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Tezy: 

1. Sąd nie mógł przy orzekaniu brać pod uwagę „decyzji Trybunału Konstytucyjnego” w 

składzie z „dublerem”, gdyż taki skład jest wadliwy, nieprawidłowy i nie można było go 

uznać za sąd ustanowiony zgodnie z ustawą.  

2. Sąd miał obowiązek dokonać samodzielnej oceny przepisów ustawy prawa łowieckiego i 

konstytucyjnej gwarancji prawa własności. Podstawę kompetencyjną sądu stanowiły art. 

8 ust. 2 i art. 178 Konstytucji. 

 

 

Glosa 

 

1. W wyroku z 23 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim oddalił 

powództwo w sprawie dotyczącej odszkodowania za szkody łowieckie. Zgodnie z prawem, 

właściciel gruntów rolnych, którego nieruchomość jest położona na terenie łowieckim 

należącym do Polskiego Związku Łowieckiego (samorządu myśliwych), ma prawo do 

odszkodowania, jeśli jego uprawy zostaną zniszczone przez zwierzęta łowne. Spór sądowy 

wywołał sposób obliczenia wysokości odszkodowania. Rolnik oczekiwał wyceny, która 

obejmowałaby również spodziewane utracone korzyści ze sprzedaży płodów rolnych. 

Natomiast koło łowieckie oszacowało szkody według rzeczywistych strat, które wyrządziły 

zwierzęta. Kwota pieniężna zaproponowana przez koło łowieckie okazała się zbyt niska dla 

powoda.  

Problematyka szacowania szkód łowieckich od dawna wywoływała spory 

interpretacyjne w praktyce prawniczej. Przepisy ustawowe regulujące tę kwestię trafiły 
 

* Propozycja cytowania: P. Radziewicz, Rozproszona kontrola konstytucyjności ustawy wobec kryzysu Trybunału 

Konstytucyjnego. Glosa do wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z 23 kwietnia 2021 r., sygn. I 

C 1326/19, 2022, https://www.academia.edu/79953590. Wersja angielska artykułu została zgłoszona do 

publikacji w Gdańskich Studiach Prawniczych (2022). 

https://www.academia.edu/79953590
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między innymi do Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z 8 maja 2019 r.1 stwierdził 

ich niekonstytucyjność ze względu na naruszenie konstytucyjnego prawa własności. 

Wspomniany wyrok Trybunału powinien zostać uwzględniony także w glosowanej sprawie. 

Tak się jednak nie stało, gdyż Sąd Rejonowy zakwestionował jego ważność i odmówił 

zastosowania2. Podstawowy zarzut dotyczył tego, że Trybunał orzekał w wadliwym składzie, 

z udziałem osoby, która nie miała statutu sędziego. Jak uzasadnił: „W składzie był «dubler» 

M. M., nieprawidłowo obsadzony na miejsce prawidłowo i legalnie wybranego przez Sejm 

sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent RP pominął w nominacji prawidłowo 

wybranego sędziego, a w jego miejsce powołał dublerów wybranych przez koalicję rządzącą 

w Sejmie”. W konsekwencji Sąd Rejonowy samodzielnie ocenił zgodność przepisów prawa 

łowieckiego i stwierdził, że są one sprzeczne z przepisami Konstytucji gwarantującymi prawo 

własności. Doszedł więc do tego samego wniosku co Trybunał Konstytucyjny, ale niezależnie 

od niego, za pomocą instytucji tzw. kontroli rozproszonej.  

Jako podstawę prawną dokonanej przez siebie kontroli konstytucyjności ustawy 

dotyczącej szacowania szkód łowieckich Sąd Rejonowy wskazał zasadę bezpośredniego 

stosowania Konstytucji3 oraz zasadę niezawisłości sędziowskiej i podlegania przez sędziego 

tylko konstytucji i ustawom4.  

