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Rodzicom i ¿onie Dorocie
Bez waszego wsparcia i pomocy
nie by³bym w stanie poradziæ sobie z wieloma problemami,
które wydawa³y mi siê niemo¿liwe do przezwyciê¿enia.
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Wstęp

Problematyka funkcji prawa stanowi przedmiot zainteresowañ szeroko
rozumianych nauk prawnych, w ramach których mieszcz¹ siê teoria
i socjologia prawa, jak równie¿ poszczególne nauki dogmatyczne. Zagadnienia zwi¹zane z funkcjami prawa znalaz³y siê wród pogl¹dów i twierdzeñ na temat prawa oraz dostrzeganych nastêpstw jego dzia³ania. Do tej
pory ukaza³o siê wiele opracowañ naukowych, które poruszaj¹ powy¿sze
kwestie, przy czym nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ tylko nieliczne dotyczy³y zagadnieñ prawa konstytucyjnego1. Bardzo wielu autorów podejmuje problematykê zwi¹zan¹ z s¹downictwem konstytucyjnym, jednak¿e
w literaturze przedmiotu nie ma opracowania, które podejmowa³oby próbê kompleksowego omówienia funkcji Trybuna³u Konstytucyjnego realizowanych w judykaturze tego organu2.
Wyró¿nienie i zdefiniowanie funkcji Trybuna³u ma fundamentalne
znaczenie dla okrelenia pozycji ustrojowej TK, jego relacji z innymi podmiotami w³adzy publicznej oraz wp³ywu orzeczeñ tego organu na system
prawa i stosunki spo³eczne. Pogl¹dy przedstawiane w dogmatyce prawa
ustrojowego, dotycz¹ce konsekwencji prawnych rozstrzygniêæ, mimo bardzo bogatej literatury wci¹¿ dalekie s¹ od jednomylnoci. Formu³owane
w doktrynie hipotetyczne konsekwencje orzeczeñ TK pozostaj¹ w sprzecznoci z praktyk¹ judykacyjn¹ organów stosuj¹cych prawo, w szczególnoci
S¹du Najwy¿szego i Naczelnego S¹du Administracyjnego. Teoretyczn¹
i dogmatyczn¹ potrzebê zbadania i opracowania podjêtego zagadnienia
doskonale ilustruj¹ s³owa Marka Safjana: mimo up³ywu 20 lat od po1 O ogólnych funkcjach prawa konstytucyjnego i funkcjach konstytucji patrz m.in.:
A. Ba³aban, Funkcje konstytucji, [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, pod red.
J. Trzciñskiego, Warszawa 1997, s. 7 i n.; B. Banaszak, Prawo Konstytucyjne, Warszawa
2001, s. 81 i n.; J. Galster, Propedeutyka wiedzy o konstytucji, [w:] Prawo konstytucyjne, pod.
red. Z. Witkowskiego, Toruñ 2002, s. 45 i n.
2 W literaturze przedmiotu mo¿na spotkaæ próby wyliczenia funkcji TK  por. Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. 163;
J. Galster, W. Szyszkowski, Trybuna³y, [w:] Prawo konstytucyjne, pod. red. Z. Witkowskiego,
s. 441 i n.; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2003, s. 378
i n.; B. Naleziñski, Trybuna³y, [w:] Prawo konstytucyjne pod. red. P. Sarneckiego, Warszawa
2002, s. 354 i n. Na pewne funkcje Trybuna³u Konstytucyjnego zwróci³ równie¿ uwagê
M. Granat, [w:] Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej, Lublin
1994, s. 131 i n.
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wstania Trybuna³u Konstytucyjnego [...] w dalszym ci¹gu rola, zadania
i funkcje Trybuna³u Konstytucyjnego nie jawi¹ siê jako oczywiste i nie
podlegaj¹ce dyskusji, a przeciwne, jego rola w systemie organów konstytucyjnych pañstwa jest niejednokrotnie kontestowana i nie spotyka siê
ani z aprobat¹, ani ze zrozumieniem3. Niniejsza praca ma szansê stanowiæ przyczynek do ujednolicenia pogl¹dów doktryny w tym zakresie, nadto niektóre jej tezy stanowi¹ próbê rozwi¹zania konfliktów powsta³ych na
p³aszczynie stanowienia i stosowania prawa pomiêdzy Trybuna³em a innymi organami w³adzy publicznej. U podstaw podjêcia rozwa¿añ nad t¹
tematyk¹ leg³o przekonanie, i¿ jest to problematyka, która wymaga gruntownego teoretycznego opracowania.
Celem przeprowadzonych badañ naukowych by³a analiza i klasyfikacja orzeczeñ TK, ich skutków oraz ich wp³ywu na system prawa i stosunki
spo³eczne. Zamiarem autora nie by³a pe³na i kompleksowa analiza dorobku judykacyjnego Trybuna³u, a jedynie ustalenie i zilustrowanie funkcji,
które s¹ realizowane przez orzecznictwo tego organu. W rezultacie w pracy dokonano systematyzacji orzeczeñ TK i ich skutków pod wzglêdem funkcji, jakie realizuj¹. Chocia¿ ukaza³o siê wiele publikacji podejmuj¹cych
problematykê konsekwencji prawnych rozstrzygniêæ s¹du konstytucyjnego, to ¿adna z nich nie podejmowa³a próby ich uporz¹dkowania w oparciu
o kryterium realizowanych funkcji.
Przedmiotem podjêtych przez autora badañ s¹ orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego dotycz¹ce przede wszystkim szeroko rozumianej kontroli konstytucyjnoci prawa. Analizie poddano rozstrzygniêcia TK, pocz¹wszy od 1986 do koñca 2014, w szczególnoci wyroki w sprawach:
 zgodnoci ustaw i umów miêdzynarodowych z Konstytucj¹ (rozpatrywanych zarówno w trybie kontroli prewencyjnej, jak i nastêpczej);
 zgodnoci ustaw z ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi,
których ratyfikacja wymaga³a uprzedniej zgody wyra¿onej w ustawie;
 zgodnoci przepisów prawa wydawanych przez centralne organy pañstwowe z Konstytucj¹, ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi
i ustawami oraz
 wyroki w sprawach skarg konstytucyjnych.
Ponadto poddano analizie skutki postanowieñ wydawanych w wpadkowych kwestiach podczas rozpatrywania wy¿ej wskazanych spraw, postanowienia sygnalizacyjne oraz uchwa³y interpretacyjne. Wziêto równie¿
pod uwagê orzeczenia SN, NSA i s¹dów powszechnych dotycz¹ce przepisów prawa, które zosta³y uchylone, zmienione, przywrócone do porz¹dku
3 M. Safjan, Niezale¿noæ Trybuna³u Konstytucyjnego i suwerennoæ konstytucyjna RP,
Pañstwo i Prawo 2006, z. 6, s. 3.

14

prawnego przez wyroki TK. Podstawê dla podjêtych rozwa¿añ stanowi³y
przepisy prawne okrelaj¹ce ustrój Trybuna³u, procedury oraz konsekwencje rozstrzygniêæ tego organu.
Poza zakresem analiz pozostawiono natomiast orzeczenia TK wydawane na podstawie pozosta³ych kompetencji TK, tj. w przedmiocie zgodnoci z Konstytucj¹ celów lub dzia³alnoci partii politycznych (art. 188 pkt
4 Konstytucji), rozstrzygania sporów kompetencyjnych (art. 189), rozstrzygania o stwierdzeniu czasowej przeszkody w sprawowaniu urzêdu przez
Prezydenta RP i powierzania Marsza³kowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowi¹zków g³owy pañstwa (art. 131). Wskazane sprawy nale¿¹ do
dodatkowych kompetencji Trybuna³u i odbiegaj¹ od zasadniczego celu jego
dzia³alnoci, jakim jest badanie konstytucyjnoci prawa4. Realizacja uprawnieñ w tych kwestiach ró¿ni siê przedmiotem i za³o¿eniami od pozosta³ych
spraw rozstrzyganych przez s¹d konstytucyjny, st¹d te¿ skutki tych rozstrzygniêæ sk³adaj¹ siê na odrêbne funkcje realizowane w innej p³aszczynie dzia³alnoci Trybuna³u5. Powy¿sza problematyka wymaga odrêbnej
analizy. Z tych samych przyczyn poza przedmiotem badañ pozostawiono
równie¿ skutki polityczne i gospodarcze orzeczeñ TK.
Najistotniejszy problem badawczy postawiony w pracy to odpowied
na pytanie: Jakie funkcje realizowane s¹ w judykaturze Trybuna³u Konstytucyjnego oraz które skutki orzeczeñ tego organu sk³adaj¹ siê na ich
urzeczywistnienie? Rezultatem przeprowadzonych badañ jest twierdzenie, i¿ s¹d konstytucyjny realizuje szeæ podstawowych funkcji:
 ochronn¹ w aspekcie przedmiotowym,
 ochronn¹ w aspekcie podmiotowym,
 sygnalizacyjn¹,
 stabilizacyjn¹,
 interpretacyjn¹,
 kreacyjn¹.
4 Trybuna³ Konstytucyjny do koñca 2014 r. w powy¿szych kwestiach wyda³ tylko kilka
rozstrzygniêæ i w zdecydowanej wiêkszoci by³y to orzeczenia, które formalnie, bez rozpatrywania istoty sprawy, koñczy³y postêpowanie przed TK (por. np. postanowienia z 6 lipca
2003, sygn. akt Pp 1/02; 17 grudnia 2007, sygn. akt Pp 1/07; 23 czerwca 2008, sygn. akt
Kpt 1/08; sygn. akt Pp 1/08, 24 listopada 2010). Jedna sprawa dotycz¹ca dzia³alnoci partii
politycznej zakoñczy³a siê wyrokiem (por. wyrok TK z 8 marca 2000, sygn. akt Pp 1/99).
Ponadto TK wyda³ jedno postanowienie rozstrzygaj¹ce spór kompetencyjny (por. postanowienie z 20 maja 2009, sygn. akt Kpt 2/2008).
5 Niektórzy autorzy nie podzielaj¹ niniejszego pogl¹du. Uwa¿aj¹, i¿ wskazane powy¿ej
kompetencje mog¹ pozostawaæ w bardzo bliskim zwi¹zku z podstawowym zadaniem TK,
jakim jest badanie konstytucyjnoci prawa  por. np. M. Granat, Zakres kompetencji s¹dów
konstytucyjnych pañstw Europy rodkowej i Wschodniej w innych sprawach, Przegl¹d
Sejmowy 2001, nr 4(45), s. 107 i n.
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Nadto podczas prac badawczych napotkano i poddano analizie nastêpuj¹ce problemy:
1. Okrelenie skutków wyroków TK stwierdzaj¹cych niekonstytucyjnoæ wi¹¿¹cych pañstwo polskie ratyfikowanych umów miêdzynarodowych.
2. Dopuszczalnoæ wydawania przez s¹d konstytucyjny wyroków o z³o¿onej formule sentencji (w szczególnoci wyroków aplikacyjnych i prowadz¹cych do tzw. od¿ycia norm) oraz okrelenie ich skutków prawnych.
3. Dopuszczalnoæ wydawania wyroków interpretacyjnych oraz zwi¹zanie organów stosuj¹cych prawo wyk³adni¹ ustalon¹ w sentencji tego
typu rozstrzygniêcia.
4. Okrelenie skutków wyroków z klauzul¹ odraczaj¹c¹ w zakresie
mo¿liwoci weryfikacji ostatecznych rozstrzygniêæ wydanych na podstawie niezgodnego z ustaw¹ zasadnicz¹ przepisu prawa (art. 190 ust. 3
w zbiegu z art. 190 ust. 4 Konstytucji).
5. Wyznaczenie granic pomiêdzy stosowaniem a stanowieniem prawa
oraz wyk³adni¹ twórcz¹ i odtwórcz¹.
6. Okrelenie zakresu i skutków prawotwórczej dzia³alnoci TK.
Analiza orzeczeñ doprowadzi³a do postawienia i zweryfikowania kilku wa¿nych hipotez, przede wszystkim:
1) jeden skutek prawny mo¿e urzeczywistniaæ wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê;
2) niektóre konsekwencje orzeczeñ, sk³adaj¹ce siê na realizacjê okrelonej funkcji, utrudniaj¹ urzeczywistnienie innej (maj¹ charakter dysfunkcjonalny);
3) czêæ skutków prawnych realizuj¹cych funkcjê ochronn¹ w aspekcie przedmiotowym (chroni¹cych system prawa) ogranicza lub uniemo¿liwia urzeczywistnienie funkcji ochronnej w znaczeniu podmiotowym (utrudniaj¹ ochronê jednostki);
4) judykatura Trybuna³u przyczynia siê do petryfikacji okrelonych
wartoci (np. sk³adaj¹cych siê na demokratyczne pañstwo prawa), utrwalenia porz¹dku prawnego i jego zasad (f. stabilizacyjna);
5) Trybuna³ Konstytucyjny realizuje funkcjê sygnalizacyjn¹ w znacznie szerszym aspekcie, ni¿ to wynika z postanowieñ sygnalizacyjnych,
a funkcja ta urzeczywistniana jest równie¿ przez wyroki z klauzul¹ odraczaj¹c¹, wyroki prewencyjne, wyroki interpretacyjne oraz zakresowe;
6) funkcja interpretacyjna orzeczeñ TK nie ma tak silnego wp³ywu na
orzecznictwo s¹dów powszechnych, jak to jest postulowane w judykaturze tego organu i w nauce prawa konstytucyjnego (w szczególnoci wyroki interpretacyjne maj¹ znacznie mniejsze znaczenie ni¿ im to siê przypisuje);
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7) s¹d konstytucyjny, realizuj¹c funkcjê kreacyjn¹ w ujêciu normatywnym, oddzia³uje na system prawa w szerszym zakresie, ni¿ to wynika
z przepisanego mu miana tzw. negatywnego prawodawcy;
8) Trybuna³, realizuj¹c funkcjê kreacyjn¹ w ujêciu opisowym, tworzy
prawo.
Podczas prac badawczych pos³u¿ono siê przede wszystkim metod¹
dogmatycznoprawn¹, w niewielkim zakresie wykorzystano równie¿ metodê prawnoporównawcz¹. Zastosowanie metody dogmatycznej polega³o na
szeroko rozumianej interpretacji tekstów prawnych, syntezie pogl¹dów
doktryny i przede wszystkim na gruntownej analizie orzecznictwa Trybuna³u. Stosuj¹c tê metodê, pos³u¿ono siê dwiema perspektywami: opisow¹
i normatywn¹.
Perspektywa opisowa, polegaj¹ca na rekonstrukcji i ocenie rzeczywistoci, umo¿liwi³a przedstawienie faktycznego oddzia³ywania skutków
orzeczeñ na system prawa i stosunki spo³eczne. Zastosowanie tej techniki
umo¿liwi³o autorowi sformu³owanie katalogu zmian zaistnia³ych w porz¹dku prawnym, spo³ecznym, gospodarczym i ekonomicznym. Wyodrêbnione konsekwencje sk³adaj¹ siê na realizacjê okrelonych funkcji.
Perspektywa normatywna, prowadz¹ca do sformu³owania wniosków
i ocen, jak rzeczywistoæ powinna wygl¹daæ  przydatna do teoretycznego
badania przepisów i norm prawnych  umo¿liwi³a ustalenie hipotetycznych skutków prawnych funkcjonowania okrelonej instytucji prawnej.
Metod¹ normatywn¹ pos³u¿ono siê w sytuacjach, gdy dana instytucja zwi¹zana z Trybuna³em Konstytucyjnym nie by³a stosowana w praktyce. Innymi s³owy, badano w ten sposób prawdopodobne i zak³adane skutki ró¿nych rodzajów orzeczeñ TK, które do tej pory nie zosta³y wydane. Jako
przyk³ad takiego rozstrzygniêcia, które w praktyce judykacyjnej TK jeszcze nie mia³o miejsca, mo¿na wskazaæ wyrok stwierdzaj¹cy niekonstytucyjnoæ umowy miêdzynarodowej wydany w trybie kontroli nastêpczej b¹d
prewencyjnej. Perspektyw¹ normatywn¹ pos³u¿ono siê równie¿ przy opisie funkcji kreacyjnej w ujêciu normatywnym.
Metodê prawnoporównawcz¹ wykorzystano natomiast do wskazania
ró¿nic i podobieñstw, jakie zachodz¹ pomiêdzy polskimi rozwi¹zaniami
ustrojowymi a rozwi¹zaniami przyjêtymi w innych pañstwach, w których
funkcjonuj¹ s¹dy konstytucyjne, w zakresie skutków wynikaj¹cych z orzeczeñ tych organów.
Niniejsza praca obejmuje stan prawny na dzieñ 1 stycznia 2015 i bierze pod uwagê wydane do tego dnia orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego i innych organów w³adzy s¹downiczej.
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Publikacja zosta³a przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej
pt. Funkcje orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, obronionej we wrzeniu
2008 r. na Wydziale Prawa Wy¿szej Szko³y Handlu i Prawa im. Ryszarda
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oraz Panu Profesorowi Andrzejowi Sylwestrzakowi za inspiracjê i wsparcie w pracy naukowej.
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Rozdział I

Podstawowe pojęcia
1. Funkcje prawa i funkcje Trybunału Konstytucyjnego
W nauce mo¿na spotkaæ bardzo wiele definicji pojêcia funkcja. Iwona
Bogucka w sposób wyczerpuj¹cy zebra³a, sklasyfikowa³a oraz podda³a
analizie wszystkie znaczenia tego terminu1. Wyró¿ni³a pojêcie funkcji rozumianej jako: relacja, dzia³anie (rola), cel oraz skutek. Za metodologiczne kryterium powy¿szego rozró¿nienia przyjê³a sposoby rozumienia funkcji
zarówno na gruncie jêzyka naturalnego, jak i spotykanych w literaturze
naukowej, tak prawniczej, jak innej (g³ównie socjologicznej)2. W nauce
wystêpuj¹ równie¿ inne podzia³y definicji tego terminu, które wydaj¹ siê
byæ wyczerpuj¹ce i posiadaj¹ swoje uzasadnienie3. Wyprzedzaj¹c tok rozwa¿añ, nale¿y podkreliæ, ¿e w niniejszej pracy przyjêto rozumienie pojêcia funkcji w znaczeniu skutku.

1.1. Funkcja jako relacja, działanie (rola), cel i skutek
Definicja funkcji jako relacji powsta³a na gruncie funkcjonalizmu, u którego podstaw le¿y za³o¿enie, i¿ wiat (rzeczywistoæ) jest zjawiskiem zmiennym, ulegaj¹cym nieustannym przemianom, a jego poszczególne elementy pozostaj¹ w ci¹g³ym ruchu i w stosunkach wzajemnych oddzia³ywañ.
Pojêcie funkcja w tym przypadku rozumiane jest matematycznie  jako
1

Por. I. Bogucka, Funkcje prawa. Analiza pojêcia, Kraków 2000.
Tam¿e, s. 9.
3 M. Borucka-Arctowa przyjê³a nastêpuj¹ce okrelenia funkcji jako najczêciej wystêpuj¹ce w nauce: a) podstawowe kierunki dzia³alnoci (aktywnoci) okrelonej organizacji,
instytucji; b) cele dzia³ania; c) sposoby metody, rodki do realizacji tych celów; d) zespó³
nastêpstw, skutków spo³ecznych wywo³anych dzia³aniem okrelonej organizacji instytucji
b¹d oddzia³ywaniem okrelonego systemu normatywnego (por. M. Borucka-Arctowa (red.),
Spo³eczne pogl¹dy na funkcje prawa, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1982,
s. 7 i n.). Z kolei T. Zieliñski wyró¿ni³ funkcje prawa w znaczeniu socjologicznym i w znaczeniu prawnoteleologicznym (T. Zieliñski, Prawo pracy. Zarys systemu, cz. I, Warszawa  Kraków 1986, s. 3738).
2
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szczególnego rodzaju zale¿noæ zachodz¹ca pomiêdzy elementami dwóch
zbiorów. Funkcja postrzegana jest wiêc jako zale¿noæ pomiêdzy dwiema
wielkociami, tego rodzaju, ¿e zmiana jednej wielkoci bêdzie poci¹ga³a za
sob¹ zmianê drugiej [y=f(x)]4. Elementami pierwszego zbioru s¹ normy
prawne, natomiast drugiego  poszczególne elementy rzeczywistoci, do
których te normy siê odnosz¹. Reasumuj¹c, funkcj¹ w ujêciu jurydycznym
jest relacja (stosunek) prawa do wiata. Zmiana prawa bêdzie poci¹ga³a za
sob¹ pewne zmiany w ¿yciu spo³ecznym, ale równie¿ odwrotnie  zmiany
spo³eczne bêd¹ mog³y wywo³aæ zmiany w prawie. W konwencji funkcjonalnej relacja ta najczêciej bywa przedstawiana w postaci twierdzenia, i¿ prawo jest funkcj¹ ¿ycia spo³ecznego, to znaczy zmiany ¿ycia spo³ecznego poci¹gaj¹ w postaci skutku zmiany istniej¹cego prawa5. W powy¿szym
znaczeniu funkcjonowaæ to poci¹gaæ za sob¹ stale w postaci skutku inny
stan rzeczy6.
Matematyczne definiowanie funkcji, powszechnie przyjête na gruncie
nauk przyrodniczych (cis³ych), nie do koñca sprawdza siê w naukach spo³ecznych (humanistycznych). Zjawiska podlegaj¹ce badaniom tych nauk
maj¹ bowiem charakter kulturowy, w zwi¹zku z czym czêsto niedookrelony i nieostry. Pomiêdzy takimi zjawiskami trudno znaleæ wzglêdnie trwa³e
relacje i zwi¹zki, które odpowiada³yby matematycznym zale¿nociom
i umo¿liwia³y jednoznaczn¹ kwalifikacjê7.
Postrzeganie funkcji jako dzia³ania jest najpowszechniejszym, potocznym rozumieniem tego terminu, w s³owniku jêzyka polskiego t³umaczone
m.in. jako przeznaczenie, zastosowanie, rola, zadanie czego8. Takie znaczenie omawianego pojêcia wykszta³ci³o siê przede wszystkim na gruncie
nauk przyrodniczych, jednak szybko zosta³o przyswojone przez przedstawicieli nauk spo³ecznych. Prawid³owe rozumienie tego pojêcia wymaga
postrzegania rzeczywistoci jako uk³adu powi¹zanych ze sob¹ elementów.
Funkcj¹ bêdzie wówczas sta³a rola, jak¹ pe³ni dany element w tym uk³adzie. Jako system bêdzie postrzegane ca³e spo³eczeñstwo wraz ze zwi¹zkami ³¹cz¹cymi poszczególne jego czêci. W systemie tym bada siê role
poszczególnych instytucji i zjawisk spo³ecznych. Trzeba podkreliæ, i¿ nie
ka¿de dzia³anie bêdzie równoznaczne z wype³nianiem okrelonej roli
w spo³eczeñstwie. Po pierwsze  owo dzia³anie musi mieæ trwa³y charak4

I. Bogucka, Funkcje prawa..., s. 16.
Tam¿e, s. 22.
6 I. Bogucka, O pojêciu funkcja prawa, Pañstwo i Prawo 1990, z. 9, s. 5152.
7 M. D¹browski, Funkcje orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹cych niezgodnoci aktów prawnych z Konstytucj¹ RP z 1997, Studia Prawnoustrojowe 2005, nr 5, s. 52.
8 Por. Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. I, Warszawa 2003,
s. 954.
5
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ter, czyli byæ charakterystyczne dla podmiotu (instytucji) je wype³niaj¹cego, po drugie  musi ono byæ istotne z punktu widzenia ca³ego systemu
b¹d jego czêci i po trzecie  takiego dzia³ania musi od niego oczekiwaæ
grupa spo³eczna, z któr¹ to dzia³anie jest zwi¹zane. Rola spo³eczna sprowadza siê do wyznaczenia komu [lub czemu  M.D.] okrelonego typu
zadania do spe³nienia...9. W aspekcie normatywnym pojêcie roli nale¿y
postrzegaæ jako zbiór regu³ postêpowania, których stosowania i przestrzegania oczekuje siê od podmiotu zajmuj¹cego okrelon¹ pozycjê spo³eczn¹10. Konstatuj¹c, je¿eli mówimy o roli prawa w ogóle czy te¿ o roli okrelonej instytucji, mamy na myli sposób oddzia³ywania tego prawa
(instytucji) na okrelone elementy spo³eczeñstwa, a dok³adnie rzecz ujmuj¹c  oczekiwanie grup spo³ecznych, i¿ prawo (instytucja) spe³ni okrelone zadania11.
Rozumienie pojêcia funkcja w znaczeniu dzia³ania (roli) doskonale
sprawdza siê na gruncie nauk cis³ych, gdzie stosunkowo ³atwo okreliæ
zadania (oczekiwania) okrelonego elementu przyrody i w konsekwencji
jego rolê, co jest ³atwe do weryfikacji przy pomocy empirycznych metod
badawczych. Natomiast role poszczególnych elementów spo³eczeñstwa
(ewentualnie systemu prawnego i instytucji prawnych) jest znacznie trudniej sprecyzowaæ z powodu z³o¿onoci tego rodzaju systemu i konwencjonalnoci pojêæ stosowanych do definiowania jego elementów.
W nauce spotyka siê równie¿ zastosowanie terminu funkcja w znaczeniu cel12. S³ownik jêzyka polskiego definiuje cel jako: to, do czego
siê d¹¿y, zmierza; to, co chce siê osi¹gn¹æ; to, co czemu ma s³u¿yæ, byæ
u¿yteczne, przynosiæ jak¹ korzyæ; przedmiot lub osoba, których dotycz¹
jakie dzia³ania13. W tym wypadku, mówi¹c o funkcji jako o celu, ma siê
na myli to, i¿ co dzia³aj¹c (istniej¹c) jest do czego przeznaczone, ma
z góry wyznaczone okrelone zadania. U podstawy tej definicji leg³o za³o¿enie, i¿ dzia³alnoæ cz³owieka w zdecydowanej wiêkszoci przypadków
ma charakter teleologiczny i s³u¿y realizacji okrelonych celów.
9 Z. Ziembiñski, O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa, Pañstwo i Prawo
1987, z. 12, s. 19 i n.
10 Por. M. Borucka-Arctowa, Z zagadnieñ spo³ecznego dzia³ania prawa, Kraków 1962,
s. 143.
11 Takie znaczenie terminu funkcja przyj¹³ J. Czajkowski w: Funkcje Senatu RP (uwagi
na tle unormowañ Konstytucji RP z 23 kwietnia 1935 r.), [w:] Szeæ lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dowiadczenia i inspiracje, pod red. L. Garlickiego i A. Szmyta, Warszawa
2003, s. 62 i n.
12 Tak¹ definicjê pojêcia funkcji przyj¹³ np. A. Sylwestrzak w: Kontrola w demokratycznym pañstwie prawnym, Studia Prawnoustrojowe 2005, nr 5, s. 25 i n.
13 Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, t. I, s. 377.
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W du¿ym uproszczeniu pojêcie celu prawa, instytucji prawnej czy te¿
przepisu prawnego mo¿na sprowadziæ do ³aciñskiego ratio legis14  rozumianego jako cel wydania ustawy, przy czym owym celem bêdzie postulowany (zak³adany) stan, jaki bêdzie siê chcia³o osi¹gn¹æ poprzez ustanowienie okrelonego prawa. Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ prawo oraz jego instytucje
ukierunkowane s¹ teleologicznie i maj¹ realizowaæ z góry okrelone zadania, tj. urzeczywistnianie wartoci moralnych, sprawiedliwoci, zapewnienie pokoju porz¹dku, bezpieczeñstwa czy realizowanie dobra wspólnego15.
Cele mog¹ byæ formu³owane explicite, np. w preambu³ach aktów prawnych
czy te¿ w tzw. przepisach programowych, które okrelaj¹ za³o¿enia teleologiczne i zadania adresatów norm. Mo¿na je równie¿ rekonstruowaæ z czyjego postêpowania, przyjmuj¹c, i¿ podmiot ten dzia³a racjonalnie w zamiarze osi¹gniêcia okrelonego, po¿¹danego przezeñ b¹d przez inny podmiot,
stanu rzeczy. U podstawy wyboru celu le¿¹ preferencje i system wartoci
uznawany przez podmiot, który tego wyboru dokonuje16.
Zbli¿ona koncepcja przedstawiana jest w tzw. teorii funkcji za³o¿onych i funkcji realizowanych17, gdzie funkcje za³o¿one maj¹ stanowiæ odzwierciedlenie celów, które winny byæ zrealizowane przez ustawê.
W niniejszym opracowaniu termin funkcja przyjêto w znaczeniu skutku. W tym ujêciu jest on postrzegany jako rezultat, konsekwencja jakiego dzia³ania, postêpowania; jako efekt funkcjonowania jakiej instytucji
w rzeczywistoci spo³ecznej b¹d normatywnej. W przypadku prawodawcy mamy na myli wydawanie aktów prawnych i transpozycje w stosunkach spo³ecznych (w tym równie¿ prawnych), które zostan¹ wywo³ane takim dzia³aniem18. Reasumuj¹c, funkcj¹ w rozumieniu skutku bêd¹ zmiany,
jakie zostan¹ spowodowane w ¿yciu spo³ecznym i systemie prawa poprzez
przestrzeganie, stanowienie i stosowanie prawa. Bêdzie to jaki nowy stan
faktyczny b¹d prawny spowodowany tymi zjawiskami.
W nauce podkrela siê, i¿ pojêcie funkcji jako skutku dotyczy zarówno konsekwencji zamierzonych, jak i niezamierzonych, czyli rozci¹ga siê
14 Z. Ziembiñski odró¿nia pojêcie ratio legis od ratione imperi (por. Z. Ziembiñski,
O pojmowaniu celu..., s. 23 i n.). Dok³adne definiowanie powy¿szych zwrotów nie pozostaje
w zwi¹zku z tematem niniejszej pracy i wykracza poza jej przedmiot.
15 Por. E. G. Maynez, The Philosophical  Juridical Problem of the Validity of Low, [w:]
Latin  American Legal Philosophy, Cambridge 1948 s. 498, cyt. za: I. Bogucka, Funkcje
prawa..., s. 62.
16 I. Bogucka, O pojêciu..., s. 53. Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ takie za³o¿enia
leg³y u podstawy zasady racjonalnego prawodawcy, która stanowi istotny element demokratycznego pañstwa prawa.
17 Por. np. M. Borucka-Arctowa, Pogl¹dy na spo³eczne funkcje prawa w wietle badañ
empirycznych, Pañstwo i Prawo 1981, z. 5, s. 5 i n. oraz I. Bogucka, Funkcje prawa..., s. 66.
18 M. D¹browski, Funkcje..., s. 53.
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tak na skutki bêd¹ce nastêpstwem dzia³añ celowych, jak na niezwi¹zane
z takimi dzia³aniami19. W zwi¹zku z powy¿szym funkcjami w tym ujêciu
s¹ równie¿ niezamierzone przez prawodawcê efekty obowi¹zywania danych przepisów prawa. Osi¹gniêcie jakiego skutku, w przeciwieñstwie
do urzeczywistnienia celu, nie musi byæ konsekwencj¹ dzia³ania ukierunkowanego na realizacjê konkretnych za³o¿eñ, jest mo¿liwe bez udzia³u
woli i wiadomoci. W oparciu o takie kryterium wyró¿niono funkcje za³o¿one i funkcje niezamierzone. Pierwsze realizuj¹ wczeniej postawione
przez prawodawcê cele, a drugie powstaj¹ samoistnie w wyniku funkcjonowania okrelonych instytucji prawnych.
Mo¿e siê zdarzyæ, i¿ jakie przepisy wywo³aj¹ negatywne konsekwencje w systemie prawa b¹d w stosunkach spo³ecznych. Skutki takie ze
swej istoty nigdy nie bêd¹ zamierzone i spowoduj¹ wyst¹pienie jakich
ubytków i wad. W takich sytuacjach mamy do czynienia z dysfunkcjami
prawa20. Wystêpuj¹ one wówczas, gdy ustanowienie, stosowanie b¹d przestrzeganie jakiej normy powoduje powstanie przeszkody w realizacji innych za³o¿eñ prawodawcy. Funkcje prawa s¹ realizowane tylko przez skutki
oceniane dodatnio (a przynajmniej maj¹ charakter ambiwalentny) i s³u¿¹
osi¹ganiu okrelonych celów b¹d przynajmniej im siê nie sprzeciwiaj¹.
Mówi¹c o funkcjach prawa, mamy najczêciej na myli nastêpuj¹ce ze
wzglêdu na normy prawne zmiany zachowania podmiotów spo³ecznych
i zwi¹zane z tym skutki faktyczne21. Abstrahuj¹c od szczegó³owych rozwa¿añ, funkcjami prawa w ujêciu skutku s¹ tylko takie rezultaty dzia³ania instytucji prawnych, które spe³ni¹ nastêpuj¹ce przes³anki: 1) powoduj¹ zmianê w rzeczywistoci spo³ecznej b¹d w systemie prawa; 2) zmiana
bêdzie mia³a charakter trwa³y; 3) zmiana bêdzie mia³a charakter istotny
(donios³y); 4) zmiana bêdzie mia³a charakter pozytywny b¹d ambiwalentny22.

1.2. Funkcje Trybunału Konstytucyjnego
W niniejszej pracy przyjêto nastêpuj¹c¹ definicjê: funkcja Trybuna³u Konstytucyjnego to ca³okszta³t donios³ych skutków, jakie nastêpuj¹ w systemie spo³ecznym b¹d prawnym w konsekwencji dzia³alnoci orzeczniczej
19

I. Bogucka, Funkcje prawa..., s. 81.
Por. I. Bogucka, O pojêciu..., s. 56. Pojêcie dysfunkcji wprowadzi³ R. K. Merton, [w:]
Teoria spo³eczna i struktura socjologiczna, Warszawa 1982, s. 102.
21 Z. Ziembiñski, Funkcje prawa, [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiñski,
Zarys teorii pañstwa i prawa, Warszawa 1994, s. 270.
22 Por. M. D¹browski, Funkcje..., s. 52.
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Trybuna³u23. Przy czym owe skutki musz¹ byæ trwa³e b¹d wzglêdnie trwa³e, a w stosunku do systemu i podmiotów prawa winny mieæ charakter
pozytywny b¹d przynajmniej ambiwalentny. Nale¿y dodaæ, ju¿ poza sam¹
istot¹ powy¿szej definicji, i¿ okrelone grupy skutków orzeczeñ TK sk³adaj¹ siê na realizacjê jakiej wartoci, która ma istotne znaczenie z punktu widzenia istnienia demokratycznego spo³eczeñstwa, jednostki, pañstwa
b¹d samego prawa. Funkcja to ca³okszta³t zmian bêd¹cych rezultatami
orzeczeñ s¹du konstytucyjnego, jakie nast¹pi¹ w systemie prawa i w zachowaniach adresatów norm prawnych. Przedmiotem badañ przedstawionych w niniejszej pracy, w ujêciu teoretycznoprawnym, s¹ tzw. funkcje
spo³eczne24 TK, które zostan¹ przypisane wyrokom i postanowieniom
z powodu spo³ecznych efektów, jakie wywo³uj¹. Poza zakresem zainteresowañ autora pozostan¹ natomiast tzw. funkcje normatywne, które postrzega siê przez pryzmat faktu, ¿e norma prawna w taki b¹d inny sposób
kwalifikuje okrelone zachowania adresatów norm prawnych25.
Nale¿y podkreliæ, i¿ konkretne funkcje TK, co do zasady, nie s¹ uto¿samiane z pojedynczymi skutkami orzeczeñ. Na realizacjê okrelonej funkcji sk³ada siê kilka b¹d kilkanacie konsekwencji wywo³anych wydaniem
przez Trybuna³ wyroku lub postanowienia, a niektóre skutki mog¹ sk³adaæ siê na wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê. W opracowaniu pos³u¿ono siê równie¿
pojêciem podfunkcji na oznaczenie zespo³u konsekwencji orzeczeñ TK, które
sk³adaj¹ siê na realizacjê okrelonej funkcji, a równoczenie posiadaj¹ jak¹ dodatkow¹ cechê wyró¿niaj¹c¹ je sporód pozosta³ych skutków prawnych rozstrzygniêæ TK sk³adaj¹cych siê na urzeczywistnienie funkcji podstawowej. Przy czym podfunkcja nie posiada a¿ tak donios³ego znaczenia,
by wyró¿niæ j¹ jako samodzieln¹ funkcjê TK, zawiera siê w funkcji podstawowej i stanowi jej uzupe³nienie26.
23

W niniejszej pracy bêd¹ brane pod uwagê zarówno skutki spo³eczne, jak i skutki
prawne orzeczeñ TK. Przez skutki spo³eczne nale¿y rozmieæ wszelkie zmiany w systemie
spo³ecznym, bêd¹ce efektem dzia³alnoci judykacyjnej TK. Natomiast skutek prawny to
rezultat zaistnienia faktu prawnego, jakim jest orzeczenie TK polegaj¹ce na wywo³aniu
konsekwencji prawnych w postaci powstania, zmiany b¹d wyganiêcia stosunku prawnego. Skutek prawny jest zatem rodzajem skutku spo³ecznego, gdy¿ prowadzi do zmiany
w systemie prawnym b¹d w sferze indywidualnego statusu podmiotu prawa.
24 O funkcjach spo³ecznych mówi siê bazuj¹c na za³o¿eniu, ¿e pomiêdzy normami
prawnymi [orzeczeniami TK  M.D.] a rzeczywistoci¹ spo³eczn¹ i zachowaniami ludzi istnieje zwi¹zek, ¿e prawo [orzecznictwo TK  M.D.] wp³ywa na rzeczywistoæ spo³eczn¹,
a wp³yw ten wyra¿a siê w obserwowanych skutkach  I. Bogucka, Funkcje prawa..., s. 97.
25 O funkcjach normatywnych patrz: I. Bogucka, Funkcje prawa..., s. 72 i 95101;
Z. Ziembiñski, Funkcje prawa..., s. 270; ten¿e, O pojmowaniu..., s. 2627.
26 W teorii prawa przyjê³o siê wyró¿niaæ funkcje bezporednie i porednie (por. np.
M. Borucka-Arctowa, Spo³eczne funkcje prawa formu³owane w doktrynie, ustawodawstwie
i orzecznictwie, [w:] Spo³eczne pogl¹dy na funkcje prawa..., s. 13; I. Bogucka, Funkcje prawa...,
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Przy definiowaniu okrelonych funkcji za pomoc¹ skutków orzeczeñ
drugoplanowe znaczenie ma fakt, czy prawodawca, ustanawiaj¹c akty
normatywne reguluj¹ce dzia³anie Trybuna³u, przewidywa³ i akceptowa³
owe nastêpstwa orzeczeñ, czy te¿ nie zak³ada³ ich wyst¹pienia. Równie¿
nie ma istotnego znaczenia to, czy sk³ad orzekaj¹cy TK, wydaj¹c orzeczenie, zmierza³ do wywo³ania konkretnych konsekwencji okrelonych mianem skutków, czy te¿ nast¹pi³y one samoistnie jako swoicie uboczny rezultat rozstrzygniêcia. Konstatuj¹c, pojêcie funkcji TK jako skutku dotyczy
zarówno konsekwencji zamierzonych, jak i niezamierzonych, czyli w równym stopniu obejmuje rezultaty dzia³alnoci orzeczniczej TK wczeniej
zak³adane, po¿¹dane i przewidywane, jak te¿ pozosta³e.
Szczególnym rodzajem niezamierzonych konsekwencji orzeczeñ TK s¹
skutki negatywne. Powoduj¹ one wyst¹pienie w systemie prawnym b¹d
spo³ecznym jakich wad i ubytków, a w konsekwencji prowadz¹ do obni¿enia skutecznoci realizacji celów i zadañ, do których Trybuna³ zosta³ powo³any. Stanowi¹ one przeszkodê w urzeczywistnianiu okrelonych funkcji TK. W takich przypadkach mamy do czynienia z dysfunkcjami. Za
kryterium oceny, czy dany skutek ma charakter funkcjonalny, czy te¿ dysfunkcjonalny, przyjêto przede wszystkim fakt sprzecznoci skutku orzeczenia z zadaniami i celami Trybuna³u, które wyra¿one s¹ w przepisach
prawnych. Ponadto dysfunkcjami s¹ równie¿ takie skutki, które naruszaj¹ wartoci chronione Konstytucj¹. Reasumuj¹c, tylko takie konsekwencje orzeczeñ TK, które maj¹ charakter pozytywny b¹d neutralny mog¹
sk³adaæ siê na poszczególne funkcje. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jeden i ten sam
skutek orzeczenia w okrelonym aspekcie oddzia³ywania na rzeczywistoæ
bêdzie mia³ charakter funkcjonalny i bêdzie realizowa³ dan¹ funkcjê,
a w innym bêdzie stanowi³ dysfunkcjê. Norma dzia³aj¹ca integruj¹co w danej grupie spo³ecznej mo¿e przyczyniaæ siê do dezintegracji spo³ecznej z punktu
widzenia szerszej zbiorowoci, której czêci¹ sk³adow¹ jest owa grupa27.
W pewnych przypadkach Trybuna³ wiadomie dopuszcza do powstania skutku o podwójnym charakterze (funkcjonalnym i dysfunkcjonalnym).
Najczêciej ma to miejsce w sytuacji, gdy dochodzi do kolizji dwóch wartoci konstytucyjnych i trzeba podj¹æ decyzjê ochrony jednej kosztem drugiej. W konsekwencji orzeczenie, chroni¹c okrelone dobro, równoczenie
narusza inne dobro, które Trybuna³ uzna³ za mniej donios³e28.
s. 73), jednak¿e wyró¿nienie podfunkcji jest czytelniejsze i bardziej adekwatne do przyjêtych za³o¿eñ metodologicznych niniejszego opracowania.
27 L. Petra¿ycki, Teoria prawa i pañstwa, t. II, Warszawa 1960, s. 575.
28 I. Bogucka wskazuje obok skutków negatywnych skutki wtórne, przez które rozumie
takie, które w³adza legislacyjna [w pewnych przypadkach równie¿ TK  M.D.] przewiduje,
których pod pewnymi wzglêdami nie akceptuje, lecz na które siê zgadza, poniewa¿ s¹ one [...]
warunkiem niezbêdnym dla osi¹gniêcia zasadniczych celów  I. Bogucka, Funkcje prawa..., s. 74.
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W wietle powy¿szych rozwa¿añ mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce funkcje
TK: f. ochronna w aspekcie przedmiotowym, f. ochronna w aspekcie podmiotowym, f. stabilizacyjna, f. sygnalizacyjna, f. interpretacyjna, f. kreacyjna. Przedstawiony katalog ma charakter rekonstrukcji i teoretycznego uporz¹dkowania skutków orzeczeñ TK, a nie postulatów odnosz¹cych
siê do dzia³alnoci tego organu i pomylany jest jako swoista typologia29.
Za kryterium stanowi¹ce podstawê do formu³owania poszczególnych funkcji
uznano uogólniony i wyidealizowany wp³yw skutków orzeczeñ na pañstwo, prawo i spo³eczeñstwo. Ponadto pos³u¿ono siê powszechnie przyjêtymi w teorii pañstwa i prawa podzia³ami funkcji, o czym szerzej w dalszej
czêci niniejszego rozdzia³u.
n Funkcja ochronna

Funkcja ochronna prawa polega na tym, i¿ prawo wspiera (chroni)
rozmaite wartoci istotne ze spo³ecznego punktu widzenia. Nale¿y j¹ postrzegaæ jako zespó³ mechanizmów, rodków maj¹cych na celu eliminacjê
zachowañ zagra¿aj¹cych chronionym wartociom30. Normy prawa wyznaczaj¹ szereg parytetów, które winny byæ przez cz³onków spo³eczeñstwa,
w³adze i inne podmioty prawa respektowane. Ustalaj¹ te¿ szereg zachowañ maj¹cych s³u¿yæ realizacji owych parytetów.
Dzia³alnoæ judykacyjna TK koncentruje siê na ochronie nadrzêdnoci Konstytucji, hierarchicznie zbudowanego systemu prawa oraz praw
i wolnoci jednostki. Przedmiotem tej ochrony s¹ normy i wartoci konstytucyjne okrelaj¹ce szeroko rozumiany ustrój pañstwa, pozycjê suwerena,
wyznaczaj¹ce status jednostki w pañstwie, relacje pañstwa z jednostk¹,
innymi grupami spo³ecznymi, innymi pañstwami oraz organizacjami miêdzynarodowymi. Na funkcjê ochronn¹ sk³adaj¹ siê te skutki orzeczeñ, które
zabezpieczaj¹ system prawa (w szczególnoci ustawê zasadnicz¹), wartoci konstytucyjne oraz jednostkê przed bezprawnymi i dysfunkcjonalnymi
dzia³aniami prawodawczymi oraz te skutki, które prowadz¹ do eliminacji
ich negatywnych prawnych i spo³ecznych efektów. Uzasadnieniem doktrynalnym istnienia funkcji ochronnej TK jest zwierzchnia pozycja ustawy zasadniczej w systemie róde³ prawa, za uzasadnieniem prawnym
 konstytucyjny obowi¹zek zgodnoci prawa z Konstytucj¹ (por. art. 8 Konstytucji).
Funkcja ochronna TK realizowana jest w dwóch odrêbnych i niezale¿nych p³aszczyznach: 1) f. ochronna w aspekcie przedmiotowym s³u¿y ochro29
30
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Podobnie: M. Borucka-Arctowa, Pogl¹dy na spo³eczne funkcje prawa..., s. 9.
Por. Z. Ziembiñski, Funkcje prawa..., s. 273.

nie systemu prawnego; 2) f. ochronna w aspekcie podmiotowym s³u¿y ochronie jednostki31. Obydwa aspekty tej funkcji zostan¹ przedstawione w niniejszej pracy w dwóch ró¿nych rozdzia³ach ze wzglêdu na ró¿ny przedmiot
ochrony (system prawa oraz jednostka) i to, i¿ w rzeczywistoci realizowane s¹ w dwóch stosunkowo odrêbnych i niezale¿nych sferach, z regu³y
przez ró¿ne orzeczenia Trybuna³u, które wywo³uj¹ odmienne skutki prawne. Niejednokrotnie konsekwencje rozstrzygniêcia s¹du konstytucyjnego,
które sk³adaj¹ siê na konkretyzacjê funkcji ochronnej w jednym aspekcie,
bêd¹ uniemo¿liwia³y realizowanie tej funkcji w jej drugim ujêciu. Podsumowuj¹c, najistotniejszymi kryteriami rozdzielenia aspektu przedmiotowego i podmiotowego funkcji ochronnej jest przedmiot ochrony, którym
z jednej strony jest system prawa, a z drugiej jednostka, oraz to, ¿e s¹ one
realizowane przez ró¿ne skutki orzeczeñ TK.
Funkcja ochronna w aspekcie przedmiotowym urzeczywistniana jest
poprzez eliminacjê kolizji norm, tj. derogacjê z systemu prawa regulacji,
które naruszaj¹ normy wy¿szego rzêdu oraz likwidacjê (b¹d zapobieganie powstaniu) luk w prawie. Zjawisko kolizji norm prawnych jest najpowa¿niejsz¹ dysfunkcj¹ systemow¹ i jej likwidacja stanowi najdoniolejsze
zadanie polskiego s¹du konstytucyjnego. Poprzez realizacjê tej funkcji
Trybuna³ w szczególnoci chroni normy konstytucyjne i ich nadrzêdnoæ
oraz wartoci konstytucyjne, do których nale¿¹: zasada demokratycznego
pañstwa prawnego, zasada sprawiedliwoci spo³ecznej, bud¿et, dobro wspólne. Funkcja ochronna w tym aspekcie jest wykonywana równie¿ poprzez
likwidacjê kolizji w p³aszczynie pionowej systemu prawa na poziomie
aktów prawnych ni¿szego rzêdu ni¿ Konstytucja. W swojej dzia³alnoci
judykacyjnej s¹d konstytucyjny dokonuje analizy skutków swoich orzeczeñ celem niedopuszczenia do powstawania negatywnych konsekwencji
rozstrzygniêæ. Takim niezamierzonym nastêpstwem negatoryjnego wyro31 Zasadniczo ju¿ od samych pocz¹tków funkcjonowania s¹dów konstytucyjnych dopatrywano siê dwóch przedmiotów ochrony: konstytucji jako najwy¿szego aktu prawnego oraz
jednostki (szerzej patrz: T. Öhlinger, The Genesis of the Austrian Model of Constitutional
Review of Legislation, Ratio Juris, vol. 16, no. 2, June 2003, s. 206 i n. oraz W. Sokolewicz,
Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] System organów ochrony prawnej. Podstawowe instytucje, pod
red. M. Kruk, Warszawa 2006, s. 173). W nauce prawa niemieckiego mo¿na te¿ spotkaæ
wyró¿nienie funkcji subiektywnej (subjektive Funktion) i obiektywnej (objektive Funktion)
Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego, które maj¹ na celu realizacjê interesu indywidualnego (jednostki) i ogó³u (pañstwa)  por. M. Borowski, The Beginnings of Germanys Federal Constitutional Court, Ratio Juris, vol. 16, no. 2, June 2003, s. 174. Obecnie równie¿
akcentuje siê tê podwójn¹ rolê trybuna³u: por. np.: M. Zubik, M. Wi¹cek, Kompetencje s¹du
konstytucyjnego a granice orzekania przez sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d
Sejmowy 2009, nr 4(93), s. 37.
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ku TK mo¿e byæ luka w prawie32. W przypadku ryzyka powstania takiego
skutku orzeczenia Trybuna³ podejmuje dzia³ania zapobiegaj¹ce jego zaistnieniu b¹d zmierzaj¹ce do minimalizacji jego dysfunkcjonalnych konsekwencji.
Podsumowuj¹c, w aspekcie przedmiotowym funkcji ochronnej s¹d konstytucyjny koncentruje siê przede wszystkim siê na urzeczywistnieniu
nastêpuj¹cych zasad systemu prawa: hierarchicznej zgodnoci norm, zupe³noci i niesprzecznoci.
W aspekcie podmiotowym funkcji ochronnej Trybuna³ przyczynia siê
do poszanowania praw i wolnoci cz³owieka i innych podmiotów prawa33.
Zasadniczym celem jego dzia³alnoci judykacyjnej jest ochrona statusu
jednostki wyznaczonego przepisami ustawy zasadniczej. Obecnie ochrona
konstytucyjnych praw podmiotowych jednostki odgrywa bardzo istotn¹
rolê w dzia³alnoci jurydycznej Trybuna³u. Sta³ siê on niejako g³ównym
stra¿nikiem i gwarantem tych praw. Za pomoc¹ wyroków i postanowieñ
zapewnia poszanowanie ¿ycia, zdrowia, wolnoci, w³asnoci itp. wartoci,
które s¹ niezbêdne do prawid³owej egzystencji jednostki i funkcjonowania
demokratycznego pañstwa prawa.
Na marginesie nale¿y dodaæ, i¿ orzeczenia TK chroni¹ce prawa i wolnoci podmiotów prawa realizuj¹ równie¿ funkcjê ochronn¹ w znaczeniu
przedmiotowym w zakresie, w jakim eliminuj¹ akty prawne naruszaj¹ce
przepisy II rozdzia³u Konstytucji.
n Funkcja stabilizacyjna

Funkcja stabilizacyjna TK wyra¿a siê tym, i¿ skutkiem dzia³alnoci
judykacyjnej s¹du konstytucyjnego jest utrwalenie istniej¹cego ³adu ustrojowego, gospodarczego i spo³ecznego oraz wartoci, które proklamowa³a
ustawa zasadnicza. Prawo [orzecznictwo TK  M.D.] ma realizowaæ d¹¿enia suwerena do utrwalenia aktualnego ca³okszta³tu stosunków spo³ecznych, który zosta³ uznany za optymalny34. Dzia³alnoæ polskiego s¹du
konstytucyjnego nale¿y postrzegaæ jako zespó³ czynników, które petryfikuj¹ uk³ad stosunków spo³ecznych realizuj¹cych aksjomaty i aksjologiê
demokratycznego pañstwa prawa za pomoc¹ kompetencji, w które organ
ten zosta³ wyposa¿ony. Funkcja stabilizacyjna gwarantuje ³ad, porz¹dek
32 Luk¹ w prawie jest brak regulacji, co do której mo¿na racjonalnie twierdziæ, i¿ nie
jest przez prawodawcê zamierzona  por. postanowienie SN z 25 maja 2001 (sygn. akt WA
15/01) oraz L. Morawski, Wyk³adnia w orzecznictwie s¹dów. Komentarz, Toruñ 2002, s. 191.
33 W teorii prawa funkcja ochronna, która polega na szczególnym zabezpieczeniu praw
jednostki, okrelana jest jako funkcja gwarancyjna  por. M. Borucka-Arctowa, Spo³eczne
funkcje prawa..., s. 16.
34 Z. Ziembiñski, Funkcje prawa..., s. 271.
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oraz efektywnoæ przyjêtych rozwi¹zañ, a zarazem utrzymanie istniej¹cego porz¹dku, stanowi swoisty czynnik homeostazy35. W teorii prawa wskazuje siê, i¿ realizacja funkcji stabilizacyjnej nastêpuje przede wszystkim
przy wykorzystaniu tzw. przymusu pañstwowego36. W przypadku Trybuna³u sytuacja wygl¹da inaczej, albowiem g³ównym rodkiem s³u¿¹cym
urzeczywistnieniu omawianej funkcji s¹ orzeczenia afirmatywne, które
nie generuj¹ ¿adnych sankcji. Wyroki stwierdzaj¹ce konstytucyjnoæ okrelonych przepisów utrwalaj¹ wartoci istotne z punktu widzenia pañstwa,
spo³eczeñstwa i jednostki.
n Funkcja sygnalizacyjna (inspiracyjna)

Funkcja sygnalizacyjna nie zosta³a wyró¿niona w ogólnej teorii prawa37. Jej znaczenie i rola nie s¹ na tyle powa¿ne, by mo¿na by³o uznaæ j¹
za samodzieln¹ i samoistn¹ funkcjê prawa. Mo¿e ona byæ co najwy¿ej traktowana jako podfunkcja ogólnych funkcji prawa, swoista pomoc przy ich
realizacji.
W przypadku Trybuna³u Konstytucyjnego sytuacja jest zgo³a odmienna, albowiem dzia³alnoæ sygnalizacyjna odgrywa w judykaturze s¹du
konstytucyjnego bardzo istotn¹ rolê i stanowi jej wa¿ny element. W ramach funkcji sygnalizacyjnej Trybuna³ oddzia³uje na organy stanowi¹ce
prawo, by te uruchamia³y procedury prawotwórcze celem usuniêcia patologii z porz¹dku prawnego b¹d zmierza³y do jego udoskonalenia. W szczególnoci informuje organy prawodawcze o wyst¹pieniu w systemie prawa
kolizji, luk oraz uchybieñ, które stanowi¹ zjawiska dysfunkcjonalne i powinny zostaæ z niego usuniête. W tym aspekcie funkcja sygnalizacyjna
zbie¿na jest z funkcj¹ ochronn¹, przy czym sama ochrona systemu b¹d
jednostki urzeczywistniana jest nie przez Trybuna³, a przez inne organy
pañstwa. Funkcja sygnalizacyjna wyra¿a siê tym, i¿ wskutek dzia³alnoci
orzeczniczej TK organy tworz¹ce prawo uzyskaj¹, co do zasady, niewi¹¿¹c¹ informacjê o koniecznoci jego zmiany.
W wiêkszoci przypadków dzia³ania sygnalizacyjno-informacyjne Trybuna³u nie wywo³uj¹ skutków prawnych. Konsekwencje tego typu czynnoci maj¹ charakter faktyczny, polegaj¹cy na uzyskaniu przez organ prawodawczy wiedzy o zjawisku patologicznym w ustanowionym przez siebie
35

Por. J. Wróblewski, Prawo a cybernetyka, Pañstwo i Prawo 1968, z. 12, s. 899.
Z. Ziembiñski, Funkcje prawa..., s. 270.
37 Funkcjê sygnalizacyjn¹ Trybuna³u Konstytucyjnego wyró¿nili: Z. Czeszejko-Sochacki,
L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999,
s. 55 i n.; J. Galster i W. Szyszkowski, Trybuna³y, [w:] Prawo konstytucyjne, pod red.
Z. Witkowskiego, s. 441; J. Repel, Funkcja sygnalizacyjna Trybuna³u Konstytucyjnego, Nowe
Prawo 1989, nr 1, s. 3 i n.
36
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akcie prawnym. Obowi¹zek podjêcia procedur prawodawczych nie wynika
z orzeczeñ TK i ma charakter leges imperfectae. Stanowi zatem konsekwencjê obowi¹zywania klauzul praworz¹dnoci i demokratycznego pañstwa prawa, które obliguj¹ organy prawodawcze do stanowienia prawa realizuj¹cego zasady niesprzecznoci i spójnoci. W kilku sytuacjach dzia³alnoæ
sygnalizacyjna Trybuna³u wywo³uje obowi¹zek podjêcia okrelonych czynnoci przez organy partycypuj¹ce w procesie stanowienia prawa, wówczas
funkcja sygnalizacyjna przekszta³ca siê w funkcjê inspiracyjn¹, która jest
jej swoist¹ kwalifikowan¹ form¹. Brak podjêcia odpowiednich czynnoci
przez w³aciwy organ mo¿e wówczas skutkowaæ powstaniem sankcji, ewentualnie zaniechanie tego typu bêdzie rodzi³o skutki, które nast¹pi¹ ex lege.
Dzia³alnoæ sygnalizacyjna TK wydatnie przyczynia siê do usuwaniu
zjawisk patologicznych z porz¹dku prawnego, sprzyja prokonstytucyjnemu
ukierunkowaniu prawa oraz przeobra¿aniu i konwalidowaniu stosunków
prawnych ukszta³towanych na podstawie wadliwych rozwi¹zañ prawnych.
Funkcja sygnalizacyjna w pewnym zakresie mo¿e byæ uto¿samiana
z funkcj¹ dynamizacyjn¹38 prawa, która polega ona na wprowadzaniu,
kreowaniu i kszta³towaniu zmian w uk³adzie stosunków spo³ecznych. Zmiany te mog¹ byæ wynikiem dzia³añ koordynacyjnych b¹d inspiracyjnych,
przy czym musz¹ oddzia³ywaæ na tok dokonuj¹cych siê przeobra¿eñ. Dzia³alnoæ sygnalizacyjna Trybuna³u polega na stymulowaniu organów pañstwa do podejmowania dzia³añ prawotwórczych, które bêd¹ promowa³y
zmiany w prawie, a co za tym idzie  w ró¿nych sferach ¿ycia publicznego.
Dziêki temu Trybuna³ Konstytucyjny przyczynia siê do kszta³towania porz¹dku prawnego realizuj¹cego wartoci akceptowane przez obywateli
i po¿¹dane w demokratycznym pañstwie prawnym.
Obecnie funkcja dynamizacyjna nie stanowi odrêbnej funkcji TK, gdy¿
wspó³czesne orzecznictwo polskiego s¹du konstytucyjnego nie jest stymulatorem przemian w stosunkach spo³ecznych, ustrojowych, ekonomicznych
i gospodarczych, jak mia³o to miejsce wczeniej. Tego typu konsekwencje
to marginalny element dzia³alnoci orzeczniczej, który nie jest na tyle na
tyle donios³y, by przypisaæ mu odrêbn¹ funkcjê. Konsekwencje dynamizacyjne rozstrzygniêæ TK, co do zasady, uto¿samiane s¹ ze skutkami sygnalizacyjnymi i sk³adaj¹ siê na realizacjê tego typu funkcji.
Sytuacja by³a zgo³a odmienna na pocz¹tku lat 90. XX wieku, kiedy to
dzia³alnoæ judykacyjna TK w bardzo du¿ym stopniu stymulowa³a doko38 Na temat funkcji dynamizacyjnej patrz: A. Or³owska, Funkcja spo³eczna prawa podmiotowego, Radca Prawny 2000, nr 1, s. 11; A. Redelbach, Wstêp do prawoznawstwa, Toruñ 2000, s. 121; T. Stawecki, P. Winczorek, Wstêp do prawoznawstwa, Warszawa 1999,
s. 11; Z. Ziembiñski, Funkcje prawa..., s. 271272.

30

nywanie przemian ustrojowych i prawnych w Polsce. Orzecznictwo Trybuna³u przyczyni³o siê wówczas do ukszta³towania zasad ustrojowych,
porz¹dku prawnego i spo³ecznego RP. W konsekwencji w II rozdziale niniejszej pracy, dotycz¹cym aspektu historycznego poruszanych zagadnieñ,
uzasadnione jest wyró¿nienie funkcji dynamizacyjnej Trybuna³u, albowiem
organ ten, obok prawodawcy, by³ wówczas g³ównym moderatorem przekszta³ceñ ustrojowych, gospodarczych i spo³ecznych.
n Funkcja interpretacyjna

Funkcja interpretacyjna nie jest uznawana za odrêbn¹ i samodzieln¹
funkcjê pañstwa b¹d prawa39. W doktrynie prawa konstytucyjnego zosta³a wyró¿niona przez Jana Galstera i Wac³awa Szyszkowskiego. Jednak¿e wspomniani autorzy podnosz¹ tezê odmienn¹ od przedstawianej
w niniejszej pracy. Twierdz¹ bowiem, i¿ ze wzglêdu na utratê kompetencji
do ustalania powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni Trybuna³ obecnie nie
wykonuje funkcji interpretacyjnej40.
Funkcjê powy¿sz¹ mo¿na próbowaæ wyodrêbniæ jako funkcjê organów
stosuj¹cych prawo, tj. s¹dów i organów administracji. Jednak¿e nie by³aby to funkcja w znaczeniu skutku, ale w znaczeniu roli (dzia³ania), gdy¿
dokonywanie egzegezy tekstu normatywnego jest jednym z etapów dzia³añ, które stanowi¹ element procesu stosowania prawa (tzw. wyk³adnia
operatywna)41. Dzia³alnoæ interpretacyjna s¹dów i organów administracji zmierza do zrekonstruowania treci normy prawnej z przepisu, odtworzenia w³aciwego znaczenia regu³y zachowania. W tym przypadku dokonywanie wyk³adni nie stanowi skutku prawnego, lecz jest jednym
z elementów procesu stosowania prawa i rodkiem do osi¹gniêcia celu,
jakim jest zastosowanie normy prawnej w konkretnej, indywidualnej sytuacji.
Trybuna³ Konstytucyjny jako organ w³adzy s¹downiczej stosuj¹cy prawo dokonuje wyk³adni operatywnej42. Jego zasadniczym zadaniem jest
39

Funkcja ta jest zbli¿ona do funkcji informacyjnej, która zosta³a wyró¿niona w nauce
prawa. Normy ze wzglêdu na swój intelektualny sk³adnik (wzór postêpowania) pe³ni¹ równoczenie funkcjê informacyjn¹, co jest zreszt¹ zadaniem g³ównym lub ubocznym wszelkich
tworów kultury. S¹ one informacj¹ o wzorcu zachowania, a jednoczenie zawieraj¹ wiele
innych informacji o sferze rzeczywistoci, któr¹ reguluj¹  J. Kowalski, Funkcje prawa,
[w:] Materia³y sesji naukowej. Funkcje prawa, cz. I, Warszawa 1980, s. 111.
40 Por. J. Galster i W. Szyszkowski, dz. cyt., s. 441.
41 M. D¹browski, Funkcje..., s. 65. O wyk³adni operatywnej patrz: J. Jab³oñska-Bonca,
Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2001, s. 157 i n.; T. Stawecki, P. Winczorek,
dz. cyt., s. 128 i n.
42 Por. K. Dzia³ocha, Problemy zgodnoci prawa z Konstytucj¹, [w:] Trybuna³ Konstytucyjny. Materia³y konferencyjne, pod red J. Trzciñskiego, Warszawa 1987, s. 51; L. Garlicki,
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kontrola hierarchicznej zgodnoci norm. By mieæ mo¿liwoæ realizacji swoich podstawowych kompetencji, Trybuna³ musi najpierw zrekonstruowaæ
treæ weryfikowanego przepisu oraz przepisu bêd¹cego podstaw¹ kontroli. Innymi s³owy, TK dokonuje egzegezy zarówno przepisów Konstytucji,
jak i innych, ni¿szych rang¹ aktów prawnych. Ustanawiana przezeñ wyk³adnia uzyska³a dodatkowe znaczenie i jej zaistnienie w obrocie prawnym wywo³uje odmienne skutki ni¿ interpretacja dokonywana przez pozosta³e organy stosuj¹ce prawo43. Ze wzglêdu na przedmiot interpretacji,
autorytet s¹du konstytucyjnego oraz charakter prawny jego orzeczeñ wyk³adnia prawa dokonywana przez ten organ recypowana jest przez s¹dy
i organy administracji na grunt stosowania prawa w sprawach indywidualnych. Organy, które dokonuj¹ wyk³adni operatywnej, w mniejszym b¹d
wiêkszym stopniu czuj¹ siê zwi¹zane egzegez¹ dokonan¹ przez s¹d konstytucyjny i przyjmuj¹ w swoim orzecznictwie treæ norm ustalonych
w judykaturze Trybuna³u.
Dziêki swojej dzia³alnoci orzeczniczej Trybuna³ dostarcza s¹dom
i organom administracji informacje i wskazówki dotycz¹ce znaczenia norm
dekodowanych z przepisów. Funkcja interpretacyjna umo¿liwia wiêc realizacjê zadañ i kompetencji organom stosuj¹cym prawo. W tym znaczeniu mo¿na j¹ traktowaæ jako podfunkcjê ogólnych funkcji prawa i pañstwa, której zasadnicz¹ rol¹ jest pomoc w urzeczywistnianiu zadañ
i kompetencji przez inne ni¿ TK organy w³adzy publicznej. S¹d konstytucyjny uzyskuje w ten sposób wp³yw na treæ prawa i w konsekwencji na
jego stosowanie, albowiem interpretacja jest immanentnym elementem
tego procesu. Przyczynia siê to do realizacji funkcji ochronnej, w szczególnoci poprzez zastosowanie wyroków interpretacyjnych, które uwzglêdniaj¹ wartoci, zasady i normy konstytucyjne.

Ewolucja ustrojowej roli i kompetencji polskiego TK, [w:] Ksiêga XX-lecia orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, pod red. M. Zubika, Warszawa 2006, s. 17; M. Masternak-Kubiak,
Przestrzeganie prawa miêdzynarodowego w wietle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Kraków 2003, s. 281; W. Mojski, Kilka uwag o przedmiocie i funkcjach kontroli konstytucyjnoci prawa w Polsce, Przegl¹d Prawa Konstytucyjnego 2010, nr 23, s. 285; J. Wróblewski, System, tworzenie i wyk³adnia prawa w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 1989, z. 2, s. 13.
43 Najwa¿niejsz¹ ró¿nic¹ w stosunku do normalnego orzecznictwa jest jedyna w swoim rodzaju w³adza interpretacyjna s¹downictwa konstytucyjnego. Wynika ona z po³¹czenia
trzech elementów: prymatu konstytucji, kompetencji ostatecznej interpretacji konstytucji
[...] oraz braku uznanego kanonu metod interpretacyjnych  E. W. Böckenförde, S¹downictwo konstytucyjne: zagadnienia strukturalne  organizacja  legitymizacja, Biuletyn TK
1998, nr 2(4), s. 94 [w zbiorach Biblioteki TK].
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n Funkcja kreacyjna

Funkcja kreacyjna obrazuje wp³yw orzecznictwa TK na system prawa. Wspó³czesna doktryna nie przypisuje tej funkcji s¹dom konstytucyjnym dzia³aj¹cym w systemach prawa kontynentalnego44. Zosta³a ona
wyró¿niona wród funkcji innych organów pañstwa, np. Sejmu, z tym, ¿e
ma tam inne znaczenie  polega na bezporednim powo³ywaniu i odwo³ywaniu organów konstytucyjnych pañstwa i osób wchodz¹cych w ich sk³ad45.
W niniejszym opracowaniu funkcja kreacyjna nie jest rozumiana
w powy¿szy sposób. W ramach jej realizacji Trybuna³ Konstytucyjny dokonuje zmian w systemie prawa i kszta³tuje jego treæ. St¹d te¿ bli¿sza
jest ona funkcji prawodawczej, przypisywanej przede wszystkim Sejmowi46. Trybuna³ jest szczególnym organem w³adzy s¹downiczej. Jego pozycja sytuuje siê na granicy w³adzy prawodawczej i s¹downiczej, gdy¿
w ramach tej ostatniej orzeka on o dzia³alnoci prawotwórczej organów
stanowi¹cych prawo. W efekcie niektóre orzeczenia Trybuna³u zyskuj¹
charakter aktów stanowienia prawa, mimo ¿e takie cechy ustrojodawca
zarezerwowa³ tylko dla aktów wydawanych przez organy tworz¹ce prawo.
Funkcjê kreacyjn¹ Trybuna³ spe³nia przede wszystkim jako tzw. negatywny ustawodawca, czyli podmiot, którego dzia³alnoæ bêdzie prowadzi³a do
derogacji wadliwych przepisów z systemu prawa RP. Jednak¿e s¹ równie¿
i takie sytuacje, gdy Trybuna³ wyst¹pi w roli swoistego prawodawcy pozytywnego, czyli takiego podmiotu, którego dzia³alnoæ prowadzi do powstania nowych norm.
Funkcja kreacyjna zostanie przedstawiona w dwóch ujêciach: normatywnym i opisowym. W ujêciu normatywnym sprowadza siê do przedstawienia skutków orzeczeñ TK, w nastêpstwie których nastêpuj¹ zmiany
w porz¹dku prawnym. Skutki te przewidziane s¹ wprost w przepisach
prawa, w szczególnoci w art. 190 Konstytucji. Trybuna³ Konstytucyjny
w tym aspekcie swojej dzia³alnoci jest tzw. negatywnym ustawodawc¹.
Najistotniejsz¹ konsekwencj¹ jego orzeczeñ jest derogacja sprzecznego
44 Wyj¹tek stanowi D. Rousseau, który wyró¿ni³ funkcjê kreatywn¹ s¹dów konstytucyjnych  por. D. Rousseau, S¹downictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999. Na tê
funkcjê równie¿ wskazuje Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. 163. Funkcja kreacyjna przypisywana jest natomiast s¹dom
w systemach common law  por.: W. F. Dodd, The Judicial Function in Construing a Written
Constitution, Illinois Law Quarterly, vol. 4, no. 4, June 1922, s. 219 i n. oraz E. Jones, The
Role and Functions a Final Appellate Court, The Cambrian Law Review 1976, no. 32, s. 33.
45 Por. A. Ba³aban, Szeæ funkcji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Przegl¹d Sejmowy
2007, nr 4(81), s. 127 i n.; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2003, s. 241; W. Sokolewicz, Funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu, [w:] Parlament model
konstytucyjny a praktyka ustrojowa, pod red. Z. Jarosza, Warszawa 2006, s. 147 i n.
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z ustaw¹ zasadnicz¹ przepisu prawnego, który przestaje byæ elementem
porz¹dku prawnego i wzorcem powinnego zachowania. Podstaw¹ wyró¿nienia tego aspektu funkcji kreacyjnej s¹: definicja róde³ prawa, skonstruowana na gruncie pozytywistycznych koncepcji prawa, oraz przepisy
Konstytucji reguluj¹ce problematykê róde³ prawa, okrelaj¹ce skutki orzeczeñ TK oraz funkcje i kompetencje konstytucyjnych organów pañstwa.
W ujêciu normatywnym funkcja kreacyjna urzeczywistniana jest tylko
przez wyroki negatoryjne, albowiem tylko one z punktu widzenia pozytywistycznej koncepcji prawa dokonuj¹ zmian w porz¹dku prawnym.
W ujêciu opisowym funkcji kreacyjnej orzeczeniom TK przypisane zostan¹ dodatkowe  prawotwórcze skutki. S¹d konstytucyjny postrzegany
jest nie tylko jako tzw. negatywny, ale równie¿ swoisty prawodawca pozytywny, tj. organ, którego dzia³alnoæ orzecznicza bêdzie skutkowa³a przekszta³ceniem istniej¹cych norm prawnych pochodz¹cych od prawodawcy
b¹d powstaniem nowych. Wskutek wydania niektórych rozstrzygniêæ,
które wcale nie musz¹ derogowaæ aktu prawnego, powstaj¹ nowe wzorce
postêpowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, ale nie posiadaj¹ one swojej podstawy w przepisie prawnym. Z prawotwórczymi dzia³aniami s¹du konstytucyjnego mamy do czynienia w sytuacji, gdy Trybuna³ przekracza granice wyk³adni tekstu prawnego (w szczególnoci
 jêzykowych dyrektyw interpretacyjnych). W konsekwencji powstaje pewna nowoæ normatywna, która nie znajduje swojego odzwierciedlenia
w gramatycznym brzmieniu przepisu prawnego.
Z realizacj¹ funkcji kreacyjnej mamy ju¿ do czynienia, gdy Trybuna³
pos³uguje siê tzw. wyk³adni¹ twórcz¹. W pewnych sytuacjach ma ona
[wyk³adnia  M.D.] niejako z samej swojej istoty twórczy charakter, i wtedy mo¿na powiedzieæ o interpretatorze, ¿e nadu¿ywa w³adzy lub nieprawid³owo interpretuje tekst prawny, bo go nie odtwarza, lecz w jakim sensie kreuje. U¿ywaj¹c terminologii z zakresu teorii definicji, moglibymy
powiedzieæ, i¿ w wielu sytuacjach decyzje interpretacyjne maj¹ charakter
nie sprawozdawczy, lecz projektuj¹cy47. Stosuj¹c wyk³adniê twórcz¹, Trybuna³ dok³ada b¹d odejmuje pewne treci do lub od tekstu prawnego.
Jest jasne wówczas, co tworzy. Tworzy normy  prawo48.
Podsumowuj¹c, s¹d konstytucyjny realizuje funkcjê kreacyjn¹ w sytuacjach, gdy dokonuje wyk³adni twórczej b¹d odstêpuje od jêzykowego
brzmienia przepisów prawnych. Ma to z regu³y miejsce w przypadkach
46

Por. L. Garlicki, Polskie prawo..., s. 242 i n.
L. Morawski, Precedens a wyk³adnia, Pañstwo i Prawo 1996, z. 10.
48 Por. A. Or³owska, Konstrukcja precedensu we wspó³czesnym prawie, Toruñ 2002,
s. 11 [praca doktorska w zbiorach biblioteki UMK w Toruniu].
47
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stosowania przez Trybuna³ pozajêzykowych dyrektyw interpretacyjnych,
w szczególnoci systemowych, celowociowych i funkcjonalnych, co prowadzi do zmiany znaczenia i kszta³tu normy prawnej49. Nadto takie dzia³anie musi doprowadziæ do powstania swoistej nowoci normatywnej, która pozostaje w sprzecznoci z wol¹ historycznego prawodawcy i nie mieci
siê w jêzykowym znaczeniu przepisu prawnego, a powsta³a regu³a zachowania bêdzie stosowana (brana pod rozwagê) przez sam Trybuna³ b¹d
inne organy pañstwa podczas orzekania w przysz³ych sprawach. Powsta³a nowoæ normatywna musi mieæ charakter generalny i abstrakcyjny oraz
przejawiaæ siê w zmianie zakresu obowi¹zków, uprawnieñ b¹d wolnoci
podmiotów prawa.
Podstaw¹ wyró¿nienia funkcji kreacyjnej w ujêciu opisowym jest niepozytywistyczna koncepcja róde³ prawa, liberalne rozumienie przepisów
Konstytucji traktuj¹cych o skutkach orzeczeñ TK, jego roli i funkcji ustrojowej oraz o ród³ach prawa, a tak¿e za³o¿enie, i¿ w systemach prawa
kontynentalnego (continental law) dopuszczalna jest w pewnych sytuacjach
prawotwórcza dzia³alnoæ s¹dów50.
Zagadnienie realizacji funkcji kreacyjnej sprowadza siê do odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie Trybuna³ poprzez swoj¹ dzia³alnoæ orzecznicz¹ oddzia³uje na system prawa. Dziêki niej s¹d konstytucyjny w sposób
formalny (przewidziany przepisami prawa) i nieformalny kszta³tuje porz¹dek prawny. Porednio oddzia³uje równie¿ na kszta³t stosunków spo³ecznych, które regulowane s¹ normami prawnymi objêtymi jego judykatur¹.
W teorii prawa ju¿ w latach 60. XX wieku wskazano, i¿ za metodologicznie
wadliwe uznaæ trzeba doæ rozpowszechnione ujmowanie zagadnienia
w ten sposób, ¿e s¹dy nie tworz¹ prawa, poniewa¿ nie maj¹ w tym wzglêdzie kompetencji51.
Orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego nie s¹ samoistnymi ród³ami
prawa. Jednak¿e w pewnych sytuacjach oddzia³uj¹ w tak powa¿ny sposób
na praktykê stosowania prawa i procesy decyzyjne, i¿ nale¿y uznaæ je za
niesamoistne ród³a prawa52, które uzupe³niaj¹ porz¹dek prawny nowymi regu³ami postêpowania.

49

s. 266.

