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Słowo wstępne

Stopień poszanowania praw człowieka niezmiennie stanowi istotne kryte-
rium oceny zakresu ugruntowania struktur demokratycznych. Nie można bo-
wiem zaprzeczyć, że w demokratycznym państwie prawnym ochrona praw 
człowieka leży także w interesie społecznym. Przestrzeganie wolności i praw 
człowieka stanowi więc obowiązek władz publicznych oraz jest uznawane za 
istotny i konieczny warunek sprawiedliwego funkcjonowania współczesnego 
ładu państwowego.

Podstawowa rola w tym zakresie przypada Konstytucji oraz konstytucyjnym 
prawom i wolnościom jednostki. Normy zawarte w Konstytucji — jako akcie nor-
matywnym o najwyższej mocy prawnej i największej sile oddziaływania, obejmu-
jącym cały porządek prawny — stanowią zasadnicze kryterium oceny z punktu 
widzenia zgodności z nimi norm ustawowych oraz w aspekcie wyznaczenia za-
kresu dozwolonych działań ustawodawcy i organów stosujących prawo, wkracza-
jących w sferę określonego uprawnienia jednostki. W rezultacie pierwszorzędne 
znaczenie uzyskują konstytucyjne reguły dopuszczalności ograniczeń praw czło-
wieka. W tym względzie nie do przecenienia jest rola Trybunału Konstytucyjne-
go, wspierana orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Ważnym czynnikiem, mogącym przyczynić się do wzmocnienia ochrony 
praw i wolności, może być także bezpośrednie stosowanie przepisów Konsty-
tucji. Można w ten sposób nie tylko wyznaczyć kierunek działalności ustawo-
dawcy, ale też kierunek interpretacji poszczególnych norm ustawowych, a co za 
tym idzie — zagwarantować jedność porządku prawnego. 

Wypada zatem mieć nadzieję, że poziom respektowania konstytucyjnych 
praw i wolności będzie sukcesywnie wzrastać, a tym samym zmniejszy się licz-
ba przypadków wadliwego działania organów władzy publicznej. 

Radosław Koper
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