 

2. Wyrok Sądu Rejonowego wymaga komentarza z dwóch zasadniczych powodów.  

Po pierwsze, charakterystyczne jest uzasadnienie podjęcia kontroli konstytucyjności 

obowiązującej ustawy. Decydując się na to, Sąd Rejonowy uznał, że jest legitymowany do 

weryfikowania zgodności z Konstytucją prawa stanowionego przez władzę ustawodawczą. 

Co więcej – jak już wspomniano – Sąd Rejonowy powiązał kontrolę rozproszoną z pojęciem 

 
1 Sygn. K 45/16, OTK ZU A/2019, poz. 22. Zdaniem Sądu Rejonowego, w wyroku z 3 grudnia 2015 r. (sygn. K 

34/15, OTK ZU 11A/2015, poz. 185) i wyroku z 9 grudnia 2015 r. (sygn. K 35/15, OTK ZU 11A/2015, poz. 

186) Trybunał Konstytucyjny przesądził, że Prezydent nie mógł odmówić odebrania ślubowania od prawidłowo 
wybranych sędziów. Potwierdził to następnie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wyroku z 7 

maja 2021 r. w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce (zob. par. 268–290 of decision of 7 May 

2021 in Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Poland, appl. No. 4907/18). W sprawie Xero Flor Europejski Trybunał 
Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła art. 6 § 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gdyż Trybunał 
Konstytucyjny orzekał w składzie z udziałem osoby wybranej na miejsce już zajęte w Trybunale. Nie był zatem 

sądem ustanowionym zgodnie z ustawą.  
2 Szerzej o kwalifikacji prawnej wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydanych w składzie wadliwie 

obsadzonym zob. np. P. Radziewicz, On legal consequences of judgements of the Polish Constitutional Tribunal 

passed by an irregular panel, Review of Comparative Law 2017, Vol. XXXI, No. 4, s. 45–64.  
3 Artykuł 8 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r.: “Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że 
Konstytucja stanowi inaczej”. 
4 Artykuł 178 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 r.: “Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i 
podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”. 
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bezpośredniego stosowania konstytucji oraz regułą związania sędziego konstytucją i 

ustawami.  

Po drugie, należy odnotować motywy, które legły u podstaw rozstrzygnięcia Sądu 

Rejonowego. Dokonał on oceny zgodności ustawy z Konstytucją, gdyż był przekonany o 

wadach prawnych orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zostało wydane w 

niewłaściwym składzie (z udziałem osób wybranych na zajęte stanowiska sędziowskie). W 

normalnych warunkach to właśnie Trybunał powinien wypowiedzieć się o konstytucyjności 

ustawy, a sąd powszechny mógłby skierować do niego w tej sprawie pytanie prawne5. 

Tymczasem Sąd Rejonowy zdaje się sugerować, że podjęcie kontroli rozproszonej było w 

tym wypadku koniecznością. Pogrążony w kryzysie Trybunał Konstytucyjny nie dawał 

bowiem gwarancji bezstronnego orzekania i podważał zaufanie do państwa i prawa6. Aby 

chronić konstytucyjne prawa jednostki, Sąd Rejonowy niejako przejął jego obowiązki, 

samodzielnie wypowiadając o konstytucyjności ustawy.  

Oba zagadnienia będą przedmiotem analizy w dalszej części glosy.  

 

3. Rozproszona kontrola konstytucyjności ustaw to jeden z modeli kontroli norm, 

charakterystyczny dla współczesnych demokracji konstytucyjnych. Jego klasyczna postać 

powstała w Stanach Zjednoczonych i z czasem upowszechniła się w innych systemach 

prawnych, w tym w niektórych krajach europejskich7. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, 

kontrola rozproszona polega na tym, że sąd samodzielnie, bez odsyłania kwestii prawnej do 

innego organu państwa, przeprowadza ocenę zgodności ustawy z konstytucją w ramach 

toczącego się przed nim postępowania. Odmowa zastosowania ustawy (bądź jej 

poszczególnych przepisów) ogranicza się zatem w swych skutkach do konkretnej sprawy 

sądowej. Jeśli ustalony w ten sposób pogląd o niekonstytucyjności ustawy potem 

upowszechnia się w porządku prawnym, to z uwagi na swoją merytoryczną atrakcyjność lub 

formalne związanie precedensem sądowym. Nie ma przy tym znaczenia, czy po stwierdzeniu 

niekonstytucyjności ustawy przez sąd, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o 