Por. A. Peczenik, Kierunki badania wyk³adni prawa, Pañstwo i Prawo 1996, z. 2,

50

Szerzej na ten temat patrz: Interpreting Precedent. A Comparative Study, eds.
N. MacCormick, R. Summers, Dartmouth 1997.
51 A. Stelmachowski, Prawotwórcza rola s¹dów (w wietle orzecznictwa cywilnego),
Pañstwo i Prawo 1967, z. 45, s. 611.
52 Wniosek za: A. Or³owska, Konstrukcja precedensu..., s. 189.
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1.3. Funkcje państwa i prawa a funkcje Trybunału
Konstytucyjnego oraz innych organów władzy sądowniczej
W naukach prawnych rozró¿nia siê funkcje prawa i funkcje pañstwa53.
Funkcj¹ pañstwa nazywa siê ca³okszta³t jego dzia³alnoci w okrelonej
sferze ¿ycia spo³ecznego, przy czym mowa tu o sferach ¿ycia spo³ecznego
maj¹cych istotne znaczenie dla zbiorowoci54. Wyró¿nienie funkcji prawa
jest zadaniem bardziej wyspecjalizowanym55, gdy¿ przy okrelaniu funkcji pañstwa ma siê na myli szerokoaspektowy wp³yw tej organizacji na
pozosta³e grupy spo³eczne poprzez wszystkie mo¿liwe formy dzia³ania.
Stanowienie i stosowanie prawa jest jedn¹ z wielu postaci dzia³alnoci
pañstwa i badania nad ni¹ prowadzone si³¹ rzeczy musz¹ byæ bardziej
szczegó³owe i wyspecjalizowane. Funkcje prawa i pañstwa s¹ do siebie
zbli¿one, szczegó³owo rzecz ujmuj¹c  funkcje prawa niejako zawieraj¹ siê
w ogólnych funkcjach pañstwa. W zasadniczej mierze pañstwo za pomoc¹
norm prawnych realizuje swoje funkcje, które wyra¿aj¹ siê w spo³ecznych
rezultatach  skutkach dzia³ania prawa56.
Zwi¹zek pomiêdzy funkcjami pañstwa i prawa ma przede wszystkim
charakter treciowy, który polega na tym, ¿e dzia³aj¹ one w tych samych
sferach rzeczywistoci spo³ecznej i wywo³uj¹ te same skutki57. Relacja
pañstwa i prawa polega na tym, ¿e pañstwo realizuje swoje cele przy pomocy prawa. W koncepcji pozytywistycznej pañstwo i prawo ³¹czy to, ¿e
pañstwo jest instytucj¹ polityczn¹, a prawo stanowi rodek celowego oddzia³ywania przez okrelone si³y na stosunki spo³eczne58. Innymi s³owy
 funkcje pañstwa w zasadniczej mierze urzeczywistniane s¹ przez normy
prawne. Skutkuje to tym, ¿e cele pañstwa staj¹ siê celami prawa, wystêpuje tu bowiem to¿samoæ podmiotu spo³ecznego59. St¹d te¿ funkcje pañ53 Por. np. A. £opatka, Prawoznawstwo, Warszawa 2000, s. 6673; J. Kowalski, Funkcje prawa i pañstwa, Studia Iuridica 1986, nr 15, s. 109 i n.; A. Redelbach, Wstêp do
prawoznawstwa. Podstawowe pojêcia nauk o w³adzy, pañstwie i prawie w perspektywie Unii
Europejskiej, Toruñ 2000, s. 6467, 120122; Z. Ziembiñski, Funkcje prawa..., s. 269 i n.
54 A. £opatka, dz. cyt., s. 67. Autor ten wyró¿nia nastêpuj¹ce funkcje pañstwa: wewnêtrzn¹, zewnêtrzn¹, gospodarczo-organizatorsk¹, kulturalno-wychowawcz¹, socjaln¹ (por.
tam¿e, s. 6974).
55 Szerzej na ten temat: M. Bartoszewicz, Kilka uwag o funkcjach konstytucji ze szczególnym uwzglêdnieniem funkcji stabilizacyjnej i dynamicznej, [w:] W s³u¿bie dobru wspólnemu. Ksiêga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzciñskiemu, pod red.
R. Balickiego i M. Masterak-Kubiak, Warszawa 2012, s. 57.
56 Por. M. Borucka-Arctowa, Spo³eczne funkcje prawa..., s. 15.
57 Za: J. Kowalski, Funkcje prawa, [w:] Materia³y sesji naukowej. Funkcje prawa, cz. I,
Warszawa 1980, s. 5.
58 Por. A. Redelbach, dz. cyt., s. 120.
59 J. Kowalski, Funkcje prawa i pañstwa, s. 113.
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stwa (ochronna, organizacyjna, stabilizacyjna, integracyjna itp.) równie¿
przypisywane s¹ prawu60. Okrelenie funkcji prawa jako okrelonego zbioru norm jest zadaniem bardziej wyspecjalizowanym ni¿ okrelenie funkcji
pañstwa jako okrelonego rodzaju grupy (organizacji) spo³ecznej. Dotyczy
bowiem jednej tylko formy oddzia³ywania organizacji pañstwowej...61
Trybuna³ Konstytucyjny jest organem w³adzy publicznej, w zwi¹zku
z powy¿szym jego dzia³alnoæ s³u¿y realizacji okrelonych zadañ i celów
pañstwa. W ramach swoich kompetencji, które zosta³y mu powierzone przez
suwerena za porednictwem norm konstytucyjnych, Trybuna³ urzeczywistnia funkcje prawa (pañstwa). Czyni to za pomoc¹ swoich orzeczeñ. Jego
dzia³alnoæ charakteryzuje siê du¿¹ niezale¿noci¹ od pozosta³ych organów pañstwa (co do zasady realizuj¹cych zbli¿one funkcje), bo podstawowym jego zadaniem jest ochrona ustawy zasadniczej i jednostki przed dysfunkcjonaln¹ dzia³alnoci¹ organów w³adzy publicznej.
Podsumowuj¹c, tak jak dzia³alnoæ samego Trybuna³u nale¿y postrzegaæ jako wysoce wyspecjalizowan¹ dzia³alnoæ pañstwa, tak funkcje TK
s¹ wysoce wyspecjalizowanymi funkcjami pañstwa i prawa. S¹ one niejako sui generis podfunkcjami ogólnych funkcji pañstwa i prawa, wchodz¹
w ich sk³ad (stanowi¹ ich element) i stanowi¹ ich uzupe³nienie. W konsekwencji przyczyniaj¹ siê do ich realizacji. Niektóre funkcje charakteryzuj¹ siê du¿¹ szczegó³owoci¹ w stosunku do ogólnych funkcji prawa (pañstwa). Przyk³adem mog¹ byæ tutaj funkcje sygnalizacyjna, interpretacyjna
i kreacyjna, których nie wyró¿nia siê przy formu³owaniu ogólnych funkcji
pañstwa i prawa, choæ ich realizacja przez Trybuna³ umo¿liwia wykonywanie kompetencji i zadañ innym organom pañstwa. Inne natomiast funkcje
TK w prostej linii sk³adaj¹ siê na realizacjê podstawowych funkcji prawa
(pañstwa), a nawet stanowi¹ ich zasadniczy element (np. f. ochronna TK).
Funkcje Trybuna³u w du¿ej mierze pokrywaj¹ siê z funkcjami pozosta³ych organów w³adzy s¹downiczej, w szczególnoci S¹du Najwy¿szego,
Naczelnego S¹du Administracyjnego i Trybuna³u Stanu. Organy te urzeczywistniaj¹ m.in. funkcjê ochronn¹. Przy czym dzia³alnoæ judykacyjna
s¹dów powszechnych i SN nakierowana jest przede wszystkim na ochronê
podmiotów prawa (f. ochronna w aspekcie podmiotowym), natomiast dzia³alnoæ s¹dów administracyjnych, w tym NSA, ma na celu ochronê zarów60 Nie nale¿y jednak¿e w zupe³noci uto¿samiaæ funkcji prawa i pañstwa: Stwierdzenie, ¿e funkcje pañstwa s¹ w bardzo znacznym stopniu realizowane przez normy prawne
i wyra¿aj¹ siê w spo³ecznych skutkach dzia³ania pañstwa, nie oznacza jednak, aby problemy funkcji prawa mieci³y siê ca³kowicie w zagadnieniach funkcji pañstwa  M. Borucka-Arctowa, Spo³eczne funkcje prawa..., s. 12.
61 Z. Ziembiñski, Funkcje prawa..., s. 269.
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no interesów podmiotów prawa, jak i pañstwa (f. ochronna w aspekcie
przedmiotowym). Ponadto organy te poprzez swoje orzecznictwo urzeczywistniaj¹ funkcje stabilizacyjn¹, sygnalizacyjn¹ i w mniejszym stopniu
kreacyjn¹. Ich dzia³alnoæ, podobnie jak ma to miejsce w przypadku TK,
sk³ada siê na realizacjê podstawowych funkcji pañstwa i prawa.
Podstawow¹ ró¿nic¹ pomiêdzy Trybuna³em a innymi organami w³adzy s¹downiczej w zakresie realizacji funkcji (zarówno swoich, jak i pañstwa oraz prawa) stanowi sfera dzia³alnoci orzeczniczej tych podmiotów.
Organy w³adzy s¹downiczej z wyj¹tkiem trybuna³ów operuj¹ w sferze sprawowania wymiaru sprawiedliwoci (art. 175 Konstytucji), tj. rozstrzygania na podstawie norm prawnych o prawach, wolnociach i obowi¹zkach
ich adresatów. W konsekwencji realizuj¹ swoje funkcje w p³aszczyznach
jednostkajednostka (SN i s¹dy powszechne) oraz jednostkaw³adza (s¹dy
administracyjne). Ich dzia³alnoæ nie oddzia³uje w powa¿ny sposób na prawodawstwo. Skutki orzeczeñ tych organów wp³ywaj¹ na stosunki spo³eczne w skali mikro, tj. ka¿da ich decyzja judykacyjna rozstrzyga sprawê
jednostkow¹. Dopiero ca³okszta³t dzia³alnoci tych organów przedstawia
nam wp³yw ich judykatury na system spo³eczny i prawny oraz daje obraz
realizowanych przez nie funkcji. Trybuna³ natomiast dzia³a przede wszystkim w sferze obowi¹zywania prawa. W swojej judykaturze TK nie rozstrzyga spraw indywidualnych, tylko orzeka, czy okrelony akt normatywny zgodny jest z aktem wy¿szego rzêdu, co w konsekwencji prowadzi
do utrzymania b¹d uchylenia jego mocy obowi¹zuj¹cej.
Istotne dla niniejszego wywodu jest równie¿ to, ¿e Trybuna³ wydaje
wyroki w imieniu Rzeczpospolitej (por. art. 174 Konstytucji). W rezultacie
jego orzeczenia urzeczywistniaj¹ funkcje pañstwa, w szczególnoci z zakresu w³adzy s¹downiczej, a ich skutki mieszcz¹ siê w sferze dominium
pañstwa i s¹ popierane jego autorytetem.

2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
Trybuna³ jest konstytucyjnym organem pañstwa sprawuj¹cym w³adzê s¹downicz¹, powo³anym do orzekania o zgodnoci prawa z ustaw¹ zasadnicz¹ oraz wykonywania innych wskazanych Konstytucj¹ i ustawami
zadañ62. Przepisy dotycz¹ce tego organu zosta³y umieszczone w rozdziale
62 W opracowaniu pominiêto analizê zagadnieñ zwi¹zanych z pozycj¹ ustrojow¹ TK,
jego zadaniami, legitymacj¹ do sprawowania funkcji, sposobem powo³ywania sêdziów itp.
Powy¿sze kwestie porednio wchodz¹ w zakres problematyki niniejszej pracy, jednak¿e
w du¿ej mierze zosta³y ju¿ w doktrynie prawa konstytucyjnego poddane analizie. Szczegó³o-
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VIII Konstytucji: Sady i Trybuna³y i wyodrêbnione w oddzielnym tytule:
Trybuna³ Konstytucyjny (art. 188197). Ustawa zasadnicza zawiera równie¿ przepisy dotycz¹ce s¹du konstytucyjnego poza wskazanym rozdzia³em,
np. w art. 79, 122, 131, 133, 239. Organizacja Trybuna³u, tryb postêpowania
oraz skutki wyroków uregulowane s¹ w ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym 63, regulaminie TK64 oraz subsydiarnie
w kodeksie postêpowania cywilnego. Jednak¿e trzeba podkreliæ, i¿ sam
Trybuna³ poprzez swoje orzecznictwo w bardzo istotnym stopniu oddzia³uje na kszta³t, strukturê i skutki swoich orzeczeñ.
Orzeczeniem, w rozumieniu teorii prawa procesowego, jest rozstrzygniêcie konkretnej sprawy przez s¹d lub inny organ, wydane w postaci
we zajmowanie siê nimi stanowi³oby powielanie oraz odtwarzanie istniej¹cych i wyra¿onych
w nauce koncepcji i pogl¹dów oraz w znacznym stopniu wykracza³oby poza ramy niniejszej
pracy. Zob. np. Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne...; M. Florczak-W¹tor,
Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego i ich skutki, Poznañ 2006; J. Jaskiernia, Trybuna³ Konstytucyjny w systemie Ustrojowym III Rzeczypospolitej  konstrukcja prawna
i debata o racjonalnoci zastosowanego modelu, Europejski Przegl¹d Prawa i Stosunków
Miêdzynarodowych 2009, nr 34; L. Garlicki, Nowe zjawiska kontroli konstytucyjnoci ustaw
(przyczynek w dyskusji nad legitymacj¹ s¹downictwa konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy
2009, nr 4(93), s. 93 i n.; Granat, Konstytucja RP na tle rozwoju i osi¹gniêæ konstytucjonalizmu polskiego, Przegl¹d Sejmowy, nr 4(81), s. 27 i n.; M. Granat, Legitymacja s¹du konstytucyjnego na gruncie czystej teorii praw Hansa Kelsena, Przegl¹d Sejmowy 1999, nr 4(33),
s. 9 i n.; M. Gi¿yñska, S¹d Konstytucyjny Republiki Litewskiej, Olsztyn 2009; W. Gromski,
Legitymacja s¹dów konstytucyjnych wobec w³adzy ustawodawczej, Przegl¹d Sejmowy 2009,
nr 4(93), s. 11 i n.; M. Hauser, Odes³ania w postêpowaniu przed Trybuna³em Konstytucyjnym, Warszawa 2008; C. Jabloner, Kelsens Concept of Law, [w:] W s³u¿bie dobru wspólnemu..., , s. 564; M. Kopacz, Wznowienie ogólnego postêpowania administracyjnego na podstawie orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, Olsztyn 2008; G. Kuca, P. Mikuli, Niezale¿na
w³adza s¹downicza. Rozwa¿ania wokó³ pozycji ustrojowej s¹dów i trybuna³ów w Polsce, [w:]
Standardy konstytucyjne a problemy w³adzy s¹downiczej i samorz¹du terytorialnego, pod
red. O. Boguckiego, J. Ciapa³y, P. Mijala, Szczecin 2008, s. 141 i n.; D. Lis-Staranowicz,
Legitymizacja s¹dowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Olsztyn 2012;
D. Rousseau, dz. cyt.; W. Sokolewicz, Konstytucyjna regulacja w³adzy s¹downiczej, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy pañstwa. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Natalii Gajl,
pod red. T. Dêbowskiej-Romanowskiej i A. Jankiewicza, Warszawa 1999, s. 151 i n.;
K. Skotnicki, O potrzebie i kierunku zmian sposobu wyboru sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego (uwagi zwi¹zane z ankiet¹ konstytucyjn¹), [w:] Prawo w s³u¿bie pañstwu i spo³eczeñstwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Dzia³osze z okazji siedemdziesi¹tych urodzin, pod red. B. Banaszaka, M. Jab³oñskiego, S. Jarosz-¯ukowskiej, Wroc³aw 2012, s. 189
i n.; K. Wojtyczek, Trybuna³ Konstytucyjny w europejskim systemie konstytucyjnym, Przegl¹d
Sejmowy 2009, nr 4(93), s. 177 i n.; J. Zajad³o, Wewnêtrzna legitymacja s¹du konstytucyjnego,
Przegl¹d Sejmowy 2009, nr 4(93), s. 129 i n.; M. Zubik, Trybuna³y po dziesiêciu latach obowi¹zywania Konstytucji III RP, Przegl¹d Sejmowy 2007, nr 4(81), s. 151 i n.; ten¿e, Status
prawny sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego, Warszawa 2011 (oraz cyt. tam literatura).
63 Dz. U. nr 102, poz. 643 z pón. zm.
64 Uchwa³a Sêdziów Zgromadzenia Ogólnego Trybuna³u Konstytucyjnego z 3 padziernika 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybuna³u Konstytucyjnego (M. P. nr 72, poz. 720 ze zm.).

39

wyroku b¹d postanowienia. Innymi s³owy  jest to jaka w³adcza decyzja
w³aciwego organu, która rozstrzyga o prawach b¹d obowi¹zkach procesowych podmiotu bior¹cego udzia³ w postêpowaniu, b¹d te¿ rozstrzygaj¹ca sprawê co do istoty65. Rozstrzygniêcie to jest wynikiem mylowej czynnoci s¹du, która polega na ustaleniu stanu faktycznego i zastosowaniu
przez niego obowi¹zuj¹cego prawa zgodnie z jego spo³eczn¹ treci¹66.
Orzeczenie TK jest swoist¹ decyzj¹ judykacyjn¹ (w³adczym aktem)
wydawan¹ w zakresie powierzonych Trybuna³owi Konstytucj¹ zadañ, przy
zastosowaniu rodków, jakie zosta³y mu powierzone w ramach poruczonego w³adztwa67. Zgodnie z powszechnie przyjêt¹ typologi¹, orzeczenia TK
mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Pierwsz¹ stanowi¹ wyroki i postanowienia, które rozstrzygaj¹ sprawy co do istoty (orzeczenia merytoryczne).
W drugiej grupie mieszcz¹ siê postanowienia, które rozstrzygaj¹ kwestie
proceduralne wynik³e w czasie postêpowania (orzeczenia formalne)68.

2.1. Wyroki i postanowienia merytoryczne
Ustrojodawca w Konstytucji bardzo niejednolicie i niejednoznacznie pos³u¿y³ siê pojêciami, które okrelaj¹ merytoryczne rozstrzygniêcia TK.
W art. 188 u¿yto terminu orzeka, w art. 189 i 131 pos³u¿ono siê pojêciem
rozstrzyga. Art. 190, który precyzuje skutki rozstrzygniêæ merytorycznych TK, odnosi siê do orzeczeñ, natomiast art. 174 stanowi o wyrokach wydawanych przez s¹dy i trybuna³y w imieniu Rzeczpospolitej. Niejasnoci terminologiczne precyzuje dopiero ustawa o TK, która w art. 70
dzieli orzeczenia merytoryczne na wyroki i postanowienia. W formie wyroku Trybuna³ orzeka w sprawach wymienionych w art. 188 Konstytucji,
natomiast w formie postanowienia w sprawach wskazanych w art. 189
i 131 Konstytucji69. Ponadto Trybuna³ w drodze postanowieñ informuje Sejm
i Senat o problemach wynikaj¹cych z jego dzia³alnoci i orzecznictwa (art.
4 ust. 1 ustawy o TK) oraz przedstawia informacje w³aciwym organom
stanowi¹cym prawo o uchybieniach i lukach w prawie (art. 4 ust. 2 ustawy o TK)  s¹ to tzw. postanowienia sygnalizacyjne. W konstytucyjnym
65 Por. K. Piasecki, Orzeczenia s¹dowe i ich podzia³, [w:] System prawa procesowego
cywilnego, pod red. Z. Resicha, t. II, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1987,
s. 215 i n.; W. Siedlecki, Z. wieboda, Postêpowanie cywilne. Zarys wyk³adu, Warszawa
2001, s. 256 i n.
66 W. Siedlecki, Z. wieboda, dz. cyt., s. 257.
67 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne..., s. 337.
68 Szerzej na ten temat patrz: A. M¹czyñski, Orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego,
[w:] Ksiêga XX-lecia orzecznictwa..., s. 8491.
69 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciñski, dz. cyt., s. 208.
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terminie orzeczenie mieszcz¹ siê wiêc wyroki oraz postanowienia bêd¹ce rozstrzygniêciami merytorycznymi70.
W niniejszym opracowaniu szczegó³owej analizie poddano wyroki s¹du
konstytucyjnego. Skutki tych orzeczeñ maj¹ donios³y charakter i w najwiêkszym stopniu oddzia³uj¹ na porz¹dek prawny oraz status jednostki.
Koñcz¹ one postêpowanie w sprawie i rozstrzygaj¹ j¹ co do istoty. W tym
przypadku istota sprawy polega na ustaleniu hierarchicznej zgodnoci/niezgodnoci norm. Wyj¹tek od wskazanej regu³y stanowi¹ wyroki w przedmiocie zgodnoci z Konstytucj¹ celów i dzia³añ partii politycznych (art. 188 pkt 4
Konstytucji w zwi¹zku z art. 70 ust. 1 pkt 5 ustawy o TK), gdy¿ dotycz¹
odrêbnych zagadnieñ ustrojowych i nie mieszcz¹ siê w przedmiocie badañ.
Z tych samych przyczyn poza krêgiem prezentowanych tu analiz pozostaje
wiêkszoæ postanowieñ o charakterze merytorycznym, z wyj¹tkiem postanowieñ sygnalizacyjnych, które uzupe³niaj¹ funkcjê sygnalizacyjn¹.
Orzeczenia TK, w szczególnoci wyroki, maj¹ dwojak¹ naturê. Z jednej strony posiadaj¹ cechy zwyk³ych wyroków s¹dowych, z drugiej wyposa¿one s¹ w atrybuty specyficzne tylko dla orzeczeñ TK, co odró¿nia je od
innych decyzji judykacyjnych.
Wyroki i postanowienia TK w zakresie swojej nazwy, formy i konstrukcji
(sentencja i uzasadnienie) przypominaj¹ klasyczne orzeczenia s¹dowe71.
Ustawa o TK oraz kodeks postêpowania cywilnego przewiduj¹ podobn¹
budowê i strukturê sentencji (por. art. 71 ust. 1 ustawy o TK z art. 325
k.p.c.)72, która w obydwóch przypadkach bêdzie siê sk³adaæ z komparycji
(rubrum) i tenoru. Ponadto, zgodnie z art. 10 Konstytucji, Trybuna³ jest
organem w³adzy s¹downiczej, podobnym pod wzglêdem organizacji do innych s¹dów, a jego sêdziowie maj¹ zbli¿ony status do sêdziów orzekaj¹cych w s¹dach powszechnych, wojskowych, administracyjnych i w SN.
Ostatecznie zarówno s¹dy, jak i trybuna³y wydaj¹ wyroki w imieniu Rzeczpospolitej (art. 174 Konstytucji)73.
70

P. Winczorek podkrela, ¿e termin orzeczenie jest zakresowo nadrzêdny wobec terminu wyrok (art. 174)  Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Warszawa 2000, s. 246.
71 Por. M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u..., s. 48. Patrz równie¿ w tej
kwestii: Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne..., s. 345.
72 W pracy pomijam problematykê subsydiarnego stosowania kodeksu postêpowania karnego w sprawach dotycz¹cych zgodnoci dzia³alnoci partii politycznych z Konstytucj¹ (por. art.
57 ust. 1 ustawy o TK). W kwestiach wyroku, jego treci i budowy bêdzie mia³ zastosowanie
przepis art. 413 § 1 k.p.k. Zagadnienia te wykraczaj¹ poza treæ niniejszego opracowania.
73 Nadanie wyrokom TK formy solennej mo¿na t³umaczyæ szczególnym znaczeniem
wymiaru sprawiedliwoci dla sfery praw i wolnoci obywatelskich oraz chêci¹ poparcia rozstrzygniêæ zawartych w wyroku autorytetem pañstwa  J. Trzciñski, Komentarz do art.
174, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 19992005, s. 4.
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Wskazane powy¿ej cechy orzeczeñ s¹ charakterystyczne dla rozstrzygniêæ TK i pozosta³ych organów w³adzy s¹downiczej. Jednak¿e trzeba zaznaczyæ, ¿e wyroki (orzeczenia) Trybuna³u posiadaj¹ szereg atrybutów
przypisywanych tylko i wy³¹cznie rozstrzygniêciom tego organu. Podstawow¹ ró¿nicê stanowi przedmiot orzeczenia. Celem dzia³alnoci s¹dów jest
sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci (art. 175 Konstytucji), czyli rozwi¹zywanie szeroko pojêtych sporów o charakterze prawnym, natomiast
Trybuna³ zajmuje siê przede wszystkim badaniem konstytucyjnoci aktów prawnych. S¹ to dwie ró¿ne sfery dzia³alnoci, które tylko w marginalnym stopniu zachodz¹ na siebie74. Na kolejne szczególne cechy orzeczeñ TK wskazuje art. 190 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, ¿e maj¹ one
moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.
W orzecznictwie i w doktrynie nie zdefiniowano jednoznacznie, ostatecznie i bezdyskusyjnie pojêcia moc powszechnie obowi¹zuj¹ca, które
nawi¹zuje w swojej treci do zwrotu ród³a prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego75 (art. 87 i n. Konstytucji). Jednak¿e wskazany termin zastrze¿ony jest dla enumeratywnego katalogu aktów prawnych, które stanowi¹ fontes iuris w polskim porz¹dku prawnym. Orzeczeñ TK bezwzglêdnie
do tego katalogu zaliczyæ nie mo¿na i w zwi¹zku z powy¿szym nie uto¿samia siê wy¿ej wskazanych zwrotów. Pojêcia »moc powszechnie obowi¹zuj¹ca« u¿ytego w art. 190 ust. 1 nie sposób równie¿ zdefiniowaæ poprzez
nawi¹zanie do wyjanionego niegdy w sposób wszechstronny okrelenia
»powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni ustaw«76. Moc powszechna wyroków TK polega na tym, i¿ wywo³uj¹ one skutki erga omnes. Oznacza to, ¿e
oddzia³uj¹ one na wszystkich adresatów normy, która by³a przedmiotem
kontroli. W zwi¹zku z tym powszechnoæ nale¿y rozumieæ jako najszersze okrelenie klasy podmiotów zwi¹zanych prawnie treci¹ orzecze74

W powy¿szej kwestii patrz szerzej: A. Józefowicz, Orzeczenia interpretacyjne Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 1999, z. 11, s. 28 i n.; K. Kolasiñski, S¹d Najwy¿szy a Trybuna³ Konstytucyjny  zbie¿noæ i rozdzielnoæ funkcji, Przegl¹d S¹dowy 1992,
nr 4, s. 30 i n.; A. M¹czyñski, Bezporednie stosowanie Konstytucji przez s¹dy, Pañstwo
i Prawo 2000, z. 5, s. 3 i n.; A. Stelmachowski, S¹d Najwy¿szy kontra Trybuna³ Konstytucyjny czyli spór o wyk³adniê, Przegl¹d S¹dowy 1996, nr 2, s. 3 i n.; Teoria i praktyka wyk³adni
prawa. Materia³y konferencji naukowej Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbytej w dniu 27 lutego 2004 roku, pod red. P. Winczorka, Warszawa 2005,
s. 153229 i inne.
75 ród³o prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego to takie, które potencjalnie (w za³o¿eniu) mo¿e byæ adresowane do ka¿dej kategorii adresatów, a w szczególnoci: osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, organów
pañstwa  por. K. Dzia³ocha, Komentarz do art. 87, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, s. 3.
76 M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u..., s. 58.
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nia TK77, gdy¿ efekty orzeczenia mog¹ rozci¹gaæ siê na ka¿d¹ kategoriê
podmiotów prawa, w szczególnoci na: osoby fizyczne, prawne, jednostki
organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej i organy pañstwa.
W doktrynie i w orzecznictwie TK podkrela siê, ¿e atrybut mocy powszechnie obowi¹zuj¹cej przys³uguje wy³¹cznie sentencji orzeczenia78. Uzasadnienie obejmuje jedynie przes³anki i argumenty, na których oparto rozstrzygniêcie.
W przeciwieñstwie do wyroków TK orzeczenia s¹dów wywo³uj¹ skutki
inter partes, co oznacza, ¿e wi¹¿¹ one tylko strony postêpowania oraz s¹dy
i organy administracji pañstwa (art. 365 § 1 k.p.c.). Konstytutywne orzeczenie s¹du zawiera wzorzec postêpowania, tyle ¿e skierowany on jest do
indywidualnie oznaczonej osoby, która znajduje siê w konkretnej sytuacji.
Skutki prawne, jakie wi¹¿e art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji z orzeczeniem
TK w zakresie utraty mocy prawnej przez niekonstytucyjn¹ normê, posiadaj¹ charakter generalny i abstrakcyjny79.
Ostatecznoæ orzeczeñ TK polega na tym, ¿e s¹ one niewzruszalne
i niezaskar¿alne80. Oznacza to, ¿e wyroki oraz merytoryczne postanowienia TK nie mog¹ byæ uchylane i zmieniane ani przez Trybuna³, ani przez
jakikolwiek inny organ pañstwowy wskutek wniesienia rodka odwo³awczego czy te¿ rodka zaskar¿enia. W postanowieniu z 26 padziernika 1988 r.81
s¹d konstytucyjny w nastêpuj¹cy sposób zdefiniowa³ pojêcie ostatecznoæ:
Oznacza ono, ¿e orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego s¹ niezaskar¿alne w toku postêpowania, które w ogóle nie przewiduje instancji odwo³awczej w znaczeniu, jakie zosta³o ukszta³towane w postêpowaniu s¹dowym
lub administracyjnym. Konsekwencj¹ prawn¹ zasady, ¿e orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego s¹ ostateczne, jest wiêc to, ¿e z chwil¹ og³oszenia
staj¹ siê prawomocne.
77 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne..., s. 345; H. Filipczyk, Skutki
prawne orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego w postêpowaniach podatkowych w wietle orzecznictwa s¹dów administracyjnych, Przegl¹d Podatkowy 2014, nr 5, s. 16; M. Kopacz, Wznowienie ogólnego postêpowania administracyjnego..., s. 73. Por. w tym przedmiocie równie¿
wyroki NSA: z 27 lutego 2013 (sygn. akt I FSK 624/12) oraz z 15 padziernika 2013 (sygn.
akt I GSK 1543/11).
78 Por. orzeczenie z 5 listopada 1985 (sygn. akt U 5/86).
79 Niektóre orzeczenia dotycz¹ce skarg konstytucyjnych oraz pytañ prawnych mog¹
wywo³ywaæ, obok skutków generalnych i abstrakcyjnych, skutki konkretne i indywidualne,
o czym w dalszej czêci pracy (por. np. wyrok z 21 maja 2001, sygn. akt SK 15/00).
80 Do 17 padziernika 1999 r. orzeczenia TK nie by³y ostateczne i podlega³y rozpatrzeniu przez Sejm, który móg³ je odrzuciæ wiêkszoci¹ 2/3 g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowej liczby pos³ów, przy czym nie dotyczy³o to orzeczeñ wydanych w nastêpstwie
pytañ prawnych. Obecnie niniejsza kwestia ma walor historyczny.
81 Sygn. akt U 7/88.
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W ustawie o TK nie przewidziano procedur s³u¿¹cych wzruszeniu orzeczeñ merytorycznych, a sam Trybuna³ konsekwentnie odmawia nadania
biegu wnioskom i skargom o ponowne rozpatrzenie sprawy, których celem
jest wzruszenie wyroku b¹d postanowienia o charakterze merytorycznym82. Przyk³adowo w postanowieniu z 10 marca 1999 r.83 Trybuna³ stwierdzi³, ¿e »odrêbnoæ« postêpowania przed TK wy³¹cza mo¿liwoæ »odpowiedniego« stosowania cywilnoprocesowej instytucji wznowienia tego
postêpowania; natomiast w postanowieniu z 1 padziernika 2002 r.84
podkreli³, ¿e: nie da siê instytucji wznowienia postêpowania przed Trybuna³em Konstytucyjnym wywieæ z wyra¿onej w art. 20 ustawy o TK
zasady subsydiarnego stosowania przepisów reguluj¹cych s¹dowe postêpowanie cywilne. Skutkiem tego w postêpowaniu przed s¹dem konstytucyjnym nie stosuje siê przepisów kodeksu postêpowania cywilnego dotycz¹cych apelacji, skargi kasacyjnej, wznowienia postêpowania, skargi
o stwierdzenie niezgodnoci z prawem prawomocnego orzeczenia, a samo
postêpowanie w konsekwencji jest jednoinstancyjne85.
Podsumowuj¹c ca³oæ dotychczasowych rozwa¿añ, atrybuty ostatecznoci i powszechnej mocy orzeczeñ TK bêd¹ sk³ada³y siê na ich odrêbny
charakter od typowych rozstrzygniêæ wydawanych przez organy w³adzy
s¹downiczej.

2.2. Orzeczenia formalne (tzw. postanowienia wpadkowe)
Postanowienie jest drugim obok wyroku rodzajem rozstrzygniêcia TK.
Podstawowa ró¿nica miêdzy tymi formami orzeczeñ wyra¿a siê w ich treci. Postanowienia (poza tymi, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 13
ustawy o TK) nie maj¹ charakteru decyzji merytorycznych. Trybuna³ wydaje postanowienie o charakterze formalnym wówczas, gdy ustawa o TK
nie wymaga wydania wyroku (por. art. 70 ust. 2 pkt 4). Zastrze¿enie for82 Por. np. postanowienia TK z: 10 marca 1999 (sygn. akt Ts 102/98), 29 lipca 2002
(sygn. akt Ts 15/01), 1 padziernika 2002 (sygn. akt Ts 60/2001), 17 lipca 2003 (sygn. akt
K 13/02). Powy¿sze stanowisko znajduje poparcie w doktrynie  por. Z. Czeszejko-Sochacki,
L. Garlicki, J. Trzciñski, dz. cyt., s. 212214 oraz A. Zieliñski, Zakres stosowania przepisów
k.p.c. w postêpowaniu przed Trybuna³em Konstytucyjnym, Palestra 1998, nr 78, s. 54.
83 Sygn. akt Ts 102/98.
84 Sygn. akt Ts 60/2001.
85 Por. P. Winczorek, Komentarz..., s. 247. Warto na marginesie zauwa¿yæ, ¿e postêpowanie przed s¹dami powszechnymi i s¹dami administracyjnym, a tak¿e przed Trybuna³em
Stanu jest dwuinstancyjne (por. art. 174 Konstytucji RP i art. 18 ustawy z dnia 26 marca
1982 r. o Trybunale Stanu; tekst jedn.: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 925 z pón. zm.). Ponadto
przed wszystkimi organami w³adzy s¹downiczej, z wyj¹tkiem TK, postêpowanie mo¿e zostaæ wznowione.
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my wyroku i postanowienia merytorycznego dla wypadków taksatywnie
wymienionych jest oparte na rozgraniczeniu sfery orzekania w postêpowaniu przed Trybuna³em, co do istoty sprawy, od sfery za³atwiania przez
Trybuna³ ró¿nych kwestii proceduralnych, pozostaj¹cych w ró¿nych relacjach z aktem koñcowym, jakim jest merytoryczne rozstrzygniêcie86. Ustawa o TK w art. 75 dzieli postanowienia formalne na dwie kategorie: postanowienia koñcz¹ce postêpowanie w sprawie i postanowienia nie koñcz¹ce
postêpowania w sprawie.
Postanowienia nale¿¹ce do pierwszej grupy obejmuj¹ rozstrzygniêcia
ustosunkowuj¹ce siê do przes³anek procesu lub daj¹ce wyraz temu, ¿e ze
wzglêdu na odpadniêcie impulsu procesowego postêpowanie nie mo¿e toczyæ siê dalej87. Nale¿y do nich zaliczyæ orzeczenia w przedmiocie nienadawania wnioskowi biegu z powodu braków formalnych (art. 36 ustawy
o TK) oraz umorzenia postêpowania (art. 39 i art. 60 ust. 2 zd. 2 ustawy
o TK). Za¿alenie przys³uguje tylko na pierwsze sporód wskazanych postanowieñ. Jest to jedyne postanowienie, dla którego przewidziano rodek
odwo³awczy. W zwi¹zku z powy¿szym, opieraj¹c siê na wnioskowaniu
a contrario, na wszystkie pozosta³e postanowienia ¿aden rodek odwo³awczy nie przys³uguje88. Postanowienia koñcz¹ce postêpowanie musz¹ byæ
wydane na posiedzeniu niejawnym i wymagaj¹ uzasadnienia (por. art. 75
ust. 1 ustawy o TK).
Postanowienia niekoñcz¹ce postêpowania w sprawie w stosunku do
procedowania maj¹ charakter wewnêtrzny i dotycz¹ ró¿nych kwestii incydentalnych, wpadkowych. S¹ to orzeczenia wydawane w toku postêpowania, w zwi¹zku z jego biegiem, przy czym rozstrzygniêcia te nie maj¹ bezporedniego wp³ywu na los ca³ego postêpowania. Do tej grupy orzeczeñ
mo¿na zaliczyæ postanowienia w przedmiocie: okrelenia terminu utraty
mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego (art. 71 ust. 2 ustawy o TK
w zwi¹zku z art. 190 ust. 3 Konstytucji)89, zwrotu kosztów (art. 24 ustawy
o TK); zawieszenia lub wstrzymania wykonania orzeczenia w sprawie dotycz¹cej skargi konstytucyjnej (tzw. postanowienie tymczasowe  art. 50
ustawy o TK); sprostowania orzeczenia (art. 73 ustawy o TK) i jego
wyk³adni (art. 74 ustawy o TK), a ponadto w przedmiocie tymczasowego
86 Por. K. Piasecki, Orzeczenia s¹dowe i ich podzia³, [w:] System prawa procesowego
cywilnego, pod red. Z. Reisicha, t. II, Warszawa 1987, s. 267.
87 Tam¿e.
88 Podobnie patrz w: Z. Czeszejko-Sochacki L. Garlicki, J. Trzciñski, dz. cyt., s. 224.
89 W nauce istnieje pogl¹d, i¿ powy¿sze orzeczenie jest postanowieniem o charakterze
merytorycznym, gdy¿ rozstrzygniêcie w tej kwestii legitymizowane jest przez art. 190 ust. 3
Konstytucji i dotyczy istoty sprawy  por. tam¿e, s. 209.
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uregulowania kwestii spornych w sprawach sporów kompetencyjnych
(art. 54 ust. 2 ustawy o TK) oraz okrelenia zakresu czynnoci Prokuratora Generalnego w sprawach badania konstytucyjnoci dzia³ania i celów
partii politycznych. Jak s³usznie zauwa¿y³a Monika Florczak-W¹tor katalog orzeczeñ procesowych Trybuna³u Konstytucyjnego jest ustawowo zamkniêty, a przy tym ka¿de tego typu orzeczenie jest precyzyjnie okrelone
swoj¹ nazw¹ i przyporz¹dkowane do konkretnej sytuacji procesowej,
w której ma zostaæ wydane90. Konstytucyjna zasada ostatecznoci orzeczeñ nie odnosi siê do powy¿szej grupy postanowieñ, gdy¿ zarezerwowana
jest tylko dla wyroków. W konsekwencji mog¹ byæ one zmienione b¹d
uchylone wskutek zmiany okolicznoci.

2.3. Typy wyroków91
n Wyroki deklaratoryjne i negatoryjne

Zasadniczy podzia³ wyroków TK przebiega w p³aszczynie stwierdzenia konstytucyjnoci aktu prawnego b¹d jej braku. St¹d te¿ wyró¿nia siê:
wyroki deklaratoryjne  stwierdzaj¹ce zgodnoæ b¹d brak niezgodnoci
aktu normatywnego z ustaw¹ zasadnicz¹ lub innym aktem prawnym hierarchicznie wy¿szym ni¿ kontrolowany oraz wyroki negatoryjne  orzekaj¹ce niekonstytucyjnoæ aktu prawnego92.
Stwierdzenie konstytucyjnoci [...] stanowi autorytatywn¹ wypowied
z moc¹ powszechnie obowi¹zuj¹c¹, i w sensie formalnym ostateczn¹,
o zgodnoci kwestionowanego aktu z Konstytucj¹93. Wyrok deklaratoryjny (afirmatywny b¹d pozytywny) nie wymaga podjêcia jakichkolwiek dzia³añ przez jakiekolwiek organy pañstwowe94 i skutkuje przekszta³ceniem
90

M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u..., s. 48.
W nauce prawa konstytucyjnego, oprócz przedstawionych ni¿ej wyroków, wyró¿nia
siê tak¿e tzw. wyroki reanimacyjne lub wyroki dotycz¹ce od¿ycia norm (por. np., A. Kustra, Wyroki zakresowe Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy 2011, nr 4(105)
s. 51), o których równie¿ bêdzie mowa w niniejszym opracowaniu. Formu³a ich sentencji
przyjmuje z regu³y postaæ prostego wyroku negatoryjnego, st¹d te¿ nie zosta³y one tutaj
wyró¿nione jako oddzielny typ rozstrzygniêæ TK.
92 O ró¿nych typologiach podzia³ów orzeczeñ (wyroków TK) patrz szerzej: D. Nowicki,
Miejsce orzeczeñ interpretacyjnych w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo
i Prawo 2012, nr 10, s. 49 i n.
93 Z. Czeszejko-Sochacki, Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego: pojêcie, klasyfikacji
i skutki prawne, Pañstwo i Prawo 2000, z. 12, s. 20. Jedynym skutkiem wydania orzeczenia
deklaratoryjnego przez TK jest obowi¹zek jego publikacji (por. art. 190 ust. 2 Konstytucji RP).
94 Por. Z. Czeszejko-Sochacki L. Garlicki, J. Trzciñski, dz. cyt., s. 212. Inaczej:
M. Jackowski, Wykonywanie wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego przez s¹dy, które postawi³y pytania prawne, [w:] Prawo w s³u¿bie..., s. 163 i n.
91
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siê domniemania konstytucyjnoci okrelonego uregulowania w pewnoæ
prawn¹. Orzeczenia negatoryjne95 maj¹ konstytutywny charakter, gdy¿
wskutek ich wydania traci moc i przestaje obowi¹zywaæ przepis prawa
(ewentualnie norma), który okaza³ siê niezgodny z aktem prawnym usytuowanym wy¿ej w hierarchii róde³ prawa. W konsekwencji przepis ów
nie jest ju¿ elementem systemu prawa i nie wi¹¿e swoich adresatów96. Ze
wzglêdu na moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ wszystkie organy (erga omnes)
stosuj¹ce prawo maj¹ prawny obowi¹zek zastosowania siê do treci orzeczenia TK97.
Podzia³ rozstrzygniêæ TK na wyroki deklaratoryjne i negatoryjne jest
wyczerpuj¹cy, jednak¿e nale¿y wskazaæ, i¿ orzeczenia te wystêpuj¹ w kilku wariantach. Wymieniæ tutaj trzeba przede wszystkim wyroki o prostej
formule sentencji oraz wyroki o z³o¿onej formule sentencji. Do tych drugich zalicza siê wyroki: interpretacyjne, zakresowe i aplikacyjne.
n Wyroki proste

Formu³a tzw. orzeczeñ prostych98 w przypadku wyroków pozytywnych
przybiera postaæ: przepis X jest zgodny z 99, natomiast w przypadku wyroków negatywnych: przepis Y jest niezgodny z...100. Przy czym w przypadku wyroków deklaratoryjnych formu³a sentencji mo¿e równie¿ brzmieæ:
95

K. Dzia³ocha nazywa wyroki negatoryjne orzeczeniami kasatoryjnymi. Zob. tego¿,
O pojêciu wykonywania orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] W s³u¿bie dobru wspólnemu..., s. 415 oraz Wykonywanie orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego przez organy powo³ane
do stanowienia prawa, [w:] Ksiêga XXV-lecia Trybuna³u Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji
i zadañ Trybuna³u Konstytucyjnego  za³o¿enia a ich praktyczna realizacja, pod. red. K. Budzi³o, Warszawa 2010, s. 6970.
96 Trudno zgodziæ siê z pogl¹dem Z. Czeszejki-Sochackiego, i¿ negatoryjny wyrok TK
pozbawia wadliwy przepis sankcji (por. tego¿, Orzeczenia..., s. 20 oraz S¹downictwo konstytucyjne..., s. 402). W systemie prawa stanowionego obowi¹zuj¹ normy, które nie s¹ zabezpieczone przymusem (tj. sankcj¹) i s¹ to tzw. leges imperfectae (na ten temat patrz:
J. Nowacki, Z. Tabor, Wstêp do prawoznawstwa, Warszawa 1993, s. 44). Wskutek tego
typu orzeczenia przepis traci swoj¹ moc, definitywnie przestaje obowi¹zywaæ i byæ elementem systemu prawa, a nie  jak podnosi³ wskazany autor  traci jeden ze swoich elementów (sankcjê).
97 Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne..., s. 402.
98 U¿ywanie pojêcia orzeczenie proste w stosunku do niektórych wyroków TK jest
powszechnie akceptowane w nauce prawa konstytucyjnego  por. np. Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne..., s. 401406; M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u..., s. 89 i n.; D. Rousseau, dz. cyt., s. 73. Z kolei E. Kustra (dz. cyt., s. 49 i n.) pos³uguje
siê pojêciami wyroków klasycznych i nieklasycznych.
99 Por. np. wyroki TK z: 3 grudnia 1997 (sygn. akt K. 1/97), 5 listopada 1997 (sygn. akt
K. 22/97), 7 grudnia 1999 (sygn. akt K. 6/99) pkt 1 i 2, 17 grudnia 2003 (sygn. akt SK 15/02).
100 Por. np. pkt 1 i 2 orzeczenia TK z 5 listopada 1986 (sygn. akt U 5/86), pkt 1 wyroku
z 27 listopada 1997 (sygn. akt U. 11/97), wyrok z 7 padziernika 2003 (sygn. akt K 4/02).
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przepis Z nie jest niezgodny z...101 . Dopuszczalnoæ wydawania orzeczeñ
o prostej formule sentencji nie budzi³a i nie budzi ¿adnych w¹tpliwoci
w praktyce i w doktrynie. Nale¿y podkreliæ, i¿ Konstytucja zawiera regulacje dotycz¹ce jedynie skutków rozstrzygniêæ negatoryjnych (por. art. 190
ust. 3 oraz art. 239 ust. 1 Konstytucji). O treci sentencji wyroków pozytywnych wnioskujemy a contrario z art. 190 ust. 3 oraz z art. 188 Konstytucji, który stanowi, i¿ Trybuna³ orzeka w sprawach zgodnoci.
Zastosowanie w sentencji wyroku formu³y przepis Y nie jest niezgodny z...
ma na celu podkrelenie, i¿ wskazany przepis aktu wy¿szego (podstawy
kontroli) nie jest adekwatnym i w³aciwym wzorcem kontroli hierarchicznej zgodnoci badanych norm. W konsekwencji brak niezgodnoci nie oznacza, i¿ kwestionowany przepis jest zgodny pod wzglêdem materialnym
z przepisem stanowi¹cym podstawê kontroli. Nale¿y przez to rozumieæ, ¿e
oba przepisy ró¿ni¹ siê pod wzglêdem zakresu przedmiotowego b¹d podmiotowego, co skutkuje tym, ¿e podstawa kontroli (przepis hierarchicznie
wy¿szy) jest nieadekwatnym (niew³aciwym, z³ym) wzorcem kontroli norm
i nie mo¿e stanowiæ podstawy orzekania o niekonstytucyjnoci danego aktu.
n Wyroki interpretacyjne

Sentencja wyroku interpretacyjnego przyjmuje nastêpuj¹c¹ formu³ê:
przepis X rozumiany w taki to a taki sposób jest zgodny/niezgodny z ...102.
Skutkiem takiego rozwi¹zania przymiot konstytucyjnoci b¹d niekonstytucyjnoci uzyskuje nie konkretny przepis (jednostka redakcyjna) aktu
normatywnego, ale okrelona norma prawna, która zosta³a z niego zrekonstruowana. W obydwu sytuacjach, w konsekwencji wydania rozstrzygniêcia TK, sam przepis nie bêdzie derogowany z systemu prawa. W przypadku orzeczenia deklaratoryjnego zostanie mu przypisane okrelone
101 Por. np. pkt 24 wyroku z 27 listopada 1997 (sygn. akt U. 11/97), pkt 3 wyroku z 7
grudnia 1999 (sygn. akt K 6/99) oraz wyrok z 17 grudnia 2003 (sygn. akt SK 15/02).
D. Dudek krytycznie ocenia rozró¿nienie formu³ sentencji przepis jest zgodny z... oraz przepis X nie jest niezgodny z...  por. Glosa do wyroku TK z 10 lipca 2000 (sygn. akt SK 21/99),
Przegl¹d Sejmowy 2001, nr 6(47), s. 94 i n. Autor ten wskazuje, i¿ wartoæ logiczna tych
sformu³owañ jest identyczna, w zwi¹zku z czym niecelowe jest wprowadzenie do obrotu
prawnego ró¿nych formu³ wyroków pozytywnych.
102 Orzeczenie TK z 20 kwietnia 1993 (sygn. akt U 12/92) by³o pierwszym tego typu
(por. pkt 2 i 7 sentencji). Mo¿na równie¿ spotkaæ wyroki interpretacyjne w formie: przepis X
rozumiany w taki to a taki sposób nie jest niezgodny z...  por. np. orzeczenie z 18 lutego 1997
(sygn. akt K 16/96), wyroki z: 26 listopada 1997 (sygn. akt U 6/96), 20 padziernika 1998
(sygn. K 7/98), 10 listopada 1998 (sygn. K 39/97), 9 lutego 1999 (sygn. akt U 4/98). Szerzej
na temat wyroków interpretacyjnych patrz: D. Nowicki, dz. cyt., s. 10 i n.; M. Tulej, Orzecznictwo interpretacyjne Trybuna³u Konstytucyjnego a regu³y wyk³adni prawa, Warszawa 2011
(i cyt. tam literatura).
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znaczenie, natomiast w przypadku wyroku negatoryjnego z systemu prawnego zostanie usuniête okrelone rozumienie przepisu, które narusza³o
akt prawny wy¿szej rangi. Wyrok interpretacyjny nie zmierza do usuniêcia niejednolitoci i rozbie¿noci wyk³adni przepisów prawa, lecz ma na
celu eliminacjê tego sporód mo¿liwych wariantów interpretacyjnych kontrolowanego przepisu, który jest niezgodny z Konstytucj¹103.
Podstaw¹ formu³owania tego typu orzeczeñ jest technika wyk³adni
prawa w zgodzie z Konstytucj¹, zaczerpniêta z dorobku judykacyjnego
Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego RFN i niemieckiej doktryny konstytucyjnej. U podstaw zaakceptowania tej metody konstruowania sentencji leg³o za³o¿enie, ¿e wydanie orzeczenia o niekonstytucyjnoci ustawy nie powinno nastêpowaæ w sytuacji, gdy mo¿liwe jest nadanie ustawie
takiego rozumienia, które doprowadzi j¹ do zgodnoci z normami, zasadami i wartociami ustanowionymi przez Konstytucjê104. Fakt, ¿e okrelone rozumienie kontrolowanego przepisu umieszczono w sentencji wyroku,
skutkuje tym, i¿ zyskuje ono walory ostatecznoci i mocy powszechnie
obowi¹zuj¹cej. Wi¹¿e wiêc wszystkie stosuj¹ce prawo organy i obliguje je
do dokonywania egzegezy przepisu zgodnie jego rozumieniem przyjêtym
przez s¹d konstytucyjny. Orzeczenie w sentencji wyroku, ¿e dany przepis
jest zgodny z Konstytucj¹ przy jego okrelonym rozumieniu, oznacza
a contrario uznanie za niezgodne z Konstytucj¹  i tym samym nieprawid³owe  rozumienie przeciwne do wskazanego przez Trybuna³105.
Wspó³czenie w nauce prawa zarysowuje siê pogl¹d, i¿ wyroki interpretacyjne w swojej istocie stanowi¹ rodzaj orzeczeñ o charakterze afirmatywnym106, tj. stwierdzaj¹ zgodnoæ zakwestionowanego przepisu ustawowego z Konstytucj¹. Ich skutkiem bowiem nie jest formalna derogacja
jednostki redakcyjnej tekstu prawnego, tylko modyfikacja znaczenia norm
mo¿liwych do zrekonstruowania z zakwestionowanej regulacji. Pogl¹d ten
zosta³ zaaprobowany w orzecznictwie SN: orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego stwierdzaj¹ce w sentencji niezgodnoæ z Konstytucj¹ okrelonej
wyk³adni aktu normatywnego, które nie powoduje utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisu, nie stanowi podstawy do wznowienia postêpowania przewidzianej w art. 4011 k.p.c.. S¹d Najwy¿szy swojemu rozstrzygniêciu nada³
moc zasady prawnej107. Niew¹tpliwie istotnie os³abi³o to rolê i znaczenie
103

Wyrok TK z 11 grudnia 2001 (sygn. akt SK 16/00).
Orzeczenie TK z 18 padziernika 1994 (sygn. akt K 2/94).
105 Wyrok z 8 maja 2000 (sygn. akt SK 22/99).
106 Por. np. D. Nowicki, dz. cyt., s. 5859; K. Kolasiñski: Wp³yw orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego na orzecznictwo s¹dowe, [w:] Trybuna³ Konstytucyjny. Ksiêga XV-lecia,
pod red. F. Rymarza, A. Jankiewicza, Warszawa 2001, s. 147.
107 Por. uchwa³ê sk³adu siedmiu sêdziów SN z 17 grudnia 2009 (sygn. akt III PZP 2/2009).
104
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wyroków interpretacyjnych, dlatego te¿ w latach 20102014 Trybuna³
znacznie rzadziej pos³ugiwa³ siê powy¿sz¹ formu³¹ sentencji, ni¿ mia³o to
miejsce wczeniej.
n Wyroki zakresowe

Sentencja wyroku zakresowego przyjmuje nastêpuj¹c¹ formu³ê: przepis X w zakresie takim to a takim jest zgodny/niezgodny z ...108. W tego
typu orzeczeniach TK stwierdza zgodnoæ109, brak niezgodnoci110 b¹d
niezgodnoæ111 czêci normy prawnej (w okrelonym zakresie jej stosowania), zrekonstruowanej z okrelonego przepisu, z aktem prawnym o wy¿szej mocy. W rezultacie atrybut konstytucyjnoci lub niekonstytucyjnoci
nie jest przypisany ca³ej jednostce redakcyjnej, lecz pewnemu jej fragmentowi112. Monika Florczak-W¹tor zwróci³a uwagê na fakt, ¿e wyroki
zakresowe mog¹ rozstrzygaæ o konstytucyjnoci kontrolowanego przepisu w jednym z trzech zakresów: czasowym, podmiotowym lub przedmiotowym113.
Konsekwencj¹ wyroku deklaratoryjnego jest potwierdzenie konstytucyjnoci (stwierdzenie braku niezgodnoci) czêci przepisu, natomiast
skutkiem orzeczenia negatoryjnego jest stwierdzenie kolizji z ustaw¹
zasadnicz¹ czêci kontrolowanego przepisu prawnego. Orzeczenie takie
nie spowoduje uchylenia ca³ej jednostki redakcyjnej. Zmianie ulegnie natomiast jego zastosowanie, gdy¿ w zakresie dotkniêtym niekonstytucyjnoci¹ nie bêdzie móg³ byæ on stosowany. W doktrynie podkrela siê dualistyczny charakter negatoryjnych orzeczeñ zakresowych, gdy¿ z jednej
strony stwierdzaj¹ one w pewnym zakresie jego niekonstytucyjnoæ, nato108

Por. np. wyroki z: 4 listopada 2003 (sygn. akt K 1/03), 3 czerwca 2002 (sygn. akt
K 26/01), 12 marca 2002 (sygn. akt P 9/01), 30 wrzenia 2002 (sygn. akt K 41/01). Do wyroków zakresowych zaliczam równie¿ wyroki czêciowe, których formu³a sentencji jest nastêpuj¹ca: przepis X w czêci takiej to a takiej jest zgodny/niezgodny z...  por. np. orzeczenie
z 4 lutego 1992 (sygn. akt U 5/91), wyrok z 22 grudnia 1997 (sygn. akt K 2/97). Podobnie
M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u, s. 103 i n.
109 Por. np. pkt 1 sentencji wyroku z 21 grudnia 1999 (sygn. K 22/99), pkt 1 i 2 sentencji wyroku z 4 listopada 2003 (sygn. akt K 1/03).
110 Por. pkt 2 sentencji orzeczenia z 4 lutego 1992 (sygn. akt U 5/91), pkt 1 sentencji
wyroku z 3 lipca 2002 (sygn. akt SK 31/01).
111 Por. np. pkt 5 sentencji orzeczenia z 20 kwietnia 1993 (sygn. akt U 12/92), wyrok
z 6 maja 1998 (sygn. akt K 37/97), pkt 2 sentencji wyroku z 3 lipca 2002 (sygn. akt SK 31/01).
112 Por. M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u..., s. 103 oraz K. Dzia³ocha,
Wykonywanie orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego..., s. 78.
113 Por. M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u..., s. 106 i n. Z kolei A. Kustra
wskazuje, i¿ orzeczenia te odnosz¹ siê do w pewnym zakresie do okrelonych stanów faktycznych lub do okrelonych podmiotów (A. Kustra, dz. cyt., s. 50). Autorka w powy¿szym
opracowaniu przedstawia typologiê wyroków zakresowych (s. 53 i n.).
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miast w pozosta³ym potwierdzaj¹ jego zgodnoæ z ustaw¹ zasadnicz¹ (ewentualnie brak niezgodnoci).
W nauce prawa konstytucyjnego mo¿na spotkaæ stanowisko, które
opowiada siê za nierozró¿nianiem wyroków interpretacyjnych od wyroków zakresowych i traktowaniem ich jako jednego rodzaju orzeczenia114.
Trudno zgodziæ siê z powy¿szym pogl¹dem, gdy¿ wywo³uj¹ one ca³kowicie
inne konsekwencje dla systemu prawa, a co za tym idzie  realizuj¹ okrelone funkcje TK w innym stopniu (o czym w dalszej czêci niniejszego
opracowania). Skutkiem wyroków interpretacyjnych jest derogacja z systemu normy prawa w okrelonym brzmieniu b¹d ustalenie okrelonej,
zgodnej z Konstytucj¹, egzegezy przepisu. Efektem orzeczenia zakresowego bêdzie natomiast usuniêcie z systemu czêci normy prawnej. Wyrok
interpretacyjny ma na celu rozstrzygniêcie, czy mo¿liwe jest takie rozumienie poddanego kontroli przepisu prawnego, przy którym przepis ten
bêdzie zgodny z Konstytucj¹, albowiem wówczas nie bêdzie potrzeby pozbawiania go mocy obowi¹zuj¹cej. Wyrok zakresowy [...] zmierza do rozstrzygniêcia, czy przepis prawny, którego rozumienie co do zasady nie jest
sporne, jest zgodny z Konstytucj¹ w pewnym zakresie jego stosowania115.
Ponadto wyroki zakresowe s¹ obecne w orzecznictwie TK od samego pocz¹tku dzia³alnoci tego organu, a ich wydawanie nie wzbudza³o i nie
wzbudza wiêkszych kontrowersji. Pierwsze tego typu orzeczenie zosta³o
wydane ju¿ w 1986 r.116 i do dnia publikacji pierwszego wyroku interpretacyjnego wydano ich kilkanacie.
n Wyroki aplikacyjne

Wyroki aplikacyjne s¹ stosunkowo nowym rodzajem orzeczeñ TK
 pojawi³y siê w praktyce orzeczniczej Trybuna³u w 2002 r.117 S¹ to wyroki o niekonstytucyjnoci aktu normatywnego, w sentencji których umieszczane jest rozstrzygniêcie co do skutków prawnych owego orzeczenia dla
zaistnia³ych faktów prawnych przed jego wydaniem118. Definiuj¹c wyroki
aplikacyjne, Roman Hauser i Janusz Trzciñski stwierdzaj¹, ¿e do tego
typu wyroków nale¿y zaliczyæ orzeczenia, których sentencje zawieraj¹ formu³ê okrelaj¹c¹ skutki prawne orzeczenia TK w zakresie stosowania
114 Por. np. J. Trzciñski, Orzeczenia interpretacyjne Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 2002, z. 1, s. 6; K. Gonera, E. £êtowska, Artyku³ 190 Konstytucji i jego konsekwencje w praktyce s¹dowej, Pañstwo i Prawo 2003, z. 9, s. 34.
115 M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u..., s. 104.
116 Por. pkt 2 orzeczenia z 28 maja 1986 (sygn. akt U 1/86).
117 Pierwszy tego typu wyrok wydany zosta³ 25 kwietnia 2002 (sygn. akt K 45/01).
118 Por. M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u..., s. 112.
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prawa119. Kazimierz Jakowski dzieli tego typu orzeczenia na dwie grupy:
rozstrzygaj¹ce co do treci stosunków spo³ecznych i rozstrzygaj¹ce
o tym, jakie prawo powinno byæ stosowane120. Sentencjom takich orzeczeñ
mo¿na nadaæ nastêpuj¹c¹ formu³ê: przepis X jest niezgodny z ..., co nie stwarza mo¿liwoci retroaktywnej reasumpcji okrelonych skutków wadliwego
przepisu X121. Innymi s³owy  Trybuna³, uznaj¹c, i¿ okrelona regulacja
dotkniêta jest wad¹ niekonstytucyjnoci, nie dopuszcza mo¿liwoci wstecznego weryfikowania stosunków prawnych, które powsta³y jako konsekwencja obowi¹zywania i stosowania wadliwego przepisu. Trybuna³ stwierdza
wiêc, i¿ jaki przepis jest niekonstytucyjny i równoczenie sanuje okrelone
jego skutki, tj. przywraca ich wa¿noæ i skutecznoæ, uniemo¿liwiaj¹c tym
samym jakiekolwiek próby dochodzenia roszczeñ, które powsta³y w zwi¹zku z tymi skutkami. Obok uznania niekonstytucyjnoci kontrolowanego przepisu Trybuna³ w sentencji definiuje konsekwencje swojego wyroku i okrela, jak powinno siê stosowaæ prawo wskutek jego wydania122.
Umieszczenie rozstrzygniêcia dotycz¹cego konsekwencji wyroku
w sentencji powoduje, i¿ uzyskuje ono atrybuty niezaskar¿alnoci i powszechnego obowi¹zywania (art. 190 ust. 1 Konstytucji), co sprawia, zgodnie z przyjêt¹ lini¹ orzecznicz¹ TK, i¿ wyrok taki jest wi¹¿¹cy dla organów
stosuj¹cych prawo.
119 R. Hauser, J. Trzciñski, Prawotwórcze znaczenie orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego S¹du Administracyjnego, Warszawa 2008, s. 88.
120 K. Jakowski, Kompetencji nie mo¿na domniemywaæ, Rzeczpospolita z 23 padziernika 2004. W wyrokach rozstrzygaj¹cych co do treci stosunków spo³ecznych najczêciej pojawia siê zwrot, wed³ug którego pewne wiadczenia, zap³acone na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny, nie podlegaj¹ zwrotowi  por. np. wyroki TK z 6 marca
2002 (sygn. akt P 7/00) i 10 grudnia 2002 (sygn. akt P 6/02). Drugiej grupie trudno nadaæ
jednolit¹ formu³ê, gdy¿ dotycz¹ one ró¿nych zagadnieñ i dotykaj¹ odrêbnych problemów
 por. wyroki TK z: 23 wrzenia 2003 (sygn. akt K 20/02), 24 grudnia 2003 (sygn. akt K 26/03),
18 maja 2004 (sygn. akt SK 38/03).
121 Np. w sentencji wyroku TK z 6 marca 2002 (sygn. akt P 7/00) po stwierdzeniu
niekonstytucyjnoci § 16 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r.
w sprawie podatku akcyzowego umieszczono nastêpuj¹c¹ formu³ê: co nie stwarza podstawy zwrotu podatku uiszczonego na podstawie tego przepisu; w pkt II sentencji wyroku TK
z 10 grudnia 2002 (sygn. akt P 6/02) po pkt I umieszczono nastêpuj¹c¹ formu³ê: Pobrane na
podstawie przepisów rozporz¹dzeñ Rady Ministrów wskazanych w czêci I w punktach 25
wyroku op³aty nie podlegaj¹ zwrotowi; w pkt 2 sentencji wyroku z 24 listopada 2003 (sygn.
akt K 26/03) umieszczono nastêpuj¹c¹ formu³ê: z wy³¹czeniem skutków powo³ania dokonanego przed wejciem w ¿ycie niniejszego wyroku; w pkt II.2. sentencji wyroku z 24 padziernika 2007 (sygn. akt SK 7/07) zamieszczono nastêpuj¹c¹ formu³ê: czynnoci asesorów
s¹dowych [...] nie podlegaj¹ wzruszeniu na podstawie art. 190 ust. 4 Konstytucji.
122 Obecnie w praktyce orzeczniczej TK mo¿na spotkaæ równie¿ wyroki aplikacyjne,
w których TK rozstrzyga o skutkach prawnych swojego orzeczenia w uzasadnieniu (wy³¹cza
mo¿liwoæ zastosowania art. 190 ust. 4 Konstytucji RP), por. np. wyroki TK z: 9 marca 2011
(sygn. akt P 15/10), 11 lutego 2010 (sygn. akt K 15/09), 13 czerwca 2011 (sygn. akt SK 41/09).

52

n Wyroki z odroczonym terminem utraty mocy obowiązującej
przepisu prawa

Regu³¹ w polskim prawie jest, i¿ orzeczenia TK wchodz¹ w ¿ycie
z dniem og³oszenia (art. 190 ust. 3 Konstytucji). Jednak¿e s¹d konstytucyjny mo¿e okreliæ inny termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu prawnego, który zosta³ uznany za niezgodny z przepisem prawnym wy¿szego rzêdu. Termin ten nie mo¿e przekroczyæ 18 miesiêcy, gdy chodzi o ustawê,
a gdy chodzi o inny akt normatywny  12 miesiêcy. W przypadku orzeczeñ, które wi¹¿¹ siê z nak³adami finansowymi nieprzewidzianymi
w ustawie bud¿etowej, Trybuna³ okrela termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego po zapoznaniu siê z opini¹ Rady Ministrów. Pierwszym tego typu orzeczeniem by³ wyrok z 19 maja 1998 r.123, który dotyczy³
§ 5 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
17 maja 1996 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolnoci do pracy124.
Odroczenie utraty mocy obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjnego aktu prawnego mo¿e dotyczyæ ex definitione tylko wyroków negatoryjnych. Sentencja takiego wyroku przyjmuje najczêciej nastêpuj¹c¹ formu³ê: I. przepis
X jest niezgodny z...; II. Na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji ustala siê,
¿e utrata mocy obowi¹zuj¹cej przepisu X nast¹pi z dniem...125. Zamieszczenie w wyroku TK klauzuli odraczaj¹cej oznacza przyzwolenie tego organu na dalsze, co prawda ograniczone temporalnie, obowi¹zywanie niekonstytucyjnego przepisu. Ponadto skutkuje to tym, podobnie jak w przypadku
wyroków interpretacyjnych i aplikacyjnych, i¿ taka klauzula uzyskuje atrybuty ostatecznoci i mocy powszechnie obowi¹zuj¹cej. W konsekwencji
wszystkie organy stosuj¹ce prawo s¹ zobowi¹zane do zastosowania siê do
dyspozycji wskazanej w sentencji wyroku.

123

Sygn. akt U 5/97.
Dz.U. nr 63, poz. 302.
125 Por. np. sentencjê wyroku z 7 listopada 2000 (sygn. akt K 16/00). Spotyka siê równie¿ formu³y, w których nie wymieniono podstawy prawnej odroczenia utraty mocy prawnej
przepisu, np. w sentencji wyroku z 9 maja 2000 (sygn. akt U 6/98). W praktyce judykacyjnej
TK mo¿na spotkaæ jeszcze dwie formu³y sentencji odraczaj¹cej wejcie w ¿ycie wyroku:
1) Art. z ustawy traci moc obowi¹zuj¹c¹ po up³ywie X miesiêcy od dnia og³oszenia niniejszego wyroku  por. pkt 14 sentencji wyroku z 20 kwietnia 2005 (sygn. akt K 42/02), pkt II
sentencji wyroku z 27 kwietnia 2005 (sygn. akt P 1/05), pkt II sentencji wyroku z 5 lutego
2008 (sygn. akt K 34/06).
2) Art. z ustawy traci moc obowi¹zuj¹c¹ po up³ywie X miesiêcy od dnia og³oszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  por. wyroki z: 12 grudnia
2005 (sygn. akt K 32/04), 16 stycznia 2006 (sygn. akt SK 30/05), 25 lipca 2006 (sygn. akt
K 30/04), 16 stycznia 2007 (sygn. akt U 5/06), 22 maja 2007 (sygn. akt K 42/05), 11 grudnia
2007 (sygn. akt U 6/06).
124
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n Wyroki prewencyjne

W doktrynie wyró¿nia siê dwa tryby kontroli konstytucyjnoci prawa:
prewencyjny (uprzedni)126 i represyjny (nastêpczy). Kryterium rozró¿nienia jest moment powstania uprawnienia do wszczêcia postêpowania
w przedmiocie kontroli. W trybie nastêpczym Trybuna³ mo¿e badaæ tylko
obowi¹zuj¹ce przepisy, czyli takie, które zosta³y og³oszone, wesz³y w ¿ycie
i w konsekwencji stanowi¹ element systemu prawa. Uprawnienie do wszczêcia nastêpczych procedur weryfikacji konstytucyjnoci przepisu powstaje
w momencie og³oszenia aktu prawnego i przys³uguje podmiotom wskazanym w art. 191 i 193 Konstytucji. Kontrola prewencyjna mo¿e byæ zainicjowana tylko i wy³¹cznie przez Prezydenta RP przed podpisaniem ustawy w terminie 21 dni od przed³o¿enia mu aktu przez Marsza³ka Sejmu
(art. 122 Konstytucji) oraz przed ratyfikowaniem umowy miêdzynarodowej (art. 133 ust. 2). W tym trybie Trybuna³ bada akt prawny, który jeszcze nie zosta³ og³oszony i nie stanowi elementu systemu prawa.
Wyroki prewencyjne wyró¿nia siê z uwagi na ich szczególne skutki.
Nie wywo³uj¹ one ¿adnych zmian w systemie obowi¹zuj¹cego prawa,
a jedynie powoduj¹ powstanie obowi¹zku po stronie Prezydenta RP do
podpisania i og³oszenia (ratyfikacji) ustawy (umowy miêdzynarodowej) b¹d
odmowy dokonania tych czynnoci. Sentencja wyroku prewencyjnego mo¿e
przyj¹æ formu³ê prostego orzeczenia deklaratoryjnego przepis X jest zgodny z...127 ewentualnie przepis X nie jest niezgodny z...128. W przypadku,
gdy Trybuna³ uzna ca³y akt prawny za niezgodn¹ z ustaw¹ zasadnicz¹,
sentencja przybierze postaæ prostego wyroku negatoryjnego ustawa X jest
niezgodna z...129. Je¿eli s¹d konstytucyjny orzeknie, i¿ tylko niektóre jego
przepisy s¹ niezgodne z Konstytucj¹, postaæ sentencji bêdzie zale¿a³a od
tego, czy s¹ one nierozerwalnie zwi¹zane z ca³¹ ustaw¹. Je¿eli wadliwe
przepisy bêd¹ nierozerwalnie zwi¹zane z ca³¹ ustaw¹, wówczas rubrum
wyroku sk³ada siê z dwóch czêci: I) w której TK stwierdzi niekonstytucyjnoæ badanych przepisów; II) w której TK stwierdzi, i¿ przepisy wskazane
126

Je¿eli chodzi o inne pañstwa Europy, to kontrola prewencyjna ma najwiêksze znaczenie we Francji (i pod jej wp³ywem w Kazachstanie i Portugalii), gdzie prawo nie przewiduje kontroli nastêpczej. Zbli¿on¹ koncepcjê do polskich rozwi¹zañ przyjêto w Rosji i na
Wêgrzech. W RFN, Bu³garii, Hiszpanii i na Litwie kontrol¹ prewencyjn¹ objête s¹ tylko
umowy miêdzynarodowe. W Austrii i we W³oszech przedmiot badania konstytucyjnoci ujêto bardzo w¹sko, albowiem kontroli podlegaj¹ tylko ustawy kompetencyjne. W Czechach
instytucja ta nie wystêpuje.
127 Por. np. sentencjê wyroku TK z 5 maja 1998 (sygn. akt K 35/98).
128 Por. pkt 2 sentencji wyroku z 23 lutego 1999 (sygn. akt K 25/98).
129 Do koñca roku 2014 TK wyda³ tylko jedno takie orzeczenie  por. wyrok z 23 lutego
1999 (sygn. akt K 25/98).
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w pkt I s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z ca³¹ ustaw¹130. Je¿eli TK uzna, i¿
wadliwy przepis nie jest nierozerwalnie zwi¹zany z ca³¹ ustaw¹, sentencja bêdzie równie¿ sk³ada³a siê z dwóch czêci: I) w której TK stwierdzi
niekonstytucyjnoæ badanych przepisów; II) w której TK stwierdzi, i¿ przepisy wskazane w pkt I nie s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z ca³¹ ustaw¹131.
Przepisy prawa nie reguluj¹ w odrêbny sposób problematyki dotycz¹cej treci i formu³y sentencji wyroków TK dotycz¹cych kontroli umów miêdzynarodowych przed ich ratyfikacj¹. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y przyj¹æ, i¿ zastosowanie bêd¹ mia³y przepisy ogólne dotycz¹ce orzeczeñ TK
i rubrum orzeczenia bêdzie przybiera³o formu³ê prostego wyroku negatoryjnego b¹d deklaratoryjnego.

130 Sentencja w brzmieniu:
I) przepis X jest niezgodny z ...
II) przepis ustawy wskazany w pkt I jest nierozerwalnie zwi¹zany z ca³¹ ustaw¹.
Do koñca 2014 r. TK wyda³ osiem takich wyroków: z 20 listopada 2002 (sygn. akt K 41/02),
25 listopada 2002 (sygn. akt K 37/02), 14 padziernika 2009 (sygn. akt Kp 4/09), 14 lipca
2010 (sygn. akt Kp 9/09), 20 kwietnia 2011 (Kp 7/09), 14 czerwca 2011 (sygn. akt Kp 1/11),
6 marca 2013 (sygn. akt Kp 1/12),
131 Sentencja przyjmuje nastêpuj¹ca formu³ê:
I) przepis X jest niezgodny z ...
II) przepis ustawy wskazany w pkt I nie jest nierozerwalnie zwi¹zany z ca³¹ ustaw¹.
Do koñca 2014 r. TK wyda³ piêtnacie takich wyroków: z 24 czerwca 1998 (sygn. akt
K 3/98), 28 kwietnia 1999 (sygn. akt K 3/99), 3 padziernika 2001 (sygn. akt K 27/01),
10 padziernika 2001 (sygn. akt K 28/01), 24 marca 2004 (sygn. akt K 37/03), 10 listopada
2004 (sygn. akt Kp 1/04), 22 wrzenia 2005 (sygn. akt Kp 1/05), 9 listopada 2005 (sygn. akt
Kp 2/05), 7 grudnia 2005 (sygn. akt Kp 3/05), 16 lipca 2009 (sygn. akt Kp 4/08), 4 listopada
2009 (sygn. akt Kp 1/08), 20 stycznia 2010 (sygn. akt Kp 6/09), 13 padziernika 2010 (sygn.
akt Kp 1/09), 12 stycznia 2012 (sygn. akt Kp 10/09), 24 lipca 2013 (sygn. akt. Kp 1/13).
W doktrynie wskazuje siê, i¿ w tego typu orzeczeniach nie jest konieczne wskazywanie
w rubrum, i¿ przepis nie jest nierozerwalnie zwi¹zany, albowiem Konstytucja wymaga wskazania rozstrzygniêcia stwierdzaj¹cego taki zwi¹zek. Brak takiego stwierdzenia w treci wyroku umo¿liwia Prezydentowi podpisanie i og³oszenie ustawy z pominiêciem wadliwych przepisów (por. A. M¹czyñski, Orzeczenia Trybuna³u..., s. 101). Trybuna³ wyda³ trzy takie wyroki:
z 21 marca 2001 (sygn. akt K 24/00), 25 kwietnia 2001 (sygn. akt K 13/01), 29 padziernika
2002 (sygn. akt K 37/02).
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Rozdział II

Geneza kontroli konstytucyjności prawa
i kształtowanie się funkcji Trybunału
1. Lata 1918–1939
Problematyka badania zgodnoci ustaw z Konstytucj¹ by³a poruszana od
samych pocz¹tków istnienia II Rzeczpospolitej1. Mimo szerokich dyskusji
naukowych oraz politycznych nie uda³o siê wówczas dojæ do kompromisu
i w konsekwencji ani Konstytucja z 17 marca 1921, ani Konstytucja
z 23 kwietnia 1935 nie powo³a³y wprost ¿adnych organów uprawnionych
do badania zgodnoci aktów ustawodawczych z ustaw¹ zasadnicz¹. S³usznie zauwa¿y³ Miros³aw Granat, i¿ kontrola konstytucyjnoci prawa by³a
jedyn¹ wa¿n¹ instytucj¹, której nie zna³ ustrój Polski miêdzywojennej2.
Przyczyn¹ powstania i nastêpnie utrzymania siê takiego stanu rzeczy
by³o przyjêcie przez twórców Konstytucji marcowej za wzór rozwi¹zañ francuskiej myli ustrojowej. Model polityczny III Republiki Francuskiej ca³kowicie odrzuca³ system pozaparlamentarnej kontroli konstytucyjnoci
ustaw. Zak³ada³, i¿ ustanawiane przez izby parlamentarne prawo jest
wyrazem woli narodu. Przyznanie jakiemu pozaparlamentarnemu podmiotowi uprawnienia badania konstytucyjnoci ustaw mia³o naruszaæ
zasady suwerennoci i zwierzchnictwa narodu3. Uwa¿ano wówczas, ¿e usta1 Pocz¹tki tej dyskusji znajdujemy ju¿ u podstaw kszta³towania siê ustroju II Rzeczypospolitej, np. w projekcie opracowanym przez Komisjê Sejmow¹ Konstytucyjn¹ Tymczasowej Rady Stanu (por. W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne, Warszawa 1922, s. 146),
w zaproponowanych poprawkach K. Lutos³awskiego do projektu konstytucji (por. A. Gwi¿d¿,
O Trybunale Konstytucyjnym w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Konstytucja i gwarancje jej
przestrzegania. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, pod. red. J. Trzciñskiego, A. Jankiewicza, Warszawa 1996, s. 68).
2 Por. M. Granat, Problem kontroli konstytucyjnoci prawa w Polsce miêdzywojennej,
[w:] Prawo konstytucyjne II Rzeczpospolitej. Nauka i instytucje, pod red. P. Sarneckiego,
Kraków 2006, s. 100.
3 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. 28; A. Gwi¿d¿, O Trybunale..., s. 69; J. Surowiec, Ewolucja pogl¹dów na
instytucjê s¹dowej kontroli konstytucyjnoci ustaw w Polsce Ludowej, [w:] Trybuna³ Konstytucyjny  materia³y konferencyjne, pod red J. Trzciñskiego, Warszawa 1987, s. 78.
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nowienie trybuna³u, który bêdzie bada³ akty normatywne pochodz¹ce od
w³adzy ustawodawczej, podstawi go ponad legislatyw¹ i doprowadzi do
supremacji tego organu ponad Sejmem i Senatem4.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym istot¹ praworz¹dnoci i trójpodzia³u w³adzy by³a kontrola egzekutywy przez w³adzê s¹downicz¹. Poza
kanonami ówczesnej praworz¹dnoci by³o natomiast kontrolowanie legislatywy przez organy judykatury5. Ponadto w tym okresie idee kontroli
dzia³alnoci parlamentu dopiero siê kszta³towa³y, brakowa³o konkretnej
doktryny oraz jednolitych pogl¹dów, a sam postulat tworzenia trybuna³ów nie mia³ cech uniwersalnoci. W pierwszej kolejnoci rozwa¿ano, czy
w ogóle organizowaæ jakikolwiek system badania konstytucyjnoci ustaw,
a w drugiej zastanawiano siê nad wyborem pomiêdzy rozwi¹zaniami amerykañskimi (tzw. judicial review) a austriackimi (tzw. model Kelsenowski). Pierwsza koncepcja nie przystawa³a do kontynentalnych systemów
prawa, a skutecznoæ, efektywnoæ i funkcje tego drugiego modelu budzi³y
powa¿ne w¹tpliwoci, przede wszystkim dlatego, ¿e w Austrii, Czechos³owacji i Hiszpanii siê on nie sprawdzi³. Niepowodzenie funkcjonowania trybuna³ów w tych pañstwach by³o równie¿ jedn¹ z przyczyn odrzucenia koncepcji utworzenia tego typu organu w II RP6. W debatach sejmowych nurt
d¹¿¹cy do utworzenia samodzielnego organu kontroli konstytucyjnoci
aktów ustawodawczych spotka³ siê z gruntown¹ krytyk¹. Ignacy Daszyñski nazwa³ trybuna³ konstytucyjny (»wymylony«  jak to okreli³  przez
»jedno z reakcyjnych stronnictw«) jednym z hamulców (»hamulec najprzedniejszy«), które chce siê na³o¿yæ na dynamiczn¹ dzia³alnoæ ustawodawcz¹ parlamentu7. Zaostrzanie siê tendencji autorytarnych w II RP równie¿ nie sprzyja³o umacnianiu siê koncepcji nawo³uj¹cych do utworzenia
trybuna³u. S³usznie zauwa¿y³ Wojciech Sokolewicz, i¿ kontrol¹ konstytucyjnoci prawa nie by³y zainteresowane ówczesne elity rz¹dz¹ce skupione
wokó³ obozu politycznego J. Pi³sudskiego (tzw. sanacji)8.
4

Szerzej na ten temat: M. Granat, Problem kontroli..., s. 100 i n.; R. Jastrzêbski,
Konstytucyjnoæ aktów ustawodawczych w judykaturze II RP, Przegl¹d Sejmowy 2010,
nr 2(97), s. 77 i n.
5 Por. H. Zahorski, Zasada badania konstytucyjnoci ustaw przez s¹downictwo a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku, Wileñski Przegl¹d Prawniczy 1931, s. 256 i n. Przy czym nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w niektórych pañstwach, np. w Norwegii czy Niemczech, rozwija³ siê model kontroli zbli¿ony do koncepcji amerykañskiego judical
review. Szerzej patrz: T. Öhlinger, The Genesis of the Austrian Model of Constitutional Review of Legislation, Ratio Juris, vol. 16, no. 2, June 2003, s. 207.
6 Szerzej: Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo..., s. 2426.
7 Za: A. Gwi¿d¿, O Trybunale..., s. 73.
8 W. Sokolewicz, Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] System organów ochrony prawnej. Podstawowe instytucje, pod. red. M. Kruk, Warszawa 2006.

