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PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W DNIU 11 MARCA 2022 R.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji dr hab. 
Zbigniew Kuniewicz, prof. US, który po otwarciu posiedzenia powitał członków Rady 
Naukowej Wydziału oraz osoby uczestniczące oraz poinformował, że posiedzenie poświęcone 
jest publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Jana Tadeusza Uniejewskiego pt. 
„Po stępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym jako forma realizacji interesu publicznego". 
Przewodniczący przedstawił i powitał Recenzentów pracy: prof. dr hab. Piotra Tuleję 
(Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. UW dr. hab. Wojciecha Brzozowskiego (Uniwersytet 
Warszawski). Następnie Przewodniczący poinformował, że Promotorem rozprawy doktorskiej 
jest dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US.

Część JAWNA

Przewodniczący przedstawił sylwetkę Doktoranta wskazując, że mgr Jan Tadeusz Uniejewski 
jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji US. Obronił pracę magisterską w 2014 r. 
Jednocześnie jest absolwentem studiów III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji US. 
W międzyczasie odbył aplikację radcowską, złożył wymagane egzaminy zawodowe. Od 2018 
r. prowadzi własną kancelarię radcowską. Jednocześnie ma dorobek publikacyjny, jest autorem 
2 i współautorem 6 artykułów w czasopismach naukowych, jednocześnie współautorem 
rozdziałów w 3 opracowaniach monograficznych. Kilka tekstów oczekuje na publikację. Rada 
Naukowa Wydziału Prawa i Administracji US na posiedzeniu w grudniu 2021 r. podjęła 
uchwałę, w której przyjęła rozprawę doktorską mgra Jana Tadeusza Uniejewskiego i dopuściła 
ją do publicznej obrony.

Przewodniczący poprosił Doktoranta o przedstawienie głównych tez rozprawy doktorskiej.

Głos zabrał mgr Jan Tadeusz Uniejewski i wygłosił autoreferat, który stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

Głos zabrał Przewodniczący, który poprosił członków Rady Naukowej o potwierdzenie 
obecności w systemie Rada24 pprzed przystąpieniem do dalszej części obrad, a następnie 
stwierdził ąuorum. Następnie Przewodniczący poprosił Recenzentów o syntetyczne 
przedstawienie ocen rozprawy doktorskiej mgra Jana Tadeusza Uniejewskiego.

Głos zabrał Recenzent prof. dr hab. Piotr Tuleja, który podziękował za powierzenie 
obowiązków recenzenta w te rozprawie. Wyraził swoje zadowolenie ze sposobności 
wystąpienia na obronie. Zaznaczył, że w swojej wypowiedzi ustnej wypunktuje zagadnienia
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podstawowe. Podstawowe tezy, założenia rozprawy zasługują na ocenę pozytywną. Uznał, że 
to ciekawy pomysł na to, aby analizować postępowanie przed Trybunałem. Recenzent zwrócił 
uwagę na już (w dniu obrony) historyczny charakter rozprawy, ale tego nie należy brać pod 
uwagę. Pomysł na to, aby analizować postępowanie przez Trybunałem z punktu widzenia 
interesu publicznego jako pewne kategorii normatywne Recenzent uznał za bardzo ciekawy 
i oryginalny w odniesieniu do prawa konstytucyjnego. W opinii Recenzenta, tezy podstawowe, 
wyjściowe Doktoranta dobrze rokują dla całej pracy. Te dwie tezy stanowiące o tym, że nakaz 
realizacji interesu publicznego w postępowaniu przed Trybunałem stanowi jedną z zasad 
postępowania oraz, że to pojęcie należy rozmieć jako pewien zbiór zasad i wartości. W opinii 
Recenzenta praca ma prawidłową strukturę. Natomiast jeśli chodzi o kwestie generalne, czyli 
podstawową część pracy, którą autor poświecił pojęciu interesu publicznego, to Recenzent w 
te części ocenia pracę wysoko, chociaż ma dwie wątpliwości. Po pierwsze, w opinii Recenzenta 
trudno jest analizować w polskiej kulturze prawnej pojęcie interesu publicznego w oparciu o 
prawo konstytucyjne, począwszy od konstytucji marcowej. Polskie prawo konstytucyjne 
niespecjalnie zajmowało się tą kategorią - ani przed II wojną światową, ani w okresie PRL-u, 
ani po wojnie. Recenzent poddaje pod przemyślenie, na ile to pojęcie na gruncie konstytucji 
należałoby traktować jako pojęcie zastane, ukształtowane głównie w prawie administracyjnym. 
Z tego punktu widzenia Recenzent wyraził swój niedosyt rozważań. Natomiast drugie 
zastrzeżenie Recenzent podniósł w odniesieniu do tego, że definiowanie zasady interesu 
publicznego jest niejasne dla Recenzenta. Czy to zasada normatywna, czy zasada-norma to jest 
to samo, co klauzula generalna? Jak to pojęcie, że to zasada normatywna ma się do 
stwierdzenia, że ten interes składa się ze zbioru wartości konstytucyjnych, przede wszystkim 
umieszczonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z 1997 r. Przy czym Recenzent zdaje sobie 
sprawę z tego, że autor wkracza na pola niezagospodarowane. Z tego punktu widzenia 
Recenzent uważa, że całość wywodów poświęconych interesowi publicznemu jest pewną 
wartością dodaną jeżeli chodzi o doktrynalny wkład w rozwój prawa konstytucyjnego. Jeżeli 
chodzi o analizę instytucji szczegółowych, odpowiedź na pytanie o to, czy interes publiczny 
jako zasada postępowania przed Trybunałem jest przez niego realizowany, w jaki sposób akie 
to ma skutki, jakie ewentualnie wnioski de lege ferenda należy wyciągać, to podstawowa ocena 
recenzenta jest taka, że autor bardzo solidnie przeanalizował różnego rodzaju rozwiązania 
ustawowe, które na przestrzeni lat kształtowały postępowanie przed Trybunałem 
Konstytucyjnym. Doktorant starał się w tym kontekście odpowiedzieć na to pytanie. Pewien 
niedosyt w tej analizie odczuwa Recenzent z dwóch powodów. Po pierwsze, w opinii 
Recenzenta taka analiza powinna jednak w większym stopniu odnosić się do odpowiedzi na 
pytanie, jak zmieniały się funkcje Trybunału Konstytucyjnego od 1985 r. do 2015 r.? Czy to 
wpływało na zmiany charakteru samego postępowania, poszczególnych instytucji, a w 
konsekwencji też interesu publicznego? To pierwsza kwestia. Druga jest taka, że na tle 
poszczególnych instytucji prawnych, które autor analizuje, występowało wiele problemów 
praktycznych, które w ocenie Recenzenta, warto byłoby podnieść. Natomiast Recenzent jest 
świadomy tego, że aby tego dokonać, potrzebna jest dobra znajomość praktyki trybunalskiej.
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Sama lektura przepisu tutaj nie wystarczy (np. kwestia umorzeń postępowania, warunków 
wydawania postanowień tymczasowych, wiele różnych kontrowersyjnych zagadnień). Jak 
podkreślił Recenzent, to wymagałoby szerszej analizy praktyki i trudno byłoby takiej analizy 
od autora wymagać. W odniesieniu do wniosków końcowych, Recenzent zgadza się z 
większością z nich. Zostały one z punktu widzenia całości pracy sformułowane poprawnie jako 
końcowa konkluzja. Recenzent wyraził swoje zastrzeżenie i niedosyt co do wniosków 
końcowych. Odpowiedź na pytanie, czy i w jakim zakresie interes publiczny jest realizowany 
w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wymagałaby odpowiedzi na pytanie, czy 
to postępowanie ma prawidłowo określone podstawy konstytucyjne? Nie tylko ustawowe, te 
wnioski szczegółowe, które w autoreferacie autor szczegółowo prezentował na końcu, ale czy 
te zasady, które są bądź to wprost wyrażone np. w art. 79 Konstytucji RP z 1997 r., bądź 
wyprowadzane przez Trybunał Konstytucyjny z art. 2 Konstytucji RP z 1997 r. czy art. 188 
czy art. 190 Konstytucji. Czy te zasady konstytucyjne dają podstawy do prawidłowej realizacji 
interesu publicznego? Tego Recenzentowi zabrakło zarówno w pracy, jak i wystąpieniu autora. 
Recenzent chciałby zapytać o to Doktoranta. Końcowa konkluzja Recenzenta jest taka, że 
przedłożona rozprawa doktorska spełnia wymagania określone w art. 187 ust. 1 ust 2 ustawy - 
Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności rozprawa ta prezentuje ogólną wiedzę 
teoretyczną kandydata w dyscyplinie prawo (nauki społeczne) oraz umiejętność samodzielnego 
prowadzenia pracy naukowej. Recenzent zaznaczył, że w swoim wystąpieniu pominął 
zagadnienia które, w jego uznaniu, zostały prawidłowo w pracy sformułowane i które w 
pisemnej recenzji zostały opisane.
Recenzent sformułował pod adresem Doktoranta trzy pytania:

1. Czy jeżeli przyjąć rozumienie interesu publicznego jako zasady normatywnej, czy 
zdaniem Doktoranta ta zasada jest elementem ważenia zasad czy jedną z zasad, która 
podlega ważeniu? Czy jest ona dyrektywą interpretacyjną, stosowaną do wszystkich 
innych zasad podlegających ważeniu i ustalamy wynik tego ważenia? Czy też zasada w 
ujęciu normatywnym jest rezultatem tego ważenia? Recenzent podkreślił, że nie ma 
jasności co do tego po lekturze pracy.

2. Drugie pytanie dotyczyłoby tezy Doktoranta, że interes publiczny jest lepiej 
realizowany w tych modelach sądowej konstytucyjności prawa, które mają charakter 
abstrakcyjny a nie tam, gdzie jest ta kontrola konkretna czy wręcz judicial review. 
Recenzent nie zgadza się z tym założeniem, ponieważ uważa, że przyjęcie w Polsce 
modelu, w którym - w szczególności przy skardze konstytucyjnej, w które trybunał nie 
bada aktów stosowania prawa, orzeczeń sądów, powoduje, że trybunał nie może 
wypowiadać się na temat tego, jak realizować wiele wartości konstytucyjnych na etapie 
stosowania prawa i w zasadzie nie ma żadnego organu, który w sposób generalny 
wypowiadałby się na ten temat, jak konstytucyjnie należałoby pewne podstawowe 
zasady stosowania prawa rozumieć. Innymi słowy, Recenzent postawiłby tezę odwrotną 
- dla mnie możliwość realizowania interesu publicznego jest szersza wtedy, kiedy 
mamy możliwość sądowej kontroli aktów stosowania prawa.
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3. Autor stawia taką tezę, że sposób realizacji interesu publicznego w postępowaniu przed 
Trybunałem Konstytucyjnym jest w miarę jednorodny na przestrzeni lat. Recenzent 
abstrahuje od ostatniego okresu. W opinii recenzenta nie jest to teza dobrze 
udowodniona. Zdaniem Recenzenta sposób realizacji interesu publicznego zmieniał się 
nawet wtedy, kiedy instytucje procesowe, które autor analizuje były podobnie 
realizowane. Zmiana ta polegała na tym, że na gruncie ustawy z 1985 r. Trybunał był w 
zasadzie organem ochrony prawa z bardzo wąskimi kompetencjami i nawet takie 
instytucje, jak wstępna kontrola wniosków były inaczej realizowane, niż to miało 
miejsce później. Po 1989 r. Trybunał Konstytucyjny stał się negatywnym ustawodawcą, 
który miał za zadanie chronić przede wszystkim całość porządku konstytucyjnego 
poprzez hierarchiczną kontrole norm. Po 1997 r., zdaniem recenzenta, trybunał stał się 
strażnikiem Konstytucji i hierarchiczna kontrola norm stała się tylko narzędziem jego 
działania, a podstawowym celem była ochrona obiektywnego porządku wartości, jaki z 
Konstytucji wynika. To rzutowało na bardzo wiele instytucji procesowych, które 
zmieniały się. autor trochę o tym wspomniał, mówiąc o zróżnicowanej formule 
wyroków. Innymi słowy, teza Recenzenta (odwrotnie niż autora) jest taka, że realizacja 
interesu publicznego przez Trybunał Konstytucyjny zależała przede wszystkim od 
funkcji, jakie on realizował a nie od treści przepisów, które miały dosyć jednorodny 
kształt na gruncie ustawy z 1985 r., 1997 r. i 2015 r. Recenzent chciałby,’ aby autor 
spróbował obronić swoją tezę o jednorodności realizowanie interesu publicznego w 
postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Na tym Recenzent skończył swoją 
wypowiedź.

Przewodniczący podziękował za wypowiedź i poprosił Recenzenta prof. UW dr. hab. 
Wojciecha Brzozowskiego o przedstawienie istotnych punktów recenzji rozprawy doktorskiej 
mgra Jana Tadeusza Uniejewskiego.