 
5 Artykuł 193 Konstytucji RP z 1997 r.:“Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie 

prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub 
ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem”. 
6 Szerzej o kryzysie polskiego Trybunału Konstytucyjnego zob., zamiast wielu, W. Sadurski, Poland’s 

Constitutional Breakdown, Oxford 2019, s. 58 et seq.; Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad 

działania Trybunału Konstytucyjnego (czerwiec 2015–marzec 2016), red. P. Radziewicz, P. Tuleja, Warszawa 

2017, passim. 
7 See, for example, A. R. Brewer–Carías, Judicial Review in Comparative Law, Cambridge 1989, s. 127–182, 

263–324; P. Mikuli, Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Stany Zjednoczone i państwa 

europejskie, Kraków 2007, s. 19 i n.  
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bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych, na podstawie innych norm ustawowych czy 

też z pomocą odpowiedniej reguły prawnej stworzonej przez sam sąd (jeśli system źródeł 

prawa danego państwa to dopuszcza). Istotą kontroli rozproszonej jest bowiem sama 

możliwość odmowy zastosowania w konkretnej sprawie sądowej należycie ustanowionej 

normy ustawowej (tj. incydentalne stwierdzenie przez sąd jej nieobowiązywania) ze względu 

na przesłanki konstytucyjne.  

Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa jest zwykle alternatywą wobec kontroli 

skoncentrowanej, wykonywanej przez wyspecjalizowany sąd konstytucyjny. Są jednak kraje, 

w których oba te systemy kontroli występują obok siebie i się uzupełniają. Przepisy 

konstytucyjne regulują wzajemne relacje między sądem konstytucyjnym a sądami 

powszechnymi, w szczególności określają podział spraw, skutki orzeczeń i sposoby usuwania 

kolizji. Przykładem kraju, w którym występuje hybrydowy (mieszany) model kontroli 

konstytucyjności prawa jest Portugalia8. W tym sensie polski system prawny nie ma 

charakteru hybrydowego9.  

Rozproszona kontrola konstytucyjności ustawy stanowi problematykę prawa 

ustrojowego. Główną funkcją tej kontroli jest ochrona nadrzędności konstytucji oraz praw 

człowieka, ale trzeba pamiętać, że oprócz tego wpływa ona na podział władzy w państwie, a 

zwłaszcza na relacje między władzą ustawodawczą a wykonawczą. Podejmowanie kontroli 

rozproszonej przez sądy w naturalny sposób rodzi pytania o jej konstytucyjne podstawy i 

legitymizację. Dotyczy to zwłaszcza polskiego porządku prawnego, w którym wprost jest 

przewidziany scentralizowany model kontroli konstytucyjności i konkretna instytucja 

kontrolna – Trybunał Konstytucyjny, zaś do źródeł prawa powszechnie obowiązującego nie 

zostały zaliczone precedensy. Innymi słowy, w Konstytucji jest zapisana nie idea kontroli 

konstytucyjności ustawy, możliwa do urzeczywistnienia za pomocą różnych instrumentów 

prawnych w zależności od potrzeb i okoliczności, ale konkretna instytucja prawna, jedna 

spośród wielu.  

Dlatego rozproszona kontrola konstytucyjności nie jest tym samym, co wykładnia 

prawa, w szczególności nie można utożsamiać jej z użyciem różnych technik 

współstosowania konstytucji i ustaw w celu adaptacji rozwiązania ustawowego do wymogów 

konstytucyjnych10. Nie można sprowadzać jej do postaci bezpośredniego stosowania 

 
8 Zob. art. 280 Konstytucji Republiki Portugalskiej z 1976 r. Por. też na przykład C. Blanco de Morais, Justica 

Constitutional II, Coimbra 2011, s. 595 i n. 
9 Odmiennie, zob. np. M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na 

Konstytucji, Warszawa 2017, p. 567 i n.  
10 Zob. np. M. de Visser, Constitutional Review in Europe. A Comparative Analysys, London 2015, s. 291 i n.  