57

Najpowa¿niejsze jednak przeszkody znalaz³y siê w samych przepisach
ówczesnych aktów konstytucyjnych. Regulacje obu konstytucji zakazywa³y bowiem wydawania ustaw (aktów ustawodawczych), które narusza³yby
ich postanowienia (por. art. 38 Konstytucji marcowej i art. 49 ust. 2 Konstytucji kwietniowej) i obie zabrania³y s¹dom badania wa¿noci ustaw
nale¿ycie og³oszonych (por. art. 83 Konstytucji marcowej i art. 64 ust. 5
Konstytucji kwietniowej). Artyku³ ten [art. 64 Konstytucji kwietniowej
 M.D.] jest zasadniczo analogiczny w swem brzmieniu do trzech artyku³ów Konstytucji marcowej, a mianowicie do art. 74, 77 i 819. Wskutek
braku podstaw konstytucyjnych w II RP nie móg³ uformowaæ siê austriacki model kontroli, natomiast w wietle wy¿ej wskazanych regulacji nie
wykszta³ci³ siê równie¿ model amerykañski. Analiza przepisów ustaw zasadniczych, doktryny oraz praktyki orzeczniczej prowadzi do wniosku, ¿e
obie miêdzywojenne konstytucje by³y hierarchicznie aktami o najwy¿szej
mocy prawnej10, jednak¿e one same nie zezwala³y w³adzy s¹downiczej na
jakiejkolwiek kontrolê aktów prawnych rangi ustawy. Skutek by³ taki, ¿e
nadrzêdnoæ obu ustaw zasadniczych istnia³a tylko de nomine, natomiast
de facto nie mia³a miejsca: W tych warunkach w dziedzinie realnego ¿ycia prawnego [...] ustawy zwyk³e sta³y siê wa¿niejsze i wy¿sze od Konstytucji, poniewa¿ one w wypadkach sprzecznoci z Ustaw¹ Konstytucyjn¹,
posiadaj¹ moc milcz¹cego uchylania jej postanowieñ11.
Mimo to na gruncie orzecznictwa s¹dów wykszta³ci³y siê pewne formy
kontroli konstytucyjnoci prawa. Koncepcja ta by³a zbli¿ona w swojej formule do amerykañskiego modelu judicial review. Najbardziej donios³e znaczenie ma fakt, ¿e w sytuacji podniesienia zarzutu niezgodnoci aktu prawnego rangi ustawy s¹dy go nie odrzuca³y jako niedopuszczalnego, ale
podejmowa³y siê jego rozstrzygniêcia12. W przypadku stwierdzenia niekonstytucyjnoci ograniczano siê do podania niniejszego faktu w uzasadnieniu,
przypominano, ¿e ustawa zasadnicza zabrania badania wa¿noci ustaw, po
czym stosowano wadliwy akt. Powszechnie uznawano za dopuszczalnoæ
badania konstytucyjnoci aktu ustawodawczego pod wzglêdem formalnym,
tj. czy dana ustawa zosta³a uchwalona we w³aciwym trybie i nale¿ycie
og³oszona. Powy¿sze uprawnienie wyprowadzano wprost z jêzykowego
9

A. Paszkudzki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935. Komentarz, Lwów  Warszawa 1935, s. 106.
10 Por. H. Zahorski, dz. cyt., s. 166 i n.
11 Tam¿e, s. 286. Inaczej: S. Go³¹b, Sprzecznoæ z Konstytucj¹, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R. VI, Poznañ 1926, s. 22 i 23.
12 Por. H. Zahorski, dz. cyt., s. 278 oraz Konstytucja z 17 marca 1921, Warszawa 1921,
s. 34. R. Jastrzêbski przedstawi³ szereg orzeczeñ s¹dów, które odnosi³y siê do kontroli konstytucyjnoci aktów ustawodawczych (R. Jastrzêbski, dz. cyt., s. 75 i n.).
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brzmienia przepisów ustaw zasadniczych (z art. 81 Konstytucji marcowej
i 64 ust. 5 Konstytucji kwietniowej), które zak³ada³y, ¿e s¹dy nie mog¹ badaæ ustaw nale¿ycie og³oszonych. W ten sposób mo¿liwe by³o ustalenie, ¿e
dana ustawa jest wadliwa wskutek nienale¿ytego og³oszenia i odmawiano
jej stosowania. Podobnie rzecz siê mia³a z aktami ustawodawczymi ustanowionymi przed wejciem w ¿ycie Konstytucji. Podstaw¹ weryfikacji by³a
tutaj nie hierarchiczna relacja pomiêdzy sprzecznymi aktami, a regu³a kolizyjna porz¹dku czasowego (lex posteriori derogat legi priori). S¹dy odmawia³y zastosowania aktu prawnego (w tym przypadku ustawy), który narusza³ postanowienia Konstytucji, je¿eli by³a ona aktem póniejszym13.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym powszechnie akceptowany by³
pogl¹d o dopuszczalnoci kontroli konstytucyjnoci podustawowych aktów normatywnych zarówno pod wzglêdem materialnym, jak i formalnym.
Przyjêto wówczas za³o¿enie, ¿e art. 38, 81 Konstytucji marcowej i art. 64.
ust. 5 Konstytucji kwietniowej odnosz¹ siê tylko do aktów prawnych rangi
ustawy. Wszelkie akty normatywne niebêd¹ce ustawami nie by³y objête
dyspozycjami tamtych regulacji14.
Mimo faktu, ¿e w II RP nie ukszta³towa³y siê ¿adne sformalizowane
mechanizmy kontroli konstytucyjnoci prawa, to i tak tym szcz¹tkowym
formom mo¿na przypisaæ pewne swoiste funkcje: ochronn¹, sygnalizacyjn¹
i interpretacyjn¹, które wykszta³ci³y siê w oparciu o orzecznictwo s¹dów.
Próby ograniczenia omnipotencji legislatywy i jej ca³kowitej swobody
w stanowieniu prawa mia³y na celu ochronê porz¹dku prawnego przed
nieuprawnionym i niepotrzebnym wzrostem znaczenia organów tworz¹cych prawo o randze ustawy. Orzeczeniami, które bada³y konstytucyjnoæ
aktów prawnych, chciano chroniæ ustawê zasadnicz¹ przed naruszeniami.
»Gwarancje konstytucyjne« oznaczaj¹ w³anie tamê po³o¿on¹ omnipotencji legislatywy przez podporz¹dkowanie jej zasadom prawa wy¿szego, wyra¿onego w Konstytucji15. Nie bez znaczenia pozostawa³a równie¿ inter13

Regu³ê tê konsekwentnie stosowa³ S¹d Najwy¿szy (por. H Zahorski, dz. cyt., s. 278
i n. oraz cyt. tam orzecznictwo), natomiast nie uwzglêdnia³ jej Najwy¿szy Trybuna³ Administracyjny (por. tam¿e, s. 275 i n. oraz cyt. tam orzecznictwo).
14 Por. K. W. Kumaniecki, Ustrój polityczny Polski. Konstytucja Kwietniowa i system
wyborczy (sejmowy, senacki, prezydencki), Kraków 1937, s. 59; C. Marek, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935. Komentarz z uwzglêdnieniem ordynacyj wyborczych do Sejmu Senatu i ustawodawstwa uzupe³niaj¹cego oraz skorowidz rzeczowy, Warszawa 1935, s. 8788; A. Paszkudzki, dz. cyt., s. 106107; H. Zahorski, dz. cyt., s. 258259.
15 H. Zahorski, dz. cyt., s. 111. W pierwotnej wersji w projektach zmiany konstytucji
marcowej organowi, któremu chciano nadaæ kompetencje do badania zgodnoci ustaw
z konstytucj¹, chciano nadaæ nazwê Stra¿ Praw b¹d Trybuna³ Stra¿y Praw (por. Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo..., s. 27 i 30; A. Gwi¿d¿, O Trybunale..., s. 68), nawi¹zuj¹c do podstawowej funkcji tego organu, jak¹ by³o czuwanie nad przestrzeganiem i ochrona konstytucji.
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pretacja tekstu ustawy zasadniczej dokonywana przy okazji badania konstytucyjnoci aktów prawnych. Orzeczenia, w których S¹d Najwy¿szy b¹d
Najwy¿szy Trybuna³ Administracyjny dokona³y wyk³adni przepisów Konstytucji, stanowi³y istotne wskazówki do interpretowania tych regulacji
przez s¹dy i organy ni¿szych instancji16. Funkcja sygnalizacyjna przejawia³a siê w orzeczeniach, w których s¹dy stwierdzi³y, ¿e dany przepis jest
sprzeczny z ustaw¹ zasadnicz¹, jednak¿e na skutek art. 81 Konstytucji
marcowej b¹d art. 64 ust. 5 Konstytucji kwietniowej s¹dy musia³y wadliwy przepis przyj¹æ jako podstawê rozstrzygniêcia. Umieszczenie w uzasadnieniu wyroku rozwa¿añ dotycz¹cych niekonstytucyjnoci okrelonej regulacji by³o manifestacj¹ potrzeby zmiany niekonstytucyjnego stanu rzeczy,
jak równie¿ sygna³em skierowanym do organów stanowi¹cych prawo.
Obecne funkcje TK nie wywodz¹ siê w prostej linii z funkcji s¹dów
realizowanych w okresie miêdzywojennym, gdy¿ maj¹ ca³kowicie inne
podstawy i przede wszystkim inny zakres przedmiotowy. Jednak¿e trudno jest nie dopatrzyæ siê pewnych analogii i podobieñstw. W pewnym sensie funkcje s¹dów miêdzywojennych, które wykszta³ci³y siê w oparciu
o ich dzia³alnoæ judykacyjn¹, stanowi¹ swoiste, odleg³e pierwowzory obecnych funkcji organów w³adzy s¹downiczej, w tym równie¿ Trybuna³u Konstytucyjnego.

2. Lata 1945–1985
2.1. Lata 1945–1982
Po zakoñczeniu II wojny wiatowej nie podjêto prac zmierzaj¹cych do stworzenia pozaparlamentarnej kontroli konstytucyjnoci aktów prawnych,
a w szczególnoci ustaw. Wynika³o to przede wszystkim z doktryny pañstwa komunistycznego (póniej socjalistycznego), która kategorycznie odrzuca³a mo¿liwoæ kontroli konstytucyjnoci prawa przez zewnêtrzny i niezale¿ny wobec parlamentu organ. Powy¿sze zapatrywanie by³o powszechnie
16

W wiêkszoci projektów zmian konstytucji, które zak³ada³y istnienie trybuna³u konstytucyjnego, nadawano mu prawo do dokonywania wi¹¿¹cej wyk³adni ustawy zasadniczej.
J. Bobrzañski pisa³: Na stra¿y zgodnoci wszelkich ustaw z konstytucj¹ oraz interpretacji
konstytucji [...] powinien oczywicie staæ Trybuna³ Konstytucyjny (J. Bobrzañski, O reformê ustroju, Nasza Przysz³oæ, t. VII, s. 24), natomiast A. Piasecki proponowa³: Na ¿¹danie Prezydenta Trybuna³ orzeka o konstytucyjnoci projektów ustaw [...] i ewentualnie wydaje opinie co do wyk³adni Konstytucji (A. Piasecki, W sprawie Trybuna³u Konstytucyjnego,
Nasza Przysz³oæ, t. XV, 1931, s. 54, cyt. za: A. Jankiewicz, Trybuna³ Konstytucyjny
w konserwatywnym projekcie konstytucji z 1932 roku, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania..., s. 90).

60

akceptowane w krajach bloku wschodniego w latach 40. i 50. XX wieku,
w Polsce natomiast do po³owy lat 70.
Do 14 lutego 1976 r.  tj. do chwili wejcia w ¿ycie noweli konstytucyjnej z dnia 10 lutego 1976 r.17, która zmienia³a ustawê zasadnicz¹ z 22
lipca 1952 r.  w aspekcie kontroli konstytucyjnoci prawa przyjmowano
rozwi¹zania, które wykszta³ci³y siê w okresie przedwojennym. Do roku
1947 obowi¹zywa³a zreszt¹ ustawa zasadnicza z 17 marca 1921, nastêpnie uchwalono tzw. ma³¹ konstytucjê18. Ustawa konstytucyjna z 19 lutego 1947, id¹c za wzorem Konstytucji marcowej (art. 81), zawiera³a w tym
wzglêdzie wyrane postanowienie, i¿ »s¹dy nie maj¹ prawa badania wa¿noci ustaw i dekretów z moc¹ ustawy nale¿ycie og³oszonych«19. Nie powo³ano wówczas ¿adnego pozaparlamentarnego organu, który mia³by kompetencje badania zgodnoci aktów prawnych z ustaw¹ zasadnicz¹.
Konstytucja z 22 lipca 1952 r. do momentu jej nowelizacji w roku 1976
nie zawiera³a ¿adnych regulacji dotycz¹cych wy¿ej wspomnianych kwestii, nie posiada³a równie¿ analogicznych rozwi¹zañ do poprzedzaj¹cych
j¹ aktów prawnych o zbli¿onej randze ustrojowej. Jej podstawowym zadaniem by³a petryfikacja osi¹gniêæ socjalizmu i wdro¿enie nowych stosunków gospodarczych i spo³ecznych. By³ wiêc to swoisty dokument polityczny odzwierciedlaj¹cy zasady nowego ustroju, co skutkowa³o opisowoci¹
wielu przepisów i unikaniem wyranego podzia³u kompetencji pomiêdzy
konstytucyjnymi organami pañstwa i zmniejszeniem nacisku na instytucjonalne gwarancje praworz¹dnoci20.
Przyczyn takiego stany rzeczy by³o kilka. Przede wszystkim w pierwszych latach kszta³towania siê polskiej rzeczywistoci polityczno-prawnej
dominowa³o przekonanie, ¿e w pañstwie typu socjalistycznego zgodnoæ
prawa z Konstytucj¹ (konstytucyjnoæ) wystêpuje niejako z natury rzeczy,
bez budowania jakichkolwiek dalszych zabezpieczeñ21, a kontrola konstytucyjnoci ustaw przez organy s¹dowe i quasi-s¹dowe jest instytucj¹
reakcyjn¹, a nie postêpow¹ i w³anie dlatego nie ma dla niej miejsca
w pañstwie socjalistycznym...22. Ponadto Polska znajdowa³a siê wówczas
17

Ustawa z dnia 10 lutego 1976 r. o zmianie Konstytucji PRL (Dz. U. nr 5, poz. 29). Na
temat nowelizacji patrz: W. Sokolewicz, Konstytucja PRL po zmianach z 1976 r., Warszawa
1976.
18 Ustawa Konstytucyjna o ustroju i zakresie dzia³ania najwy¿szych organów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1947 r. (Dz. U. nr 18, poz. 47).
19 S. Rozmaryn, Konstytucja jako ustawa zasadnicza PRL, Warszawa 1967, s. 208.
20 Por. J. Stembrowicz, Konstytucja a ustrój pañstwowy i spo³eczny, Pañstwo i Prawo
1971, z. 89, s. 235.
21 J. Surowiec, dz. cyt., s. 10.
22 S. Rozmaryn, Kontrola konstytucyjnoci ustaw, cz. II, Pañstwo i Prawo 1948, z. 12,
s. 20.
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w strefie wp³ywów Zwi¹zku Radzieckiego i doktryna prawa konstytucyjnego zdominowa³a by³a przez koncepcje sowieckie, które odrzuca³y potrzebê poddania kontroli dzia³alnoci prawodawczej Sejmu pod wzglêdem
zgodnoci z ustaw¹ zasadnicz¹. Jako argumenty przemawiaj¹ce za niedopuszczalnoci¹ ustanowienia sformalizowanej kontroli konstytucyjnoci
prawa przytaczano równie¿ brak skutecznoci tego typu dzia³añ w pañstwach, w których tak¹ kontrolê dopuszczono23. Wojciech Sokolewicz
wskazuje na dwie podstawowe przyczyny braku kontroli konstytucyjnoci prawa po II wojnie: doktrynaln¹ i polityczn¹. Doktrynalna  poniewa¿ [kontrola  M.D.] pozostawa³yby w konflikcie z proklamowan¹ zasad¹ bezwzglêdnego zwierzchnictwa parlamentu [...]; polityczn¹  poniewa¿
nie by³aby spójna z paradygmatem kierowniczej roli partii komunistycznej24.
Zasadniczy wp³yw na ukszta³towanie siê polskiej praktyki ustrojowej
mia³y pogl¹dy Stefana Rozmaryna25. Twierdzi³ on, ¿e nie ma mo¿liwoci
po³¹czenia zasad zwierzchnictwa i suwerennoci narodu, wyra¿onych
w art. 1 ust. 2 i art. 2 Konstytucji PRL, z kontrol¹ dzia³alnoci ustawodawczej Sejmu, albowiem organ ten mia³ byæ bezporednim wyrazicielem
woli suwerena. Powo³anie s¹du, który kontrolowa³by dzia³alnoæ prawodawcz¹ izby poselskiej, godzi³oby w istotê nadrzêdnoci parlamentu (por.
art. 20 Konstytucji PRL). Ponadto zgodnie z art. 62 ustawy zasadniczej
z 1952 r. sêdziowie w orzekaniu podlegali ustawom, wiêc wyposa¿enie ich
w prawo kontroli zgodnoci aktów rangi ustawy skutkowa³oby naruszeniem przytoczonego przepisu.
Na prze³omie lat 60. i 70. w pañstwach bloku socjalistycznego pojawi³y siê tendencje do wzmocnienia ochrony ustaw zasadniczych26. W 1976 r.
nast¹pi³ istotny prze³om zarówno w aspekcie prawnym, jak i doktrynalnym. W dniu 10 lutego zosta³a uchwalona zmiana ustawy zasadniczej
i Rada Pañstwa uzyska³a uprawnienie czuwania nad przestrzeganiem
Konstytucji (por. art. 30 ust. 1 pkt 3 Konstytucji PRL)27. By³ to pierwszy
23

Z. Witkowski, Rada Pañstwa jako organ czuwaj¹cy nad przestrzeganiem zgodnoci
prawa z Konstytucj¹, Pañstwo i Prawo 1977, z. 7, s. 4.
24 W. Sokolewicz, Trybuna³..., s. 153. Szerzej na ten temat przyczyn niepowo³ania TK
po II wojnie wiatowej: ten¿e, Kontrola konstytucyjnoci prawa w pañstwie socjalistycznym.
Zagadnienie form organizacyjnych, [w:] Konstytucja w spo³eczeñstwie obywatelskim. Ksiêga
pami¹tkowa ku czci Prof. Witolda Zakrzewskiego, po red. K. Dzia³ochy i in., Kraków 1989.
25 Por. S. Rozmaryn, Kontrola konstytucyjnoci ustaw, cz. I i II, Pañstwo i Prawo
1948, z. 11 i 12; ten¿e, Konstytucja..., s. 207 i n.
26 Por. A. Gwi¿d¿, G³ówne kierunki rozwoju wspó³czesnego konstytucjonalizmu socjalistycznego, Pañstwo i Prawo 1971, z. 8-9, s. 248.
27 Szerzej na ten temat: W. Sokolewicz, Konstytucja PRL..., s. 107 i n.
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bardzo donios³y krok uczyniony w kierunku stworzenia pozaparlamentarnej, sformalizowanej kontroli konstytucyjnoci prawa. Odst¹piono wówczas od pogl¹dów zak³adaj¹cych bezwzglêdn¹ supremacjê i nieomylnoæ
parlamentu i przygotowano grunt do rozwoju koncepcji propaguj¹cych
utworzenie Trybuna³u Konstytucyjnego. Regulacja ta zosta³a powa¿nie
skrytykowana przez przedstawicieli nauki z powodu jej niedookrelonoci
i lakonicznoci28.
Na marginesie powy¿szych rozwa¿añ nale¿y zwróciæ uwagê na fakt,
¿e ówczesne s¹dy posiada³y prawo kontroli zgodnoci z Konstytucj¹ i ustawami aktów prawnych o ni¿szej mocy prawnej. Niniejsze uprawnienie
wynika³o implicite z art. 62 Konstytucji PRL, który stanowi³, ¿e sêdziowie
s¹ niezawili i podlegaj¹ tylko ustawom. Kontrola ta charakteryzowa³a
siê tym, ¿e s¹d sprawowa³ j¹ tylko przy rozstrzyganiu konkretnej sprawy,
a wydane orzeczenie nie wi¹za³o sêdziów w innych sprawach i skuteczne
by³o tylko dla danej sprawy29. Dopuszczano równie¿ odmowê zastosowania ustaw sprzecznych z Konstytucj¹ PRL, które zosta³y uchwalone przed
jej wejciem w ¿ycie30.
Podsumowuj¹c, w latach 19451982 nie by³o ¿adnych s¹dowych ani
quasi-s¹dowych organów, które mia³yby kompetencje sformalizowanego
badania konstytucyjnoci ustaw i innych aktów prawnych. Trudno wiêc
mówiæ o jakich konkretnych funkcjach, które wykszta³ci³y siê w oparciu
o kontrolê zgodnoci z ustaw¹ zasadnicz¹ aktów prawnych, gdy¿ taka kontrola praktycznie nie istnia³a. Rada Pañstwa, która uzyska³a w 1976 r.
ogólne uprawnienia w zakresie czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji oraz dokonywania powszechnej wyk³adni ustaw (por. art. 30 ust. 1 pkt
4 Konstytucji PRL), nie by³a organem w³adzy s¹downiczej. Skutki jej dzia³alnoci sk³ada³y siê na ogólne funkcje pañstwa, pozostawa³y natomiast
w oderwaniu od orzeczeñ organów judykatury. S¹dy dysponuj¹ce mocno
ograniczonym prawem kontroli aktów w³adzy wykonawczej realizowa³y
dwie funkcje: sygnalizacyjn¹ oraz w bardzo w¹skim zakresie ochronn¹.

28 Por. K. Dzia³ocha, Konstytucja PRL po nowelizacji z 10 lutego 1976 (uwagi o zmianie
koncepcji konstytucji), Pañstwo i Prawo 1978, z. 2, s. 10 i n.; B. Szmulik, S¹downictwo
konstytucyjne. Ochrona konstytucyjnoci prawa w Polsce, Lublin 2001, s. 36; Z. Witkowski,
Rada Pañstwa jako organ czuwaj¹cy nad przestrzeganiem zgodnoci prawa z Konstytucj¹,
Pañstwo i Prawo 1975, z. 7, s. 5 i n. i cyt. tam literaturê.
29 Por. F. Siemieñski, Problem kontroli konstytucyjnoci ustaw w pañstwie socjalistycznym, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1972, nr 4, s. 21; B. Szmulik, dz. cyt.,
s. 34.
30 Por. A. Gwi¿d¿, G³ówne kierunki..., s. 255; S. Rozmaryn, Konstytucja..., s. 325.
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2.2. Lata 1982–1985
Lata 19821985 przynios³y szereg bardzo powa¿nych zmian w systemie
prawa, które pocz¹tkowo nie wywo³a³y ¿adnych istotnych skutków spo³ecznych, jednak¿e z czasem ich znaczenie wzros³o. W dniu 26 marca 1982
r. uchwalono ustawê o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej31. Nowela odebra³a Radzie Pañstwa kompetencjê czuwania nad zgodnoci¹ prawa z ustaw¹ zasadnicz¹ i doda³a do Konstytucji art. 33a, który
proklamowa³ powstanie Trybuna³u Konstytucyjnego. Sta³o siê tak na skutek s³abniêcia ortodoksji komunistycznej i pewnej odwil¿y doktrynalnej.
W efekcie górê zaczê³y braæ nurty popieraj¹ce utworzenie pozaparlamentarnej, zinstytucjonalizowanej kontroli konstytucyjnoci prawa.
Pierwsze g³osy konstytucjonalistów o potrzebie powo³ania Trybuna³u
pojawi³y siê w drugiej po³owie lat 50. XX wieku32. Z czasem przybywa³o
argumentów oraz zwolenników utworzenia tego organu w Polsce. Obecnie
w nauce prawa konstytucyjnego wskazuje siê na kilkanacie przyczyn,
które doprowadzi³y do zmiany ustawy zasadniczej w 1982 r. Podstawowym powodem by³y bardzo powa¿ne kryzysy gospodarcze pojawiaj¹ce siê
z regularn¹ czêstotliwoci¹ i narastaj¹ce na sile. Mechanizmy obronne
ówczesnego systemu polityczno-prawnego nie by³y bowiem wystarczaj¹co
skuteczne, by zapobiegaæ powstawaniu nowych kryzysów i likwidowaæ ju¿
zaistnia³e, a ponadto usuwaæ ich skutki. Powa¿nej reinterpretacji musia³y zatem ulec dwie zasady ustrojowe  praworz¹dnoci oraz zwierzchnoci
Sejmu. Uznano, i¿ w tej pierwszej regule mieci siê bezwzglêdny obowi¹zek przestrzegania przepisów Konstytucji. W celu stworzenia gwarancji
przestrzegania zasady praworz¹dnoci w nowym znaczeniu nale¿a³o ustanowiæ instytucjê, która zapewnia³aby zgodnoæ wszystkich aktów normatywnych z Konstytucj¹.
Z takim postrzeganiem klauzuli praworz¹dnoci ³¹czy³o siê odejcie
od dogmatu nieomylnoci i suwerennoci Sejmu. Jego kompetencje prawodawcze przesta³y byæ nieograniczone, a dzia³alnoæ zosta³a zwi¹zana
normami ustawy zasadniczej. Gwarantem przestrzegania Konstytucji
w procesie stanowienia ustaw mia³ byæ Trybuna³ Konstytucyjny. Jednak¿e nie mia³ on ograniczaæ Sejmu jako organu w³adzy zwierzchniej narodu,
lecz kontrolowaæ dzia³alnoæ ustawodawcz¹33. Ostatecznie uznano, i¿ usta31

Dz. U. nr 11, poz. 83.
Por. M. Granat, S¹dowa kontrola konstytucyjnoci prawa w pañstwach Europy rodkowej i Wschodniej, Warszawa 2003, s. 84 i cyt. tam literaturê.
33 Szerzej na ten temat: K. Dzia³ocha, Przes³anki ustanowienia Trybuna³u Konstytucyjnego w Polsce, [w:] Wybrane problemy prawa konstytucyjnego, pod red. L. Antonowicza
i in., Lublin 1985, s. 6163.
32
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nowienie pozaparlamentarnej kontroli ustaw nie bêdzie godzi³o w zasadê
reprezentacji narodu przez parlament, gdy¿ mieci siê to w granicach zasady praworz¹dnoci. Wed³ug Zdzis³awa Czeszejko-Sochackiego wsparcie
dzia³alnoci Sejmu orzecznictwem Trybuna³u mia³o wzmocniæ jego rolê
i pozycjê, a ponadto u³atwiæ rozgraniczenie funkcji ustawodawczej i ustrojodawczej34. U podstaw zmiany postrzegania wskazanych zasad ustrojowych leg³o przypomnienie aksjomatu konstytucjonalizmu, z którego wynika, ¿e normy ustawy zasadniczej s¹ normami aktu prawnego (a nie tylko
aktu pañstwowego o znaczeniu politycznym) o najwy¿szej mocy prawnej,
przewy¿szaj¹cej moc ustaw zwyk³ych...35. Zabezpieczeniem zasady
zwierzchnoci Sejmu by³o nadanie temu organowi prawa do weryfikacji
orzeczeñ TK stwierdzaj¹cych niekonstytucyjnoæ ustawy (por. art. 33a ust. 2
Konstytucji PRL). Je¿eli nie podziela³ on opinii TK, móg³ wiêkszoci¹
2/3 g³osów oddaliæ orzeczenie, co skutkowa³o utrzymaniem wadliwego przepisu w mocy.
Kolejnymi istotnymi przyczynami powo³ania Trybuna³u by³y przewidywane ochronne skutki orzeczeñ TK. Mia³y one wzmocniæ ogólne funkcje
pañstwa w zakresie ochrony systemu prawa oraz spo³eczeñstwa. Dzia³alnoæ s¹du konstytucyjnego mia³a przywróciæ i wesprzeæ rozwój demokratycznych form ¿ycia spo³ecznego i politycznego, a ponadto zagwarantowaæ
realne funkcjonowanie wolnoci stowarzyszeñ, s³owa, skarg i wniosków,
wyra¿ania pogl¹dów, postaw i postulatów itp. Równoczenie mia³a sprzyjaæ rozwojowi samorz¹dnoci lokalnej, pracowniczej i zawodowej.
Istotnym czynnikiem warunkuj¹cym utworzenie TK by³a mo¿liwoæ
uporz¹dkowania przez ten organ systemu róde³ prawa, który charakteryzowa³ siê niekompletnoci¹, nieprecyzyjnoci¹ i  jak to póniej okrelono  rozchwianiem. Zwolennicy postulatu utworzenia s¹du konstytucyjnego uwa¿ali, zreszt¹ nie bez racji, i¿ organ ten poprzez swoje orzecznictwo
bêdzie w stanie uporz¹dkowaæ system róde³ prawa, albowiem postulaty
doktryny nie odnosi³y w tej materii znacz¹cych sukcesów36. Obok teoretycznych rozwa¿añ w ramach dogmatyki konstytucyjnej, mia³ siê wykszta³ciæ nowy swoisty rodzaj dowiadczeñ opartych na praktyce orzeczniczej
i faktycznym stosowaniu Konstytucji przez Trybuna³. Ustrojodawca za³o¿y³, i¿ TK od samego pocz¹tku bêdzie realizowa³ funkcjê sygnalizacyjn¹
i mieszcz¹ce siê w niej podfunkcje: edukacyjn¹ i inspiracyjn¹. Powo³anie
Trybuna³u mia³o ponadto zabezpieczyæ przeprowadzon¹ w 1980 r. reformê
34
35
36

Por. Z. Czeszejko-Sochacki, Trybuna³ Konstytucyjny PRL, Warszawa 1986, s. 31.
M. Granat, S¹dowa kontrola konstytucyjnoci..., s. 85.
Szerzej w powy¿szych kwestiach patrz: K. Dzia³ocha, Przes³anki..., s. 5861.
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gospodarcz¹ i spo³eczn¹ pañstwa. W zwi¹zku z tym dzia³alnoæ orzecznicza TK winna zapewniæ nie tylko ochronê konstytucyjnoci, ale i legalnoci dzia³añ w³adzy ustawodawczej oraz wykonawczej37, a w efekcie zapewniæ skutecznoæ dzia³añ organów realizuj¹cych za³o¿enia reformy
pañstwa.
Dla powo³ania Trybuna³u istotne by³o niepowodzenie rozwi¹zania polegaj¹cego na przypisaniu Radzie Pañstwa uprawnienia czuwania nad
konstytucyjnoci¹ prawa. Wadliwoæ tej koncepcji wynika³a z tego, ¿e Rada
podlega³a organizacyjnie oraz politycznie Sejmowi, co uniemo¿liwia³o jak¹kolwiek kontrolê konstytucyjnoci aktów prawnych pochodz¹cych od
parlamentu. Równoczenie Rada Pañstwa jako jeden z najwy¿szych organów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej bardzo rzadko podejmowa³a dzia³ania maj¹ce na celu badanie legalnoci, w tym konstytucyjnoci aktów normatywnych wydawanych przez naczelne organy pañstwa oraz organy
administracji38. Skutkiem tego nowela konstytucyjna z marca 1982 r. pozbawi³a Radê kompetencji czuwania nad przestrzeganiem ustawy zasadniczej i powierzy³a to uprawnienie nowo utworzonemu, wyspecjalizowanemu, pozaparlamentarnemu organowi.
Dodany nowel¹ do Konstytucji PRL art. 33a zosta³ umieszczony
w rozdziale IV zatytu³owanym Trybuna³ Konstytucyjny, Trybuna³ Stanu,
Najwy¿sza Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji39. Powo³any przepis okreli³ TK jako organ orzekaj¹cy o kontroli ustaw i innych aktów prawnych z Konstytucj¹ (ust. 1),
stanowi³, ¿e orzeczenia TK nie s¹ ostateczne i podlegaj¹ rozpatrzeniu przez
Sejm (ust. 2), natomiast orzeczenia o niezgodnoci innych ni¿ ustawy aktów prawnych z Konstytucj¹ i ustawami s¹ wi¹¿¹ce (ust. 3). Ustêpy 4 i 5
mówi³y o powo³ywanych przez Sejm sêdziach TK, którzy w orzekaniu winni byæ niezawili i podlegaæ tylko ustawie zasadniczej.
Polski model badania konstytucyjnoci prawa zosta³ oparty na koncepcji Hansa Kelsena, u której podstaw le¿y zasada hierarchicznego uporz¹dkowania norm w systemie prawa40. Istotny wp³yw na kszta³t i ustrój
polskiego Trybuna³u mia³ równie¿ dorobek europejskiej nauki prawa
37

Por. tam¿e, s. 58.
Por. tam¿e, s. 6465.
39 Umieszczenie regulacji dotycz¹cej TK wraz z przepisami odnosz¹cymi siê do TS,
NIK, RPO i KRRiT uzasadniono faktem powo³ywania wszystkich tych organów przez Sejm.
Por. K. Dzia³ocha, Komentarz do art. 33a Konstytucji RP, [w:] Komentarz do Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, pod. red. L. Garlickiego, t. II, Warszawa 1996, s. 4.
40 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, Trybuna³..., s. 23; M. Granat, Legitymacja s¹du konstytucyjnego na gruncie czystej teorii praw Hansa Kelsena, Przegl¹d Sejmowy 1999, nr 4(33).
38
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konstytucyjnego, który ukszta³towa³ tzw. model scentralizowanej kontroli
konstytucyjnoci prawa41.
Przepis art. 33a Konstytucji PRL charakteryzowa³ siê du¿¹ ogólnikowoci¹, dlatego te¿ do faktycznego utworzenia s¹du konstytucyjnego niezbêdne by³o uchwalenie ustawy, która regulowa³aby w³aciwoæ, ustrój
i postêpowanie przed Trybuna³em (por. art. 33a ust. 6). Stosowna ustawa
o Trybunale Konstytucyjnym zosta³a uchwalona dopiero 29 kwietnia
1985 r.42, a pierwsze orzeczenie TK wyda³ w 1986 r. Przyczyn tak powa¿nej zw³oki by³o kilka. Przede wszystkim zawini³ stopieñ skomplikowania
materii i brak dowiadczenia legislatorów, ponadto wieloæ koncepcji i wizji
Trybuna³u. Zdaniem Z. Czeszejko-Sochackiego przeci¹ganie niektórych
etapów prac nad ustaw¹ by³o skutkiem celowego dzia³ania43 . Warto zaznaczyæ, ¿e wniesiono a¿ 15 projektów ustawy44 , co równie¿ bardzo przyczyni³o ciê do opónienia.

3. Lata 1986–1997 (1999)
W latach 19861997 polski ustrój uleg³ bardzo wielu przemianom prawnym, politycznym i gospodarczym. Zasadniczo zmieni³y siê wówczas funkcje Trybuna³u, choæ de facto przepisy reguluj¹ce ustrój tego organu i skutki jego orzeczeñ nie podlega³y radykalnym nowelizacjom, za przepis
art. 33a Konstytucji PRL zosta³ utrzymany w mocy na podstawie art. 77
ustawy konstytucyjnej z dnia 2 padziernika 1997 r.45 Zmiany, jakie nast¹pi³y w funkcjach, by³y konsekwencj¹ przeobra¿eñ systemowych, ewolucji ustroju pañstwa oraz zmiany ról i pozycji ustrojowych poszczególnych organów w³adzy publicznej.
41 W nauce zwraca siê uwagê na fakt, i¿ konstytucjonalizmy pañstw systemów common law, w szczególnoci Stanów Zjednoczonych Ameryki, odegra³y donios³¹ rolê w kszta³towaniu siê europejskiego modelu kontroli konstytucyjnoci prawa (por. S. L. Paulson, Constitutional Reviev in the United States and Austria: Notes on the Beginnings, Ratio Juris,
vol. 16, no. 2, June 2003, s. 223 i n. oraz H. Steinberger, Historic Influence of American
Constitutionalism upon German Constitutional Development: Federalism and Judical Review, Columbia Journal of Transnational Law 1997, no. 36, 189 i n.).
42 Dz. U. nr 22, poz. 98.
43 Z. Czeszejko-Sochacki, W oczekiwaniu na pierwszy sk³ad Trybuna³u Konstytucyjnego w 1985, [w:] Trybuna³ Konstytucyjny. Ksiêga XV-lecia, pod red. F. Rymarza i A. Jankiewicza, Warszawa 2001, s. 27.
44 Szerzej na ten temat. B. Szmulik, dz. cyt., s. 4454.
45 Ustawa konstytucyjna z dnia 17 padziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach
pomiêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ wykonawcz¹ RP oraz o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U.
nr 84, poz. 426 ze zm.).
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Zgodnie z art. 33a Konstytucji z 1952, Trybuna³ rozstrzyga³ o hierarchicznej zgodnoci norm w drodze orzeczeñ, tj. bada³ zgodnoæ z Konstytucj¹ ustaw i innych aktów normatywnych naczelnych oraz centralnych organów pañstwowych. Wed³ug za³o¿eñ prawodawcy, orzeczenia TK mia³y
mieæ charakter ostateczny (por. art. 30 ust. 1 ustawy o TK z 1985). Pojêcie
to rozumiane by³o jako brak mo¿liwoci uchylenia b¹d zmiany orzeczenia przez sam Trybuna³, jak równie¿ przez jakikolwiek inny organ pañstwa46. Przy czym na gruncie art. 33a ust. 2 przewidziano odstêpstwo od
powy¿szej zasady, gdy¿ orzeczenia o niezgodnoci ustaw z Konstytucj¹
podlega³y rozpatrzeniu przez Sejm. W stosunku do pozosta³ych orzeczeñ
negatoryjnych ustawodawca w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o TK z 1985 przewidzia³ swoisty rodek odwo³awczy w postaci uprawnienia Prezydenta,
Rady Ministrów i premiera do wyst¹pienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Trybuna³ w pe³nym sk³adzie. Ostatecznoci nie zawsze towarzyszy³a moc wi¹¿¹ca orzeczenia. W powy¿szy atrybut wyposa¿one by³y jedynie orzeczenia dotycz¹ce niezgodnoci z Konstytucj¹ aktów
prawnych innych ni¿ ustawy.
Trybuna³ Konstytucyjny wyda³ swoje pierwsze orzeczenie 28 maja
1986 r.47 Orzeka³ wówczas, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o TK z 1985,
w trzyosobowym sk³adzie: Kazimierz Dzia³ocha (przewodnicz¹cy), Stanis³aw Pawela (sprawozdawca), Remigiusz Orzechowski48. W nauce podnosi siê, i¿ rozstrzygniêcie to mia³o kluczowe znaczenie dla dalszej praktyki
i dzia³alnoci s¹du konstytucyjnego49. By³o to orzeczenie negatoryjne i de
facto wyznaczy³o tendencje rozwoju polskiego s¹du konstytucyjnego jako
organu niezale¿nego i niezawis³ego w swoim orzecznictwie. Wywo³a³o te¿
szereg powa¿nych konsekwencji politycznych i prawnych oraz da³o pocz¹tek kszta³towaniu siê funkcji TK50.
46 Por. L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
z dnia 29 kwietnia 1985 r., Warszawa 1996, s. 138 i n.; Z. Czeszejko-Sochacki, Trybuna³
Konstytucyjny..., s. 161 i n. Sam Trybuna³ niniejsze okrelenie wyjani³ m.in. w postanowieniu z 26 padziernika 1986 (sygn. akt U 7/88) oraz w orzeczeniu z 8 listopada 1994 (sygn.
akt P 1/94).
47 Sygn. akt U 1/86.
48 Za: K. Dzia³ocha, Pocz¹tki dzia³alnoci Trybuna³u Konstytucyjnego  rok 1986, [w:]
Trybuna³ Konstytucyjny Ksiêga..., s. 34.
49 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo..., s. 61, 64 i 7172; L. Garlicki, Pierwsze
orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego (refleksje w 15 lat póniej), [w:] Trybuna³ Konstytucyjny. Ksiêga..., s. 40 i n.
50 J. Trzciñski wyró¿ni³ nastêpuj¹ce funkcje dzia³alnoci TK: (1) orzekanie o zgodnoci
ustaw i innych aktów normatywnych z Konstytucj¹ i aktów podstawowych z ustaw¹,
(2) funkcja sygnalizacyjna, (3) funkcja interpretacyjna. Por. J. Trzciñski, Charakter podstawowej dzia³alnoci Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Trybuna³ Konstytucyjny  materia³y...,
s. 77 i 87.
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W kolejnych podrozdzia³ach zostan¹ przedstawione funkcje TK i ich
ewolucja w okresie od 1986 do 1997 r., przy czym problem mo¿liwoci uchylenia przez Sejm wyroków TK (por. art. 33a ust. 2 Konstytucji z 1952 oraz
art. 239 ust. 1 Konstytucji z 1997) i jego wp³ywu na skutki i funkcje TK
zostanie omówiony do 17 padziernika 1999 r. Do wskazanego dnia Sejm
na mocy art. 239 ust. 1 obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy zasadniczej móg³
odrzuciæ orzeczenie s¹du konstytucyjnego. Aktualnie problem ten ma charakter historyczny  st¹d te¿ zostanie omówiony w ca³oci w niniejszym
rozdziale.

3.1. Funkcja ochronna
Zasadniczym zadaniem Trybuna³u jest orzekanie o zgodnoci z Konstytucj¹ ustaw i innych aktów normatywnych naczelnych oraz centralnych organów pañstwowych, a tak¿e orzekanie o zgodnoci aktów normatywnych
naczelnych oraz centralnych organów pañstwowych z ustawami51. Za cel
samych orzeczeñ mo¿na natomiast uznaæ eliminacjê pewnych przepisów,
a szczegó³owo rzecz ujmuj¹c  norm, które naruszaj¹ zasady systemu prawa b¹d wartoci przez ten system chronione.
Funkcja ochronna TK w omawianym okresie by³a realizowana w dwóch
p³aszczyznach: ochrony systemu prawnego i jego zasad (f. ochronna
w aspekcie przedmiotowym) oraz ochrony praw i wolnoci cz³owieka i obywatela (f. ochronna w aspekcie podmiotowym). Funkcja ta wykonywana
by³a przede wszystkim poprzez eliminacjê z systemu prawa hierarchicznej
kolizji norm. Przy czym, co jest dosyæ istotne, to sam Trybuna³, opieraj¹c siê
na zasadzie demokratycznego pañstwa prawa, zrekonstruowa³ hierarchiczn¹
strukturê systemu prawa. Funkcja ochronna w aspekcie przedmiotowym
realizowana by³a poprzez ochronê i zabezpieczenie przed naruszaniem nastêpuj¹cych zasad systemu prawa: niesprzecznoci norm, hierarchicznej
budowy systemu prawa, zasady demokratycznego pañstwa prawa, praworz¹dnoci, nieretroaktywnoci i pewnoci prawa.
Zasadnicze znaczenie dla realizacji niniejszej funkcji zarówno w aspekcie przedmiotowym, jak i podmiotowym mia³y orzeczenia negatoryjne, które
prowadzi³y (b¹d mia³y prowadziæ) do derogacji z systemu prawa norm
sprzecznych z normami posiadaj¹cymi wy¿sz¹ moc prawn¹ i w konsekwencji je chroni³y. Rozpatruj¹c powy¿sze zagadnienie, trzeba rozró¿niæ skutki
51

E. Zwierzchowski podnosi, i¿ s¹ to najwa¿niejsze kompetencje TK  stanowi¹ce
sedno jego funkcji. Bez nich uleg³aby zmianie istota tego organu i jego pozycja ustrojowa.
Por. E. Zwierzchowski, S¹downictwo konstytucyjne, Bia³ystok 1994, s. 101.
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prawne orzeczeñ dotycz¹cych niezgodnoci ustaw z Konstytucj¹ od orzeczeñ o niezgodnoci aktów podstawowych z Konstytucj¹ b¹d ustawami,
gdy¿ w ró¿nym stopniu przyczynia³y siê one do wykonania omawianej
funkcji. Przyjêcie przez prawodawcê tego rozró¿nienia w znacz¹cy sposób
os³abia³o pozycjê ustrojow¹ Trybuna³u w stosunku do organów sprawuj¹cych w³adzê ustawodawcz¹ i by³o kompromisem wzglêdem zasad jednolitoci w³adzy i nadrzêdnoci Sejmu.
Zgodnie z art. 33a ust. 1 Konstytucji z 1952 oraz art. 1 pkt 1 ustawy
o TK z 1985, Trybuna³ orzeka o zgodnoci ustaw z Konstytucj¹. Pocz¹tkowo powy¿sza kompetencja i wydawane na jej podstawie wyroki nie przyczynia³y siê do realizacji funkcji ochronnej TK. Orzeczenie negatoryjne
Prezes TK przedk³ada³ Sejmowi celem jego rozpatrzenia na posiedzeniu
plenarnym (art. 33a ust. 2 Konstytucji i art. 7 ustawy o TK z 1985). Do
czasu rozpatrzenia przez Sejm i ewentualnej akceptacji nie mia³o ono mocy
obowi¹zuj¹cej52, samo bowiem uznanie niekonstytucyjnoci przepisu nie
powodowa³o utraty jego mocy prawnej53. Z tej racji organy uprawnione do
wszczynania kontroli konstytucyjnoci ustaw w pocz¹tkowych latach dzia³alnoci TK bardzo rzadko podejmowa³y inicjatywê w tym zakresie. W latach 19861988 Trybuna³ wydawa³ tylko jedno takie orzeczenie rocznie
(sprawy: K 1/86, K 1/87, K 1/88)54. Jedynie orzeczenie z 30 listopada 1988 r.55
by³o negatoryjne i stwierdza³o niezgodnoæ art. 33 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 i 5
ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin56 z art. 5 pkt 5, art. 8 ust. 1, art. 67 ust. 2 i art. 70 ust. 1
i 2 pkt 1 Konstytucji PRL. Sytuacja uleg³a pewnej zmianie w roku 1989,
kiedy to TK wyda³ siedem orzeczeñ stwierdzaj¹cych niezgodnoæ ustaw
z Konstytucj¹57. W kolejnych latach liczba tego typu orzeczeñ wzrasta³a.
52 Por. K. Dzia³ocha, Komentarz do art. 33a..., s. 32. Sporód pañstw postkomunistycznych podobne rozwi¹zanie przyjêto w S³owacji. Organy, które wyda³y przepis, w stosunku
do którego stwierdzono niekonstytucyjnoæ, zobowi¹zane by³y do dokonania odpowiedniej
korekty wadliwego unormowania w terminie 6 miesiêcy  stosownie do wskazówek S¹du
Konstytucyjnego. Dopiero po up³ywie tego okresu wadliwy przepis traci³ moc. Por. K. Skotnicki, S¹d Konstytucyjny w Republice S³owackiej, [w:] S¹dy konstytucyjne w Europie, t. 2,
pod red. J. Trzciñskiego, Warszawa 1997, s. 235 oraz M. Granat, S¹dowa kontrola konstytucyjnoci..., s. 143.
53 Por. uchwa³a SN z 2 marca 1993 (sygn. akt II PZP 3/93).
54 Orzeczenia z 14 lipca 1986 (sygn. akt K 1/86), 22 kwietnia 1987 (sygn. akt K1/87)
i 30 listopada 1988 (sygn. akt K 1/88).
55 Sygn. akt K 1/88.
56 Dz. U. nr 40, poz. 267, zmiany: 1984, nr 52, poz. 268; nr 52 poz. 270; 1986, nr 1, poz. 1.
57 Orzeczenia z: 31 maja 1989 (sygn. akt K 2/88), 26 wrzenia 1989 (sygn. akt K 3/1989),
27 wrzenia 1989 (sygn. akt K 2 89), 4 padziernika 1989 (sygn. akt K 3/88), 11 padziernika
1989 (sygn. akt K 4/89), 24 padziernika 1989 (sygn. akt K 6/98), 8 listopada 1989 (sygn. akt
K 7/89).
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Najpowa¿niejszym problemem w tamtym okresie by³ fakt, i¿ Sejm czêsto ignorowa³ rozstrzygniêcia s¹du konstytucyjnego i nie podejmowa³ ¿adnych decyzji b¹d podejmowa³ je z du¿ym opónieniem. Zdarza³y siê równie¿ takie sytuacje, w których Sejm uznawa³ brak konstytucyjnoci ustawy,
po czym nie czyni³ ¿adnych kroków celem usuniêcia kolizji, co skutkowa³o
tym, i¿ wadliwy akt pozostawa³ w mocy58. Zgodnie z przepisami ustawy
o TK, Sejm mia³ obowi¹zek rozpatrzyæ przed³o¿one mu przez Prezesa TK
orzeczenie w terminie 6 miesiêcy. Je¿eli uzna³ orzeczenie za zasadne, dokonywa³ odpowiednich zmian w akcie objêtym tym orzeczeniem b¹d uchyla³ go w ca³oci lub w czêci. Z powy¿szego wynika, i¿ orzeczenia TK
o niezgodnoci ustaw nie wywo³ywa³y samoistnych skutków w systemie
prawa, zobowi¹zywa³y one jedynie izbê poselsk¹ do podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu usuniêcie niezgodnoci. Bardzo os³abia³o to walor ochronny
orzeczeñ TK, gdy¿ stanowi³y one jedynie asumpt do podjêcia dzia³añ przez
w³adzê ustawodawcz¹. Z powodu du¿ej biernoci izby znaczenie rozstrzygniêæ Trybuna³u by³o ograniczone, albowiem nie powodowa³y one ex lege
derogacji wadliwego przepisu rangi ustawodawczej z systemu prawa.
W rzeczywistoci orzeczenia te spe³nia³y przede wszystkim funkcjê sygnalizacyjn¹.
Sytuacja uleg³a zmianie po uchwaleniu ustawy konstytucyjnej z dnia
17 padziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach pomiêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ wykonawcz¹ RP oraz o samorz¹dzie terytorialnym. Istotnym
przeobra¿eniom uleg³y wówczas relacje ustrojowe pomiêdzy naczelnymi
organami pañstwa i nast¹pi³a konwersja wyk³adni art. 33a ust. 2 Konstytucji z 1952 i art. 7 ustawy o TK z 1985. W dniu 20 padziernika 1993 r.
Trybuna³ wyda³ uchwa³ê interpretacyjn¹59, w której ustali³, i¿ z treci przytoczonych powy¿ej przepisów wynika, ¿e Sejm ma obowi¹zek rozpatrzyæ
przed³o¿one mu orzeczenie TK w okresie 6 miesiêcy. Je¿eli nie zosta³o ono
rozpatrzone we wskazanym terminie, zachowywa³o moc i powodowa³o uchylenie ustawy z dniem og³oszenia w Dzienniku Ustaw obwieszczenia Prezesa TK o utracie mocy obowi¹zuj¹cej ustawy. Z treci zreinterpretowanych przepisów s¹d konstytucyjny wyprowadzi³ bardzo powa¿ny skutek
w postaci utraty mocy obowi¹zuj¹cej ustawy (ewentualnie jej fragmentu)
w przypadku, gdy Sejm nie podejmie dzia³añ maj¹cych na celu wykonanie
orzeczenia (tj. nie uchyleni lub zmieni wadliwych przepisów) b¹d oddale58

Szerzej na ten temat patrz: T. Dybowski, Wykonywanie orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego o niezgodnoci ustaw z przepisami konstytucyjnymi, Przegl¹d Sejmowy 1995,
nr 1; S. Pawela, Przebieg postêpowania przed Trybuna³em Konstytucyjnym, Pañstwo i Prawo 1986, z. 11; ten¿e, Gdzie s¹dzi siê ustawy, Gazeta Prawna, 1987, nr 5.
59 Sygn. akt W 6/93.

71

nia orzeczenia w trybie art. 7 ust. 4 ustawy o TK z 1985. W taki te¿ sposób
ukszta³towa³a siê dalsza praktyka.
Przytoczona uchwa³a interpretacyjna mia³a zasadnicze znaczenie dla
wzmocnienia funkcji ochronnej TK. Ustawa, co do której Trybuna³ stwierdzi³ niezgodnoæ z Konstytucj¹, traci³a moc w przypadku, gdy Sejm nie
rozpatrzy³ orzeczenia w terminie 6 miesiêcy od jego przed³o¿enia izbie
poselskiej. Ponadto po up³ywie tego terminu Sejm traci³ uprawnienie do
oddalenia orzeczenia TK, co ostatecznie utrwala³o jego skutki prawne60.
Taka egzegeza umo¿liwi³a derogacjê z systemu prawa przepisów ustaw
sprzecznych z Konstytucj¹, przyczyniaj¹c siê tym samym do ochrony podstawowych zasad ustrojowych pañstwa oraz podstawowych praw jednostki okrelonych w ustawie zasadniczej.
Odrêbny problem stanowi³o prawo do odrzucenia przez Sejm orzeczenia negatoryjnego. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o TK z 1985 oraz art.
239 Konstytucji z 1997 (art. 89 ust. 1 ustawy o TK z 1997) do dnia 17
padziernika 1999 r. Sejm móg³ oddaliæ (odrzuciæ  pojêcie z Konstytucji
z 1997) orzeczenie TK stwierdzaj¹ce niezgodnoæ ustawy z Konstytucj¹. Przy
czym przepis Konstytucji z 1997 dotyczy³ tylko wyroków TK o niezgodnoci
z Konstytucj¹ ustaw uchwalonych przed jej wejciem w ¿ycie. Uchwa³ê tak¹
podejmowano wiêkszoci¹ 2/3 g³osów przy obecnoci po³owy ustawowej liczby pos³ów. Identyczna wiêkszoæ potrzebna by³a do zmiany ustawy zasadniczej. Ogólnie Sejm do dnia 17 padziernika 1999 r. odrzuci³ 9 orzeczeñ61.
60 Por. L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz do ustawy..., s. 58; P. Sarnecki i K. Wojtyczek,
Glosa do uchwa³y TK z dnia 20 padziernika 1993 r., Przegl¹d Sejmowy 1994, nr 1, s. 218.
61 By³y to orzeczenia z: 4 padziernika 1989 (sygn. akt K 3/88), 29 marca 1994 (sygn.
akt K 13/93), 10 stycznia 1995 (sygn. akt K 16/93), 15 marca 1995 (sygn. akt K 1/95),
9 stycznia 1996 (sygn. akt K 18/95), 20 listopada 1996 (sygn. akt K 27/95) oraz wyroki z:
17 grudnia 1997 (sygn. akt K 22/96), 4 maja 1998 (sygn. akt K 38/97) i 15 wrzenia 1998
(sygn. akt K 10/98). Szerzej na ten temat patrz: Z. Bakalarski, Orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego oddalone przez Sejm, [w:] Trybuna³ Konstytucyjny. Ksiêga..., s. 13 i n. Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ H. Kelsen bardzo krytycznie podchodzi³ do tego typu rozwi¹zañ
i uwa¿a³, i¿ w bardzo znacznym stopniu dezawuuj¹ one rolê i funkcje s¹dów konstytucyjnych: Je¿eli trybuna³ mo¿e jedynie odes³aæ ustawê niezgodn¹ z konstytucj¹ do parlamentu,
nie dysponuj¹c prawem do samodzielnego jej anulowania, to w¹tpliwe jest, czy w danym
przypadku mamy do czynienia z s¹dem konstytucyjnym (H. Kelsen, La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice Constitutionnelle), RDP 1928, t. XLV, nr 2, s. 242 i n.,
cyt. za: M. Granat, S¹dowa kontrola konstytucyjnoci..., s. 242). W pañstwach postkomunistycznych podobne rozwi¹zanie przyjêto w rumuñskim systemie ochrony konstytucyjnoci
prawa. Je¿eli s¹d konstytucyjny stwierdzi niekonstytucyjnoæ ustawy b¹d regulaminu izby
w trybie kontroli uprzedniej, to w przypadku ponownego uchwalenia tego aktu normatywnego wiêkszoci¹ 2/3 g³osów cz³onków ka¿dej z izb zarzut niekonstytucyjnoci zostaje oddalony,
skutkiem czego wadliwy akt prawny wchodzi w ¿ycie (por. M. Granat, S¹dowa kontrola konstytucyjnoci..., s. 145). Z kolei na Litwie rozpatrzeniu przez sejm podlegaj¹ orzeczenia o niekonstytucyjnoci umów miêdzynarodowych, wydane przed ich ratyfikacj¹ (por. tam¿e, s. 244).
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Powy¿sza kompetencja izby poselskiej w bardzo istotny sposób ogranicza³a funkcjê ochronn¹ TK62. Efektywna realizacja tego uprawnienia
dezawuowa³a wszystkie skutki orzeczenia i powodowa³a, i¿ ustawa sprzeczna z Konstytucj¹ nie traci³a mocy wskutek orzeczenia TK i pozostawa³a
obowi¹zuj¹cym elementem systemu prawa. Praktyka taka w pewnym
aspekcie nawi¹zywa³a do zasady prymatu ustawy, która dopuszcza³a istnienie sprzecznoci ustaw z aktem wy¿szej rangi i nadawa³a moc wi¹¿¹c¹
niekonstytucyjnym ustawom63. Na dodatek S¹d Najwy¿szy przyj¹³ stanowisko, i¿ wadliwe przepisy wci¹¿ obowi¹zuj¹ i nale¿y je stosowaæ mimo
negatoryjnego orzeczenia TK64. Rozwi¹zanie to pozwala³o na pozostawienie w systemie prawa norm sprzecznych z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi, a zatem os³abia³o funkcjê ochronn¹ TK zarówno w znaczeniu przedmiotowym, jak i podmiotowym. Siedem uchylonych przez Sejm
orzeczeñ dotyczy³o zasady demokratycznego pañstwa prawa i zakodowanych w nim zasad: zaufania obywateli do pañstwa, pewnoci prawa, nieretroakcji prawa, ochrony praw nabytych, zasady sprawiedliwoci spo³ecznej, braku odpowiedniego vacatio legis65. Jedno orzeczenie dotyczy³o
prawa do dziedziczenia66 i jedno ustroju samorz¹du terytorialnego67.
W konsekwencji odrzucenia przez Sejm tych orzeczeñ i wyroków w systemie prawa pozosta³y przepisy, które narusza³y kluczowe zasady ustroju pañstwa. Organy stosuj¹ce prawo by³y zobowi¹zane opieraæ swoje de62 W. Sanetra uzna³, i¿ powy¿sza kompetencja Sejmu jest form¹ kontroli dzia³alnoci TK i mo¿e s³u¿yæ jako mechanizm korekty b³êdów w orzeczeniach TK (W. Sanetra,
Orzecznictwo s¹dowe wobec obwieszczeñ Prezesa TK o niezgodnoci aktów ustawodawczych
z Konstytucj¹, Przegl¹d S¹dowy 1995, nr 4, s. 8). Wiêkszoæ ówczesnych przedstawicieli
doktryny nie podziela³a powy¿szego stanowiska. Praktyka Sejmu równie¿ temu zaprzeczy³a.
63 Obecnie sporód by³ych pañstw tzw. by³ego bloku wschodniego jedynie w Rumunii
przyjêto analogiczne rozwi¹zanie, które ma zastosowanie równie¿ obecnie. Art. 145 Konstytucji Rumunii z dnia 21 listopada 1991 stanowi, i¿ decyzja s¹du konstytucyjnego stwierdzaj¹ca niekonstytucyjnoæ ustawy nie jest wi¹¿¹ca i mo¿e byæ odrzucona wiêkszoci¹
2/3 g³osów w ka¿dej z izb (za A. M. Ludwikowska, S¹downictwo konstytucyjne w Europie
rodkowo-Wschodniej, Toruñ 2002, s. 85). Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ prawo do
uchylenia negatoryjnego orzeczenia przez Sejm nie by³o bardzo krytycznie oceniane przez
konstytucjonalistów innych pañstw (por. P. Winczorek, Polski wynalazek?, Rzeczpospolita
z 15 maja 1995).
64 Por. uchwa³ê SN z 2 marca 1993 (sygn. akt II PZP 3/93).
65 Siedem uchylonych orzeczeñ dotyczy³o zasady demokratycznego pañstwa prawa
(K 13/93, K 16/93, K 1/95, K 18/95, K 27/95, K 22/96, K 10/98); zaufania obywateli do pañstwa (K16/93, K 1/95, K 18/95, K 27/95, K 10/98); pewnoci prawa (K 1/95, K 22/96); nieretroakcji prawa (K 13/93, K 1/95, K 22/96, K 10/98); ochrony praw nabytych (K 10/98); zasady
sprawiedliwoci spo³ecznej (K 18/95); braku odpowiedniego vacatio legis (K 22/96).
66 Orzeczenie z 4 padziernika 1989 (sygn. akt K 3/88).
67 Wyrok z 4 maja 1998 (sygn. akt K 38/97).
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cyzje na tych przepisach, co prowadzi³o do dalszych naruszeñ zasad ustrojowych68.
Odrzucone przez Sejm orzeczenia TK nie mog³y równie¿ stanowiæ podstawy do weryfikacji aktów stosowania prawa wydanych w oparciu o niekonstytucyjnej ustawy. Ogranicza³o to funkcjê ochronn¹ w znaczeniu podmiotowym. Na podstawie oddalonych rozstrzygniêæ Trybuna³u nie mo¿na
by³o wznowiæ postêpowania celem weryfikacji decyzji opartej na niekonstytucyjnej ustawie. W zwi¹zku z powy¿szym uchwa³y Sejmu oddalaj¹ce
orzeczenia TK petryfikowa³y równie¿ stan naruszenia praw i wolnoci jednostki. Tak by³o np. z orzeczeniem z 4 padziernika 1989 r.69, które dotyczy³o prawa do dziedziczenia. Czêæ orzeczeñ stwierdza³a niezgodnoæ
z ustaw¹ zasadnicz¹ przepisów podatkowych70. Realizowa³y wiêc funkcjê
ochronn¹ w znaczeniu podmiotowym i zabezpiecza³y interesy i prawa jednostki. Odrzucenie tych rozstrzygniêæ powodowa³o, i¿ nie wywo³a³y one
¿adnych skutków w sferze ochrony jednostki, czyli ustawy, które narusza³y uprawnienia, wolnoci i uzasadnione interesy podmiotów prawa, utrzymywa³y moc prawn¹.
W zakresie kontroli ustawodawstwa do wzmocnienia funkcji ochronnej systemu prawa przyczyni³a siê tzw. kontrola prewencyjna, która by³a
uruchamiana przez Prezydenta przed podpisaniem ustawy, a co za tym
idzie  przed jej wejciem w ¿ycie. Pocz¹tkowo przewidywano tylko kontrolê nastêpcz¹. Jednak¿e na mocy nowelizacji ustawy zasadniczej
z 7 kwietnia 1989 r.71 restytuowano instytucjê Prezydenta i nadano temu
organowi powy¿sze uprawnienie. Ustawa konstytucyjna z 1992 utrzyma³a tê kompetencjê w art. 18 ust. 3 i 4. W myl art. 27 ust. 4 Konstytucji
z 1952 (art. 18 ust. 4 tzw. ma³ej konstytucji) Prezydent przed podpisaniem
ustawy móg³ wyst¹piæ do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodnoci ustawy z Konstytucj¹. Podstawowym celem kontroli prewencyjnej by³o zapobieganie wprowadzeniu do systemu prawa ustaw, które narusza³yby Konstytucjê. Skutkiem orzeczenia o niezgodnoci z ustaw¹
zasadnicz¹ by³ zakaz wejcia w ¿ycie kwestionowanego aktu. De facto takie
orzeczenie nie wywo³ywa³o ¿adnych skutków w samym systemie prawa,
chroni³o tylko ten system przed wprowadzeniem do niego regulacji, które
pozostawa³yby w kolizji z normami zawartymi w ustawie zasadniczej.
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Por. S. Kazimierczyk, Charakter prawny orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:]
Trybuna³ Konstytucyjny  materia³y..., s. 281.
69 Sygn. akt K 3/89.
70 Orzeczenia TK z: 29 marca 1994 (sygn. akt K 13/93), 10 stycznia 1995 (sygn. akt
K 16/93), 15 marca 1995 (sygn. akt K 1/95).
71 Por. art. 1 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. nr 19, poz. 101).
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Powy¿sza kompetencja Prezydenta powa¿nemu wzmocnieniu uleg³a
wskutek uchwa³y interpretacyjnej TK z 5 wrzenia 1995 r.72, w której
organ ten stwierdzi³, ¿e art. 7 ustawy o TK z 198573 nie ma zastosowania
do orzeczeñ Trybuna³u stwierdzaj¹cych niezgodnoæ z Konstytucj¹ ustaw
przed podpisaniem ich przez Prezydenta RP, a wydanych w nastêpstwie
wniosku Prezydenta z³o¿onego na podstawie art. 18 ust. 4 tzw. ma³ej konstytucji z 1992 r. Po stwierdzeniu niekonstytucyjnoci ustawy w trybie
kontroli prewencyjnej Prezes TK nie kierowa³ orzeczenia do Sejmu celem
jego rozpatrzenia. Takie orzeczenie wywo³ywa³o skutek w postaci zakazu
podpisania przez Prezydenta wadliwej ustawy.
Konstytucja z 1952 oraz ustawa o TK z 1985 przewidywa³y inne skutki dla orzeczeñ stwierdzaj¹cych niezgodnoæ z ustaw¹ zasadnicz¹ b¹d
ustaw¹ aktów normatywnych wydawanych przez naczelne oraz centralne
organy pañstwowe. Kontrola ta mia³a zawsze charakter nastêpczy i by³a
przejawem pierwotnej koncepcji TK, postrzeganego raczej jako organ chroni¹cy kompetencjê ustawodawcz¹ Sejmu przed naruszeniami ze strony
prawodawstwa administracyjnego74. Nale¿y nadmieniæ, i¿ wiêkszoæ rozstrzygniêæ TK w omawianym okresie nale¿a³o do tej grupy orzeczeñ. Jak
wy¿ej wskazano, w pierwszych latach dzia³alnoci s¹du konstytucyjnego
orzeczenia dotycz¹ce konstytucyjnoci ustaw stanowi³y niewielki odsetek
rozstrzyganych spraw.
Zgodnie z art. 8 ustawy o TK z 1985 orzeczenie stwierdzaj¹ce niezgodnoæ z Konstytucj¹ lub ustaw¹ aktu podustawodawczego Prezes TK przedk³ada³ organowi, który wyda³ regulacjê objêt¹ rozstrzygniêciem. Podmiot
ten zobowi¹zany by³ do zmiany tego ród³a prawa b¹d jego uchylenia
w ca³oci lub w czêci objêtej orzeczeniem w terminie 3 miesiêcy od przed³o¿enia mu orzeczenia (art. 9 ust. 1 ustawy o TK z 1985). Je¿eli tego nie
dokona³, podustawowy akt prawodawczy traci³ swoj¹ moc, o czym obwiesz72

Sygn. akt W 1/95.
Art. 7: 1. Orzeczenie stwierdzaj¹ce niezgodnoæ z Konstytucj¹ aktu ustawodawczego prezes Trybuna³u Konstytucyjnego przedk³ada Sejmowi, a je¿eli z wnioskiem wyst¹pi³ Prezydent  tak¿e Prezydentowi.
2. Orzeczenia, o których mowa w ust. 1, Sejm rozpatruje nie póniej ni¿ w okresie szeciu miesiêcy od dnia przedstawienia orzeczenia przez prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego.
3. Je¿eli Sejm uzna orzeczenie za zasadne, dokonuje odpowiednich zmian w akcie objêtym tym orzeczeniem b¹d uchyla go w czêci lub ca³oci. W wypadku uznania aktu objêtego orzeczeniem za zgodny z Konstytucj¹ Sejm oddala orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego, a sprawa nim objêta nie mo¿e byæ ponownie przedmiotem postêpowania przed
Trybuna³em.
4. Uchwa³y Sejmu w sprawach oddalenia orzeczenia Trybuna³u zapadaj¹ wiêkszoci¹
co najmniej 2/3 g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ogólnej liczby pos³ów.
74 L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz do ustawy..., s. 24.
73
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cza³ Prezes TK (art. 10 ust. 1 i 3 ustawy o TK z 1985). W praktyce przepisy
te by³y wykonywane zgodnie z ich treci¹75. Niezale¿nie od trybu derogacji wadliwej normy prawnej orzeczenia o niezgodnoci normatywnych aktów wykonawczych z Konstytucj¹ b¹d z ustawami wydatnie przyczynia³y
siê do realizacji funkcji ochronnej. Ich immanentnym skutkiem by³o usuniêcie z systemu prawa normy, która narusza³a jego zasady b¹d godzi³a
w prawa i wolnoci jednostki.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o TK z 1985, do czasu wykonania
orzeczenia Trybuna³ móg³ zawiesiæ w ca³oci lub czêci stosowanie wadliwego aktu podstawowego, je¿eli uzasadnione to by³o szczególnym wypadkiem.
Jak s³uszne zauwa¿y³ Stanis³aw Kazimierczyk, skutki takiego postanowienia TK rozci¹ga³y siê bezporednio na sferê stosowania prawa76. Przyjête
rozwi¹zanie powodowa³o, ¿e do czasu zmiany b¹d uchylenia aktu sprzecznego z Konstytucj¹ b¹d ustaw¹ wadliwe przepisy nie mog³y byæ stosowane. Uprawnienie to zabezpiecza³o prawa jednostki przed ich naruszeniem
przez akty stosowania prawa. Innymi s³owy  realizowa³o funkcjê ochronn¹
orzeczeñ TK w znaczeniu podmiotowym. Decyzjê o zawieszeniu s¹d konstytucyjny podejmowa³, gdy dalsze stosowanie wadliwego aktu poci¹ga³o za
sob¹ szczególnie niepo¿¹dane skutki prawne, spo³eczne lub ekonomiczne.
W praktyce Trybuna³ zawiesi³ stosowanie dwóch aktów normatywnych
w sprawach o sygn. akt U 15/8877 i U 6/9278. Podstaw¹ zawieszenia stosowania wadliwych aktów by³a potrzeba ochrony praw (obie sprawy), interesów jednostki (sprawa U 15/88) i jej dóbr osobistych (sprawa U 6/92).
Ustawa o TK z 1985 wprowadzi³a instytucjê, która teoretycznie mog³a
os³abiæ funkcjê ochronn¹ TK, ale w praktyce nie odegra³a istotnej roli. Na
podstawie jej art. 30 ust. 2 i 3 Prezydent, Rz¹d b¹d Prezes Rady Ministrów w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzymania orzeczenia stwierdzaj¹cego
niezgodnoæ z Konstytucj¹ lub aktem ustawodawczym aktu normatywnego naczelnego lub centralnego organu móg³ wyst¹piæ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Trybuna³ w pe³nym sk³adzie79. Instytu75

Np. w okresie od 1 stycznia 1993 do 30 czerwca 1994 TK wyda³ siedem orzeczeñ
stwierdzaj¹cych wadliwoæ aktów podustawodawych. Organy, które wyda³y niekonstytucyjny akt normatywny, wywi¹za³y siê z obowi¹zków na³o¿onych na nie przez art. 9 ust. 1 ustawy o TK z 1985 r., natomiast trzy akty prawodawcze przesta³y obowi¹zywaæ na mocy art. 10
ust. 1. Zob. Informacja o dzia³alnoci TK wyg³oszona przez prof. Andrzeja Zolla w Sejmie,
Studia i Materia³y, t. I, Warszawa 1995, s. 29.
76 S. Kazimierczyk, dz. cyt., s. 289.
77 Orzeczenie TK z 7 czerwca 1989.
78 Orzeczenie TK z 19 czerwca 1992.
79 Powy¿sz¹ instytucjê postrzega siê jako wyj¹tek od zasady ostatecznoci orzeczeñ
TK. Por. E. Zwierzchowski, Prawa i kontrola jego zgodnoci z Konstytucj¹, Warszawa 1997,
s. 104105; B. Szmulik, dz. cyt., s. 88.
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cja ta mog³a dysfunkcjonalnie wp³yn¹æ na skutki orzeczeñ TK, jeli w jej
wyniku dochodzi³oby do ich zmiany, gdy¿ w ten sposób dezawuowano by
ochronne rezultaty orzeczeñ negatoryjnych. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy zosta³y z³o¿one w trzech sprawach (we wszystkich wnioskodawc¹ by³a Rada Ministrów): U 5/86 (orzeczenie z 5 listopada 1986 podtrzyma³o tezy orzeczenia z 28 maja 1896 w sprawie U 1/86), U 7/88
(kwestionowano orzeczenie z 9 marca 1989 w sprawie U 7/87) i U 2/92
(kwestionowano orzeczenie z 17 grudnia 1991 w sprawie U 2/91). Tylko
w sprawie U 5/86 s¹d konstytucyjny wyda³ ponownie orzeczenie, w którym podtrzyma³ swoje poprzednie stanowisko, w pozosta³ych natomiast
umorzy³ postêpowanie wskutek cofniêcia wniosku (U 7/88) i niedopuszczalnoci wydania orzeczenia (U 2/92). Jedyne orzeczenie wydane w nastêpstwie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie zmieni³o skutków
kontrolowanego rozstrzygniêcia i nie doprowadzi³o do powstania dysfunkcjonalnych konsekwencji. W rezultacie instytucja ponownego rozpatrzenia sprawy przez pe³en sk³ad Trybuna³u nie odegra³a ¿adnej roli w kszta³towaniu funkcji ochronnej.
Rola s¹du konstytucyjnego w ochronie zasady niesprzecznoci systemu prawa uwarunkowana by³a i jest inicjatyw¹ podmiotów maj¹cych kompetencjê wniesienia sprawy przed ten organ80. W pierwszych latach dzia³alnoci orzeczniczej Trybuna³u da³a siê zauwa¿yæ zdawkowoæ i swoista
nieufnoæ organów kompetentnych do wszczynania procedur, co wyra¿a³o siê
w ich niewielkiej aktywnoci. W wietle powy¿szego istotne znaczenie dla
realizacji funkcji ochronnej mia³a kompetencja TK do samodzielnego wszczynania postêpowania (art. 22 ust. 2 ustawy o TK z 1985)81. W sumie Trybuna³
skorzysta³ z powy¿szego uprawnienia 13 razy, w tym w latach 19871988
 11 razy, w 1991 r.  1 raz i w 1994 r.  1 raz82. W siedmiu sprawach wyda³
orzeczenia i wszystkie by³y negatoryjne83, przy czym realizowa³y funkcjê
ochronn¹ zarówno w znaczeniu podmiotowym, jak i przedmiotowym.
80 Por. J. Wróblewski, System, tworzenie i wyk³adnia prawa w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 1989, z. 2, s. 9.
81 W pañstwach postkomunistycznych podobne rozwi¹zanie przyjêto w Chorwacji, gdzie
Trybuna³ Konstytucyjny korzysta z ograniczonego prawa do wszczêcia postêpowania z urzêdu
w trybie kontroli abstrakcyjnej (por. M. Granat, S¹dowa kontrola konstytucyjnoci..., s. 166).
82 By³y to sprawy o sygnaturach: Uw 6/87, Uw 4/87, Uw 3/87, Uw 6/88, Uw 3/88,
Uw 5/87, Uw 4/88, Uw 5/88, Uw 9/88, Uw 20/88, Kw 1/89. W 1991 r. wszczêto z inicjatywy
w³asnej jedno postêpowanie (sprawa o sygn. Kw 5/91) i w roku 1994 równie¿ jedno (sprawa o sygn. Kw 9/94).
83 By³y to orzeczenia z: 7 wrzenia 1988 (sygn. akt Uw 3/88), 20 wrzenia 1988 (sygn.
akt Uw 6/88), 19 padziernika 1988 (sygn. akt Uw 4/88), 5 kwietnia 1989 (sygn. akt Uw 20/88),
12 kwietnia 1989 (sygn. akt Uw 9/88), 9 maja 1989 (sygn. Kw 1/89), 24 wrzenia 1991 (sygn.
akt Kw 5/91).
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W pozosta³ych sprawach s¹d konstytucyjny umorzy³ postêpowanie z uwagi
na fakt uchylenia b¹d zmiany przepisów stanowi¹cych przedmiot kontroli
(por. art. 4 ust. 2 ustawy o TK z 1985)84. W tych przypadkach Trybuna³ nie
wyda³ orzeczeñ, jednak¿e funkcja ochronna zosta³a zrealizowana, gdy¿ wskutek jego dzia³alnoci orzeczniczej, a dok³adnie w konsekwencji wszczêcia
postêpowania kontrolnego z systemu zosta³y derogowane przepisy, które
narusza³y normy znajduj¹ce siê wy¿ej w hierarchii róde³ prawa.
Sytuacja uleg³a zmianie w momencie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do inicjowania kontroli przez TK, tj. po zmianie ustawy o TK, która wesz³a w ¿ycie w dniu 1 stycznia 1988 r. Na mocy art. 26
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich85 prawo
do wszczynania procedur przed TK uzyska³ ombudsman i od samego pocz¹tku swojej dzia³alnoci wykazywa³ siê bardzo du¿¹ aktywnoci¹ w przedmiocie inicjowania postêpowañ przed Trybuna³em. Jego dzia³alnoæ nie
mia³a bezporedniego wp³ywu na skutki orzeczeñ, jednak¿e zaktywizowa³a w znacz¹cym stopniu dzia³alnoæ s¹du konstytucyjnego. Przyczyni³a
siê te¿ z pewnoci¹ do rozwoju funkcji ochronnej. W nastêpnych latach
wzrost liczby podmiotów uprawnionych do wszczynania kontroli oraz liczby samych wniosków spowodowa³, i¿ s¹d konstytucyjny przesta³ samodzielnie inicjowaæ kontrolê. By³o to równie¿ efektem respektowania zasad
kontradyktoryjnoci posterowania oraz apolitycznoci dzia³añ Trybuna³u.
Po roku 1994 TK ani razu nie skorzysta³ z powy¿szej kompetencji.
Istotnym os³abieniem funkcji ochronnej by³y ograniczenia w przedmiocie orzekania. W³aciwoæ TK do badania zgodnoci prawa z ustaw¹
zasadnicz¹ nie obejmowa³a aktów prawa miejscowego oraz umów miêdzynarodowych. Konkluzje takie wysnuto, stosuj¹c wnioskowanie a contrario
z przepisu art. 33a Konstytucji z 1952 r., w którego treci nie znalaz³y siê
akty prawa miejscowego i miêdzynarodowego.
W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoci Trybuna³u uznano, i¿ poza w³aciwoci¹ tego organu znajduj¹ siê równie¿ uchwa³y sejmowe. Zasadniczym powodem nieobjêcia kontrol¹ konstytucyjnoci normatywnych uchwa³
Sejmu by³o uznanie suwerennej pozycji tego organu i poszanowanie zasady autonomicznoci parlamentu, która dotyczy³a jego organizacji wewnêtrznej i trybu funkcjonowania86. Wszystkie te ograniczenia wy³¹cza³y mo¿li84 Por. postanowienia TK z: 20 stycznia 1988 (sygn. akt Uw 6/87), 2 marca 1988 (sygn.
akt Uw 4/87), 17 sierpnia 1988 (sygn. akt Uw 3/87), 11 padziernika 1988 (sygn. akt
Uw 5/87), 31 grudnia 1988 (sygn. akt Uw 5/88). Jedyny wyj¹tek stanowi³a sprawa Kw 9/94,
w której TK nie nada³ wnioskowi biegu.
85 Dz. U. nr 21, poz. 223.
86 Por. A. Szmyt, W³aciwoæ Trybuna³u Konstytucyjnego, Nowe Prawo 1986, nr 2,
s. 2122.
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woæ kontroli konstytucyjnoci okrelonych kategorii aktów prawnych
i Trybuna³ nie móg³ wydawaæ w stosunku do nich orzeczeñ. Prowadzi³o to
do usankcjonowania wadliwych przepisów i petryfikacji negatywnych zjawisk systemu prawa, czyli kolizje norm prawnych. Tym samym ograniczenie to os³abia³o funkcjê ochronn¹ TK zarówno w znaczeniu podmiotowym,
jak i przedmiotowym. Ograniczenia te dopuszcza³y do pozostawania
w systemie wadliwych norm oraz uniemo¿liwia³y w tym zakresie ochronê
jednostki.
W trakcie przeobra¿eñ ustrojowych nast¹pi³a jednak reinterpretacja
przepisów ustawy zasadniczej traktuj¹cych o TK, co spowodowa³o wzmocnienie pozycji ustrojowej tego organu. Wskutek nowelizacji z dnia 7 kwietnia 1989 r., a nastêpnie uchwalenia tzw. ma³ej konstytucji os³abieniu
uleg³a pozycja Sejmu. Przesta³ byæ on najwa¿niejszym organem w pañstwie  wkomponowany zosta³ w strukturê trójpodzia³u w³adzy. Zasada
demokratycznego pañstwa prawa i wynikaj¹ca z niej zasada praworz¹dnoci sta³y siê najwa¿niejszymi regu³ami systemu. Wykluczy³y mo¿liwoæ utrzymania supremacji Sejmu nad innymi podmiotami w³adzy publicznej, w zwi¹zku z czym uznano, i¿ nie ma podstaw, by prawotwórcze
uchwa³y izby poselskiej wci¹¿ by³y wy³¹czone spod kontroli konstytucyjnoci. Trybuna³ stan¹³ na stanowisku, i¿ normatywne uchwa³y
izb musz¹ byæ zgodne z ustaw¹ zasadnicz¹87. W ten sposób kognicja TK
uleg³a rozszerzeniu na podustawowe akty normatywne stanowione przez
Sejm.
Podobnie rzecz siê mia³a z umowami miêdzynarodowymi. Uchwa³¹
interpretacyjn¹ z dnia 30 listopada 1994 r.88 Trybuna³ uzna³ siê za w³aciwy do badania zgodnoci z Konstytucj¹ ustaw wyra¿aj¹cych zgodê na ratyfikacjê umowy miêdzynarodowej. Kontroluj¹c tak¹ ustawê, s¹d konstytucyjny móg³ zbadaæ, czy zgoda na ratyfikacjê takiej umowy nie jest
przyzwoleniem na wprowadzenie do systemu prawa norm naruszaj¹cych
ustawê zasadnicz¹. W taki sposób dopuci³ poredni¹ kontrolê norm zawartych w umowach miêdzynarodowych.
Ustawa o TK zawiera³a równie¿ dodatkowe ograniczenia w przedmiocie orzekania. W art. 24 wprowadzono nakaz przekazywania wniosków
o wszczêcie postêpowania przed Trybuna³em do organu, który wyda³ akt
prawny stanowi¹cy przedmiot kontroli, je¿eli od ustanowienia tego aktu
87 Por. np.: orzeczenia z 19 czerwca 1992 (sygn. akt U 6/92), 17 listopada 1992 (sygn.
akt U 14/92) i 26 stycznia 1993 (sygn. akt U 10/92). Szerzej na ten temat patrz. H. Groszyk,
J. Sobczak, Kontrola konstytucyjnoci uchwa³ Sejmu, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania..., s. 55 i n.
88 Sygn. akt W 10/94.
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up³ynê³o 5 lat89. By³o to kolejne os³abienie funkcji ochronnej, albowiem
wskazany przepis wy³¹cza³ uprawnianie do kontroli ustaw, które obowi¹zywa³y ponad 5 lat. Rozwi¹zanie to prowadzi³o do utrzymania w systemie
wadliwych aktów prawnych90. Drugie temporalne ograniczenie kognicji
Trybuna³u wynika³o z art. 37 ustawy o TK. Uogólniaj¹c  stanowi³ on, i¿
nie mo¿na wszcz¹æ postêpowania w stosunku do aktu prawnego, który
zosta³ ustanowiony przed wejciem w ¿ycie ustawy z dnia 26 marca 1982 r.
o zmianie Konstytucji. Ta data jest w istocie granicznym terminem zakrelaj¹cym kompetencjê TK w stosunku do prawa »zastanego« i wed³ug
powszechnych przypuszczeñ ustanowiona zasta³a m.in. w celu wy³¹czenia
ustawodawstwa stanu wojennego 1981 r. spod kontroli TK91. Powy¿sze
rozwi¹zanie ogranicza³o realizacjê funkcji ochronnej. Nie dopuszcza³o bowiem mo¿liwoci wszczêcia postêpowania kontrolnego, a co za tym idzie
 ewentualnej derogacji z systemu prawa wadliwego przepisu. Powy¿sza
regulacja petryfikowa³a zjawiska dysfunkcjonalne, które mia³y miejsce
w systemie prawa i tym samym negatywnie wp³ywa³a na ochronê systemu oraz jednostki.
Funkcjê ochronn¹ w znaczeniu przedmiotowym w istotny sposób
wzmacnia³a treæ przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o TK z 1985. Stanowi³ on,
i¿ utrata mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego przed wydaniem orzeczenia przez TK powodowa³a umorzenie postêpowania w sprawie tego aktu.
Prawodawca uzna³, i¿ nie ma potrzeby kontynuowaæ procedowania w sytuacji, gdy przedmiot kontroli ju¿ nie obowi¹zuje, a orzeczenie negatoryjne Trybuna³u zasadniczo prowadzi do zbli¿onego skutku. Konkluduj¹c,
uchylenie aktu normatywnego powodowa³o powstanie po stronie s¹du konstytucyjnego obowi¹zku zakoñczenia postêpowania bez rozstrzygania istoty
sprawy. Wszczêcie postêpowania przez s¹dem konstytucyjnym dawa³o
asumpt do dzia³ania organom, które ustanowi³y badan¹ regulacjê i jeszcze przed wydaniem orzeczenia uchyla³y b¹d zmienia³y kontrolowane
przepisy. Trybuna³ wielokrotnie na tej podstawie umorzy³ postêpowanie92.
89