Recenzentprof. UW dr. hab. Wojciech Brzozowski podziękował za zaufanie i powierzenie roli 
recenzenta w przewodzie doktorskim. Recenzent podtrzymał swoją pozytywną ocenę pracy i 
przekonanie, że ta rozprawa spełnia ustawowe warunki wymagane od rozpraw doktorskich. 
Recenzent zapowiedział, że powie, z czego wynika jego pozytywna ocena recenzowane pracy 
oraz co budzi pewne zastrzeżenia Recenzenta. Recenzent uznał, że na pochwałę zasługuje 
wybór tematu - bardzo ambitnego i w takiej formie niezrealizowanego dotychczas całościowo 
w polskiej literaturze. Spotykają się rozważania na tle pojęcia interesu publicznego i 
zagadnienia prawa konstytucyjnego procesowego. Pojęcie interesu publicznego w prawie 
konstytucyjnym i sposób jego rozumienia na tle kontroli konstytucyjności to jest ogromny 
kompleks zagadnień, na ogół analizowanych wycinkowo, np. w odniesieniu do konkretne 
postaci interesu publicznego, uzasadniające ograniczenie praw i wolności na tle jednej z 
przesłanek z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z 1997 r. Oczywiście są prace teoretyczne na ten
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temat, także z zakresu prawa administracyjnego i teorii prawa, ale przyjmują one nieco 
odmienną optykę niż konstytucyjna, poza tym część z nich powstała już dawno temu, w innych 
warunkach ustrojowych i wymagałaby dzisiaj gruntownej aktualizacji. Zdaniem Recenzenta, 
Doktorant poniekąd dokonuje takiej „aktualizacji”, jednocześnie podkreślając, iż recenzowana 
rozprawa jest przedsięwzięciem samodzielnym, całościowym, opartym na całkiem nowej i 
szerokiej bazie źródłowej. Z kolei zagadnienia prawa konstytucyjnego procesowego (bo te 
subdziedziny dotyczy „jądro pracy” - rozdział od 6 do 8) miały swój niezbyt długi okres 
rozkwitu jeszcze klika, kilkanaście lat temu, kiedy funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego 
było oczywistym punktem odniesienia dla większości konstytucjonalistów i wtedy to zaczęło 
powstawać coraz więcej prac poświęconych nie tylko materialnym standardom konstytucyjnym 
ustalanym przez Trybunał w dane dziedzinie, ale też samemu postępowaniu sądowo- 
konstytucyjnemu, czyli rolom uczestników postępowania, konstrukcjom stosowanym w tym 
postępowaniu, wyrokom i ich skutkom, podstawom umorzeń itd. To źródełko „wyschło" kilka 
lat temu, pod wpływem autodegradacji Trybunału Konstytucyjnego w systemie władzy 
państwowej czy oddania się na służbę władzy politycznej i utraty autorytetu. Do tego dołożyły 
się znane powszechnie problemy z prawidłowością obsady składu. Być może dlatego dzisiaj w 
polskich bibliotekach prawniczych nie znajdziemy na półkach podręczników do prawa 
konstytucyjnego procesowego, które w niektórych krajach bywa nauczane wręcz jako osobny 
kurs na studiach prawniczych. Recenzent zaznaczył, że Doktorant podejmuje systematyczny 
namysł nad postępowaniem sądowo-konstytucyjnym w sposób, który być może w „lepszych 
czasach” ułatwi dynamiczny rozwój prawa konstytucyjnego procesowego. W opinii 
Recenzenta, wywód w pracy jest prowadzony w sposób na ogół zdyscyplinowany 
metodologicznie. Zwłaszcza na duże uznanie Recenzenta zasłużyła konstrukcja wstępu, mimo 
pewnych drobnych uwag krytycznych co do sposobu określenia celu badawczego. Recenzent 
docenił szerokie wykorzystanie w rozprawie metody prawno-porównawczej (realne, a nie tylko 
omamentacyjne). Lektury dotyczące obcych sądów konstytucyjnych zostały solidnie 
przepracowane. Autor nie formułuje nieprzemyślanych projektów naprawy świata, może za 
wyjątkiem postulatu powołania odrębnego organu do wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych 
i pytań prawnych w składzie trochę przypominjącym PKW, trochę sędziów TK, SN, NSA. To 
science fiction, czy legał i politicalfiction. Lecz na tle pracy to wyjątek. Praca została napisana 
starannie, z zachowaniem kanonu stylu naukowego, poprawnym językiem prawniczym. Z 
uwagi na objętość, musiało znaleźć się w niej trochę usterek, zwłaszcza w wersji 
dokumentacyjnej, lecz stosowne uwagi na ten temat zostały zamieszczone w pisemnej recenzji. 
Zdaniem Recenzenta, recenzowana praca stanowi w gruncie rzeczy dwie rozprawy w jednym, 
bardzo grubym tomie.
Jak zauważył Recenzent, pojęcie interesu publicznego w postępowaniu sądowo- 
konstytucyjnym można rozumieć co najmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, można je 
rozumieć jako zapewnienie nadrzędności Konstytucji i w tym znaczeniu prawidłowe 
postępowanie przed Trybunałem, w tym ujęciu modelowym a nie dzisiejszym, zawsze służy 
realizacji interesu publicznego. Innymi słowy, podmioty, które inicjują to postępowanie, mogą
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kierować się interesem partykularnym, ale ostatecznie wyzwalają pewien mechanizm 
ustrojowy, który służy interesowi publicznemu. Po drugie, można też rozumieć to pojęcie jako 
pewien zbiór podlegających ważeniu przed Trybunałem, uzasadniających ograniczenie 
konstytucyjnych wolności i praw. Chodzi o wartości takie, jak: zabezpieczenie przed 
nadużyciami w korzystaniu ze środków pomocy społecznej, ochrona interesu fiskalnego 
państwa, bezpieczeństwo aktów urzędowych, ochrona zabytków itd. W tym drugim znaczeniu 
interes publiczny czasem wygrywa a czasem musi ustąpić, gdy okaże się, że nie stanowi 
proporcjonalnego uzasadnienia dla ograniczenia praw i wolności. Recenzowana rozprawa 
dotyczy jednego i drugiego, przy czym tych dwóch wątków od siebie nie oddziela. W efekcie 
pierwszych 5 rozdziałów dotyczy interesu publicznego w znaczeniu drugim, czyli wszystkich 
wartości wykierowanych z klauzul generalnych: porządku publicznego, moralności publicznej. 
Kolejne 3 rozdziały dotyczą rozumienia interesu publicznego jako zapewnienia nadrzędności 
Konstytucji. Jedna i druga część jest kompetentnie napisana, ciekawa, może druga bardziej, bo 
pierwsza momentami popada w encyklopedyzm. Natomiast dialog między tymi dwoma 
częściami jest nikły. To są w istocie dwie samodzielne rozprawy. Jednak ostatecznie Recenzent 
nie czyni Doktorantowi z tego zarzutu. Recenzent podkreślił zacięcie teoretyczne Doktoranta, 
jednocześnie wyraża zdziwienie, że nie oddziela od siebie tych zagadnień. W tym sensie 
Recenzent przyłącza się do pierwszego pytania sformułowanego przez recenzenta prof. dr hab. 
Piotra Tuleję. Ostateczna ocena pracy Recenzenta jest bardzo pochlebna. Recenzent 
wzmiankował, że w recenzji pracy sformułował ostrożny wniosek o jej wyróżnienie, który 
podtrzymuje. Uzasadnienie wniosku jest dwojakie. Po pierwsze, przemawia za tym ogromny 
nakład pracy uwidoczniony w bogactwie wątków i obfitości bazy źródłowej. Po drugie, 
swoboda w poruszaniu się w dogmatyce prawa konstytucyjnego i nie tylko. Recenzent 
sformułował pod adresem Doktoranta 2 pytania o kwestie, które w pracy zostały potraktowane 
w sposób skłaniający do dyskusji.

1. Jak Doktorant postrzega (z perspektywy dążenia do ochrony interesu publicznego 
rozumianego jako zapewnienie nadrzędności norm konstytucyjnych) znaczenie 
i funkcje zasady falsa demonstratio non nocet w postępowaniu przez TK?

2. Jaki wpływ na zdolność Trybunału do ochrony interesu publicznego (nadal w tym 
samym znaczeniu) ma trybunalski regulamin? Czy ostatnie lata dostarczają materiału 
do przemyśleń w kwestii zależności między tym regulaminem a efektywnością kontroli 
konstytucyjności?

Głos zabrał Przewodniczący, który podziękował Recenzentom i otworzył dyskusję, a także 
przypomniał, że pytania Doktorantowi może zadawać każda osoba obecna na posiedzeniu 
Rady.

Głos zabrał dr hab. Mariusz Nawrocki, prof. US, który sformułował pytanie, nakreślając 
zalążek do dyskusji. Zgodnie z art. 8 Konstytucji RP z 1997 r. (ust. 1: „Konstytucja jest
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najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”), art. 9 („Rzeczpospolita Polska przestrzega 
wiążącego ją prawa międzynarodowego”) wespół z art. 91 (ust. 1. „Ratyfikowana umowa 
międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi 
część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie 
jest uzależnione od wydania ustawy”, ust. 2: „Umowa międzynarodowa ratyfikowana za 
uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da 
się pogodzić z umową”, ust. 3.: „Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską 
umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest 
stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami”). Ponadto 
występuje klincz pomiędzy trybunałami - naszym, krajowym a europejskimi. W odniesieniu 
do zacytowanych przepisów Konstytucji, dr hab. Mariusz Nawrocki, prof. US sformułował 
pytanie o to, co w takiej sytuacji mają począć organy państwa? Orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego są publikowane w Dzienniku Ustaw, zatem są w jakiś sposób elementem 
systemu prawnego. W sytuacji ewidentnej sprzeczności orzeczeń kwestii wymiaru 
sprawiedliwości, to jak zachować się: czy zgodnie z art. 8 Konstytucji, uznać, że Konstytucja 
RP jest prawem najwyższym, czy też zgodnie z art. 9 i 91 Konstytucji RP, uznać, iż wiąże nas 
prawo międzynarodowe, w tym orzecznictwo TSUE czy ETPCz. Czy doktorant widzi 
rozwiązanie tego problemu w oparciu o przepisy Konstytucji ? Czy też musi wydarzyć się 
ingerencja w nasz porządek prawny czy w unijny czy inny porządek prawny, która miałaby ten 
problem rozwiązać ?