 5/9 

konstytucji w miejsce ustaw11. Nie jest też regułą kolizyjną, odpowiadającą wnioskowaniu lex 

superior derogat legi inferiori12. Jej rezultatem zwykle będzie stwierdzenie 

nieobowiązywania ustawy w realiach danej sprawy sądowej. Materialnym efektem czynności 

sądu będzie oficjalna, bo dokonana w imieniu państwa, odmowa zastosowania obowiązującej 

ustawy, i w to miejsce przyjęcie innego rozwiązania prawnego, uznanego przez sąd za 

obowiązujące.  

W kontekście glosowanego wyroku powyższe uwagi pokazują, że Sąd Rejonowy dość 

pochopnie utożsamił kontrolę rozproszoną ustawy z zasadą bezpośredniego stosowania 

konstytucji. Z zasady tej nie wynika bowiem żadna kompetencja do dokonywania sądowej 

kontroli konstytucyjności prawa. Jest oczywiste, że nakaz bezpośredniego stosowania 

konstytucji zobowiązuje sądy do uwzględniania jej norm w procesie stosowania prawa. W 

praktyce może to prowadzić do prokonstytucyjnej wykładni ustawy, a gdy zaistnieją po temu 

warunki nawet podważenia obowiązywania jej postanowień na podstawie reguły kolizyjnej. 

Nie wynika z tego jednak, że interpretując prawo i stosując bezpośrednio konstytucję sąd 

przeprowadza kontrolę konstytucyjności. Zbieżność rezultatów tych czynności jest 

przygodna.  

W tym miejscu należy jednak zadać pytanie, dlaczego Sąd Rejonowy w ogóle powołał 

się na kontrolę rozproszoną ustawy w trakcie rozpatrywania sprawy o szkody łowieckie. Z 

czego wynikała ta decyzja i jakie były jej głębsze motywy. Temu zagadnieniu zostanie 

poświęcona druga część glosy.  

 

4. Sąd Rejonowy wyraził negatywny stosunek do orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego z 8 maja 2019 r. już w warstwie werbalnej uzasadnienia swego wyroku. 

Orzeczenie określił jako „decyzję”, Trybunał Konstytucyjny wydający to orzeczenie nazwał 

„składem”, zaś osoby wybrane do Trybunału na zajęte wcześniej miejsca w ogóle nie zostały 

określone jako sędziowie, tylko jako „dublerzy”. Pomijając dylematy związane z zasadą 

decorum w działalności organów państwa, wątpliwy status orzeczenia Trybunału można 

uznać w tym wypadku za ważną przyczynę zainicjowania kontroli rozproszonej.  

 
11 Zob. np. L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie konstytucji, [w:] Konferencja naukowa: Konstytucja RP w 

praktyce, Warszawa 1999, s. 23–25.  
12 W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zagadnienie to pojawiło się w związku z rozważaniami o 
bezpośrednim skutku derogującym wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r. wobec przedkonstytucyjnych 

ustaw, które zawierały regulacje wprost sprzeczne z nowymi normami konstytucyjnymi (zob. np. wyrok TK z 

dnia 8 grudnia 1999 r., sygn. SK 19/99, OTK ZU 7/1999, poz. 161; por. także L. Garlicki, Konstytucja a ustawy 

przedkonstytucyjne, [w:] Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. XXXIX Ogólnopolska 
Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego, red. Z. Witkowski, Toruń 1998, s. 29 i n.).  
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Przypadków kontroli konstytucyjności ustaw, podejmowanej przez sądy powszechne 

w reakcji na kryzys ustroju państwa wywołany „sporem o Trybunał Konstytucyjny”, jest 

więcej13. Ich wspólną cechą są intencje sądów, tj. chęć utrzymania w systemie prawnym 

skutecznych gwarancji ochrony prawa człowieka. Dotychczasowe gwarancje, 

urzeczywistniane przez Trybunał Konstytucyjny, zostały osłabione. Trybunał stracił przymiot 

bezstronności i przestał być postrzegany jako wiarygodny arbiter. Innowacyjność działań 

sądów polega zatem na tym, że starają się one wypełnić lukę powstałą w systemie prawnym 

w związku z kryzysem Trybunału. Przejęły jego zadania i realizują je w modelu kontroli 

rozproszonej.  