Postulat ograniczenia w czasie mo¿liwoci sk³adania wniosków o zbadanie konstytucyjnoci aktu prawnego ma swoje ród³o w rozwa¿aniach H. Kelsena, który uwa¿a³, i¿
dopuszczalne mo¿e byæ ¿¹danie uchylenia aktu prawnego w terminie 35 lat od jego ustanowienia (za: H. Zahorski, dz. cyt., s. 247248). Takie rozwi¹zanie realizuje zasadê pewnoci
i stabilnoci prawa.
90 Ograniczenie z art. 24 dotyczy³o tylko wniosków, a tym samym nie odnosi³o siê do
pytañ prawnych. Równie¿ nowelizacja aktu prawnego powodowa³a przerwanie biegu terminu 5 lat na z³o¿enie wniosku o zbadanie jego konstytucyjnoci (por. np. orzeczenie z 3 listopada 1992, sygn. akt K 12/92).
91 K. Dzia³ocha, Komentarz do art. 33a..., s. 25.
92 Trybuna³ w latach 19861997 umorzy³ postêpowanie w oko³o 80 sprawach z uwagi
na fakt uchylenia b¹d zmiany aktu normatywnego bêd¹cego przedmiotem kontroli.
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W kilku takich sprawach postêpowanie by³o wszczête przez Trybuna³
z inicjatywy w³asnej93 . Taka sytuacja jeszcze bardziej wzmacnia³a funkcjê ochronn¹. Trybuna³ samodzielnie, jedynie moc¹ w³asnego autorytetu,
nie pos³uguj¹c siê ¿adnymi rodkami w³adczymi, doprowadza³ do uchylenia wadliwego aktu i przywrócenia równowagi w porz¹dku prawnym. Dla
systemu takie rozwi¹zanie mia³o bardzo po¿¹dane skutki, albowiem prowadzi³o do natychmiastowej derogacji wadliwego aktu normatywnego
i przywraca³o koherencjê. Inaczej sytuacja wygl¹da³a z punktu widzenia
jednostki.
Uchylenie aktu normatywnego przez prawodawcê uniemo¿liwia³o
wydanie orzeczenia kwestionuj¹cego konstytucyjnoæ kontrolowanego aktu.
Tylko orzeczenia negatoryjne mog³y stanowiæ podstawê weryfikacji decyzji, postanowieñ i wyroków wydanych na podstawie wadliwego przepisu.
Uchylenie aktu, a w konsekwencji umorzenie postêpowania przed TK zamyka³o drogê do weryfikacji spraw indywidualnych powsta³ych w oparciu
o wadliwy akt normatywny. S¹d konstytucyjny zwróci³ uwagê na ten problem w orzeczeniu z 1 sierpnia 1991 r.: Umorzenie bowiem postêpowania
przed Trybuna³em Konstytucyjnym dokonane na skutek utraty mocy prawnej przez poddany kontroli akt normatywny mo¿e powodowaæ negatywne
skutki uboczne w postaci os³abienia funkcji orzeczniczej tego organu, wa¿nej
przede wszystkim dla oceny istniej¹cego stanu prawnego i  co wa¿niejsze
 mo¿e równie¿ powodowaæ trudnoci w naprawieniu skutków nieprawid³owych rozstrzygniêæ zapad³ych w tych konkretnych sprawach, które rozstrzygane by³y w oparciu o normy prawne sprzeczne z ustaw¹, a nawet
z Konstytucj¹. W przypadku bowiem umorzenia postêpowania i niewydania orzeczenia przez Trybuna³ Konstytucyjny nie ma mo¿noci zastosowania art. 28 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym94 .
Ochrona jednostki w tym zakresie uleg³a poprawie, kiedy wskutek
uchwa³y TK z 14 wrzenia 1994 r.95 zmianie uleg³o rozumienie pojêcia
utrata mocy obowi¹zuj¹cej. Trybuna³ wówczas stwierdzi³, i¿ uchylenie
przepisu nie zawsze musi byæ równoznaczne z utrat¹ przez niego mocy
obowi¹zuj¹cej, gdy¿ w pewnych przypadkach mo¿e byæ on stosowany do
stanów faktycznych, które mia³y miejsce przed jego uchyleniem b¹d zmia93 By³y to m.in. sprawy o sygn. akt: Uw 4/87 (postanowienie z 2 marca 1988), Uw 6/87
(postanowienie z 20 stycznia 1988), Uw 3/87 (postanowienie z 17 sierpnia 1988), Uw 5/87
(postanowienie z 11 padziernika 1988), U 14/88 (postanowienie z 1 marca 1989), U 20/88
(postanowienie z 2 marca 1989), Uw 9/88 (postanowienie z 15 marca 1989), U 1/89 (postanowienie z 20 wrzenia 1989).
94 Sygn. akt P 1/90.
95 Sygn. akt W 5/94.
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n¹. Dopiero treæ normy deroguj¹cej lub przejciowej pozwala odpowiedzieæ na pytanie, czy uchylony lub zmieniony przepis utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ w tym znaczeniu, ¿e nie mo¿e byæ w ogóle stosowany. Na kanwie
takiej egzegezy Trybuna³ orzeka³ o niekonstytucyjnoci uchylonych przepisów, je¿eli istnia³a szansa, i¿ bêd¹ mog³y byæ one zastosowane w stosunku do faktów, które mia³y miejsce przed ich uchyleniem.
Podsumowuj¹c, od 1994 r. s¹d konstytucyjny nie we wszystkich sytuacjach umarza³ postêpowanie w przypadku uchylenia b¹d zamiany kontrolowanego przepisu. Je¿eli uzna³, i¿ mo¿e byæ on jeszcze zastosowany,
kontynuowa³ postêpowanie i wydawa³ merytoryczne rozstrzygniêcie96.
Orzeczenia negatoryjne uniemo¿liwia³y wykorzystywanie wadliwych przepisów w stosunku do faktów, które zaistnia³y w czasie ich obowi¹zywania,
a ponadto rozszerza³y ochronê jednostki i umo¿liwia³y weryfikacjê aktów
stosowania prawa wydanych na podstawie niekonstytucyjnych regulacji
w trybie art. 31 ustawy o TK z 1985.
Uznanie przez Trybuna³ sprzecznoci okrelonego przepisu prawnego
z Konstytucj¹ lub aktem ustawodawczym poci¹ga³o za sob¹ skutki prawne przede wszystkim w stosunku do tego przepisu, ale tak¿e do aktów
stosowania prawa wydanych na jego podstawie97. Jednak¿e nie skutkowa³y automatycznie tym, i¿ rozstrzygniêcia s¹dowe i decyzje administracyjne wydane na podstawie wadliwego aktu przestawa³y obowi¹zywaæ.
Nie stanowi³y one wiêc samoistnej ochrony jednostki, gdy¿ akty stosowania prawa nie stawa³y siê ex lege niewa¿ne. Konieczne by³o przeprowadzenie dodatkowego postêpowania maj¹cego na celu ich wzruszenie (stwierdzenie zmiany b¹d niewa¿noci). Art. 31 ustawy o TK z 1985, jako formalna
podstawa wznowienia postêpowania s¹dowego, arbitra¿owego b¹d administracyjnego celem weryfikacji rozstrzygniêcia, dawa³ jednostce mo¿liwoæ ochrony swoich praw i naprawy wadliwych stosunków prawnych skonstruowanych w oparciu o niekonstytucyjne normy98. Formu³a tego przepisu
umo¿liwia³a uzdrowienie wszelkich mo¿liwych indywidualnych rozstrzygniêæ wydanych na podstawie aktu normatywnego, w stosunku do którego TK orzek³ niezgodnoæ z aktem wy¿szego rzêdu99. Jedynymi formalnymi przes³ankami wznowienia postêpowania by³y ostatecznoæ decyzji b¹d
96 Por. uchwa³ê z 26 wrzenia 1995 (sygn. akt U 4/95). Wskazana uchwa³a zas³uguje
na szczególn¹ uwagê, gdy¿ w niej TK dokona³ wyk³adni art. 31 ust. 1 ustawy o TK z 1985 r.
97 Uchwa³a TK z 14 czerwca 1995 (sygn. akt W 19/94).
98 Powy¿sze skutki by³y w doktrynie okrelane jako skutki porednie orzeczeñ TK
(por. np. Z. Czeszejko-Sochacki, Trybuna³ Konstytucyjny PRL..., s. 163; L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 29 kwietnia 1985 r., Warszawa 1996., s. 144).
99 Por. L. Garlicki, J. Trzciñski, Trybuna³..., s. 145.
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wyroku oraz zachowanie terminu przewidzianego na z³o¿enie odpowiedniego wniosku. Ustawa o TK przewidzia³a mo¿liwoæ prekluzji prawa ¿¹dania wznowienia postêpowania dla spraw cywilnych (5 lat), arbitra¿owych,
administracyjnych i innych (3 lata). Przedawnianie to nie objê³o postêpowania karnego, w którym nie ustanowiono ¿adnych ograniczeñ mo¿liwoci
wznowienia postêpowania na korzyæ oskar¿onego (skazanego)100.
Zastosowanie tego rozwi¹zania umo¿liwia³o uzdrowienie wadliwych
rozstrzygniêæ. Podmiot prawa móg³ ¿¹daæ powtórnego rozpatrzenia sprawy z pominiêciem wadliwego przepisu. Zmiany w zakresie praw, wolnoci
i obowi¹zków jednostki, dokonane na podstawie art. 31 ustawy o TK z 1985,
realizowa³y funkcjê ochronn¹ w zakresie podmiotowym. Przepis ten umo¿liwia³ adresatom norm weryfikacjê niekorzystnych skutków prawnych
powsta³ych na podstawie niekonstytucyjnego aktu prawnego.
Konstytucja z 1952 oraz ustawa o TK z 1985 nie by³y nakierowane na
ochronê praw i wolnoci jednostki. Ich zasadniczym celem by³a ochrona
systemu prawnego. Przejawem tego by³ brak skargi konstytucyjnej umo¿liwiaj¹cej jednostce podjêcie ochrony swoich uprawnieñ przed Trybuna³em oraz stworzenie szeregu instytucji i mechanizmów, których dzia³anie
w pierwszej kolejnoci nakierowane by³o na ochronê systemu. W zakresie
kontroli indywidualnej ustawa przewidzia³a mo¿liwoæ kierowania pytañ
prawnych do s¹du konstytucyjnego w kwestii zgodnoci aktu ustawodawczego z Konstytucj¹ albo innego aktu normatywnego z Konstytucj¹ lub
aktem ustawodawczym, je¿eli od odpowiedzi na nie zale¿a³o rozstrzygniêcie sprawy tocz¹cej siê w postêpowaniu administracyjnym, s¹dowym,
w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach o przestêpstwa i wykroczenia
skarbowe (art. 11 ustawy o TK z 1985). Mo¿liwoæ zwracania siê z pytaniem prawnym sprawi³a, i¿ strona mog³a w postêpowaniu wnieæ zarzut
niekonstytucyjnoci normy prawnej maj¹cej zastosowanie do spornego
stosunku prawnego101 i uzyskiwa³a tym samym mo¿liwoæ poredniego
uruchomienia procedur weryfikacji aktu przez TK. Wszczêcie kontroli
w tym trybie uzale¿nione by³o z jednej strony od sytuacji, w jakiej znalaz³
siê obywatel, a z drugiej od organu stosuj¹cego prawo. Stwierdzenie wadliwoci aktu normatywnego mia³o wp³yw na tocz¹ce siê postêpowanie,
albowiem organ orzekaj¹cy nie móg³ pos³u¿yæ siê tym aktem prawnym.
Inicjowanie procedur kontroli konkretnej dawa³o mo¿liwoæ roztoczenia nad podmiotami prawa rozleglejszej ochrony, ni¿ mia³o to miejsce
100

Por. Z. Czeszejko-Sochacki, Trybuna³ Konstytucyjny PRL..., s. 165.
Por. K. Kolasiñski, Pytania prawne do s¹dów rozpatrywane przez Trybuna³ Konstytucyjny, Studia i Materia³y, t. VII: S¹downictwo konstytucyjne. Abstrakcyjna i indywidualna kontrola normy prawnej, Warszawa 1997, s. 62.
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w przypadku kontroli abstrakcyjnej. Pytania prawne mia³y szerszy zakres przedmiotowy ni¿ wnioski stawiane w ramach abstrakcyjnej kontroli
norm. Nie mia³o do nich zastosowanie ograniczenie z art. 19 ust. 2 i 3102,
które rezerwowa³o prawo wystêpowania z wnioskami odnosz¹cymi siê do
aktów dotycz¹cych obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa, si³ zbrojnych tylko
dla Prezydium Sejmu, Prezydium Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów
oraz Komitetu Obrony Kraju. Do instytucji pytañ prawnych nie odnosi³
siê równie¿ piêcioletni termin wszczêcia postêpowania przed Trybuna³em
Konstytucyjnym od daty og³oszenia aktu lub zatwierdzenia dekretu albo
ustanowienia aktu, o którym mowa w art. 24 ustawy103. Wy³¹czenie wskazanych ograniczeñ inicjowania kontroli umo¿liwia³o szersz¹ i efektywniejsz¹ ochronê podmiotów prawa oraz samego systemu.
Kompetencja wnoszenia pytañ prawnych nie s³u¿y³a wszystkim s¹dom i organom orzekaj¹cym. Zgodnie z art. 25 ustawy o TK prawo zwracania siê z pytaniami przys³ugiwa³o Pierwszemu Prezesowi SN, Prezesowi
NSA, a tak¿e sk³adom orzekaj¹cym SN, NSA, s¹dów rewizyjnych, naczelnym i centralnym organom administracji pañstwowej oraz samorz¹dowym kolegiom odwo³awczym104. Organy orzekaj¹ce w konkretnych sprawach musia³y kierowaæ swoje zapytania poprzez podmioty wskazane
w tym przepisie. Pytania prawne kierowanie bezporednio do Trybuna³u
przez jakikolwiek inny organ by³y bezskuteczne i nie wywo³ywa³y skutków procesowych105. Takie rozwi¹zanie w istotny sposób ogranicza³o rolê
omawianej instytucji w przypadku s¹dów powszechnych i organów admi102 Jednostka redakcyjna o numerze sprzed ujednolicenia ustawy (Dz. U. 1991,
nr 109, poz. 470). Ustaw¹ z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich oraz ustaw  Kodeks postêpowania karnego, o S¹dzie Najwy¿szym i o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. nr 83, poz. 371) przepis ten zosta³ skrelony z ustawy.
103 Szerzej na ten temat patrz: L. Garlicki, Trybuna³ Konstytucyjny a rola s¹dów
w ochronie konstytucyjnoci prawa, Pañstwo i Prawo 1986, z. 2, s. 32 i 33.
104 Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ w pocz¹tkowym okresie prawo zwracania siê z pytaniami
prawnymi by³o jeszcze bardziej ograniczone  przys³ugiwa³o tylko Pierwszemu Prezesowi
SN, Prezesowi NSA, Prezesowi Pañstwowego Arbitra¿u Gospodarczego oraz naczelnym
i centralnym organom administracji pañstwowej. Ustaw¹ z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, o S¹dzie Najwy¿szym, o Naczelnym
S¹dzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju s¹dów wojskowych i Prawo o notariacie (Dz. U. nr 73, poz. 436) rozszerzono kr¹g uprawnionych podmiotów o sk³ady
orzekaj¹ce S¹du Najwy¿szego, Naczelnego S¹du Administracyjnego oraz s¹dów rewizyjnych. Ustaw¹ z dnia 12 padziernika 1994 r. o Samorz¹dowym Kolegium Odwo³awczym
(Dz. U. nr 122, poz. 593) dodano do podmiotów uprawnionych samorz¹dowe kolegia odwo³awcze.
105 Por. L. Gaca, Podmioty inicjatywy postêpowania przed Trybuna³em Konstytucyjnym, [w:] Trybuna³ Konstytucyjny  materia³y..., s. 197. Por. równie¿ A. Kabat, Pytania
prawne w praktyce orzeczniczej Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Konstytucja i gwarancje jej
przestrzegania..., s. 106.
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nistracji, gdy¿ jej faktyczna skutecznoæ zale¿a³a od dzia³ania w³aciwego
organu, do którego musia³y siê zwróciæ ze wstêpnym wnioskiem i który
ostatecznie decydowa³, czy nadaæ mu bieg. W¹ski katalog organów uprawnionych do wnoszenia pytañ prawnych oraz brak bezporednioci w ich
kierowaniu zmarginalizowa³y rolê tej instytucji i ograniczy³y efektywnoæ
rodków bezporedniej ochrony jednostki.
Analiza praktyki wskazuje, i¿ niektóre uprawnione podmioty ani razu
nie wyst¹pi³y do TK z pytaniem o konstytucyjnoæ aktu stanowi¹cego podstawê rozstrzygniêcia. Tak by³o w przypadku samorz¹dowych kolegiów
odwo³awczych. Natomiast podmioty, które wystêpowa³y z takimi wnioskami, czyni³y to nader rzadko106. W powy¿szej kwestii nie uda³o siê roztoczyæ szerokiej ochrony nad jednostk¹ z powodu biernoci podmiotów uprawnionych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Trybuna³ móg³ zawiesiæ
stosowanie aktu normatywnego od dnia og³oszenia orzeczenia do czasu
jego wykonania (art. 10 ust. 2 ustawy o TK z 1985). Wskazane uprawnienie mia³o bardzo istotne znaczenie dla ochrony jednostki. Po jego wdro¿eniu organy stosuj¹ce prawo nie mog³y pos³u¿yæ siê niekonstytucyjnym
aktem normatywnym jako podstaw¹ do wydania rozstrzygniêcia sprawy
indywidualnej. Akt ten pod wzglêdem formalnym obowi¹zywa³, jednak¿e
w rzeczywici nie móg³ byæ stosowany. Uniemo¿liwia³o to zastosowanie
przepisu niezgodnego z aktem o wy¿szej mocy prawnej i eliminowa³o mo¿liwoæ naruszenia praw b¹d wolnoci jednostki. Celem tej instytucji mia³o byæ niedopuszczenie do powstania nieodwracalnych skutków prawnych,
a przede wszystkim faktycznych. Wbrew pozornej donios³oci znaczenia
tego mechanizmu dla funkcji ochronnej nie odegra³ on istotnej roli w orzecznictwie TK. W praktyce instytucja ta zosta³a zastosowana tylko dwa
razy107. W sprawie o sygn. akt U 15/88 s¹d konstytucyjny powo³ywa³ siê
na donios³oæ, rozleg³oæ i wagê stwierdzonych w toku postêpowania niezgodnoci oraz niedopuszczalnoæ stosowania nielegalnego i niekonstytucyjnego aktu prawnego w stosunku do obywateli. Natomiast w sprawie
U 6/92 wskazano w uzasadnieniu, ¿e stosowanie wadliwych przepisów do
czasu wykonania orzeczenia mog³oby doprowadziæ do nieodwracalnych
skutków w postaci naruszeñ dóbr osobistych, w szczególnoci czci i dobrego imienia wielu osób.
Instytucja zawieszenia stosowania nielegalnego aktu prawnego zosta³a
wprowadzona z myl¹ o rozszerzeniu skutków ochronnych orzeczeñ TK
106

Szerzej na ten temat: A. Kabat, Pytania prawne w praktyce..., s. 108 i 111.
By³y o sprawy o sygn. akt U 15/88 (orzeczenie z 7 czerwca 1989) i U 6/92 (orzeczenie z 19 czerwca 1992).
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na jednostkê i zabezpieczeniu jej praw i interesów. Wskazuje na to treæ
art. 10 ust. 2 ustawy o TK z 1985 oraz uzasadnienia jego zastosowania
przytoczone w motywach orzeczeñ. Brak praktycznego korzystania z tej
instytucji ogranicza³ skuteczn¹ ochronê jednostki i umo¿liwia³ organom
stosuj¹cym prawo wydawanie rozstrzygniêæ naruszaj¹cych prawa i wolnoci do czasu wykonania orzeczenia.
Przechodz¹c do krótkiej analizy, które wolnoci i prawa jednostki by³y
przedmiotem ochrony orzeczeñ TK, nale¿y stwierdziæ, i¿ w pocz¹tkowym okresie dzia³alnoci tego organu przywi¹zywano mniejsz¹ wagê do problemu ochrony jednostki. Funkcja ochronna w aspekcie podmiotowym z czasem zyskiwa³a na znaczeniu i jej rola stopniowo wzrasta³a. Zwi¹zane by³o to z tym, ¿e
w okresie konstytuowania siê polskiego Trybuna³u problem ochrony praw
jednostki by³ wtórny wobec potrzeby ochrony systemu. Dopiero wraz ze
zmianami ustrojowymi, w szczególnoci po ukszta³towaniu siê zasady demokratycznego pañstwa prawa, zwiêksza³a siê potrzeba ochrony adresatów
norm, gdy¿ to oni winni znajdowaæ siê w centrum zainteresowania prawa
i jego instytucji. Dla stopniowego rozszerzenia siê zakresu ochrony podmiotowej wa¿ne by³o równie¿ ustanowienie Rzecznika Praw Obywatelskich
wyposa¿onego w prawo inicjowania kontroli konstytucyjnoci i legalnoci
prawa108. Du¿a aktywnoæ ombudsmana odegra³a bardzo istotn¹ rolê
w zakresie kszta³towania siê funkcji ochronnej w aspekcie podmiotowym109.
Zdecydowana wiêkszoæ orzeczeñ chroni¹cych status jednostki dotyczy³a zasady równoci wobec prawa (art. 67 ust. 2 Konstytucji z 1952) oraz
zasady sprawiedliwoci spo³ecznej110. Niektóre zwi¹zane by³y z w³asno108 Por. art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
w stanie prawnym na dzieñ 1 stycznia 1988.
109 Przyk³adowo w latach 19931994 Rzecznik Praw Obywatelskich by³ podmiotem,
który z³o¿y³ najwiêcej wniosków do TK o zbadanie konstytucyjnoci b¹d legalnoci aktu
prawnego. Por. Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w okresie od 1 stycznia 1993 roku do 30 czerwca 1994 roku,
Studia i Materia³y, t. I, Warszawa 1995, s. 39.
110 Por. np. orzeczenia z: 9 marca 1988 (sygn. akt U 7/87), 11 grudnia 1990 (sygn. akt
K 9/90), 17 grudnia 1991 (sygn. akt U 2/91), 30 stycznia 1991 (sygn. akt K 11/90), 28 maja
1991 (sygn. akt K 1/91), 24 wrzenia 1991 (sygn. akt Kw 5/91), 7 stycznia 1992 (sygn. akt
K 8/91), 11 lutego 1992 (sygn. akt K 14/91), 25 lutego 1992 (sygn. akt K 3/91), 11 maja 1992
(sygn. akt K 9/91), 9 czerwca 1992 (sygn. akt K 12/91), 3 listopada 1992 (sygn. akt K 12/92),
16 lutego 1993 (sygn. akt K 13/92), 23 lutego 1993 (sygn. akt K 10/92), 6 kwietnia 1993
(sygn. akt K 7/92), 29 wrzenia 1993 (sygn. akt K 17/92), 10 padziernika 1993 (sygn. akt
K 14/92), 15 lutego 1994 (sygn. akt K 15/93), 11 kwietnia 1994 (sygn. akt K 10/93),
12 grudnia 1994 (sygn. akt) K 3/94, 20 grudnia 1994 (sygn. akt K 8/94), 21 listopada 1995
(sygn. akt K 12/95), 16 grudnia 1996 (sygn. akt U 1/96), 7 stycznia 1997 (sygn. akt K 7/96),
18 lutego 1997 (sygn. akt K 16/96), 8 kwietnia 1997 (sygn. akt K 14/96), 23 wrzenia 1997
(sygn. akt K 25/96), 29 wrzenia 1997 (sygn. akt K 15/97).
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ci¹, innymi prawami maj¹tkowymi oraz stosunkami finansowymi jednostki111. Trybuna³ wyda³ równie¿ kilka orzeczeñ, które chroni³y wolnoci
i prawa polityczne (art. 84 Konstytucji z 1952)112, prawa zwi¹zane z rodzin¹, rodzicielstwem i macierzyñstwem (art. 79 Konstytucji z 1952)113,
wymiar sprawiedliwoci prawo do s³usznego i sprawiedliwego procesu, do
s¹du (art. 1, 87 ust. 1 Konstytucji z 1952)114, prawo do nienaruszalnoci
mieszkania i mienia (art. 87 ust. 2 Konstytucji z 1952)115, prawo sk³adania skarg i za¿aleñ (art. 86 ust. 2 Konstytucji z 1952)116, prawo do ochrony zdrowia (art. 70 Konstytucji z 1952)117, wolnoci sumienia i wyznania
(art. 80 Konstytucji z 1952)118.

3.2. Funkcja sygnalizacyjna (inspiracyjna)
Funkcja sygnalizacyjna Trybuna³u Konstytucyjnego w okresie od 1986 do
1997 r. mia³a bardzo istotne znaczenie. W ówczesnych realiach jej rola
by³a porównywalna, je¿eli nie wiêksza od funkcji ochronnej119. Zwi¹zane
to by³o z prawnym ukszta³towaniem skutków normatywnych i spo³ecznych rozstrzygniêæ Trybuna³u. W pocz¹tkowej fazie dzia³alnoci judykacyjnej polskiego s¹du konstytucyjnego jej znaczenie by³o bardzo wa¿kie.
Dopiero wraz ze wzmocnieniem kompetencji TK oraz jego pozycji ustrojowej rola funkcji sygnalizacyjnej stopniowo mala³a.
Omawiana funkcja z za³o¿enia mia³a uzupe³niaæ funkcjê ochronn¹.
Jej niewi¹¿¹cy charakter spójny by³ z zasadami jednolitoci w³adzy
i zwierzchnoci Sejmu. Jednak¿e instytucja sygnalizacji gorzej mieci³a
111 Por. orzeczenia z: 31 maja 1989 (sygn. akt K 2/88), 4 padziernika 1989 (sygn. akt
K 3/88), 19 czerwca 1990 (sygn. akt K 2/90), 28 maja 1991 (sygn. akt K 1/91), 16 maja 1995
(sygn. akt K 12/93).
112 Por. orzeczenia z 12 lutego 1991 (sygn. akt K 6/90) i 21 listopada 1995 (sygn. akt
K 12/95).
113 Por. orzeczenia z 11 grudnia 1990 (sygn. akt K 9/90) i 28 maja 1997 (sygn. akt K 26/96).
114 Art. 1 w zakresie, w jakim wyprowadzono z niego prawo do s¹du i prawa jemu
podobne. Por. orzeczenia z: 7 stycznia 1992 (sygn. akt K 8/91), 20 padziernika 1992 (sygn.
K 1/92), 24 czerwca 1997 (sygn. akt K 21/96). Szerzej na ten temat: S. Pawela, Zasada
niezawis³oci sêdziowskiej w pogl¹dach Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania..., s. 143 i n.
115 Por. orzeczenia z 20 padziernika 1992 (sygn. akt K 1/92) i 24 czerwca 1997 (sygn.
akt K 21/96).
116 Por. orzeczenie z 20 padziernika 1992 (sygn. akt K 1/92).
117 Por. orzeczenia z 11 lutego 1992 (sygn. akt K 14/91), 11 marca 1992 (sygn. akt K 12/92)
i 17 lipca 1996 (sygn. akt K 8/96).
118 Por. orzeczenie z 30 stycznia 1991 (sygn. akt K 11/90).
119 Inaczej: J. Repel, Funkcja sygnalizacyjna Trybuna³u Konstytucyjnego, Nowe Prawo 1989, nr 1, s. 3.
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siê w systemie podzia³u w³adzy, który nie traktuje s¹dów jako organów
o charakterze doradczym120. Trybuna³ inicjowa³ mechanizmy j¹ realizuj¹ce wówczas, gdy nie mia³ mo¿liwoci wdro¿enia rodków ochrony b¹d
gdy okaza³y siê one z jakich przyczyn nieskuteczne. Konsekwencj¹ dzia³añ podjêtych w ramach realizacji tej funkcji by³o zainspirowanie b¹d
zmobilizowanie innych organów pañstwa do usuniêcia zjawisk, które by³y
wadliwe z punktu widzenia systemu prawnego b¹d narusza³y prawa jednostki. Podstawowym skutkiem dzia³añ TK podjêtych w ramach realizacji funkcji sygnalizacyjnej by³o uzyskanie przez w³aciwy organ stanowi¹cy prawo informacji o zaistnieniu w systemie luki w prawie b¹d kolizji
norm.
Mankamentem niniejszej funkcji okaza³o siê to, i¿ po wdro¿eniu przez
Trybuna³ dzia³añ zmierzaj¹cych do wskazania organowi jakiego uchybienia w prawie zabrak³o mechanizmów, które zmusza³yby ten organ do
podjêcia dzia³añ koryguj¹co-naprawczych. Wiêkszoæ przepisów stanowi¹cych normatywne podstawy tej funkcji to tzw. leges imperfectae, tj. przepisy pozbawione sankcji za brak dzia³añ zmierzaj¹cych do dokonania korekty dysfunkcjonalnych zjawisk wystêpuj¹cych w porz¹dku prawnym. Innymi
s³owy  funkcja ta realizowana by³a przez takie dzia³ania TK, które co do
zasady nie wywo³ywa³y skutków prawnych w postaci powstania po stronie organów stanowi¹cych prawo obowi¹zków odpowiedniej zmiany prawa. St¹d te¿ funkcja ta charakteryzowa³a siê niewielk¹ faktyczn¹ skutecznoci¹. W pewnych sytuacjach z brakiem dzia³añ po stronie w³aciwych
organów zwi¹zana by³a sankcja w postaci utraty mocy prawnej przez akt,
w stosunku do którego nie podjêto odpowiednich dzia³añ prawodawczych.
Skutek ten nastêpowa³ ex lege i wówczas funkcja sygnalizacyjna przekszta³ca³a siê w inspiracyjn¹, któr¹ mo¿na okreliæ inaczej jako kwalifikowan¹
formê funkcji sygnalizacyjnej (podfunkcjê).
Zasadnicz¹ podstaw¹ normatywn¹ realizacji funkcji sygnalizacyjnej
by³ art. 6 ustawy o TK z 1985 Zgodnie z jego dyspozycj¹ s¹d konstytucyjny
przedstawia³ Sejmowi oraz innym organom stanowi¹cym prawo uwagi
o stwierdzonych uchybieniach b¹d lukach w prawie, których usuniêcie by³o
niezbêdne dla zapewnienia spójnoci systemu prawnego. Wyst¹pienia takie przybiera³y formê uchwa³, a ich celem by³o uruchomienie dzia³añ prawotwórczych w³aciwych organów pañstwa zmierzaj¹cych do usuniêcia
jakiego negatywnego faktu maj¹cego miejsce w systemie prawa. Zakres
przedmiotowy tej kompetencji by³ praktycznie nieograniczony i od Trybuna³u zale¿a³o, czy uzna on dane zjawisko za dysfunkcjonalne oraz czy przed120
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L. Garlicki, J. Trzciñski, dz. cyt., s. 51.

³o¿y prawodawcy informacjê o jego zaistnieniu. S¹d konstytucyjny zawiadamia³ organy stanowi¹ce prawo o lukach prawnych, kolizjach norm
(w szczególnoci kolizjach w p³aszczynie poziomej), niespójnoci przepisów prawa, niewywi¹zaniu siê z obowi¹zku wydania aktu wykonawczego,
nieczytelnoci przepisów, omy³kach w numeracji121.
Uprawnienie do sygnalizowania o lukach i uchybieniach nabra³o szczególnego znaczenia w stosunku do aktów normatywnych wy³¹czonych spod
kontroli orzeczniczej TK122. W wietle braku mo¿liwoci kontroli konstytucyjnoci ustaw, które wesz³y w ¿ycie przed 26 marca 1982 r. oraz aktów
prawnych po up³ywie 5 lat od ich wydania (por. art. 24 i 37 ustawy o TK
z 1985) g³ówn¹ mo¿liwoci¹ usuwania kolizji norm z systemu prawa by³o
podjêcie dzia³añ prawotwórczych przez organy stanowi¹ce prawo, które
mog³y byæ, a nawet powinny byæ inicjowane przez Trybuna³ w trybie omawianego przepisu.
Swoistym uzupe³nieniem art. 6 ustawy o TK by³ jej art. 24. Wprowadzi³ on szczególny rodzaj orzeczeñ sygnalizacyjnych i stanowi³, ¿e je¿eli
wnioskowi o wszczêcie postêpowania przed Trybuna³em nie mo¿na by³o
nadaæ biegu z powodu up³ywu 5 lat od dnia og³oszenia aktu prawnego
poddawanego kontroli, to wówczas s¹d konstytucyjny kierowa³ ów wniosek do podmiotu, który wyda³ ów akt wraz ze swoimi uwagami. O ile przepis art. 6 charakteryzowa³ siê pe³n¹ dyskrecjonalnoci¹, o tyle w przypadku zaistnienia przes³anek z art. 24 Trybuna³ zobowi¹zany by³ procedowaæ
w sposób wskazany w tym przepisie i przekazaæ wniosek o wszczêcie postêpowania w³aciwemu organowi, który go wyda³. Wskazane ograniczenia w zakresie orzekania o konstytucyjnoci b¹d legalnoci aktu prawnego os³abia³y funkcjê ochronn¹ TK i równoczenie wzmacnia³y funkcje
sygnalizacyjn¹.
121 Niespójnoci dotyczy³y postanowieñ z: 18 stycznia 1989 (sygn. akt S 1/89), 8 lutego
1989 (sygn. akt S 2/89), 12 kwietnia 1989 (sygn. akt S 6/89), 13 lutego 1991 (sygn. akt S 1/91),
25 wrzenia 1991 (sygn. akt S 6/91), 13 czerwca 1994 (sygn. akt S 1/94); niewykonania
obowi¹zku wydania aktów wykonawczych  postanowienia z: 18 stycznia 1989 (sygn. akt
S 1/89), 15 marca 1989 (sygn. akt S 4/89), 20 stycznia 1993 (sygn. akt S 1/93); luk w prawie
 postanowienia z: 14 marca 1989 (sygn. akt S 3/89), 22 listopada 1989 (sygn. akt S 7/89),
14 marca 1990 (sygn. akt S 1/90), 24 kwietnia 1991 (sygn. akt S 3/91), 15 grudnia 1992
(sygn. akt S 2/92), 15 grudnia 1993 (sygn. akt S 2/93), 13 czerwca 1994 (sygn. S 1/94),
29 czerwca 1994 (sygn. akt S 2/94), 28 maja 1997 (sygn. akt S 1/97); kolizji norm  postanowienia z 5 kwietnia 1989 (sygn. akt S 5/89), 24 kwietnia 1991 (sygn. akt S 4/91), 24 stycznia
1991 (sygn. akt S 5/91), 13 czerwca 1994 (sygn. akt S 1/94); nieczytelnoci przepisów
 postanowienie z 22 listopada 1989 (sygn. akt S 7/89); omy³ki w numeracji  postanowienie
z 11 wrzenia 1990 (sygn. akt S 2/90); za przestarza³ej ustawy wymagaj¹cej zmiany
 postanowienie z 13 lutego 1991 (sygn. akt S 2/91). Niniejsze zestawienie nie obejmuje orzeczeñ TK, w których polski s¹d konstytucyjny sygnalizowa³ uchybienia b¹d luki w prawie.
122 Szerzej na ten temat J. Repel, Funkcja sygnalizacyjna..., s. 4 i n.
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Orzeczenia TK dotycz¹ce niezgodnoci ustaw z Konstytucj¹ w pocz¹tkowej fazie dzia³alnoci Trybuna³u równie¿ posiada³y walor sygnalizacyjny. Zwi¹zane to by³o z tym, i¿ nie wywo³ywa³y one ¿adnych samoistnych
skutków prawnych123. Zgodnie z art. 7 ustawy s¹d konstytucyjny przekazywa³ takie orzeczenie Sejmowi, który by³ zobowi¹zany do jego rozpatrzenia w terminie 6 miesiêcy od przed³o¿enia. Je¿eli izba poselska uzna³a
rozstrzygniêcie Trybuna³u za zasadne, to uchyla³a akt ustawodawczy b¹d
dokonywa³a odpowiedniej korekty. Bezsankcyjnoæ omawianej regulacji
skutkowa³a tym, ¿e Sejm wielokrotnie ignorowa³ orzeczenia TK. W tym
aspekcie realizowa³y one funkcjê sygnalizacyjn¹, gdy¿ informowa³y jedynie izbê poselsk¹ o hierarchicznej kolizji norm w systemie i nie wywo³ywa³y ¿adnych dodatkowych konsekwencji. Od uznania Sejmu zale¿a³o
wykonanie orzeczenia TK i dalszy los niekonstytucyjnych przepisów.
Sytuacja uleg³a zasadniczej zmianie po podjêciu uchwa³y interpretacyjnej z 20 padziernika 1993 w sprawie wyk³adni art. 7 ust. 2 ustawy
o TK z 1985124. W uchwale tej s¹d konstytucyjny uzna³, ¿e je¿eli Sejm nie
rozpatrzy orzeczenia o niezgodnoci ustawy z Konstytucj¹ w terminie
6 miesiêcy od dnia jego przed³o¿enia izbie, to orzeczenie zachowuje swoj¹
moc i powoduje uchylenie ustawy z dniem og³oszenia w Dzienniku Ustaw
obwieszczenia o utracie przez ni¹ mocy prawnej. Orzeczeniom TK przypisano wówczas samoistny skutek, który powodowa³ utratê mocy prawnej
wadliwego przepisu. Zasadniczemu wzmocnieniu uleg³a wtedy funkcja
ochronna TK. W nastêpstwie zmiany egzegezy art. 7 ustawy o TK z systemu prawa derogowano wadliwe akty normatywne (funkcja ochronna
w znaczeniu przedmiotowym) oraz mo¿liwa by³a ochrona jednostki (funkcja
ochronna w znaczeniu podmiotowym). Paradoksalnie wzmocnieniu uleg³a
te¿ funkcja sygnalizacyjna, która przekszta³ci³a siê w funkcjê inspiracyjn¹. Orzeczeniom, które wczeniej mia³y charakter informacyjno-sygnalizacyjny, przypisana zosta³a sankcja. Nie rodzi³a ona co prawda negatywnych skutków dla izby za brak realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 7,
jednak¿e powodowa³a wa¿kie konsekwencje dla systemu prawa, tj. derogacjê niekonstytucyjnego przepisu. Uchwa³a TK z 20 padziernika 1993
mobilizowa³a izbê poselsk¹ do podejmowania uchwa³ w przedmiocie orzeczeñ TK i rozpatrywania ich w trybie art. 7 ustawy. Brak aktywnoci Sejmu w tym zakresie prowadzi³ do obni¿enia autorytetu izby oraz ogranicza³ jej rolê w aspekcie prawotwórczych dzia³añ maj¹cych na celu ochronê
systemu prawa i ochronê jednostki.
123 Inaczej A. Kabat, Pytania prawne do Trybuna³u Konstytucyjnego, Bia³ystok 1995,
s. 120 i 127.
124 Sygn. akt W 6/93.
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Prawodawca przyj¹³ zbli¿on¹ konstrukcjê form kontroli zgodnoci
z prawem aktów prawnych ni¿szego rzêdu ni¿ ustawy. Rozwi¹zania te
ujête by³y w treci ustawy o TK z 1985 i w celu ich wdro¿enia nie potrzeba
by³o uciekaæ siê do dokonywania wyszukanych interpretacji tekstów prawnych. W przypadku tej grupy aktów normatywnych od samego pocz¹tku
dzia³alnoci orzeczniczej Trybuna³u g³ówny punkt ciê¿koci przesuniêty
by³ na realizacjê funkcji ochronnej. Funkcja sygnalizacyjna (inspiracyjna)
mia³a drugoplanowe znaczenie. Orzeczenie o nielegalnoci aktu prawnego s¹d konstytucyjny przekazywa³ organowi, który go ustanowi³ (art. 8
ustawy o TK). Organ ten zobowi¹zany by³ na podstawie przed³o¿onego
rozstrzygniêcia TK uchyliæ b¹d zmieniæ wadliwy akt (art. 9 ust. 1 ustawy
o TK). Stanowi³o to przejaw realizacji funkcji sygnalizacyjnej, gdy¿ dawa³o asumpt do dokonania odpowiedniej korekty niekonstytucyjnych przepisów. Je¿eli organ uchyli³ b¹d zmieni³ wadliwy akt, orzeczenie TK
nie wywo³ywa³o innych skutków prawnych z wyj¹tkiem przewidzianych
w art. 31 ustawy i mia³o wówczas tylko inspiracyjny charakter.
W przypadku nieusuniêcia sprzecznoci w terminie 3 miesiêcy od przed³o¿enia orzeczenia w³aciwemu organowi wadliwy akt prawny traci³ moc.
Orzeczenie, które pocz¹tkowo mia³o charakter deklaratoryjny i spe³nia³o
funkcjê sygnalizacyjn¹, stawa³o siê konstytutywne i ostatecznie skutkowa³o derogacj¹ z systemu wadliwej normy. Orzeczenia o nielegalnoci aktów prawnych innych ni¿ ustawy wyposa¿one by³y w warunkow¹, terminow¹ (opónion¹), samoistn¹ sankcjê niewa¿noci. Sankcja ta, jak wy¿ej
wspomniano, wzmacnia³a funkcjê ochronn¹ TK oraz konwertowa³a funkcjê sygnalizacyjn¹ w jej kwalifikowan¹ formê  funkcjê inspiracyjn¹.
Funkcja sygnalizacyjna realizowana by³a równie¿ poprzez obowi¹zek
corocznego sk³adania Sejmowi i Senatowi informacji o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci orzeczniczej TK (art. 34 ustawy o TK).
Powy¿sza kompetencja nie prowadzi³a do powstania dodatkowych skutków orzeczeñ TK, jednak¿e w sposób istotny uzupe³ni³a tê funkcjê, albowiem jej celem by³o udzielenie informacji izbom parlamentarnym o problemach, jakie pojawia³y siê w dzia³alnoci orzeczniczej TK. Ta droga
sygnalizowania o dostrze¿onych mankamentach systemu prawnego otwarta by³a siê równie¿ w sytuacji, gdy Trybuna³ ze wzglêdu na up³yw czasu
nie móg³ badaæ konstytucyjnoci danego aktu normatywnego.
Uzupe³nienie kompetencji informowania o istotnych problemach stanowi³ art. 33 ustawy o TK. Zgodnie z jego dyspozycj¹ Prezes TK co najmniej raz w roku zwo³ywa³ zgromadzenie ogólne sêdziów, na którym omawiano dzia³alnoæ Trybuna³u oraz problemy wynikaj¹ce z jego orzecznictwa.
Do udzia³u w zgromadzeniu ogólnym mogli byæ zaproszeni przewodnicz¹cy
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zainteresowanych komisji sejmowych, komisji senackich, Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli, Minister Sprawiedliwoci, Pierwszy Prezes SN, Prezes
NSA i Prokurator Generalny. Ponadto Prezes TK móg³ zwróciæ siê do Prezydenta, Marsza³ka Sejmu, Marsza³ka Senatu i Prezesa Rady Ministrów
o wziêcie udzia³u w zgromadzeniu ogólnym b¹d delegowanie swojego
przedstawiciela. Umo¿liwia³o to tym podmiotom uzyskanie informacji
o dzia³alnoci TK.
Niejednokrotnie samo wszczêcie przez s¹d konstytucyjny postêpowania kontrolnego skutkowa³o tym, ¿e organ, który wyda³ weryfikowany akt
prawny, zmienia³ go b¹d uchyla³. Zgodnie z art. 26 ustawy o TK w rozprawie móg³ uczestniczyæ podmiot w³adzy publicznej, który wyda³ akt objêty wnioskiem, lub jego przedstawiciel. Prawodawca uzyskiwa³ w ten
sposób szerok¹ wiedzê na temat w¹tpliwoci dotycz¹cych badanego przepisu i móg³ samodzielnie dokonaæ jego weryfikacji. W przypadku utraty
mocy obowi¹zuj¹cej przepisu stanowi¹cego przedmiot kontroli Trybuna³
zobowi¹zany by³ do umorzenia postêpowania w sprawie (art. 4 ust. 2 ustawy o TK z 1985) i do wejcia w ¿ycie Konstytucji z 1997 zdarzy³o siê to
oko³o 90 razy. Postêpowanie tocz¹ce siê przed Trybuna³em stanowi³o sygna³ i bodziec do podjêcia dzia³añ prawotwórczych przez w³aciwy podmiot. Pod wzglêdem formalnym s¹d konstytucyjny w tych kwestiach nie
wykonywa³ ¿adnych czynnoci, ogranicza³ siê jedynie do poinformowania
tego podmiotu o wszczêciu postêpowania i wys³uchania jego stanowiska.
Przejawy funkcji sygnalizacyjnej mo¿emy odnaleæ równie¿ w uzasadnieniach orzeczeñ. Trybuna³ wielokrotnie na marginesie rozwa¿añ dotycz¹cych swojego rozstrzygniêcia wskazywa³ na wadliwoci w systemie prawa, jakie dostrzeg³ podczas badania konkretnej sprawy. Podniesione uwagi
mia³y charakter mniej dobitny ni¿ postanowienia sygnalizacyjne, niemniej
jednak ich znaczenie by³o istotne. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ orzeczenie
z 22 kwietnia 1987, w którym TK wskaza³ trzy uchybienia w prawie125.
Koñcz¹c rozwa¿ania dotycz¹ce funkcji sygnalizacyjnej, nale¿y stwierdziæ, i¿ w pewnym zakresie mia³a ona charakter konkurencyjny w stosunku do prawa w³asnej inicjatywy w przedmiocie wszczynania kontroli konstytucyjnoci prawa. Trybuna³ sam decydowa³, czy samodzielnie inicjowaæ
125 Sygn. akt. K 1/87. Trybuna³ zwróci³ wówczas uwagê, i¿ w art. 43 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków ich
rodzin pos³u¿ono siê niejasnym, nieprecyzyjnym i nieostrym pojêciem zasady; ponadto rzeczona ustawa nie posiada³a jasno okrelonych kryteriów waloryzacji wiadczeñ. Drugie wyst¹pienie sygnalizacyjne dotyczy³o sprzecznoci pomiêdzy normami zawartymi w ww. ustawie
i w ustawie z dnia 8 padziernika 1982 r. o organizacji kó³ek rolniczych. Trzecie dotyczy³o
rozbie¿noci pomiêdzy dat¹ wydania rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r.,
dat¹ jego publikacji w Dz. U. oraz dat¹ faktycznego dotarcia do adresatów.
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procedurê weryfikacji legalnoci aktu normatywnego, czy zasygnalizowaæ
o tym uchybieniu. Du¿a swoboda w korzystaniu z obydwu rodków umo¿liwia³a elastyczne podejcie i wybór najbardziej efektywnego dzia³ania
zmierzaj¹cego do przywrócenia równowagi w systemie prawa, a tak¿e optymalnego z punktu widzenia realizowanych przez TK funkcji. Warty odnotowania jest fakt, i¿ wraz z up³ywem czasu zmniejsza³a siê liczba spraw
podjêtych z inicjatywy w³asnej, natomiast rednia liczba postanowieñ sygnalizacyjnych rocznie by³a sta³a i nie wzrasta³a proporcjonalnie do zmniejszenia siê znaczenia tego drugiego rodka.

3.3. Funkcja dynamizacyjna
Funkcja dynamizacyjna polega na stymulowaniu przemian spo³ecznych.
W tym ujêciu dzia³alnoæ s¹du konstytucyjnego sprowadza siê do generowania zmian w porz¹dku prawnym i ustrojowym pañstwa. Orzeczenia TK
by³y istotnym czynnikiem, który sprzyja³ rozwojowi i kszta³towaniu siê
wa¿nych zjawisk spo³ecznych, w szczególnoci demokratycznego pañstwo
prawa i praworz¹dnoci. Rol¹ s¹du konstytucyjnego jest stymulowanie
swoistego procesu sublimacji tych wartoci w orzecznictwie [...], aplikowanie standardu demokratycznego do zdarzeñ i sytuacji [...], z których sk³ada siê codzienna praktyka konstytucyjna126. Funkcja ta, w pewnym zakresie, mo¿e byæ uto¿samiana z funkcj¹ sygnalizacyjn¹ i w du¿ej mierze
pozostaje w opozycji do funkcji stabilizacyjnej, która ma na celu petryfikowanie okrelonych wartoci.
Dzia³alnoæ orzecznicza TK realizuj¹ca funkcjê dynamizacyjn¹ mia³a
szczególne znaczenie pod koniec lat 80. i na pocz¹tku lat 90. XX wieku.
Wówczas Trybuna³, obok prawodawcy, by³ g³ównym i bardzo aktywnym
moderatorem przemian ustrojowych w Polsce. Judykaturze tego organu
zawdziêczamy obecny kszta³t polskiego porz¹dku prawnego i modelu ustrojowego. W póniejszym okresie swojej dzia³alnoci Trybuna³ koncentrowa³
siê przede wszystkim na ochronie i umacnianiu dorobku konstytucyjnego
osi¹gniêtego w okresie prze³omu i przemian. St¹d te¿ wspó³czenie podstawowe znaczenie uzyska³y funkcje stabilizacyjna i ochronna TK.
Aktywna i twórcza interpretacja przepisów ustawy zasadniczej by³a
motorem demokratycznych przemian i umo¿liwia³a elastyczne podejcie
do skostnia³ych i nieprzystosowanych do systemu demokratycznego przepisów ustawy zasadniczej z 1952 Judykatura TK dokona³a przewartociowania zasad, norm i aksjologii Konstytucji stanowi¹cej relikt dawnego
porz¹dku prawnego.
126

M. Safjan, Wyzwania dla pañstwa prawa, Warszawa 2007, s. 83.
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Polski s¹d konstytucyjny odegra³ kluczow¹ rolê przy ukszta³towaniu
zasady demokratycznego pañstwa prawa, wprowadzonej do ustawy zasadniczej nowel¹ z dnia 29 grudnia 1989 r.127 Do tego czasu (lata 19861989)
w drodze egzegezy zrekonstruowa³ kilka regu³, które póniej stanowi³y
immanentne elementy omawianej dyrektywy, np. zasady praworz¹dnoci
formalnej i materialnej, sprawiedliwoci spo³ecznej, równoci, ochrony praw
nabytych, nieretroakcji prawa. Podstaw¹ ich sformu³owania by³y m.in.
art. 3, 5, 8, 19, 67 Konstytucji z 1952128. Pocz¹wszy od roku 1990, Trybuna³ rozwija³ te i inne regu³y i traktowa³ je jako emanacjê zasady demokratycznego pañstwa prawa (art. 1 Konstytucji z 1952). Nale¿y tu wyró¿niæ
przede wszystkim zasady: praworz¹dnoci, podzia³u w³adz, niezawis³oci
sêdziowskiej, prawa do s¹du, zaufania obywateli do pañstwa, ochrony praw
nabytych, niedzia³ania prawa wstecz, sprawiedliwoci spo³ecznej129.
127

Dz. U. nr 75, poz. 444.
Por. np. orzeczenia TK z: 28 maja 1986 (sygn. akt U 1/86), 7 czerwca 1989 (sygn.
akt U 15/88), 4 padziernika 1989 (sygn. akt K 3/88), 5 listopada 1986 (sygn. akt U 5/86), 30
listopada 1989 (sygn. akt K 1/88).
129 Zasady demokratycznego pañstwa prawa dotyczy³y orzeczenia z: 24 lipca 1990 (sygn.
akt K. 5/90), 22 sierpnia 1990 (sygn. akt K 7/90), 13 wrzenia 1990 (sygn. akt U 4/90),
11 grudnia 1990 (sygn. akt K 9/90), 7 stycznia 1992 (sygn. akt K 8/91), 29 stycznia 1992
(sygn. akt K 15/91), 11 lutego 1992 (sygn. akt K 14/91), 25 lutego 1992 (sygn. akt K 3/91),
23 marca 1992 (sygn. akt K 6/91), 20 sierpnia 1992 (sygn. akt K 4/92), 3 listopada 1992
(sygn. akt K 12/92), 17 listopada 1992 (sygn. akt U 14/92), 26 stycznia 1993 (sygn. akt U 10/92),
23 lutego 1993 (sygn. akt K 10/92), 2 marca 1993 (sygn. akt K 9/92), 6 kwietnia 1993 (sygn.
akt K 7/92), 20 kwietnia 1993 (sygn. akt P 6/92), 1 czerwca 1993 (sygn. akt P 2/92),
22 czerwca 1993 (sygn. akt K 1/93), 13 lipca 1993 (sygn. akt P 7/92), 29 wrzenia 1993 (sygn.
akt K 17/92), 12 padziernika 1993 (sygn. akt K 4/93), 30 listopada 1993 (sygn. akt K 18/92),
7 grudnia 1993 (sygn. akt K 7/93), 14 grudnia 1993 (sygn. akt K 8/93), 29 marca 1994 (sygn.
akt K 13/93), 12 kwietnia 1994 (sygn. akt U 6/93), 24 maja 1994 (sygn. akt K 1/94),
28 czerwca 1994 (sygn. akt K 6/93), 18 padziernika 1994 (sygn. akt K 2/94), 12 grudnia
1994 (sygn. akt K 3/94), 14 marca 1995 (sygn. akt K 13/94), 15 marca 1995 (sygn. akt K 1/95),
27 czerwca 1995 (sygn. akt K 4/94), 11 wrzenia 1995 (sygn. akt P 1/95), 4 padziernika 1995
(sygn. akt K 8/95), 17 padziernika 1995 (sygn. akt K 10/95), 24 padziernika 1995 (sygn.
akt K 14/95), 20 listopada 1995 (sygn. akt K 23/95), 21 listopada 1995 (sygn. akt K 12/95),
22 listopada 1995 (sygn. akt K 19/95), 22 listopada 1995 (sygn. akt K 19/95), 28 grudnia 1995
(sygn. akt K 28/95), 15 lipca 1996 (sygn. akt U 3/96), 23 wrzenia 1997 (sygn. akt K 25/96),
8 wrzenia 1996 (sygn. akt U 8/95), 23 padziernika 1996 (sygn. akt K 1/96), 20 listopada
1996 (sygn. akt K 27/95), 3 grudnia 1996 (sygn. akt K 25/95), 7 stycznia 1997 (sygn. akt K 7/96),
21 stycznia 1997 (sygn. akt K 18/96), 13 maja 1997 (sygn. akt K 20/96), 28 maja 1997 (sygn.
akt K 26/96), 17 czerwca 1997 (sygn. akt U 5/96), 24 czerwca 1997 (sygn. akt K 21/96),
22 wrzenia 1997 (sygn. akt K 25/97).
Zasady podzia³u w³adzy dotyczy³y orzeczenia z: 19 czerwca 1992 (sygn. akt U 6/92),
9 listopada 1993 (sygn. akt K 11/93), 21 listopada 1994 (sygn. akt K 6/94), 22 listopada 1995
(sygn. akt K 19/95). Szerzej na ten temat patrz W. Sokolewicz, Zasada podzia³u w³adz
w prawie i orzecznictwie Konstytucyjnym RP, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania..., s. 177 i n.
128
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Dzia³alnoæ orzecznicza TK odegra³a równie¿ istotn¹ rolê w ukszta³towaniu siê systemu prawa. Jako ¿e ustawa zasadnicza z 1952 nie regulowa³a tej problematyki, system prawa by³ nieuporz¹dkowany. W doktrynie
przyjê³o siê okrelaæ to zjawisko mianem rozchwiania systemu róde³
prawa. S¹d konstytucyjny w szeregu orzeczeñ próbowa³ uporz¹dkowaæ
ten system oraz ukszta³towaæ jego hierarchiczny charakter, d¹¿y³ tak¿e
do wyodrêbnienia grupy róde³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Orzeczenia TK odnosi³y siê do szeroko rozumianych form i zasad tworzenia
prawa oraz do jego treci. Jako regu³y odnosz¹ce siê do formy prawa
w doktrynie wskazano zasady dotycz¹ce konstrukcji systemu róde³ prawa, podzia³u kompetencji prawotwórczych pomiêdzy poszczególnymi organami pañstwa, trybu wydawania aktów normatywnych, relacji ustawa
zasadnicza  ustawa zwyk³a i ustawa zwyk³a  rozporz¹dzenia130. S¹d
konstytucyjny w swojej judykaturze zrekonstruowa³ szereg zasad stanowienia prawa, w szczególnoci: wy³¹cznoci ustawy w zakresie normowania praw i wolnoci obywateli, nieograniczonego zakresu przedmiotowego
ustawy, wydawania rozporz¹dzeñ na podstawie ustaw i w celu ich wykonania, zakazu subdelegacji131. Podstawê wyprowadzania tych regu³ tworzenia prawa stanowi³ art. 1 Konstytucji z 1952.
Zasady praworz¹dnoci dotyczy³y orzeczenia z: 24 lipca 1990 (sygn. akt K 5/90),
22 sierpnia 1990 (sygn. akt K 7/90), 24 padziernika 1995 (sygn. akt K 14/95), 23 padziernika 1996 (sygn. akt K 1/96).
Zasady niezawis³oci sêdziowskiej dotyczy³o orzeczenie z 9 listopada 1993 (sygn. akt
K 11/93).
Prawa do s¹du dotyczy³o orzeczenie z 7 stycznia 1992 (sygn. akt K 8/91).
Zasady zaufania obywateli do pañstwa dotyczy³y orzeczenia z: 30 listopada 1988 (sygn.
akt K 1/88), 8 maja 1990 (sygn. akt K 1/90), 22 sierpnia 1990 (sygn. akt K 7/90).
Zasady ochrony praw nabytych dotyczy³y orzeczenia z: 30 listopada 1988 (sygn. akt
K 1/88), 25 lutego 1991 (sygn. akt K 3/91), 10 marca 1992 (sygn. akt K 7/91), 20 sierpnia
1992 (sygn. akt K 4/92).
Zasady niedzia³ania prawa wstecz dotyczy³y orzeczenia z: 30 listopada 1988 (sygn. akt
K 1/88), 8 listopada 1989 (sygn. akt K 7/89), 4 padziernika 1989 (sygn. akt K 3/88), 24 lipca
1990 (sygn. akt K 5/90), 22 sierpnia 1990 (sygn. akt K 7/90), 4 grudnia 1990 (sygn. akt K 12/90),
11 grudnia 1990 (sygn. akt K 9/90).
Zasady sprawiedliwoci spo³ecznej dotyczy³y orzeczenia z: 8 maja 1990 (sygn. akt K 1/90),
4 grudnia 1990 (sygn. akt K 12/90), 11 lutego 1991 (sygn. akt K 14/91), 6 marca 1992 (sygn.
akt K 7/92).
130 Por. J. Repel, Zasady orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego RP i ich znaczenie
w procesie stosowania norm Konstytucji, [w:] Prawo i jego kontrola zgodnoci z Konstytucj¹..., s. 150.
131 Zasady wy³¹cznoci ustawy w zakresie normowania praw i wolnoci obywateli dotyczy³y orzeczenia z: 28 maja 1986 (sygn. akt U 1/86), 5 listopada 1986 (sygn. akt U 5/86),
20 padziernika 1986 (sygn. akt P 2/86), 5 listopada 1986 (sygn. akt U 5/98), 7 wrzenia
1988 (sygn. akt Uw 3/88), 19 padziernika 1988 (sygn. akt Uw 4/88), 19 czerwca 1992 (sygn.
akt U 6/92).
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Orzecznictwo TK dotycz¹ce róde³ prawa pozwoli³o na czêciowe usystematyzowanie ich katalogu oraz na jego stabilizacjê. W wietle braku
regulacji konstytucyjnych, a co z tym idzie  odpowiednich wzorców kontroli, nie by³o mo¿liwe uporz¹dkowanie ca³oci zagadnieñ budowy systemu prawa i wyeliminowanie wszystkich problemów. Rozchwianie systemu prawa przysparza³o wiele trudnoci interpretacyjnych i praktycznych.
Trybuna³ stara³ siê w miarê mo¿liwoci eliminowaæ dysfunkcje i utrwalaæ
wczeniej zrekonstruowane zasady poprawnie. Jego orzecznictwo stanowi³o zaczyn dyskusji w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego oraz da³o podstawê do przyjêcia szeregu rozwi¹zañ przyjêtych w obecnie obowi¹zuj¹cej Konstytucji.
W póniejszym okresie (tj. po uchwaleniu ustawy konstytucyjnej z 1992)
oraz obecnie funkcja dynamizacyjna realizowana jest w ramach funkcji
sygnalizacyjnej (inspiracyjnej). W konsekwencji nie zosta³a ona wyró¿niona jako samodzielna funkcja TK w zasadniczej czêci rozwa¿añ niniejszego opracowania. Obecnie Trybuna³owi nie przypisuje siê roli kreatora przemian, co najwy¿ej w pewnym zakresie, a jego dzia³alnoæ orzecznicza
sprowadza siê do inspirowania prawodawcy do dokonania okrelonych
zmian w prawie.

3.4. Funkcja stabilizacyjna
S¹d konstytucyjny odegra³ bardzo istotn¹ rolê podczas kszta³towania siê
ustroju demokratycznego, jego zasad oraz konstytuowania najwa¿niejszych
wartoci i elementów pañstwa prawa. W swoisty sposób poprzez swoje
orzeczenia wype³ni³ treci¹, wczeniej okrelon¹ jedynie w doktrynie, zasadê demokratycznego pañstwa prawa i doprowadzi³ do zabezpieczenia
jej przestrzegania w praktyce tworzenia oraz stosowania prawa. Poprzez
Zasady nieograniczonego zakresu przedmiotowego dotyczy³o orzeczenie z 19 czerwca
1992 (sygn. akt U 6/92).
Zasady wydawania rozporz¹dzeñ na podstawie ustaw i w celu ich wykonania dotyczy³y
orzeczenia z: 28 maja 1986 (sygn. akt U 1/86), 5 listopada 1986 (sygn. akt U 5/86), 20 wrzenia 1988 (sygn. akt Uw 6/88); 20 padziernika 1986 (sygn. akt P 2/86), 2 lutego 1993 (sygn.
akt P 4/92).
Zasady zakazu subdelegacji dotyczy³y orzeczenia z 6 czerwca 1986 (sygn. akt U 3/86)
i 22 lutego 1989 (sygn. akt U 19/88).
Przedstawione wy¿ej rozstrzygniêcia Trybuna³u stanowi¹ i stanowi³y swoiste precedensy daj¹ce pocz¹tek liniom orzeczniczym. Szerzej na ten temat patrz: J. Repel, Zasady
orzecznictwa Trybuna³u..., s. 150153; W. Sokolewicz, Zasada podzia³u w³adz..., s. 190;
J. Wróblewski, System..., s. 912; M. Wyrzykowski, Komentarz do art. 1 Konstytucji PRL,
[w:] K. Dzia³ocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, M. Wyrzykowski, Komentarz do
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, t. I, Warszawa 19951996, s. 1423.

96

zabiegi interpretacyjne wyprowadzi³ z tej klauzuli szereg wa¿nych regu³,
które mia³y kluczowe znaczenie dla funkcjonowania pañstwa, a w konsekwencji sta³y siê czêciami sk³adowymi tej istotnej zasady prawnej132.
Doprowadzi³o to do utrwalenia siê w systemie grupy dyrektyw, którymi
musia³o (i do tej pory musi) charakteryzowaæ siê pañstwo prawa i utworzy³o pewien kanon demokracji. Judykatura s¹du konstytucyjnego umo¿liwi³a ustabilizowanie zasad i wartoci istotnych z punktu widzenia spo³eczeñstwa oraz pañstwa demokratycznego.
Celem i istot¹ dzia³alnoci TK w tej sferze by³o umocnienie i zabezpieczenie proceduralnych i organizacyjnych przes³anek przeciwko nadu¿yciom jednych organów w³adzy w stosunku do innych oraz wobec obywateli. Bez elementów formalnego pañstwa prawnego istnienie materialnych
norm nale¿¹cych do jego koncepcji by³oby pozbawione wartoci133. Realizuj¹c funkcjê dynamizacyjn¹, Trybuna³ wype³ni³ konkretn¹ treci¹ koncepcjê demokratycznego pañstwa prawa, natomiast urzeczywistniaj¹c funkcjê stabilizacyjn¹, zabezpieczy³ jej rzeczywiste przestrzeganie przez organy
w³adzy publicznej. Dzia³alnoæ judykacyjna TK doprowadzi³a do stabilizacji i umocnienia siê systemu demokratycznego w pañstwie polskim.
Funkcjê stabilizacyjn¹ w du¿ej mierze realizowa³y orzeczenia afirmatywne, czyli stwierdzaj¹ce zgodnoæ aktu prawnego z Konstytucj¹. Rozstrzygniêcia te mia³y charakter deklaratoryjny i ostateczny, nie wywo³ywa³y ¿adnych skutków prawnych, a w szczególnoci nie podlega³y
rozpatrzeniu przez Sejm, za w³aciwy organ nie móg³ ¿¹daæ ponownego
rozpatrzenia sprawy w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o TK z 1985 Domniemanie konstytucyjnoci przekszta³ca³o siê w pewnoæ. Rozstrzygniêcia potwierdzaj¹ce konstytucyjnoæ aktów prawnych utrwala³y obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny, umacnia³y fakt legalnoci i konstytucyjnoci aktu normatywnego
i przyczynia³y siê do wzmocnienia zasad stabilnoci, pewnoci prawa, bezpieczeñstwa prawnego obywateli i zaufania do pañstwa i prawa. Orzeczenia afirmatywne prowadzi³y do petryfikacji przepisów, które mog³y byæ
derogowane z systemu prawa tylko w drodze podjêcia przez w³aciwy
organ dzia³añ legislacyjnych. W sferze stosowania prawa organy administracji oraz s¹dy nie mog³y odmówiæ zastosowania niewadliwego przepisu134.
132

Szerzej na ten temat patrz: J. Oniszczuk, Zasady kardynalne pañstwa prawnego
w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Studia i Materia³y, t. I, Warszawa 1995,
s. 97 i n.
133 Por. M. Wyrzykowski, Komentarz do art. 1 Konstytucji z 1952..., s. 4 i 5.
134 Inaczej: M. Przysucha, Wyk³adnia zgodna z wartociami pañstwa prawnego. Zwi¹zanie (czy zawsze i na pewno?) s¹du powszechnego pozytywnym orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego, Gazeta S¹dowa 2001, nr 78, s. 16 i n.
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Powy¿sz¹ funkcjê realizowa³y równie¿ tzw. orzeczenia ustanawiaj¹ce
wyk³adniê w zgodzie Konstytucj¹. Zagadnienie to zostanie szczegó³owo
omówione w rozdziale powiêconym funkcji stabilizacyjnej, gdy¿ rola tej
instytucji nie uleg³a zasadniczym przemianom od czasu wydania pierwszego orzeczenia interpretacyjnego, a rozwa¿ania zwi¹zane z t¹ problematyk¹ zachowa³y swoj¹ aktualnoæ.

3.5. Funkcja interpretacyjna
Wyk³adnia prawa polega na wyjanieniu treci przepisu prawnego, ilekroæ okazuje siê to niezbêdne do zapewnienia rozumienia i stosowania
tego przepisu w sposób odpowiadaj¹cy celom i zasadom, którym ma s³u¿yæ
ów akt135, przy czym dla realizacji funkcji interpretacyjnej niezbêdne jest,
by z efektów dzia³alnoci interpretacyjnej Trybuna³u korzysta³y pozosta³e
organy pañstwa. Innymi s³owy  informacje o prawie wynikaj¹ce z szeroko rozumianego orzecznictwa TK mia³y charakter ekstensywny, tj. wykraczaj¹cy poza ramy dzia³alnoci polskiego s¹du konstytucyjnego i organy dokonuj¹ce wyk³adni operatywnej mog³y, a czasami musia³y czerpaæ
z dorobku interpretacyjnego TK. Instytucje te niejako przejmowa³y ustalone przez Trybuna³ rozumienie treci przepisów prawnych.
Nowela z dnia 7 kwietnia 1989 r.136 nada³a s¹dowi konstytucyjnemu
uprawnienie do ustalania powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni ustaw.
Szczegó³owe zmiany na gruncie ustawy o TK zosta³y dokonane na mocy
ustawy z dnia 25 maja 1989 r. o przekazaniu kompetencji Rady Pañstwa
Prezydentowi PRL i innym organom pañstwowym137. Przyznanie tego
uprawnienia Trybuna³owi mia³o na celu uzupe³nienie jego podstawowych
funkcji138 oraz mia³o s³u¿yæ zapewnieniu spójnoci i niesprzecznoci systemu prawa. Niezale¿nie od za³o¿eñ ustrojodawcy kompetencja ta stanowi³a rodek s³u¿¹cy realizacji funkcji interpretacyjnej.
135

Por. K. Dzia³ocha, Komentarz do art. 33a..., s. 27.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej (Dz. U. nr 19, poz. 101).
137 Por. art. 4a przytoczonej ustawy (Dz. U. nr 34, poz. 178). W doktrynie prawa konstytucyjnego podkrela siê, i¿ kompetencja ustalania powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni
ustaw by³a nastêpstwem likwidacji Rady Pañstwa i nie do koñca przystawa³a do konstruowanego modelu ustrojowego RP. Por. Z. Czeszejko-Sochacki, O niektórych problemach powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni ustalanej przez Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] Konstytucja
i gwarancje jej przestrzegania..., s. 41 i n.; J. Oniszczuk, Powszechnie obowi¹zuj¹ca wyk³adnia ustaw ustalana przez Trybuna³ Konstytucyjny, Warszawa 1995.
138 Por. K. Dzia³ocha, S. Pawela, Zmiany zakresu w³aciwoci Trybuna³u Konstytucyjnego de lege lata i de lege ferenda, Pañstwo i Prawo 1989, z. 11, s. 6.
136
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Wi¹¿¹cej interpretacji ustaw s¹d konstytucyjny dokonywa³ w formie
uchwa³, których w latach 19901997 ³¹cznie wyda³ 85139. Uchwa³y te podejmowane by³y w oderwaniu od dzia³alnoci orzeczniczej TK, polegaj¹cej
na badaniu konstytucyjnoci i legalnoci aktów normatywnych140. Egzegeza dokonywana przez Trybuna³ by³a wyk³adni¹ legaln¹ o charakterze
powszechnie wi¹¿¹cym i ustalana by³a in abstracto, tj. w oderwaniu od
konkretnej sprawy141. Powszechne obowi¹zywanie wyk³adni oznacza³o, i¿
wszystkie organy stosuj¹ce dany przepis by³y zobowi¹zane przyjmowaæ
ustalenia TK, które dotyczy³y treci tej regulacji142. ¯aden podmiot nie
móg³ pos³u¿yæ siê innym rozumieniem przepisu zinterpretowanego przez
s¹d konstytucyjny w drodze uchwa³y. Specyfika tego rodzaju wyk³adni
polega³a na tym, ¿e wi¹za³a ona wszystkie podmioty stosuj¹ce prawo
 ³¹cznie z Trybuna³em. Uchwa³y interpretacyjne publikowane by³y
w Dzienniku Ustaw, a podejmowane w pe³nym sk³adzie TK na wniosek
podmiotów okrelonych w art. 13 ustawy o TK z 1985143.
Na marginesie niniejszych rozwa¿añ warto zwróciæ uwagê na jeden fakt.
W doktrynie mo¿na spotkaæ stanowisko, i¿ ustalanie wyk³adni powszechnie
obowi¹zuj¹cej by³o aktem stosowania prawa144. Pogl¹d ten wydaje siê byæ
b³êdny, albowiem tworzenie wyk³adni legalnej nie jest faktem prawnym
i nie mieci siê ani w definicji stanowienia prawa, ani w definicji stosowania
prawa. Ex definitione stosowanie prawa ma na celu przypisanie konsekwencji
(skutków) prawnych generalnie i abstrakcyjnie okrelonym faktom145.
139 W roku 1990  6, 1991  10, 1992  9, 1993  12, 1994  18, 1995  14, 1996  11,
1997  5.
140 Por. uchwa³ê z 18 wrzenia 1990 (sygn. akt W 4/90) oraz orzeczenie z 25 lutego
1992 (sygn. akt K 3/91).
141 Por. uchwa³y TK z 27 wrzenia 1994 (sygn. akt W 10/93), 11 stycznia 1995 (sygn.
akt W 11/94) i 8 marca 1995 (sygn. akt W 13/94).
142 Wiele sporów wywo³ywa³o bezwzglêdne zwi¹zanie organów stosuj¹cych prawo powszechnie obowi¹zuj¹c¹ wyk³adni¹ ustalan¹ przez Trybuna³. W praktyce zdarza³y siê przypadki jej niezastosowania (por. np. uchwa³ê SN z 26 maja 1995, sygn. akt I PZP 13/95),
jednak¿e mia³y miejsce niezmiernie rzadko.
143 Znamienny jest fakt, i¿ katalog podmiotów uprawnionych do z³o¿enia wniosku
o ustalenie powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni by³ znacznie wê¿szy ni¿ katalog podmiotów
uprawnionych do inicjowania kontroli norm. Zgodnie z art. 13 ustawy o TK, Trybuna³ ustala³
powszechnie obowi¹zuj¹c¹ wyk³adniê ustaw na wniosek Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów,
Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego, Prezesa Naczelnego S¹du Administracyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli, Prokuratora Generalnego.
144 Por. J. Oniszczuk, Powszechnie obowi¹zuj¹ca wyk³adnia ustaw..., s. 94; P. Tuleja,
Charakter powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni prawa dokonywanej przez Trybuna³ Konstytucyjny, Studia i Materia³y, t. I, Warszawa 1995, s. 87.
145 Por. J. Nowacki, Z. Tobor, Wstêp do prawoznawstwa, Warszawa 1993, s. 175;
A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiñski, Zarys teorii pañstwa i prawa, Warszawa 1994,
s. 250; T. Stawecki, P. Winczorek, Wstêp do prawoznawstwa, Warszawa 1999, s. 139.
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Podstawow¹ ró¿nicê pomiêdzy aktem stosowania prawa a aktem ustalania powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni stanowi¹ skutki tych dzia³añ.
Decyzje i orzeczenia wywo³uj¹ okrelone konsekwencje prawne w zakresie uprawnieñ i obowi¹zków adresatów prawa, natomiast nastêpstwem
uchwa³y interpretacyjnej jest uzyskanie informacji o prawie, czyli jedynie
skutek faktyczny wyra¿aj¹cy siê tym, i¿ organy administracji i s¹dy bêd¹
uzyskiwa³y okrelon¹ wiedzê na temat danego przepisu.
Wyk³adnia autentyczna powstaje w procesie stanowienia prawa, operatywna  w procesie jego stosowania (jako jeden z jego elementów), doktrynalna  w procesie rozwa¿añ nad przepisami, natomiast wyk³adnia
legalna, któr¹ okrela³ TK, by³a wypadkow¹ tych wszystkich faktorów.
W rzeczywistoci stanowi³a ona fontes iuris cognoscendi (tj. ród³o poznania prawa), gdy¿ uchwa³y interpretacyjne de facto okrela³y treæ przepisu. Z punktu widzenia teorii prawa uchwa³y te by³y sformu³owanym
w metajêzyku opisem przepisów prawnych. Sposobu ustanawiania powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni prawa nie mo¿emy zakwalifikowaæ do
zbioru faktów prawnych, wród których znajduj¹ siê akty stosowania prawa. Rekapituluj¹c, wyk³adnia legalna to akt wiedzy o prawie, który zastêpuje w procesie stosowania prawa jeden z jego etapów, jakim jest ustalenie
treci przepisu. W konsekwencji organ administracji b¹d s¹d nie dokonuje
wyk³adni operatywnej, tylko pos³uguje siê ju¿ sporz¹dzon¹ przez s¹d konstytucyjny egzegez¹ przepisu stanowi¹cego podstawê rozstrzygniêcia.
Przedmiotem wyk³adni powszechnie obowi¹zuj¹cej mog³y byæ ustawy
(art. 33a Konstytucji z 1952 i art. 13 ustawy o TK z 1985). Trybuna³ rozumia³ to pojêcie szeroko i przyj¹³, i¿ jego w³aciwoæ w tym zakresie obejmuje równie¿ rozporz¹dzenia Rady Ministrów z moc¹ ustawy146, dekrety
Rady Pañstwa147, dekrety PKWN148. Do uchwa³ interpretacyjnych nie
mia³y zastosowania ograniczenia czasowe dotycz¹ce wy³¹czenia czêci
ustawodawstwa spod kontroli Trybuna³u (por. art. 24 ustawy o TK). Natomiast przedmiotem wi¹¿¹cej wyk³adni nie mog³y byæ przepisy Konstytucji, umów miêdzynarodowych oraz podustawowych aktów prawnych. S¹d
konstytucyjny stwierdzi³ równie¿, i¿ nie podlegaj¹ wi¹¿¹cej interpretacji
przepisy ustaw, je¿eli mia³oby to prowadziæ do wype³nienia luzów interpretacyjnych umylnie pozostawionych przez prawodawcê (tzw. klauzul
generalnych)149.
146

Por.
Por.
148 Por.
W 15/95).
149 Por.
147
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uchwa³ê TK z 7 marca 1995 (sygn. akt W 9/94).
tam¿e.
uchwa³y z 19 wrzenia 1990 (sygn. akt W 3/89) i 16 kwietnia 1996 (sygn. akt
uchwa³ê z 26 marca 1996 (sygn. akt W 12/95).