Głos zabrał dr hab. Pasąuale Policastro, prof. US. Pan Profesor dostrzegł problemy 
konstytucyjnoprawne sformułowane przez Recenzentów w toku obrony, jak np. funkcje 
sądownictwa konstytucyjnego. Ponadto, występują zagadnienia prawno-porównawcze w 
odniesieniu do procedur kontroli konstytucyjności, co też zostało podkreślone przez prof. UW 
dr hab. Wojciecha Brzozowskiego. Pan dr hab. Pasąuale Policastro, prof. US sformułował pod 
adresem Doktoranta pytanie o następującej treści: „ w sytuacji konfliktu między interesem 
publicznym a prawem podstawowym czy ocena przewagi interesu publicznego może być 
dokonana w ten sam sposób w polskim prawie konstytucyjnym i w prawie Unii Europejskiej? 
Czy teoria nadrzędnego interesu publicznego i w jakim stopniu może być elementem 
uwarunkowującym normatywną moc podstawowych praw?

Głos zabrała dr Ewa Milczarek, która sformułowała pod adresem Doktoranta dwa pytania.
1. Czym jest koncepcja demokracji zdolnej do obrony, o które Doktorant wspomina 

w swojej rozprawie i jakie ma ona oblicza we współczesnych konstytucjach państw 
demokratycznych?

2. Jak Doktorant ocenia zagadnienie możliwej odpowiedzialności Prezydenta Federacji 
Rosyjskiej za inwazję na Ukrainę na gruncie prawa międzynarodowego?
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Głos zabrała dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, która sformułowała pytanie: 
„Ustawodawca postanowił rozwiązać wszystkie swoje problemy szczegółowe, proceduralne 
takim generalnym odesłaniem, że odpowiednio stosuje się w postępowaniu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Czy to rzeczywiście rozwiązuje 
wszystkie problemy, a jeśli nie - to dlaczego ? W jakim zakresie dostrzega Doktorant najwięcej 
problematyczności te koncepcji?”.

Głos zabrała dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US - Dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, która wyraziła swój entuzjazm spowodowany 
współczesnym zainteresowaniem prawem międzynarodowym, choć napawa przykrością, że 
w tak tragicznych okolicznościach. Właśnie to stanowiło asumpt do zadania Doktorantowi 
pytania. Pani Profesor wyraziła swoje zadowolenie z uwag formułowanych przez Doktoranta 
w kontekście europejskiego porządku prawnego, porządku prawnego Unii Europejskiej. Pani 
Profesor poprosiła o ocenę z perspektywy polskiego systemu prawa wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 10.03.2022 r. w sprawie K 7/21 (w wyroku tym TK orzekł że art. 6 ust. 
1 zdanie pierwsze Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) jest niezgodny 
z Konstytucją RP w zakresie, w jakim stanowił podstawę do wydania przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka (ETPC) kilku wyroków przeciwko Polsce w latach 2021-2022. 
Chodzi o wyroki stwierdzające naruszanie przez Polskę prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia 
sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą w wyniku wprowadzenia i 
stosowania różnych przepisów dotyczących ustroju sądownictwa. Według Trybunału 
Konstytucyjnego, skutkiem jego wyroku jest usunięcie z systemu prawnego Polski norm, które 
sam wyinterpretował z art. 6 EKPC, a także wskazanych wyroków ETPC - dopisek R.Z.). Przy 
czym Pani Profesor poprosiła Doktoranta o odniesienie się dwuaspektowe -z perspektywy 
sensu stricto, czyli relacji pomiędzy krajowym porządkiem a porządkiem prawnym Rady 
Europy, ale też w perspektywie sensu laro, gdyby gdzieś w tle wybrzmiało, łącząc to z 
odniesieniami Doktoranta do prawa europejskiego, do prawa unijnego, czyli tych 
wcześniejszych rozstrzygnięć dotyczących uznania za nieważne stosownych postanowień 
Traktatu Lizbońskiego (w których chodziło o jurysdykcję TSUE) i w kontekście ogólnych 
zasad prawa unijnego. Pani Profesor poprosiła Doktoranta o odniesienie się do wyroku TK 
z 10.03.2022 r. z perspektywy węższej i szerszej.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący udzielił głosu Doktorantowi i poprosił 
o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Głos zabrał Doktorant i udzielił odpowiedzi na zadane pytania:
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Odpowiedź na pytanie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, prof. US :

W regulacjach konstytucyjno-procesowych standardem jest, że w sprawach nieuregulowanych 
znajdują zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Obecnie odesłanie to 
konstytuuje art. 36 ustawy o postępowaniu przed trybunałem Konstytucyjnym (art. 36 ustawy 
z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, Dz. U. 2016 r. poz. 2072: „w zakresie nieuregulowanym w ustawie do 
postępowania przed Trybunałem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego” - dopisek R.Z.). Badania prawno-porównawcze 
wskazują, że jest to standard we wszystkich krajach, w których obowiązuje kelsenowski model 
kontroli konstytucyjności prawa. Sprawia sporo trudności tak sformułowane odesłanie 
generalne, z dwóch powodów. Po pierwsze, z przepisów, które zawierają to odesłanie wynika, 
że przepisy k.p.c. należy stosować, kiedy ustawa lub inna ustawa regulująca tryb postępowania 
konstytucyjnego danego zagadnienia nie reguluje. Po drugie, należy je stosować 
„odpowiednio”. Sprowadza się to w konsekwencji do tego, że im większa, bardziej 
rozbudowana regulacja toku postępowania przed Trybunałem, tym węższa powinna być 
możliwość odesłania do przepisów k.p.c. Natomiast co do sformułowania „odpowiednio” 
powstaje taka sytuacja, że część przepisów k.p.c. będzie miała zastosowanie wprost do 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, część nie będzie nigdy miała zastosowania, 
a jeszcze pozostała część będzie musiała zostać zmodyfikowana, żeby je zastosować. 
Kryterium odmowy zastosowania przepisów k.p.c. i modyfikacji na potrzeby postępowania 
przed trybunałem Konstytucyjnym jest dwuskładnikowe. Po pierwsze, charakter samego 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Po drugie, cechy postępowań w zakresie 
poszczególnych kompetencji. Ustawodawca przewidział dodatkowe ograniczenie wysłowione 
wprost w przepisach, a mianowicie w ramach kompetencji dotyczącej kontroli 
konstytucyjności celów lub działań partii politycznych nakazał TK, oprócz posiłkowego 
stosowania k.p.c. stosować również przepisy postępowania karnego w wąskim zakresie co do 
oceny zeznań świadków, biegłych i ujawnienia dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia 
sprawy.

Głos zabrała dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, która podziękowała doktorantowi 
za wyczerpującą odpowiedź na swoje pytanie.

