego), ale tak¿e o wadze okreœlonych regulacji. Por.: J. Jab³oñska-Bonca, Wprowadzenie
do prawa/ Introduction to law, Warszawa 2004 , s. 158 i 222.

4 R. Dworkin, Laws Empire, London 1986, s. 407; cyt. za: K. Kukuryk, Kilka uwag na temat s¹dowej
wyk³adni prawa”, [w:] Europeizacja prawa krajowego pod redakcj¹ C. Mika, Toruñ 2000, s. 25.

5 Zob. Z. Ziembiñski, Tworzenie a stanowienie i stosowanie prawa; [w:] ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 1993, z. 4 s. 43 i n.
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niejszych regu³ rz¹dz¹cych federalnymi wspólnotowym systemem prawnym.Bowiem w toku funkcjonalnej i teleologicz-nej interpretacji postanowieñ Konstytucjii Traktatu, obie instytucje wiele razy wywiod-³y z nich fundamentalne zasady, okreœlaj¹cezarówno podstawowe za³o¿enia ustrojowe,jak i istotne kwestie materialno-prawne.Z uwagi na rozmiary niniejszegotekstu, nie podejmujê siê dokonaniawszechstronnej analizy metod wyk³adniprawa stosowanej przez oba s¹dy. Pragnênatomiast ukazaæ pewne tendencje rozwojuich orzecznictwa oraz naszkicowaæ syste-mowe warunki w jakich funkcjonowa³yi nadal funkcjonuj¹ obie instytucje.Zasadnoœæ komparatystycznegozestawienia orzeczniczej dzia³alnoœci SNi ETS podyktowana jest pewnymi podo-bieñstwami dzia³ania obu s¹dów. Istniej¹one pomimo zasadniczo ró¿nej konstrukcjiustrojowej politycznych organizmów,w obrêbie których dzia³aj¹ obie instytucje,a tak¿e odmiennej kultury prawnej, deter-minuj¹cej sposób myœlenia orzekaj¹cychw nich sêdziów. Niekiedy twierdzi siê,i¿ wspóln¹ cech¹ w³aœciw¹ obu s¹dom jestwiernoœæ filozofii tzw. sêdziowskiej aktyw-noœci (judicial activity; activism), zgodniez któr¹ najwa¿niejsz¹ rolê w procesiekszta³towania treœci wyroków odgrywaj¹opinie sêdziów, nie zawsze pokrywaj¹ce siêz literalnym znaczeniem postanowieñ aktunormatywnego6. Niezale¿nie jednak odepoki, sami sêdziowie stanowczo od¿egny-wali siê od oskar¿eñ o nadmierny aktywizm,twierdz¹c, i¿ ich intencj¹ by³o nie tyletworzenie prawa, ile jego stosowanie i inter-pretowanie w szerokim kontekœcie. Prawd¹jest natomiast, ¿e granica dziel¹casêdziowsk¹ aktywnoœæ i szerok¹ wyk³adniêfunkcjonaln¹ jest niezwykle delikatna,a zasiadaj¹cy w ETS i SN nieraz inspirowali

i sankcjonowali poprzez swe orzecznictwoistotne zmiany tak we wspólnotowym,jak i federalnym porz¹dku prawnym.W swojej pracy chcia³bym skupiæ siêna opisie orzeczeñ, których rezultatem by³yustrojowe przeobra¿enia w obszarachdotycz¹cych kontroli konstytucyjnoœci prawani¿szego rzêdu (judicial review) oraz kszta³-towania zakresu uprawnieñ Federacji/Wspólnoty. Wszystkie analizowane przezemnie orzecznicze ,,kamienie milowe”(landmark judgments) zosta³y wydanew pierwszych dziesiêcioleciach istnieniaobu s¹dów7, a ich rezultatem by³y nie tylkofundamentalne zmiany ustrojowe, bêd¹cebezpoœredni¹ konsekwencj¹ treœciwyroków, ale tak¿e wzmocnienie pozycji SNi ETS jako instytucji bêd¹cych sk³adnikamifederalnego/wspólnotowego systemupolitycznego, nadaj¹cych wigoru procesomintegracji.
Ustanowienie i okreœlenie prawa
do badania hierarchicznej zgodnoœci
treœci aktów prawnych8 (judicial
review) oraz jego nastêpstwa
1.

Opisane przeze mnie poni¿ej dzia³a-nia SN i ETS stanowi¹ wymown¹ egzempli-fikacjê tezy o wp³ywie stosowania wyk³adnifunkcjonalnej na inspirowanie dalekoid¹cych spo³eczno-ustrojowych przeobra-¿eñ i wzmocnienie pozycji samych s¹dów.Ukazanie na dwóch konkretnych przyk³a-dach reperkusji stosowania teleologicznejwyk³adni prawa ma s³u¿yæ dokonanemuw trzeciej czêœci niniejszej pracy wyprowa-dzeniu ogólnych wniosków, zawieraj¹cychopis zespo³u czynników wp³ywaj¹cych nawzmocnienie pozycji ,,trzeciej w³adzy”i wynikaj¹cych z tego faktu konsekwencji.

6 O kontrowersjach wokó³ afirmatywnej wypowiedzi sêdziego Pescatore dotycz¹cej une certaine idée
de l’Europe w ,,z³otej dekadzie” ETS patrz: P. Craig, G. de Burca, EU Law, ed. 2 Oxford University Press,
2003, s. 98.

7 W przypadku SN jest to pocz¹tek XIX stulecia, czyli okres, w którym prezesem S¹du by³ J. Marshall,
ETS zaœ wyda³ swe najs³ynniejsze wyroki w czasie tzw. “z³otej dekady”, która przypad³a na lata 60. i 70.
ubieg³ego wieku.

8 W przypadku SN chodzi o badanie zgodnoœci prawa z federaln¹ Konstytucj¹, zagadnienie dotycz¹ce
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2.
Jedn¹ ze wspólnych cech,charakteryzuj¹cych oba s¹dy, jest fakt,i¿ w zamiarach konstruuj¹cych nowe orga-nizmy polityczne ,,ojców za³o¿ycieli” niefigurowa³y one jako instytucje, którychdecyzje implikowa³yby jakiekolwiek istot-niejsze przeobra¿enia. Jeden z najwybit-niejszych apologetów Federacji, AlexanderHamilton widzia³ s¹downictwo jako ,,naj-mniej niebezpieczn¹ ga³¹Ÿ w³adzy’’9.

Travaux préparatoires traktatów paryskiegoi rzymskiego wskazuj¹ natomiast, ¿e inten-cj¹ architektów powojennej integracji euro-pejskiej by³o stworzenie s¹du miêdzy-narodowego, kieruj¹cego siê przedewszystkim imperatywem nieprzekraczaniarestryktywnie rozumianej suwerennoœcipañstw cz³onkowskich.Jak pisze Robert McCloskey, bieghistorii Stanów Zjednoczonych rozpocz¹³ siêpo uchwaleniu konstytucji, której treœæ,bêd¹ca wyrazem kompromisu miêdzy13 stanami o diametralnie ró¿nych intere-sach, zawiera³a wiêcej pytañ ni¿ odpowiedzidotycz¹cych ustrojowej konstrukcji powsta-j¹cego pañstwa10. Jedn¹ z instytucji, którejpozycja i kompetencje nie zosta³y do koñcaokreœlone, by³ S¹d Najwy¿szy. Lakoniczniesformu³owany artyku³ III ust 1 zd. 1Konstytucji stanowi jedynie, ¿e w³adzês¹downicz¹ w Stanach Zjednoczonychsprawowaæ bêdzie S¹d Najwy¿szy orazs¹dy ni¿sze, które Kongres bêdziez biegiem czasu tworzyæ i ustanawiaæ.