Wątpliwości co do istnienia kompetencji sądów powszechnych do prowadzenia 

kontroli rozproszonej zostały wyrażone wcześniej i pozostają aktualne14. Niezależnie od tego 

warto przyjrzeć się bliżej motywom działania sądów, które są doniosłe i zasługują na 

umiarkowaną aprobatę. Należy zgodzić się z twierdzeniem, że funkcje orzecznicze 

podupadłego Trybunału Konstytucyjnego trzeba podtrzymywać za pomocą innych procedur i 

środków prawnych, które wciąż cieszą się zaufaniem społecznym. Nie może być bowiem tak, 

aby konstytucyjne prawa człowieka pozostawały bez (przynajmniej próby) instytucjonalnej 

ochrony. Ograniczeniem takiego sposobu myślenia jest jednak odpowiedni dobór 

alternatywnych instrumentów prawnych. To zagadnienie, którego nie wolno bagatelizować, 

jeśli aspiruje się do miana państwa prawa. Do zrealizowania celu nie powinno się używać 

dowolnych narzędzi, zwłaszcza takich, które nie dają się przekonująco uzasadnić w 

istniejącym systemie rządów. Analogie i zapożyczenia z zagranicznych systemów prawnych 

czy rozwiązania teoretyczne mogą być przenoszone do porządku prawnego tylko mutatis 

mutandis. Stąd też wzięły się sygnalizowane w poprzednim punkcie glosy zastrzeżenia co do 

kompetencji sądów do dokonywania rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw i 

jednocześnie akceptacja pomijania przez sądy norm ustawowych na podstawie np. reguł 

kolizyjnych, w których punktem odniesienia jest bezpośrednio stosowana konstytucja. Takie 

podejście oznacza, że niekiedy sądy nie będą w stanie wyeliminować wątpliwej 

konstytucyjnie regulacji ustawowej w ramach toczącej się przed nimi sprawy. Nie pozwolą na 

to reguły egzegezy tekstu prawnego15. Efekty mogą być zatem niesatysfakcjonujące, a samo 

podejście podejrzane o nadmierną zachowawczość. Jest to jednak swoisty koszt 

 
13 Inne przykłady orzeczeń, zob. np. w: P. Radziewicz, Judicial Change to the Law-in-Action of Constitutional 

Review of Statutes in Poland, Utrecht Law Review 2022, No. 1, s. 29–44. 
14 Zob. wcześniej pkt 3.  
15 Szerzej o regułach walidacyjnych i regułach egzegezy prawa, zob. np. Z. Ziembiński, Problemy podstawowe 

prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 244 i n. 
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funkcjonowania w zgodzie z ideą rządów prawa, zwłaszcza trzymania się zakazu domniemań 

kompetencyjnych organów władzy publicznej. Koszt ten, jak się wydaje, warto mimo 

wszystko ponieść.  

 

5. Podsumowując, kontroli rozproszonej ustaw w polskich warunkach 

konstytucyjnych można postawić co najmniej trzy zarzuty. Pierwszy zarzut, to błąd fałszywej 

analogii. Kontrola rozproszona to nie jest to samo, co bezpośrednie stosowanie konstytucji, 

podległość sędziego konstytucji i ustawom czy używanie reguły kolizyjnej lex superior 

derogat legi inferiori. Wszystkie z tych instytucji są wprawdzie wykorzystywane w ramach 

kontroli rozproszonej, ale nie przesądzają o definicji tego pojęcia. Drugi zarzut, to błąd 

substancjalny. Kontrola rozproszona to bowiem nie tylko środek ochrony doniosłych dóbr 