Odpowiedź na pytanie dr Ewy Milczarek:

1. Demokracja zdolna do obrony. Jeden z najbardziej znanych XX-wiecznych 
pozytywistów, Hans Kelsen, uważał, że jeżeli chcemy być konsekwentnymi 
zwolennikami demokracji, to musimy pogodzić się z tym, że jako demokraci 
powinniśmy również przyznawać, nie ograniczać wolności słowa, dopuszczać do głosu
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krytykujących tę formę ustrojową i powinniśmy liczyć się z tym, że ich rozwój, 
popularność może w finalnym efekcie doprowadzić do upadku systemu 
demokratycznego. Z tym poglądem nie zgodził się Karl Loewenstein, który uznał, że 
właśnie jest inaczej. W imię ochrony demokracji należy ograniczać niektóre zasady 
fundamentalne, ażeby nie doszło do ich wypaczeń. W odwołaniu do tej koncepcji, którą 
przedstawił w dwóch artykułach opublikowanych w Stanach Zjednoczonych, w oparciu 
o ten dorobek naukowy, uczestnicy postępowania przygotowawczego do uchwalenia 
konstytucji RFN, w której ta zasada została najszerzej omówiona, uznali, że w całym 
porządku konstytucyjnym należy wprowadzić ograniczenia, które pozwolą 
demokratycznemu systemowi obronić się przed tym, że ktoś zechce wykorzystać 
gwarantowane przez demokrację uprawnienia do walki z nią. W ten sposób 
wprowadzono do niemieckiego porządku konstytucyjnego cztery bardzo 
charakterystyczne i sporadycznie spotykane w systemach ustrojowych rozwiązania. Po 
pierwsze, możliwość delegalizacji funkcjonowania partii politycznych, jeżeli ich 
działania lub cele zmierzają do skutków niekonstytucyjnych. Po drugie, do eliminacji, 
które takie cele będzie sobie stawiała. Po trzecie, i to jest bardzo charakterystyczne 
rozwiązanie dla ustroju niemieckiego, kompetencje Trybunału Konstytucyjnego do 
pozbawienia wybranych praw konstytucyjnych jednostki, jeżeli nadużywa ich w celach 
sprzecznych z porządkiem ustrojowym. I ostatnie, o czym właśnie wspomniałem w 
pracy najszerzej, prawo do czynnego oporu wobec każdego, kto podejmuje działania 
sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym. To prawo do oporu najbardziej 
rozpowszechniło się w innych konstytucjach, zostało wprost przewidziane, np. w 
konstytucji portugalskiej i konstytucji greckiej. Ten klucz postrzegania demokracji jako 
przewidującej instytucję do samoobrony został również dostrzeżony, bo wiemy, że 
kompetencję do delegalizacji partii politycznych posiada, np. w Polsce TK. Co więcej, 
ta koncepcja rozpoczęła dyskusję, jak poszczególne inne instytucje konstytucyjne 
wykorzystać w celu ochrony demokracji. Na przykład jeden z aktualnych poglądów w 
nauce niemieckiej wskazuje na to, że jedną z takich instytucji jest również stan 
konieczności ustawodawczej, który pozwala kanclerzowi rządu mniejszościowego na 
realizację programu legislacyjnego nawet wbrew woli większości Bundestagu, ale za 
zgodą Prezydenta Federalnego i Bundesratu. Cała koncepcja demokracji zdolne do 
obrony, podsumowując, zakłada, że w ustrojach, w których przyjęto rozwiązania 
demokratyczne, w celu ich ochrony, należy same podstawy demokracji ograniczyć 
ażeby nie doszło do ich wypaczeń.

2. Drugie pytanie Pani dr Milczarek nie jest związane z przedmiotem rozprawy, ale 
rozumiem, że aktualna rzeczywistość zmusza prawników do odpowiadania sobie na 
różne pytania. Trzy uwagi na temat możliwej odpowiedzialności głowy państwa 
w prawie międzynarodowym. Po pierwsze, należy wskazać wprost, że doniesienia 
publiczne, że należy rozważać postępowanie przed Trybunałem Karnym w Hadze nie 
są właściwe. Międzynarodowy Trybunał Kamy w Hadze swoją właściwością obejmuje
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Państwa-Strony Statutu Rzymskiego a Federacja Rosyjska w 2015 r. albo 2016 r. 
złożyła oświadczenie, że nie ratyfikuje Statutu Rzymskiego. Druga uwaga dotyczy tego, 
co może się wydarzyć w sądach innych państw demokratycznych. Doszły nas słuchy, 
że w Niemczech zostały wszczęte postępowania przygotowawcze w sprawie ustalenia 
pociągnięcia do odpowiedzialności właściwych osób za zbrodnie ludobójstwa. To jest 
możliwe w międzynarodowym prawie karnym dzięki znanej instytucji jurysdykcji 
uniwersalnej czy też represji ogólnoświatowej. Ona czerpie swoje źródła lub albo z 
przepisów prawa międzynarodowego, z traktatów międzynarodowych. Wówczas 
możliwe jest wszczęcie takiego postępowania, jeżeli dana osoba podejrzana o zbrodnie 
międzynarodowe wstępuje na terytorium danego kraju. Druga możliwość w zakresie 
takim, że jako zwyczaj międzynarodowy wykształciła się możliwość pociągnięcia danej 
osoby do odpowiedzialności z tym ograniczeniem, że nie może być to bezwzględna 
próba, ale musi taka osoba znaleźć się na terytorium państwa, które takie postępowanie 
chce wszcząć. Instytucja jurysdykcji uniwersalnej znajduje zastosowanie w wielu 
krajach. Jeszcze ze studiów pamiętam, że jest to Belgia, RPA i Kanada. Jak długo dana 
osoba nie opuści terytorium kraju przyjaznego dla niej, tak długo nie może zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności przed sądem innego kraju z tytułu popełnienia 
zbrodni międzynarodowej.

Odpowiedź na pytanie dr hab. Mariusza Nawrockiego, prof. US:

W takiej sytuacji Pan Profesor Bartoszewski odpowiedziałby, że należy zachować się 
przyzwoicie, ale to może nie być wystarczające. Wydaję mi się, że należy zwrócić uwagę na 
to, że nie istnieje sprzeczność pomiędzy treścią art. 8 i art. 9 i 91 Konstytucji RP z 1997 r. To 
prawda, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym prawem RP, ale trzeba brać 
pod uwagę nakaz interpretacji wszystkich przepisów prawa krajowego w sposób zgodny ze 
standardami prawa europejskiego. I należy odpowiedzieć na pytanie, co w konkretnej sytuacji 
można zrobić, każdego konkretnego piastuna określonego urzędu. W najgorszej sytuacji, 
chociaż wymagające odwagi cywilnej, stoją sędziowie. Nie budzi mojej wątpliwości, że trzy 
przepisy konstytucyjne powołane przez Pana dr hab. Mariusza Nawrockiego, prof. US należy 
interpretować w ten sposób, że jeżeli istnieje wątpliwość co do zgodności z prawem 
europejskim danych ustaw krajowych, to nie ma innego wyjścia, jak odmówić zastosowania 
przepisów prawa krajowego. Od chwili nabycia przez państwo polskie statusu członka Unii 
Europejskiej sędzia polski stał się sędzią unijnym. On ma taką samą odpowiedzialność przed 
państwem polskim, jak i przed innymi państwami członkowskimi tak by w zakresie swojej 
działalności uwzględniał prawo europejskie. Co więcej, on musi mieć tego świadomość, że 
takie postępowanie tak naprawdę umożliwia funkcjonowanie Unii Europejskiej, która jest 
wspólnotą powstałą w wyniku integracji systemów prawnych. W dużo gorszej sytuacji, 
z punktu widzenia konstytucyjnego, znajdują się piastuni urzędów, organów administracji 
publicznej, którzy odpowiadają jak najbardziej szeroko tylko się da. Czy osoby te mają
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możliwość bezpośredniego zastosowania norm konstytucyjnych? Znaczna część 
przedstawicieli doktryny podziela ten pogląd. Niestety, równie liczna grupa osób odmawia 
takiej możliwości. Bez wątpienia jest jednak tak, że jeżeli osoby te w procesie interpretacji 
przepisów, które mają zostać zastosowane w sprawie przez nich rozpoznawanej, dostrzegą 
zbieżność aksjologicznych podstaw zarówno polskiego porządku prawnego, jak i prawa 
europejskiego, to dojdą do rozwiązań o charakterze prawidłowym, zapewniającym 
i poszanowanie dla polskiego porządku konstytucyjnego, jak i dla porządków prawnych Rady 
Europy czy Unii Europejskiej.