Ustêp 2 in medio przewiduje jednakos³abienie pozycji SN, wyposa¿aj¹cKongres w prawo modyfikacji i ustaleniazakresu spraw, w których S¹d pe³ni rolêinstancji odwo³awczej. Co jednak najwa¿-niejsze, Konstytucja nie okreœla dok³adniekompetencji SN nawet w przypadkurozpatrywania sprawy, w której jest onrzeczowo w³aœciwy. Problem ten rozwi¹zuj¹czêœciowo postanowienia wydanegow 1789 r. Judiciary Act – jednejz pierwszych ustaw Kongresu, tworz¹cejfundamenty federalnego systemu s¹downi-czego. Art. 25 tego aktu wyposa¿a SNw kompetencjê do uchylenia lub podtrzy-mania decyzji s¹dów federalnych w spra-wach dotycz¹cych postanowieñ Konstytucji,Traktatów lub ustaw federalnych. W dal-szym ci¹gu nie istnia³a jednak podstawaprawna gwarantuj¹ca, i¿ decyzje SN bêd¹mia³y charakter ostateczny. Zwolennicysilnej pozycji SN, argumentuj¹c, i¿ skoroKonstytucja jest najwy¿szym prawemFederacji, a SN rozstrzyga w sprawachdotycz¹cych postanowieñ ustawy zasad-niczej, próbowali wprawdzie wywodziæzasadê nadrzêdnoœci wyroków S¹du, napo-tykali jednak na zdecydowany sprzeciwrepublikañskich obroñców suwerennoœcistanowej. Ich koncepcja nie rozwi¹zywa³atak¿e innego istotnego problemu: ktopowinien byæ interpretatorem postanowieñKonstytucji?Dokonywanie badania zgodnoœciprawa ni¿szego rzêdu z konstytucj¹ jest dziœnajwa¿niejszym elementem dzia³alnoœci
konstytucyjnego charakteru Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (TWE) jest natomiast
w ostatnich latach jednym z najtrudniejszych problemów, przed którym staje doktryna prawa
wspólnotowego i miêdzynarodowego. Z punktu widzenia tematu niniejszej pracy warto przytoczyæ passusy
orzeczeñ i opinii doradczych, w których ETS uzna³ TWE za wspólnotow¹ konstytucjê. Por. wyrok
w sprawie C-294/83 ‘Les Verts’ przeciwko Parlamentowi, w którym ETS stwierdzi³, i¿ EWG est une
Communauté de droit en ce que ni ses états membres ni ses institutions n’échappent au controle de la
conformité de leurs actes a la charte constitutionnelle de base qu’est le Traité (podkreœlenie M.Z) oraz
opiniê doradcz¹ 1/91 dotycz¹c¹ utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Trybuna³
uzna³, ¿e le traité CEE, bien que conclu sous la forme d’un accord international, n’en constitute pas
moins la charte constitutionnelle d’une communauté de droit (podkreœlenie M.Z). Zdecydowana wiêkszoœæ
specjalistów uwa¿a jednak, ¿e ETS bada nie ,,konstytucyjnoœæ” aktów wspólnotowych, ale ich zgodnoœæ
z prawem (dokonuje tzw. review of legality) TWE, zasadami wspólnymi tradycjom konstytucyjnym pañstw
cz³onkowskich i prawami podstawowymi.

9 The least dangerous branch; zob. Federalist Papers no. 78 [w:] A. Hamilton, J. Jay, J. Madison,
The federalist of the new constitution, London-Toronto 1929.

10 R. Mc Closkey, The American Supreme Court, ed. IV Chicago-London 2005, s. 8.
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SN. Zróde³ koncepcji badania spójnoœcisystemu prawnego doszukaæ siê mo¿na ju¿w doktrynie prawa natury, zgodnie z któr¹prawo niezgodne z prawem wy¿szym(boskim, naturalnym) nie mog³o mieæ mocyobowi¹zuj¹cej.Warto przyjrzeæ siê jak w specy-ficznych warunkach stworzonych przezkolonistów nast¹pi³o jednak przekszta³cenieteoretycznej koncepcji wy¿szego prawanatury w doktrynê zak³adaj¹c¹ prawo S¹duNajwy¿szego do weryfikacji spójnoœcisystemu prawa pozytywnego. Korzeni takiego podejœcia upatrywaænale¿y w tradycjach angielskiego common
law, w szczególnoœci zaœ w dzia³alnoœciwybitnego siedemnastowiecznego jurystysir Edwarda Coke’a. Jego pogl¹dy, akcentu-j¹ce szczególn¹ rolê sêdziów w spo³e-czeñstwie i wielki szacunek wzglêdem nich,recypowane by³y przez kolonistów i odgry-wa³y istotn¹ rolê w myœleniu o pañstwie,zw³aszcza w koncepcji federalistów.Naturaln¹ implikacj¹ takiego podejœcia by³ykonstytucyjne gwarancje zabezpieczaj¹ceniezawis³oœæ sêdziowsk¹: art. III ust.1 in finestanowi, i¿ sêdziowie SN i s¹dów ni¿szejinstancji bêd¹ nieusuwalni (hold their offices
during Good Behaviour), a ich wynagro-dzenie w okresie trwania urzêdu nie ulegniezmniejszeniu.Powstanie aksjologicznego pod³o¿a,zak³adaj¹cego zgodê na dokonywanie przezSN ostatecznej interpretacji postanowieñKonstytucji, by³o wynikiem kompromisumiêdzy dwiema pozornie wykluczaj¹cymisiê wartoœciami, ciesz¹cymi siê wœródmieszkañców Nowego Œwiata ogromn¹estym¹: zasad¹ suwerennoœci narodu(popular sovereignty) oraz zasad¹ rz¹dówprawa (bêd¹c¹ odbiciem koncepcji

wy¿szego prawa). Pierwsza z nichakcentowa³a rolê woli rz¹dzonych obywateli,druga nak³ada³a nañ gorset prawnychograniczeñ. Rozwi¹zaniem okaza³a siêustrojowa konceptualizacja doktryny trój-podzia³u w³adz, z których ka¿da ucieleœniaodmienne wartoœci – legislatywa inicjujepolityczne przedsiêwziêcia odpowiadaj¹cna oczekiwania spo³eczne, s¹dy zaœ stoj¹na stra¿y zgodnoœci tych poczynañz prawem.Zakres kompetencji ETS nie nasuwainterpretacyjnych problemów towarzysz¹-cych okreœleniu w³aœciwoœci SN. W¹tpli-woœci nie budz¹ równie¿ traktatowegwarancje dotycz¹ce zapewienia sêdziompe³nej niezawis³oœci11. Sêdziowie ETS s¹niezawiœli, a posiadaj¹c status funkcjo-nariusza miêdzynarodowego, nie s¹ zwi¹-zani ¿adnymi instrukcjami nominuj¹cych ichpañstw. Sêdzia mo¿e byæ pozbawionystanowiska jedynie na mocy jednomyœlnejdecyzji wszystkich pozosta³ych cz³onkówTrybuna³u. Ka¿demu z nich przys³uguj¹liczne immunitety: jurysdykcyjny, podatkowy,celny, dotycz¹cy spraw imigracyjnych.Sêdziowie maj¹ tak¿e prawo do œwiadczeñsocjalnych i u³atwieñ zwi¹zanych z obrotemwalutowym. Przedmiotowe granice jurysdykcjiTrybuna³u (ratione materiae) okreœlonezosta³y postanowieniami Traktatu ustana-wiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (dalej:TWE). Art. 220 stanowi, i¿ ETS zapewniaprzestrzeganie prawa przy wyk³adni i stoso-waniu TWE12. Art. 226 dotyczy skarg KomisjiEuropejskiej przeciw pañstwu cz³onkoskie-mu, naruszaj¹cemu zobowi¹zania traktato-we. Art. 227 oparty jest na tej samejkonstrukcji z t¹ ró¿nic¹, ¿e postêpowanieinicjowane jest przez skargê innego pañ-
11 Por. art. 223 TWE oraz Tytu³ I Statutu ETS, stanowi¹cego jako za³¹cznik integraln¹ czêœæ TWE