Zakres temporalny uchwa³ zawieraj¹cych wyk³adniê przepisów prawa rozci¹ga³ siê od momentu wejcia w ¿ycie interpretowanej regulacji,
czyli mia³y one zastosowanie ex tunc150. Oznacza to, i¿ rozstrzygniêcia
s¹dów i organów administracji, które by³y wydane przed uchwa³¹ interpretacyjn¹ TK i za podstawê przyjmowa³y inaczej zinterpretowany przepis, stawa³y siê rozstrzygniêciami naruszaj¹cymi prawo. Uchwa³y interpretacyjne same nic nie uchyla³y, nie stanowi³y te¿ samodzielnej podstawy
do wznowienia postêpowania151. Weryfikacjê aktu stosowania prawa, który
narusza³ przepisy prawa materialnego poprzez ich b³êdn¹ wyk³adniê, mog³y
przewidywaæ normy prawa procesowego w postaci nadzwyczajnych trybów wzruszenia prawomocnych rozstrzygniêæ. Je¿eli s¹d b¹d organ administracji zastosowa³ przepis prawa z pominiêciem wyk³adni ustalonej
przez Trybuna³ (przyj¹³ inn¹ interpretacjê), stanowi³o to ra¿¹c¹ obrazê prawa, która powinna byæ uwzglêdniona przez s¹d lub organ II instancji dokonuj¹cy kontroli wydanego rozstrzygniêcia. Naruszenie takie stanowi³o
(i stanowi) podstawê do zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnej b¹d
orzeczenia s¹du. W tym zakresie uchwa³y interpretacyjne w swoim
porednim skutku urzeczywistnia³y funkcjê ochronn¹ w aspekcie podmiotowym.
Uchwa³y TK ustalaj¹ce powszechnie obowi¹zuj¹c¹ wyk³adniê prawa
w du¿ym stopniu realizowa³y funkcjê ochronn¹. Wyposa¿enie Trybuna³u
w omawian¹ kompetencjê rozszerzy³o zakres jego dzia³alnoci, albowiem
uzyska³ on rodek oddzia³uj¹cy w wi¹¿¹cy sposób na podmioty stosuj¹ce
prawo. Celem wyk³adni by³o usuniêcie wystêpuj¹cych w praktyce rozbie¿noci i uniemo¿liwienie ró¿nicowania sytuacji prawnej adresatów norm.
Chroni³o to z jednej strony system prawa, gdy¿ eliminowane by³y z niego
luki, kolizje i mo¿liwoci multiinterpretacji przepisów prawa, a z drugiej
 jednostkê, gdy¿ ta uzyskiwa³a pewnoæ co do treci prawa i mo¿liwoæ
przewidzenia, jak zareaguje pañstwo w przypadku spe³nienia przes³anek
sk³adaj¹cych siê na hipotezê danego przepisu. Warty odnotowania jest
fakt, i¿ na 85 uchwa³ interpretacyjnych 41 zosta³o wydanych na wniosek
Rzecznika Praw Obywatelskich152. Rozstrzyga³y one o treci przepisów
maj¹cych istotne zaznaczenie z punktu widzenia uprawnieñ i obowi¹z150 Por. uchwa³ê z 7 marca 1995 (sygn. akt W 9/94). Przy czym nale¿y zauwa¿yæ, i¿
w powy¿szej kwestii TK pierwotnie zajmowa³ inne stanowisko i uzna³, i¿ brak szczegó³owej
regulacji ustawowej w tym zakresie stanowi lukê w prawie. Trybuna³ da³ temu wyraz
w uzasadnieniu uchwa³y z 9 grudnia 1992 (sygn. akt W 13/91).
151 Por. uchwa³y z 25 listopada 1991 (sygn. akt W 1/91) i 7 marca 1995 (sygn. akt W 9/94).
152 Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 1990 wydano wszystkie 6 uchwa³,
w 1991  7 z 10, w 1992  4 z 9, w 1993  3 z 12, w 1994  7 z 18, w 1995  5 z 14, w 1996  4 z 11
i w 1997  2 z 5.
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ków jednostki. W pewnym zakresie, g³ównie w rozumieniu Rzecznika,
wyk³adnia TK s³u¿y³a takiej wartoci, jak poszanowanie autonomii jednostki w pañstwie. Temu idea³owi autonomii, która nie jest przecie¿ nieograniczona, podporz¹dkowane by³y i s¹ zasady pañstwa prawnego153.
Powszechna wyk³adnia ustaw dokonywana przez Trybuna³ mia³a równie¿ pewne mankamenty. Petryfikowa³a ona poddane takiej interpretacji
przepisy, k³ad¹c kres normalnemu rozwojowi praktyki ich stosowania przez
w³aciwe organy154 oraz nie pozwala³a prawu ewoluowaæ. Usztywnia³o to
liniê orzecznicz¹ s¹dów i organów administracji, ogranicza³o elastyczn¹
wyk³adniê przepisów i ewentualne wykorzystanie klauzul generalnych.
Zastosowanie wyk³adni legalnej wyklucza³o dynamiczne podejcie do interpretacji prawa. W przypadku zmiany stosunków spo³ecznych regulowanych
przez przepis, którego wi¹¿¹cej wyk³adni dokona³ TK, organy stosuj¹ce prawo
nie mog³y przystosowaæ wyk³adni tego przepisu do zaistnia³ych zmian.
W tej sytuacji by³a potrzebna b¹d ingerencja prawodawcy, b¹d zmiana
wyk³adni dokonana w trybie art. 13 ustawy o TK155.
Poza uchwa³ami interpretacyjnymi Trybuna³ dokonywa³ wyk³adni jeszcze w kilku innych rodzajach swoich rozstrzygniêæ, które w mniejszym
b¹d w wiêkszym stopniu wi¹za³y pozosta³e organy sprawuj¹ce w³adzê
publiczn¹. Konstatuj¹c, funkcja interpretacyjna realizowana by³a w trzech
formach: tzw. wyroków interpretacyjnych (w zgodzie z Konstytucj¹), wyroków zakresowych oraz w uzasadnieniach pozosta³ych orzeczeñ. Ca³a
problematyka w powy¿szych kwestiach zachowa³a swoj¹ aktualnoæ do
dnia dzisiejszego, albowiem s¹d konstytucyjny wci¹¿ wykorzystuje z du¿ym powodzeniem niniejsze formy oddzia³ywania na system prawny i rzeczywistoæ spo³eczn¹. W zwi¹zku z tym powy¿sze zagadnienia zostan¹
omówione w oddzielnym, VII rozdziale niniejszej pracy.

3.6. Funkcja kreacyjna
Problematyka oddzia³ywania TK na prawodawstwo jest bardzo z³o¿ona.
Sam s¹d konstytucyjny wielokrotnie w swoich rozstrzygniêciach wskazywa³, i¿ nie tworzy prawa, a co najwy¿ej je interpretuje. Natomiast fakt
wp³ywu jego orzeczeñ, w szczególnoci stwierdzaj¹cych niekonstytucyjnoæ
153

J. Oniszczuk, Powszechnie obowi¹zuj¹ca wyk³adnia ustaw..., s. 237.
Trybuna³ zwróci³ uwagê na ten fakt w postanowieniu z 2 padziernika 1991 (sygn.
akt W 6/92).
155 Zmianê swojej interpretacji Trybuna³ dopuci³ ze wzglêdu na zmianê kontekstu,
w którym pierwotnie ustalona zosta³a treæ danego przepisu (por. uchwa³ê z 7 marca 1995,
sygn. akt W 9/94).
154
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b¹d nielegalnoæ, na obowi¹zuj¹ce prawo by³ i jest bezsprzeczny. Hans
Kelsen w skonstruowanym przez siebie modelu kontroli konstytucyjnoci
prawa okrela³ trybuna³ jako tzw. negatywnego prawodawcê156.
Najwiêcej kontrowersji w nauce prawa wywo³a³y uchwa³y interpretacyjne i ich niedookrelony status. Trybuna³, by prawid³owo, zgodnie ze
swoimi funkcjami zinterpretowaæ dany przepis, musia³ siê czêsto odwo³ywaæ do tzw. wyk³adni twórczej, pozostaj¹cej w oderwaniu od woli historycznego prawodawcy, jêzykowych regu³ interpretacyjnych oraz jêzykowego znaczenia tekstu prawnego. W tych wypadkach granica pomiêdzy
egzegez¹ a normodawstwem ulega³a zatarciu. W doktrynie pojawia³y siê
g³osy, i¿ ustalenie legalnej wyk³adni prawa prowadzi do zmiany treci aktu
normatywnego, a co z tym idzie  taki rodzaj egzegezy zawiera elementy
prawotwórcze157. Równie¿ likwidacja luk konstrukcyjnych i aksjologicznych w drodze analogii iuris i ewentualnie zastosowania przes³anek ocennych mog³y mieæ charakter prawodawczy158. Ponadto czasami wyk³adniê
ustalano w taki sposób, i¿ trudno by³o wskazaæ regu³y interpretacyjne,
jakimi kierowa³ siê Trybuna³. Wówczas gdy s¹d konstytucyjny okrela³
jednoznaczn¹ wyk³adniê pojêæ ustawowych, która nadto by³a publikowana w Dzienniku Ustaw, takie jego ustalenia przypomina³y proces prawotwórczy okrelaj¹cy definicje legalne pojêæ159. Innym wskazywanym
w nauce przyk³adem prawotwórczej dzia³alnoci TK by³a konkretyzacja
klauzul generalnych zawartych w ustawach160. Tego rodzaju zabiegi ustalaj¹ce wyk³adniê przypomina³y dzia³ania organów wydaj¹cych akty wykonawcze do ustaw161.
Problematyka prawotwórczego charakteru dzia³alnoci TK ma bardzo z³o¿ony charakter. W przypadku funkcji kreacyjnej i interpretacyjnej
wiêkszoæ zagadnieñ i problemów, które wy³oni³y siê do roku 1997, zachowa³a swoj¹ aktualnoæ i zostanie omówiona w dalszej czêci niniejszej pracy.

156

Szerzej na ten temat w rozdziale VIII niniejszej pracy.
Por. Z. Tobor, Wyk³adnia prawa, [w:] J. Nowacki, Z. Tobor, dz. cyt., s. 94.
158 Z. Ziembiñski, Tworzenie a stanowienie i stosowanie prawa, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1993, nr 4, s. 4647.
159 Por. P. Tuleja, Charakter powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni prawa..., s. 89.
160 Por. uchwa³ê z 2 czerwca 1993 (sygn. akt W 17/92).
161 Por. P. Tuleja, Charakter powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni prawa..., s. 90;
S. W³odyka, Wi¹¿¹ca wyk³adnia s¹dowa, Warszawa 1971; ten¿e, Funkcje S¹du Najwy¿szego, Kraków 1965.
157
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Rozdział III

Funkcja ochronna w aspekcie
przedmiotowym
Mechanizmy stanowienia prawa w Polsce zosta³y skonstruowane w oparciu o tzw. koncepcjê racjonalnego prawodawcy. U jej podstawy leg³o za³o¿enie, i¿ organy pañstwa s¹ w swym dzia³aniu zoptymalizowane ze wzglêdu na posiadan¹ wiedzê jêzykow¹ i merytoryczn¹, znaj¹ zasady tworzenia
i stosowania prawa oraz dysponuj¹ uporz¹dkowanym i rozwiniêtym systemem wartoci, a prawo przez nie tworzone jest wolne od luk i kolizji
norm1. W rzeczywistoci powy¿sze twierdzenie jest kontrfaktyczne, chocia¿ niezbêdne dla podmiotów stosuj¹cych prawo, gdy¿ wymusza na nich
przyjêcie tych samych za³o¿eñ, wartoci, zasad, regu³ interpretacyjnych,
którymi hipotetycznie pos³u¿y³ siê racjonalny prawodawca, redaguj¹c akt
normatywny. Ustrojodawca, maj¹c wiadomoæ, i¿ prawo w pañstwie nie
zawsze jest stanowione w oparciu o zasadê racjonalizmu prawodawczego,
powo³a³ Trybuna³ Konstytucyjny i nada³ mu uprawnienia, które umo¿liwiaj¹ derogowanie z systemu wadliwych norm (przepisów). Koncepcja racjonalnego ustawodawcy pos³u¿y³a równie¿ do sformu³owania zasady domniemania konstytucyjnoci ustaw, któr¹ TK pos³uguje siê w swojej
judykaturze. Jego rola nabra³a szczególnego znaczenia w wietle braku
zinstytucjonalizowanej odpowiedzialnoci za ustanowienie przepisu prawnego naruszaj¹cego normê hierarchicznie wy¿sz¹2, a jedyn¹ sankcj¹, jaka
grozi za takie dzia³anie, jest uchylenie bezprawnego aktu3.
1 Szerzej na ten temat: A. £opatka, Prawoznawstwo, Warszawa 2000, s. 177 i n.;
L. Morawski, Wstêp do prawoznawstwa, Toruñ 2001, s. 115 i n.; A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiñski, Zarys teorii pañstwa i prawa, Warszawa 1994, s. 171176, 192204;
S. Wronkowska, Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Poznañ 1982; M. Zieliñski, S. Wronkowska, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993.
2 W doktrynie zwraca siê uwagê na mo¿liwoæ hipotetycznego wdro¿enia mechanizmów odpowiedzialnoci konstytucyjnej przed Trybuna³em Stanu w przypadku ustanowienia przez Prezydenta przepisu sprzecznego z Konstytucj¹. Por. B. Banaszak, Uwagi o zmianie konstytucji, Przegl¹d Sejmowy 1995, nr 2(10), s. 14.
3 Osoba, która dozna³a szkody wskutek ustanowienia wadliwej regulacji, ma ewentualnie prawo do ¿¹dania jej naprawienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego (por. w szczególnoci art. 4171 i n.).
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Funkcja ochronna w aspekcie przedmiotowym jest realizowana przede
wszystkim poprzez eliminowanie z systemu prawnego kolizji w p³aszczynie pionowej oraz poprzez zapobieganie powstawaniu luk. Zjawiska te stanowi¹ najpowa¿niejsze dysfunkcje, jakie wystêpuj¹ w prawie, albowiem
naruszaj¹ jego dwie podstawowe zasady: niesprzecznoci i zupe³noci4.
Kontrola konstytucyjnoci jest logicznym nastêpstwem zgodnoci ca³ego
hierarchicznie zbudowanego systemu prawa, a jej celem  zabezpieczenie
prymatu Konstytucji, realizacja jej wartoci, zasad i norm, a tak¿e zapewnienie prawid³owoci procesu prawotwórczego oraz procesu podejmowania decyzji pañstwowych5.
Orzecznictwo TK gwarantuje jednoæ i spójnoæ aksjologiczn¹ systemu prawa, w którym akty normatywne realizuj¹, a przynajmniej uwzglêdniaj¹ wartoci zawarte w ustawie zasadniczej6. Prowadzi zatem do eliminacji podstawowych dysfunkcji, do prokonstytucyjnego zorientowania
systemu prawa (harmonizuje i uzgadnia akty normatywny z wartociami
konstytucyjnymi), integracji porz¹dku prawnego (realizuje zasadê spójnoci i niesprzecznoci) oraz do zwiêkszenia czytelnoci i przejrzystoci
systemu (klaryfikuje system).

1. Wyroki negatoryjne o prostych skutkach
Funkcja ochronna w aspekcie przedmiotowym realizowana jest przez Trybuna³ przede wszystkim w ramach abstrakcyjnej kontroli nastêpczej, tj.
w procedurze badania obowi¹zuj¹cych aktów prawnych w oderwaniu od
konkretnych stanów faktycznych zwi¹zanych z indywidualnymi sprawami. W tym trybie Trybuna³ orzeka w przedmiocie zgodnoci ustaw i umów
miêdzynarodowych z Konstytucj¹; zgodnoci ustaw z ratyfikowanymi
umowami miêdzynarodowymi, których ratyfikacja wymaga³a uprzedniej
zgody wyra¿onej w ustawie; zgodnoci przepisów prawa wydawanych przez
centralne organy pañstwowe z Konstytucj¹, ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi i ustawami (por. art. 188 pkt 13 Konstytucji oraz art. 2
ust. 1 pkt 13 ustawy o TK z 1997)7.
4 Szerzej na temat ww. zasad patrz. P. Winczorek, T. Stawecki, Wstêp do prawoznawstwa, Warszawa 1999, s. 85-95.
5 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. 161; K. Wojtyczek, Trybuna³ Konstytucyjny w europejskim systemie konstytucyjnym, Przegl¹d Sejmowy 2009, nr 4(93), s. 177.
6 Por. W. Sokolewicz, Status prawny Sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga
XX-lecia orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, pod red. M. Zubika, Warszawa 2006, s. 160.
7 O pozosta³ych formach kontroli nastêpczej oraz o kontroli prewencyjnej patrz w dalszej czêci niniejszego rozdzia³u.
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Po wejciu w ¿ycie Konstytucji z 1997 r. kompetencje Trybuna³u uleg³y rozszerzeniu. Przedmiotem badania zgodnoci z ustaw¹ zasadnicz¹
mog¹ byæ umowy miêdzynarodowe, co stanowi wa¿ne novum w polskim
prawie ustrojowym8. Obecne rozwi¹zania dopuszczaj¹ poddanie kontroli
wszystkich rodzajów traktatów, niezale¿nie od formy ich zawarcia9. Przed
wejciem w ¿ycie obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy zasadniczej akty te pozostawa³y poza kognicj¹ Trybuna³u. Aktualnie wnioski o zbadanie zgodnoci umowy miêdzynarodowej z ustaw¹ zasadnicz¹ nie s¹ czêstym zjawiskiem, jednak¿e siê zdarzaj¹10. Przed rokiem 1997 dopuszczalna by³a
kontrola porednia umów miêdzynarodowych poprzez badanie konstytucyjnoci ustaw wyra¿aj¹cych zgodê na ratyfikacjê11. W nowym stanie prawnym usuniêto tak¿e temporalne ograniczenia kontroli legalnoci prawa
i obecnie Trybuna³ mo¿e badaæ konstytucyjnoæ obowi¹zuj¹cych aktów
normatywnych niezale¿nie od tego, kiedy zosta³y uchwalone (por. art. 37
ust. 1 ustawy o TK z 1985) oraz niezale¿nie od tego, czy obowi¹zuj¹ d³u¿ej
ni¿ 5 lat (por. art. 24 ustawy o TK z 1985). Od 17 padziernika 1999 r.
Sejm nie mo¿e odrzuciæ orzeczeñ TK o niezgodnoci ustaw z Konstytucj¹
(por. art. 239 ust. 1 Konstytucji), co ma istotne znaczenie dla autorytetu
i skutecznoci rozstrzygniêæ Trybuna³u. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w praktyce
instytucja ta nie odegra³a znacz¹cej roli, jednak¿e bardzo os³abia³a funkcje TK. Wskazane zmiany powa¿nie wzmocni³y pozycjê ustrojow¹ Trybuna³u i istotnie uniezale¿ni³y organ ten od w³adzy ustawodawczej, która
ostatecznie utraci³a kontrolê nad jego dzia³alnoci¹ judykacyjn¹.
Poza ogóln¹ kognicj¹ TK pozostawiono, podobnie jak w poprzednim
stanie prawnym, akty prawa miejscowego  niezale¿nie od tego, czy zosta³y one ustanowione przez jednostki rz¹dowe, czy samorz¹dowe12. W tym
przedmiocie w³aciwe s¹ s¹dy administracyjne (por. art. 184 zd. 2 Konstytucji). Nadto ka¿dy s¹d mo¿e odmówiæ zastosowania aktu prawa miejsco8 Poza Rzeczpospolit¹ Polsk¹ w pañstwach Europy rodkowo-Wschodniej uprawnienie do represyjnej kontroli umów miêdzynarodowych przys³uguje jeszcze s¹dom konstytucyjnym na Bia³orusi i Ukrainie. Szerzej: M. Ludwikowska, S¹downictwo konstytucyjne
w Europie rodkowo-Wschodniej, Toruñ 2002, s. 169.
9 Kontroli bêd¹ podlegaæ zarówno ratyfikowane umowy miêdzynarodowe wymagaj¹ce i niewymagaj¹ce zgody Sejmu wyra¿onej w drodze ustawy na ratyfikacjê, jak i inne umowy miêdzynarodowe.
10 Por. sprawy o sygnaturach: K 18/04 (dotyczy³a tzw. traktatu akcesyjnego i zakoñczy³a
siê wyrokiem z dnia 11 maja 2005) oraz K 54/05 (dotyczy³a definicji pojêcia produkty pochodz¹ce i metod wspó³pracy administracyjnej, zakoñczy³a siê wyrokiem z 18 grudnia 2007).
11 Por. uchwa³ê TK z 30 listopada 1994 (sygn. akt W 10/94).
12 W pañstwach by³ego bloku wschodniego kompetencjê kontroli aktów prawa miejscowego posiada jedynie s³owacki S¹d Konstytucyjny (por. art. 125 pkt c Konstytucji Republiki S³owackiej z dnia 1 wrzenia 1992).
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wego, je¿eli uzna, i¿ jest on niezgodny z przepisami wy¿szego rzêdu13.
Konstytucja i ustawa o TK nie przewiduj¹ równie¿ orzekania przez Trybuna³ o zgodnoci z ustaw¹ zasadnicz¹ aktów wspólnotowego prawa wtórnego14. Nie s¹ one umowami miêdzynarodowymi, ale prawem stanowionym przez organizacjê miêdzynarodow¹ (por. art. 91 ust. 3 Konstytucji).
Prawo wtórne nale¿y do innego porz¹dku prawnego ni¿ prawo krajowe
i prawo miêdzynarodowe i nie mieci siê w kompetencji TK, o której mowa
w art. 188 pkt 1 Konstytucji15. W Unii Europejskiej ukszta³towa³a siê
zasada, która dopuszcza rozstrzyganie kolizji pomiêdzy acquis communautaire a prawem wewnêtrznym pañstwa cz³onkowskiego przez powszechne s¹dy krajowe.
Zgodnie z art. 42 ustawy o TK z 1997 kontrola ma charakter trójaspektowy i Trybuna³ bada akt normatywny pod wzglêdem materialnym,
kompetencyjnym i proceduralnym. Kontrola materialna polega na badaniu treciowej zgodnoci normy ni¿szego rzêdu z norm¹ wy¿szego rzêdu,
kontrola kompetencyjna  na stwierdzeniu, czy organ prawodawczy mia³
kompetencje do ustanowienia aktu, kontrola proceduralna  na badaniu
trybu wymaganego przepisami prawa do wydania aktu16. Wadliwoæ aktu
prawnego w którym z powy¿szych aspektów prowadzi do wydania orzeczenia negatoryjnego, skutkiem czego zostanie on derogowany z systemu
prawa. Wyroki TK o niezgodnoci z ustaw¹ zasadnicz¹ maj¹ obecnie moc
powszechnie obowi¹zuj¹c¹, s¹ ostateczne i co do zasady wchodz¹ w ¿ycie z
dniem og³oszenia we w³aciwym organie urzêdowym, w którym wadliwy
akt by³ opublikowany, a je¿eli nie by³ og³oszony  w Dzienniku Urzêdowym RP Monitor Polski.
13 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999, s. 26. Por. równie¿ wyroki NSA z 16 stycznia 2006
(sygn. akt I OPS 4/05) oraz 22 lutego 2006 (sygn. akt I FSK 1074/05).
14 W tym przedmiocie wyj¹tek stanowi¹ sprawy zainicjowane skargami konstytucyjnymi. Trybuna³ uzna³ bowiem, i¿ w trybie skargi dopuszczalne jest zaskar¿enie aktów normatywnych prawa pochodnego (wtórnego) Unii Europejskiej (por. wyrok TK z 16 listopada
2011, sygn. akt SK 45/09). Szerzej na ten temat: M. Zubik, Akt normatywny jako przedmiot kontroli Trybuna³u Konstytucyjnego, Gdañskie Studia Prawnicze 2014, t. XXXI,
s. 731 i n.
15 Por. K. Dzia³ocha, Komentarz do art. 91 Konstytucji, [w:] K. Dzia³ocha, L. Garlicki,
P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciñski, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
Warszawa 19992005, s. 8.
16 Szerzej na ten temat patrz: Z. Czeszejko-Sochacki, Trójaspektowa kontrola konstytucyjnoci w ujêciu art. 42 ustawy o TK z 1997 r., [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy
pañstwa. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Natalii Gajl, pod red. T. Dêbowskiej-Romanowskiej i A. Jankiewicza, Warszawa 1999, s. 253 i n. oraz Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki
J. Trzciñski, Komentarz..., s. 138 i n.
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Kontrola ³¹czy siê z ochron¹ nadrzêdnoci norm o ró¿nej randze, mo¿na wiêc mówiæ o ochronie norm na poziomie konstytucyjnym, na poziomie
ratyfikowanych umów miêdzynarodowych i na poziomie ustawowym17.
Najwa¿niejsza, z punktu widzenia systemu, jest kontrola dokonywana
w oparciu o normy konstytucyjne, gdy¿ to one odgrywaj¹ najistotniejsz¹
rolê w kszta³towaniu ustroju prawnego, spo³ecznego i gospodarczego pañstwa. Normy te posiadaj¹ najwy¿sz¹ moc prawn¹ (art. 8 Konstytucji)
i wszystkie pozosta³e akty normatywne obowi¹zuj¹ce w RP musz¹ byæ
z nimi zgodne. Naruszenie przepisów ustawy zasadniczej zawsze godzi
w podstawowe za³o¿enia systemu prawnego i z regu³y bêdzie poci¹ga³o za
sob¹ najbardziej rozleg³e skutki o charakterze dysfunkcjonalnym, albowiem adresowane s¹ one do najszerszej grupy adresatów. Doktryna i judykatura przyjê³y zasadê bezsprzecznej supremacji Konstytucji, w zwi¹zku z czym podlega ona szczególnej ochronie.
Drug¹ p³aszczyznê abstrakcyjnej kontroli norm stanowi¹ umowy miêdzynarodowe ratyfikowane za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w drodze ustawy. Na tym szczeblu badaniu podlegaj¹ ustawy i akty ni¿szej rangi. Ustanowienie ratyfikowanych umów miêdzynarodowych jako wzorca kontroli
by³o równie¿ wa¿nym rozszerzeniem kognicji Trybuna³u i wiadczy o du¿ym zaufaniu ustrojodawcy do tego organu. Obecnie tego typu akty prawne stanowi¹ istotn¹ i czêsto powo³ywan¹ podstawê kontroli18. W przypadku, gdy kontrola dotyczy innych ni¿ ustawowe unormowañ prawnych, kr¹g
norm zawartych w umowach miêdzynarodowych, które mog¹ byæ przywo³ane w charakterze wzorców kontroli, powiêksza siê o wszystkie normy
17

Por. Z Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki J. Trzciñski, Komentarz..., s. 17.
Por. wyroki z: 4 maja 1998 (sygn. akt K 38/97), 19 maja 1998 (sygn. akt U 5/97),
21 grudnia 1998 (sygn. akt U 20/97), 25 lutego 1999 (sygn. akt K 23/98), 12 stycznia 2000
(sygn. akt P 11/98), 7 marca 2000 (sygn. akt K 26/98), 13 marca 2000 (sygn. akt K 1/99),
10 maja 2000 (sygn. akt K 21/99), 27 czerwca 2000 (sygn. akt K 20/99), 31 stycznia 2001
(sygn. akt P 4/99), 15 kwietnia 2002 (sygn. akt K 23/01), 9 lipca 2002 (sygn. akt P 4/01),
8 padziernika 2002 (sygn. akt K 36/00), 18 listopada 2002 (sygn. akt K 37/01), 17 grudnia
2002 (sygn. akt U 3/02), 28 stycznia 2003 (sygn. akt K 2/02), 18 lutego 2003 (sygn. akt K 24/02),
26 lutego 2003 (sygn. akt K 30/02), 26 lutego 2003 (sygn. akt K 1/01), 26 lutego 2003 (sygn.
akt K 1/01), 25 marca 2003 (sygn. akt U 10/01), 4 listopada 2003 (sygn. akt K 1/03),
3 grudnia 2003 (sygn. akt K 5/02), 20 kwietnia 2004 (sygn. akt K 45/02), 5 maja 2004 (sygn.
akt P 2/03), 31 stycznia 2005 (sygn. akt P 9/04), 7 marca 2005 (sygn. akt P 8/03), 18 maja
2005 (sygn. akt K 16/04), 12 czerwca 2006 (sygn. akt K 38/05), 18 lipca 2006 (sygn. akt U 5/04),
18 wrzenia 2006 (sygn. akt K 27/05), 26 wrzenia 2006 (sygn. akt K 1/06), 28 wrzenia 2006
(sygn. akt K 54/04), 3 listopada 2006 (sygn. akt K 31/06), 13 lutego 2007 (sygn. akt K 46/05),
20 lutego 2007 (sygn. akt P 1/06), 12 marca 2007 (sygn. akt K 35/05), 11 maja 2007 (sygn.
akt K 2/07), 19 grudnia 2007 (sygn. akt K 52/05), 21 lipca 2008 (sygn. akt P 49/06),
21 padziernika 2008 (sygn. akt P 2/08), 23 czerwca 2009 (sygn. akt K 54/07), 2 lipca 2009
(sygn. akt K 1/07), 18 listopada 2010 (sygn. akt K 19/06), 7 grudnia 2010 (sygn. akt P 11/09),
16 marca 2011 (sygn. akt K 35/08), 6 lipca 2011 (sygn. akt P 12/09).
18
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zawarte w ratyfikowanych (jakkolwiek) umowach miêdzynarodowych19.
Przyjête rozwi¹zania zapewniaj¹ przestrzeganie aktów prawa miêdzynarodowego, którymi zwi¹zane jest pañstwo polskie, a w efekcie realizuj¹
art. 9 Konstytucji, zobowi¹zuj¹cy Rzeczpospolit¹ do przestrzegania wi¹¿¹cego j¹ prawa miêdzynarodowego, co oznacza, ¿e wszystkie organy pañstwa winny respektowaæ jego postanowienia. Przepisy dotycz¹ce kontroli
zgodnoci prawa polskiego z umowami miêdzynarodowymi ustanawiaj¹
sankcjê za jego naruszenie.
Ustawy mog¹ byæ równie¿ wzorcem kontroli w stosunku do przepisów
prawa wydawanych przez centralne organy pañstwowe. To trzecia p³aszczyzna kontroli aktów normatywnych zawieraj¹cych normy prawne. Przez
przepisy prawa, o których mowa w art. 188 pkt 3 Konstytucji, nale¿y rozumieæ ka¿dy przepis aktu prawnego wydany przez centralny organ niezale¿nie od tego, czy jest to organ w³adzy wykonawczej, prawodawczej, czy
te¿ innej, a tak¿e niezale¿nie od tego, czy jest on ród³em prawa powszechnie, czy te¿ wewnêtrznie obowi¹zuj¹cego20, je¿eli zawiera treæ normatywn¹, tj. ma charakter generalny i abstrakcyjny i statuuje wzorzec powinnego zachowania21. Obecnie w doktrynie prawa konstytucyjnego oraz
w judykaturze TK zarysowuje siê stanowisko zgodne z liniami orzeczniczymi s¹dów konstytucyjnych w innych pañstwach. Mówi ono, i¿ niezgodnoæ aktu podustawowego z ustaw¹ to równoczenie naruszenie ustawy
zasadniczej. Innymi s³owy  przyjêto, i¿ system prawa w swoisty sposób
jest wartoci¹ konstytucyjn¹ i ka¿da zaistnia³a w nim kolizja godzi w podstawowe za³o¿enia ustrojowe.
Na marginesie nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ doktryna oraz orzecznictwo22 dopuszczaj¹ mo¿liwoæ badania konstytucyjnoci aktów podustawowych przez organy stosuj¹ce prawo. Praktyka ta wywodzi siê z dwudziestolecia miêdzywojennego i polega na tym, i¿ s¹d mo¿e odmówiæ
zastosowania np. rozporz¹dzenia, je¿eli jest ono sprzeczne z aktem o wy19 M. Grzybowski, Prawo miêdzynarodowe i wspólnotowe jako wzorzec i przedmiot kontroli norm, [w:] Ksiêga XX-lecia orzecznictwa..., s. 334.
20 Szerzej na temat kontroli róde³ prawa wewnêtrznie obowi¹zuj¹cego: G. Wierczyñski, Akty wewnêtrznie obowi¹zuj¹ce jako przedmiot abstrakcyjnej kontroli Trybuna³u Konstytucyjnego Gdañskie Studia Prawnicze 2014, t. XXXI, s. 705 i n.
21 Por. np. uzasadnianie wyroku z 21 czerwca 1999 (sygn. akt U 5/98).
22 Por. np. wyrok SN z 27 czerwca 1957 (sygn. akt 3CR 702/56), uchwa³ê SN
z 12 padziernika 1995 (sygn. akt III AZP 20/95), uchwa³ê sk³adu siedmiu sêdziów SN z 24
lutego 2011 (sygn. akt I PZP 6/10) wraz z glos¹ autorstwa M. D¹browskiego (Przegl¹d
Sejmowy 2012, nr 3, s. 233 i n.), wyrok NSA z 8 czerwca 1992 (sygn. akt III SA 241/92),
wyrok NSA z 24 padziernika 2000 (sygn. akt V SA 613/00), wyrok NSA z 16 stycznia 2006
(sygn. akt I OPS 4/05), wyrok NSA z 22 lutego 2006 (sygn. akt I FSK 1074/05), wyrok TK
z 5 stycznia 1998 (sygn. akt P 2/97).

109

¿szej mocy prawnej. Uprawnienie to ma ród³o w konstytucyjnym sformu³owaniu, i¿ sêdziowie podlegaj¹ Konstytucji i ustawom, co prowadzi do
wniosku, i¿ nie s¹ oni bezwzglêdnie zwi¹zani aktami podustawowymi (art.
178 Konstytucji). Podstaw¹ odmowy zastosowania aktu wykonawczego jest
regu³a kolizyjna porz¹dku treciowego  lex superior derogat legi inferiori.
Badanie hierarchicznej zgodnoci przepisów prawa to podstawowe
zadanie Trybuna³u i w ramach tej kompetencji TK realizuje wiêkszoæ
swoich funkcji. Kontrola ³¹czy siê z ochron¹ nadrzêdnoci norm i tym samym prowadzi do zabezpieczenia zasady hierarchicznej budowy systemu
prawa oraz wynikaj¹cej z niej regu³y niesprzecznoci norm. Wyroki negatoryjne, czyli takie, które stwierdzaj¹ niezgodnoæ aktu prawnego z przepisami wy¿szego rzêdu, s¹ jedynymi orzeczeniami TK, których bezporednie skutki w postaci utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego
wyartyku³owano wprost w ustawie zasadniczej (por. art. 190 ust. 3 zd. 1).
Obecnie prawo nie dywersyfikuje konsekwencji prawnych wyroków negatywnych w zale¿noci od rodzaju aktu prawnego, który okaza³ siê niekonstytucyjny, tak jak mia³o to miejsce w poprzednim stanie prawnym. Ka¿de
takie orzeczenie bêdzie prowadzi³o do utraty mocy obowi¹zuj¹cej wadliwego przepisu niezale¿nie od tego, czy jest to ustawa, czy inny akt normatywny23.
Zasadniczym celem kontroli jest ochrona Konstytucji, czyli urzeczywistnienie jej norm, zasad i wartoci. Podstawowym rodkiem s³u¿¹cym
do realizacji wskazanych za³o¿eñ s¹ wyroki negatoryjne. Orzeczenie TK
o niezgodnoci z Konstytucj¹ aktu normatywnego lub jego czêci powoduje bezwzglêdne, bezwarunkowe i bezporednie zniesienie (kasacjê) przepisów (norm) w nim wskazanych24. Od momentu og³oszenia orzeczenia (publikacji w odpowiednim dzienniku urzêdowym) wadliwy przepis prawa
przestaje obowi¹zywaæ i jego dyspozycja nie wi¹¿e adresatów, nie jest ju¿
regu³¹ powinnego zachowania, a on sam elementem systemu prawa. Ze
wzglêdu na moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ wszystkie organy (erga omnes)
stosuj¹ce prawo maj¹ obowi¹zek zastosowania siê do treci orzeczenia25.
Negatoryjny wyrok TK s³u¿y bezwarunkowemu usuniêciu z systemu prawa wadliwego przepisu w celu przywrócenia spójnoci systemu prawa
i powoduje powstanie nowego stanu normatywnego od chwili og³oszenia
23 Wyj¹tek stanowi tutaj przepis art. 190 ust. 3, który wprowadza ró¿ne okresy odroczenia wejcia w ¿ycie dla wyroków dotycz¹cych niezgodnoci z Konstytucj¹ przepisów ustaw
i dla innych aktów normatywnych.
24 Por. postanowienie interpretacyjne z 21 marca 2000 (sygn. akt K 4/99).
25 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, Skutki prawne orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego
o niekonstytucyjnoci aktu normatywnego, Przegl¹d Sejmowy 1996, nr 3, s. 19.
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wyroku, w efekcie wadliwy przepis przestaje byæ podstaw¹ orzeczeñ organów stosuj¹cych prawo.
W przypadku wyroku negatoryjnego o prostej formule sentencji s¹d
konstytucyjny dzia³a jako tzw. negatywny ustawodawca. Skutki takiego
orzeczenia s¹ zbli¿one do konsekwencji uchylenia przez prawodawcê ustanowionego przez siebie aktu normatywnego. Jednak¿e stwierdzenie
w wyroku niekonstytucyjnoci aktu prawnego ró¿ni siê od prostego uchylenia przepisu przez prawodawcê. Po pierwsze, eliminacja przepisu z systemu prawnego w wyniku wyroku TK nastêpuje ze szczególnego powodu,
jakim jest niekonstytucyjnoæ przepisu  a wiêc jego wadliwoæ, naruszenie standardów prawnych zawsze hierarchicznie wy¿szych ni¿ kontrolowany przepis. Jest on wiêc uchylany nie dlatego, ¿e zmieni³a siê sytuacja,
¿e wyst¹pi³y okrelone powody merytoryczne, ale dlatego, ¿e ju¿ wczeniej
nie odpowiada³ okrelonym wymaganiom konstytucyjnym. Jest to wiêc
zawsze eliminacja z systemu swego rodzaju normatywnej patologii, która
w ogóle nie powinna w systemie prawnym zaistnieæ26. Po drugie, wskutek wyroku stwierdzaj¹cego niezgodnoæ przepisu z ustaw¹ zasadnicz¹
przepis ten nie mo¿e byæ zastosowany do stanów faktycznych sprzed orzeczenia, co by³oby mo¿liwe w przypadku jego uchylenia przez prawodawcê,
albowiem jest on usuwany definitywnie z systemu prawa. Po trzecie, wyrok o niezgodnoci z Konstytucj¹, umow¹ miêdzynarodow¹ lub z ustaw¹
aktu normatywnego, na podstawie którego zosta³o wydane prawomocne orzeczenie s¹dowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygniêcie
w innych sprawach, stanowi podstawê do wznowienia postêpowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygniêcia (por. art. 190 ust. 4 Konstytucji).
Podsumowuj¹c, prosty wyrok negatoryjny prowadzi do usuniêcia kolizji norm z systemu prawa poprzez derogacjê niekonstytucyjnego przepisu
i tym samym przyczynia siê do realizacji zasady hierarchicznej zgodnoci
norm i ochrony systemu prawa przed dysfunkcjonalnymi zjawiskami, które naruszaj¹ jego koherencjê.
Pewien problem pojawia siê przy ocenie skutków wyroku stwierdzaj¹cego niekonstytucyjnoæ obowi¹zuj¹cej pañstwo polskie umowy miêdzynarodowej. Trybuna³ orzeka³ ju¿ w takim przedmiocie27, jednak¿e do tej
pory nie wyda³ orzeczenia negatoryjnego. Jak wskazano wy¿ej, orzeczenie
o niekonstytucyjnoci przepisu prawnego skutkuje jego uchyleniem. Zgod26

2002.

Por. M. Safjan, Zasiêg czasowy obowi¹zywania orzeczeñ, Rzeczpospolita z 28 stycznia

27 Por. wyrok z 11 maja 2005 (sygn. K 18/04). Szerzej na ten temat patrz: D. Lis-Staranowicz i M. Dobrowolski, Podstawowe zasady ustroju Rzeczpospolitej Polskiej w orzeczeniach Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy 2007, nr 1(78), s. 9 i n.
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nie z pogl¹dami przyjêtymi w doktrynie wyrok stwierdzaj¹cy niezgodnoæ
wi¹¿¹cej Rzeczpospolit¹ umowy miêdzynarodowej nie rodzi bezporednio
skutku wskazanego w art. 190 ust. 3 zd. 1 Konstytucji i nie powoduje
utraty mocy obowi¹zuj¹cej wadliwej normy zawartej w umowie28. Orzeczenie takie wywo³a konsekwencje jedynie w prawie wewnêtrznym, nie
wp³ynie natomiast na wa¿noæ umowy w prawie miêdzynarodowym29.
Powstanie wówczas swoista fikcja prawna, jako ¿e na terytorium pañstwa
polskiego wadliwy przepis nie bêdzie wywo³ywa³ skutków prawnych i organy stosuj¹ce prawo bêd¹ zobowi¹zane odmawiaæ jego zastosowania,
a bezporedni adresaci nie bêd¹ nim zwi¹zani jako normatywnym wzorcem postêpowania. Mimo to formalnie przepis ten nadal bêdzie obowi¹zywa³ i nadal wi¹za³ pañstwo polskie w p³aszczynie stosunków miêdzynarodowych.
Za przedstawionym stanowiskiem przemawia kilka argumentów. Jednostronna odmowa stosowania konsensualnego aktu prawnego prowadzi
do naruszenia kluczowej w prawie miêdzynarodowym zasady pacta sunt
servanda. Regu³a ta znajduje swój wyraz w przepisie art. 9 Konstytucji,
który stanowi, i¿ Rzeczpospolita przestrzega wi¹¿¹cego j¹ prawa miêdzynarodowego. Nadto w prawie miêdzynarodowym niedopuszczalna jest
zmiana treci traktatu z pominiêciem procedur przewidzianych dla weryfikacji jego postanowieñ. Stwierdzenie niewa¿noci i nastêpnie odmowa
stosowania umowy prowadzi³yby do takiego skutku. Nie bez znaczenia
jest równie¿ treæ art. 27 Konwencji wiedeñskiej o prawie traktatów30.
Stanowi on, i¿ strona umowy miêdzynarodowej nie mo¿e powo³ywaæ siê
na postanowienia swojego prawa wewnêtrznego, w tym równie¿ na Konstytucjê, w celu usprawiedliwienia niewykonywania przez ni¹ traktatu.
Trybuna³ Konstytucyjny nie zaj¹³ jednoznacznego stanowiska w powy¿szej materii. Stwierdzi³ jedynie, i¿ przepisy (normy) Konstytucji jako
aktu nadrzêdnego i stanowi¹cego wyraz suwerennej woli narodu nie mog¹
utraciæ mocy obowi¹zuj¹cej b¹d ulec zmianie przez sam fakt powstania
nieusuwalnej sprzecznoci pomiêdzy okrelonymi przepisami (aktami
wspólnotowymi a Konstytucj¹). W takiej sytuacji suwerenny polski ustro28 Por. M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego i ich skutki,
Poznañ 2006, s. 148 [w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Jagielloñskiego]; M. Grzybowski,
Prawo miêdzynarodowe i wspólnotowe..., s. 342; M. Masternak-Kubiak, Przestrzeganie prawa miêdzynarodowego w wietle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2003, s. 292;
B. Szmulik, S¹downictwo konstytucyjne. Ochrona konstytucyjnoci prawa w Polsce, Lublin
2001, s. 98.
29 M. Masternak-Kubiak, dz. cyt., s. 292.
30 Konwencja wiedeñska o prawie traktatów sporz¹dzona w Wiedniu 23 maja 1969
(Dz. U. 1990, nr 74, poz. 439).
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jodawca konstytucyjny zachowuje prawo samodzielnego zadecydowania
o sposobie rozwi¹zania tej sprzecznoci, w tym równie¿ o celowoci ewentualnej zmiany samej Konstytucji31. Ostatecznie obowi¹zek i sposób usuniêcia kolizji bêdzie nale¿a³ do prawodawcy i on zdecyduje, czy renegocjowaæ, ewentualnie wypowiedzieæ zawart¹ umowê, czy mo¿e zmieniæ ustawê
zasadnicz¹32.
Orzeczenia negatywne, stwierdzaj¹ce niezgodnoæ z Konstytucj¹ umowy miêdzynarodowej, wydane w trybie kontroli nastêpczej nie w pe³ni
realizuj¹ funkcjê ochronn¹ w aspekcie przedmiotowym, albowiem akt normatywny dotkniêty wad¹ nie przestanie obowi¹zywaæ, wci¹¿ bêdzie elementem systemu prawa i wywo³a skutki w sferze stosunków miêdzynarodowych. W konsekwencji nie dojdzie do usuniêcia z systemu prawnego
kolizji norm. Orzeczenie takie bêdzie jedynie realizowaæ funkcjê ochronn¹
w znaczeniu podmiotowym, gdy¿ adresaci, do których skierowany by³ wadliwy przepis, nie bêd¹ zobowi¹zani do wykonania jego dyspozycji, a organy stosuj¹ce prawo nie bêd¹ mog³y przyj¹æ go za podstawê swoich orzeczeñ. Taki wyrok wywo³a obowi¹zek po stronie organu, który zawar³
wadliw¹ umowê, podjêcia negocjacji celem wypowiedzenia b¹d zmiany
jej treci. W tym zakresie takie orzeczenie bêdzie realizowa³o funkcjê sygnalizacyjn¹  stanowi³o asumpt do podjêcia dzia³añ przez prawodawcê.
Wyroki negatywne o prostych skutkach s¹ samowykonalne, uchylenie
wadliwego przepisu nastêpuje ex lege i co do zasady dla skutecznoci orzeczenia nie jest potrzebna ingerencja innego organu pañstwa. Do powstania skutków derogacyjnych niezbêdna jest jedynie publikacja we w³aciwym dzienniku urzêdowym. W efekcie uchylenia okrelonych przepisów
pewna materia, do tej pory regulowana, przestaje byæ takow¹33. Mo¿e to
prowadziæ do powstania luki w prawie o charakterze równie dysfunkcjonalnym jak wyeliminowana kolizja, a nawet naruszaæ wartoci konstytucyjne w stopniu dalej id¹cym ni¿ wadliwa, niekonstytucyjna regulacja.
Tego typu orzeczenie, likwiduj¹c jedno niekorzystne zjawisko wystêpuj¹ce w systemie prawa, prowadzi do powstania innego. S¹d konstytucyjny
ma wiadomoæ, i¿ niektóre jego orzeczenia mog¹ wywo³aæ tego typu skutki. W uzasadnieniu wyroku z 18 grudnia 2002 stwierdzi³, i¿ uchylenie
31

54/05).

Por. wyroki z 11 maja 2005 (sygn. akt K 18/04) oraz 18 grudnia 2007 (sygn. akt SK

32 Na takie skutki orzeczenia TK zwróci³ uwagê pose³ Jerzy Ciemieniowski 5 wrzenia
1995 podczas obrad Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego dotycz¹cych treci
art. 188 Konstytucji (wówczas by³ to art. 169). Zob. Biuletyn KKZN nr 1848/II, [online]
<www.sejm.gov.pl>.
33 Por. M. Granat, S¹dowa kontrola konstytucyjnoci prawa w pañstwach Europy rodkowej i Wschodniej, Warszawa 2003, s. 241.
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wskazanych regulacji jako niekonstytucyjnych musia³oby pog³êbiaæ wystêpuj¹ce nierównoci wród pracowników publicznej s³u¿by zdrowia.
Przede wszystkim jednak naruszeniu podlega³aby w takiej sytuacji zasada
ochrony zaufania do pañstwa i stanowionego przezeñ prawa34. W cytowanym wyroku Trybuna³ powstrzyma³ siê do stwierdzenia niekonstytucyjnoci
wadliwych przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym
systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych ustaw35, gdy¿ uzna³, i¿ prowadzi³oby to
do powstania luki w prawie i naruszy³o zasadê zaufania obywateli do pañstwa, tudzie¿ stanowionego przezeñ prawa. S¹d konstytucyjny nie we
wszystkich sprawach jest tak wyrozumia³y dla ustawodawcy i czêsto, maj¹c
wiadomoæ, i¿ wyrok negatoryjny doprowadzi do powstania luki w prawie, stwierdza niezgodnoæ z Konstytucj¹ badanych regulacji36. Zapobie¿eniu powstawaniu luk wskutek uchylenia niekonstytucyjnej regulacji maj¹
s³u¿yæ wyroki z tzw. klauzul¹ odraczaj¹c¹, w sentencji których TK wskazuje póniejsz¹ datê utraty mocy przez wadliwy przepis ni¿ termin publikacji wyroku. Tego typu wyroki zobowi¹zuj¹ prawodawcê do podjêcia dzia³añ ustawodawczych zmierzaj¹cych do likwidacji luki i realizuj¹ obok
funkcji ochronnej funkcjê sygnalizacyjn¹.
Uchylenie nielegalnego przepisu najczêciej jest równoznaczne z wyeliminowaniem kolizji i przywróceniem równowagi w systemie. Stanowi
wiêc postêp w realizacji norm i wartoci konstytucyjnych. G. Brunner s³usznie zauwa¿a, ¿e luka w prawie nie jest nieuchronnym skutkiem uchylenia ex nunc, w konkretnej sytuacji mo¿e ona wyst¹piæ lub nie wyst¹piæ37 .
W tym pierwszym przypadku wyrok TK stwierdzaj¹cy niezgodnoæ przepisu ustawy z przepisem Konstytucji otwiera drogê do zastosowania zamiast wadliwego przepisu zawartego w ustawie  przepisu Konstytucji38 .
34

Por. wyrok z 18 marca 2002 (sygn. akt K 43/01).
Dz. U. 1995, nr 1, poz. 2 ze zm.
36 Por. np. wyrok z 3 czerwca 1998 (sygn. akt K 34/97), w którym TK stwierdzi³ niekonstytucyjnoæ art. 7 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o zwi¹zkach zawodowych oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 82, poz. 518) i w uzasadnieniu
wskaza³, i¿ niezbêdne jest podjêcie przez ustawodawcê dzia³añ prawodawczych, których
celem bêdzie usuniêcie powsta³ej luki.
37 G. Brunner, Sind verfassungswidrige Gesetze nichtig oder vernichtbar? Anmerkungen zur bevorstehenden Reform des polnischen Verfassungsgerichtshofsgesetzes, [w:] Studia
nad prawem konstytucyjnym, pod red. J. Trzciñskiego i B. Banaszaka, Wroc³aw 1997, s. 45,
cyt. za: Z. Czeszejko-Sochacki, Wznowienie postêpowania jako skutek poredni orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 2000, z. 2, s. 22.
38 Por. K. Dzia³ocha, Bezporednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa),
[w:] Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod. red. tego¿, Warszawa 2005, s. 38.
35
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Luka w prawie równie¿ nie powstanie w sytuacji, gdy Trybuna³ uchyli
przepis o charakterze lex specjalis  wówczas zastosowanie bêdzie mia³
przepis ogólny (lex generalis)39. Polski s¹d konstytucyjny nie ma obowi¹zku uchylania ca³ego aktu normatywnego, którego czêci¹ s¹ niekonstytucyjne przepisy, co równie¿ przyczynia siê do znacznego ograniczenia negatywnych skutków wyroku negatoryjnego. Trybuna³ uchyla tylko te przepisy,
które dotkniête s¹ wad¹, pozosta³a czêæ aktu nie ulega zmianie i pozostaje czêci¹ systemu prawa. Zgodnie z art. 69 ustawy o TK orzeczenie
mo¿e odnosiæ siê do ca³ego aktu normatywnego albo do poszczególnych
jego przepisów.
Wraz z og³oszeniem wyroku negatoryjnego upada domniemanie konstytucyjnoci kontrolowanego przepisu. Przez pozbawienie przepisu ustawowego mocy obowi¹zuj¹cej wskutek orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego o jego niezgodnoci z Konstytucj¹ domniemanie to zostaje wzruszone,
i to niejako ex tunc [od momentu jego ustanowienia  M.D.]40. Wskazana
konsekwencja w zasadniczym stopniu nie oddzia³uje ani na system prawny, ani na stosunki faktyczne i prawne powsta³e jako konsekwencje obowi¹zywania wadliwej regulacji i nie urzeczywistnia funkcji ochronnej TK.
Mo¿e byæ natomiast argumentem dla odmowy zastosowania uchylonych
przepisów w stosunku do faktów, które mia³y miejsce przed dniem og³oszenia orzeczenia. Od zasady wstecznego obalenia domniemania konstytucyjnoci mo¿na wskazaæ wyj¹tki w wyrokach, jakie zapad³y w sprawach,
w których Trybuna³ stwierdzi³ wadliwoci przepisu ustanowionego przed
wejciem w ¿ycie Konstytucji. Je¿eli takie unormowanie by³o zgodne
z postanowieniami wczeniej obowi¹zuj¹cej ustawy zasadniczej, to wówczas domniemanie mo¿e zostaæ obalone tylko do czasu wejcia w ¿ycie
regulacji bêd¹cej podstaw¹ kontroli41. Podobna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy Trybuna³ stwierdzi niekonstytucyjnoæ aktu prawnego w okrelonym czasowo zakresie jego obowi¹zywania. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ orzeczenia, w których za podstawê rozstrzygniêcia przyjêto zasadê lex
retro non agit, wynikaj¹c¹ z art. 2 Konstytucji42. Naruszenie zasady niedzia³ania prawa wstecz nie powoduje obalenia domniemania konstytucyjnoci w ogóle, lecz jedynie w pewnym okresie jego obowi¹zywania43. Nie39

Por. wyrok TK z 4 grudnia 2001 (sygn. akt SK 18/00).
Por. uzasadnienie orzeczenia TK z 9 stycznia 1996 (sygn. akt K 18/95).
41 Por. np. wyroki z 4 grudnia 2001 (sygn. akt SK 18/00) oraz 23 wrzenia 2003 (sygn.
akt K 20/02).
42 Por. orzeczenie z 29 stycznia 1992 (sygn. akt K 15/92) oraz wyroki z 17 grudnia 1997
(sygn. akt K 22/96), 5 stycznia 1998 (sygn. akt P 2/97) i 30 marca 1999 (sygn. akt K 5/98).
43 Por. M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 71.
40
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które wyroki aplikacyjne  te, które stwierdzaj¹ niekonstytucyjnoæ przepisu od momentu ich wydania  nie bêd¹ powodowa³y uchylenia domniemania konstytucyjnoci ze skutkiem ex tunc44. Równie¿ orzeczenia, w których TK stwierdzi, i¿ sam przepis jêzykowo nie jest wadliwy, jednak¿e
utrwalona na jego podstawie praktyka orzecznicza organów stosuj¹cych
prawo jest niekonstytucyjna45, nie bêd¹ powodowa³y obalenia domniemania konstytucyjnoci od momentu uchwalenia przepisu stanowi¹cego
przedmiot kontroli. Takie domniemanie mo¿e zostaæ zakwestionowane
dopiero od momentu, kiedy bêdzie mo¿na stwierdziæ, i¿ dana niekonstytucyjna praktyka (wyk³adnia przepisu) siê utar³a i wesz³a do powszechnego
u¿ytku.
Wyrok stwierdzaj¹cy niewa¿noæ przepisu wywo³a jeszcze jeden istotny skutek, który urzeczywistnia funkcjê ochronn¹ zarówno w znaczeniu
przedmiotowym, jak i podmiotowym. W nastêpstwie wyroku negatoryjnego powstanie skierowany do prawodawcy zakaz wydania przepisu o identycznej treci. Zakaz ten trwa tak d³ugo, jak d³ugo nie ulegnie zmianie
regulacja prawna, która stanowi³a wzorzec kontroli przepisu. Nastêpstwo
to nie wynika explicite z ¿adnej normy prawnej, jednak¿e jest oczywist¹
konsekwencj¹ obowi¹zywania zasady racjonalnego prawodawcy, wynika
z samej istoty badania konstytucyjnoci prawa i ostatecznoci orzeczeñ.
Gdyby dopuciæ uprawnienie prawodawcy do ponownego ustanowienia
wadliwego przepisu, zezwala³oby mu to na prze³amanie orzeczenia TK
i dezawuowa³oby jego skutki prawne, co nie jest dopuszczalne w wietle
zasad demokratycznego pañstwa prawa, pewnoci prawa, zaufania obywateli do pañstwa i stanowionego przez nie prawa oraz w wietle ostatecznoci orzeczeñ TK. Wskazany zakaz jest oczywistym nastêpstwem regu³y quod initio est vitosum, non potest tractu temporis convalescere i nie
budzi w¹tpliwoci w doktrynie46. Takie wnioski mo¿na równie¿ wywieæ
za pomoc¹ wnioskowania per analogiam z przepisów, które zakazuj¹ odrzucania orzeczeñ TK przez Sejm. Je¿eli niedopuszczalne jest uchylenie
(wzruszenie) wyroku negatywnego przez prawodawcê, to równie¿ niedopuszczalne jest podjêcie dzia³añ, które bêd¹ prowadzi³y do identycznych
skutków. Konstatuj¹c, prawodawca nie mo¿e uchwaliæ przepisu, który ustanawia³by identyczn¹ normê prawn¹, jak ta uchylona przez Trybuna³. Niestety, organy tworz¹ce prawo zdaj¹ siê czasami nie dostrzegaæ wskazanego zakazu i stanowi¹ przepisy o identycznej treci w miejsce uchylonych
44
45
46
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Por. wyrok TK z 31 stycznia 2001 (sygn. akt P 4/99).
Por. np. wyrok z 12 stycznia 2000 (sygn. akt P 11/98).
Por. M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 174.

przez s¹d konstytucyjny47, co skutkuje powrotem do stanu patologii sprzed
orzeczenia TK. To przejaw ra¿¹cego naruszenia przepisów Konstytucji,
a w szczególnoci jej art. 2, 7, 10 i 190.
Podsumowuj¹c, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wyroki negatoryjne o prostym
skutku zmierzaj¹ do eliminacji kolizji norm z systemu prawa, zapobiegaj¹
powstawaniu luk i powrotowi do wadliwych rozwi¹zañ. Orzeczenia te,
zapewniaj¹c niesprzecznoæ, spójnoæ i kompletnoæ aksjologiczn¹ systemu prawa, odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w realizacji funkcji ochronnej w znaczeniu przedmiotowym.
Znamienny jest fakt, i¿ w ostatnich latach swojej dzia³alnoci Trybuna³ ogranicza wydawanie klasycznych (prostych) wyroków negatoryjnych
na rzecz wyroków o z³o¿onej formule sentencji (zakresowych, interpretacyjnych, odraczaj¹cych itp.). Statystycznie na jeden prosty wyrok negatoryjny przypadaj¹ dwa lub wiêcej negatoryjne wyroki o z³o¿onej formule
sentencji48.

47 Przyk³adowo TK wyrokiem z 21 kwietnia 2004 (sygn. akt K 33/05) uchyli³ art. 17
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 padziernika 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciek³ych i biopaliwach ciek³ych (Dz. U. nr 199, poz. 1934), który stanowi³, i¿ karze
pieniê¿nej podlega ten, kto bêd¹c producentem, nie wprowadzi³ biokomponentów albo wprowadza do obrotu w danym roku kalendarzowym, biokomponenty w iloci mniejszej ni¿ okrelona na podstawie art. 12 ust. 6. Z dniem 21 sierpnia 2004 r. prawodawca na mocy art. 62
pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1808) przywróci³ treæ tego przepisu w identycznym brzmieniu!
Dopiero art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy o biokomponentach
stosowanych w paliwach ciek³ych i biopaliwach ciek³ych ostatecznie uchyli³ wadliwy przepis. Podobna sytuacja mia³a miejsce w sprawie P 8/99, w której TK wyrokiem z 10 padziernika 1998 uchyli³ m.in. art. 9 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 105, poz. 509) o najmie
lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Ustaw¹ z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 281, poz. 2783) prawodawca doda³
art. 6a do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733 ze zm.), który ma
identyczn¹ treæ, jak uznany przez TK za niekonstytucyjny i uchylony art. 9 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Szerzej na temat tzw. wtórnej niekonstytucyjnoci: S. Jarosz-¯ukowska, Powtórna niekonstytucyjnoæ prawa w Polsce  uwagi na tle praktyki i doktryny niemieckiej, Przegl¹d Sejmowy 2013, nr 1(114), s. 10 i n.
Autorka przedstawia równie¿ szereg innych przyk³adów tego typu praktyk prawodawczych
(s. 1416, 20).
48 W roku 2008 TK wyda³ 21 wyroków, które zawiera³y w sentencji proste orzeczenie
negatoryjne oraz 46 wyroków o z³o¿onej formule (interpretacyjnych, czêciowych, zakresowych, aplikacyjnych i z klauzul¹ odraczaj¹c¹), w 2009  16 prostych i 33 z³o¿one; w 2010
 9 prostych i 38 z³o¿one; w 2011  8 prostych i 28 z³o¿one; w 2012  14 prostych i 34 z³o¿one,
w 2013  16 prostych i 43 z³o¿one. Zob. Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych
i dzia³alnoci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2013 roku, Warszawa 2014, s. 118.
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2. Wyroki z klauzulą odraczającą
Zasad¹ jest, i¿ wszystkie orzeczenia Trybuna³u wchodz¹ w ¿ycie z dniem
og³oszenia we w³aciwym organie urzêdowym i wywo³uj¹ skutki prawne
ex nunc49. Przyjête rozwi¹zanie powoduje ryzyko powstania luki w prawie
w miejscu, gdzie do chwili wydania orzeczenia istnia³ przepis prawny, gdy¿
TK nie posiada kompetencji ustanowienia nowej normy, która odpowiada³aby wymogom konstytucyjnoci. Je¿eli natomiast stwierdzi, i¿ jest to uzasadnione, mo¿e okreliæ inny50 termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu
normatywnego, przy czym termin ten nie mo¿e przekroczyæ 18 miesiêcy,
gdy chodzi o ustawê, a gdy chodzi o inny akt normatywny  12 miesiêcy
(por. art. 190 ust. 3 Konstytucji). Powy¿sze uprawnienie nie by³o znane
pod rz¹dami poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów konstytucyjnych i stanowi novum w polskim prawie ustrojowym51. Mo¿na dostrzec pewne podobieñstwo do 6-miesiêcznego okresu, który w poprzednim stanie prawnym up³ywa³ pomiêdzy orzeczeniem o niekonstytucyjnoci a utrac¹ mocy
49

E. Gonera i E. £êtowska (Wieloaspektowoæ nastêpstw stwierdzania niekonstytucyjnoci, Pañstwo i Prawo 2008, nr 5, s. 27) s³usznie zauwa¿aj¹, i¿ pos³ugiwanie siê pojêciami
retrospektywnoci i prospektywnoci w stosunku do orzeczeñ TK mo¿e wprowadzaæ w b³¹d,
albowiem jedno i to samo orzeczenie miewa ró¿ne czasowo skutki w ró¿nych sferach oddzia³ywania. Jednak pojêcia te s¹ powszechnie zaakceptowane w nauce i co do zasady oddaj¹
istotê problemu, choæ niew¹tpliwie stanowi¹ pewne uproszczenie.
50 W doktrynie wskazuje siê, i¿ u¿yte w art. 190 ust. 3 s³owo inny, a nie póniejszy
termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej mo¿e skutkowaæ tym, ¿e TK okreli termin wczeniejszy,
tj. sprzed dnia og³oszenia orzeczenia, którego sentencji de facto nada moc wsteczn¹ (por.
K. Gonera i E. £êtowska, Artyku³ 190 Konstytucji i jego konsekwencje w praktyce s¹dowej,
Pañstwo i Prawo 2003 z. 9, s. 14 oraz M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 69). Trudno siê zgodziæ z takim pogl¹dem, albowiem z analizy obrad posiedzenia KKZN, które odby³y
siê 5 wrzenia 1995 r., jednoznacznie wynika, i¿ okrelenie terminu utraty mocy przepisu
w orzeczeniu TK mo¿e dotyczyæ tylko przysz³oci (por. Biuletyn KKZN nr 1848/II). Ponadto
uznanie, i¿ wyroki TK mog¹ okrelaæ datê utraty mocy aktu normatywnego na dzieñ przed
wydaniem orzeczenia oznacza³oby, i¿ maj¹ moc wsteczn¹. Ci¹¿y³oby to ku przyjêtej w niemieckiej praktyce i doktrynie teorii niewa¿noci aktu prawnego (Nichtgkeitslehre). Polski
prawodawca przyj¹³ za podstawê normatywnych rozwi¹zañ dotycz¹cych skutków orzeczeñ
TK doktrynê uniewa¿nialnoci (wzruszalnoci) aktów normatywnych (Vernichtbarkeistslehre). Szerzej na ten temat patrz: Z. Czeszejko-Sochacki, Wznowienie postêpowania..., s. 15
i n. oraz Ch. Grabenwarter i K. Pabel, Skutki orzeczeñ o niekonstytucyjnoci norm wydanych
przez niemiecki Federalny S¹d Konstytucyjny oraz austriacki Trybuna³ Konstytucyjny
z uwzglêdnieniem polskiego stanu konstytucyjnego, Warszawa 2003 [w zbiorach Biblioteki TK].
Pogl¹d przedstawiony przez K. Gonerê i E. £êtowsk¹ nie znajduje równie¿ potwierdzenia
w praktyce judykacyjnej TK, albowiem polski s¹d konstytucyjny jak do tej pory ani razu nie
nada³ swojemu wyrokowi mocy wstecznej.
51 Tak TK w wyrokach z 19 maja 1998 (sygn. akt U 5/97) i 27 kwietnia 2006 (sygn. akt
P 1/05).
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prawnej przez przepis52. Jednak¿e pomiêdzy tymi instytucjami zachodz¹
bardzo istotne ró¿nice. Obecnie to Trybuna³ decyduje, czy skutki wyroku
zostan¹ opónione i na jaki okres, nadto opónienie mo¿e byæ orzeczone
w stosunku do ka¿dego aktu normatywnego stanowi¹cego przedmiot kontroli. W poprzednim stanie prawnym okres 6 miesiêcy dotyczy³ tylko ustaw,
za to wszystkich bez wyj¹tku, i nastêpowa³ niejako ex lege bez udzia³u
kszta³tuj¹cej woli TK. Jego d³ugoæ nie by³a zale¿na od Trybuna³u, lecz od
aktywnoci Sejmu, który móg³ przyj¹æ orzeczenie, co skraca³o ten termin,
b¹d je odrzuciæ, co skutkowa³o tym, i¿ orzeczenie nigdy nie wywo³ywa³o
konsekwencji prawnych.
Instytucja odroczenia utraty mocy przez wadliwe przepisy prawne
zosta³a zapo¿yczona z rozwi¹zañ przyjêtych przez austriackiego ustrojodawcê53 i w doktrynie uwa¿a siê, i¿ powinna byæ stosowana ze szczególn¹
rozwag¹ i wstrzemiêliwoci¹54.
Odsuniêcie w czasie utraty mocy obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjnego
przepisu skutkuje tym, i¿ do up³ywu terminu oznaczonego w sentencji
(ewentualnie do jej zmiany przez prawodawcê) regulacja ta pozostaje elementem sytemu prawa, wi¹¿e swoich adresatów i mo¿e byæ podstaw¹ prawn¹ rozstrzygniêæ stanów faktycznych, które mia³y miejsce do chwili oznaczonej w sentencji jako moment utraty mocy prawnej przepisu55. Oznacza
52 Por. L. Garlicki, Trybuna³ Konstytucyjny a s¹downictwo, Przegl¹d S¹dowy 1998,
nr 1, s. 15. Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w poprzednim stanie prawnym wyroki
stwierdzaj¹ce niekonstytucyjnoæ aktu podustawowego równie¿ mia³y opónion¹ moc (por.
art. 810 ustawy o TK z 1985).
53 Por. art. 140 ust. 5 Federalnej Ustawy Konstytucyjnej z dnia 1 padziernika 1920 r.
oraz wypowiedzi cz³onków KKZN z dnia 5 wrzenia 1995 (Biuletyn KKZN nr 1848/II)
w szczególnoci pos³a W. Cimoszewicza oraz ówczesnego Prezesa TK A. Zolla oraz A. Zoll,
Skutecznoæ orzeczeñ polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XXV-lecia Trybuna³u Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadañ Trybuna³u Konstytucyjnego  za³o¿enia a ich
praktyczna realizacja, pod. red. K. Budzi³o, Warszawa 2010, s. 60.
54 Por. Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa
Trybuna³u Konstytucyjnego w 2000, s. 42, [online] <www.trybunal.gov.pl>; K. Gonera,
E. £êtowska, dz. cyt., s. 1415.
55 M. Jakowska przedstawi³a inn¹ koncepcjê interpretacji art. 190 ust. 3 Konstytucji.
Wskaza³a, i¿ klauzula odraczaj¹ca kierowana jest jedynie do prawodawcy i wyznacza nieprzekraczalny termin dokonania odpowiednich zmian w systemie prawa. Takie rozumienie
umo¿liwi³oby s¹dom i organom administracji odmowê zastosowania niekonstytucyjnego przepisu. Por. M. Jakowska, Skutki orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego dla procesu stosowania prawa wobec zasady bezporedniego stosowania konstytucji, [w:] Instytucje Wspó³czesnego prawa administracyjnego. Ksiêga Jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka,
pod red. J. Stelmacha i in., Kraków 2001, s. 282.
Pocz¹tkowo S¹d Najwy¿szy w swoich orzeczeniach wydawanych w zwi¹zku z wyrokami TK z klauzul¹ odraczaj¹c¹ dopuszcza³ mo¿liwoæ zawieszenia postêpowania do czasu
utraty mocy przez wadliwy przepis lub jego zmiany przez prawodawcê (por. wyrok SN
z 7 kwietnia 1998, sygn. akt I PKN 90/98).Obecnie orzecznictwo SN w tej kwestii jest