Odpowiedź na pytanie dr hab. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, prof US - Dziekan Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego:

Po pierwsze, co jest faktycznym celem wszczęcia takiego postępowania. Jeżeli celem 
wszczęcia takiego postępowania jest uniemożliwienie funkcjonowania sądów polskich jako 
sądów unijnych, to należy uznać, że jest działanie o charakterze nieskutecznym. Wyrok 
polskiego Trybunału nie ma przełożenia na zakres obowiązywania norm prawa 
międzynarodowego, unijnego, czy porządku prawnego Rady Europy. W tym sensie jest to 
działanie irrelewantne dla obowiązków międzynarodowych w aspekcie krajowym, 
przypuszczam, że o to mogło wnioskodawcy chodzić. Ażeby wykazać nieprawidłowość 
postępowania sędziów sądów co do składów orzeczniczych w kontekście powołania danych 
sędziów do pełnienia urzędu z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie 
przewidzianym ustawą z 2017 r. Skoro samo powołanie KRS jest wątpliwe co do 
konstytucyjności, choćby dlatego, że zabrakło w jej składzie sędziów Sądu Najwyższego 
a przepis Konstytucji wskazuje jednoznacznie, że minimum jeden sędzia SN musi się tam 
znaleźć, to w konsekwencji wadliwość ukonstytuowania tego organu przenosi się na wadliwość 
w podejmowaniu przez niego czynności. Samo orzeczenie dotyczące jakiegokolwiek przepisu 
innego niż ustawy o KRS nie pozwoli na konwalidowanie tej wadliwości, w związku z tym nie 
wywoła również to orzeczenie planowanego przez wnioskodawcę skutku na gruncie prawa 
wewnętrznego. Niestety, pewnie ten sam przypadek, mechanizm zadziała w przypadku oceny 
jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak samo wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego nie odniesie żadnego skutku na gruncie stosunków prawnych między 
państwami członkowskimi i systemu europejskiego. W związku z tym to są, jak rozumiem, 
czynności podejmowane ... intencje polityczne są instrumentalizowane normy prawa 
konstytucyjnego procesowego na potrzeby chwili.

Głos zabrała dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US - Dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, która pozwoliła sobie w nurcie sformułować 
jedną prośbę do Doktoranta. Pani Dziekan pogratulowała odwagi i swobody formułowania 
poglądów. Poprosiła Doktoranta o przyjęcie oceny w przypadku przyjęcia argumentacji
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odwrotnej. Jak słusznie Doktorant wspominał, kwestie dotyczące relacji pomiędzy prawem 
unijnym, europejskim a prawem polskim wzbudzają kontrowersje. Co w przypadku, gdyby nie 
intencje polityczne tylko i wyłącznie, ale jednak skuteczność normatywna tym wyrokom musi 
być przypisana.

Głos zabrał mgr Jan Tadeusz Uniejewski, który odpowiedział, że jeżeli przyjąć za słuszne 
argumenty wnioskodawcy i treść ustnych uzasadnień wyroku, to należy postawić sobie i tym 
osobom takie pytanie: to czy nie powinniśmy być na gruncie polskiej Konstytucji bardziej 
konsekwentni? Skoro uważamy, że jest niegodny konkretny przepis z polską Konstytucją 
i chcemy osiągnąć skutek na gruncie krajowym, to czy nie powinniśmy podjąć starań 
zmierzających do uwolnienia się od norm prawa traktatowego w tym zakresie, również na 
gruncie prawa międzynarodowego. Jeżeli chcemy być konsekwentni, to stwierdzamy, że dla 
nas dana regulacja jest niezgodna z Konstytucją, a zatem również obywatele polscy nie powinni 
mieć możliwości na gruncie prawa międzynarodowego dochodzenia od państwa polskiego 
swych praw, np. uzyskiwania zasądzonych odszkodowań.

Głos zabrała dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US - Dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, która podziękowała za odpowiedź i oznajmiła, 
że nie ma więcej pytań do Doktoranta.

Głos zabrał mgr Jan Tadeusz Uniejewski, który udzielił odpowiedzi na pytanie dr hab. 
Pasguale Policastro, prof. US:

Czy w ten sam sposób w prawie konstytucyjnym w Polsce i w prawie europejskim rozstrzygany 
jest konflikt interesu publicznego i praw podstawowych przypisywanych jednostce ? Tak, 
model jest dokładnie ten sam. Niekiedy praktyczne skutki jego zastosowania będą miały 
odmienny wyraz. Zarówno w prawie europejskim, jak i w prawie polskim konstytucyjnym 
zakłada się, że interes publiczny służy właśnie po to, ażeby być wyważanym z wartościami 
leżącymi u podstaw potwierdzonych w prawach podstawowych. A zatem w każdym przypadku 
ta wartość interesu publicznego musi być równoważona z wartościami chronionymi przez 
prawa podmiotowe. Pytanie jest takie: w którym miejscu jest granica niedopuszczalna w tym 
równoważeniu? To będzie zależało od przyjęte, przed wystąpieniem samego konfliktu, wizji 
relacji jednostki z organami sfery publicznej. Specjalnie ujmuję tak szeroko. Ta granica na 
gruncie prawa unijnego jest jednoznacznie wskazana. Nigdy interes publiczny nie będzie tak 
doniosły, ażeby w całości na trwałe wyłączyć czyjeś prawo podmiotowe jednostki. Nigdy 
interes publiczny nie pozwoli na to. Nie może być tak szeroko interpretowany, czy tak bardzo 
uwzględniany. Jest to zresztą bardzo wyraźne, np. na gruncie Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka. Gdy mamy możliwość ograniczeń praw czy wolności konwencyjnych, a odmienną 
możliwość tymczasowego ich wyłączania w stanach nadzwyczajnych. Wolno państwu, nawet 
prawie w całości pozbawić jednostkę praw i wolności konwencyjnych, ale czasowo. Natomiast
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ograniczenia systemowe, które pozwalają na współrealizowanie interesu jednostki i interesu 
publicznego mogą być wprowadzane, ale jeżeli nie dotyczą istoty wolności lub praw. Z 
przepisów polskiego prawa konstytucyjnego wynika, że również granicą ograniczeń praw i 
wolności konstytucyjnych jest istota danej wolności lub prawa. Problem praktyczny jest taki, 
że nie do końca w konkretnych przypadkach wiadomo, gdzie jest ten rdzeń istoty a gdzie jest 
je otoczka, którą możemy naruszyć. W polskim prawie konstytucyjnym wskazano, zwłaszcza 
w zakresie regulacji dotyczącej ograniczeń wolności i praw w stanach nadzwyczajnych, które 
prawa mogą zostać ograniczane, a które nie mogą i jakie kryteria mają być zastosowane. W 
prawie europejskim te kryteria są szersze. Zakaz konstytucyjny dotyczy wybranych kryteriów 
dyskryminujących, a np. prawie europejskim dotyczy wszystkich kryteriów dyskryminujących. 
Widać pewną różnicę w postrzeganiu praktycznej realizacji godności ludzkiej w obydwu tych 
przestrzeniach normatywnych.