i zrównanego z nim pod wzglêdem mocy prawnej.
12 W doktrynie istnieje spór czy przepis ten mo¿e byæ interpretowany jako nadaj¹cy Trybuna³owi

kompetencjê samodzielnego kreowania zakresu swej jurysdykcji – przewa¿aj¹ jednak g³osy, i¿ zgodnie
zasad¹ kompetencji powierzonych (compétences d’attribution) ETS czuwa nad przestrzeganiem prawa
w granicach przewidzianych przez TWE. Zob. jednak sprawy C-294/83 i C-70/88, w których ETS przyzna³
PE prawo biernej i czynnej legitymacji procesowej w ramach art. 230. Ponadto w sprawie Francovich
(C-6 i C-9/90) ETS nie tylko interpretowa³ rozszerzaj¹co sw¹ jurysdykcjê, ale stworzy³ nowy œrodek
ochrony prawnej, umo¿liwiaj¹cy jednostkom ¿¹danie naprawienia szkody wyrz¹dzonej przez naruszenie
przez pañstwa prawa wspólnotowego.
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stwa cz³onkowskiego. Art. 232 wyposa¿aETS w kompetencjê do rozpatrywaniaskargi na bezczynnoœæ instytucji wspólno-towych. Zgodnie z art. 235 w zw. z art. 288Trybuna³ orzeka zaœ o odpowiedzialnoœcideliktowej WE, na podstawie zaœ art. 238ETS w³aœciwy jest do orzekania na podst.,,klauzuli arbitra¿owej” umowy prawapublicznego lub prywatnego zawartej przezWE lub w jej imieniu.Z punktu widzenia naszych rozwa¿añnajwa¿niejsze s¹ jednak postanowieniaart. 230 i 234 TWE.Na mocy postanowieñ pierwszegoz nich, ETS bada zgodnoœæ z prawem aktówprzyjêtych wspólnie przez Radê i Parlament(zwykle rozporz¹dzenia i dyrektywy) orazRadê i Komisjê (zwykle tzw. ustawodaw-stwo delegowane i akty o charakterzeadministracyjnym). Ustêp 2 art. 230stanowi, i¿ ETS orzeka uniewa¿nieniedanego aktu w oparciu o stwierdzenie brakukompetencji danego organu, naruszeniaistotnych przepisów dotycz¹cych formyaktu, naruszenia Traktatu lub jakiejkolwiekstosowanej normy prawnej lub z powodunadu¿ycia prawa do swobodnej oceny.W przypadku wyst¹pienia w³aœci-wych przes³anek ETS orzeka uniewa¿nienienie tylko kwestionowanego aktu(jak klasyczne s¹dy miêdzynarodowe),

ale tak¿e innych aktów wydanych na jegopodstawie. Trybuna³ og³asza akt jakoniewa¿ny i nieby³y (por. art. 231 TWE).Jeœli chodzi o skutki czasowe, orzeczeniawydane na podst. art. 230 maj¹ charakter
ex tunc i obowi¹zuj¹ erga omnes,co oznacza, ¿e dany akt traktowany jest tak,jakby nigdy nie zosta³ podjêty.Z faktu, ¿e ETS wypowiada siêwi¹¿¹co w kwestiach dotycz¹cych prawawspólnotowego, wynika, i¿ organy13 wspól-notowego systemu s¹downiczego dysponu-j¹ wy³¹czn¹ kompetencj¹ do stwierdzanianiewa¿noœci drugiego komponentu acquis
communautaire – prawa pochodnego14.Podmiotami wyposa¿onymi w czynn¹legitymacjê procesow¹ w ramach proceduryart. 230 s¹ pañstwa cz³onkowskie,Parlament, Rada i Komisja (tzw. podmiotyuprzywilejowane15). S¹ one uprawnione downiesienia skargi w formie actio popularis,nie maj¹c obowi¹zku wykazania naruszeniaswych praw. Z punktu widzenia podmiotówuprzywilejowanych procedura art. 230 jawisiê jako typowy system abstrakcyjnejkontroli konstytucyjnej (tzw. abstract judicial
review) s³u¿¹cy zachowaniu horyzontalnego(Rada, Parlament, Komisja) i wertykalnego(pañstwa a instytucje WE) podzia³u kompe-tencji. Konstrukcja art. 230, zak³adaj¹caabstrakcyjny system kontroli, odró¿nia

13 Art. 51 Statutu ETS zawiera enumeratywnie wyliczone przypadki, w których w kompetencjê do
stwierdzenia niewa¿noœci aktu prawa pochodnego wyposa¿ony jest S¹d Pierwszej Instancji.

14 Por. C-314/85 Foto-Frost. ETS stwierdzi³ w nim, i¿ s¹d krajowy mo¿e stwierdziæ wa¿noœæ
wspólnotowego aktu prawnego, jeœli wniosek kwestionuj¹cy wa¿noœæ jest oczywiœcie bezzasadny. ̄ aden
s¹d krajowy nie jest natomiast w³aœciwy do stwierdzenia niewa¿noœci aktu prawa wspólnotowego. Trybuna³
argumentowa³ sw¹ decyzjê warunkiem jednolitego stosowania prawa wspólnotowego i spe³nieniem
fundamentalnego wymogu pewnoœci prawnej.

Niektóre krajowe s¹dy konstytucyjne nie podziela³y takiego stanowiska (Bundesverfassungsgericht),
bez w¹tpienia jednak wi¹¿¹ce rozstrzygniêcie nale¿y do kompetencji ETS. Argumenty niemieckiego
s¹du dowodz¹ istnienia konfliktu kompetencyjnego typowego dla systemów federalnych (w tym USA).