prawnych, lecz przede wszystkim element ustroju państwa, które ma ścisły związek z zasadą 

suwerenności narodu i podziałem władzy publicznej. Kontrola rozproszona nie pojawia się 

okazjonalnie albo dlatego, bo sytuacyjnie warto po nią sięgnąć. Fundamentalnym 

zagadnieniem jest w tym wypadku jej legitymizacja polityczno-prawna. Pytanie o 

dopuszczalność kontroli rozproszonej, to jednocześnie pytanie o ład konstytucyjny państwa i 

o podmiot, który go kształtuje. Są to zagadnienia o zupełnie innym statusie kategorialnym niż 

racje rozważane przez Sąd Rejonowy. Wreszcie trzeci zarzut, to błąd myślenia 

instrumentalnego „z celu na środki” w sferze, w której mamy do czynienia z konwencjami 

prawniczymi, a nie zjawiskami świata przyrody opartymi o związki przyczynowo-skutkowe. 

Z tego, że istnieje potrzeba ochrony praw człowieka i nadrzędności konstytucji, nie wynika 

kompetencja sądu do kontroli konstytucyjności ustaw. Argumentacja taka jest niemożliwa do 

utrzymania zwłaszcza w sytuacji, w której ostatecznie zostaje wykreowana ex nihilo złożona 

instytucja prawna o dalekosiężnych skutkach dla kompetencji innych organów władzy niż 

sądy i całego ustroju politycznego państwa.  

Ponadto można również zasadnie wątpić, czy glosowanie wyroku sądu, który zajmuje 

niską pozycję w strukturze sądownictwa, jest właściwe i miarodajne. Być może sąd 

reprezentuje stanowisko nietrwałe, które samo z biegiem czasu zaniknie. Jak się jednak 

wydaje, w tym wypadku fakt, że to właśnie Sąd Rejonowy zakwestionował legitymizację 

Trybunału Konstytucyjnego i samodzielnie dokonał kontroli konstytucyjności ustawy, jest 

akurat znaczący.  

Od pewnego czasu mamy bowiem do czynienia ze swoistym fenomenem, który 

ujawnił się i rozwija w warunkach kryzysu konstytucyjnego. Fenomen ten, to rozproszona 

kontrola konstytucyjności ustaw, która jest podejmowana przez sądy ze względu na osłabienie 
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autorytetu orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego16. Trudno powiedzieć, jakie będą losy 

tej praktyki w przyszłości. Już dzisiaj jednak można stwierdzić, że stała się ona elementem 

kolektywnej świadomości sędziów, w tym sędziów sądów niższych instancji, którzy w ten 

sposób starają się chronić nadrzędność Konstytucji, prawa podstawowe jednostki oraz ustrój 

demokracji konstytucyjnej. Potwierdza to także wyrok Sądu Rejonowego. 
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Summary 

 

Piotr Radziewicz 

Rozproszona kontrola konstytucyjności ustawy wobec kryzysu Trybunału 

Konstytucyjnego 

 

Glosa dotyczy orzeczenia, w którym sąd powszechny odmówił zastosowania obowiązującej 

ustawy ze względu na jej niezgodność z Konstytucją. Zdecydował także, że nie uwzględni 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego na ten sam temat, gdyż w składzie Trybunału zasiadała 

osoba, która została wybrana na zajęte miejsce sędziowskie. Intencją sądu było zastąpienie 

Trybunału Konstytucyjnego, który stracił przymiot niezależności i bezstronności. Chciał w 

ten sposób chronić nadrzędność Konstytucji, prawa człowieka oraz rządy prawa. Jego Celem 

glosy jest przybliżenie nowej praktyki sądów oraz opis jej przyczyn i warunków. Wskutek 

działalności sądów dochodzi do upowszechnienia się kontroli rozproszonej ustaw jako swego 

rodzaju mechanizmu obronnego demokracji konstytucyjnej.  

 

Słowa kluczowe: konstytucja, Trybunał Konstytucyjny, kontrola rozproszona, kryzys 

konstytucyjny, prawo konstytucyjne 

 