Głos zabrał dr hab. Pasąuale Połicastro, prof. US, który zgodził się z Doktorantem, wskakując 
jednocześnie na wyroki TSUE, stanowiące odwrotnie. Dla przykładu, w sprawie udzielenia 
pożyczki centrali jądrowej w Ukrainie przez Komisję. Prośba organizacji obywatelskich o 
pełny publiczny dostęp do dokumentów. Biorąc pod uwagę przepisy Karty Praw 
Podstawowych, nie zostały uwzględnione dlatego, że ten interes nie miał miejsca. Po prostu ten 
interes publiczny, który został realizowany poprzez udzielenie pożyczki nie został uznany za 
bardzo ważny i nie ustąpił ochronie praw podstawowych. Skoro zostało właściwie zbadane 
przestrzeganie rozporządzenia, nie było możliwości stosowania Karty Praw Podstawowych 
dlatego, że jest ona stosowana tylko w graniach kompetencji prawa Unii Europejskiej. 
Natomiast w prawie krajowym istnieje pewna samodzielność praw podstawowych. Istotna treść 
praw podstawowych została rozpowszechniona w różnych krajach europejskich. Z tego 
powodu Pan Profesor uważa, podobnie jak Doktorant, że prawa podstawowe w Unii 
Europejskiej powinny zostać uznane za mające większą moc normatywną, a mianowicie za 
nieuwarunkowane kompetencjami prawa UE. Niestety, Trybunał Sprawiedliwości 
podtrzymuje tę doktrynę i to stanowi temat badawczy z różnych perspektyw.

Głos zabrał mgr Jan Tadeusz Uniejewski, który udzielił odpowiedzi na pytania prof. UW dr 
hab. Wojciecha Brzozowskiego:

1. Zasada falsa demonstratio non nocetyesł konstrukcją orzeczniczą, wypracowaną w tle 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, które swoje pierwotne źródło bierze 
w założeniu, że błędne oznaczenie co do praw, przepisów prawa, danego oświadczenia 
czy danego stwierdzenia nie powinno powodować jego skutków, a zatem błędne 
oznaczenie nie przesądza o błędności samej merytorycznej treści danego zagadnienia. 
W postępowaniu przez Trybunałem Konstytucyjnym falsa demonstratio non noect 
funkcjonuje jako uprawnienie, kompetencja Trybunału Konstytucyjnego do
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uzupełnienie lub zmodyfikowania zakresu zaskarżenia wskazanego przez podmiot 
inicjujący postępowanie, przy czym naturalną i absolutnie niemożliwą do przekroczenia 
granicą jej zastosowania jest sytuacja, w której Trybunał, poprzez modyfikację, 
zastąpiłby podmiot inicjujący postępowanie w określeniu tego, co jest problemem 
konstytucyjnym w dane sprawie i tego, jakich norm prawnych lub grupy norm 
prawnych dotyczy samo postępowanie. W związku z tym zasadafalsa demonstratio non 
nocet, nawet gdybyśmy w ten sposób chcieli realizować interes publiczny, nie może 
doprowadzić do podjęcia działań przez Trybunał Konstytucyjny, jakby zainicjowania 
dane sprawy z własne inicjatywy. Ta zasada łagodzi pewien formalizm, pozwala na 
poprawienie teoretycznie wadliwego wniosku, wówczas również wtedy, kiedy 
generalnie rozpoznawanie sprawy, rozstrzygnięcie jej jest ważne ze względu na interes 
publiczny, ale gdyby zbyt formal i styczne podejście do interpretacji czy odczytywania 
pisma inicjującego postępowanie, to wówczas postępowanie zostałoby umorzone albo 
byłaby odmowa wszczęcia postępowania w danej sprawie. Pamiętam taki przypadek, 
że wskutek nieprawidłowego odwołania się do zakresu merytorycznego rozpoznania 
sprawy konstytucyjnej, która dotyczyła zagadnień interesu publicznego, Trybunał 
Konstytucyjny nie skorzystał za zasady falsa demonstratio non nocet i postanowił 
o umorzeniu postępowania. Ta sprawa dotyczyła, o ile dobrze pamiętam, dostępu do 
sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez sąd powszechny. I Trybunał nie skorzystał 
wówczas z zasady falsa demonstratio non nocet. Uznał, że wadliwości pisma 
procesowego są na tyle istotne, że gdyby z niej skorzystał, to sam de facto stałby się 
inicjatorem postępowania, a to jest mu zabronione.

2. Podzielam w pewnym zakresie stwierdzenie, że Trybunał posiada autonomię 
regulaminową, jest kompetentnym do ustanawiania regulaminu. Podkreśla to separację 
tego segmentu władzy sądowniczej od pozostałych organów państwa. Wartością takich 
kompetencji jest brak możliwości kontroli przez inne organy państwa. W związku z 
tym, moim zdaniem, regulamin Trybunału Konstytucyjnego powinien być postrzegany 
jako akt prawa wewnętrznego w rozumieniu art. 93 Konstytucji RP z 1997 r. A zatem 
nie może być podstawą formułowania jakichkolwiek obowiązków wobec podmiotów 
niepodległych organizacyjnie Trybunałowi Konstytucyjnemu. A takimi podmiotami są 
bez wątpienia uczestnicy postępowania samego postępowania sądowo- 
konstytucyjnego. Niestety, w obecnym kształcie regulaminu postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym (regulaminu Trybunału Konstytucyjnego) zawarto wiele, 
nie tylko niezgodnych z ustawą lub Konstytucją, ale również wiele rozwiązań, które 
mają faktyczny wpływ na sytuację prawną uczestników postępowania. Z jednej strony 
te niezgodne z Konstytucją i ustawą o Trybunale Konstytucyjnym regulacje, np. 
niezrozumiałe i nieznajdujące oparcia w ustawie postanowienie ograniczające zakres 
przedmiotowy zdań odrębnych sędziów Trybunału, czy też przyznanie Prezesowi TK 
nieznajdujących w ustawie ani w Konstytucji kompetencji do decydowania o tym, czy 
skład orzeczniczy może skierować pytanie prawne do Sądu Najwyższego czy
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Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie ustalenia w jaki sposób sądy 
powszechne czy administracyjne dokonują interpretacji określonych przepisów prawa. 
A z drugiej strony bezpośredni wpływ na możliwość realizacji interesu publicznego 
zdają się mieć dwie grupy regulacji. Po pierwsze, zasady wyznaczania sędziów do 
składów orzeczniczych, czyli zagadnienie uregulowane w regulaminie, oraz zasady 
kolejności rozpoznawania spraw. Całkowicie uregulowane w regulaminie. Nie będące 
nawet w najmniejszym aspekcie uregulowane w ustawie.

Głos zabrał Prof, UW dr hab. Wojciech Brzozowski, który podziękował Doktorantowi za 
udzielenie wyczerpującej odpowiedzi.