15 Locus standi w ramach art. 230 dysponuj¹ tak¿e tzw. podmioty pó³uprzywilejowane – TO i EBC,
mog¹ce wnieœæ skargê tylko w celu ochrony w³asnych uprawnieñ, oraz podmioty nieuprzywilejowane –
jednostki (w³aœciw¹ instancj¹ jest wtedy SPI) mog¹ce wnieœæ skargê jedynie w odniesieniu do decyzji lub
rozporz¹dzeñ bêd¹cych faktycznie decyzjami, które dotycz¹ ich bezpoœrednio i indywidualnie.
Dopuszczalnoœæ skargi jednostek opatrzona jest jednak szeregiem metodologicznych kryteriów,
zawieraj¹cych siê w tzw. teœcie Plaumanna, co powoduje, i¿ rozpatrywane s¹ one rzadko. ETS stara siê
jednak ,,zrekompensowaæ” jednostkom ró¿nice w zakresie locus standi w trybie art. 230 poprzez
przyczynianie siê do ich skarg na bezprawnoœæ rozporz¹dzenia w oparciu o art. 241 TWE (wyrok na
podst. art. 241 wywiera jednak skutki tylko w konkretnej sprawie i tylko miêdzy stronami danego sporu).
Por. A. Wyrozumska, System ochrony prawnej; [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa
2006, s. 278-296.
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system europejski od amerykañskiego,w którym judicial review ma charakterincydentalny i konkretny.Drug¹, odmienn¹ procedur¹, w ram-ach której mo¿liwe jest badanie zgodnoœcipostanowieñ aktów prawnych z TWE jestwyrafinowana procedura art. 234. Przepisten stanowi, i¿ ETS rozstrzyga w trybieorzeczenia wstêpnego (prejudycjalnego):a)   w przedmiocie wyk³adni TWE,b)  w przedmiocie wa¿noœci i wyk³adniaktów instytucji Wspólnoty oraz EBC,c)  w przedmiocie wyk³adni statutóworganów utworzonych przez Radê, o ilestatuty te przewiduj¹ tak¹ mo¿liwoœæ.
Ratio legis takiego rozwi¹zaniapodyktowane jest potrzeb¹ jednolitegostosowania TWE we wszystkich pañstwachcz³onkowskich. Interpretacja prawa wspól-notowego i orzekanie o wa¿noœci aktówwspólnotowych nale¿¹ do wy³¹cznych kom-petencji ETS, podczas gdy rozstrzygniêciekonkretnego sporu spoczywa nadalw rêkach sêdziego krajowego. MaciejPerkowski twierdzi, i¿ rozwi¹zanie przyjêtew art. 234 nale¿y rozumieæ jako decentra-

lized and concrete Community review16,co nale¿y okreœliæ jako system kontroliwspólnotowej, gdy¿ wszyscy sêdziowiekrajowi spe³niaj¹ funkcjê sêdziów ,,wspól-notowych” i s¹ wa¿nym elementem kontrolinad przestrzeganiem prawa wspólno-towego w pañstwach cz³onkowskich, przezte pañstwa oraz organy wspólnotowe. S¹dkrajowy, wystêpuj¹c z pytaniem prawnym,musi uzasadniæ swoj¹ decyzjê, podaj¹cpodstawê swego uznania, ¿e udzielonaprzez ETS odpowiedŸ w postaci orzeczeniaprejudycjalnego jest potrzebna do rozstrzy-gniêcia sprawy zawis³ej przed s¹dem

krajowym17. Procedura art. 234 jest zatemzbli¿ona do amerykañskiego modelu kon-troli konstytucyjnoœci prawa. SN nie mo¿ebowiem rozwa¿aæ abstrakcyjnego problemuprawnego, a uruchomienie procesu kontroliwymaga udowodnienia interesu stron pro-wadz¹cych spór prawny. Rozstrzygniêcieprzed³o¿onego SN problemu konstytucyj-nego musi byæ istotne dla sporu prawnego,stanowi¹cego motyw dzia³ania s¹dowego.Ró¿nica dziel¹ca oba systemy polega natym, ¿e w Unii Europejskiej prawa skie-rowania do ETS wniosku o wyk³adniê lubstwierdzenie niewa¿noœci danego przepisupozbawione s¹ podmioty indywidualne.Z odpowiednim wnioskiem wystêpuj¹ bo-wiem jedynie s¹dy krajowe. W zale¿noœci odinstancji, przed któr¹ toczy siê spór, mo¿e tobyæ dyskrecjonalna kompetencja b¹dŸobowi¹zek (jeœli instancja jest ostateczna18)wystosowania pytania wstêpnego19.Wynika st¹d ró¿nica dziel¹ca pozycjêobu s¹dów w pocz¹tkowych okresach ichistnienia. O ile SN rozpoczyna³ kszta³to-wanie swej pozycji bazuj¹c na podstawachnormatywnych, których znaczenie nie by³ojeszcze sprecyzowane, o tyle ETS zaczyna³pracê w ramach du¿o dok³adniej okreœlo-nych kompetencji powierzonych. Prze³o-mowe decyzje luksemburskiego s¹dupodejmowane by³y najczêœciej w oparciuo sformu³owany w TWE art. 234. SN musia³natomiast swoim prze³omowym orzecz-nictwem ukszta³towaæ ramy, w obrêbiektórych mia³ dzia³aæ.
3.

Podstawowym imperatywem dzia-³ania obu instytucji w pierwszym okresie ich
16 Zob.: M. Perkowski, Wymiar Sprawiedliwoœci UE. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2003 i podane

tam odes³ania, s. 203 i n.
17 Za niedopuszczalne uzna³ ETS rozpatrywanie pytañ dotycz¹cych kwestii ogólnych oraz pytañ

hipotetycznych, por. orzeczenie C-244/80 Foglia p. Novello.
18 W doktrynie wyró¿nia siê dwie teorie dotycz¹ce ,,ostatecznoœci” instancyjnej danego s¹du –

abstrakcyjn¹ i konkretn¹.
19 Niektórym amerykañskim znawcom prawa konstytucyjnego konstrukcja zbli¿ona do art. 234 wydaje

siê warta aplikacji na grunt federalny; por. K. Gormley, Exploring a EU Constitution: Unexpected Lessons
From The American Experience; [w:] R. Herzog, S. Hobe, (red.), Die Europaische Union auf dem Weg
zum verfassten Staatenverbund: Perspektiven der Europaischen Verfassungsordnung, Wyd. Beck,
Munchen 2004, s.148.
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istnienia, by³y starania o zachowaniei wzmocnienie nowoutworzonych organiz-mów politycznych – zarówno Federacji,jak i Wspólnoty. Oba organy d¹¿y³y dowypracowania linii orzeczniczej, któraw znacznym stopniu przyczyni³aby siê dopetryfikacji nowych, bezprecedensowychrozwi¹zañ ustrojowych. Prze³omoweorzeczenia wydawane przez instytucjeodgrywaj¹ce donios³¹ rolê w obu systemachby³yby istotnym argumentem przeciwkopostulatom licznych obroñców restryk-tywnie rozumianej suwerennoœci pañstwzwi¹zkowych.Jednym z najs³ynniejszych orzeczeñSN by³ wydany w 1803 r. wyrok w sprawieMarbury v. Madison. Usankcjonowa³ onprawo s¹du do dokonywania judicial review.Wyposa¿ony w taki instrument s¹d sta³ siêistotnym elementem amerykañskiego sys-temu politycznego.Rok 1800 przyniós³ zasadnicz¹zmianê na szczytach w³adzy Federacji.Wybory prezydenckie wygra³ bowiem jedenz najwybitniejszych przedstawicieli ruchurepublikañskiego, Thomas Jefferson.Ustêpuj¹cy prezydent, federalista JohnAdams, pragn¹c utrzymaæ kontrolê nadbiegiem spraw w pañstwie równie¿ poswoim odejœciu, zmieni³ obsadê wszystkich(a wiêc tak¿e s¹downiczych) federalnychinstytucji, poœpiesznie20 powo³uj¹c nawakuj¹ce stanowiska zwolenników silnejfederacji.Jednym z nich by³ Wiliam Marbury,powo³any na stanowisko sêdziego pokojuw Dystrykcie Columbia. Nominacja, mimoi¿ podpisana i wys³ana, nie zosta³a jednakdostarczona w czasie, gdy Adamssprawowa³ jeszcze urz¹d prezydenta. Jegonastêpca, Jefferson, nie uzna³ decyzjipoprzednika i cofn¹³ nominacjê. Marburypostanowi³ odwo³aæ siê od decyzji nowejadministracji do SN, wnosz¹c o wydanienakazu (tzw. writ of mandamus) zobowi¹-zuj¹cego nowego sekretarza stanu Madi-sona do powo³ania powoda na stanowiskosêdziego pokoju.