119

to, i¿ przepisy prawne bêd¹ mia³y zastosowanie do faktów, które zaistnia³y równie¿ po publikacji orzeczenia56. Og³oszenie wyroku nie doprowadzi, przed up³ywem terminu odroczenia, do utraty mocy obowi¹zuj¹cej
przepisów ustawy wskazanej w wyroku, do jakichkolwiek zmian w obowi¹zuj¹cym systemie [...]. Instytucje [...] bêd¹ wiêc funkcjonowaæ w okresie odroczenia na dotychczasowych zasadach57. W teorii prawa ustrojowego mo¿na spotkaæ twierdzenie, i¿ art. 190 ust. 3 Konstytucji mo¿e byæ
postrzegany jako instytucja swoistego stanu wy¿szej koniecznoci, bowiem
w celu ratowania jednej konstytucyjnej wartoci powiêcone jest inne dobro, które w ocenie TK posiada mniejsz¹ wartoæ58. W tym przypadku
powiêcone dobro to naruszony aktem normatywnym przepis ustawy zasadniczej, natomiast dobrem (wartoci¹) wy¿szego rzêdu jest zabezpieczenie systemu prawa przed negatywnymi (dysfunkcjonalnymi) skutkami
natychmiastowej derogacji wadliwego (niekonstytucyjnego) przepisu.
niejednolite. S¹d Najwy¿szy w jednym ze swoich pierwszych orzeczeñ, które dotyczy³y tego
zagadnienia, uzna³, ¿e wadliwe przepisy nie powinny byæ podstaw¹ rozstrzygniêcia stanów
faktycznych, które mia³y miejsce przed wydaniem wyroku z klauzul¹ odraczaj¹c¹ przez TK
(por. wyrok SN z 10 listopada 1999; sygn. akt I CKN 204/98). Jednak¿e w póniejszej swojej
judykaturze odst¹pi³ od wskazanego pogl¹du i stan¹³ na stanowisku, i¿ s¹dy zobowi¹zane
s¹ stosowaæ przepisy uznane przez TK za niekonstytucyjne do czasu utraty przez nie mocy
(por. wyroki SN z 29 marca 2000, sygn. akt III RN 96/98; 20 kwietnia 2006, sygn. akt IV
CSK 28/06; postanowienia SN z 7 grudnia 2000, sygn. akt III ZP 27/00 oraz 13 grudnia
2005, sygn. akt III KK 318/05). W najnowszym swoim orzecznictwie SN powróci³ do pierwotnej koncepcji, i¿ odroczenie wejcia w ¿ycie orzeczenia TK (art. 190 ust. 3 Konstytucji)
stwierdzaj¹cego sprzecznoæ przepisu ustawy z Konstytucj¹ nie stanowi przeszkody do uznania przez s¹d, ¿e przepis ten by³ sprzeczny z Konstytucj¹ od jego uchwalenia i s¹d mo¿e
odmówiæ jego zastosowania (por. np. wyroki z: 23 stycznia 2007, sygn. akt III PK 96/06;
5 czerwca 2007, sygn. akt I PK 6/07; 23 kwietnia 2009, sygn. akt IV CNP 99/08). Podobnie
orzekaj¹ s¹dy administracyjne (por. wyroki WSA w Krakowie z 22 wrzenia 2009, sygn. akt
III SA/Kr/3/09 i Wroc³awiu z 9 padziernika 2009, sygn. akt III/SA/Wr/141/09; wyroki NSA
z: 8 lutego 2010, sygn. akt I OSK 1722/10; 10 sierpnia 2011, sygn. akt I OSK 174/11;
11 sierpnia 2011, sygn. akt I OSK 226/11). Szerzej na ten temat: Informacja o istotnych
problemach wynikaj¹cych i dzia³alnoci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2011
roku, Warszawa 2012, s. 79; A. Zoll, Skutecznoæ orzeczeñ..., s. 61 i n., K. Zaradkiewicz,
Uzupe³niaj¹ce instrumenty hierarchicznej spójnoci norm wprowadzonej przez Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] Ksiêga XXV-lecia..., s. 397; M. Florczak-W¹tor, Przywilej korzyci w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy 2012, nr 6(113), s. 2931. Obecnie
zbli¿one pogl¹dy przedstawiane s¹ na tle orzecznictwa s¹downictwa administracyjnego (por.
M. Kopacz, Legalnoæ dzia³ania organów administracji publicznej w postêpowaniu administracyjnym a kontrola tej dzia³alnoci przez s¹dy administracyjne, Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2014, nr 2(53), s. 51.
56 Por. M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 7273.
57 Por. pkt 6 uzasadnienia wyroku TK z 7 stycznia 2004 (sygn. akt K 14/03) oraz
pkt 5.4 uzasadnienia wyroku z 27 kwietnia 2006 (sygn. akt P 1/05).
58 Por. M. Matczak, P. Duda, P. Go³aszewski, T. Kara, O. Luty, P. Paw³owski, O sposobach obowi¹zywania i stosowania niekonstytucyjnych przepisów. Uwagi na tle art. 190 Konstytucji RP, Przegl¹d Sejmowy 2007, nr 5(82), s. 272.
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Podsumowuj¹c, wyroki z klauzul¹ odraczaj¹c¹ nie maj¹ bezporedniego charakteru kasatoryjnego. Orzeczenie takie bezzw³ocznie nie usuwa kolizji norm z systemu, lecz czasowo dopuszcza do utrzymania dysfunkcjonalnej regulacji. Takie rozwi¹zanie os³abia funkcjê ochronn¹ w aspekcie
przedmiotowym, albowiem narusza zasadê niesprzecznoci norm, która
jest jedn¹ z najwa¿niejszych cech formalnych systemu róde³ prawa demokratycznego pañstwa prawnego  jego spójnoæ. Odroczenie utrzymuje
stan patologii i przyzwala na stosowanie przez okrelony czas przepisu
niezgodnego z Konstytucj¹.
Konstytucja i ustawa o TK nie ustanawiaj¹ ¿adnych ograniczeñ
w przedmiocie korzystania z instytucji odroczenia utraty mocy, nie wprowadzaj¹ te¿ ¿adnych przes³anek korzystania z tego uprawnienia. S¹dowi
konstytucyjnemu przys³uguje zatem du¿a swoboda w pos³ugiwaniu siê t¹
kompetencj¹ i to on wyznacza granice i precyzuje warunki jej stosowania.
Trybuna³, badaj¹c konstytucyjnoæ okrelonego przepisu, ka¿dorazowo
ocenia i rozwa¿a, czy zasadne jest zastosowanie klauzuli opóniaj¹cej. Treæ
art. 190 ust. 3 zdanie ostatnie wyranie sugeruje, i¿ powinno to mieæ miejsce w przede wszystkim w przypadkach, gdy orzeczenie wi¹za³oby siê
z nak³adami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie bud¿etowej. Tak¹
interpretacjê potwierdza analiza przebiegu dyskusji nad treci¹ art. 190
ust. 3 (wówczas art. 170) w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W pierwotnej wersji tego przepisu zak³adano brak ostatecznoci
orzeczeñ TK, których wykonanie wi¹za³oby siê z powa¿nymi nak³adami
finansowymi. W toku obrad stwierdzono, i¿ w demokratycznym pañstwie
prawnym niedopuszczalne jest, by orzeczenia s¹du konstytucyjnego, nawet powa¿nie obci¹¿aj¹ce bud¿et, mog³y nie byæ ostateczne, nastêpnie
uznano za dopuszczalne ewentualne pozostawienie czasu prawodawcy na
wprowadzenie odpowiednich regulacji, które umo¿liwi³yby zminimalizowanie negatywnych finansowych skutków wyroku59. Ostatecznie stwierdzono, i¿ w³aciwe by³oby, aby Trybuna³ móg³ odroczyæ utratê mocy obowi¹zuj¹cej ka¿dego przepisu, je¿eli uzna to za uzasadnione60. Znamienny jest
fakt, i¿ s¹d konstytucyjny stosunkowo rzadko powo³uje siê na zasadê ochrony b¹d równowagi bud¿etu w celu zastosowania klauzuli odraczaj¹cej61.
59 Por. w szczególnoci wypowiedzi cz³onków KKZN podczas obrad, które odby³y siê
5 wrzenia 1995: J. Ciemniewskiego, W. Cimoszewicza, I. Lipowicz, W. Pi¹tkowskiego (Biuletyn KKZN nr 1848/II).
60 Por. w szczególnoci wypowied pos³a W. Cimoszewicza, przedstawiciela Prezydent
RP W. Piotrowskiego oraz Prezesa TK A. Zolla (tam¿e).
61 W latach 19972014 TK wyda³ 156 wyroków z klauzul¹ odraczaj¹c¹. W uzasadnieniach zaledwie dziwiêciu powo³a³ siê na problematykê finansów publicznych i bud¿etu
pañstwa jako argument przemawiaj¹cy za zastosowaniem art. 190 ust. 3 Konstytucji.
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Zasadniczym i najczêciej przytaczanym argumentem uzasadniaj¹cym
zastosowanie klauzuli odraczaj¹cej jest zapobie¿enie powstaniu luki
w prawie, która mia³aby byæ stanem jeszcze bardziej niekonstytucyjnym
ni¿ sprzecznoæ norm. W miejsce uchylonych przepisów, co do zasady, nie
wchodz¹ ¿adne inne regulacje62, a w rezultacie stosunki spo³eczne objête
wadliw¹ regulacj¹ przestaj¹ byæ stosunkami prawnymi i staj¹ siê jurydycznie indyferentne. Powsta³a pró¿nia prawna mo¿e mieæ charakter jeszcze bardziej dysfunkcjonalny ni¿ sama kolizja i powodowaæ wiêcej szkód
ni¿ te p³yn¹ce z czasowego utrzymania wadliwego przepisu w systemie.
Automatyczna i bezrefleksyjna derogacja przepisów mo¿e prowadziæ do
powstania luki o znacznie bardziej negatywnych konsekwencjach prawnych i faktycznych. Orzeczenia negatoryjne, których skutki prawne wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie okrelonego czasu, maj¹ na celu ochronê zasady
zupe³noci systemu prawa i w konsekwencji realizuj¹ funkcjê ochronn¹
systemu prawa. Do koñca roku 2014 s¹d konstytucyjny wyda³ 156 wyroków z klauzul¹ odraczaj¹c¹. W motywach 90 sporód nich wskazano, i¿
rozstrzygniêcia te maj¹ zapobiec powstaniu luki w prawie63.
Por. wyroki z: 9 wrzenia 1998 (sygn. akt SK 11/99), 9 listopada 1999 (sygn. akt K 28/98),
15 padziernika 2001 (sygn. akt K 12/01), 15 grudnia 2004 (sygn. akt K 2/04), 23 padziernika 2007 (sygn. akt P 10/07), 7 listopada 2007 (sygn. akt K 18/06), 18 grudnia 2008 (sygn.
akt K 19/07), 23 padziernika 2012 (sygn. akt SK 11/12), 8 kwietnia 2014 (sygn. akt K 21/13).
Szerzej na temat równowagi bud¿etowej jako wartoci konstytucyjnej: J. Galster, D. Lis-Staranowicz, Glosa do wyroku TK z 12 grudnia 2012 r. (sygn. akt K 1/12), Przegl¹d Sejmowy 2013, nr 4(117), s. 125 i n., A. Gorgol, Równowaga bud¿etowa w wietle orzecznictwa
Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 2014, z. 9, s. 23 i n.
62 Wyj¹tek stanowi¹ wyroki, które przywracaj¹ dotychczasowo obowi¹zuj¹ce regulacje uchylone niekonstytucyjnym przepisem (tzw. od¿ycie norm).
63 Por uzasadnienia wyroków z: 16 marca 1999 (sygn. akt SK 19/98), 26 padziernika
1999 (sygn. akt K 12/99), 9 listopada 1999 (sygn. akt K 28/98), 16 listopada 1999 (sygn. akt
SK 11/99), 14 grudnia 1999 (sygn. akt K 10/99), 27 czerwca 2000 (sygn. akt K 20/99),
28 czerwca 2000 (sygn. akt K 34/99), 10 padziernika 2000 (sygn. akt P 8/99), 7 listopada
2000 (sygn. akt K 16/00), 10 kwietnia 2001 (sygn. akt U 7/00), 3 lipca 2001 (sygn. akt K 3/01),
3 listopada 2001 (sygn. akt K 16/01), 12 marca 2002 (sygn. akt P 9/01), 29 maja 2002 (sygn.
akt P1/01), 12 czerwca 2002 (sygn. akt P 13/01), 17 wrzenia 2002 (sygn. akt SK 35/01),
8 padziernika 2002 (sygn. akt K 36/00), 14 padziernika 2002 (sygn. akt U 4/01), 29 padziernika 2002 (sygn. akt P 19/01), 10 grudnia 2002 (P 6/02), 10 grudnia 2002 (sygn. akt
K 27/02), 18 marca 2003 (sygn. akt K 50/01), 20 maja 2003 (sygn. akt K 56/02), 10 grudnia
2003 (sygn. akt K 49/01), 7 stycznia 2004 (sygn. akt K 14/03), 13 stycznia 2004 (sygn. akt SK
10/03), 18 maja 2004 (sygn. akt SK 38/03), 26 lipca 2004 (sygn. akt U 16/02), 9 wrzenia
2004 (sygn. akt K 2/03), 3 listopada 2004 (sygn. akt K 18/03), 15 grudnia 2004 (sygn. akt
K 2/04), 28 stycznia 2005 (sygn. akt K 25/04), 15 marca 2005 (K 9/04), 31 marca 2005 (sygn.
akt SK 26/02), 20 kwietnia 2005 (sygn. akt K 42/02), 18 maja 2005 (sygn. akt K 16/04),
7 czerwca 2005 (sygn. akt K 23/04), 20 czerwca 2005 (sygn. akt K 4/04), 23 czerwca 2005
(sygn. akt K 17/04), 5 lipca 2005 (sygn. akt SK 26/04), 13 wrzenia 2005 (sygn. akt K 38/04),
28 listopada 2005 (sygn. akt K 22/05), 12 grudnia 2005 (sygn. akt K 32/04), 16 stycznia 2006
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Podsumowuj¹c, Trybuna³ godzi siê na czasowe pozostawienie niekonstytucyjnego przepisu w systemie, by nie dopuciæ do powstania zjawiska
bardziej szkodliwego, jakim jest luka w prawie. Sytuacja pró¿ni normatywnej niew¹tpliwie narusza jedn¹ z kluczowych zasad formalnych systemu prawa  jego zupe³noæ, jednak¿e pozostawienie w nim niekonstytucyjnego przepisu narusza inn¹, równie istotn¹ zasadê tego¿ systemu
 jego spójnoæ. S³usznie zauwa¿y³a Monika Florczak, i¿ Trybuna³ nie wskazuje w swoich uzasadnieniach, dlaczego daje pierwszeñstwo regule zupe³noci systemu64. Zasadniczym zadaniem s¹du konstytucyjnego jest likwidacja kolizji, w zwi¹zku z czym zasada spójnoci systemu prawa uzyskuje
priorytetowe znaczenie i odst¹pienie od niej na rzecz ochrony innej regu³y
winno byæ uzasadnione szczególnie wa¿kimi okolicznociami65. Wyroki,
w których TK wskaza³ inny termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego, z jednej strony chroni¹ system przed powstaniem luki i urzeczywistniaj¹ zasadê zupe³noci systemu prawa, ale z drugiej strony dopuszczaj¹ do utrzymania kolizji norm, a tym samym maj¹ w tym zakresie
charakter dysfunkcjonalny. Konstatuj¹c, z jednej strony realizuj¹ one funkcjê ochronn¹ w aspekcie przedmiotowym, a z drugiej ograniczaj¹ jej urzeczywistnienie poprzez pozostawienie w systemie prawnym przepisów
sprzecznych z aktami wy¿szego rzêdu.
(sygn. akt SK 30/05), 24 stycznia 2006 (sygn. akt SK 40/04), 19 kwietnia 2006 (sygn. akt
K 6/06), 25 lipca 2006 (sygn. akt K 30/04), 8 listopada 2006 (sygn. akt K 30/06), 24 kwietnia
2007 (sygn. akt SK 49/05), 22 maja 2007 (sygn. akt K 42/07), 10 lipca 2007 (sygn. akt SK 50/06),
8 padziernika 2007 (sygn. akt K 20/07), 24 padziernika 2007 (sygn. akt SK 7/06), 11 grudnia 2007 (sygn. akt U 6/06), 5 lutego 2008 (sygn. akt K 34/06), 3 czerwca 2008 (sygn. akt
P 4/06), 19 czerwca 2008 (sygn. akt P 23/07), 1 lipca 2008 (sygn. akt K 23/07), 17 grudnia
2007 (sygn. akt P 16/08), 31 marca 2009 (sygn. akt K 28/08), 21 kwietnia 2009 (sygn. akt
K 6/08), 21 kwietnia 2009 (sygn. akt K 50/09), 16 lipca 2009 (sygn. akt K 36/09), 19 listopada
2009 (sygn. akt K 62/09), 8 grudnia 2009 (sygn. akt K 7/08), 19 padziernika 2010 (sygn. akt
K 39/09), 26 padziernika 2010 (sygn. akt K 58/09), 4 listopada 2010 (sygn. akt K 19/06),
1 grudnia 2010 (sygn. akt K 41/07), 9 marca 2011 (sygn. akt P 15/10), 19 lipca 2011 (sygn.
akt P 9/09), 15 listopada 2011 (sygn. akt P 29/09), 17 maja 2012 (sygn. akt K 10/11), 11 lipca
2012 (sygn. akt K 8/10), 2 padziernika 2012 (sygn. akt U 1/12), 26 marca 2013 (sygn. akt
K 12/11), 27 marca 2013 (sygn. akt K 27/12), 25 czerwca 2013 (sygn. akt K 30/12), 16 lipca
2013 (sygn. akt P 53/11), 17 lipca 2013 (sygn. akt SK 9/10), 25 lipca 2013 (sygn. akt SK 61/12),
30 lipca 2013 (sygn. akt U 5/12), 7 listopada 2013 (sygn. akt K 31/12), 28 listopada 2013
(sygn. akt K 17/12), 20 maja 2014 (sygn. akt K 17/13), 5 czerwca 2014 (sygn. akt K 35/11),
1 lipca 2014 (sygn. akt SK 6/12), 10 lipca 2014 (sygn. akt P 19/13), 25 listopada 2014 (sygn.
akt K 54/13), 16 grudnia 2014 (sygn. akt U 2/14).
64 Por. M. Florczak, Skutki prawne odroczenia przez Trybuna³ Konstytucyjny terminu
utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego, Przegl¹d Sejmowy 2003, nr 2(55), s. 51.
65 W kilku wyrokach Trybuna³ w ogóle nie uzasadni³, dlaczego odroczy³ termin utraty
mocy obowi¹zuj¹cej wadliwych przepisów. Por. uzasadnienia wyroków z: 9 maja 2000 (sygn. akt
U 6/98), 19 maja 2003 (sygn. akt K 39/01), 18 lutego 2004 (sygn. akt K 12/03), 20 kwietnia 2004
(sygn. akt K 45/02), 23 czerwca 2009 (sygn. akt K 54/07), 9 listopada 2010 (sygn. akt K 13/07).
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Trybuna³ w uzasadnieniach wyroków powo³ywa³ siê równie¿ na zasadê pewnoci prawa jako argument na rzecz zastosowania klauzuli opóniaj¹cej. W wyroku z 25 maja 199866 wskaza³, i¿ w okresie tym powinno
nast¹piæ wprowadzenie do systemu prawnego regulacji ustawowych, które usunê³yby w¹tpliwoci interpretacyjne wystêpuj¹ce na tle brzmienia
art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych67. Natychmiastowa utrata mocy obowi¹zuj¹cej, bez jednoczesnego sprecyzowania pojêcia dochodu, musia³aby godziæ w zasadê pewnoci prawa, poniewa¿ nara¿a³aby obywateli na niejednolit¹, a byæ mo¿e nawet arbitraln¹ wyk³adniê nieprecyzyjnych przepisów
ustawy. W celu uzasadnienia odroczenia utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisów prawnych Trybuna³ pos³ugiwa³ siê te¿ zasadami bezpieczeñstwa
prawnego68, bezpieczeñstwa publicznego69, prawid³owego funkcjonowania pañstwa70, bezpieczeñstwa pañstwa71, obronnoci kraju72, zaufania
do pañstwa73.
Wszystkie wskazane powy¿ej zasady wynikaj¹ z klauzuli demokratycznego pañstwa prawa (art. 2 Konstytucji) i stanowi¹ podstawy normatywne
oraz aksjologiczne systemu prawa. Ich realizacja nale¿y do podstawowych
zadañ pañstwa i jest niezbêdna do jego prawid³owego funkcjonowania.
Ochrona tych wartoci jest przejawem ich konkretyzacji w praktyce i stanowi urzeczywistnienie funkcji ochronnej TK.
Odroczenie utraty mocy obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjnego przepisu ma
na celu wskazanie prawodawcy na potrzebê dokonania niezbêdnych zmian
w prawie w celu usuniêcia kolizji oraz pozostawienia na to odpowiedniej
iloci czasu. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ w przypadku niewykonania
orzeczenia przez Sejm (co mia³o wielokrotnie miejsce) i tak dojdzie do powstania luki w prawie, gdy¿ niekonstytucyjny przepis przestanie obowi¹zywaæ z up³ywem terminu wskazanego w wyroku74. W takiej sytuacji dysfunkcjonalne konsekwencje wyroku ulegn¹ swoistej kumulacji.
Sama korekta wadliwego przepisu przez prawodawcê mo¿e nieæ ze
sob¹ równie¿ pewne zagro¿enia. Zmiana niekonstytucyjnego przepisu ob66

Sygn. akt U 19/97.
Dz. U. nr 105, poz. 509 ze zm.
68 Por. uzasadnienia wyroków z 26 padziernika 1999 (sygn. akt K 12/99), 29 czerwca
2004 (sygn. akt P 20/02) oraz 10 lipca 2007 (sygn. akt SK 50/06).
69 Por. uzasadnienie wyroku z 23 czerwca 2005 (sygn. akt K 17/04).
70 Por. uzasadnienie wyroku z 14 grudnia 1999 (sygn. akt K 10/99).
71 Por. uzasadnienie wyroku z 10 maja 2000 (sygn. akt K 21/99).
72 Por. uzasadnienie wyroku z 3 lipca 2001 (sygn. akt K 3/01).
73 Por. uzasadnienia wyroków z 12 stycznia 2001 (sygn. akt P 11/98) oraz 16 stycznia
2007 (sygn. akt U 5/06).
74 Szersze rozwa¿ania na powy¿szy temat znajduj¹ siê w rozdziale IV.
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jêtego wyrokiem negatoryjnym z klauzul¹ odraczaj¹c¹ w okresie w nim
wskazanym powoduje, i¿ takie orzeczenie nie wywo³a skutku derogacyjnego i utrata mocy obowi¹zuj¹cej przepisu nie bêdzie bezporedni¹ konsekwencj¹ wyroku. Podjêcie zabiegów ustawodawczych mo¿e doprowadziæ
do tego, i¿ patologia nie zostanie usuniêta z porz¹dku prawnego. Przede
wszystkim prawodawca mo¿e ustanowiæ ca³kowicie nowy przepis w miejsce
starego, który równie¿ bêdzie narusza³ Konstytucjê, wywo³a niekonstytucyjne konsekwencje i w systemie nadal bêdzie obowi¹zywa³a wadliwa
i dysfunkcyjna regulacja  tyle ¿e w wersji ustalonej nowelizacj¹. Prawodawca mo¿e te¿ dokonaæ kosmetycznej korekty wadliwego przepisu, co
spowoduje, i¿ deroguj¹cy skutek wyroku TK nie nast¹pi. Taka zmiana nie
wp³ynie na normatywn¹ treæ przepisu, a jedynie na jego graficzny oraz
jêzykowy kszta³t i w konsekwencji nie wyeliminuje kolizji norm. Tego typu
poprawki dezawuuj¹ naprawcze skutki wyroku TK i bardzo os³abiaj¹ funkcjê ochronn¹. Ustanowienie wadliwej regulacji w okresie wskazanym
w wyroku spowoduje, i¿ skutki derogacyjne, które przywraca³y koherencjê, spójnoæ i stabilnoæ systemu prawa, nie nast¹pi¹ i patologia systemu
prawa nie zostanie usuniêta.

3. Wyroki prewencyjne
Wyroki prewencyjne nie s¹ novum w polskim prawie ustrojowym. Instytucja ta zosta³a wprowadzona do Konstytucji z 1952 nowel¹ z dnia 7 kwietnia 1989 r.75 Nastêpnie znalaz³a odzwierciedlenie w art. 18 ust. 4 ustawy
konstytucyjnej z 1992 r. Konstytucja z 1997 r. recypowa³a wczeniejsze
rozwi¹zania z niewielkimi zmianami. W szczególnoci zakres kontroli prewencyjnej rozszerzono na umowy miêdzynarodowe wymagaj¹ce ratyfikacji (art. 133 ust. 2 Konstytucji) oraz dopuszczono mo¿liwoæ czêciowego
stwierdzenia niekonstytucyjnoci ustaw.

3.1. Kontrola prewencyjna ustaw
Przepisy dotycz¹ce prewencyjnej kontroli ustaw76 zosta³y umieszczone
w IV rozdziale Konstytucji  Sejm i Senat. Wskazuje to na fakt, i¿ ustrojodawca potraktowa³ ten rodzaj kontroli konstytucyjnoci prawa jako
75

Dz. U. nr 19, poz. 101.
Szerzej na temat kontroli prewencyjnej ustaw i jej skutków: M. Wi¹cek, Problemy ze
stwierdzeniem niekonstytucyjnoci niektórych przepisów ustaw w trybie kontroli prewencyjnej
(uwagi na tle art. 122 ust. 4 in fine Konstytucji), Przegl¹d Sejmowy 2006, nr 4(75), s. 61 i n.
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swoiste, fakultatywne uzupe³nienie procesu prawodawczego. Podpisanie
przez g³owê pañstwa ustawy traktowane jest w doktrynie jako jej akceptacja i stwierdzenie, ¿e zosta³a ona uchwalona we w³aciwym trybie przez
w³aciwe organy, a jej treæ i forma nie odbiegaj¹ od przyjêtych standardów. Ponadto uznaje siê wówczas, i¿ ustawa jest spójna z systemem prawa, co skutkuje powstaniem domniemania jej konstytucyjnoci. Zgodnie
z art. 122 Konstytucji Prezydent mo¿e w terminie 21 dni (je¿eli chodzi
o ustawê bud¿etow¹ i ustawê o prowizorium bud¿etowym oraz ustawê
uchwalan¹ w tzw. trybie pilnym 7 dni) od przed³o¿enia mu ustawy do
podpisu wyst¹piæ do Trybuna³u z wnioskiem w sprawie zbadania zgodnoci ustawy z Konstytucj¹. Z³o¿enie wniosku po up³ywie terminu jest niedopuszczalne. Wówczas badanie konstytucyjnoci ustawy mo¿e nast¹piæ
tylko w trybie kontroli nastêpczej. Kompetencja ta stanowi samodzielne
uprawnienie g³owy pañstwa w rozumieniu art. 144 ust. 3, wykonywane
bez obowi¹zku uzyskania podpisu Prezesa RM. Z³o¿enie wniosku o przeprowadzenie kontroli wstrzymuje bieg terminów, o których mowa w art.
122 ust. 2 i 224 ust. 1 Konstytucji.
S¹d konstytucyjny rozpatruje wniosek Prezydenta w pe³nym sk³adzie
(art. 25 pkt 1d ustawy o TK). Prawodawca nie wyznaczy³ terminów na
rozpatrzenie spraw w trybie kontroli prewencyjnej, z wyj¹tkiem przypadków zwrócenia siê Prezydenta z wnioskiem o zbadanie konstytucyjnoci
ustawy bud¿etowej (ustawy o prowizorium bud¿etowym). Trybuna³ orzeka wówczas nie póniej ni¿ w ci¹gu 2 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku.
Termin ten ma charakter instrukcyjny i jego naruszenie nie rodzi ¿adnych skutków prawnych77. Inicjowanie prewencyjnej kontroli ustaw jest
alternatywnym uprawnieniem do z³o¿enia wniosku o ponowne rozpatrzenie ustawy przez Sejm (art. 122 ust. 5). Skorzystanie przez g³owê pañstwa
z jednej z tych prerogatyw wyklucza mo¿liwoæ pos³u¿enia siê drug¹.
Kontrola prewencyjna uniemo¿liwia wprowadzenie do systemu prawa przepisów ustaw, które naruszaj¹ Konstytucjê. Jest to korzystne, gdy¿
wadliwe normy nie wywo³aj¹ ¿adnych spo³ecznych i prawnych skutków,
co zapobiegnie obowi¹zkowi wdra¿ania procedur ich eliminacji. Jednak¿e
ten rodzaj kontroli nie uwzglêdnia niuansów wynikaj¹cych ze stosowania danego przepisu w praktyce i mo¿e doprowadziæ do przedwczesnego
uznania jego niekonstytucyjnoci, gdy¿ w sferze stosowania prawa mog³aby siê wykszta³ciæ jego konstytucyjna wyk³adnia78.
77 Por. L. Garlicki, Komentarz do art. 122, [w:] K. Dzia³ocha, L. Garlicki, P. Sarnecki,
W. Sokolewicz, J. Trzciñski, Konstytucja..., s. 21.
78 Z. Czeszejko-Sochacko, L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz do ustawy..., s. 21.
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Przedmiotem kontroli prewencyjnej mo¿e byæ ustawa, która nie jest
jeszcze ród³em prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego ani elementem porz¹dku prawnego. Prezydent mo¿e zaskar¿yæ wszystkie typy ustaw zwyk³ych (w tym ustawy uchwalone w trybie pilnym, ustawy wyra¿aj¹ce zgodê
na ratyfikacjê lub wypowiedzenie umowy miêdzynarodowej, a tak¿e ustawy, o których mowa w art. 25 ust. 5, a tak¿e  z mocy wyranego postanowienia art. 224 ust. 2  ustawy bud¿etowej i ustawy o prowizorium bud¿etowym)79. S¹d konstytucyjny nie mo¿e wykroczyæ poza ramy wniosku
Prezydenta i orzec ponad ¿¹danie. Nadto g³owa pañstwa nie mo¿e ¿¹daæ
rozszerzenia granic kontroli po up³ywie terminów wskazanych w art. 122
i 224 Konstytucji80. Wzorzec kontroli mog¹ stanowiæ tylko i wy³¹cznie normy konstytucyjne, albowiem art. 122 ust. 2 i 4 nie przewiduje bezporedniej
kontroli zgodnoci ustaw z ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi.
Wyroki prewencyjne stwierdzaj¹ce konstytucyjnoæ ustawy wywo³uj¹
bardzo specyficzne skutki. Je¿eli chodzi o system prawa, maj¹ one charakter deklaratoryjny81 , gdy¿ bezporednio nie wywo³uj¹ w nim ¿adnych
zmian. Jednak¿e w przypadku zaskar¿enia ustawy przez Prezydenta s¹
one warunkiem sine qua non wejcia kontrolowanego przepisu w ¿ycie.
Bez takiego orzeczenia g³owa pañstwa nie ma prawa podpisaæ i og³osiæ
ustawy (por. art. 122 ust. 4 zd. 1 Konstytucji). Nadto wyrok afirmatywny
zobowi¹zuje Prezydenta do podpisania ustawy (art. 122 ust. 3 zd. 2 Konstytucji) i niezw³ocznego jej og³oszenia  w tym aspekcie wyrok ma charakter konstytutywny, gdy¿ rodzi obowi¹zek okrelonego zachowania po
stronie organu pañstwa.
Wyroki afirmatywne maj¹ charakter ostateczny. Istotnym ich skutkiem jest powstanie powagi stanu rzeczy os¹dzonej (res iudicata). Odstêpstwem od tej zasady jest mo¿liwoæ ponownego zbadania tego samego przepisu w oparciu o ten sam wzorzec w trybie kontroli nastêpczej. Jest to
jedna z niewielu tego typu sytuacji i ma miejsce wówczas, je¿eli w praktyce stosowania danego przepisu wykszta³ci siê w miarê trwa³a i powszechna wyk³adnia, która bêdzie narusza³a ustawê zasadnicz¹82.
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L. Garlicki, Komentarz do art. 122..., s. 19.
Por. orzeczenia TK z 12 stycznia 1995 (sygn. akt K 12/94) i 22 wrzenia 1995 (sygn. akt
K 19/95) oraz wyroki z 24 czerwca 1998 (sygn. akt K 3/98) i 3 listopada 1999 (sygn. akt K 13/99).
81 L. Garlicki okreli³, i¿ tego typu wyroki maj¹ charakter ustalaj¹cy. Zob. L. Garlicki, Uwagi o charakterze prawnym orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Studia nad prawem konstytucyjnym. Dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Dzia³osze, pod red. J. Trzciñskiego i B. Banaszaka, Wroc³aw 1997, s. 93.
82 O dopuszczalnoci kontroli nastêpczej w sprawie zbadanej w trybie kontroli prewencyjnej patrz wyrok z 24 czerwca 1998 (sygn. akt K 3/98). Nadto w praktyce TK orzeka³
ju¿ o niekonstytucyjnoci przepisu, który uzna³ za konstytucyjny w trybie kontroli uprzedniej. Por. orzeczenie z 17 lipca 1996 (sygn. akt K 8/96).
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Trybuna³ w procedurze kontroli prewencyjnej mo¿e uznaæ, i¿ ca³a ustawa jest niezgodna z Konstytucj¹. Orzeczenie takie przyjmuje formu³ê prostego wyroku negatoryjnego. Do koñca 2014 r. TK wyda³ tylko jedno tego
typu rozstrzygniêcie83. W konsekwencji Prezydent odmawia podpisania
i og³oszenia ustawy (122 ust. 4 Konstytucji)84, nie wchodzi ona w ¿ycie
i nie staje siê czêci¹ systemu prawnego. Wyrok tym samym nie dopuszcza do implementacji w systemie niekonstytucyjnej ustawy i zapobiega
powstaniu jej negatywnych skutków. Postêpowanie legislacyjne zostaje
zamkniête, a wadliwy akt ustawodawczy traktuje siê tak, jak gdyby nigdy
nie zosta³ uchwalony. Nale¿y podkreliæ, i¿ takie orzeczenie nie wywo³uje
¿adnych skutków w obowi¹zuj¹cym prawie, bêdzie rodzi³o ono jedynie
obowi¹zki, a szczegó³owo rzecz ujmuj¹c  zakazy po stronie g³owy pañstwa. Wskazana sytuacja mo¿e mieæ miejsce tylko wówczas, gdy Prezydent zaskar¿y ca³¹ ustawê do s¹du konstytucyjnego. Najczêciej zdarza
siê to w sytuacji zaistnienia wad w postêpowaniu legislacyjnym. Przyk³adowo mia³o to miejsce w sprawie K 25/98, kiedy Trybuna³ orzek³, i¿ prawodawca naruszy³ art. 118 ust. 1 i 122 ust. 2 Konstytucji.
Je¿eli Prezydent zaskar¿y tylko niektóre z przepisów ustawy przed³o¿onej mu do podpisania i Trybuna³ uzna je za wadliwe, to w sentencji
musi siê znaleæ dodatkowe rozstrzygniêcie, czy niekonstytucyjne przepisy
s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z ca³¹ ustaw¹, czy te¿ taka wiê nie zachodzi.
Pojêcie nierozerwalnoci nie zosta³o prawnie zdefiniowane, w zwi¹zku
z powy¿szym obowi¹zek jego dookrelenia spocz¹³ na s¹dzie konstytucyjnym. W wyroku z 28 kwietnia 1999 TK uzna³, i¿ nierozerwalnoæ mo¿e
wystêpowaæ w dwóch p³aszczyznach: techniczno-legislacyjnej oraz aksjologicznej85. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z nierozerwalnoci¹, je¿eli bez niekonstytucyjnego przepisu niemo¿liwe jest stosowanie
pozosta³ej czêci ustawy. Innymi s³owy  wskutek orzeczenia prewencyjnego w ustawie powsta³a luka, która uniemo¿liwia jej realizacjê przez s¹dy
b¹d organy administracji. W p³aszczynie aksjologicznej o nierozerwalnym zwi¹zku nale¿y mówiæ wówczas, gdy stosowanie pozosta³ych przepisów jest mo¿liwe, ale derogowanie z ustawy niekonstytucyjnego przepisu
spowodowa³o zmianê zakresu jej stosowania, celu b¹d sensu pozosta³ych
przepisów. Takie orzeczenie skutkuje tym, i¿ czêæ ustawy, która nie zosta³a uchylona, nie realizuje zamierzeñ, za³o¿eñ ustawodawcy i pozostaje
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By³ to wyrok z 23 lutego 1999 (sygn. akt K 25/98).
Trybuna³ wskaza³, i¿ jest to obowi¹zek Prezydenta, a nie jego uprawnienie  por.
uchwa³ê interpretacyjn¹ z 5 wrzenia 1995 (sygn. akt W 1/95). Pogl¹d ten zachowuje swoj¹
aktualnoæ równie¿ na gruncie przepisów Konstytucji z 1997 r.
85 Sygn. akt K 3/99.
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w oderwaniu od jego intencji. Orzeczenie, czy dany przepis pozostaje
w nierozerwalnym zwi¹zku z badan¹ ustaw¹, zale¿y ca³kowicie od uznania s¹du konstytucyjnego. Stanowi to jego swobodn¹ decyzjê, a jako czêæ
sentencji wyroku nie podlega zaskar¿eniu i jest ostateczne.
Je¿eli Trybuna³ orzeknie, i¿ niektóre przepisy s¹ niezgodne z Konstytucj¹ i pozostaj¹ w nierozerwalnym zwi¹zku z ca³¹ ustaw¹, wówczas skutek orzeczenia TK jest identyczny jak wyrok stwierdzaj¹cy wadliwoæ ca³oci ustawy (a contrario z art. 122 ust. 4 zd. 2). Prezydent nie mo¿e jej
zatem podpisaæ, w rezultacie nie wejdzie ona w ¿ycie i nie stanie siê czêci¹ systemu prawa, za procedura legislacyjna zakoñczy siê bezskutecznie. Dziêki temu, i¿ Trybuna³ dysponuje du¿¹ swobod¹ w przedmiocie
stwierdzenia istnienia b¹d nieistnienia nierozerwalnej wiêzi pomiêdzy
przepisami i ustaw¹, mo¿e on w miarê swobodnie rozszerzyæ zakres wniosku prezydenckiego ze wskazanych przepisów na ca³y akt normatywny.
Do takiej zmiany przedmiotu orzekania posiada on wskazan¹ explicite
w ustawie zasadniczej podstawê prawn¹. Do koñca 2014 TK wyda³ siedem
takich wyroków86.
S¹d konstytucyjny, stwierdzaj¹c wadliwoæ niektórych przepisów, mo¿e
równie¿ orzec, i¿ nie s¹ one nierozerwalnie zwi¹zane z ustaw¹. Sytuacja
taka w praktyce judykacyjnej TK ma miejsce najczêciej. Chodzi naturalnie o to, aby nie niweczyæ ca³oci prac ustawodawczych z powodu niekonstytucyjnoci pewnych tylko postanowieñ87. Takie rozstrzygniêcia daj¹
wyraz m.in. zasadzie powci¹gliwoci sêdziowskiej. Orzeczenie nie dopuci do zaistnienia kolizji norm w systemie prawnym, ale te¿ nie doprowadzi do ca³kowitej dezawuacji prac ustawodawczych. Do systemu wejdzie
ustawa, która w zakresie przebadanym przez Trybuna³ nie jest wadliwa.
Tego typu wyroki wywo³uj¹ bardzo specyficzne skutki, które nie zale¿¹ ca³kowicie od s¹du konstytucyjnego. Trybuna³ orzeka o niekonstytucyjnoci okrelonych przepisów i uznaje, i¿ nie s¹ one nierozerwalnie zwi¹zane z ustaw¹, natomiast Prezydent RP podejmuje decyzjê, jaki bêdzie dalszy
los pozosta³ej czêci ustawy. Zgodnie z art. 122 ust. 4 zd. 2, po zasiêgniêciu
opinii Marsza³ka Sejmu, Prezydent mo¿e podpisaæ ustawê z pominiêciem
wadliwych przepisów albo zwróciæ j¹ Sejmowi w celu usuniêcia niezgodnoci. G³owa pañstwa nie mo¿e natomiast odmówiæ podpisania ustawy, co
stanowi bezporedni¹ konsekwencjê wyroku. Konstatuj¹c, od uznania
86 By³y to wyroki z: 20 listopada 2002 (sygn. akt K 41/02), 25 listopada 2002 (sygn. akt
K 37/02), 14 padziernika 2009 (sygn. akt Kp 4/09), 14 lipca 2010 (sygn. akt Kp 9/09), 20 kwietnia 2011 (Kp 7/09), 14 czerwca 2011 (sygn. akt Kp 1/11), 6 marca 2013 (sygn. akt Kp 11/12).
87 P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków
2000, s. 8788.
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Prezydenta bêd¹ zale¿a³y skutki wyroku Trybuna³u. W praktyce jednak
najczêciej podpisuje on ustawê z pominiêciem wadliwych przepisów. Akt
prawny publikowany jest wówczas w Dzienniku Ustaw z zachowaniem pierwotnie ustalonej przez Sejm numeracji, ale bez jednostki redakcyjnej, która
zosta³a uznana przez s¹d konstytucyjny za sprzeczn¹ z ustaw¹ zasadnicz¹.
Znacznie bardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce w przypadku,
gdy Prezydent zwraca ustawê Sejmowi w celu usuniêcia niezgodnoci. Taka
praktyka jest znacznie rzadsza  do koñca 2014 r. nast¹pi³o to dwukrotnie88. W doktrynie zwraca siê uwagê na fakt, i¿ akt urzêdowy Prezydenta
o zwróceniu ustawy nie jest równoznaczny z odmow¹ jej podpisania
w rozumieniu art. 122 ust. 5 i powinien byæ opatrzony kontrasygnat¹ Prezesa RM, co nale¿y uznaæ za lukê w prawie89, albowiem uzale¿nia skutecznoæ od kontrasygnaty. W konsekwencji przekazania ustawodawcy
ustawy celem usuniêcia niezgodnoci izby ustawodawcze zobowi¹zane s¹
do dokonania korekty wadliwych rozwi¹zañ w nowym postêpowaniu prawodawczym, które dotyczy tylko przepisów objêtych wyrokiem TK. W takim postêpowaniu Sejm i Senat nie mog¹ dokonaæ innych korekt w przed³o¿onym im akcie.
Powy¿sze rozwi¹zanie wyd³u¿a znacznie procedurê legislacyjn¹ oraz
uzale¿nia usuniêcie niekonstytucyjnego przepisu od decyzji politycznej,
co samo w sobie niesie pewne zagro¿enia. Pozwala jednak na doprecyzowanie koncepcji i treci aktu przez izby parlamentarne oraz na merytoryczne zespolenie korygowanych regulacji z ogólnym celem aktu normatywnego. Nadto decyzjê o ostatecznej treci ustawy podejmuje nie Prezydent
czy s¹d konstytucyjny, ale ustawodawca, co jest zgodne z zasad¹ trójpodzia³u w³adzy i ogranicza nadmiern¹ ingerencjê w ustawodawstwo organów, które nie s¹ czêci¹ legislatywy. Powy¿sze rozwi¹zanie niesie ze sob¹
ryzyko, i¿ parlament uchwali wadliw¹ korektê, która równie¿ nie bêdzie
odpowiada³a kanonom konstytucyjnoci b¹d dokona zmian wykraczaj¹cych poza przedmiot orzeczenia. Je¿eli Prezydent uzna, i¿ Sejm nieprawid³owo usun¹³ usterki ustawy, w ogóle tego nie uczyni³ b¹d przekroczy³
w tym zakresie swoje uprawnienia  mo¿e ponownie skierowaæ ustawê do
Trybuna³u. Przy czym zaskar¿one po raz kolejny w trybie kontroli prewencyjnej mog¹ byæ tylko te przepisy, które stanowi³y przedmiot obrad izb
parlamentarnych, albowiem w stosunku do pozosta³ych up³yn¹³ ju¿ termin do zaskar¿enia.
88 Por. wyroki TK z 29 padziernika 2003 (sygn. akt K 53/02) i 10 listopada 2004 (sygn.
akt Kp 1/04).
89 Por. J. Ciapa³a, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (19891997), Warszawa
1999, s. 255.
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Z orzeczeniami prewencyjnymi wi¹¿e siê jeszcze jeden problem, a mianowicie ryzyko braku ich wykonania przez zobowi¹zane do tego organy.
Sytuacja ta jest o tyle bardziej korzystna od niewykonania wyroków wydanych w trybie kontroli nastêpczej, ¿e poprzez wyrok negatoryjny TK
blokuje mo¿liwoæ wejcia w ¿ycie wadliwej normy. Niezastosowanie siê
Prezydenta do przepisów Konstytucji, które reguluj¹ skutki wyroków
uprzednich, stanowi przes³ankê do poci¹gniêcia go przed Trybuna³ Stanu.
Natomiast ustrojodawca nie przewidzia³ ¿adnych sankcji na wypadek,
gdyby Sejm nie wykona³ ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków, które s¹ skutkiem
orzeczenia, co mia³o ju¿ miejsce. Wyrokiem z 10 listopada 200490 TK stwierdzi³ niekonstytucyjnoæ art. 1 pkt 1, 5 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy  Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy  Prawo o ruchu drogowym, zmieniaj¹cy art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r.
 Prawo o zgromadzeniach i orzek³, i¿ wskazane przepisy nie s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z ca³¹ ustaw¹. Prezydent zwróci³ siê w trybie art. 122
ust. 4 do Marsza³ka Sejmu o przedstawienie opinii. Organ ten nie przed³o¿y³ g³owie pañstwa rzeczonego dokumentu, co spowodowa³o, i¿ Prezydent
ani nie podpisa³ ustawy z pominiêciem wadliwych przepisów, ani nie skierowa³ jej do Sejmu celem ponownego rozpatrzenia. Obstrukcja Marsza³ka
spowodowa³a zablokowanie wejcia w ¿ycie ustawy w sposób, który narusza Konstytucjê. Takie praktyki stanowi¹ ra¿¹c¹ obrazê przepisów ustawy zasadniczej w procesie bezporedniego jej stosowania przez najwa¿niejsze organy pañstwa. Trybuna³ nie ma wp³ywu na tego typu dzia³ania
i zaniechania organów w³adzy publicznej, nie dysponuje równie¿ rodkami ich korygowania i poci¹gania do odpowiedzialnoci osób odpowiedzialnych za zaistnienie takiego stany rzeczy.
G³ównym skutkiem negatywnych wyroków prewencyjnych w zakresie
realizacji funkcji ochronnej jest niedopuszczenie do wejcia w ¿ycie przepisu, który pozostawa³by w kolizji z normami ustawy zasadniczej. Konstatuj¹c, orzeczenia te nie eliminuj¹ patologii z systemu prawa  one zapobiegaj¹ ich ukonstytuowaniu siê. Nie dopuszczaj¹ zatem do powstania
konsekwencji spo³ecznych i prawnie wadliwych przepisów, dziêki czemu
w póniejszym czasie nie bêdzie trzeba podejmowaæ dzia³añ w celu naprawy skutków prawnych wadliwych ustaw. Wyroki prewencyjne umacniaj¹
tym samym zasadê pewnoci prawa, a tak¿e zasadê zaufania obywateli do
pañstwa i stanowionego przezeñ prawa, które wynikaj¹ z art. 2 Konstytucji. W aspekcie podmiotowym funkcji ochronnej wyroki prewencyjne nie
dopuszczaj¹ do wejcia w ¿ycie norm naruszaj¹cych prawa jednostki.
90

Sygn. akt Kp 1/04.
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3.2. Kontrola prewencyjna ratyfikowanych
umów międzynarodowych
Na podstawie art. 133 ust. 2 Konstytucji Prezydent RP przed ratyfikowaniem umowy miêdzynarodowej mo¿e zwróciæ siê do Trybuna³u z wnioskiem w sprawie jej zgodnoci z ustaw¹ zasadnicz¹91. Wskazane uprawnienie stanowi samodzieln¹ kompetencjê g³owy pañstwa, wykonywan¹ bez
kontrasygnaty Prezesa RM (art. 144 ust. 3 pkt 9). Prezydent jest wy³¹cznie w³aciwy do z³o¿enia stosownego wniosku. Kontrola przeprowadzona
w tym trybie odnosi siê tylko i wy³¹cznie do umów miêdzynarodowych
podlegaj¹cych ratyfikacji i dotyczy umów podlegaj¹cych ratyfikacji na podstawie zgody wyra¿onej w drodze ustawy (art. 89 ust. 1 i art. 90 ust. 1),
w drodze referendum (art. 30 ust. 3) i umów, których ratyfikacja takiej
zgody nie wymaga. W doktrynie wskazuje siê, i¿ procedura ta powinna
dotyczyæ raczej umów, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyra¿onej
w drodze ustawy, albowiem w tym przypadku Prezydent uprawniony jest
równie¿ do kwestionowania konstytucyjnoci ustawy upowa¿niaj¹cej do
dokonania aktu ratyfikacji. Stanowi³oby wiêc pewn¹ niekonsekwencjê,
gdyby najpierw podpisa³ i zarz¹dzi³ og³oszenie ustawy uprawniaj¹cej,
a nastêpnie zakwestionowa³ sam¹ umowê92.
Do koñca 2014 r. nie zosta³ z³o¿ony ¿aden wniosek o dokonanie prewencyjnej kontroli umowy miêdzynarodowej i w zwi¹zku z tym w powy¿szym przedmiocie Trybuna³ nie wyda³ ¿adnego orzeczenia. St¹d te¿ okrelone poni¿ej skutki bêd¹ mia³y charakter hipotetyczny, w szczególnoci,
¿e Konstytucja nie zawiera przepisów, które by je okrela³y. Wskazane
w art. 122 konsekwencje wyroku prewencyjnego dotycz¹ ustaw i nie bêd¹
mia³y zastosowania do orzeczeñ dotycz¹cych umów miêdzynarodowych.
Wyrok TK w kwestii konstytucyjnoci umowy miêdzynarodowej jest
powszechnie obowi¹zuj¹cy, ostateczny i wi¹¿¹cy prawnie93. Orzeczenia
stwierdzaj¹ce niezgodnoæ postanowieñ aktu prawa miêdzynarodowego
skutkuj¹ tym, i¿ Prezydent nie mo¿e go ratyfikowaæ. Konstytucja nie precyzuje, czy dopuszczalna jest ratyfikacja czêciowa, tak jak ma to miejsce
w przypadku ustaw (art. 122 ust. 4). Wydaje siê, i¿ mog³oby to byæ to
91 W Albanii, Bu³garii, Francji, Rosji i S³owenii wystêpuje tylko i wy³¹cznie procedura
uprzedniej kontroli umów miêdzynarodowych. W Hiszpanii i Portugalii umowy miêdzynarodowe podlegaj¹ kontroli zarówno prewencyjnej, jak i represyjnej. W Austrii stosuje siê
tylko kontrolê nastêpcz¹, natomiast konstytucje Niemiec, W³och, Rumunii, Czech i S³owacji
nie przewiduj¹ kontroli konstytucyjnoci umów miêdzynarodowych.
92 Por. P. Sarnecki, Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Przegl¹d Sejmowy
1998, nr 1(24), s. 18.
93 Por. M. Grzybowski, Prawo miêdzynarodowe i wspólnotowe..., s. 341.
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mo¿liwe w przypadku, gdyby sama umowa zawiera³a postanowienie dopuszczaj¹ce takie rozwi¹zanie94. Z pewnoci¹ dopuszczalna by³aby renegocjacja wadliwych przepisów umowy, jednak¿e na takie rozwi¹zanie
musia³yby wyraziæ zgodê pozosta³e umawiaj¹ce siê strony. Wyjciem
z impasu by³aby równie¿ zmiana Konstytucji. Taka praktyka mia³a miejsce m.in. w przypadku traktatów ustanawiaj¹cych Uniê Europejsk¹95. Prostym i bezporednim skutkiem wyroku negatoryjnego bêdzie natomiast
odmowa ratyfikacji ca³oci umowy. Takie dzia³anie zapobiegnie wprowadzeniu do systemu prawa niekonstytucyjnej normy i umo¿liwi unikniêcie
problemów zwi¹zanych z usuwaniem takiej normy z systemu, a zw³aszcza
z rewidowaniem decyzji indywidualnych. Szczególnie, ¿e wypowiedzenie
(derogacja) normy prawa miêdzynarodowego nie jest jednostronn¹ czynnoci¹ prawotwórcz¹, wymaga zgody pañstw-stron, które zawar³y umowê,
co mo¿e nastrêczyæ wiele trudnoci.
Wyrok TK stwierdzaj¹cy zgodnoæ umowy miêdzynarodowej z Konstytucj¹ otwiera drogê do dokonania przez g³owê pañstwa ratyfikacji i jest jej
warunkiem. Bez orzeczenia afirmatywnego Prezydent nie bêdzie mia³ prawa do ostatecznego zatwierdzenia aktu prawa miêdzynarodowego. W doktrynie wskazuje siê, i¿ taki wyrok dopuszcza dokonanie ratyfikacji, lecz
nie stanowi o takim obowi¹zku i ostateczna decyzja, czy zatwierdziæ umowê, bêdzie nale¿a³a do Prezydenta96.
Kontrola uprzednia ma istotne znaczenie z uwagi na pewnoæ obrotu
miêdzynarodowego, a zw³aszcza na realizacjê zasady pacta sunt servanda.
Wzmacnia to wiarygodnoæ pañstwa jako podmiotu prawa miêdzynarodowego, jak równie¿ zapewnia wiêksz¹ trwa³oæ zawartych umów miêdzynarodowych97. Prowadzi ponadto do poszanowania zasady niesprzecznoci systemu prawa wewnêtrznego, nie dopuszcza do naruszenia praw, wolnoci
cz³owieka i obywatela oraz do powstania w zwi¹zku z tym negatywnych
konsekwencji spo³ecznych i prawnych.
94 Por. L. Garlicki, Prewencyjna kontrola konstytucyjnoci umów miêdzynarodowych,
[w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy pañstwa..., s. 276 i 280 oraz A. M¹czyñski, Orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XX-lecia orzecznictwa..., s. 112.
95 Por. np. nowelizacjê Konstytucji V Republiki Francuskiej z 4 padziernika 1958 r.
Wród przepisów wprowadzonych w wyniku rewizji zwi¹zanej z ratyfikacj¹ Traktatu z Maastricht znalaz³y siê m.in. art. 88-2 oraz 88-3. W dniu 27 sierpnia 1992 r. zmieniono art. 13
ust. 2 Konstytucji Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r. w zakresie czynnego i biernego prawa
wyborczego w celu usuniêcia kolizji pomiêdzy ustaw¹ zasadnicz¹ a Traktatem z Maastricht.
96 Por. W. Sokolewicz, Ustawa ratyfikacyjna, [w:] Prawo miêdzynarodowe i prawo wspólnotowe w wewnêtrznym porz¹dku prawnym, pod red. M. Kruk, Warszawa 1997, s. 114;
L. Garlicki, Prewencyjna kontrola konstytucyjnoci..., s. 280; M. Florczak-W¹tor, Rodzaje
orzeczeñ..., s. 158.
97 Por. M. Masternak-Kubiak, dz. cyt., s. 292293.
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Kognicji s¹du konstytucyjnego podlegaj¹ równie¿ ustawy wyra¿aj¹ce
zgodê na ratyfikacjê lub wypowiedzenie umów miêdzynarodowych, o których mowa w art. 89 i 90 ust. 13 Konstytucji. Mamy wówczas do czynienia z quasi-kontrol¹ prewencyjn¹ umów miêdzynarodowych. Odbywa to
siê w trybie przewidzianym dla prewencyjnej kontroli ustaw. Orzeczenie
negatoryjne bêdzie skutkowa³o tym, i¿ nie dojdzie do skutku ustawa, która wyra¿a zgodê na ratyfikacjê umowy i w konsekwencji g³owa pañstwa
nie bêdzie mia³a prawa dokonaæ tego aktu98. Skomplikowane konsekwencje poci¹gnie za sob¹ natomiast stwierdzenie niekonstytucyjnoci takiej
ustawy w trybie kontroli nastêpczej. Derogowany z systemu zostanie wówczas akt prawny, który stanowi³ podstawê dokonania ratyfikacji. Wydaje
siê, ¿e nie spowoduje to niewa¿noci czynnoci dokonanych przez Prezydenta, jednak¿e zostanie poddana w w¹tpliwoæ ich skutecznoæ. Powstanie te¿ bardzo skomplikowana sytuacja w p³aszczynie zobowi¹zañ pañstwa w stosunkach miêdzynarodowych. Do koñca 2012 r. tego typu
orzeczenie nie zosta³o wydane.

4. Kontrola w okresie vacatio legis
Kontrola nastêpcza mo¿e mieæ zbli¿one skutki do kontroli prewencyjnej,
je¿eli przeprowadzona zostanie w czasie vacatio legis. Zgodnie z orzecznictwem TK dopuszczalne jest zaskar¿enie konstytucyjnoci ustawy w okresie pomiêdzy podpisaniem przez Prezydenta a jej wejciem w ¿ycie99. Procedurê w tym zakresie mog¹ zainicjowaæ wszystkie podmioty wskazane
w art. 191 Konstytucji. Si³¹ rzeczy niemo¿liwe bêdzie zainicjowanie takiej
kontroli przez s¹dy w ramach pytania prawnego, albowiem by uruchomiæ
ten typ kontroli, potrzebna jest kanwa konkretnej sprawy i przepis prawny stanowi¹cy podstawê jej rozstrzygniêcia. Przepisy, które jeszcze nie
wesz³y w ¿ycie, tak¹ podstaw¹ byæ nie mog¹. Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku skargi konstytucyjnej.
Je¿eli okres przejciowy bêdzie wystarczaj¹co d³ugi, by Trybuna³ zd¹¿y³ przeprowadziæ kontrolê i wydaæ orzeczenie, wówczas wadliwy akt prawny nie wywo³a ¿adnych negatywnych konsekwencji w sferach ¿ycia spo³ecznego, w szczególnoci nie bêdzie trzeba rewalidowaæ wydanych na jego
98 Podobnie: M. Granat, Umarzanie postêpowania przez Trybuna³ Konstytucyjny w przypadku prewencyjnej kontroli umów miêdzynarodowych, Gdañskie Studia Prawnicze 2014,
nr XXXI, s. 583.
99 Por. np. wyroki z 16 czerwca 2003 (sygn. akt K 52/02), 15 lutego 2005 (sygn. akt
K 48/04) i 11 maja 2007 (sygn. akt K 2/07).
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podstawie decyzji i orzeczeñ w sprawach indywidualnych100. Funkcja
ochronna TK bêdzie w tym przypadku realizowana w sposób szczególnie
wyrazisty, gdy¿ w konsekwencji wyroku zostanie usuniêty akt prawny,
który nie wywo³a³ jeszcze ¿adnych skutków prawnych i faktycznych. Oczywicie w znaczeniu formalnym, wskutek podpisania przez g³owê pañstwa
i promulgacji, ów akt bêdzie elementem systemu prawa i jego wadliwe
uregulowania bêd¹ stanowi³y dysfunkcje oraz narusza³y zasadê niesprzecznoci norm. W tym ujêciu wyrok TK bêdzie wywo³ywa³ klasyczne skutki
negatoryjne, tj. spowoduje derogacjê istniej¹cego przepisu z systemu prawa i zasadniczo bêdzie to jedyny jego bezporedni skutek. W odró¿nieniu
od orzeczeñ prewencyjnych taki wyrok ma charakter kasatoryjny i nie
stanowi swoistego przed³u¿enia procedury legislacyjnej.

5. Wyroki interpretacyjne, zakresowe i inne
Trybuna³, konstytuuj¹c formu³y sentencji wyroków z³o¿onych, powo³ywa³
i powo³uje siê na potrzebê realizacji funkcji ochronnej oraz na zasadê
wstrzemiêliwoci sêdziowskiej. Tego typu rozstrzygniêcia maj¹ d¹¿yæ do
prokonstytucyjnego zorientowania systemu prawa, jego zintegrowania oraz
zwiêkszenia czytelnoci, klarownoci i przejrzystoci101, a nadto maj¹ na
celu likwidacjê kolizji i niedopuszczenie do powstania luk w prawie.

5.1. Wyroki interpretacyjne
U podstawy konstrukcji wyroków interpretacyjnych leg³o za³o¿enie, i¿
wyk³adnia ustaw musi byæ zawsze dokonywana w zgodzie z Konstytucj¹,
a wydanie orzeczenia stwierdzaj¹cego niekonstytucyjnoæ ustawy nie powinno mieæ miejsca w sytuacji, gdy mo¿liwe jest nadanie ustawie takiego
rozumienia, które doprowadzi j¹ do zgodnoci z normami, zasadami i wartociami zawartymi w Konstytucji102. Orzeczenia interpretacyjne, nie
maj¹ce wyranej podstawy konstytucyjnej ani ustawowej, maj¹ na celu
utrzymanie w porz¹dku prawnym przepisów, których konstytucyjnoæ
mo¿na uznaæ tylko przy okrelonym sposobie wyk³adni. Sam Trybuna³
100 Przyk³adem takiego rozstrzygniêcia jest wyrok TK w sprawie lustracji i dostêpu do
archiwów z 11 maja 2007 (sygn. akt K 2/07).
101 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne (Tradycja a wspó³czesnoæ),
Pañstwo i Prawo 2001, z. 6, s. 29.
102 Por. uzasadnienia orzeczeñ z 18 padziernika 1994 (sygn. akt K 2 /94), 4 padziernika 1995 (sygn. akt K 8/95) i 15 lipca 1996 (sygn. akt K 5/96).
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wyjania³, ¿e potrzeba takich werdyktów jest konieczna, zwa¿ywszy na
wartoæ pewnoci prawa103. Wyroki tego typu maj¹ realizowaæ zasady
spójnoci i niesprzecznoci systemu prawa i tym samym s³u¿yæ utrwaleniu jego stabilnoci oraz wzmocnieniu roli i funkcji ustawy zasadniczej
jako nadrzêdnego aktu prawnego104.
Wskutek orzeczenia interpretacyjnego kontrolowany przepis nie jest
derogowany z systemu prawnego  nie powstaje wiêc luka w prawie. Trybuna³ w sentencji swojego orzeczenia nadaje mu okrelone rozumienie,
które pozostaje w zgodzie z ustaw¹ zasadnicz¹. Wyroki maj¹ moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹, w zwi¹zku z czym organy stosuj¹ce prawo s¹ zobowi¹zane do akceptacji i stosowania znaczenia przepisu ustalonego przez TK. Niekonstytucyjna wyk³adnia skontrolowanego przepisu nie bêdzie mog³a byæ
ju¿ brana pod uwagê w procesie stosowania prawa i tym samym orzeczenie
TK likwiduje kolizjê w p³aszczynie ustawowa norma prawna  norma (wartoæ) konstytucyjna i nie dopuszcza do dalszego naruszania ustawy zasadniczej. Wyroki interpretacyjne przyczyniaj¹ siê w ten sposób do realizacji
funkcji ochronnej systemu prawa realizowanej przez Trybuna³105.

5.2. Wyroki zakresowe
Wyroki zakresowe realizuj¹ funkcjê ochronn¹ w aspekcie przedmiotowym
w sposób zbli¿ony do wyroków interpretacyjnych. Orzeczenie niekonstytucyjnoci okrelonej czêci przepisu powoduje utratê mocy obowi¹zuj¹cej
tego przepisu w zakresie objêtym wad¹. Wyrok mo¿e eliminowaæ z treci
aktu prawnego okrelony fragment przepisu (jednostki redakcyjnej)106 b¹d
te¿ nie ingerowaæ w zapis jêzykowy regulacji, a tylko usun¹æ czêæ normy
zakodowanej w jego treci107. U podstawy takiego rozwi¹zania leg³o za³o¿enie, i¿ nie ca³y przepis w swojej treci musi byæ sprzeczny z ustaw¹
zasadnicz¹, nie ma wiêc potrzeby jego uchylenia w ca³oci.
Wskutek orzeczenia TK kontrolowany przepis pozostaje elementem
systemu prawa w ograniczonej treciowo formie. Pozwala to, podobnie jak
w przypadku wyroków interpretacyjnych, na usuniêcie kolizji z systemu
prawa, jednoczenie nie dopuszczaj¹c do powstania luki w prawie. Wyroki
103

R. Hauser, Jak Zab³ocki na mydle, Rzeczpospolita z 23 grudnia 2002.
Por. uzasadnienie uchwa³y TK z 6 wrzenia 1995 (sygn. akt W 20/95).
105 Podobnie: M. Tulej, Orzecznictwo interpretacyjne Trybuna³u Konstytucyjnego a regu³y wyk³adni prawa, Warszawa 2011, s. 133.
106 Por. np. sentencje wyroków z 19 padziernika 1999 (sygn. akt SK 4/99) oraz 20
grudnia 2007 (sygn. akt P 37/06).
107 Por. np. sentencje wyroków z 5 stycznia 1999 (sygn. akt K 27/98) i 11 grudnia 2007
(sygn. akt U 6/06).
104
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zakresowe w przewa¿aj¹cej mierze chroni¹ system, albowiem sentencja
jest tak sformu³owana, i¿ nie dochodzi do derogacji ca³ego przepisu, tylko
ulega modyfikacji jego znaczenie.

5.3. Wyroki skutkujące tzw. odżyciem norm
Wyroki skutkuj¹ce od¿yciem norm stanowi¹ rodzaj orzeczeñ negatoryjnych. Problem tego typu rozstrzygniêæ pojawi³ siê po raz pierwszy w wyroku z 20 grudnia 1999108, w uzasadnieniu którego s¹d konstytucyjny stwierdzi³, i¿ uchylenie przepisów prowadzi do przywrócenia obowi¹zywania
nowelizowanych przepisów w brzmieniu, jakie mia³y one do dnia wejcia
w ¿ycie niezgodnych z Konstytucj¹ przepisów nowelizuj¹cych109. Swoje
stanowisko TK potwierdzi³ w postanowieniu interpretacyjnym z 21 marca
2000110. Tego typu rozstrzygniêcia  obok zwyk³ych skutków derogacyjnych, które s¹ charakterystyczne dla orzeczeñ stwierdzaj¹cych wadliwoæ
aktu  powoduj¹ restytucjê regulacji uchylonych przez niekonstytucyjne
przepisy, dziêki czemu w miejscu derogowanych z systemu prawa przepisów nie powstaje luka w prawie. Wyroki skutkuj¹ce tzw. od¿yciem norm
wywo³uj¹ podwójny ochronny skutek: usuwaj¹ kolizjê norm oraz nie dopuszczaj¹ do powstania luki w prawie. W miejsce wadliwego przepisu,
który zosta³ uchylony orzeczeniem TK, wchodz¹ na powrót regulacje, które obowi¹zywa³y przed zmian¹.

6. Ochrona zasad ustrojowych w orzecznictwie TK
Trybuna³ w swojej judykaturze bardzo wa¿n¹ rolê przypisuje zasadom
ustrojowym pañstwa polskiego, st¹d te¿ zosta³y one otoczone szczególn¹
ochron¹. W wiêkszoci sytuacji s¹d konstytucyjny kontynuuje, rozwija
i umacnia linie orzecznicze powsta³e przed wejciem w ¿ycie Konstytucji
z 1997 r. Szczególn¹ rolê w tym zakresie odgrywaj¹ wszelkiego typu wyroki negatoryjne, które eliminuj¹ z systemu przepisy prawa naruszaj¹ce
podstawowe zasady konstytucyjne, a tym samym przyczyniaj¹ siê do umocnienia i poszanowania ustawy zasadniczej. W ten sposób zasady ustrojo108

Sygn. akt K 4/99.
Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ wskazane postanowienie zosta³o umieszczone w uzasadnieniu, a nie w sentencji. W efekcie nie przys³uguje mu przymiot mocy powszechnie obowi¹zuj¹cej, gdy¿ w doktrynie i w judykaturze TK wskazuje siê, i¿ przys³uguje on wy³¹cznie
sentencji wyroku.
110 Sygn. akt K 4/99.
109
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we uzyskuj¹ normatywnym charakter i normatywn¹ treæ oraz przestaj¹
byæ postulatami i normami programowymi.
Wiêkszoæ orzeczeñ TK zwi¹zanych ze wskazan¹ problematyk¹ dotyczy³o lub nawi¹zywa³o do zasady demokratycznego pañstwa prawa, stanowi¹cej zasadniczy fundament ustrojowy Rzeczpospolitej. Orzeczenia
negatoryjne chroni³y nastêpuj¹ce zasady: pañstwa prawnego111, zaufania
obywateli do pañstwa112 i stanowionego przezeñ prawa113, pewnoci prawa114, bezpieczeñstwa prawnego115, zakazu retroakcji prawa116, dostatecznej okrelonoci przepisów prawa117, legalizmu i praworz¹dnoci118,
podzia³u w³adzy119. Dwie ostatnie klauzule znajduj¹ swoj¹ bezporedni¹
podstawê w przepisach obecnie obowi¹zuj¹cej Konstytucji (por. art. 7
i 10), pozosta³e zrekonstruowane zosta³y z jej art. 2.
Trybuna³owi przypad³a równie¿ bardzo donios³a rola ukszta³towania
oraz ochrony systemu róde³ prawa w Polsce120. Powy¿szej problematyce
zosta³ powiêcony III rozdzia³ Konstytucji  ród³a prawa. Stanowi on
novum w polskim prawie ustrojowym i w zwi¹zku z tym obowi¹zek doprecyzowania, uszczegó³owienia i nadania praktycznej treci zawartych
w nim przepisów spocz¹³ na s¹dzie konstytucyjnym. Ustawa zasadnicza
podzieli³a ród³a prawa na dwa katalogi: ród³a prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego i ród³a prawa wewnêtrznie obowi¹zuj¹cego. Judykaturze TK
111 Por. wyroki TK z: 20 listopada 2002 (sygn. akt K 41/02), 21 marca 2001 (sygn. akt
K 24/00), 23 padziernika 2007 (sygn. akt P 28/07).
112 Por. wyroki z: 13 kwietnia 1998 (sygn. akt K 36/98), 7 grudnia 1999 (sygn. akt K 22/99),
2 kwietnia 2007 (sygn. akt SK 19/06), 29 maja 2007 (sygn. akt P 8/06), 27 listopada 2007
(sygn. akt SK 39/06).
113 Por. wyroki z: 7 grudnia 1999 (sygn. akt K 22/99), 25 listopada 1997 (sygn. akt K26/97),
20 grudnia 1999 (sygn. akt K 4/99), 27 lutego 2002 (sygn. akt K 47/01), 30 listopada 2002
(sygn. akt K 41/02), 2 kwietnia 2007 (sygn. akt SK 19/06), 29 maja 2007 (sygn. akt P 8/06),
27 listopada 2007 (sygn. akt SK 39/06).
114 Por. wyrok z 25 listopada 1997 (sygn. akt K 26/97).
115 Por. wyroki z 12 kwietnia 2000 (sygn. akt K 8/98) i 27 lutego 2002 (sygn. akt K 47/01).
116 Por. wyroki z: 17 grudnia 1997 (sygn. akt K 22/96), 30 lutego 1999 (sygn. akt K 5/98),
27 lutego 2001 (sygn. akt K 47/01), 19 marca 2007 (sygn. akt K 47/05), 10 grudnia 2007
(sygn. akt P 43/07).
117 Por. wyroki z: 21 marca 2001 (sygn. akt K 24/00), 12 kwietnia 2002 (sygn. akt P 13/01),
20 listopada 2002 (sygn. akt K 41/02), 23 padziernika 2007 (sygn. akt P 28/07), 5 grudnia
2007 (sygn. akt K 36/06).
118 Por. wyroki z: 9 maja 2000 (sygn. akt U 6/98), 28 czerwca 2000 (sygn. akt K 34/94),
22 maja 2007 (sygn. akt K 42/05), 28 listopada 2007 (sygn. akt K 39/07).
119 Por. wyroki z: 28 kwietnia 1999 (sygn. akt K 3/99), 5 padziernika 1999 (sygn. akt
U 4/99), 11 stycznia 2000 (sygn. akt K 7/99), 24 kwietnia 2002 (sygn. akt P 5/01).
120 Szerzej na ten temat: M. D¹browski, ród³a prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego
w Konstytucji z 1997 r. Katalog zamkniêty czy otwarty?, Studia Prawnoustrojowe 2004, nr 3,
s. 91 i n. oraz cyt. tam literatura.
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przypad³a szczególna rola utrwalenia zasad rz¹dz¹cych tymi zbiorami oraz
relacji zachodz¹cych pomiêdzy nimi. Trybuna³ ustali³, chroni³ i chroni
nastêpuj¹ce zasady: zamkniêtoci i hierarchicznoci katalogu róde³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego121, zakazu subdelegacji122, otwartoci
katalogu róde³ prawa wewnêtrznie obowi¹zuj¹cego123. Z poszczególnych
przepisów III rozdzia³u oraz z art. 2 s¹d konstytucyjny wyprowadzi³ szereg zasad dotycz¹cych prawid³owej legislacji i relacji w p³aszczynie Konstytucja  ustawa  rozporz¹dzenie124.
Bardzo istotn¹ wartoæ w dorobku judykacyjnym Trybuna³u stanowi
równie¿ bud¿et pañstwa. Powy¿sze dobro konstytucyjne by³o wielokrotnie
przedmiotem ochrony. O szczególnym potraktowaniu problematyki finansów publicznych wiadczy to, i¿ jest ona poruszana zarówno w Konstytucji, jak i w ustawie o TK. Artyku³ 190 ust. 3 in fine ustawy zasadniczej
stanowi, i¿ w przypadku orzeczeñ, które wi¹¿¹ siê z nak³adami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie bud¿etowej, Trybuna³ okrela termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego po zapoznaniu siê
z opini¹ Rady Ministrów. Artyku³ 44 ustawy o TK zobowi¹zuje s¹d konstytucyjny do zasiêgniêcia opinii w sprawach o stwierdzenie zgodnoci aktu
prawnego z Konstytucj¹, w których orzeczenie mo¿e wywo³aæ skutki wi¹¿¹ce siê z nak³adami finansowymi nie przewidzianymi w ustawach bud¿etowej lub o prowizorium bud¿etowym. Przepisy te nie wiadcz¹ o tym, i¿
Trybuna³ zobowi¹zany jest dawaæ pierwszeñstwo wzglêdom ekonomicznym przy orzekaniu o konstytucyjnoci prawa, ale stwarzaj¹ dodatkowy,
obligatoryjny element procedury, który nakazuje braæ te problemy pod
rozwagê podczas orzekania. Ma to s¹dowi umo¿liwiæ pe³ne wyjanienie
ca³ego kontekstu rozstrzyganej sprawy. W doktrynie wskazuje siê, i¿ powy¿sze regulacje prawne implicite zobowi¹zuj¹ Trybuna³ do wziêcia pod
uwagê skutków finansowych orzeczenia125.
Innym przyk³adem szczególnego potraktowania problematyki bud¿etowej i zadañ Trybuna³u przez prawodawcê s¹ przepisy art. 224 ust. 2
Konstytucji i art. 43 ustawy o TK, które w zasadzie maj¹ identyczn¹ treæ.
Zobowi¹zuj¹ one s¹d konstytucyjny do wydania orzeczenia w terminie
2 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku w przypadku rozstrzygania o zgodnoci
121 Por wyroki z 28 czerwca 2000 (sygn. akt K 25/99), 9 listopada 1999 (sygn. akt K 28/98)
i 13 listopada 2001 (sygn. akt K 16/01).
122 Por. wyrok z 8 lipca 2002 (sygn. akt SK 41/01).
123 Por. wyroki z 1 grudnia 1998 (sygn. akt K 21/98) i 28 czerwca 2000 (sygn. akt K 25/99).
124 Por. wyroki z: 27 czerwca 2000 (sygn. akt K 20/99), 9 kwietnia 2001 (sygn. akt
U 10/00), 5 marca 2001 (sygn. akt P 11/00), 29 padziernika 2002 (sygn. akt P 19/01).
125 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, Orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego: pojêcie, klasyfikacja i skutki prawne, Pañstwo i Prawo 2000, z. 12, s. 33.
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z Konstytucj¹ ustawy bud¿etowej b¹d ustawy o prowizorium bud¿etowym
w trybie kontroli prewencyjnej. Co prawda jest to termin instrukcyjny
i z jego naruszeniem nie wi¹¿¹ siê ¿adne sankcje, jednak¿e to jedyna sytuacja, w której Trybuna³owi zosta³ ograniczony czas na rozpatrzenie sprawy.
Instytucja opónienia wejcia w ¿ycie wyroku TK zosta³a utworzona
m.in. w celu ochrony interesów finansowych pañstwa. Takie za³o¿enie
wynika z jêzykowej wyk³adni art. 190 ust. 3 Konstytucji oraz z przebiegu
obrad Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 5 wrzenia 1995 r.126 Niemniej jednak s¹d konstytucyjny stosunkowo rzadko
odwo³uje siê do wartoci, jak¹ jest ochrona interesu finansowego pañstwa,
jako argumentu przemawiaj¹cego za okreleniem innego ni¿ z chwil¹ og³oszenia terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego127.
Trybuna³ Konstytucyjny otoczy³ szczególn¹ ochron¹ interes finansowy pañstwa w niektórych wyrokach aplikacyjnych, np. w wyroku z 6 marca 2002128 orzek³, i¿ § 16 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego129 w zwi¹zku z art. 35 ust. 4
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz
o podatku akcyzowym130 jest niezgodny z art. 217 Konstytucji, a równoczenie stwierdzi³, i¿ nie stwarza to podstaw do zwrotu podatku uiszczonego na podstawie tego przepisu. Podobnie w wyroku z 10 grudnia 2002131
orzek³ o niekonstytucyjnoci szeregu przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie op³at drogowych132, jednoczenie zastrzegaj¹c, i¿ pobrane op³aty na ich podstawie nie podlegaj¹ zwrotowi. Identycznie rzecz siê mia³a z wyrokami z 27 kwietnia 2004133 oraz
9 wrzenia 2004134, w których TK, orzekaj¹c o wadliwoci badanych prze126

Por. Biuletyn KKZN nr 1848/II.
Por. np. wyrok z 9 listopada 1999 (sygn. akt K 28/98): Trybuna³ przyj¹³ za przekonuj¹ce argumenty, ¿e utrata mocy obowi¹zuj¹cej, z dniem og³oszenia wyroku, przepisów
stanowi¹cych upowa¿nienie do wydania aktów wykonawczych, a tak¿e utrata mocy przez
dotychczas wydane na ich podstawie akty wykonawcze spowodowa³oby lukê w prawie,
a w konsekwencji niezwykle niekorzystne skutki w funkcjonowaniu systemu podatkowego,
co ostatecznie mog³oby doprowadziæ do powa¿nego zak³ócenia w wykonywaniu bud¿etu Pañstwa lub wyrok z 15 padziernika 2001 (sygn. akt K 12/01): Trybuna³ Konstytucyjny, kieruj¹c siê potrzeb¹ uwzglêdnienia ewentualnych wydatków w toku prac nad bud¿etem pañstwa na rok 2002, uzna³ za celowe okreliæ termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisów
wymienionych w wyroku na 31 grudnia 2001.
128 Sygn. akt P 7/00.
129 Dz. U. nr 2, poz. 3; nr 80, poz. 519; nr 129, poz. 857 i nr 144, poz. 936.
130 Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.
131 Sygn. akt P 6/02.
132 Dz. U. nr 51, poz. 607.
133 Sygn. akt K 24/03.
134 Sygn. akt K 2/03.
127
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pisów, stwierdzi³, i¿ op³aty pobrane na ich podstawie nie podlegaj¹ zwrotowi. We wszystkich wskazanych wyrokach s¹d konstytucyjny przed³o¿y³
ochronê bud¿etu i finansów publicznych nad ochronê interesu jednostki.
Wyroki te wy³¹cza³y mo¿liwoæ wdro¿enia trybów rewalidacji jednostkowych
rozstrzygniêæ, na podstawie których pobrano op³aty w oparciu o art. 190
ust. 4 Konstytucji. W du¿ej mierze ogranicza³o to realizacjê funkcji ochronnej w znaczeniu podmiotowym.
Problematyka ochrony bud¿etu pojawia³a siê równie¿ w orzeczeniach TK
o prostych skutkach. W wyroku z 4 grudnia 2000135 czytamy: równowaga
finansów publicznych stanowi wartoæ chronion¹ konstytucyjnie, a stosowane przez pañstwo rodki maj¹ce na celu ochronê równowagi finansów publicznych musz¹ byæ zgodne z regu³ami okrelonymi przez Konstytucjê136.

7. Postanowienia o umorzeniu postępowania
Na podstawie art. 39 ustawy o TK s¹d konstytucyjny jest uprawniony do
umorzenia postêpowania w trzech sytuacjach: 1) je¿eli wydanie orzeczenia jest zbêdne lub niedopuszczalne; 2) na skutek cofniêcia wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej; 3) je¿eli akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ przed wydaniem
orzeczenia. Ponadto Trybuna³ umarza postêpowanie albo odracza rozprawê w razie niestawiennictwa siê wnioskodawcy lub jego przedstawiciela
(art. 60 ust. 2 zd. 2 ustawy o TK).
Na wskazane powy¿ej postanowienia o umorzeniu postêpowania (art. 70
ust. 2 pkt 4 ustawy o TK) nie przys³uguje ¿aden rodek odwo³awczy137. S¹
one rozstrzygniêciami, które koñcz¹ postêpowanie s¹dowokonstytucyjne
i maj¹ charakter ostateczny. Trybuna³ stan¹³ na stanowisku, ¿e ustawa
o TK precyzyjnie wskazuje postanowienia, od których przys³uguje rodek odwo³awczy (por. art. 36 ust. 4). Od pozosta³ych za¿alenie nie przys³uguje. Nie
maj¹ do nich posi³kowego zastosowania równie¿ przepisy kodeksu postêpowania cywilnego, bowiem ustawa przewiduje inny sposób postêpowania138,
135

Sygn. akt K 9/00.
Szerzej na ten temat patrz: J. Juchniewicz, Absolutorium jako realizacja funkcji
kontrolnej Sejmu, Olsztyn 2010; W. £¹czkowski, Czy bud¿et pañstwa jest wartoci¹ konstytucyjn¹ podlegaj¹c¹ ochronie Trybuna³u Konstytucyjnego?, [w:] Konstytucja, ustrój, system
finansowy pañstwa..., s. 283 i n.
137 Por. np. postanowienia TK z 21 listopada 2006 (sygn. akt SK 34/05), 21 listopada
2006 (sygn. akt SK 61/05) i 30 listopada 2006 (sygn. akt SK 9/06).
138 Por. uzasadnienia postanowieñ z 21 listopada 2006 (sygn. akt SK 34/05) i 21 listopada 2006 (sygn. akt SK 61/05).
136
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a ponadto zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji postanowienia tego typu
maj¹ charakter ostateczny139.
Brak zaskar¿alnoci postanowieñ o umorzeniu postêpowania jest dysfunkcjonalne w stosunku do zabezpieczenia statusu jednostki, czyli utrudnia realizacjê funkcji ochronnej w aspekcie podmiotowym. Ten typ orzeczenia zamyka drogê do wydania wyroku i uniemo¿liwia wnioskodawcy obronê
swoich praw w drodze skargi konstytucyjnej. Ogranicza to uprawnienia
skar¿¹cego wynikaj¹ce z mo¿liwoci zakwestionowania w drodze za¿alenia
odmowy zbadania konstytucyjnoci przepisów objêtych postanowieniem.