Głos zabrał mgr Jan Tadeusz Uniejewski, który udzielił odpowiedzi na pytania prof, dr hab. 
Piotra Tulei:

Zacznę od odpowiedzi na 2 pytanie:
Wydawało mi się, że odpowiadam wprost na to pytanie i że to jest bardzo podkreślone 

w pracy, ale rozumiem, że nie zaakcentowałem tego w stopniu wystarczającym. Ja uważam, że 
przyjęcie modelu mieszanego, czyli połączenie tych dwóch elementów: modelu 
scentralizowanego, czyli specjalnego sądu konstytucyjnego o szerszych kompetencjach 
w zakresie kontroli konstytucyjności prawa w połączeniu z kompetencjami sądów zwykłych, 
w tym dokonywania w indywidualnych sprawach kontroli konstytucyjności prawa pozwoli na 
pełną realizację interesu publicznego. Interes publiczny, jakkolwiek dotyczy jakieś określone 
zbiorowości, nierzadko dotyczy przypadków indywidulanych i nie ma rzeczowej, faktycznej 
potrzeby ingerowania TK w daną sprawę. Pokazuje to również możliwość realizowania, jakby 
sprawność funkcjonowania samego sądu konstytucyjnego. Dzięki wprowadzeniu modelu 
mieszanego, sąd konstytucyjny jest odciążony w aspekcie ilości rozpoznawanych spraw od 
rozpoznawania przypadków jednostkowych i może poświęcić swoje funkcjonowanie na 
rozstrzyganie pilnych i najważniejszych, najbardziej doniosłych problemów konstytucyjnych, 
jakie w ego funkcjonowaniu powstają. A więc model mieszany pozwala na optymalizację 
realizacji interesu publicznego na różnych szczeblach struktury organizacyjnej.

Odpowiedź na pierwsze pytanie:
W pierwszej części rozprawy, w pierwszych czterech rozdziałach, analiza materiału 

normatywnego, moim zdaniem, wskazuje na to, że tu mamy do czynienia w materialnym 
prawie konstytucyjnym z tym, że interes publiczny to jest element, który podlega ważeniu, czyli 
zasada realizacji interesu publicznego jest tak samo ważona, jak poddana ważeniu 
z pozostałymi interesami jednostkowymi czy wartościami przejawiającymi się pod interesami 
partykularnymi. Natomiast w toku postępowania sądowo-konstytucyjnego jest to dyrektywa
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interpretacyjna. W praktyce ochrony interesu publicznego rzutuje na sposób postrzegania 
wszystkich instytucji procesowych. Tak naprawdę, jeżeli byśmy przeanalizowali każdy kolejny 
krok postępowania przed TK, można odnaleźć w regulacji aspekt, którego przyjęcie będzie 
możliwe ze względu na przyjęcie obowiązywania te zasady. Dla przykładu, dopuszczalność 
posiłkowego zastosowania w postępowaniu przed TK interwencji ubocznej. Trybunał 
Konstytucyjny wykluczył taką możliwość, dostrzegając, że nie mamy tu do czynienia z 
możliwością przystąpienia do strony, na rzecz której ma zostać wydane rozstrzygnięcie. 
Postępowanie przed sądem konstytucyjnym toczy się zawsze bowiem po to, żeby ochronić 
system konstytucji w ramach systemu prawnego, ochronić jej nadrzędność a nie po to, żeby 
zrealizować czyjeś interesy tak, jak to się dzieje, np. w sądzie powszechnym w sprawach 
cywilnych, w sprawach procesowych. A więc tak widzę to rozróżnienie, postrzeganie interesu 
publicznego w ramach materialnego prawa konstytucyjnego a w innym w ramach 
konstytucyjnego prawa procesowego.

Odpowiedź na trzecie pytanie:
Oczywiście jest tak, że konstytucyjno-ustrojowe funkcje danej instytucji publicznej 

rzutują na sposób jej funkcjonowania i na realizację poszczególnych zasad, jakie znajdują 
zastosowanie w postępowaniu przed tą instytucją. Tu nie mam wątpliwości i zgadzam się 
z założeniem merytorycznym pytania, przy czym wydaje mi się, że najpełniej ten interes 
publiczny był realizowany w okresie po 1997 r., po wejściu w życie Konstytucji RP, gdyż 
trybunał jako strażnik Konstytucji, podmiot, który dysponuje prawem ostatniego słowa 
w sprawach konstytucyjnych tak naprawdę ma największe możliwości dla zapewnienia 
prawidłowego rozumienia i realizowania interesu publicznego w całym systemie prawnym. 
Więc rzeczywiście jest tak, że funkcje organów wpływają na sposób realizacji zasad przed nimi 
stosowanych. Tym mniejsza realizacja tej zasady nastąpiła w ostatnim okresie. Granicą 
czasową, jakby wynikało z mojej rozprawy, powinien być 2016 r. W tym roku zostały 
uchwalone pierwsze ustawy naprawcze do ustawy o TK z 2015 r.

Głos zabrał Przewodniczący, kierując do uczestników posiedzenia zapytanie o ewentualne 
dalsze pytania bądź chęć wypowiedzi. W związku z brakiem dalszych zgłoszeń 
Przewodniczący zamknął dyskusję. Następnie poinformował uczestników posiedzenia, że 
dalsza część obrad ma charakter niejawny i poprosił osoby nieuprawnione oraz Doktoranta 
o opuszczenie sali i odpowiednio - o zmianę zespołu na platformie MS Teams.

CZĘŚĆ NIEJAWNA

Głos zabrał Przewodniczący i otworzył dyskusję nad oceną przebiegu publicznej obrony 
rozprawy doktorskiej mgra Jana Tadeusza Uniejewskiego.
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Głos zabrała dr hab. Kinga Fiaga-Gieruszyńska, prof. US,
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Głos zabrał Recenzent, prof. UW dr hab. Wojciech Brzozowski,

braku dalszych zgłoszeń zamknął dyskusję, a następnie zarządził głosowanie tajne w sprawie 
przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Jana Tadeusza Uniejewskiego.
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Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Jana
Tadeusza Uniejewskiego

Uprawnionych: 16
Obecnych: 14
Głosy nieważne: 0

lp. imię i nazwisko Tak nie wstrzymał się

1. mgr Jan Tadeusz Uniejewski ■ 1 1

Rada Naukowa Wydziału przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra Jana Tadeusza 
Uniejewskiego.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w 
dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne mgr. Janowi Tadeuszowi 

Uniejewskiemu

Uprawnionych: 16
Obecnych: 14
Głosy nieważne: 0

lp- imię i nazwisko Tak nie wstrzymał się

1. mgr Jan Tadeusz Uniejewski ra 1 1

Rada Naukowa Wydziału nadała mgr. Janowi Tadeuszowi Uniejewskiemu stopień doktora 
w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.

CZĘŚĆ JAWNA

Głos zabrał Przewodniczący i poinformował Doktoranta, że Rada Naukowa Wydziału Prawa i 
Administracji US podjęła dwie uchwały. W pierwszej przyjęła publiczną obronę rozprawy 
doktorskiej Pana mgra Jana Tadeusza Uniejewskiego, a następnie w drugie uchwale, Rada 
działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w związku z art. 179 
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, postanowiła nadać Panu mgr. Janowi Tadeuszowi Uniejewskiemu stopień 
doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. Uchwała ta wchodzi 
w życie z dniem podjęcia. Serdecznie gratulując dr Janowi Tadeuszowi Uniejewskiemu.
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Głos zabrał dr Jan Tadeusz Uniejewski, który, powołując się na przywilej i zwyczaj 
akademicki, podziękował wszystkim obecnym, a w szczególności Promotorowi, dr hab. 
Jerzemu Ciapale, prof. US w szczególności za okazaną cierpliwość i Recenzentom rozprawy 
doktorskiej za inspirujące uwagi zawarte w recenzjach, a także swojej rodzinie oraz 
koleżankom i kolegom.

Głos zabrał Przewodniczący, który pogratulował Promotorowi, podziękował Recenzentom 
rozprawy doktorskiej za trud przygotowania recenzji, jak też za udział w dzisiejszym 
posiedzeniu Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz wszystkim zebranym, a następnie - wobec wyczerpania porządku obrad - zamknął 
posiedzenie Rady.

Protokolant

dr Radosław Zych

Przewodniczący Rady Naukowej 
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego

22