Nowy prezes SN J. Marshall znalaz³siê miêdzy Scyll¹ a Charybd¹. Dylemat,przed którym przysz³o mu stan¹æ wydawa³siê nierozwi¹zywalny. Gdyby przychyli³ siêdo stanowiska Marburego, jego decyzjazosta³aby zignorowana przez uzyskuj¹c¹coraz mocniejsz¹ pozycjê administracjêrepublikanów, co spowodowa³oby ogromnenadszarpniêcie presti¿u SN i oskar¿enia tejinstytucji o niemoc i indolencjê. Gdyby zaœs¹d oddali³ powództwo, popar³by polityczn¹strategiê republikanów, co sta³oby w jaskra-wej sprzecznoœci z podstawowymi za³o¿e-niami dotycz¹cymi utrwalenia Federacji.SN sprosta³ jednak stoj¹cemu przednim wyzwaniu – treœæ wyroku w ogromnymstopniu bowiem przyczyni³a siê do wzrostupozycji s¹du, zyskuj¹c jednoczeœnie apro-batê republikanów. W orzeczeniu stwier-dzono bezprawnoœæ cofniêcia nominacjiMarburego na stanowisko sêdziego pokoju,lecz podkreœlono tak¿e, i¿ SN nie jestinstancj¹ w³aœciw¹ do rozstrzygniêcia tegorodzaju spraw. Choæ w kompetencjê tak¹s¹d wyposa¿ony jest na mocy przepisówart. 13 Judiciary Act z 1789 r., przepis tennie mo¿e byæ stosowany, poniewa¿ zakresspraw, w których SN jest w³aœciw¹ instancj¹(maj¹c¹ tzw. original jurisdiction) defini-owany jest przepisami Konstytucji, tak wiêcjakiekolwiek jego modyfikacje dokonywanepostanowieniami aktu ni¿szego rzêduwydawanego przez Kongres implikuj¹niezgodnoœæ przepisów takiego aktuz postanowieniami ustawy zasadniczej.W ten sposób SN wyartyku³owa³doktrynê judicial review, która w d³ugo-terminowej perspektywie okaza³a siê czyn-nikiem maj¹cym najwiêkszy wp³yw nawzmocnienie pozycji s¹du.Wyrok w sprawie Marbury v. Madisonby³ jednak “wy³¹cznie” istotnym prece-densem, nie rozwi¹zuj¹cym definitywniekwestii badania zgodnoœci aktów prawnychz Konstytucj¹. Opisane orzeczenie odnosi³osiê wszak jedynie do stwierdzenia nie-zgodnoœci przepisów aktu federalnegoz Konstytucj¹. W ten sposób decyzja SNprzyczyni³o siê do usankcjonowania na
20 W lit. amerykañskiej dzia³ania Adamsa okreœla siê obrazowo jako midnight appointments.
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gruncie amerykañskim rozwi¹zaniapodobnego do procedury normowanejart. 234 TWE, w ramach której mo¿liwe jeststwierdzenie niewa¿noœci aktów przyjêtychprzez instytucje wspólnotowe. Otwartym pozostawa³ natomiast pro-blem stwierdzania zgodnoœci z Konstytucj¹/Traktatem oraz ewentualnego wy³¹czeniastosowania aktów przyjêtych przez legis-latury stanowe/krajowe, jeden z najwa¿niej-szych z punktu widzenia zachowaniaspójnoœci Federacji/Wspólnoty.W 1810 r. doktryna judicial reviewrozwiniêta zosta³a w wyroku zapad³ymw sprawie Fletcher v. Peck. Stan faktycznysprawy przedstawia³ siê nastêpuj¹co:w 1795 stan Georgia dokona³ sprzeda¿yznacznych po³aci ziemi, jednak po kilkulatach wykryte zosta³y przypadki korumpo-wania niektórych przedstawicieli stanowejlegislatury, która podjê³a uchwa³ê o doko-naniu sprzeda¿y gruntów. Parlament Geor-gii podj¹³ zatem decyzjê o uniewa¿nieniuumowy sprzeda¿y. Pierwotni nabywcyodsprzedali jednak grunty innym,dzia³aj¹cym w dobrej wierze podmiotom.Sprawa trafi³a do SN, który stwierdzi³niezgodnoœæ z Konstytucj¹ przyjêtegoprzez legislaturê stanu Georgia aktuuniewa¿niaj¹cego umowê, rozszerzaj¹cmaterialny zakres ustanowionego siedemlat wczeœniej prawa dokonywania judicial
review tak¿e na akty prawa stanowego.Warto przyjrzeæ siê motywom przy-œwiecaj¹cym podjêciu przez s¹d takiejdecyzji. Podejmuj¹c j¹ sêdziowie po razkolejny dzia³ali w warunkach swoistejnormatywnej pró¿ni. W przedmiotowej

sprawie nie znalaz³y bowiem zastosowaniapostanowienia konstytucyjne. Do jej stanufaktycznego nie mo¿na by³o dokonaæsubsumcji ani wykluczaj¹cej retroakcjêtzw. klauzuli ex post facto (art. I ust. 10)odnosz¹cej siê do ustawodawstwa kar-nego, ani odnosz¹cej siê do podmiotówprywatnych klauzuli kontraktowej21.Uzasadniaj¹c decyzjê S¹du prezesMarshall stwierdzi³, ¿e naruszenie przezGeorgiê fundamentalnej zasady poszano-wania praw nabytych by³o dzia³aniem sprze-cznym z natur¹ ,,spo³eczeñstwa i rz¹du”.Co wiêcej, Georgia nie mo¿e byæ uznawanaza odrêbny w stosunku do Federacjisuwerenny kraj, na którego legislaturê niemog¹ byæ na³o¿one restrykcje inne ni¿ tewynikaj¹ce ze stanowej konstytucji. Geor-gia, jak ka¿dy inny stan, jest bowiem czêœci¹wiêkszego organizmu, jest cz³onkiemAmerykañskiej Federacji (American Union),której Konstytucja jest nadrzêdnym pra-wem, nak³adaj¹cym ograniczenia na auto-nomiê dzia³ania poszczególnych stanów.Tezy orzeczenia w sprawie Fletcher v.Peck w du¿ym stopniu koresponduj¹z argumentacj¹ zawart¹ w wyrokach ETS,w której wywiód³ on fundamentaln¹ zasadênadrzêdnoœci prawa wspólnotowego22. Zosta³a ona wyartyku³owana miêdzyinnymi w sprawie C-6/64 Costa przeciwkoENEL. Po dokonanej we W³oszech nacjo-nalizacji w zakresie produkcji i dystrybucjienergii elektrycznej utworzona zosta³aorganizacja Ente Nazionale Energia
Elettrica (ENEL), na któr¹ przeniesionoaktywa przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych narynku energii elektrycznej. W sporze s¹do-

21 Zakazy ten nie wynika³y jednak expressis verbis z postanowieñ Konstytucji – art. I ust. 10 pkt 1
stanowi jedynie, i¿ “¿aden stan nie mo¿e stanowiæ praw ex post facto lub praw, które ogranicza³yby
odpowiedzialnoœæ wynikaj¹c¹ z umów”. Istnienie tych ograniczeñ wynika³o raczej z tez zawartych
w pismach ojców za³o¿ycieli oraz dotychczasowej praktyki orzeczniczej SN i, mutatis mutandis, s¹dów
stanowych.