7.1. Zbędność i niedopuszczalność orzekania
Umorzenie postêpowania wskutek zaistnienia przes³anek niedopuszczalnoci b¹d zbêdnoci orzekania zasadniczo nie bêdzie mia³o negatywnego
wp³ywu na system prawa. Nie mo¿na definitywnie stwierdziæ, i¿ brak
wyroku w zakoñczonej w ten sposób sprawie bêdzie skutkowa³ utrzymaniem w mocy wadliwego aktu prawnego. W przypadku zaistnienia której
z tych przes³anek prawodawca uzna³, i¿ lepiej jest odst¹piæ od merytorycznego rozstrzygania i zakoñczyæ sprawê. Sad konstytucyjny umarza postêpowanie w oparciu o przes³ankê zbêdnoci wówczas, gdy uzna, i¿ wydanie
wyroku jest zbyteczne, niepotrzebne, niekonieczne lub nieu¿yteczne. Jest
to przes³anka ocenna, nie posiadaj¹ca swojej legalnej definicji i s¹d samodzielnie w procesie wyk³adni operatywnej j¹ precyzuje. Ze zbêdnoci¹ orzekania mamy do czynienia np. w sytuacji powagi rzeczy os¹dzonej, tj.
w przypadku, gdy Trybuna³ uzna, i¿ kontrolowany przepis by³ ju¿ przedmiotem badania w oparciu o ten sam wzorzec140. Z niedopuszczalnoci¹
orzekania mamy natomiast do czynienia w sytuacji, gdy kontynuowanie
postêpowania prowadzi³oby do naruszenia prawa. Jako przyk³ady mo¿na
tu wskazaæ niedopuszczalnoæ drogi s¹dowej, brak b¹d utrata legitymacji procesowej wnioskodawcy141. Nawet je¿eli Trybuna³ uzna, i¿ zasadne
139

Por. uzasadnienie postanowienia TK z 30 listopada 2006 (sygn. akt SK 9/06).
Por. np. postanowienia z: 21 stycznia 1998 (sygn. akt K 33/97), 25 listopada 2002
(sygn. akt SK 30/01), 9 stycznia 2007 (sygn. akt SK 21/06), 3 lipca 2007 (sygn. akt SK 1/07).
141 Jako przyk³ady mo¿na tu wskazaæ:
 wniosek o przeprowadzenie kontroli w oparciu o niew³aciwy wzorzec kontroli (np. Regulaminu Sejmu), por. postanowienie z 9 lipca 2002 (sygn. akt K 1/02);
 wniosek o zbadanie aktu o charakterze indywidualnym, por. postanowienie z 10 lipca
2002 (sygn. akt U 5/01);
 brak spe³nienia przes³anek wniesienia wniosku, co zosta³o stwierdzone podczas postêpowania, por. postanowienia z 24 lipca 2002 (sygn. akt SK 44/01), 16 padziernika 2002
(sygn. akt K 23/02), 6 listopada 2002 (sygn. akt SK 4/01);
140
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by³oby kontynuowanie postêpowania i kontrolowany akt jest wadliwy, zobowi¹zany by³by do wydania postanowienia o umorzeniu. Wówczas mo¿e
tylko pos³u¿yæ siê postanowieniem sygnalizacyjnym, celem poinformowania prawodawcy o istnieniu dysfunkcji w systemie prawa142.
Powa¿ne w¹tpliwoci wzbudza ca³a linia orzecznicza TK powsta³a
w oparciu o art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK. S¹d konstytucyjny przyj¹³, i¿
w sytuacji, gdy zakoñczy siê kadencja Sejmu (Senatu), postêpowanie wszczête przez grupê pos³ów (senatorów)143 lub Marsza³ka Sejmu144 podlega
umorzeniu z powodu niedopuszczalnoci jego kontynuowania. W poprzednim stanie prawnym Trybuna³ pozostawia³ wnioski bez rozpoznania145.
W uzasadnieniach swoich postanowieñ podnosi³, i¿ wobec zakoñczenia
kadencji izby i utraty przez parlamentarzystów mandatów przesta³ istnieæ podmiot uprawniony do udzia³u w postêpowaniu przed s¹dem konstytucyjnym w charakterze wnioskodawcy i w tej sytuacji nale¿y umorzyæ
postêpowanie. Innymi s³owy  strona inicjuj¹ca kontrolê utraci³a legitymacjê do uczestnictwa w postêpowaniu i w zwi¹zku z powy¿szym wydanie
merytorycznego rozstrzygniêcia jest niedopuszczalne. Wskazane rozwi¹zanie jest poprawne i uzasadnione z uwagi na zasadê dyskontynuacji prac
izb parlamentarnych i ich organów oraz brak podstaw procesowych do
kontynuowania postêpowania s¹dowokonstytucyjnego. W wietle przepisów ustawy o TK i k.p.c. nie ma mo¿liwoci wst¹pienia pos³ów, senatorów
 brak legitymacji do wniesienia wniosku, por. postanowienie z 9 padziernika 2002 (sygn.
akt K 37/01);
 zaskar¿enie luki w prawie, por. postanowienie z 11 padziernika 2002 (sygn. akt SK 18/02).
142 Por. postanowienie z 14 padziernika 2002 (sygn. akt SK 18/02), którym TK umorzy³ postêpowanie i postanowienie sygnalizacyjne z 2 lipca 2002 (sygn. akt S 1/02).
143 Por. np. postanowienia z: 26 padziernika 2005 (sygn. akt K 48/05), 26 padziernika 2005 (sygn. akt K 31/05), 26 padziernika 2005 (sygn. akt K 29/04), 5 listopada 2005
(sygn. akt K 8/05), 7 listopada 2005 (sygn. akt K 12/04), 8 listopada 2005 (sygn. akt K 3/04),
5 grudnia 2005 (sygn. akt K 18/05), 15 listopada 2005 (sygn. akt K 29/05), 14 listopada 2007
(sygn. akt K 20/06), 21 listopada 2007 (sygn. akt K 23/06), 21 listopada 2007 (sygn. akt K 36/07),
21 listopada 2007 (sygn. akt U 8/07), 17 grudnia 2007 (sygn. akt K 24/06), 30 listopada 2011
(sygn. akt K 21/10, K 2/11, K 26/11, K 31/11), 7 grudnia 2011 (sygn. akt K 3/11, K 20/11).
Ogólnie w roku 2007 ze wzglêdu na zasadê dyskontynuacji prac Sejmu (Senatu) Trybuna³
umorzy³ 14 postêpowañ wszczêtych przez pos³ów, natomiast w 2011 r. 9 postêpowañ wszczêtych przez pos³ów i jedno wszczête przez grupê senatorów (postanowienie z 13 grudnia
2011, sygn. akt K 24/11). W 2012 r. Trybuna³ umorzy³ jeszcze jedno postêpowanie wszczête
przez pos³ów na Sejm VI kadencji (por. postanowienie z 24 stycznia 2012, sygn. akt K 9/09).
144 Por. postanowienie TK z 17 grudnia 2007 (sygn. akt Pp 1/06). Wskazane postanowienie ma charakter precedensowy, albowiem Trybuna³ wczeniej nie umorzy³ postêpowania wszczêtego na wniosek Marsza³ka Sejmu w oparciu o zasadê dyskontynuacji.
145 Por. np. postanowienia z: 2 czerwca 1993 (sygn. akt U 4/93), 15 czerwca 1993 (sygn.
akt U 3/93), 2 czerwca 1993 (sygn. akt U 4/93), 17 sierpnia 1993 (sygn. akt K 2/93),
4 listopada 1997 (sygn. akt K 19/97).
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b¹d marsza³ków izb nowej kadencji do postêpowania wszczêtego przed
jej rozpoczêciem. Nie s¹ oni bowiem nastêpcami prawnymi parlamentarzystów poprzedniej kadencji ani w rozumieniu konstytucyjnoprawnym,
ani cywilnoprawnym.
redni czas rozpatrywania sprawy w Trybunale wynosi rok i kilka
miesiêcy146. W zwi¹zku z powy¿szym z³o¿enie wniosku przez parlamentarzystów (marsza³ków izb) w ostatnim roku kadencji praktycznie wyklucza
mo¿liwoæ zbadania sprawy przed jej zakoñczeniem. Wy³¹cza to zasadnoæ sk³adania wniosków przez pos³ów i senatorów pod koniec kadencji,
gdy¿ Trybuna³ nie zd¹¿y ich rozpoznaæ i w konsekwencji umorzy postêpowanie. Takie zjawisko ma charakter dysfunkcjonalny, albowiem prowadzi
do utrzymania w mocy przepisów prawnych, co do których nie ma pewnoci, i¿ s¹ zgodne z ustaw¹ zasadnicz¹. W znacznym stopniu ogranicza to
uprawnienia opozycji parlamentarnej do oddzia³ywania na prawodawcê.
Nadto przedstawione rozwi¹zanie powoduje jeszcze jedno ryzyko  podmioty zainteresowane utrzymaniem w mocy kontrolowanego przepisu mog¹
umylnie przed³u¿aæ postêpowanie do czasu zakoñczenia kadencji izb parlamentarnych.
Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji grupa 50 pos³ów, 30 senatorów, Marsza³kowie Sejmu i Senatu mog¹ z³o¿yæ wniosek do Trybuna³u
o zbadanie konstytucyjnoci aktu prawnego. Ani przytoczony, ani ¿aden
inny przepis prawa nie wskazuje (tym bardziej nie ogranicza) terminu, do
jakiego wniosek mo¿e zostaæ z³o¿ony, st¹d te¿ w pe³ni uzasadnione jest
twierdzenie, i¿ prawo to przys³uguje przez okres ca³ej kadencji parlamentu. Analiza umorzonych spraw prowadzi do konstatacji, i¿ efektywne bêdzie tylko z³o¿enie wniosku w okresie, który umo¿liwi Trybuna³owi rozpatrzenie sprawy przed zakoñczeniem kadencji Sejmu, czyli na co najmniej
146

redni czas rozpoznawania sprawy zakoñczonej wyrokiem w roku 2013 wynosi³
19 miesiêcy (por. Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych i dzia³alnoci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2013 roku, Warszawa 2014, s. 116), w roku 2012 wynosi³
19 miesiêcy (por. Informacja o istotnych problemach [...] w 2012 roku, Warszawa 2013,
s. 88); zakoñczonej w roku 2011  24 miesi¹ce (por. Informacja o istotnych problemach [...]
w 2011 roku, Warszawa 2012, s. 104); zakoñczonej w roku 2010  21 miesiêcy (por. Informacja o istotnych problemach [...] w 2010 roku, Warszawa 2011, s. 68); zakoñczonej w roku
2009  17 miesiêcy (por. Informacja o istotnych problemach [...] w 2009 roku, Warszawa
2010, s. 101); zakoñczonej w roku 2008  17 miesiêcy (por. Informacja o istotnych problemach [...] w 2008 roku, Warszawa 2009, s. 28); zakoñczonej w roku 2007  14 miesiêcy (por.
Informacja o istotnych problemach [...] w 2007 roku, Warszawa 2008, s. 16); zakoñczonej
w roku 2006  13,5 miesiêcy (por. Informacja o istotnych problemach [...] za rok 2006, Warszawa 2007, s. 8), zakoñczonej w roku 2005  14,7 miesiêcy (por. Informacja o istotnych
problemach [...] za rok 2005, Warszawa 2006, s. 88), zakoñczonej w roku 2004  12 miesiêcy
(por. Informacja o istotnych problemach [...] za rok 2004, Warszawa 2005, s. 10).
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rok przed jej koñcem. W innym przypadku bêdzie ono bezskuteczne.
W praktyce ogranicza to temporalnie zakres uprawnieñ parlamentarzystów do inicjowania kontroli, gdy¿ aby s¹d konstytucyjny zd¹¿y³ zbadaæ
kwestionowany akt i wydaæ wyrok, trzeba z³o¿yæ wniosek w ci¹gu pierwszych trzech lat kadencji, póniej sprawa nie zostanie merytorycznie rozstrzygniêta z uwagi na brak czasu.
Takie rozwi¹zanie powoduje, i¿ negatywne skutki przewlek³oci postêpowania przed Trybuna³em dotykaj¹ podmiot uprawniony, który prawid³owo z³o¿y³ wniosek o jego wszczêcie. Prowadzi to do naruszenia art. 191
Konstytucji w zakresie, w jakim pozbawia parlamentarzystów uprawnienia do sk³adania wniosków o przeprowadzenie kontroli konstytucyjnoci
prawa w dowolnym czasie podczas trwania kadencji. Rozwi¹zaniem wskazanego problemu mo¿e byæ wyznaczenie s¹dowi krótkiego i racjonalnego
terminu na rozstrzygniêcie sprawy, tak jak ma to miejsce w przypadku
wniosku Prezydenta w sprawie zgodnoci z Konstytucj¹ ustawy bud¿etowej albo ustawy o prowizorium bud¿etowym przed jej podpisaniem (art.
224 ust. 2 Konstytucji). Ponadto Trybuna³ sam mo¿e przyspieszyæ procedowanie w sprawach wszczêtych przez parlamentarzystów lub marsza³ków izb, tak by wydaæ rozstrzygniêcie merytoryczne przed zakoñczeniem
kadencji. Ponadto Trybuna³ mo¿e zwróciæ siê do Sejmu (Senatu) z pytaniem, czy wniosek z³o¿ony przez pos³ów (senatorów) w poprzedniej kadencji nadal popierany jest przez konstytucyjnie wymagan¹ liczbê parlamentarzystów147. Za przyjêciem takiego rozwi¹zania przemawia zasada
ekonomiki procesowej oraz potrzeba realizacji funkcji ochronnej, która
urzeczywistniana jest przede wszystkim poprzez merytoryczne orzeczenia TK.

7.2. Cofnięcie wniosku, pytania prawnego albo skargi
konstytucyjnej
Podmioty uprawnione do inicjowania kontroli na podstawie art. 31
ust. 1 ustawy o TK mog¹ wycofaæ wniosek, pytanie prawne albo skargê
konstytucyjn¹ do chwili rozpoczêcia rozprawy. Takie owiadczenie jest dla
Trybuna³u wi¹¿¹ce i zobowi¹zuje go do umorzenia postêpowania zgodnie
z art. 39 ust. 1 pkt 2. W tej sytuacji, podobnie jak w przypadku zbêdnoci
i niedopuszczalnoci wydania orzeczenia, postêpowanie przed Trybuna147

Podobnie sêdzia TK M. Zubik w zdaniu odrêbnym do postanowienia TK z 29 listopada 2011 (sygn. akt K 34/09). Szerzej na ten temat: A. Paprocka, Glosa do postanowienia
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2007 r. (sygn. akt Pp 1/07), Przegl¹d Sejmowy 2008, nr 3, s. 238243.
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³em ulega zamkniêciu bez rozstrzygniêcia o konstytucyjnoci badanego
aktu prawnego. W systemie pozostanie akt normatywny, któremu bêdzie
wci¹¿ przys³ugiwa³o domniemanie konstytucyjnoci i organy stosuj¹ce
prawo bêd¹ zobowi¹zane przyjmowaæ go jako podstawê swoich rozstrzygniêæ. Prawodawca uzna³ zatem, i¿ do czasu rozpoczêcia rozprawy gospodarzem postêpowania jest podmiot inicjuj¹cy postêpowanie i mo¿e on
zmieniæ swoje stanowisko w kwestii zasadnoci orzekania w przedmiocie
aktu prawnego objêtego wnioskiem. W przeciwieñstwie do stanu prawnego sprzed wejcia w ¿ycie Konstytucji z 1997, TK nie mo¿e kontynuowaæ
i samodzielnie popieraæ postêpowania, albowiem w wietle nowych przepisów nie posiada ju¿ uprawnienia do samodzielnego wszczynania postêpowania. W przypadku uznania, i¿ kontrolowany akt jest wadliwy, Trybuna³owi s³u¿y tylko uprawnienie do sporz¹dzenia i przed³o¿enia w³aciwemu
organowi postanowienia sygnalizacyjnego. W takiej sytuacji funkcja ochronna TK przekszta³ca siê w funkcjê sygnalizacyjn¹. Przedstawione rozwi¹zanie os³abia realizacjê funkcji ochronnej, jednak¿e jest dobrze wkomponowane w klauzulê trójpodzia³u w³adzy i stanowi przejaw urzeczywistnienia
zasady kontradyktoryjnoci postêpowania przed s¹dem konstytucyjnym.
Cofniêcie wniosku, pytania albo skargi nie zamyka drogi do ponownego zainicjowania procedury kontroli w tym samym przedmiocie przez ten
sam lub inny podmiot. Oczywicie w przypadku skargi konstytucyjnej niezbêdne jest zachowanie wymaganego ustaw¹ terminu. W sytuacji umorzenia postêpowania nie mamy do czynienia z powag¹ rzeczy os¹dzonej,
która wystêpuje tylko w przypadku wyroków.

7.3. Utrata mocy obowiązującej przez akt normatywny
przed wydaniem orzeczenia
Rozstrzygniêcie o umorzeniu postêpowania opiera siê na za³o¿eniu, i¿ przedmiotem kontroli powinien byæ tylko taki akt prawny, który obowi¹zuje
i jest elementem systemu prawa. Musi wiêc to byæ akt normatywny, który
w jakim zakresie swojego obowi¹zywania wci¹¿ wywo³uje skutki prawne148. Artyku³ 39 ust. 1 pkt 3 zosta³ ustanowiony w celu zapewnienia
realizacji zasady ekonomiki procesowej i zwolnienia TK od niepotrzebnego i zbêdnego orzekania co do przepisów, które nie obowi¹zuj¹ i nie wywo³uj¹ ¿adnych skutków. Regulacja ta zosta³a pomylana jako podstawa praw148

Por. P. Radziewicz, Umarzanie postêpowania przed Trybuna³em Konstytucyjnym ze
wzglêdu na utratê mocy obowi¹zuj¹cej przepisu przed wydaniem orzeczenia, Przegl¹d Sejmowy 2006 nr 2(73), s. 910.
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na zakoñczenia postêpowania w sytuacji, gdy merytoryczne rozpatrzenie
sprawy przez Trybuna³ jest bezprzedmiotowe z punktu widzenia celów
s¹downictwa konstytucyjnego, czyli ochrony nadrzêdnoci ustawy zasadniczej i hierarchicznej zgodnoci systemu prawa149.
Trybuna³ odstêpuje od wydania wyroku i umarza postêpowanie w przypadku, gdy akt prawny bêd¹cy przedmiotem orzekania utraci moc prawn¹ wskutek uchylenia przepisu przez prawodawcê b¹d up³ywu terminu,
na jaki przepis prawny zosta³ ustanowiony. Regulacja przestaje byæ wówczas elementem systemu prawa, jednak¿e nie traci domniemania konstytucyjnoci, co by³oby nastêpstwem negatoryjnego orzeczenia TK. W tym
przypadku, w przeciwieñstwie do dwóch poprzednich przes³anek stanowi¹cych podstawê umorzenia postêpowania, w systemie prawa nie pozostanie dysfunkcjonalny przepis. Z punktu widzenia funkcji ochronnej
w aspekcie przedmiotowym s¹d konstytucyjny osi¹ga swój cel, albowiem
z systemu zosta³a derogowana patologia i nie stanowi ona ju¿ zagro¿enia
dla kszta³tuj¹cych siê stosunków spo³ecznych. Niekonstytucyjny przepis
nie doprowadzi równie¿ do powstania wadliwych stosunków prawnych.
Do umorzenia postêpowania w trybie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o TK
niezbêdne jest, by utrata mocy mia³a charakter rzeczywisty, a nie pozorny. Rzeczywistoæ pojmowana jest jako brak mo¿noci zastosowania przepisu do sytuacji z przesz³oci, przysz³oci i teraniejszoci150.
Utrata mocy prawnej nie musi skutkowaæ umorzeniem postêpowania.
Derogacja przepisu przez prawodawcê nie zawsze prowadzi bowiem do
utraty jego mocy obowi¹zuj¹cej w pe³nym zakresie (w szczególnoci czasowym). Trybuna³ nie umorzy postêpowania na podstawie art. 39 ust. 1 pkt
3, je¿eli wydanie orzeczenia o akcie normatywnym, który utraci³ ju¿ moc
obowi¹zuj¹c¹, jest niezbêdne z punktu widzenia ochrony konstytucyjnych
wolnoci i praw151. Wskazana regulacja ma zasadnicze znaczenie dla re149

Por. tam¿e, s. 32.
Por. postanowienie z 15 padziernika 2002 (sygn. akt K 51/01). Szerzej na ten
temat: J. Trzciñski, M. Wi¹cek, Trybuna³ Konstytucyjny o obowi¹zywaniu prawa (wybrane
uwagi na tle orzecznictwa TK), [w:] Ksiêga XXV-lecia..., s. 87 i n.
151 Rozwi¹zanie to przesz³o swoist¹ ewolucjê. Pierwotnie, przed wejciem w ¿ycie Konstytucji z 1997 r., Trybuna³ zobowi¹zany by³ do umorzenia postêpowania w przypadku utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu prawnego stanowi¹cego przedmiot kontroli (art. 4 ust. 2 ustawy
o TK z 1985); por. np. postanowienia z: 3 grudnia 1986 (sygn. akt U 4/86), 13 padziernika
1987 (sygn. akt P 4/87), 28 padziernika 1987 (sygn. akt P 5/87), 7 grudnia 1992 (sygn. akt
U 11/92), 24 listopada 1993 (sygn. akt P 5/92). Do 1994 r. s¹d konstytucyjny umarza³ wszystkie wszczête sprawy w przypadku uchylenia przepisów bêd¹cych przedmiotem badania konstytucyjnoci. W uchwale interpretacyjnej z 14 wrzenia 1994 (sygn. akt W 5/94) uzna³ jednak, i¿ derogacja przepisu nie zawsze musi byæ równoznaczna z utrat¹ przez niego mocy
obowi¹zuj¹cej, gdy¿ w pewnych przypadkach mo¿e byæ on stosowany do stanów faktycznych,
150
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alizacji funkcji ochronnej w znaczeniu podmiotowym. Wydane w tym trybie wyroki nie maj¹ wp³ywu na system prawa, gdy¿ dotycz¹ aktów prawnych, które nie s¹ ju¿ formalnie elementami porz¹dku prawnego, jednak
bêd¹ mia³y istotny wp³yw na stosowanie prawa i przyczyni¹ siê do wzmocnienia gwarancji praw i wolnoci jednostki.
Do momentu wejcia w ¿ycie noweli wprowadzaj¹cej do ustawy o TK
ust. 3 art. 39 s¹d konstytucyjny móg³ kontynuowaæ postêpowanie, je¿eli
istnia³a mo¿liwoæ, ¿e badany akt prawny móg³ byæ zastosowany w stosunku do faktów, które mia³y miejsce przed dniem jego uchylenia b¹d
zmiany. Ochrona praw i wolnoci zosta³a istotnie rozszerzona o fakty, które w innym przypadku nie by³yby objête orzeczeniem Trybuna³u. Nowelizacja ustawy o TK z 2000 r. jeszcze bardziej wzmocni³a zakres ochrony
jednostki. Umo¿liwi³a bowiem kontynuowanie postêpowania w sytuacji,
gdy w obiegu prawnym znajduj¹ siê rozstrzygniêcia indywidualne wydane na podstawie kontrolowanego i ju¿ nieobowi¹zuj¹cego przepisu152 b¹d
te¿ w sytuacji, gdy zaistnia³y fakty, w stosunku do których wadliwy przepis móg³by zostaæ zastosowany na mocy norm intertemporalnych. Wydanie wyroku negatoryjnego otwiera drogê do ich weryfikacji w trybie art.
190 ust. 4 Konstytucji. Kontynuowanie postêpowania mo¿e byæ zatem
konieczne w celu ochrony konstytucyjnych praw i wolnoci. W stanie prawnym sprzed nowelizacji z lipca 2000 r. kontynuowanie postêpowania
w oparciu o przes³ankê ochrony interesu jednostki nie by³o mo¿liwe. Przedstawione rozwi¹zanie nie ma wp³ywu na funkcjê ochronn¹ w znaczeniu
przedmiotowym. W du¿ym stopniu przyczynia siê natomiast do realizacji
funkcji ochronnej w ujêciu podmiotowym, albowiem jego istota sprowadza
siê do zabezpieczenia interesów jednostki w stosunku do zdarzeñ, które
mia³y miejsce w czasie obowi¹zywania kontrolowanego aktu.
które mia³y miejsce przed jego uchyleniem b¹d zmian¹. Od tego czasu Trybuna³ nie umarza postêpowañ, nawet je¿eli w trakcie sprawy akt formalnie przesta³ obowi¹zywaæ, o ile
móg³ mieæ zastosowanie w stosunku do faktów, które mia³y miejsce przed uchyleniem kontrolowanej normy. Innymi s³owy, je¿eli uchylony akt móg³ byæ stosowany na podstawie regu³
intertemporalnych co do stanów faktycznych sprzed chwili jego zmiany, Trybuna³ kontynuowa³ procedowanie. Po zmianie Konstytucji ustawa o TK z 1997 r. utrzyma³a obowi¹zek
umarzania postêpowania w przypadku uchylenia kontrolowanej normy, w zwi¹zku
z czym Trybuna³ kontynuowa³ utrwalon¹ liniê orzecznicz¹ w tym przedmiocie. Dnia 8 padziernika 2000 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz o zmianie ustawy  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 53, poz. 638), która doda³a do art. 39 ust. 3 w brzmieniu:
Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje siê, je¿eli wydanie orzeczenia o akcie normatywnym, który
utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolnoci i praw.
152 Por. wyrok TK z 12 grudnia 2000 (sygn. akt SK 9/00).
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7.4. Umorzenie części postępowania w wyroku
Trybuna³ Konstytucyjny, co jest dosyæ czêst¹ praktyk¹, umarza postêpowanie w wyrokach, umieszczaj¹c w sentencji dodatkowe postanowienie
w tym przedmiocie153. Takie orzeczenie z jednej strony ma charakter merytoryczny i rozstrzyga istotê sprawy, z drugiej  jest rozstrzygniêciem
formalnym i koñczy postêpowanie bez badania konstytucyjnoci przepisów objêtych postanowieniem o umorzeniu. Do ca³oci sentencji takiego
wyroku ma zastosowanie art. 190 ust. 1 Konstytucji, co oznacza, i¿ jest
ona ostateczna i ma moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹. Niedopuszczalne jest
wiêc zaskar¿enie postanowienia o umorzeniu postêpowania zawartego
w sentencji w trybie przepisów k.p.c.
Z punktu widzenia podmiotu inicjuj¹cego procedurê kontroli norm jest
to rozwi¹zanie bardzo niekorzystne. Wydaje siê, i¿ w³aciwe by³oby powci¹gliwe korzystanie przez s¹d konstytucyjny z instytucji umorzenia
postêpowania w koñcowej jego fazie, czyli w ramach merytorycznego rozstrzygania sprawy154. Umorzenie postêpowania nie powoduje powstania
powagi rzeczy os¹dzonej i mo¿liwe jest ponowne wszczêcie sprawy w tym
samym przedmiocie, je¿eli dopuszczalne by³oby to z punktu widzenia przepisów prawa reguluj¹cych postêpowanie przed Trybuna³em. Podstaw¹
umorzenia mo¿e byæ przemijaj¹ca przeszkoda, a ta przecie¿ mo¿e zostaæ
usuniêta. Jednak¿e umorzenie postêpowania w koñcowym etapie rozstrzygania sprawy definitywnie zamyka drogê ewentualnego ponownego wszczêcia procedowania w sprawach wszczynanych w drodze pytania prawnego b¹d skargi konstytucyjnej155. Skarga konstytucyjna nie bêdzie mog³a
byæ ponownie z³o¿ona z powodu up³ywu terminów na jej wniesienie, natomiast sprawa, w której przedstawiono pytanie prawne, zosta³a rozstrzygniêta w oparciu o wydany przez Trybuna³ wyrok.
153

Por. np. sentencje wyroków z: 12 marca 2002 (sygn. akt P 9/01), 29 maja 2002
(sygn. akt P 1/01), 17 wrzenia 2002 (sygn. akt SK 35/01), 8 padziernika 2002 (sygn. akt
K 36/01), 13 stycznia 2004 (sygn. akt SK 10/03), 31 marca 2005 (sygn. akt SK 26/02),
24 kwietnia 2007 (sygn. akt SK 49/05), 19 wrzenia 2007 (sygn. akt SK 4/06), 30 padziernika 2007 (sygn. akt P 36/06). Przyk³adowo w roku 2007 Trybuna³ umieci³ postanowienie
o umorzeniu postêpowania w 27 wyrokach na 73 wydane, w 2008 r. postanowienie takie
zawiera³y 34 wyroki na 93 wydane, w 2009  38 na 78 wydanych, w 2010  33 na 68 wydanych, w 2011  36 na 59 wydanych i w 2012  41 na 67 wydanych wyroków, w 2013  54 na
71 wydanych.
154 Por. D. Dudek, Glosa do wyroku TK z dnia 10 lipca 2000 (sygn. akt SK 21/99),
Przegl¹d Sejmowy 2001, nr 6(47), s. 85.
155 Por. np. wyroki w sprawach z: 10 lipca 2000 (sygn. akt SK 21/99), 12 marca 2002
(sygn. akt P 9/01), 29 maja 2002 (sygn. akt P 1/01), 17 wrzenia 2002 (sygn. akt SK 35/01),
13 maja 2003 (sygn. akt SK 21/02), 13 stycznia 2004 (sygn. akt SK 10/03), 31 marca 2005
(sygn. akt SK 26/02).
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Rozdział IV

Funkcja ochronna w aspekcie
podmiotowym
Trybuna³ Konstytucyjny, obok zabezpieczenia przestrzegania zasad ustrojowych, szczególn¹ ochron¹ otacza jednostkê oraz jej prawa i wolnoci1.
Rola s¹du konstytucyjnego, polegaj¹ca na zapewnieniu hierarchicznej
zgodnoci norm, w tym nadrzêdnoci ustawy zasadniczej, nie jest celem
samym w sobie. S³u¿yæ ma bowiem zapewnieniu zaufania jednostki do
pañstwa poprzez ochronê wolnoci i praw cz³owieka w ramach demokratycznego pañstwa2. Ustrojodawca na gruncie przepisów Konstytucji
z 1997 r. powo³a³ do ¿ycia szereg nowych instytucji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Trybuna³u, których zadaniem jest zabezpieczenie jednostki przed
bezprawnymi dzia³aniami prawodawcy i stosowaniem prawa, które mog³oby godziæ w podstawowe prawa i wolnoci podmiotów prawa. Judykatura TK ma zapewniæ bezpieczeñstwo prawne jednostki i broniæ podmioty
prawa przed arbitralnymi, naruszaj¹cymi Konstytucjê dzia³aniami organów stanowi¹cych prawo. W ten sposób urzeczywistniana jest wolnoæ jednostki, która wed³ug w³asnych preferencji uk³ada swoje sprawy i przyjmuje odpowiedzialnoæ za swoje decyzje, a tak¿e jej godnoæ poprzez
szacunek porz¹dku prawnego dla jednostki jako autonomicznej, racjonalnej istoty3. Obecnie na pierwszy plan dzia³alnoci polskiego s¹du konstytucyjnego wysuwa siê funkcja ochronna w aspekcie podmiotowym. Trybuna³ nie ogranicza siê do oceny przestrzegania regu³ podejmowania decyzji
przez ustawodawcê, lecz idzie dalej i ocenia trafnoæ tych decyzji z punktu
widzenia ochrony praw i wolnoci jednostki4.
1 Funkcjê ochrony praw i wolnoci realizowan¹ przez trybuna³y konstytucyjne wyró¿ni³ ju¿ H. Zahorski (por. ten¿e, Zasada badania konstytucyjnoci ustaw przez s¹downictwo
a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku, Wileñski Przegl¹d Prawniczy, Wilno 1931, s. 111).
2 M. Zubik, M. Wi¹cek, Kompetencje s¹du konstytucyjnego a granice orzekania przez
sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy 2009, nr 4(93), s. 37.
3 Por. uzasadnianie wyroku z 14 czerwca 2000 (sygn. akt P 3/00).
4 Za: M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego i ich skutki,
Poznañ 2006, s. 23.
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1. Wyroki negatoryjne o prostych skutkach
Podstawowym skutkiem orzeczenia stwierdzaj¹cego niekonstytucyjnoæ
przepisu prawnego jest jego eliminacja z systemu prawa. W zakresie stosowania prawa nie bêdzie on móg³ odt¹d stanowiæ podstawy prawnej rozstrzygniêæ, w których stan faktyczny wype³nia³ przes³anki okrelone
w wadliwej normie. W tym aspekcie tzw. derogacja trybunalska zbli¿ona
jest do eliminacji przepisu przez prawodawcê, jednak¿e konsekwencje uchylenia przepisu s¹ inne. Zwyk³a derogacja dokonana przez prawodawcê uchyla przepis tylko ze skutkiem na przysz³oæ (ex nunc), tj. norma ta mo¿e byæ
wci¹¿ stosowana co do faktów, które mia³y miejsce przed jej usuniêciem
z porz¹dku prawnego5. Orzeczenie negatoryjne Trybuna³u skutkuje natomiast tym, i¿ wadliwy przepis nie bêdzie móg³ byæ ju¿ nigdy zastosowany,
w tym równie¿ w stosunku do stanów faktycznych, które mia³y miejsce
przed og³oszeniem orzeczenia. Wyrok TK uznaj¹cy jaki przepis za niezgodny z przepisami wy¿szej rangi i tym samym ustanawiaj¹cy zakaz jego
stosowania ma pierwszeñstwo przed norm¹ prawa miêdzyczasowego nakazuj¹c¹ ocenê konkretnego stanu faktycznego na podstawie przepisów
obowi¹zuj¹cych w czasie, gdy stan ten nast¹pi³6. Pogl¹d ten zaakceptowany zosta³ w orzecznictwie s¹dów, przede wszystkim w judykaturze S¹du
Najwy¿szego7.
Rozwi¹zanie powy¿sze ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony praw
i wolnoci jednostki, a tym samym realizacji funkcji ochronnej w aspekcie
podmiotowym. Uniemo¿liwia bowiem zastosowanie normy naruszaj¹cej
status jednostki okrelony w ustawie zasadniczej niezale¿nie od czasu,
5 Przyjêcie odmiennego rozwi¹zania i ustanowienie zakazu stosowania przepisów
w stosunku do faktów, które mia³y miejsce przed ich zmian¹, narusza zasadê lex retro non agit
zawart¹ w art. 2 Konstytucji. Jednak¿e s¹d konstytucyjny wskaza³, i¿ nie ma ona charakteru absolutnego i ¿e s¹ wyj¹tkowe i usprawiedliwione sytuacje, w których mo¿na od niej
odst¹piæ. Por. np. orzeczenie z 19 padziernika 1993 (sygn. akt K 14/92) i wyrok z 31 stycznia 2001 (sygn. akt P 4/99).
6 A. M¹czyñski, Orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XX-lecia orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, pod red. M. Zubika, Warszawa 2006, s. 117. Szerzej na
ten temat patrz tam¿e, s. 116 i n. oraz K. Gonera i E. £êtowska, Artyku³ 190 Konstytucji
i jego konsekwencje w praktyce s¹dowej, Pañstwo i Prawo, 2003, z. 9, s. 17 i n.
7 Pogl¹d ten co prawda pocz¹tkowo nie by³ jednolity, jednak¿e nale¿y uznaæ, i¿ obecnie
utrwali³ siê w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego. Por. wyroki SN z 7 sierpnia 2001 (sygn. akt
I PKN 730/00), 5 wrzenia 2001 (sygn. akt UKN 542/00), 12 czerwca 2002 (sygn. akt II UKN
281/01), 27 wrzenia 2002 (sygn. akt II UKN 581/01), 21 maja 2003 (sygn. akt IV CKN 178/01)
i 29 padziernika 2003 (sygn. akt III CK 34/02). Wyj¹tek stanowi¹ wyroki TK wyposa¿one
w klauzulê odraczaj¹c¹. Tego typu rozstrzygniêcia wywo³uj¹ skutki tylko na przysz³oæ
i wadliwy przepis mo¿e byæ zastosowany w stosunku do stanu faktycznego sprzed wydania
przez TK orzeczenia (por. uchwa³ê SN z 3 lipca 2003, sygn. akt III CZP 45/03).
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w którym mia³ miejsce fakt uzasadniaj¹cy pos³u¿enie siê wadliw¹ norm¹.
W konsekwencji rozszerza temporalny zakres ochrony jednostki na czas,
kiedy przepis formalnie obowi¹zywa³, a nie by³o jeszcze wyroku TK i zabezpiecza podmioty prawa przed dysfunkcjonalnymi skutkami obowi¹zywania niekonstytucyjnych przepisów. Ma to szczególne znaczenie dla spraw,
które siê jeszcze nie zaczê³y lub s¹ w toku.
Pewien problem pojawia siê w przypadku wyroku stwierdzaj¹cego niekonstytucyjnoæ przepisów karnych. Je¿eli uchylona regulacja prawnokarna mia³a surowszy charakter, to nie ulega w¹tpliwoci, i¿ nale¿y zastosowaæ przepis ³agodniejszy, je¿eli taki obowi¹zywa³ i obejmowa³ swoimi
znamionami zachowanie, które mia³o miejsce przed wydaniem wyroku.
Jest to zgodne z zasadami prawa karnego. Jednak¿e sytuacja ulegnie komplikacji, gdy wyrok karny jeszcze nie bêdzie wydany, a wskutek orzeczenia TK uchylone zostan¹ przepisy, które mia³y ³agodniejszy charakter dla
sprawcy ni¿ te pozostaj¹ce w systemie i okrelaj¹ce surowsz¹ sankcjê za
czyn dokonany przed wydaniem orzeczenia TK. Przyk³adowo taka sytuacja mo¿e mieæ miejsce w przypadku uchylenia przepisu o charakterze lex
specialis, który by³by wersj¹ uprzywilejowan¹ okrelonego przestêpstwa
(lex generalis). Wówczas obowi¹zywa³by przepis definiuj¹cy podstawow¹
wersjê przestêpstwa, a ta okrela³aby surowsz¹ sankcjê. Mo¿e te¿ siê tak
zdarzyæ, i¿ s¹d konstytucyjny uchyli przepis, który wy³¹cza karalnoæ okrelonych zachowañ (np. ekskulpuj¹cy b¹d egzoneruj¹cy), co w efekcie spowoduje ich penalizacjê. Wydaje siê, i¿ zastosowanie surowszych przepisów
karnych wskutek orzeczenia TK co do faktów, które mia³y miejsce przed
wydaniem wyroku, nie powinno mieæ miejsca i s¹d powszechny  mimo
negatoryjnego wyroku TK  powinien zastosowaæ przepis wzglêdniejszy
dla sprawcy8. Za takim rozwi¹zaniem przemawia zasada lex cryminalis
retro non agit (art. 4 k.k.) zabraniaj¹ca stosowania regulacji surowszych
ni¿ te, które obowi¹zywa³y w chwili pope³niania czynu, oraz zasada
nullum crimen sine lege (art. 41 ust. 2 Konstytucji i art. 1 § 1 k.k.) zakazuj¹ca karania za czyny, które nie by³y spenalizowane w momencie ich pope³nienia. Inkryminacja zachowañ b¹d obostrzenie ich karalnoci wskutek orzeczenia TK godzi w zasadê pewnoci prawa karnego i prowadzi do
ograniczenia ochrony praw jednostki. Specyfika prawa karnego wyra¿a
siê tym, i¿ niedopuszczalne jest orzekanie na podstawie mniej korzystnych przepisów ni¿ te, które obowi¹zywa³y w chwili pope³nienia czynu
zabronionego. Potwierdzeniem powy¿szej tezy jest równie¿ zakaz wznawiana postêpowania karnego na niekorzyæ skazanego  je¿eli w wyniku
8
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Podobnie: B. Nita, Trybuna³ Konstytucyjny a proces karny, Kraków 1999, s. 215 i n.

orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego straci³ moc lub uleg³ zmianie przepis
prawny bêd¹cy podstaw¹ skazania lub warunkowego umorzenia (por.
art. 540 § 2 k.p.k.).

1.1. Wznowienie postępowania
Artyku³ 190 ust. 4 Konstytucji stanowi podstawê prawn¹ do weryfikacji
ostatecznych decyzji i prawomocnych orzeczeñ s¹dowych w sytuacji, gdy
wydane zosta³y w oparciu o akt prawny uznany za niekonstytucyjny9.
Regulacja przewidziana w tym przepisie stanowi odstêpstwo od zasady
niezmiennoci i trwa³oci prawomocnych wyroków i ostatecznych decyzji
administracyjnych. Wyroki TK maj¹ charakter naprawczy i w tym zakresie bêd¹ dzia³a³y ex tunc10. Wskazana konsekwencja orzeczeñ negatoryjnych Trybuna³u, okrelana niekiedy w doktrynie jako poredni skutek
wyroków11, ma istotne znaczenie dla realizacji funkcji ochronnej w aspekcie podmiotowym. Jej ukonstytuowanie umo¿liwia sanacjê rozstrzygniêæ,
które wydane zosta³y na podstawie nielegalnego przepisu, a tym samym
naruszaj¹ te same normy i wartoci konstytucyjne, w jakie godzi³ wadliwy
9 Odmienne rozwi¹zanie przyjêto m.in. w systemie austriackim, który w zakresie
skutków prawnych by³ swoistym wzorcem dla polskiego ustrojodawcy. Orzeczenie austriackiego Trybuna³u nie stanowi podstawy do weryfikacji aktów stosowania prawa wydanych
na podstawie uchylonego przepisu. Takie postêpowania nie zostan¹ wznowione, a wydane
orzeczenia zachowaj¹ swoj¹ moc i skutecznoæ. Wyj¹tkiem s¹ wyroki wydane w trybie kontroli indywidualnej, gdzie sprawa jednostkowa da³a asumpt do wszczêcia postêpowania oraz
wyroki, którym austriacki s¹d konstytucyjny nada moc wsteczn¹ (por. C. Grabenwarter
i K. Pabel, Skutki orzeczeñ o niekonstytucyjnoci norm wydanych przez niemiecki Federalny
S¹d Konstytucyjny oraz austriacki Trybuna³ Konstytucyjny z uwzglêdnieniem polskiego stanu konstytucyjnego, Warszawa 2003, s. 2328). Podobne rozwi¹zanie przyjêto w prawie niemieckim, gdzie orzeczenia FTK powoduj¹ niewa¿noæ ustawy ze skutkiem ex nunc i nie
stanowi¹ podstawy do wznowienia postêpowania w sprawach indywidualnych z wyj¹tkiem
wyroków zainicjowanych skarg¹ konstytucyjn¹, które powoduj¹ równie¿ niewa¿noæ aktu
indywidualnego w sprawie stanowi¹cej podstawê wszczêcia procedowania przed s¹dem konstytucyjnym (por. tam¿e, s. 4). W krótkiej konstatacji nale¿y stwierdziæ, i¿ polski ustrojodawca poszed³ znacznie dalej w ochronie praw i wolnoci jednostki ni¿ ustrojodawcy pañstw,
których rozwi¹zania prawne by³y wzorcami do ukszta³towania skutków orzeczeñ polskiego
Trybuna³u, albowiem negatoryjne wyroki TK stanowi¹ podstawê dla wznowienia postêpowañ we wszystkich sprawach rozstrzygniêtych na podstawie nielegalnego przepisu.
10 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. 435; M. D¹browski, Funkcje orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹cych
niezgodnoci aktów prawnych z Konstytucj¹ RP z 1997 r., Studia Prawnoustrojowe 2005,
nr 5, s. 60; M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 74 i n.; A. M¹czyñski, Orzeczenia
Trybuna³u..., s. 127.
11 Por. np. Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz do ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999, s. 213; Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo
konstytucyjne..., s. 427.
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przepis. To uzdrowienie polega na ponownym rozpatrzeniu sprawy z pominiêciem nielegalnej regulacji12. Ma ono na celu eliminacjê z obrotu prawnego aktu stosowania prawa wydanego w oparciu o niekonstytucyjny przepis oraz przywrócenie stanu legalnoci i praworz¹dnoci w p³aszczynie
spraw jednostkowych.
Polski ustrojodawca stan¹³ na stanowisku, i¿ ka¿de prawomocne orzeczenie i ka¿da ostateczna decyzja mog¹ zostaæ wzruszone. Z tej instytucji
maj¹ prawo skorzystaæ zarówno podmioty, które inicjowa³y postêpowanie
przed s¹dem konstytucyjnym i doprowadzi³y tym samym do uchylenia
aktu normatywnego (np. w procedurze skargi konstytucyjnej), jak i podmioty, które nie bra³y udzia³u w postêpowaniu, jednak postanowi³y skorzystaæ z dobrodziejstwa art. 190 ust. 4 ustawy zasadniczej. Wystarczy, i¿
strona wyka¿e, ¿e zosta³o wydane orzeczenie, którego podstawê prawn¹
stanowi³ przepis uchylony przez Trybuna³. Konstytucja przewidzia³a szerok¹ mo¿liwoæ wzruszenia tego typu rozstrzygniêæ, bez wzglêdu na to,
jakich spraw dotycz¹ oraz w jakim trybie i formie zosta³y wydane. Uprawnienie do inicjowania czynnoci zmierzaj¹cych do sanacji legalnoci indywidualnych orzeczeñ postrzegane jest przez Trybuna³ jako podmiotowe,
konstytucyjne prawo jednostki13.
W wietle zagadnienia wzruszenia ostatecznych rozstrzygniêæ ustrojodawca stan¹³ przed powa¿nym problemem. Z jednej strony musia³ rozwa¿yæ, czy zasadne jest utrzymanie w mocy indywidualnych rozstrzygniêæ
wydanych na podstawie wadliwych przepisów  za czym stoj¹ zasady pewnoci prawa, bezpieczeñstwa prawnego, stabilnoci obrotu prawnego, ochrony praw nabytych itp. Z drugiej strony pozostawienie wadliwych rozwi¹zañ w obrocie narusza zasady praworz¹dnoci i legalnoci dzia³ania w³adzy
publicznej, godzi w prawa i wolnoci jednostki, ogranicza zakres ich ochrony.
Prawodawca konstytucyjny zwa¿y³ te wartoci i uzna³, i¿ te drugie zas³uguj¹ na wiêksz¹ ochronê, czego przejawem s¹ rozwi¹zania przyjête w art.
190 ust. 4 ustawy zasadniczej14. Koncepcja ta w du¿ym stopniu pomaga
urzeczywistniæ funkcjê ochronn¹, albowiem jej g³ównym celem jest resty12 Por. wyroki TK z 20 lutego 2002 (sygn. akt K 39/00) i 11 czerwca 2002 (sygn. akt
SK 5/02).
13 Por. wyrok TK z 2 marca 2004 (sygn. akt SK 53/03).
14 Por. wyrok TK z 20 lutego 2002 (sygn. akt K 39/00). W prawie austriackim i niemieckim przyjêto odmienne rozwi¹zanie i uznano, i¿ zasady pewnoci prawa i trwa³oci
ostatecznych rozstrzygniêæ maj¹ pierwszeñstwo przed ochron¹ stosunków indywidualnych
ukszta³towanych na podstawie wadliwej normy i potrzeb¹ ich sanacji. Tym samym austriackie
i niemieckie prawo konstytucyjne chroni zaufanie do trwa³oci skutków nawet niekonstytucyjnego przepisu bardziej ni¿ bezwzglêdny prymat konstytucji przez niekonstytucyjn¹ ustaw¹ (za: C. Grabenwarter i K. Pabel, dz. cyt., s. 23).
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tucja stanu, który nie narusza praw i wolnoci podmiotów prawa. Brak
art. 190 ust. 4 Konstytucji prowadzi³by do tego, i¿ niemo¿liwa by by³a
naprawa wadliwie ukszta³towanych stosunków prawnych, które godz¹
w indywidualny status jednostki. Rozwi¹zania przyjête na gruncie ustawy zasadniczej z 1997 r. realizuj¹ g³ówn¹ funkcjê prawa, która przejawia
siê tym, i¿ pañstwo i prawo maj¹ w taki sposób regulowaæ stosunki spo³eczne, by chroniæ jednostkê. St¹d te¿ ustrojodawca zgodzi³ siê na naruszenie zasad pewnoci prawa, bezpieczeñstwa prawnego, stabilnoci obrotu prawnego, ochrony praw nabytych itp. celem pe³nego urzeczywistnienia
funkcji ochronnej w aspekcie podmiotowym.
Ingerencja w stosunki prawne ukszta³towane na podstawie niekonstytucyjnych aktów niesie ze sob¹ powa¿ne zagro¿enia. Jak wy¿ej wskazano, weryfikacja ostatecznych i prawomocnych rozstrzygniêæ narusza istotne zasady ustrojowe, na których oparto fundamenty demokratycznego
pañstwa prawa. Tym samym wznowienie postêpowania w tym zakresie
ogranicza realizacjê funkcji ochronnej w aspekcie przedmiotowym i ma charakter dysfunkcjonalny. Stanowi wiêc odstêpstwo od zasad pewnoci, bezpieczeñstwa prawnego15, zaufania do pañstwa i stanowionego przezeñ prawa, stabilnoci obrotu prawnego, ochrony praw nabytych, które s¹
immanentnymi elementami systemu prawa. Wznowienie postêpowania mo¿e
równie¿ prowadziæ do ograniczenia funkcji ochronnej w aspekcie podmiotowym. Uchylenie b¹d zmiana prawomocnego orzeczenia/ostatecznej decyzji
to ingerencja w stosunki prawne i ukszta³towane na ich podstawie stosunki
faktyczne. Cech¹ tych stosunków jest to, ¿e ukszta³towane zosta³y na podstawie nieobowi¹zuj¹cego ju¿ re¿imu prawnego, któremu przys³ugiwa³o domniemanie konstytucyjnoci i który uleg³ zmianie wskutek orzeczenia TK. Wznowienie postêpowania, co do zasady, bêdzie prowadzi³o do ochrony praw
jednostki, która uzyska³a niekorzystne dla siebie rozstrzygniêcie, gdy¿ to ona
bêdzie mia³a interes prawny w doprowadzeniu do powtórnego zbadania sprawy. Do czasu wznowienia postêpowania stosunki faktyczne ukszta³towane
na podstawie wadliwej normy mog¹ ulec takiej modyfikacji, i¿ restytucja stanu sprzed wydania pierwotnego rozstrzygniêcia mo¿e byæ niemo¿liwa16.
15 Z. Czeszejko-Sochacki wskazuje na naruszenie tych zasad jako skutek wznowienia
postêpowania (ten¿e, Wznowienie postêpowania jako skutek poredni orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo , 2000, z. 2, s. 22). Podobnie: L. Garlicki, Ewolucja
funkcji i zadañ Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XXV-lecia Trybuna³u Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadañ Trybuna³u Konstytucyjnego  za³o¿enia a ich praktyczna realizacja, pod red. K. Budzi³o, Warszawa 2010, s. 1819.
16 Jako przyk³ad mo¿na tu wskazaæ w³asnoæ i inne prawa rzeczowe, które charakteryzuj¹ siê du¿¹ zmiennoci¹ podmiotow¹ i mo¿liwoci¹ przekszta³cenia przedmiotu prawa
(por. np. art. 179194 k.c.)
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Wówczas dochodzi³oby do weryfikacji stosunku prawnego, którego przedmiot np. ju¿ nie istnieje. Nadto nowe orzeczenie mo¿e doprowadziæ do
wydania niekorzystnego wyroku b¹d decyzji w stosunku do stron postêpowania, które pierwotnie uzyska³y satysfakcjonuj¹ce rozstrzygniêcie
i godziæ w ich uprawnienia. Takie zjawisko bêdzie mia³o charakter dysfunkcjonalny, gdy¿ podmioty te maj¹ prawo oczekiwaæ, i¿ ukszta³towany
na podstawie obowi¹zuj¹cego w chwili orzekania prawa stosunek nie ulegnie zmianie. W przypadku prawomocnych i ostatecznych rozstrzygniêæ
mamy do czynienia z powag¹ rzeczy os¹dzonej (res iudicata), która ma
petryfikowaæ powsta³e stosunki prawne i faktyczne. Wzruszenie ostatecznych decyzji b¹d prawomocnych wyroków prowadzi do naruszenia zasady ochrony praw nabytych i trwa³oci stosunków prawnych ukszta³towanych w oparciu o prawomocne orzeczenie b¹d ostateczn¹ decyzjê. Do tego
mog¹ dojæ dodatkowe roszczenia strony, która domaga³a siê wznowienia
postêpowania, np. w postaci ¿¹dania zap³aty odsetek za zw³okê, naprawienia szkody, zadoæuczynienia itp., które by nie powsta³y albo powsta³yby w znacznie mniejszym zakresie, je¿eli od samego pocz¹tku stosunek
prawny zosta³by ukszta³towany w oparciu o zgodn¹ z Konstytucj¹ podstawê normatywn¹. S³usznie zauwa¿y³ Z. Czeszejko-Sochacki, i¿ w pewnych
sytuacjach uzdrowienie mo¿e staæ siê niezdrowym zabiegiem17. Stanowisko to podziela s¹d konstytucyjny i w kilku sentencjach18 lub uzasadnieniach19 swoich orzeczeñ wyranie zakazuje wzruszania indywidualnych rozstrzygniêæ zapad³ych na podstawie wadliwych przepisów.
Artyku³ 190 ust. 4 Konstytucji, który okrela podstawy wznowienia
postêpowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygniêcia, nie jest precyzyjny i odsy³a do szczegó³owych ustaw, by te okreli³y zasady i tryb weryfikacji prawomocnych b¹d ostatecznych aktów stosowania prawa. Przepis
ten, zawieraj¹cy ogólne rozwi¹zanie, nie uwzglêdnia specyfiki i odrêbnoci poszczególnych procedur przewidzianych dla ró¿nych ga³êzi prawa. St¹d
17

Z. Czeszejko-Sochacki, Wznowienie postêpowania..., s. 28.
Przyk³adem s¹ tzw. wyroki aplikacyjne (por. np. wyrok TK z 24 padziernika 2007,
sygn. akt SK 7/06).
19 Por. uzasadnienie wyroku TK z 16 stycznia 2007 (sygn. akt sygn. akt U 5/06),
w którym TK stwierdzi³: Stwierdzenie niekonstytucyjnoci przepisów dotycz¹cych maturzystów, którzy uzyskali wiadectwo dojrza³oci w roku szkolnym 2004/2005 i roku szkolnym 2005/2006 nie prowadzi do niewa¿noci wiadectw uzyskanych na podstawie tych przepisów. [...] Przyjêcie odmiennego rozwi¹zania prowadzi³oby do wtórnej niekonstytucyjnoci
i ponownego naruszenia praw tych osób. Podobnie w uzasadnieniu wyroku z 24 wrzenia
2013 (sygn. akt K 35/12) TK wskaza³, ¿e uchylenie zaskar¿onego przepisu. nie spowoduje
zrealizowania siê przes³anki wznawiania postêpowañ, o której mowa w art. 190 ust. 4 Konstytucji, w odniesieniu do rozstrzygniêæ zapad³ych na podstawie rozporz¹dzeñ wydanych na
podstawie niekonstytucyjnego przepisu upowa¿niaj¹cego.
18
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te¿ ustawa o TK w rozdziale IV  Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych
oraz przepisy przejciowe i koñcowe znowelizowa³a regulacje kodeksów
postêpowania administracyjnego i cywilnego (art. 8285). Ustawy  Kodeks karny skarbowy, Kodeks postêpowania karnego, Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia oraz Prawo o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi zosta³y uchwalone po wejciu w ¿ycie Konstytucji
z 1997 i zawieraj¹ przepisy uwzglêdniaj¹ce treæ art. 190 ust. 4.
Trybuna³ stoi na stanowisku, i¿ wznowienie postêpowania nie jest
i nie mo¿e byæ jedynym rodkiem przywrócenia konstytucyjnoci aktów
stosowania prawa. Organy stosuj¹ce prawo s¹ zobowi¹zane do podejmowania wszystkich rodków mog¹cych s³u¿yæ sanacji decyzji b¹d orzeczenia wydanego na podstawie wadliwej normy20. Mog¹ to byæ procedury
stwierdzenia niewa¿noci, uchylenia, zmiany itp. decyzji b¹d orzeczenia.
Pogl¹d ten zgodny jest z jêzykow¹ treci¹ art. 190 ust. 4 Konstytucji, który stwierdza, i¿ negatoryjny wyrok TK stanowi podstawê wznowienia, uchylenia lub innego rozstrzygniêcia. Jednak¿e nie zmienia to faktu, i¿ najwa¿niejsze znaczenie dla uzdrowienia wadliwych decyzji i orzeczeñ maj¹
procedury wznowieniowe.
n Wznowienie postępowania cywilnego

Pierwotnie ustawodawca wadliwie ukszta³towa³ instytucjê wznowienia postêpowania cywilnego, albowiem zgodnie z art. 4011 k.p.c. w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do dnia 6 lutego 2005 r. mo¿na by³o ¿¹daæ wznowienia
postêpowania w wypadku, gdy Trybuna³ stwierdzi³ niekonstytucyjnoæ aktu
normatywnego, na podstawie którego zosta³ wydany wyrok. W¹skie okrelenie przedmiotu wznowienia tylko do postêpowañ zakoñczonych wyrokiem ogranicza³o zakres ochrony przewidzianej art. 190 ust. 4 Konstytucji, który dopuszcza mo¿liwoæ weryfikacji wszystkich prawomocnych
orzeczeñ s¹dowych. S¹d konstytucyjny wyrokiem z 27 padziernika 200421
orzek³ wadliwoæ rozwi¹zañ kodeksowych, co doprowadzi³o do znowelizowania art. 4011 k.p.c.22 Nowe rozwi¹zanie kodeksowe pozostaje w zgodzie
z za³o¿eniami ustawy zasadniczej i dopuszcza mo¿liwoæ wznowienia postêpowania zakoñczonego zarówno wyrokiem, jak i postanowieniem.
Potwierdzeniem tego jest treæ art. 399 § 2 k.p.c. który stanowi, i¿ dopuszczalne jest wznowienie postêpowania cywilnego w trybie art. 4011 zakoñczo20

Por. wyrok TK z 8 maja 2000 (sygn. akt SK 22/99).
Sygn. akt SK 1/04.
22 Por. art. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz ustawy  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. 2005, nr 13,
poz. 98). Wesz³a ona w ¿ycie z dniem 6 lutego 2005 r.
21
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nego postanowieniem. Istotne dla ukszta³towania siê treci przepisów k.p.c.
w przedmiocie wznowienia postêpowania mia³ wspomniany ju¿ wyrok TK
z 27 padziernika 2004, który doprowadzi³ do uchylenia starego, ograniczaj¹cego uprawnienia stron rozwi¹zania i zobligowa³ prawodawcê do podjêcia
dzia³añ ustawodawczych przywracaj¹cych stan koherencji23.
Nowelizacja z 22 grudnia 2004 r. wprowadzi³a do kodeksu postêpowania cywilnego now¹ instytucjê, która wychodzi poza zakres art. 190 ust. 4
Konstytucji i umo¿liwia zmianê lub uchylenie postanowienia nie koñcz¹cego postêpowania w sprawie wówczas, je¿eli zosta³o wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez TK za wadliwy (por. art. 359 § 2
oraz art. 4161 k.p.c.). W przypadku instytucji z art. 359 § 2 k.p.c. nie jest
potrzebny wniosek strony postêpowania i s¹d mo¿e dzia³aæ z urzêdu. Ogólne
przepisy o wznowieniu postêpowania stanowi¹ podstawê do weryfikacji
rozstrzygniêæ merytorycznych oraz formalnych, które koñcz¹ postêpowanie w sprawie. Artyku³ 359 § 2 k.p.c. obejmuje ochron¹ konstytucyjnoci
równie¿ postanowienia o charakterze proceduralnym wydawane w trakcie postêpowania, które go nie koñcz¹. Konstatuj¹c, sanacj¹ objête s¹ nie
tylko orzeczenia merytoryczne i formalne koñcz¹ce postêpowanie w sprawie, czego wymaga ustawa zasadnicza, ale równie¿ postanowienia wpadkowe rozstrzygaj¹ce kwestie zaistnia³e w toku postêpowania.
Do wznowienia postêpowania w³aciwy jest s¹d, który wyda³ zaskar¿one orzeczenie, a je¿eli zaskar¿ono orzeczenia s¹dów ró¿nych instancji
 w³aciwy jest s¹d instancji wy¿szej (art. 405 k.p.c.). Skargê wnosi siê
w terminie 3 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie orzeczenia TK (art. 407
§ 2 k.p.c.). Po up³ywie 5 lat od chwili uprawomocnienia siê wyroku nie
mo¿na ¿¹daæ wznowienia postêpowania (art. 408 k.p.c.). Znamienny jest
fakt, i¿ prawodawca nie wyznaczy³ 5-letniego terminu do ¿¹dana wznowienia postêpowania zakoñczonego postanowieniem. Prawdopodobnie wynika to z przeoczenia, gdy¿ nowelizacja z 2004 r. nie objê³a art. 408 k.p.c.
Nie zmienia to faktu, i¿ jest to korzystne rozwi¹zanie dla podmiotów prawa i s¹dy nie powinny, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 408, odrzucaæ skarg o wznowienie postêpowania zakoñczonego postanowieniem, które
zosta³y wniesione po up³ywie 5 lat od dnia jego wydania. Wniesienie skargi o wznowienie postêpowania zakoñczonego wyrokiem po up³ywie 5-letniego terminu skutkuje tym, i¿ na podstawie art. 410 § 1 k.p.c. s¹d odrzu23

Na temat przedmiotowego zakresu art. 4011 k.p.c. patrz: K. Flaga-Gieruszyñska,
Wp³yw orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego na tok postêpowania cywilnego  wybrane
zagadnienia, [w:] Standardy konstytucyjne a problemy w³adzy s¹downiczej i samorz¹du terytorialnego. Konferencja Naukowa, Szczecin, 1 padziernika 2007 r., pod red. O. Boguckiego, J. Ciapa³y, P. Mijala, Szczecin 2008, s. 136 i n. oraz cyt. tam literatura i orzecznictwo.
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ca skargê. Wprowadzenie tego terminu wy³¹cza zasadnoæ i skutecznoæ
podejmowania prób weryfikacji prawomocnego wyroku po jego up³ywie
oraz stanowi niew¹tpliwie ograniczenie uprawnienia zawartego w art. 190
ust. 4 Konstytucji.
W porównaniu z koncepcjami przyjêtymi w innych pañstwach polskie
rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce weryfikacjê wszystkich rozstrzygniêæ wydanych
na podstawie niekonstytucyjnego przepisu s¹ znacznie dalej id¹ce. Wyznaczenie granic czasowych dla mo¿liwoci wznowienia postêpowania
i weryfikacji jednostkowego orzeczenia ma na celu ograniczenie wstecznego dzia³ania orzeczeñ Trybuna³u, zapewnienie stabilnoci obrotu prawnego oraz ukszta³towanych stosunków prawnych i faktycznych. Wartoci te
równie¿ maj¹ charakter konstytucyjny i powinny byæ realizowane przez
organy stosuj¹ce i stanowi¹ce prawo. Ustanowione terminy wyznaczaj¹
temporalny zasiêg naprawczego charakteru orzeczeñ TK, a po ich up³ywie
dominuj¹ce znaczenia uzyskuj¹ na powrót zasady pewnoci prawa, bezpieczeñstwa prawnego, stabilnoci obrotu prawnego, ochrony praw nabytych,
których stosowanie zosta³o ograniczone w celu realizacji funkcji naprawczej Trybuna³u. Terminy te chroni¹ zasadê trwa³oci orzeczeñ. Uzasadnione jest to tym, i¿ up³yw czasu mo¿e uniemo¿liwiæ przywrócenie stanu
faktycznego, co mia³oby miejsce w sytuacji, gdyby orzeczenia nie oparto
na wadliwej normie.
n Wznowienie postępowania administracyjnego

Problematyka powy¿sza uregulowana jest w rozdziale 12 dzia³u II k.p.a.
Artyku³ 145a § 1 k.p.a. stanowi, i¿ mo¿na ¿¹daæ wznowienia postêpowania, gdy Trybuna³ orzek³ o niezgodnoci aktu normatywnego z Konstytucj¹, umow¹ miêdzynarodow¹ lub z ustaw¹, na podstawie którego zosta³a
wydana decyzja. W oparciu o ten przepis mo¿liwe jest wznowienie postêpowania administracyjnego zakoñczonego decyzj¹. Z jego treci wynika, i¿
nawi¹zuje on do konstrukcji art. 145 k.p.a., który wprowadza jako przes³ankê wznowienia postêpowania sprawy zakoñczone decyzj¹ ostateczn¹24.
24 Por. B. Adamiak, Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego a wadliwoæ decyzji administracyjnej, [w:] Instytucje wspó³czesnego prawa administracyjnego. Ksiêga jubileuszowa
Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, pod red. I. Skrzyd³o-Ni¿nik i in., Kraków 2001, s. 19;
G. Krawiec, Wznowienie dotychczasowego postêpowania z przyczyn okrelonych w art. 145
§ 1 i 145a kpa, Jurysta 2006, nr 3; J. Sadowski, Okolicznoci uzasadniaj¹ce wznowienie
postêpowania administracyjnego (w wietle orzecznictwa Naczelnego S¹du Administracyjnego), Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, nr 3; K. Sobieralski, Wznowienie postêpowania
administracyjnego i s¹dowoadministracyjnego a ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Samorz¹d Terytorialny 1998, nr 12; P. Szustakiewicz, Wznowienie postêpowania administracyjnego w trybie art. 145a kodeksu postêpowania administracyjnego, Radca Prawny 2004, nr 6.
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Przepisy te nie mog¹ natomiast byæ podstaw¹ weryfikacji postêpowañ zakoñczonych innym rozstrzygniêciem ni¿ decyzja. Taka podstawa znajduje
siê w art. 126 k.p.a., który nakazuje odpowiednio stosowaæ przepisy dotycz¹ce wznowienia do postanowieñ, od których przys³uguje za¿alenie.
W wietle art. 145a oraz art. 126 k.p.a. niemo¿liwe jest wznowienie postêpowania zakoñczonego postanowieniem koñcz¹cym postêpowanie w sprawie, od którego nie przys³uguje za¿alenie. Przyk³adem takiego rozstrzygniêcia jest postanowienie stwierdzaj¹ce niedopuszczalnoæ wniesienia
odwo³ania (art. 134 k.p.a.). Rozwi¹zanie to jest niezgodne z art. 190 ust. 4
Konstytucji, który dopuszcza mo¿liwoæ weryfikacji wszystkich rozstrzygniêæ wydanych na podstawie uchylonego przez Trybuna³ przepisu i tym
samym os³abia funkcjê ochronn¹ w aspekcie podmiotowym. Artyku³y 145a
i 126 nie stanowi¹ ca³kowitej implementacji treci art. 190 ust. 4 Konstytucji do procedury administracyjnej.
Wznowienie postêpowania administracyjnego nastêpuje tylko na wniosek strony z³o¿ony w terminie jednego miesi¹ca od dnia wejcia w ¿ycie
orzeczenia TK25. Dopuszczalnoæ wszczêcia postêpowania wy³¹cznie na
zasadzie skargowoci jest wyrazem realizacji zasady ochrony praw nabytych. To strona postêpowania decyduje, czy w jej interesie le¿y potrzeba
weryfikacji decyzji. Podanie o wznowienie wnosi siê do organu, który wyda³ decyzjê w I instancji, natomiast w³aciwy jest organ, który wyda³ decyzjê w ostatniej instancji. Organ nie uchyli decyzji, której podstaw¹ by³
niekonstytucyjny przepis, je¿eli od dnia jej dorêczenia lub og³oszenia up³ynê³o 5 lat (art. 146 § 1 k.p.a.). Jest to rozstrzygniêcie analogiczne do rozwi¹zania przyjêtego w k.p.c. i s³u¿y realizacji tych samych celów. Przy
czym w przypadku, gdy w wyniku wznowienia postêpowania nie mo¿na
uchyliæ decyzji na skutek up³ywu 5-letniego terminu, organ administracji
publicznej ograniczy siê do stwierdzenia wydania zaskar¿onej decyzji
z naruszeniem prawa oraz wskazania okolicznoci, z powodu których nie
uchyli³ tej decyzji (art. 151 § 2 k.p.a.). Decyzja taka nie prowadzi do sanacji dotychczasowego rozstrzygniêcia, ale mo¿e byæ podstaw¹ do ewentualnego dochodzenia odszkodowania, je¿eli strona ponios³a szkodê wskutek
wydania decyzji opartej na niekonstytucyjnym przepisie.
Ostateczna decyzja administracyjna, wydana na podstawie przepisu
uznanego przez Trybuna³ za niekonstytucyjny, mo¿e zostaæ równie¿ zweryfikowana wskutek wniesienia sprzeciwu przez prokuratora. Zgodnie
z art. 184 § 4 prokuratorowi s³u¿y prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji
25

Szerzej na ten temat: M. Kopacz, Wznowienie ogólnego postêpowania administracyjnego na podstawie orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, Olsztyn 2008, s. 15 i n. oraz
s. 111 i n.
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ostatecznej, je¿eli przepisy kodeksu przewiduj¹ wznowienie postêpowania. Skorzystanie z powy¿szej kompetencji przez ten podmiot nie jest obwarowane ¿adnymi terminami, co ma istotne znaczenie dla ochrony jednostki. Zgodnie z art. 14 pkt 6 ustawy o RPO26 ombudsman ma prawo
zwróciæ siê o wszczêcie postêpowania administracyjnego na prawach przys³uguj¹cych prokuratorowi. Identyczne uprawnienia przys³uguj¹ Rzecznikowi Praw Dziecka27.
n Wznowienie postępowania podatkowego

Postêpowanie podatkowe jest swoist¹ odmian¹ postêpowania administracyjnego. Uregulowane zosta³o w dziale IV Postêpowanie podatkowe
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa28. Przepisy dotycz¹ce wznowienia postêpowania znajduj¹ siê w rozdziale 17 dzia³u IV.
Do dnia 1 stycznia 2003 r. ordynacja podatkowa nie zawiera³a przepisu
implementuj¹cego do jej treci art. 190 ust. 4 ustawy zasadniczej. S¹dy
stosowa³y wówczas bezporednio przepis Konstytucji, weryfikuj¹c decyzje
wydane na podstawie nielegalnego przepisu29. Ustaw¹ z dnia 12 wrzenia 2002 r. o zmianie ustawy  Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw30, która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2003 r., do art.
241 § 1 dodano pkt 8, który umo¿liwia wznowienie postêpowania zakoñczonego decyzj¹ ostateczn¹, je¿eli zosta³a ona wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodnoci z Konstytucj¹, ustaw¹ lub ratyfikowan¹ umow¹
miêdzynarodow¹ orzek³ Trybuna³. Ordynacja podatkowa, podobnie jak
k.p.a., nie realizuje w pe³ni treci art. 190 ust. 4 Konstytucji, albowiem nie
dopuszcza wznowienia postêpowania zakoñczonego postanowieniem, od
którego nie przys³uguje za¿alenie.
Postêpowanie podatkowe wznawia siê na wniosek strony z³o¿ony
w terminie miesi¹ca od dnia wejcia w ¿ycie orzeczenia TK. Wznowienie
postêpowania jest niedopuszczalne w przypadku up³ywu terminu przedawnienia zobowi¹zana podatkowego, który wynosi 5 lat (art. 243 § 1a w zw.
z art. 70 ordynacji). Organ podatkowy po przeprowadzeniu postêpowania
26

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 2001, nr 14,
poz. 147 ze zm.).
27 Por. art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
(Dz. U. 2000, nr 6, poz. 69 ze zm.).
28 Tekst jedn.: Dz. U. 2012, poz. 749. Szerzej na temat weryfikacji rozstrzygniêæ podatkowych: H. Filipczyk, Skutki prawne orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego w postêpowaniach
w sprawach podatkowych w wietle orzecznictwa s¹dów administracyjnych, Przegl¹d Podatkowy 2014, nr 4, s. 14 i n.
29 Por. np. wyrok NSA z 18 stycznia 2001 (sygn. akt I SA/£d 2183/98).
30 Por. art. 1 pkt 161 (Dz. U. nr 169, poz. 1387).
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wydaje decyzjê, w której uchyla w ca³oci lub w czêci decyzjê dotychczasow¹, je¿eli stwierdzi istnienie przes³anek okrelonych w art. 240 § 1 pkt 8
i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub umarza postêpowanie.
Je¿eli stwierdzi uchybienie 5-letniego terminu na z³o¿enie wniosku o wznowienie, wydaje decyzjê, w której odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, podaj¹c, i¿ nast¹pi³o to z przyczyny up³ywu terminów (art. 245 ordynacji). Stronie, która ponios³a szkodê na skutek wydania decyzji, która
nastêpnie zosta³a uchylona w wyniku wznowienia postêpowania, s³u¿y
odszkodowanie za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê. Ponadto odszkodowanie przys³uguje w przypadku, gdy decyzji nie mo¿na uchyliæ z powodu
up³ywu terminów (art. 260 ordynacji). Wznowienie postêpowania podatkowego na skutek orzeczenia TK bêdzie zawsze prowadzi³o do kompensacji poniesionej przez podatnika szkody w rezultacie wydania decyzji
w oparciu o niekonstytucyjny akt normatywny. W tej sytuacji funkcja
ochronna nie bêdzie ograniczona, mimo wprowadzenia 5-letniego terminu, gdy¿ nawet po jego up³ywie strona bêdzie mog³a ¿¹daæ zwrotu nadp³aconego podatku.
n Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego

Procedura wznowienia postêpowania s¹dowoadminstracyjnego uregulowana jest w dziale VII ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi31. Artyku³ 272 § 1
w zwi¹zku z art. 270 p.s.a. stanowi, i¿ mo¿na ¿¹daæ wznowienia postêpowania zakoñczonego prawomocnym orzeczeniem w przypadku, gdy zosta³o ono wydane na podstawie aktu normatywnego, w stosunku do którego
Trybuna³ orzek³ o niezgodnoci z Konstytucj¹, umow¹ miêdzynarodow¹
lub z ustaw¹32. Rozwi¹zanie przyjête w procedurze s¹dowoadministracyjnej w pe³ni implementuje treæ art. 190 ust. 4 Konstytucji. W p.s.a. jest
mowa o prawomocnym orzeczeniu, co oznacza, i¿ dopuszczalne jest wznowienie postêpowania zakoñczonego zarówno wyrokami, jak i postanowieniami.
Skargê wnosi siê w terminie jednego miesi¹ca od dnia wejcia w ¿ycie
orzeczenia TK. W³aciwy do jej rozpoznania jest s¹d, który ostatnio orzeka³ w sprawie. Podobnie jak w przypadku procedury cywilnej, administracyjnej i podatkowej, po up³ywie 5 lat od uprawomocnienia siê orzeczenia nie mo¿na ¿¹daæ wznowienia.
31

Tekst jedn.: Dz. U. 2012, poz. 270 z pón. zm.
Szerzej na ten temat: D. Daniluk, Skutki wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z klauzul¹ odraczaj¹c¹ w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym, Przegl¹d Prawa Konstytucyjnego 2011, nr 4, s. 119 i n.
32
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Zgodnie z art. 8 p.s.a. prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich
mog¹ wzi¹æ udzia³ w ka¿dym tocz¹cym siê postêpowaniu, a tak¿e wnieæ
skargê o wznowienie postêpowania, je¿eli wed³ug ich oceny wymaga tego
ochrona praworz¹dnoci lub praw cz³owieka i obywatela. W takim przypadku przys³uguj¹ im prawa strony.
n Wznowienie postępowania karnego, karnoskarbowego i w sprawach
o wykroczenia

Problematyka wznowienia postêpowania karnego uregulowana zosta³a
w rozdziale 56 dzia³u VI k.p.k. Artyku³ 540 § 2 kodeksu stanowi, i¿ dopuszczalne jest wznowienie postêpowania karnego tylko i wy³¹cznie na
korzyæ oskar¿onego, je¿eli w wyniku orzeczenia TK straci³ moc lub uleg³
zmianie przepis prawny bêd¹cy podstaw¹ skazania lub warunkowego
umorzenia. Konstrukcja tej instytucji nie dopuszcza do takiej weryfikacji
orzeczeñ zapad³ych w postêpowaniu karnym, która prowadzi³aby do pogorszenia siê sytuacji oskar¿onego b¹d skazanego. Przyjête w k.p.k. rozwi¹zanie realizuje zasadê zakazu reformationis in peius. Niedopuszczalne
jest wzruszenie prawomocnego wyroku i orzekanie na niekorzyæ, nawet
jeli na skutek orzeczenia TK zmieni³ siê (na niekorzyæ oskar¿onego) przepis bêd¹cy podstaw¹ rozstrzygniêcia w konkretnej sprawie. Trybuna³ wyrokiem z 7 wrzenia 200633 stwierdzi³, i¿ art. 540 § 2 k.p.k. jest niezgodny
m.in. z art. 190 ust. 4 Konstytucji w zakresie, w jakim ogranicza dopuszczalnoæ wznowienia postêpowania na korzyæ oskar¿onego tylko do przypadków, w których uznany przez Trybuna³ za niekonstytucyjny przepis
prawny stanowi³ podstawê skazania lub warunkowego umorzenia. W swoim
orzeczeniu s¹d konstytucyjny uzna³ zasadnoæ zakazu wznawiana postêpowania na niekorzyæ oskar¿onego b¹d skazanego. Równoczenie stwierdzi³,
i¿ enumeratywne okrelenie rodzajów orzeczeñ w sprawach, w których mo¿na wznowiæ postêpowanie, jest niekonstytucyjne, gdy¿ narusza art. 190 ust. 4
Konstytucji dopuszczaj¹cy mo¿liwoæ weryfikacji wszystkich prawomocnych
orzeczeñ wydanych na podstawie wadliwej normy. W opinii s¹du konstytucyjnego zakres przedmiotowy art. 540 § 2 k.p.k. zosta³ zbyt w¹sko ujêty.
W przypadku procedury karnej (podobnie jak i cywilnej) Trybuna³ w drodze wyroku doprowadzi³ do ukszta³towania siê porednich skutków swoich orzeczeñ i pe³nej implementacji art. 190 ust. 4 ustawy zasadniczej.
Rozwi¹zanie k.p.k. ma na celu objêcie szczególn¹ ochron¹ osób skazanych b¹d oskar¿onych. Wyra¿a siê to tym, i¿ niedopuszczalne jest wznowienie postêpowania, które prowadzi³oby do pogorszenia ich sytuacji.
33

Sygn. akt SK 60/05.
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Wy³¹cza to prawo do skorzystania z dobrodziejstwa art. 190 ust. 4 Konstytucji osób poszkodowanych (ewentualnie organów cigania), które chcia³yby doprowadziæ do obostrzenia odpowiedzialnoci sprawcy. W tej sytuacji
prawodawca uzna³, i¿ zakaz reformationis in peius ma pierwszeñstwo przed
uprawnieniem do weryfikacji orzeczenia w trybie art. 190 ust. 4 Konstytucji. Funkcja ochronna TK jest tu szczególnie silnie realizowana. Przejawia
siê to równie¿ tym, i¿ w procedurze karnej nie ustanowiono terminu przedawnienia, po up³ywie którego nie mo¿na ¿¹daæ wznowienia postêpowania.
Wznowienie postêpowania mo¿e nast¹piæ na wniosek strony lub z urzêdu. Wniosek o wznowienie postêpowania, je¿eli nie pochodzi od prokuratora, powinien byæ sporz¹dzony i podpisany przez adwokata albo radcê
prawnego. S¹d bêdzie orzeka³ z zastosowaniem art. 4 k.k., który podaje,
jakie przepisy ze wzglêdu na czas ich obowi¹zywania powinny zostaæ przyjête za podstawê rozstrzygniêcia.
W doktrynie wskazuje siê, i¿ wznowienie postêpowania karnego
w zwi¹zku z orzeczeniem TK nie zawsze jest konieczne34. Je¿eli wskutek
wyroku TK dojdzie do ca³kowitej depenalizacji okrelonego zachowania,
wówczas zgodnie z art. 4 § 4 k.k. skazanie ulegnie zatarciu z mocy prawa.
W tej sytuacji nie bêdzie potrzebny ¿aden wniosek b¹d skarga.
W sprawach karnoskarbowych w zakresie wznowienia postêpowania
maj¹ zastosowanie przepisy k.p.k. Artyku³ 113 § 1 k.k.s.35 stanowi, i¿
w postêpowaniu w sprawach o przestêpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje siê odpowiednio przepisy k.p.k., je¿eli przepisy niniejszego
kodeksu nie stanowi¹ inaczej. W zwi¹zku z tym, i¿ k.k.s. nie zawiera odrêbnych regulacji dotycz¹cych wznowienia postêpowania, zastosowanie
maj¹ odpowiednie przepisy k.p.k.
Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.  Kodeks
postêpowania w sprawach o wykroczenia36 do wznowienia postêpowania
prawomocnie zakoñczonego w trybie przepisów k.p.s.w. stosuje siê odpowiednio przepisy k.p.k.