22 W odniesieniu do problemu relacji miêdzy prawem wspólnotowym a krajowym czêœæ doktryny
(w Polsce m. in. prof. Ewa £êtowska) wskazuje na istnienie multicentrycznej natury systemu prawnego,
w którym ka¿dy jego komponent charakteryzuje siê w³asnym, autonomicznym systemem kontroli, zakresy
zaœ poszczególnych elementów systemu krzy¿uj¹ siê, co minimalizuje wyst¹pienie miêdzy nimi kolizji.
Z tego punktu widzenia bardzo istotnego znaczenia nabiera nie tyle zasada nadrzêdnoœci prawa
wspólnotowego, co wypracowana w orzecznictwie ETS zasada bezpoœredniego skutku – z uwagi na
z³o¿onoœæ zagadnienia (zw³aszcza w odniesieniu do dyrektyw) problem ten zas³uguje na odrêbne
opracowanie, przekraczaj¹ce zakres niniejszego tekstu.
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wym z  ENEL dotycz¹cym op³at F. Costy zapr¹d, ten ostatni podniós³ zarzut,¿e nacjonalizacja naruszy³a przepisy TWE.Odpowiadaj¹c na pytanie prejudycjalne,odwo³uj¹c siê do ,,ducha, ogólnej konstruk-cji i treœci” TWE, Trybuna³ stwierdzi³23,¿e poprzez w³¹czenie do wspólnotowegoporz¹dku prawnego wynikaj¹cych z Trak-tatu praw i obowi¹zków, dotychczasunormowanych w prawie krajowym, pañ-stwa cz³onkowskie trwale ograniczy³y swojesuwerenne prawa i w konsekwencji niemog¹ ustanawiaæ regulacji sprzecznychz istot¹ wspólnoty. Stosowanie prawawynikaj¹cego z Traktatu nie mo¿e byæ wiêcwy³¹czone przez przepisy krajowe. Sytuacjataka narusza³aby bowiem wspólnotowycharakter tego prawa i podwa¿a³aby pod-stawy funkcjonowania Wspólnoty.Zasada pierwszeñstwa, zainicjowanaw orzeczeniu w sprawie Costa przeciwkoENEL, zosta³a skonkretyzowana i rozwiniêtaw orzeczeniu C-11/70 InternationaleHandelsgesellschaft, stwierdzaj¹cymprymat prawa wspólnotowego nad kon-stytucjami pañstw cz³onkowskich.Niemiecka spó³ka uzyska³a w 1967r.licencjêna eksport kukurydzy. Zgodnie z rozpo-rz¹dzeniem Rady w sprawie organizacjirynku zbó¿ uzyskanie takiej licencji by³ouzale¿nione od z³o¿enia kaucji pieniê¿nej.Kaucja ulega³a przepadkowi, jeœli towar niezosta³ wyeksportowany w wyznaczonymczasie. Po wygaœniêciu licencji czêœæ kaucjiz³o¿onej przez spó³kê zosta³a zajêta, gdy¿

pewna partia kukurydzy nie zosta³a wyeks-portowana. Spó³ka wszczê³a postêpowanieprzed s¹dem niemieckim, kwestionuj¹clegalnoœæ systemu zabezpieczeñ pieniê-¿nych i domagaj¹c siê zwrotu zajêtej kwoty.S¹d niemiecki uzna³, i¿ kwestionowanysystem jest niezgodny z zasad¹ swobodnejdzia³alnoœci gospodarczej, gwarantowanejpostanowieniami Grundgesetz, w zwi¹zkuz czym skierowa³ do ETS pytanie prejudy-cjalne dotycz¹ce jego legalnoœci.Trybuna³ uzna³ obiter dictum,i¿ z punktu widzenia skutecznoœci i jedno-litego stosowania acquis communautaireprawo wspólnotowe wynikaj¹ce z TWE jakoniezale¿nego Ÿród³a prawa, ze wzglêdu nasw¹ istotê nie mo¿e byæ uchylone przezprzepisy prawa krajowego, niezale¿nie odich rangi. Wa¿noœæ dzia³añ instytucji WE lubskutki takich dzia³añ w pañstwach cz³on-kowskich nie mog¹ byæ podwa¿ane zewzglêdu na niezgodnoœæ z prawami pod-stawowymi wynikaj¹cymi z konstytucjipañstw cz³onkowskich. Co ³atwe do prze-widzenia, nie wszêdzie tezy te spotka³y siêpe³n¹ aprobat¹24.Kolejnym znanym orzeczeniemugruntowuj¹cym doktrynê pierwszeñstwaby³ wyrok w sprawie C-106/77 Simmenthal,nak³adaj¹cy na s¹d krajowy obowi¹zekodmowy zastosowania w sprawach przednimi zawis³ych ustaw przyjêtych przezparlamenty krajowe, a niezgodnych pra-wem z wspólnotowym, jeœli te zosta³y przyj-ête póŸniej ni¿ akt prawa wspólnotowego25.

23 Omówienia wyroków ETS podajê za: P. Mik³aszewicz, Zasada pierwszeñstwa prawa wspólnotowego
w krajowych porz¹dkach prawnych wed³ug orzecznictwa ETS i S¹du Pierwszej Instancji, Warszawa
2005. Publikacja dostêpna na stronach Trybuna³u Konstytucyjnego http://www.trybunal.gov.pl/

24 Najbardziej znane s¹ zastrze¿enia niemieckiego FTK. W 1974 r. wyda³ on orzeczenie, w którym
stwierdzi³ warunkowe pierwszeñstwo przepisów prawa wtórnego, podlegaj¹cych kontroli FTK co do
zgodnoœci z prawami podstawowymi gwarantowanymi przez niemieck¹ konstytucjê tak d³ugo jak WE
nie wypracuje w³asnych gwarancji ochrony praw podstawowych (Solange I). W 1986 FTK uzna³ jednak¿e
system wspólnotowej ochrony praw podst. (rozwijany przez orzecznictwo ETS) za wystarczaj¹cy, by RFN
mog³a w pe³ni uznawaæ pierwszeñstwo prawa wspólnotowego, tak d³ugo jak obecna sytuacja bêdzie siê
utrzymywaæ (Solange II – refleksy tego orzeczenia mo¿na znaleŸæ w wyroku dot. organizacji rynku
bananów z 2000 r.) Szerokim echem odbi³o siê w doktrynie orzeczenie Maastricht z 1993r. FTK
przypominaj¹c, ¿e pañstwa cz³onkowskie pozostaj¹ ,,panami traktatów (Herren der Verrtrage)” zwróci³
uwagê na niebezpieczeñstwo wykraczania instytucji wspólnotowych (w tym ETS) poza swoje kompetencje.
FTK stwierdzi³, ¿e tak uchwalone akty lub orzeczenia nie bêd¹ mia³y w RFN mocy wi¹¿¹cej. Zrodzi³o to
obawy o dalszy przebieg integracji. Czas pokaza³, ¿e nie by³y one zasadne.

25 Nie obowi¹zuje tu zatem ogólna zasada lex posterior derogat legi priori.
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Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ do kom-petencji ETS nie nale¿y stwierdzanie nie-wa¿noœci aktu prawa krajowego. Czynnoœæta pozostaje bowiem w gestii s¹dukrajowego.Warto wspomnieæ, i¿ tezy dotycz¹cenadrzêdnoœci prawa wspólnotowego znala-z³y swe odbicie w postulatach dotycz¹cycheuropejskiej legisem ferendae – art. 10 ust.1projektu TUKE wyraŸnie przewiduje bowiempierwszeñstwo aktów prawa wspólnoto-wego nad prawem krajowym.
4.

Odrêbnym problemem wykonywania
judicial review jest zagadnienie  rozpatrywa-nia przez SN odwo³añ od wyroków s¹dówstanowych w sprawach dotycz¹cych bada-nia zgodnoœci z Konstytucj¹ dzia³añ podjê-tych przez stanow¹ w³adzê wykonawcz¹.Kwestia niniejsza jawi siê jako funda-mentalna z punktu widzenia sprawnoœcidzia³ania systemu, na którego szczycieznajduje siê SN.Rozpatruj¹c w roku 1816 odwo³anieod wyroku S¹du Apelacyjnego stanu Virginiaw sprawie Martin v. Hunter Lesse, s¹dMarshalla podj¹³ jedn¹ z najdonioœlejszychdecyzji w historii Federacji. Orzeczenie by³obowiem pierwsz¹ jaskó³k¹ doktrynyszerokiej interpretacji Konstytucji (broad
constitution doctrine). S¹d stwierdzi³,i¿ Konstytucja jest dzie³em ,,Narodu StanówZjednoczonych (the People of U.S),maj¹cego prawo modyfikacji stanowejsuwerennoœci. Art. III Konstytucji stanowi,¿e w³adza s¹dowa Federacji rozci¹ga siê nawszystkie kwestie prawne, które mog¹wy³oniæ siê w zwi¹zku z treœci¹ Konstytucji,praw obowi¹zuj¹cych w USA oraz traktatówmiêdzynarodowych, nic nie wskazujejednak¿e, zdaniem SN, i¿ w³adza ta wygasa,jeœli okreœlona sprawa jest zawis³a nie przeds¹dem federalnym, lecz stanowym.W 1819 r. doktryna szerokiej inter-pretacji Konstytucji ugruntowana zosta³awyrokiem w sprawie McCulloch v. Maryland.Spór zawis³ej przed SN sprawy dotyczy³legalnoœci opodatkowania przez stany filiidrugiego Banku Stanów Zjednoczonych

utworzonego w 1816 r. przez Kongres.Maryland argumentowa³ sw¹ decyzjêfaktem przekroczenia przez Kongres po-wierzonych mu kompetencji. S¹d Marshallanie przyczyni³ siê jednak do tychargumentów, uprawomocniaj¹c decyzjêKongresu postanowieniami tzw. klauzuli
necessary and proper (art. I ust.8Konstytucji), zgodnie z któr¹ Kongres mo¿estanowiæ wszelkie ustawy potrzebnei w³aœciwe do wykonania powierzonych muzadañ. Konstytucja jest, zdaniem SN,emanacj¹ woli Narodu (pobrzmiewaj¹ tuecha koncepcji popular souvereignty) a jejpostanowienia odczytywaæ nale¿y w sze-rokim kontekœcie – tak, aby mo¿liwe by³oelastyczne dostosowanie jej treœci dozmieniaj¹cych siê okolicznoœci (be adapted
to the various crises of human affairs).Podkreœlaj¹c rolê SN, sêdziowie podprzewodnictwem Marshalla stwierdziliw wyroku, i¿ ci¹¿y na nich obowi¹zekrozszerzaj¹cej interpretacji Konstytucji,co wynika samej natury tego dokumentu(it is a constitution we are expounding).Warto wspomnieæ, i¿ podobnym szlakiemmyœlowym pod¹¿aæ bêd¹ potem przed-stawiciele XX-wiecznej koncepcji realizmuprawniczego, którego emblematyczn¹esencj¹ bêdzie wypowiedŸ sêdziegoCh. E. Hughes’a: We are under Constitu-
tion, but Constitution is what judges say it is.Dzia³alnoœæ orzecznicza ETS w oma-wianej materii nie przynios³a równie rewolu-cyjnych wyroków. Wynika to z donios³ej rolitraktatowej zasady subsydiarnoœci orazdoœæ œcis³ego podzia³u na kompetencjepañstw cz³onkowskich i zadania wyraŸniezarezerwowane dla Wspólnoty (zasadakompetencji powierzonych). Mo¿liwoœæpodjêcia przez WE dzia³añ wynikaj¹cychz kompetencji dorozumianych (implied
powers) jest wprawdzie przewidzianaw art. 308 TWE, znajduje ona jednakzastosowanie tylko wtedy, gdy nie istnieje¿adna inna norma kompetencyjna. Nale¿yrównie¿ dodaæ, i¿ w omawianej w niniejszejpracy pocz¹tkowej fazie dzia³alnoœci ETS,przepis ten w zasadzie nie by³ stosowany.Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ art. 10TWE nak³ada na pañstwa cz³onkowskie
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obowi¹zek lojalnej wspó³pracy ze WEoraz zapewnienia pe³nej efektywnoœci(tzw. effet utile) prawu wspólnotowemu,poprzez przyjêcie okreœlonych œrodkówzapewniaj¹cych jego pe³n¹ i efektywn¹implementacjê. W wyroku w sprawieC-105/03 Pupino ETS rozszerzy³ nawetobowi¹zek lojalnej wspó³pracy tak¿e nazakres objêty III filarem UE, nak³adaj¹c nas¹d krajowy obowi¹zek wyk³adni zgodnejz prawem UE tak¿e w sprawach wspó³pracypolicyjnej i s¹dowej w sprawach karnych26.
5.

Interesuj¹c¹ wydaje siê tak¿e kwestiahierarchicznego usytuowania wyroku ETSw systemie wspólnotowego wymiarusprawiedliwoœci. O ile nadrzêdny charakterwyroków SN nie pozostawia w¹tpliwoœci27,o tyle w wypadku Trybuna³u sytuacja jestbardziej skomplikowana. Teoretycznie bowiem w systemiewspólnotowym nie obowi¹zuje zasada stare
decisis et quieta non movere, znanaz opartej na precedensach kultury prawnej
common law. Funkcja sprawowana przezTrybuna³ na podstawie art. 234 (w obrêbiektórej wydano wszystkie omawiane przezemnie prze³omowe wyroki) przyczyni³a siêwszak¿e do nadania orzecznictwu ETScharakteru precedensowego. Z zasadyorzeczenie Trybuna³u wi¹¿e tylko stronyi tylko w odniesieniu do danej sprawy.Precedensowe rozstrzygniêcie nast¹pi³ow sprawie C-28/62 Da Costa en Schaabe,w której zarówno stan faktyczny, jak i pyta-nie prejudycjalne, by³y identyczne jakw s³ynnej sprawie Van Gend en Loos.Sprawa Da Costa ilustruje stwierdzenie,¿e nie zawsze potrzebne jest odwo³anie doLuksemburga. ETS stwierdzi³ bowiem,i¿ jeœli materialnie identyczna sprawazosta³a przezeñ rozstrzygniêta wczeœniej(zasada acté éclairé), s¹d krajowy zacho-wuje wprawdzie swoje uprawnienie do

skierowania pytania, lecz w takim przypad-ku wniosek powinien podnosiæ nowe argu-menty lub kwestie. Jeœli tego nie zawiera,ETS wyda orzeczenie, ale powtórzy w nimjedynie tezy z poprzedniego orzeczenia.Kolejny krok uczyni³ ETS w sprawieC-283/81 CILFIT stwierdzaj¹c, ¿e s¹dkrajowy nie ma obowi¹zku zwracania siêz pytaniem tak¿e wtedy, gdy kwestia prawnazosta³a ju¿ rozstrzygniêta, nawet w innymrodzaju postêpowania i nawet jeœli kwestie,o które chodzi, nie s¹ zupe³nie identyczne.W tym samym orzeczeniu ETS zwolni³ s¹dykrajowe z obowi¹zku wystosowania pytaniaw sprawach niebudz¹cych w¹tpliwoœci –zgodnie z zasad¹ clara non sunt interpreta-
nda s¹d krajowy nie musi wystêpowaæz pytaniem prejudycjalnym, jeœli znaczenieprzepisu prawa wspólnotowego jest oczy-wiste i nie budzi ¿adnych w¹tpliwoœci(doktryna acte clair). Wyrok w sprawieCILFIT zachêca s¹dy krajowe do korzy-stania z poprzednich orzeczeñ ETS. W tensposób orzeczenia Trybuna³u zaczynaj¹wywieraæ skutki wielostronne, a samainstytucja zajmuje miejsce ponad s¹damikrajowymi. ETS zawdziêcza ten efektwielkiemu autorytetowi, jaki zdo³a³y naprzestrzeni kilkudziesiêciu lat zdobyæ jegoorzeczenia, a tak¿e umiejêtnemu postêpo-waniu z s¹dami krajowymi, tj. poczynionymiustêpstwami, wzmacniaj¹cymi rolê s¹dówkrajowych w systemie prawa wspólnoto-wego.
Konkluzja

Nale¿y stwierdziæ, i¿ pomimo faktu,¿e obie instytucje zdoby³y w³adzê i wypraco-wa³y siln¹ pozycjê, procesy owe dokona³ysiê dziêki ro¿nym okolicznoœciom zachodz¹-cym w odmiennym otoczeniu instytucjo-nalnym.Nie znaczy to jednak, ¿e niemo¿liwejest wskazanie pewnego wspólnegozespo³u czynników warunkuj¹cych auto-

26 Por. P. Mik³aszewicz, op. cit. s. 29.
27 Wprawdzie stwierdzaj¹ce niezgodnoœæ z Konstytucj¹ danego przepisu orzeczenia SN maj¹ charakter

deklaratoryjny i formalnie obowi¹zuj¹ inter partes, orzeczenia przybieraj¹ jednak postaæ powszechnie
obowi¹zuj¹cego precedensu, a próby ich zmiany (np. poprzez stosowanie tzw. distinguishig) s¹ rzadkie.

Co mówi prawo?
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kreacjê s¹dowej pozycji, a wystêpuj¹cychw obu omawianych przypadkach.Poza oczywistym wymogiem zapew-nienia pe³nej niezale¿noœci sêdziowskiej,istotnym czynnikiem sprzyjaj¹cym prawo-twórczej dzia³alnoœci s¹dów s¹ donios³e,dynamiczne zmiany w otoczeniu spo³ecz-nym (kryterium to bez w¹tpienia spe³niaj¹procesy powstania zarówno Federacji,jak i Wspólnoty), wobec których statycznysystem prawny o charakterze definitywnymi zamkniêtym, oparty wy³¹cznie na tekstowejkoncepcji prawa, nie mo¿e reagowaæ efek-tywnie i elastycznie. Je¿eli prawodawcy nienad¹¿aj¹ za nag³ymi i g³êbokimi trans-formacjami spo³eczno-politycznymi lubekonomicznymi, a normy dawnego prawanie przystaj¹ do sytuacji, jaka wytworzy³a siêw nastêpstwie przemian (np. hamuj¹c obrótgospodarczy), kluczowa rola w dosto-sowaniu litery prawa do realiów ¿yciaprzypada s¹dom, które czyni¹ to, dokonuj¹cwyk³adni (nierzadko wykraczaj¹cej dalekopoza literaln¹ interpretacjê) obowi¹zuj¹cychtekstów normatywnych.Kolejn¹ cech¹ warunkuj¹c¹ wzmoc-nienie pozycji s¹dów jest pewien okreœlonystan œwiadomoœci orzekaj¹cych w nichsêdziów, posiadaj¹cych quantum niezbê-dnych cech intelektualnych: wiedzy,wyobraŸni i inwencji; wymown¹ kwinte-sencj¹, ukazuj¹c¹ potrzebê finezyjnej,

uwzglêdniaj¹cej szeroki kontekst systemo-wy interpretacji i podsumowuj¹c¹ prowa-dzone w niniejszym tekœcie rozwa¿ania,mog¹ byæ s³owa wybitnego polskiegoznawcy prawa miêdzynarodowego i konsty-tucyjnego, prof. Wac³awa Komarnickiego,wypowiedziane podczas wyk³adu wyg³o-szonego na Uniwersytecie St. Andrew23 marca 1942 r., zachowuj¹ce jednakponadczasow¹ aktualnoœæ: ,,Chc¹c rozu-mieæ prawo, chc¹c wnikn¹æ w jego ducha,trzeba znaæ i rozumieæ spo³eczeñstwo,którego ¿yciem ma prawo to rz¹dziæ, znaæwarunki, w których ¿yje ono. Musi wiêcprawnik uwzglêdniaæ zarówno pod³o¿ehistoryczne, psychologiczne, moralne,ekonomiczne danego œrodowiska. Musirozumieæ tendencje rozwojowe. Wtedybêdzie on tworzy³ lub stosowa³ prawoœwiadomie, nie bezdusznie, wyjdzie pozarutynê, nie bêdzie hamowa³ ¿ycia, leczzaspokaja³ wysuwane przez nie postulaty”28.Historia SN i ETS ukazuje, i¿ przy-padkach obu instytucji wyst¹pi³y opisanepowy¿ej uwarunkowania, które, umo¿li-wiaj¹c dokonywanie wyk³adni funkcjonalnejw konkretnych przypadkach, summa sum-
marum przyczyni³y siê do daleko id¹cychprzeobra¿eñ spo³ecznych, wzmacniaj¹cprzy tym wydatnie tak¿e pozycjês¹downiczych instytucji.*

28 Cyt. za wyst¹pieniem Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego Prof. Marka Safjana wyg³oszonym
3 marca 2003 roku podczas uroczystoœci zorganizowanej przez redakcjê “Rzeczpospolitej” z okazji
og³oszenia rankingu kancelarii prawniczych, tekst dostêpny na www.trybuna³.gov.pl

* Niniejszy tekst jest efektem pracy badawczej prowadzonej w ramach organizowanego przez Collegium
Invisibile programu ,,Pierwszy Tutor”. Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ mojemu naukowemu
opiekunowi, panu magistrowi Przemys³awowi Mik³aszewiczowi, za wnikliwe uwagi i cenne rady, udzielone
zarówno w trakcie pisania pracy, jak i podczas trwania ca³ego tutorialu.