2. Wyroki z klauzulą odraczającą
W pierwotnym zamyle twórców polskiej ustawy zasadniczej wyroki wyposa¿one w klauzulê odraczaj¹c¹ mia³y urzeczywistniaæ przede wszyst34

Por. B. Nita, Trybuna³ Konstytucyjny..., s. 234 i cyt. tam literatura.
Ustawa z dnia 10 wrzenia 1999 r.  Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U.
2013, poz. 186 z pón. zm.).
36 Tekst jedn.: Dz. U. 2012, poz. 395 z pón. zm.
35
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kim funkcjê ochronn¹ w aspekcie przedmiotowym. Nie oznacza to jednak,
i¿ nie maj¹ one wp³ywu na status jednostki, na jej prawa i obowi¹zki. Tego
typu wyroki s¹ orzeczeniami negatoryjnymi, st¹d te¿ bêd¹ skutkowa³y
utrac¹ mocy obowi¹zuj¹cej przez akt prawny wskazany w sentencji. Uniemo¿liwi to wydawanie aktów stosowania prawa, które godzi³yby w pozycjê
jednostki po wejciu w ¿ycie orzeczenia.
Wyroki z klauzul¹ opóniaj¹c¹ nie urzeczywistniaj¹ funkcji ochronnej
w aspekcie podmiotowym w sprawach, które maj¹ zostaæ rozstrzygniête
w okresie pomiêdzy publikacj¹ orzeczenia TK a jego wejciem w ¿ycie.
Organy orzekaj¹ce w sprawach jednostkowych staj¹ wówczas przed powa¿nym dylematem: czy zastosowaæ akt normatywny, co do którego Trybuna³ obali³ domniemanie konstytucyjnoci i stwierdzi³, i¿ jest on wadliwy, a tym samym naraziæ siê na ewentualne próby wznowienia
postêpowania i weryfikacji rozstrzygniêcia po wejciu w ¿ycie wyroku TK,
czy te¿ odmówiæ zastosowania niekonstytucyjnego przepisu, formalnie
wci¹¿ przynale¿¹cego do systemu prawa. S¹d konstytucyjny wskazuje, i¿
wadliwe przepisy powinny byæ stosowane w okresie odroczenia37.
Wydawaæ by siê mog³o, i¿ rozwi¹zaniem mo¿e byæ zawieszenie postêpowania do czasu derogacji przepisu, jednak¿e organy stosuj¹ce prawo
nie s¹ uprawnione do zawieszenia postêpowania do chwili wejcia w ¿ycie
wyroku TK38 z kilku powodów. Po pierwsze, ¿adna procedura nie przewiduje takiej mo¿liwoci. Prowadzi³oby to bowiem do naruszenia zasady szybkoci postêpowania, bêd¹cej immanentnym elementem wszystkich procedur prawnych. Stanowi³oby to obejcie treci art. 190 ust. 3 Konstytucji.
Ustrojodawca po to wprowadzi³ instytucjê odroczenia wejcia w ¿ycie orzeczenia TK stwierdzaj¹cego niekonstytucyjnoæ aktu normatywnego, by
pozostawiæ przez okrelony czas ów akt w systemie jako podstawê do rozstrzygania spraw indywidualnych. Z tych przyczyn organ administracji
b¹d s¹d nie mo¿e wstrzymaæ siê z wydaniem rozstrzygniêcia ani te¿ pomin¹æ treci przepisu objêtego wyrokiem TK, który do czasu wejcia orzeczenia w ¿ycie wci¹¿ bêdzie stanowi³ element systemu prawa. Odroczenie
utraty mocy okrelonego przepisu oznacza bowiem, ¿e przepis ten  pomimo tego, ¿e jest wadliwy  bêdzie musia³ byæ stosowany przez s¹dy. Sêdzia, maj¹c pe³n¹ wiadomoæ, i¿ przepis jest niekonstytucyjny, jest zobowi¹zany do jego zastosowania39. Organy stosuj¹ce prawo s¹ wówczas
37 Por. np. wyroki TK z: 27 kwietnia 2005 (sygn. akt P 1/05), 17 grudnia 2008 (sygn.
akt P 16/08), 1 grudnia 2010 (sygn. akt K 41/07), 12 grudnia 2011 (sygn. akt P 1/11).
38 Podobnie w stosunku do postêpowania administracyjnego: B. Adamiak, dz. cyt., s. 16.
39 Za: S. Steinborn, Glosa do wyroku z TK z dnia 27 kwietnia 2005 (sygn. akt P 1/05),
Przegl¹d Sejmowy 2005, nr 5(70), Por. równie¿ pkt III. 5.4. uzasadnienia wyroku TK z 27
kwietnia 2005 (sygn. akt P 1/05).
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zobligowane zastosowaæ niekonstytucyjn¹ normê, co doprowadzi do powstania w obrocie prawnym orzeczenia b¹d decyzji, które bêd¹ narusza³y prawa i wolnoci podmiotów prawa40. De facto tego typu orzeczenie TK
prowadzi do zawieszenia stosowania przepisu Konstytucji, który stanowi³
podstawê kontroli do czasu wejcia w ¿ycie wyroku i utraty przez wadliwe
normy prawne mocy. Pogl¹d, i¿ wadliwy przepis, objêty orzeczeniem negatoryjnym z klauzul¹ odraczaj¹c¹, powinien byæ stosowany przez organy
administracji i s¹dy jest generalnie akceptowany w nauce prawa i judykaturze41. Rozwi¹zanie to utrudnia realizacjê funkcji ochronnej w ujêciu
podmiotowym, jednak¿e posiada swoje uzasadnienie i podstawy prawne
w treci art. 190 ust. 3 Konstytucji42. Obecnie w orzecznictwie s¹dów zarysowuje siê tendencja zmierzaj¹ca do z³agodzenia przedstawionego stanowiska. Sk³ady orzekaj¹ce SN i NSA podkrelaj¹ koniecznoæ dokonania
analizy wyroku TK i przyczyn odroczenia utraty mocy przez wadliwy przepis. Dopiero kanwa konkretnej sprawy daje s¹dowi mo¿liwoæ podjêcia
decyzji o zastosowaniu b¹d odmowie zastosowania wadliwego przepisu.
Sytuacja jeszcze bardziej siê komplikuje, gdy Trybuna³ w postêpowaniu zainicjowanym pytaniem prawnym wydaje wyrok z klauzul¹ odraczaj¹c¹43. Poprzez pytania s¹dy d¹¿¹ do eliminacji wadliwej normy z systemu i uzyskania pewnoci co do konstytucyjnoci przepisów stanowi¹cych
podstawê rozstrzygniêcia. Przypominaj¹c przypowieæ o panu Zab³ockim
i mydle, mo¿na powiedzieæ, ¿e pytaj¹cy s¹d wychodzi na takim orzeczeniu
Trybuna³u podobnie, a mo¿e jeszcze gorzej. Orzekaj¹c bowiem teraz
40 Jako przyk³ady mo¿na wskazaæ tu wyrok SN z 9 marca 2000 (sygn. akt III RN 96/98)
i wyrok NSA z 25 czerwca 2003 (sygn. akt II SA 564/03). Krytycznie do takiej koncepcji
podchodzi K. Jakowski, Dialog s¹du z Trybuna³em, Rzeczpospolita z 12 sierpnia 2002.
41 Zob. np. uchwa³y SN z: 3 lipca 2003 (sygn. akt III CZP 45/03), 23 stycznia 2004
(sygn. akt III CZP 112/03), 21 stycznia 2011 (sygn. akt III CZP 116/10), 13 grudnia 2011
(sygn. akt III CZP 48/11) oraz wyroki SN z 29 marca 2000 (sygn. akt III RN 96/98)
i 20 kwietnia 2006 (sygn. akt IV CSK 28/06).
42 Np. wyrok NSA z 25 czerwca 2012 (sygn. akt I FPS 4/12). Szerzej na ten temat:
H. Filipczyk, dz. cyt., s. 19.
43 Orzeczenia tego typu s¹ dosyæ czêstym zjawiskiem w dorobku judykacyjnym TK
 por. np. wyroki TK z: 10 padziernika 2000 (sygn. akt 8/99), 12 stycznia 2000 (sygn. akt
P 11/98), 12 marca 2002 (sygn. akt P 9/01), 29 maja 2002 (sygn. akt P 1/01), 12 czerwca 2002
(sygn. akt P 13/01), 29 padziernika 2002 (sygn. akt P 19/01), 29 czerwca 2003 (P 20/02),
13 lipca 2003 (sygn. akt P 20/03), 27 kwietnia 2005 (sygn. akt P 1/05), 4 wrzenia 2006
(sygn. akt P 2/06), 3 czerwca 2008 (sygn. akt P 4/06), 19 czerwca 2008 (sygn. akt P 23/07),
17 grudnia 2008 (sygn. akt P 16/08), 16 lutego 2010 (sygn. akt P 16/09), 23 lutego 2010
(sygn. akt P 20/09), 18 listopada 2010 (sygn. akt P 29/09), 9 marca 2011 (sygn. akt P 15/10),
19 lipca 2011 (sygn. akt P 9/09), 19 lutego 2013 (sygn. akt P 14/11), 16 lipca 2013 (sygn. akt
P 53/11), 3 grudnia 2013 (sygn. akt P 40/11), 27 maja 2014 (sygn. akt P 51/13), 10 lipca 2014
(sygn. akt P 19/13).
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w sprawie, która by³a zawieszona w zwi¹zku z wyst¹pieniem z pytaniem
prawnym, bêdzie musia³ decydowaæ na podstawie niekonstytucyjnego przepisu, wiedz¹c o tym i maj¹c dodatkowo orzeczenie Trybuna³u stwierdzaj¹ce ow¹ niekonstytucyjnoæ44. Taki fina³ zaskakuje i sprzeciwia siê wrêcz
naszym intuicjom prawnym. Trudny jest te¿ do uzgodnienia z sam¹ ide¹
pytania prawnego, które stawia siê przecie¿ w zwi¹zku z konkretn¹ spraw¹ i po to w³anie, aby rozstrzygniêcie mog³o w pe³ni respektowaæ normê
konstytucyjn¹. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e konsekwencja polegaj¹ca na
tym, ¿e nie da siê uwzglêdniæ wyroku TK przy rozstrzyganiu danej sprawy, k³óci siê z celem pytania prawnego45. W niektórych sprawach Trybuna³, chc¹c z³agodziæ skutki odroczenia utraty mocy przez wadliwy przepis,
stosuje tzw. przywilej korzyci46. Polega on na tym, ¿e Trybuna³ (z regu³y
w uzasadnieniu swojego wyroku) umo¿liwia s¹dowi zadaj¹cemu pytanie
rozstrzygniêcie sprawy stanowi¹cej kanwê pytania prawnego z pominiêciem przepisu prawnego, w stosunku do którego stwierdzi³ niekonstytucyjnoæ i odroczy³ utratê mocy prawnej.
Najwiêcej kontrowersji w doktrynie budzi pytanie o mo¿liwoæ zastosowania art. 190 ust. 4 Konstytucji, je¿eli Trybuna³ wyda³ wyrok stwierdzaj¹cy niekonstytucyjnoæ aktu prawnego i równoczenie odroczy³ termin utraty przez niego mocy prawnej. Problem ten ma niebagatelne
znaczenie praktyczne. W nauce mo¿na wyró¿niæ dwa kierunki: jeden
 opowiadaj¹cy siê za mo¿liwoci¹ weryfikacji rozstrzygniêæ na podstawie
negatoryjnego wyroku z klauzul¹ odraczaj¹c¹ wejcie w ¿ycie47 i drugi
 sk³aniaj¹cy siê ku twierdzeniu, i¿ zastosowanie art. 190 ust. 4 Konstytucji
jest w takim przypadku niezasadne48. Obydwie koncepcje uwzglêdniaj¹ prymat ró¿nych zasad systemowych pozostaj¹cych ze sob¹ w tym aspekcie
w kolizji i w zwi¹zku z tym realizuj¹cych w inny sposób funkcjê ochronn¹ TK.
44

R. Hauser, Jak Zab³ocki na mydle, Rzeczpospolita z 23 grudnia 2003.
M. Safjan, Dylematy nie tylko teoretyczne, Rzeczpospolita z 12 marca 2001.
46 Zob. np. wyroki TK z: 14 czerwca 2004 (sygn. akt P 17/03), 27 kwietnia 2005 (sygn.
akt P 1/05), 4 wrzenia 2006 (sygn. akt P 2/06), 23 padziernika 2007 (sygn. akt P 10/07),
3 czerwca 2008 (sygn. akt P 4/06).
47 Por. np. Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne..., s. 343; M. FlorczakW¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 234; M. Matczak, P. Duda, P. Go³aszewski, T. Kara, O. Luty,
P. Paw³owski, O sposobach obowi¹zywania i stosowania niekonstytucyjnych przepisów. Uwagi
na tle art. 190 Konstytucji RP, Przegl¹d Sejmowy 2007, nr 5(82), s. 267 i n.
48 Por. np. M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 3031; M. Safjan, Zasiêg czasowy
obowi¹zywania orzeczeñ, Rzeczpospolita z 28 stycznia 2002; A. Zoll, Skutecznoæ orzeczeñ
polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ius et lex. Ksiêga Jubileuszowa ku czci Profesora
Adama Strzembosza, pod red. A. Dêbiñskiego i in., Lublin 2002, s. 255. L. Garlicki równie¿
zwraca uwagê na szereg powa¿nych w¹tpliwoci zwi¹zanych z dopuszczalnoci¹ wznawiana
postêpowañ w oparciu o wyroki z klauzul¹ odraczaj¹c¹ (L. Garlicki, Ewolucja funkcji...,
s. 1819).
45
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Trybuna³ nie wypowiedzia³ siê jednoznacznie co do kwestii, czy odroczenie
skutku derogacyjnego wyroku na podstawie art. 190 ust. 3 powoduje niemo¿noæ wzruszenia orzeczeñ na podstawie art. 190 ust. 4 Konstytucji.
Szcz¹tkowe wypowiedzi s¹du konstytucyjnego w tym zakresie równie¿
wskazuj¹ na brak jednolitoci pogl¹dów co do podniesionej kwestii.
Zwolennikiem koncepcji braku mo¿liwoci wznowienia postêpowania
s¹dowego b¹d administracyjnego i prospektywnego charakteru orzeczeñ
TK zawieraj¹cych klauzule odraczaj¹ce jest Marek Safjan. Zdaniem tego
autora z samego charakteru tego typu orzeczeñ wynika, i¿ dzia³aj¹ one
tylko i wy³¹cznie ex nunc. Uznanie, ¿e mog¹ stanowiæ podstawê weryfikacji orzeczenia b¹d decyzji, prowadzi do wniosku, i¿ organ orzekaj¹cy
w okresie przejciowym ma wydaæ rozstrzygniêcie, co do którego natychmiast po wejciu w ¿ycie orzeczenia bêdzie przys³ugiwa³ wniosek o wznowienie postêpowania49. Odroczenie momentu wejcia w ¿ycie wyroku jest
wszak równoznaczne z tolerowaniem w systemie prawnym przepisu niekonstytucyjnego ze wzglêdu na istotne wartoci konstytucyjne, takie jak
pewnoæ prawa, ochrona interesów pewnej kategorii adresatów normy
prawnej, dla których powsta³a luka prawna mo¿e byæ znacznie gorsza
w skutkach ni¿ stosowanie prawa obarczonego wadami50.
Wydaje siê, i¿ Trybuna³ w kilku swoich orzeczeniach zaakceptowa³ tê
koncepcjê i stara³ siê j¹ implementowaæ do swojej judykatury. W wyrokach zawieraj¹cych klauzulê odraczaj¹c¹, wydanych na skutek skargi
konstytucyjnej51, zamieszcza w sentencji (lub uzasadnieniu) dodatkowe
klauzule, które stanowi¹, i¿ odroczenie utraty mocy obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjnego przepisu prawnego w wyroku uwzglêdniaj¹cym skargê
konstytucyjn¹ nie stoi na przeszkodzie wzruszeniu orzeczeñ zapad³ych
w sprawie skar¿¹cego, w zwi¹zku z którymi zosta³a z³o¿ona skarga konstytucyjna. Jest to tzw. przywilej korzyci, a jego implementowanie do
orzeczenia wiadczy o tym, i¿ z wyj¹tkiem wnosz¹cego skargê adresatom
niekonstytucyjnej normy nie przys³uguje uprawnienie z art. 190 ust. 4
Konstytucji. W sentencji wyroku z 24 padziernika 200752 Trybuna³ wskaza³, i¿ jego orzeczenie nie mo¿e stanowiæ podstawy do stosowania tego
49 Za: M. Safjan, Odpowiedzialnoæ w³adzy za bezprawie normatywne  zagadnienia
konstytucyjne, [w:] Zagadnienia prawa parlamentarnego. Materia³y z XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zak³adów Prawa Konstytucyjnego. Serock 13 czerwca 2006 r., pod
red. M. Granata, Warszawa 2007, s. 25 i n.
50 M. Safjan, Zasiêg czasowy obowi¹zywania...
51 By³y to wyroki z: 18 maja 2004 (sygn. akt SK 38/03), 27 padziernika 2004 (sygn.
akt SK 1/04), 31 marca 2005 (sygn. akt SK 26/02), 16 stycznia 2006 (sygn. akt SK 30/05),
1 wrzenia 2006 (sygn. akt SK 14/05).
52 Sygn. akt SK 7/06.
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przepisu ustawy zasadniczej ani w sprawie bêd¹cej ród³em skargi konstytucyjnej, ani we wszystkich innych, w których znalaz³a zastosowanie
wadliwa norma. Na marginesie nale¿y wskazaæ, i¿ rozstrzygniêcie to jest
typowym przyk³adem wyroku aplikacyjnego. W uzasadnieniu wyroku
z 27 padziernika 200453 TK wydaje siê porednio wskazywaæ, i¿  za
wyj¹tkiem sprawy skar¿¹cego  nie mo¿na ¿¹daæ na jego podstawie wznowienia postêpowania w sprawach, które zosta³y rozstrzygniête w oparciu
o przepis uznany przez s¹d konstytucyjny za wadliwy54. Jednak¿e taki
zakaz w wyroku explicite nie zosta³ wyra¿ony. W uzasadnieniach wyroków z 18 maja 200455 oraz 1 wrzenia 200656 wyranie kwestionuje siê
mo¿liwoæ wzruszania orzeczeñ i decyzji: Wyrok TK okrela wiêc w odniesieniu do stanu normatywnego skutki na przysz³oæ i nie mo¿e byæ
podstaw¹ do kwestionowania wczeniej zapad³ych prawomocnych rozstrzygniêæ s¹dowych57. Podobnie rzecz siê ma z wyrokiem z 24 wrzenia 2013
(sygn. akt K 35/12), w którym TK stwierdza, ¿e uchylenie zaskar¿onego
przepisu nie spowoduje zrealizowania siê przes³anki wznawiania postêpowañ, o której mowa w art. 190 ust. 4 Konstytucji.
Niektóre wyroki TK nawi¹zuj¹ do austriackiej i niemieckiej koncepcji
tzw. premii za trafienie (Ergreiferprämie)58, która wyra¿a siê tym, i¿ orzeczenia s¹dów konstytucyjnych w zakresie stosowania prawa oddzia³uj¹
tylko ze skutkiem ex nunc, za wyj¹tkiem indywidualnej sprawy skar¿¹cego, w której s¹d konstytucyjny uchyla indywidualny akt stosowania prawa skierowany do skar¿¹cego, co zobowi¹zuje organ rozstrzygaj¹cy do
ponownego rozpatrzenia sprawy59. Polski Trybuna³ nie jest uprawniony
do uchylenia wadliwego aktu stosowania prawa. Konsekwencje tzw. przywileju korzyci wyra¿aj¹ siê tym, i¿ orzeczenie TK zawieraj¹ce klauzulê
odraczaj¹c¹ (ewentualnie wyrok aplikacyjny) przyznaje prawo wnosz¹cemu skargê konstytucyjn¹ do z³o¿enia wniosku o wzruszenie indywidualnego rozstrzygniêcia w trybie art. 190 ust. 4 Konstytucji. W przypadku
wyroków z klauzul¹ odraczaj¹c¹ wnosz¹cy skargê jest uprawniony do
53

Sygn. akt SK 1/04.
Por. pkt 8.1. uzasadnienia.
55 Sygn. akt SK 38/03.
56 Sygn. akt SK 14/05.
57 Por. pkt 10 uzasadnienia.
58 W nauce mo¿na równie¿ spotkaæ okrelenie tej instytucji jako tzw. przywileju korzyci  por. np. J. Trzciñski, O tak zwanym przywileju korzyci w orzeczeniach Trybuna³u
Konstytucyjnego, [w:] Studia z prawa konstytucyjnego. Ksiêga Jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Wies³awowi Skrzydle, pod red. J. Pos³usznego, J. Buczkowskiego, K. Eckhardta,
Przemyl  Rzeszów 2009, s. 263.
59 Por. C. Grabenwarter i K. Pabel, dz. cyt., s. 26 .
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skorzystania z prawa wznowienia postêpowania po og³oszeniu wyroku TK
bez koniecznoci oczekiwania na utratê mocy wadliwego przepisu60. Przywilej korzyci prze³amuje wiêc zasadê, i¿ wznowiæ postêpowanie mo¿na
dopiero po utracie mocy obowi¹zuj¹cej wadliwego aktu normatywnego.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ niemieckie i austriackie prawo konstytucyjne zak³ada w³anie taki skutek orzeczeñ swoich s¹dów61. W Polsce natomiast nie
przewiduje siê dywersyfikacji skutków prawnych w zakresie stosowania
prawa pomiêdzy podmiotami, które da³y asumpt do jego wszczêcia, a pozosta³ymi podmiotami bêd¹cymi adresatami rozstrzygniêæ wydanych na
podstawie niekonstytucyjnego przepisu62. Obecnie stosowanie przez polski s¹d konstytucyjny tzw. przywileju korzyci wzbudza powa¿ne w¹tpliwoci w nauce prawa63.
Trybuna³ w uzasadnieniu wyroku z 31 marca 200564 dopuci³ mo¿liwoæ wznowienia postêpowañ i wzruszenia aktów stosowania prawa po
utracie mocy przepisu objêtego rozstrzygniêciem. Literalne odczytanie art.
190 ust. 4 i aktów wykonawczych prowadzi do wniosku, i¿ mo¿liwe jest
wzruszenie rozstrzygniêcia wydanego w oparciu o niekonstytucyjny przepis, którego derogacja zosta³a odroczona w trybie art. 190 ust. 3 Konstytucji. Ani Konstytucja, ani ustawy nie zawieraj¹ przepisów, zgodnie z którymi mo¿na by stwierdziæ, i¿ niektóre wyroki negatoryjne stanowi¹ podstawê
weryfikacji decyzji i orzeczeñ s¹dowych, a niektóre nie. Taka teza nie znajduje te¿ swojego uzasadnienia w wyk³adni historycznej. Lektura sprawozdañ KKZN wskazuje, i¿ takie rozró¿nienie nie by³o brane pod uwagê przez
redaktorów ustawy zasadniczej. Definitywne stwierdzenie, i¿ nie jest dopuszczalne wznowienie postêpowania wskutek wyroku z klauzul¹ opóniaj¹c¹, stanowi arbitralne pozbawienie podmiotów prawa uprawnienia
okrelonego w art. 190 ust. 4 Konstytucji. Andrzej M¹czyñski podnosi, i¿
60

T. Liszcz, G³os w dyskusji, [w:] Ksiêga XXV-lecia..., s. 263; J. Trzciñski, O tak zwanym przywileju korzyci..., s. 366.
61 Por. art. 140 ust. 7 austriackiej Federalnej Ustawy Konstytucyjnej oraz § 79 ust. 2
niemieckiej ustawy o Federalnym S¹dzie Konstytucyjnym.
62 Inaczej uwa¿a J. Trzciñski, który podnosi, i¿ zagadnienie tzw. przywileju korzyci
w ca³oci mieci siê w art. 190 ust. 3 i 4 Konstytucji (ten¿e, O tak zwanym przywileju
korzyci..., s. 263). Z kolei sam Trybuna³ wywodzi legitymacjê do ustanawiania przywileju
korzyci w wyrokach z art. 79 w zw. z art. 190 ust. 4 Konstytucji (za: M. Florczak-W¹tor,
Przywilej korzyci w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy 2012,
nr 6(113), s. 34).
63 Por. M. Florczak-W¹tor, Przywilej korzyci w orzecznictwie..., s. 4647; P. Radziewicz, Przywilej korzyci jako skutek prawny orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d Legislacyjny 2006, nr 4, s. 34; J. Trzciñski, O tak zwanym przywileju korzyci...,
s. 371372. Kontrowersje naros³e wokó³ tego typu orzeczeñ skutkowa³y tym, i¿ Trybuna³
w ostatnich latach wstrzymuje siê z ich wydawaniem.
64 Sygn. akt SK 26/02.
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takie stanowisko jest zbyt kategoryczne, poniewa¿ przyczyny odraczania
mog¹ byæ ró¿ne, np. je¿eli odroczenie zwi¹zane jest z nak³adami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie bud¿etowej, to po zapewnieniu tych
rodków wy³¹czenie mo¿liwoci ponownego rozpatrzenia sprawy nie znajduje uzasadnienia65.
Trybuna³ wyda³ wiele wyroków wyposa¿onych w klauzulê opóniaj¹c¹, które nie zawieraj¹ ¿adnych postanowieñ co do skutków w zakresie
stosowania prawa. Takie orzeczenia mia³y miejsce równie¿ w sprawach
zainicjowanych skarg¹ konstytucyjn¹ i pytaniem prawnym. Nale¿y przychyliæ siê do stanowiska, i¿ takie wyroki powinny stanowiæ podstawê wznowienia postêpowania w sprawach indywidualnych. Umo¿liwia to urzeczywistnienie funkcji ochronnej w obydwóch jej aspektach. Inne rozwi¹zanie
powinno byæ wyranie wskazane w przepisach ustawy zasadniczej, szczególnie, ¿e obok wyroków z klauzul¹ odraczaj¹c¹ wykszta³ci³a siê linia tzw.
wyroków aplikacyjnych, które explicite wy³¹czaj¹ mo¿liwoæ stosowania
art. 190 ust. 4 Konstytucji.
Obydwie przedstawione wy¿ej koncepcje realizuj¹ funkcjê ochronn¹
w ró¿nych jej ujêciach. Zakaz weryfikacji rozstrzygniêæ s¹dowych i administracyjnych odnosi siê do jej aspektu przedmiotowego  chroni podstawowe zasady ustrojowe, tj. stabilnoci obrotu prawnego, pewnoci prawa, zaufania do pañstwa i prawa, ochrony praw nabytych, spójnoci systemu prawa.
Jednoczenie przyjêcie tej koncepcji stanowi odstêpstwo od zasady ochrony
praw jednostki i ogranicza funkcjê ochronn¹ w aspekcie podmiotowym. Dokonywanie weryfikacji rozstrzygniêæ wskutek wydania wyroku z klauzul¹
opóniaj¹c¹ zabezpiecza jednostkê i jej prawa, a jednoczenie godzi w przytoczone powy¿ej zasady ustrojowe. Przy czym nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ustrojodawca w art. 190 ust. 4 Konstytucji wyranie takie rozwi¹zanie dopuszcza.
W przypadku wyroku z klauzul¹ odraczaj¹c¹ dochodzi do konfliktu
konstytucyjnych zasad legalizmu (art. 7 Konstytucji) i uzdrowienia postêpowania w konsekwencji wydania wyroku negatoryjnego. Urzeczywistnienie jednej z nich bêdzie poci¹ga³o za sob¹ naruszenie drugiej. Nie istnieje rozwi¹zanie, które godzi³oby w sposób doskona³y sprzeczne postulaty
 poczucie sprawiedliwoci zwi¹zane silnie z nakazem równego traktowania wszystkich podmiotów oraz poczucie pewnoci i stabilnoci prawa, które
nakazuje, by wzruszanie ju¿ ustalonych stosunków prawnych nastêpowa³o w sposób wstrzemiêliwy i bardzo ostro¿ny. Trudno znaleæ formu³ê,
która idealnie równowa¿y³aby sprzeczne interesy i równoczenie w pe³ni
realizowa³a funkcjê ochronn¹ w obu jej aspektach.
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A. M¹czyñski, Orzeczenia Trybuna³u..., s. 126.
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3. Wyroki interpretacyjne, zakresowe i aplikacyjne
Wyroki interpretacyjne, zakresowe i aplikacyjne zosta³y skonstruowane
przede wszystkim z myl¹ o ochronie systemu i jego zasad, a wiêc urzeczywistniaj¹ w znacznej mierze funkcjê ochronn¹ w znaczeniu przedmiotowym.
Wyroki aplikacyjne w najwiêkszym stopniu ograniczaj¹ ochronê jednostki. W swojej istocie s¹ to orzeczenia stwierdzaj¹ce niekonstytucyjnoæ
aktu normatywnego, które równoczenie zawê¿aj¹ b¹d wy³¹czaj¹ mo¿liwoæ weryfikacji aktów stosowania prawa wydanych na podstawie wadliwego przepisu w trybie art. 190 ust. 4.
W wyroku z 6 marca 200266 s¹d konstytucyjny uzna³, i¿ stwierdzenie
niekonstytucyjnoci § 16 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego nie stwarza podstawy do zwrotu podatku uiszczonego na podstawie tego przepisu. Tym samym Trybuna³ wy³¹czy³ w sposób generalny i abstrakcyjny prawo ¿¹dania zwrotu
podatku akcyzowego uiszczonego na podstawie przepisu, który okaza³ siê
niekonstytucyjny67. Jako argument przemawiaj¹cy za takim rozwi¹zaniem
wskazano, i¿ zwrot nienale¿nie zap³aconego podatku akcyzowego na rzecz
podatnika doprowadzi³by do sytuacji nie do zaakceptowania tak z prawnego, jak i z moralnego punktu widzenia. W istocie oznacza³by bowiem niczym nieusprawiedliwione przysporzenie ze strony Skarbu Pañstwa na rzecz
osoby, która nie ponios³a ekonomicznego ciê¿aru podatku akcyzowego.
Z kolei w orzeczeniu z 10 grudnia 200268 TK za niezgodne z ustaw¹
zasadnicz¹ uzna³ § 3, 4, 8 i 9 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad wprowadzania op³at za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych69 i równoczenie stwierdzi³, i¿ pobrane na podstawie wadliwych przepisów op³aty
nie podlegaj¹ zwrotowi. W rozporz¹dzeniu pozosta³y bowiem niewadliwe
przepisy, na podstawie których mo¿na skonstruowaæ normy prawne o prawie identycznej treci do norm wynikaj¹cych z uchylonych regulacji, nadto taki zwrot narusza³by zasadê s³usznoci oraz interes Skarbu Pañstwa.
W wyroku z 27 kwietnia 200470 TK orzek³ niekonstytucyjnoæ art. 32a
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz
66

Sygn. akt P 7/00.
Por. zdanie odrêbne sêdzi Trybuna³u Konstytucyjnego Teresy Dêbowskiej-Romanowskiej do pkt 6 uzasadnienia wyroku z 6 marca 2002 w sprawie P 7/00.
68 Sygn. akt P 6/02.
69 Dz. U. nr 51, poz. 608.
70 Sygn. akt K 24/03.
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o podatku akcyzowym71, jak te¿ § 48 ust. 4 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym72
i stwierdzi³, ¿e niezgodnoæ z Konstytucj¹ wskazanych przepisów nie stanowi podstawy zwrotu podatku okrelonego w ostatecznej decyzji organów podatkowych lub uiszczonego w wyniku ich zastosowania. W uzasadnianiu wskazano, i¿ przepis pod wzglêdem merytorycznym jest poprawny,
wadliwy by³ jedynie sposób jego ustanowienia, przy czym podparto siê
zasad¹ ochrony praw nabytych.
W wyroku z 9 wrzenia 200473 Trybuna³ orzek³, ¿e art. 6 ust. 2 pkt 6
oraz art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji74 naruszaj¹ Konstytucjê, jednoczenie w czêci III sentencji wskaza³,
¿e op³aty pobrane na podstawie wadliwych przepisów ustawy nie podlegaj¹ zwrotowi. W uzasadnieniu podniesiono, ¿e naprawienie prawa nie powinno prowadziæ do legitymizacji zachowañ naruszaj¹cych prawo75.
Wszystkie wskazane powy¿ej orzeczenia wy³¹cza³y mo¿liwoæ zwrotu
ró¿nych op³at pobranych od podmiotów prawa na podstawie wadliwych
przepisów. Tego typu rozstrzygniêcia petryfikuj¹ stosunki prawne i faktyczne ukszta³towane na podstawie niekonstytucyjnych przepisów. Godzi
to w interesy prawne jednostek, do których adresowane by³y niekonstytucyjne normy, poprzez uniemo¿liwienie sanacji ukszta³towanych na ich
podstawie stosunków. W konsekwencji przyjêcia tego typu rozwi¹zañ istotnemu ograniczeniu ulega funkcja ochronna w aspekcie podmiotowym, albowiem mo¿liwoæ weryfikacji aktu stanowienia prawa jest jedn¹ z najistotniejszych instytucji urzeczywistniaj¹cych tê funkcjê.
Dopuszczalnoæ stosowania wyroków aplikacyjnych jest w doktrynie kwestionowana76. Wskazuje siê, i¿ tego typu orzeczenia nie maj¹
podstawy prawnej i wydawane s¹ z naruszeniem przepisów o w³aci71

Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.
Dz. U. nr 27, poz. 268 ze zm.
73 Sygn. akt K 2/03.
74 Dz. U. 2001, nr 101, poz. 1114 ze zm.
75 R. Hauser i J. Trzciñski przedstawiaj¹ sposób, w jaki s¹downictwo reaguje na wyroki aplikacyjne  por. tych¿e, Prawotwórcze znaczenie orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego
w orzecznictwie Naczelnego S¹du Administracyjnego, Warszawa 2008, s. 91 i n.
76 Por. np. M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 133; R. Hauser, Jak Zab³ocki na
mydle; M. Jackowski, Restytucja konstytucyjnoci w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XXV-lecia..., s. 221; K. Jakowski, Kompetencji nie mo¿na domniemywaæ,
Rzeczpospolita z 23 padziernika 2004; B. Ziemianin, Pomieszanie kompetencji, Rzeczpospolita z 9 stycznia 2003; J. Trzciñski, Trybuna³ Konstytucyjny  regulacja konstytucyjna
i praktyka, [w:] S¹dy i Trybuna³y w Konstytucji i w praktyce, pod red. W. Skrzyd³y, Warszawa 2005, s. 98.
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woci77. Brak umocowania i kompetencji skutkuje naruszeniem art. 7 Konstytucji, albowiem nie jest to dzia³anie na podstawie i w granicach prawa.
Ponadto wyroki aplikacyjne naruszaj¹ treæ art. 190 ust. 4, gdy¿ wy³¹czaj¹ mo¿liwoæ jego zastosowania, czego ustawa zasadnicza nie przewiduje78. Pogl¹d dopuszczaj¹cy stosowanie wyroków aplikacyjnych trudny jest
do zaakceptowania w wietle treci przytoczonego przepisu, gdy¿ mówi
o orzeczeniach o niezgodnoci aktu normatywnego z Konstytucj¹, ratyfikowan¹ umow¹ miêdzynarodow¹ lub ustaw¹, nie zawiera natomiast ¿adnych przedmiotowych wy³¹czeñ. Innymi s³owy  w wietle jêzykowej treci art. 190 ust. 4 wszystkie wyroki negatoryjne powinny stanowiæ podstawê
wznowienia postêpowania. Odstêpstwo od tej zasady skutkuje naruszeniem art. 7 oraz nie mieci siê w ustrojowej i konstytucyjnej koncepcji
ochrony praw cz³owieka.
Wydaj¹c wyroki aplikacyjne, Trybuna³ wkroczy³ w sferê dzia³alnoci
organów stosuj¹cych prawo. To, czy jaka sprawa powinna pozostaæ ponownie rozpatrzona, czy te¿ nie, zale¿y od uznania w³aciwego, przewidzianego prawem organu. Wznawianie postêpowañ, uchylanie orzeczeñ
wydanych na podstawie nielegalnych aktów prawnych oraz orzekanie
o ewentualnych odszkodowaniach nale¿y do kompetencji s¹dów79. Nadto
wyroki TK pozostaj¹ w wyranej sprzecznoci z przepisami ustaw szczególnych, reguluj¹cych kwestie wznowienia postêpowania, które zobowi¹zuj¹ organy orzekaj¹ce w sprawach indywidualnych do wszczêcia odpowiednich procedur w przypadku otrzymania odpowiedniego wniosku.
Organy te stan¹ przed dylematem, czy zastosowaæ siê do treci sentencji
wyroku TK, której przys³uguje przymiot mocy powszechnie obowi¹zuj¹cej, czy te¿ zastosowaæ odpowiedni przepis prawa. W doktrynie nie istniej¹ dyrektywy interpretacyjne umo¿liwiaj¹ce odmowê zastosowania przepisu prawnego, który nie pozostaje w kolizji z ¿adnym innym przepisem
77 W uzasadnieniu wyroku z 27 kwietnia 2004 (sygn. akt K 24/03) Trybuna³ jako podstawê prawn¹ tego typu rozstrzygniêæ wskaza³ art. 190 ust. 3 Konstytucji i stwierdzi³, ¿e
skoro ma prawo orzec o odroczeniu terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego, to tym bardziej jest w³adny okreliæ zakres wstecznego zasiêgu skutków orzeczenia. S¹d
konstytucyjny wyszed³ z za³o¿enia, i¿ jest wy³¹cznym gospodarzem wszystkich skutków
swoich orzeczeñ. Trudno podzieliæ powy¿szy pogl¹d, albowiem czêæ konsekwencji nastêpuje ex lege, natomiast wznowienie ¿¹dania postêpowania jako skutek orzeczenia TK pozostaje w gestii adresata aktu indywidualnego (art. 190 ust. 4 w zw. z przepisami poszczególnych
aktów prawnych reguluj¹cych uprawnienia do wznowienia postêpowania).
78 Przyjmuj¹c, ¿e uprawnienie z³o¿enia wniosku o wznowienie postêpowania stanowi
prawo podmiotowe, wówczas jego ograniczenie mog³oby nast¹piæ tylko i wy³¹cznie przy zastosowaniu art. 31 ust. 3 Konstytucji. Orzeczenia aplikacyjne z pewnoci¹ nie wype³niaj¹
przes³anek okrelonych w tym przepisie.
79 Por. B. Ziemianin, dz. cyt.
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prawa. W tym przypadku ustawy pozwalaj¹ce na wznowienie postêpowania nie s¹ wadliwe, realizuj¹ normy ustawy zasadniczej i nie pozostaj¹
z nimi w kolizji. S¹ natomiast sprzeczne z czêci¹ sentencji wyroku TK,
która zakazuje weryfikacji aktów stosowania prawa wydanych na podstawie niekonstytucyjnego aktu normatywnego. W systemie prawa nie istnieje ¿adna regulacja, a w teorii wyk³adni ¿adna dyrektywa, która umo¿liwia³aby odmowê zastosowania poprawnego, konstytucyjnie niewadliwego
przepisu. Organ administracji b¹d s¹d, odmawiaj¹c wszczêcia postêpowania, naruszy przepisy proceduralne. Nadto nie bêdzie mia³ ¿adnego
podstawy do takiego orzeczenia, a sam wyrok TK takiej podstawy stanowiæ nie mo¿e, albowiem zgodnie z treci¹ art. 87 Konstytucji nie nale¿y on
do róde³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego.
Jako ¿e artyku³ 190 ust. 4 stanowi konstytucyjne prawo podmiotowe80, powinien mieæ do niego zastosowanie przepis art. 31 ust. 3 Konstytucji, okrelaj¹cy zasady ograniczenia konstytucyjnych praw jednostki81.
Wyroki TK niew¹tpliwie nie spe³niaj¹ przes³anek formalnych wynikaj¹cych z treci tego przepisu ustawy zasadniczej i nie mog¹ stanowiæ podstawy do ograniczania konstytucyjnych praw podmiotowych. Naruszenie
art. 7, art. 31 ust. 3 i art. 190 ust. 4 Konstytucji ogranicza równie¿ realizacjê funkcji ochronnej w aspekcie przedmiotowym, albowiem godzi w urzeczywistnienie podstawowych zasad ustrojowych ujêtych w tych przepisach.
Wyroki interpretacyjne, zarówno afirmatywne, jak i negatoryjne82, nie
mog¹ stanowiæ podstawy wzruszenia decyzji b¹d orzeczenia w trybie
art. 190 ust. 4 Konstytucji. Tego typu rozstrzygniêcia zosta³y skonstruowane po to, by zapobiec eliminacji przepisu z systemu w sytuacji, gdy nie
jest to bezwzglêdnie konieczne. Maj¹ one na celu niedopuszczenie do powstawania luk w prawie i realizuj¹ przede wszystkim funkcjê ochronn¹
w aspekcie przedmiotowym. Pozytywny wyrok interpretacyjny w sentencji
zawiera rozstrzygniêcie, i¿ przepis rozumiany w okrelony sposób jest zgodny z wzorcem kontroli. Jednoczenie konsekwencj¹ takiego orzeczenia jest
stwierdzenie, i¿ kontrolowany przepis w innym rozumieniu jest wadliwy.
Formu³a tego typu wyroku ma charakter afirmatywny i w zwi¹zku z powy¿szym uniemo¿liwia wznowienie postêpowania w oparciu o art. 190 ust. 4
Konstytucji w stosunku do osób, które by³y adresatami niekorzystnych
dla siebie decyzji b¹d orzeczeñ wydanych na podstawie przepisu inter80 Por. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009,
s. 850851 oraz wyrok TK z 2 marca 2004 (sygn. akt SK 53/03).
81 Podobnie: M. Jackowski, Restytucja konstytucyjnoci..., s. 214.
82 Por. uchwa³ê Sk³adu Siedmiu Sêdziów SN z 17 grudnia 2009 (sygn. akt III PZP
2/2009).
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pretowanego inaczej, ni¿ to wynika z treci sentencji wyroku TK. Artyku³
190 ust. 4 mówi o mo¿liwoci weryfikacji prawomocnego orzeczenia b¹d
ostatecznej decyzji na podstawie orzeczenia TK stwierdzaj¹cego n i e z g o dn o  æ. Zbli¿on¹ konstrukcj¹ jêzykow¹ pos³uguj¹ siê ustawy proceduralne,
które ten przepis urzeczywistniaj¹83. Przepisy k.p.k. id¹ dalej, albowiem
dopuszczaj¹ mo¿liwoæ wznowienia postêpowania w sytuacji, gdy w wyniku orzeczenia TK straci³ moc lub uleg³ zmianie przepis prawny bêd¹cy
podstaw¹ orzeczenia (por. art. 540 § 2 k.p.k.).
Wyroki interpretacyjne nie s¹ orzeczeniami stwierdzaj¹cymi niezgodnoæ, nie powoduj¹ utraty mocy ani zmiany jêzykowej treci przepisu. Nie
mog¹ w zwi¹zku z tym byæ podstaw¹ wznowienia postêpowania. Takie
rozwi¹zane os³abia funkcjê ochronn¹ w aspekcie podmiotowym. Osoby
bêd¹ce adresatami aktu stosowania prawa opartego na niekonstytucyjnej
egzegezie przepisu, który przez Trybuna³ zosta³ uznany za zgodny z Konstytucj¹ w okrelonym rozumieniu, nie mog¹ ¿¹daæ wznowienia postêpowania, gdy¿ takiego uprawnienia nie przewiduj¹ przepisy prawa. Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje, mimo swojej dysfunkcjonalnoci
i wadliwoci, pozostan¹ w obrocie prawnym84.

4. Wyroki wydawane w postępowaniu zainicjowanym
skargą konstytucyjną
Skarga konstytucyjna jest instytucj¹ prawn¹ stosunkowo powszechn¹
w krajach Europy rodkowo-Wschodniej85. Zrêbów jej powstania mo¿na
doszukaæ siê w obszarze niemieckiej kultury prawnej, za pierwowzorem
jej wspó³czesnych odpowiedników by³a austro-wêgierska ustawa konstytucyjna z 1867 r.86
83

Por. np. art. 4011 k.p.c., 145a k.p.a.
S¹d Najwy¿szy w podjêtej 17 grudnia 2009 uchwale (sygn. akt III PZP 2/09) uzna³,
¿e orzeczenie TK stwierdzaj¹ce w sentencji niezgodnoæ z Konstytucj¹ okrelonej wyk³adni
aktu normatywnego, które nie powoduje utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisu, nie stanowi
podstawy do wznowienia postêpowania przewidzianego w art. 4011 k.p.c. § 1. Jednoczenie
sk³ad orzekaj¹cy postanowi³ o nadaniu przedmiotowej uchwale mocy zasady prawnej. Uchwa³a ta w bardzo istotny sposób os³abi³a funkcjê ochronn¹ w aspekcie przedmiotowym realizowan¹ przez TK. Szerzej na ten temat: W. Bia³og³owski, Wznowienie postêpowania w nastêpstwie wydania przez TK wyroku interpretacyjnego, [w:] Skutki wyroków Trybuna³u
Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, pod red. M. Bernatta, J. Królikowskiego,
M. Zió³kowskiego, Warszawa 2013, s. 18.
85 Skarga konstytucyjna wystêpuje w systemach prawnych nastêpuj¹cych pañstw
Europy rodkowo-Wschodniej: Albania, Czechy, Chorwacja, Federacja Rosyjska, S³owenia, S³owacja oraz Wêgry. Nie wystêpuje natomiast w Bu³garii, Mo³dawii, Rumunii oraz na Bia³orusi,
84
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Przepisy reguluj¹ce polsk¹ skargê konstytucyjn¹ znajduj¹ siê w art. 79
Konstytucji, a tak¿e w art. 4652 ustawy o TK z i stanowi¹ novum w polskim prawie ustrojowym. Istota skargi polega na tym, i¿ s³u¿y ona podmiotom prawa do ochrony  w drodze szczególnego postêpowania przed
Trybuna³em  praw i wolnoci zagwarantowanych jednostce przez Konstytucjê. W ten sposób zapewniono podmiotom prawa drogê do eliminacji
z systemu prawnego aktów normatywnych naruszaj¹cych konstytucyjny
status jednostki. Wyrok negatoryjny w sprawie zainicjowanej skarg¹ konstytucyjn¹ skutkuje m.in. derogacj¹ wadliwego przepisu i mo¿liwoci¹
sanacji aktów stosowania prawa w trybie art. 190 ust. 4 Konstytucji, nadto zapobiega dalszemu naruszaniu praw i wolnoci oraz przyczynia siê do
wzrostu wiadomoci prawnej obywateli87. Skarga konstytucyjna posiada
nadzwyczajny i subsydiarny charakter. Postêpowanie mo¿e zostaæ zainicjowane w sytuacji, gdy skar¿¹cy wyczerpa³ ju¿ tok instancyjny przys³uguj¹cy mu w danej sprawie88.
Skargê konstytucyjn¹ mo¿na okreliæ jako szczególny rodek prawny
s³u¿¹cy ochronie praw i wolnoci, który pozwala na uruchomienie procedury badania konstytucyjnoci aktów normatywnych. Wyroki TK wydane
w postêpowaniu zainicjowanym skarg¹ realizuj¹ funkcjê ochronn¹ w obydwu jej aspektach (podmiotowym i przedmiotowym). Skojarzenie dwóch
funkcji jednoczenie  interesu publicznego, zwi¹zanego z usuniêciem
z systemu prawnego niekonstytucyjnego przepisu oraz interesu indywidualnego, zwi¹zanego z niekorzystnymi rozstrzygniêciami w konkretnej
sprawie dotycz¹cej skar¿¹cego podmiotu  stanowi istotê tej instytucji89.
Funkcja ochronna w aspekcie podmiotowym urzeczywistniana jest poprzez
wyrównanie szans w sporach o prawo jednostki toczonych miêdzy ni¹
a organami w³adzy publicznej. Skarga umo¿liwia indywidualne zaskar¿eLitwie i Ukrainie (por. M. Gi¿yñska, S¹d Konstytucyjny Republiki Litewskiej, Olsztyn 2009;
M. Granat, S¹dowa kontrola konstytucyjnoci prawa w pañstwach Europy rodkowej
i Wschodniej, Warszawa 2003, s. 177, 186 i 193; A. M. Ludwikowska, S¹downictwo konstytucyjne w Europie rodkowo-Wschodniej, Toruñ 2002, s. 148150). Nadto skarga wystêpuje
równie¿ w Niemczech, Hiszpanii i Austrii.
86 Niektórzy przedstawiciele doktryny dopatruj¹ siê genezy tej instytucji w Habeas
Corpus Act z 1679, który wyra¿a³ ideê obrony praw jednostki przed w³adz¹ pañstwa  por.
P. Tuleja, M. Grzybowski, Skarga konstytucyjna jako rodek ochrony praw jednostki w polskim systemie prawa, [w:] S¹dy i Trybuna³y w Konstytucji..., s. 106.
87 W konsekwencji przyczynia siê po kszta³towania siê tzw. spo³eczeñstwa obywatelskiego. Szerzej patrz: M. Safjan, Prawa Polska, Warszawa 2005 oraz P. Sarnecki, Organizacja spo³eczeñstwa obywatelskiego, [w:] Ksiêga XX-lecia orzecznictwa..., s. 595.
88 Por. postanowienie TK z 5 grudnia 1997 (sygn. akt Ts 1/97).
89 Wyst¹pienie Prezesa TK M. Safjana na zgromadzeniu ogólnym sêdziów TK 10 marca
1999, Studia i Materia³y, t. IX, Warszawa 1999.
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nie aktu normatywnego stanowi¹cego podstawê jednostkowego rozstrzygniêcia i w przypadku negatoryjnego wyroku TK prowadzi do uzdrowienia ostatecznej decyzji b¹d prawomocnego wyroku. Jest to jedyny rodek, za pomoc¹ którego podmioty prawa mog¹ bezporednio oddzia³ywaæ na
system prawa i jego kszta³t. Skar¿¹cy uzyskuje w postêpowaniu status uczestnika i bierze w nim udzia³, co umo¿liwia mu obronê swojego stanowiska.
Zasadna skarga prowadzi do wydania wyroku negatoryjnego, a jego
skutkiem jest derogacja z systemu wadliwego przepisu. W tym zakresie
wniesienie skargi i wydanie przez TK wyroku wywo³uje skutki erga omnes
oraz ma zasadnicze znaczenie dla realizacji funkcji ochronnej w aspekcie
przedmiotowym90. Skarga konstytucyjna, choæ umieszczona rozdziale II
Konstytucji  Wolnoci, prawa i obowi¹zki cz³owieka i obywatela, jest
jednoczenie rodkiem prawnym inicjowania postêpowania przed Trybuna³em, zmierzaj¹cym do uchylenia z porz¹dku prawnego niekonstytucyjnego aktu normatywnego91. Tym samym, obok interesu indywidualnego,
realizuje interes spo³eczny i przyczynia siê do ochrony porz¹dku prawnego.
W doktrynie prawa konstytucyjnego wskazuje siê na dwa ujêcia tej
instytucji  szerokie i w¹skie92. Szerokie polega na mo¿liwoci zaskar¿enia zarówno aktu indywidualnego, jak i aktu normatywnego, które naruszaj¹ prawa b¹d wolnoci jednostki. W w¹skim ujêciu mo¿liwe jest zaskar¿enie tylko przepisu prawa, który stanowi³ podstawê indywidualnego
rozstrzygniêcia. Polski ustrojodawca przyj¹³ w¹sk¹ koncepcjê. Zakres
przedmiotowy skargi zosta³ wiêc ukszta³towany odmiennie ni¿ w wiêkszoci pañstw, w których ona wystêpuje93. Odmiennoæ ta polega na tym, ¿e
przedmiotem skargi nie jest naruszenie przez organy stosuj¹ce prawo konstytucyjnych praw i wolnoci jednostki, lecz stwierdzenie konstytucyjnoci aktu prawnego stanowi¹cego podstawê indywidualnego rozstrzygniêcia. To ujêcie  rozumiane dos³ownie  eliminuje mo¿liwoæ kontroli przez
Trybuna³ Konstytucyjny naruszeñ konstytucyjnych praw jednostki, których przyczyn¹ jest nie sama »prawna podstawa« rozstrzygniêcia (a wiêc
90

Zdaniem A. Preisnera charakter skargi konstytucyjnej przemawia za tym, ¿e
w ostatecznym rozrachunku akcent pada nie na ochronê interesu subiektywnego, lecz na
ochronê ustawy zasadniczej. Por. A. Preisner, Przes³anki ostatecznoci orzeczenia s¹du lub
organu administracyjnego, [w:] Skarga konstytucyjna, pod red. J. Trzciñskiego, Warszawa
2000, s. 107.
91 Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz..., s. 155.
92 B. Banaszak, Modele skargi konstytucyjnej, [w:] Skarga konstytucyjna...; L. Jamróz,
Skarga konstytucyjna. Wstêpne rozpoznanie, Bia³ystok 2011, s. 23.
93 Szeroka koncepcja skargi zosta³a przyjêta m.in. w takich pañstwach jak: Austria,
Chorwacja, Czechy, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Republika Federalna Niemiec, S³owacja, S³owenia. Analogiczn¹ do polskiej w¹sk¹ koncepcjê skargi przyjêto na Wêgrzech.

178

ustawa), lecz opaczna wyk³adnia, z³a praktyka, jak¹ w sprawie zastosowa³ s¹d lub organ administracji. Skargê konstytucyjn¹ bowiem tak skonstruowano, ¿e musz¹ byæ spe³nione wszystkie przes³anki wymagane dla
abstrakcyjnej kontroli konstytucyjnoci ustaw, a nadto jednostka musi
przegraæ w s¹dzie lub w postêpowaniu administracyjnym, aby móc wnieæ
skargê na przepis, którego zastosowanie naruszy³o jej prawa i wolnoci94.
Przyjêty w ustawie zasadniczej z 1997 r. model skargi spotyka siê z krytyk¹ doktryny, która wskazuje na fakt, i¿ skarga ze wzglêdu na swój w¹ski
charakter nie jest wystarczaj¹cym rodkiem ochrony wolnoci i praw95. Trudno zgodziæ siê z powy¿szym stanowiskiem. Polskie rozwi¹zanie dobrze
koreluje z koncepcj¹ powszechnego prawa jednostki do sanacji indywidualnego rozstrzygniêcia w oparciu o art. 190 ust. 4. Przedmiot skargi konstytucyjnej zosta³ w¹sko ujêty, co os³abia funkcjê ochronn¹ i jest raczej
rzadkim zjawiskiem w pañstwach europejskich, które równie¿ implikowa³y tê instytucjê na grunt swojego prawa. Natomiast szeroka mo¿liwoæ
wzruszania ostatecznych decyzji i prawomocnych wyroków w trybie
art. 190 ust. 4 Konstytucji jest rozwi¹zaniem znacznie dalej id¹cym ni¿
w innych pañstwach i znacznie bardziej chroni¹cym jednostkê. W wietle
powy¿szego przyjêcie szerokiej koncepcji skargi nie wydaje siê konieczne
i mog³oby prowadziæ do dublowania siê uprawnieñ podmiotów prawa
i podstaw wszczynania postêpowañ w sprawach jednostkowych. Skar¿¹cy
w wyniku korzystnego dla siebie wyroku Trybuna³u otrzymuje mo¿liwoæ
wznowienia postêpowania. W rezultacie uzyska oczekiwany przez siebie
skutek w postaci zmiany aktu indywidualnego rozstrzygaj¹cego o jego
prawach b¹d obowi¹zkach, choæ trochê póniej ni¿ mia³oby to miejsce
w przypadku, gdyby Trybuna³ mia³ prawo rozstrzygn¹æ w jego indywidualnej sprawie.
Polska koncepcja skargi konstytucyjnej obejmuje znacznie szersz¹
ochron¹ podmioty prawa ni¿ rozwi¹zania innych pañstw, albowiem w oparciu o wyrok negatoryjny mo¿liwe jest wzruszenie ka¿dego indywidualnego rozstrzygniêcia, natomiast w innych pañstwach wyrok negatoryjny
94

E. £êtowska, Czy warto by³o jeæ tê ¿abê?, Rzeczpospolita z 6 marca 2002.
Por. np. L. Garlicki, Ewolucja funkcji i zadañ Trybuna³u Konstytucyjnego (dwadziecia piêæ tez na dwudziestopiêciolecie), [w:] Ksiêga XXV-lecia..., s. 21; M. Granat, S¹dowa
kontrola..., s. 187; E. £êtowska, Czy warto...; W. Wróbel, Skarga konstytucyjna  problemy
do rozwi¹zania, [w:] Ksiêga XX-lecia orzecznictwa..., s. 55; M. Piechowiak, S³u¿ebnoæ pañstwa wobec cz³owieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997
 osi¹gniêcie czy zadanie?, Przegl¹d Sejmowy 2007, nr 4(81), s. 74; M. Safjan, Ewolucja funkcji
i zadañ Trybuna³u Konstytucyjnego  próba spojrzenia w przysz³oæ, [w:] Ksiêga XXV-lecia...,
s. 26; M. Zubik, Trybuna³y po dziesiêciu latach obowi¹zywania Konstytucji RP, Przegl¹d
Sejmowy 2007, nr 4(81), s. 163.
95
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prowadzi tylko do uchylenia indywidualnego rozstrzygniêcia, które stanowi³o podstawê wszczêcia postêpowania przed s¹dem konstytucyjnym. Pos³u¿enie siê szerokim wariantem skargi konstytucyjnej nie wspó³gra³oby
równie¿ z przyjêtym na gruncie polskich, konstytucyjnych rozwi¹zañ rozdzia³em w³adzy s¹downiczej na s¹dy, które sprawuj¹ wymiar sprawiedliwoci i trybuna³y, które takiej roli nie pe³ni¹ (por. art. 10 ust. 2 w zw. z art.
173 i art. 175 Konstytucji). Ustrojodawca wskaza³, i¿ trybuna³y nie bior¹
udzia³u w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwoci (a contrario art. 175).
Przyjêcie szerokiej koncepcji skargi i umo¿liwienie Trybuna³owi rozstrzygania spraw indywidualnych w ramach procedury skargi konstytucyjnej
skutkowa³oby tym, i¿ orzecznictwo TK wkracza³oby w domenê zastrze¿on¹ ustaw¹ zasadnicz¹ dla s¹dów. W konsekwencji wywo³a³oby to bardzo
powa¿ne spory o w³aciwoæ pomiêdzy TK a s¹dami powo³anymi do sprawowania wymiaru sprawiedliwoci i wymusi³oby przeprowadzenie gruntownej reformy polskiego systemu w³adzy s¹downiczej. W¹skie ujêcie przedmiotu kontroli w ramach skargi stanowi zatem realizacjê zasady rozdzia³u
funkcji s¹dów i trybuna³ów i wynikaj¹cego z niej zakazu rozstrzygania
przez Trybuna³ Konstytucyjny spraw indywidualnych. Wyposa¿enie go
w prawo do kontroli konstytucyjnoci indywidualnych rozstrzygniêæ uczyni³oby z TK organ nadzoru judykacyjnego nad pozosta³ymi organami w³adzy s¹downiczej, co z pewnoci¹ nie by³o celem ustrojodawcy.
Zgodnie z art. 79 Konstytucji przedmiotem skargi mo¿e byæ akt normatywny, na podstawie którego organ administracji b¹d s¹d orzek³ ostatecznie o wolnociach, prawach lub obowi¹zkach okrelonych w ustawie
zasadniczej. Przyjmuje siê, i¿ zaskar¿ony w tym trybie mo¿e zostaæ ka¿dy
akt zawieraj¹cy generalne i abstrakcyjne normy  je¿eli zostan¹ spe³nione
pozosta³e przes³anki skargi. Chodzi tu o akty prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, o których mowa w art. 87 ustawy zasadniczej oraz akty prawa
wewnêtrznie obowi¹zuj¹cego, które sw¹ podstawê konstytucyjn¹ znajduj¹
w art. 93. Sporne natomiast pozostaje, czy przedmiotem kontroli mog¹ byæ
akty prawa miejscowego. Brzmienie art. 188 pkt 3 Konstytucji wyklucza
tak¹ mo¿liwoæ, jednak¿e sformu³owanie art. 79 wskazuje na dopuszczalnoæ zaskar¿ania tego typu aktów96. W doktrynie mo¿na spotkaæ wiele argumentów przemawiaj¹cych za jednym i drugim stanowiskiem97. Nie wdaj¹c
96 Por. P. Tuleja, M. Grzybowski, Skarga konstytucyjna..., s. 109. Podobnie rzecz siê
ma z aktami prawa wtórnego UE  por. J. Ciapa³a, Konstytucyjne rodki ochrony wolnoci
i praw w kontekcie obowi¹zywania prawa Unii Europejskiej, [w:] Standardy konstytucyjne
a problemy w³adzy..., s. 104 i n.
97 Por. np. B. Banaszak, Skarga konstytucyjna, Pañstwo i Prawo 1995, z. 12;
Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne..., s. 253 i n.; ten¿e, Skarga konstytucyj-

180

siê w spór, nale¿y wskazaæ, i¿ polski s¹d konstytucyjny po pewnych wahaniach w pe³nym sk³adzie uzna³, i¿ dopuszczalna jest kontrola aktów prawa miejscowego w trybie skargi konstytucyjnej98. Powy¿sze stanowisko
uleg³o wzmocnieniu w kontekcie wyroku z dnia 16 listopada 2011, w którym TK wypowiedzia³ siê o konstytucyjnoci art. 41 zdanie drugie rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie
jurysdykcji i uznawania orzeczeñ s¹dowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych99. Z orzeczenia tego jednoznacznie wynika,
i¿ Trybuna³ w trybie skargi dopuszcza badanie aktów normatywnych niewymienionych w art. 188 ustawy zasadniczej. Rozwi¹zanie to wzmacnia
funkcjê ochronn¹ (w obydwu jej aspektach), albowiem rozszerza katalog
aktów normatywnych mog¹cych stanowiæ przedmiot kontroli.
Kontroli Trybuna³u w trybie skargi nie podlegaj¹ konkretne i indywidualne akty (akty stosowania prawa), co na gruncie doktryny i praktyki oraz
jêzykowego znaczenia art. 79 Konstytucji pozostaje kwesti¹ bezdyskusyjn¹100.
Podstaw¹ skargi konstytucyjnej mo¿e byæ jedynie przepis ustawy zasadniczej, w którym zakodowane s¹ prawa, wolnoci b¹d obowi¹zki jednostki. Nie mog¹ to byæ przepisy zawarte w ustawach, umowach miêdzynarodowych i innych aktach normatywnych. G³ówne ród³o praw i wolnoci
w Konstytucji stanowi jej II rozdzia³. S¹d konstytucyjny stoi na stanowisku, i¿ dopuszczalne jest przyjêcie za podstawê skargi równie¿ przepisu
umieszczonego poza tym rozdzia³em101, je¿eli mo¿na wyprowadziæ z niego
prawo podmiotowe, które zosta³o naruszone aktem normatywnym stanowi¹cym podstawê indywidualnego rozstrzygniêcia102. Szerok¹ koncepcjê
na, [w:] Konstytucja RP w praktyce. Konferencja naukowa, Warszawa 1999 s. 267; A. £abno,
Skarga konstytucyjna w Konstytucji III RP, [w:] Prawa i wolnoci obywatelskie w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszaka i A. Preisnera, Warszawa 2002, s. 775776; W. Krêcisz,
W. Zakrzewski, Skarga konstytucyjna a kontrola konstytucyjnoci prawa miejscowego, Przegl¹d Sejmowy 1998, nr 5(28); J. Repel, Przedmiotowy zakres skargi konstytucyjnej, [w:]
Skarga konstytucyjna, s. 85 i n.; F. Rymarz, Problem prawa miejscowego jako przedmiot
skargi konstytucyjnej, Przegl¹d S¹dowy 1999, nr 5.
98 Por. postanowienie z 6 padziernika 2004 (sygn. akt SK 42/02) oraz postanowienie
z 6 lutego 2001 (sygn. Ts 139/00).
99 Dz. Urz. UE L 12 z 16 stycznia 2001 z pón. zm.
100 Por. np. postanowienia TK z: 12 wrzenia 2002 (sygn. akt Ts 85/02), 11 padziernika 2002 (sygn. akt Ts 65/02), 22 padziernika 2002 (sygn. akt Ts 94/02).
101 Takie stanowisko zosta³o wyra¿one ju¿ w pierwszym wyroku wydanym w sprawie
zainicjowanej skarg¹  por. wyrok TK z 23 listopada 1998 (sygn. akt SK 7/98). W póniejszej
swojej judykaturze TK potwierdzi³ i utrwali³ tak ukszta³towan¹ liniê orzecznicz¹.
102 Por. postanowienie TK z 23 stycznia 2002 (sygn. akt Ts 105/00), w którym Trybuna³
wskaza³, i¿ dopuszczalne jest oparcie skargi na art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim akt
prawny narusza prawo podmiotowe zakodowane w tym przepisie. Por. równie¿ wyrok
z 9 czerwca 2003 (sygn. akt SK 3/03), w którym Trybuna³ dopuci³ jako podstawê skargi
zasadê sprawiedliwoci spo³ecznej zawart¹ w art. 2 ustawy zasadniczej.
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podstaw kontroli nale¿y przyj¹æ z aprobat¹, albowiem prowadzi ona do
wzmocnienia funkcji ochronnej i zwiêkszenia gwarancji ochrony praw
i wolnoci podmiotów prawa. Przyczynia siê równie¿ do urzeczywistnienia
funkcji ochronnej w aspekcie przedmiotowym, gdy¿ kontrola zainicjowana skarg¹ mo¿e skutkowaæ eliminacj¹ z porz¹dku prawnego przepisów
naruszaj¹cych Konstytucjê. W konsekwencji z systemu bêd¹ usuwane zjawiska o charakterze dysfunkcjonalnym. Skarga jest ukierunkowana na
doprowadzenie do derogacji aktu normatywnego pozostaj¹cego w kolizji
z ustaw¹ zasadnicz¹ i przywrócenie koherencji w systemie prawa.
Bardzo istotne znaczenie dla skutecznoci skargi konstytucyjnej ma
okrelenie grupy podmiotów uprawnionych do jej sk³adania. Trybuna³,
interpretuj¹c treæ art. 79 ustawy zasadniczej, stan¹³ na stanowisku, i¿
jest on skierowany do ka¿dego podmiotu (nie tylko do cz³owieka), je¿eli
jest on równoczenie adresatem naruszonej normy konstytucyjnej103. Skutkiem przyjêtej egzegezy osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne
uzyska³y uprawnienie inicjowania kontroli w trybie art. 79 Konstytucji.
Nie wszystkie podmioty prawa mog¹ jednak wnieæ skargê. Publiczne osoby
prawne, tj. jednostki samorz¹du terytorialnego, zosta³y wy³¹czone z krêgu podmiotów uprawnionych do z³o¿enia skargi104. Trybuna³ uzasadni³ to
tym, i¿ podmioty realizuj¹ce funkcje w³adzy publicznej nie mog¹ sk³adaæ
skarg konstytucyjnych, gdy¿ nie s¹ one adresatami uprawnieñ wynikaj¹cych z poszczególnych praw konstytucyjnych, lecz adresatami obowi¹zków zwi¹zanych z realizacj¹ praw innych podmiotów.
103 Potwierdzeniem tego jest szereg orzeczeñ TK, w których Trybuna³ uznaje prawo
osób prawnych do wnoszenia skargi, np. wyroki TK z: 8 c z e r w c a 1 9 9 8 (sygn. akt
SK 12/98), 24 lutego 1999 (sygn. akt SK 4/98), 6 czerwca 2001 (sygn. akt SK 4/98); postanowienia TK z: 6 k w i e t n i a 1 9 9 8 (sygn. akt Ts 9/98), 12 maja 1998 (sygn. akt Ts 9/98),
13 wrzenia 2000 (sygn. akt SK 4/00), 1 4 m a r c a 2 0 0 1 (sygn. akt Ts 7/2001), 6 czerwca
2001 (sygn. akt Ts 7/01), 1 2 g r u d n i a 2 0 0 1 (sygn. akt Ts 113/01), 21 marca 2002 (sygn.
akt Ts 2/02). Orzeczenia wyró¿nione rozstrzelon¹ czcionk¹ zawieraj¹ wyjanienia, w których TK uzasadnia mo¿liwoæ sk³adania skarg przez inne podmioty ni¿ osoby fizyczne.
104 Por. np. postanowienia TK z: 3 kwietnia 2001 (sygn. akt Ts 148/00), 26 padziernika 2001 (sygn. akt Ts 72/01), 12 padziernika 2004 (sygn. akt Ts 35/04), 3 padziernika 2005
(sygn. akt Ts 148/05), 20 grudnia 2007 (sygn. akt SK 67/05). Podobnie rzecz siê ma z podmiotami gospodarczymi (w tym spó³kami prawa handlowego), w których Skarb Pañstwa posiada jakiekolwiek udzia³y (por. np. powo³ane wy¿ej postanowienie TK z 20 grudnia 2007
i postanowienie TK z 10 maja 2005, sygn. akt Ts 204/04) oraz partiami politycznymi (por.
postanowienie TK z 17 listopada 2010, sygn. akt Ts 256/09). Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ stanowisko to nie jest w pe³ni konsekwentne, albowiem w sprawie SK 24/04 zakoñczonej wyrokiem z 21 marca 2005 postêpowanie zosta³o wszczête na podstawie skargi konstytucyjnej wniesionej przez Agencjê Nieruchomoci Rolnych Skarbu Pañstwa. Sprawê
SK 7/03 zakoñczon¹ wyrokiem z 4 kwietnia 2005 Trybuna³ rozpozna³ ze skargi konstytucyjnej Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej.
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Przyjêcie szerokiego katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia skargi nale¿y oceniæ pozytywnie, albowiem skutkuje to rozszerzeniem
zakresu ochrony konstytucyjnej na inne ni¿ cz³owiek podmioty prawa105.
Stanowi to wa¿n¹ gwarancjê poszanowania praw i wolnoci tych podmiotów,
a tym samym przyczynia siê do urzeczywistnienia funkcji ochronnej TK. Derogacja z systemu prawa przepisów, które naruszaj¹ konstytucyjne prawa
i wolnoci cz³owieka i obywatela, zainicjowana skarg¹ konstytucyjn¹ przez
jednostkê organizacyjn¹, przyczyni siê w równym stopniu do ochrony tych
praw i wolnoci, co uchylenie tego aktu na skutek wniosku innego podmiotu.
Postêpowanie zainicjowane skarg¹ konstytucyjn¹ nie ró¿ni siê istotnie od pozosta³ych trybów procesowych przewidzianych dla kontroli konstytucyjnoci prawa. Ustawa o TK statuuje kilka odrêbnoci, które maj¹ za
zadanie wzmocniæ status skar¿¹cego w postêpowaniu. Te ró¿nice równie¿
sk³adaj¹ siê na realizacjê funkcji ochronnej w aspekcie podmiotowym.
Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o TK Trybuna³ mo¿e rozpoznaæ na
posiedzeniu niejawnym skargê konstytucyjn¹, je¿eli z przedstawionych
na pimie stanowisk uczestników postêpowania bezspornie wynika, ¿e akt
normatywny, na podstawie którego s¹d lub organ administracji publicznej orzek³ ostatecznie o konstytucyjnych wolnociach lub prawach albo
obowi¹zkach skar¿¹cego, jest niezgodny z Konstytucj¹. Jest to jedyne odstêpstwo od zasady rozpatrywania wszystkich wniosków na rozprawie.
Ma ono na celu przyspieszenie postêpowania i realizuje zasadê ekonomii
procesowej. W dniu 28 listopada 2006 r. po raz pierwszy wydano wyrok106
na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 59 ust. 2 ustawy o TK. Jest to
rozstrzygniêcie o tyle istotne, ¿e stanowi swoisty precedens procesowy.
W uzasadnieniach orzeczenia s¹d konstytucyjny ograniczy³ siê do stwierdzenia, i¿ zachodz¹ przes³anki okrelone w ustawie o TK.
Trybuna³ na podstawie art. 51 ustawy o TK informuje Rzecznika Praw
Obywatelskich o wszczêciu postêpowania zainicjowanego skarg¹ konstytucyjn¹. Ombudsman mo¿e w terminie 60 dni od otrzymania zawiadomienia zg³osiæ udzia³ w postêpowaniu. Wówczas staje siê jego uczestnikiem
(art. 52 ustawy o TK). Udzia³ RPO w postêpowaniu przed Trybuna³em jest
wyrazem potrzeby zabezpieczenia i ochrony praw, wolnoci cz³owieka
i obywatela oraz przyczynia siê do rozszerzenia merytorycznej i proceduralnej ochrony jednostki107.
105 Szerzej na temat zakresu podmiotowego skargi konstytucyjnej: M. D¹browski,
Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej, Studia Prawnicze 2004, nr 4(162), s. 21 i n.
106 Sygn. akt SK 19/05.
107 TK w wyroku z 21 maja 2001 (sygn. akt SK 15/00) uzna³, i¿ Rzecznika Praw Obywatelskich jest uprawniony do samodzielnego wskazania podstawy kontroli w postêpowaniu
zainicjowanym skarg¹, je¿eli dany przepis nie zosta³ wskazany przez wnosz¹cego skargê.
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Bardzo istotn¹ kwesti¹ z punktu widzenia ochrony jednostki jest kompetencja TK do wydania postanowienia tymczasowego o zawieszeniu lub
wstrzymaniu wykonania orzeczenia w sprawie, której skarga dotyczy, je¿eli wykonanie wyroku, decyzji lub innego rozstrzygniêcia mog³oby spowodowaæ skutki nieodwracalne, wi¹¿¹ce siê z du¿ym uszczerbkiem dla
skar¿¹cego lub gdy przemawia za tym wa¿ny interes publiczny lub inny
wa¿ny interes skar¿¹cego (art. 50 ustawy o TK)108. Jest to jedyna sytuacja, w której s¹d konstytucyjny bezporednio ingeruje w sferê stosowania prawa i wychodzi poza wyznaczone mu granice s¹du prawa. Celem
postanowienia tymczasowego jest zapobie¿enie sytuacji, w której merytoryczne rozstrzygniêcie TK nie doprowadzi do sanacji stosunków spo³ecznych i prawnych dotycz¹cych interesu skar¿¹cego, powsta³ych w wyniku
wydania indywidualnego rozstrzygniêcia opartego na niekonstytucyjnej
podstawie109. Stanowi to wyraz ochrony interesu indywidualnego i ma
charakter prewencyjny. Postanowienie w tym wzglêdzie zapada na posiedzeniu niejawnym, nie ma charakteru ostatecznego i nie koñczy postêpowania w sprawie. Wywiera jedynie skutki inter partes i wi¹¿e organ, który
ma wykonaæ ostateczne orzeczenie. Do po³owy 2013 roku TK wyda³
15 postanowieñ tymczasowych110. Trybuna³ mo¿e je uchyliæ, je¿eli odpadn¹ przes³anki jego wydania.
Fakt umieszczenia wród przes³anek postanowienia tymczasowego wa¿nego interesu publicznego wiadczy o tym, i¿ tego typu orzeczenia mog¹ równie¿ s³u¿yæ urzeczywistnieniu funkcji ochronnej w aspekcie przedmiotowym.
Podsumowuj¹c ca³oæ rozwa¿añ dotycz¹cych skargi konstytucyjnej,
nale¿y wskazaæ, i¿ obok jej podstawnych funkcji przybli¿a ona znakomicie
Konstytucjê obywatelom111, zwiêksza wiadomoæ prawn¹ jednostek,
w szczególnoci w sferze praw i wolnoci, a tak¿e pomaga w kszta³towaniu
siê spo³eczeñstwa obywatelskiego112. Jednoczenie jest doæ skompliko108 Przyk³adowo 23 marca i 26 kwietnia 2006 r. Trybuna³ wyda³ dwa postanowienia
tymczasowe w sprawie SK 50/06 zakoñczonej wyrokiem z 10 lipca 2007.
109 Por. B. Wierzbowski, Postanowienia tymczasowe Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:]
Konstytucja, ustrój, system finansowy pañstwa. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Natalii
Gajl, pod red. T. Dêbowskiej-Romanowskiej i A. Jankiewicza, Warszawa 1999, s. 307.
110 Za: K. Kozio³, Procedura wydawania i uchylania postanowieñ tymczasowych przez
Trybuna³ Konstytucyjny, Przegl¹d Sejmowy 2013, nr 2(115), s. 53.
111 M. Granat, S¹dowa kontrola..., s. 192. W doktrynie niemieckiej wyró¿niono dwie
funkcje skargi konstytucyjnej: subiektywn¹ funkcjê kasatoryjn¹, która wi¹¿e siê z mo¿liwoci¹ korekty indywidualnych orzeczeñ oraz funkcjê edukacyjn¹, która przyczynia siê do
pog³êbienia wiadomoci prawnokonstytucyjnej obywateli.
112 Trybuna³ rozstrzygn¹³ w 1998 r. jedn¹ sprawê wszczêt¹ skarg¹ konstytucyjn¹,
w roku 1999  8, 2000  13, 2001  19, 2002  18, 2003  20, 2004  28, 2005  34, 2006  37,
2007  24, 2008  28, 2009  22, 2010  15, 2011  17, 2012 17, 2013  25, 2014  22.
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wanym instrumentem prawnym, który oddala w czasie po¿¹dany z punktu widzenia jednostki efekt, jakim jest zmiana b¹d uchylenie niekonstytucyjnego aktu stosowania prawa. Istnienie skargi decyduje o realnoci
norm okrelaj¹cych prawa cz³owieka i obywatela, zapewniaj¹c sankcjê
w przypadku ich naruszenia nawet przez ustawodawcê113.
Z za³o¿enia i w ujêciu teoretycznym skarga konstytucyjna powinna
stanowiæ najwa¿niejsz¹ instytucjê ochrony konstytucyjnych praw i wolnoci. rodek ten posiada potencja³, by w najwiêkszym stopniu przyczyniaæ
siê do urzeczywistniania funkcji ochronnej w aspekcie podmiotowym. Ma
on na celu upodmiotowienie obywateli i zapewnienie zgodnego z Konstytucj¹ dzia³ania wszystkich organów pañstwowych, w³¹cznie z parlamentem, a ponadto ma chroniæ przed ograniczaniem przyznanych im w Konstytucji praw i wolnoci. Wyroki wydane w trybie skargi determinuj¹
zasadnicze kierunki orzecznictwa TK i stanowi¹ przeciwwagê dla realizacji funkcji ochronnej w aspekcie przedmiotowym. Nale¿y uznaæ, i¿ skarga
konstytucyjna przenios³a rodek ciê¿koci z ochrony systemu na ochronê
jednostki, która to funkcja wydaje siê dominowaæ we wspó³czesnym orzecznictwie polskiego s¹du konstytucyjnego.
W ujêciu praktycznym skarga nie tylko w ograniczonym zakresie realizuje swoje zadania, ale tak¿e stosunkowo ma³o skutecznie chroni prawa i wolnoci jednostki. W doktrynie uwa¿a siê, i¿ g³ówn¹ tego przyczyn¹
jest w¹skie ujêcie tej instytucji, tj. mo¿liwoæ skar¿enia wy³¹cznie aktów
stanowienia prawa bêd¹cych podstaw¹ indywidualnych rozstrzygniêæ. Nie
do koñca podzielam powy¿sze stanowisko114. W latach 20062013 wp³ynê³o do Trybuna³u 2679 skarg konstytucyjnych115. W tym samym okresie
wydano zaledwie 179 wyroków w postêpowaniach zainicjowanych skargami. Oznacza to, i¿ s¹d konstytucyjny merytorycznie rozstrzyga niespe³na
7% spraw zainicjowanych skargami, w pozosta³ych przypadkach postêpowanie jest umarzane b¹d odmawia siê jego wszczêcia na podstawie
art. 36, art. 39 lub art. 49 ustawy o TK. Sporód wydanych wyroków zdecydowan¹ wiêkszoæ stanowi¹ orzeczenia o zgodnoci lub o braku niezgodFaktyczny wp³yw skarg konstytucyjnych jest znacznie wiêkszy, jednak¿e tylko niewielki ich
odsetek zostaje rozstrzygniêty merytorycznie. Wzrost liczby wyroków w sprawach inicjowanych skarg¹ wiadczy o wzrocie popularnoci i akceptacji oraz wiadomoci spo³ecznej
i ugruntowaniu siê przewiadczenia o efektywnoci tego rodka ochrony praw i wolnoci.
113 K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutsland, t. III: Allgemeine Lehren
der Grundrechte, cz I, München 1988, s. 1295, cyt. za: B. Banaszak, Modele skargi..., s. 31.
114 Por. przypis nr 91 oraz A. £abno, Skarga konstytucyjna jako rodek ochrony praw
cz³owieka. Przyczynek do dyskusji, Przegl¹d Prawa Konstytucyjnego 2012, nr 4(12), s. 42.
115 Por. Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych i dzia³alnoci i orzecznictwa
Trybuna³u Konstytucyjnego w 2013 roku, Warszawa 2014, s. 109.
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noci i tylko niewielki odsetek rozstrzygniêæ stanowi¹ orzeczenia negatoryjne. Nadto wród orzeczeñ negatoryjnych znajduj¹ siê wyroki zakresowe, interpretacyjne, aplikacyjne, które utrudniaj¹ lub wrêcz wy³¹czaj¹
mo¿liwoæ zastosowania art. 190 ust. 4 Konstytucji. Proste wyroki negatoryjne stanowi¹ znikomy odsetek wydawanych przez Trybuna³ rozstrzygniêæ w sprawach zainicjowanych skarg¹ konstytucyjn¹, co os³abia w jeszcze wiêkszym stopniu realizacjê funkcji ochronnej116. Przyczyn¹ tego stanu
rzeczy jest bardzo restrykcyjne podejcie do wstêpnej kontroli skarg i bardzo szerokie ujêcie przes³anek bezprzedmiotowoci (art. 46 ust. 3 ustawy
o TK) oraz niedopuszczalnoci, zbêdnoci orzekania (art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy o TK)117.
Obok realizacji funkcji ochronnej w aspekcie podmiotowym, skarga
przyczynia siê do urzeczywistnia funkcji ochronnej w aspekcie przedmiotowym. Wyroki negatoryjne bêd¹ce nastêpstwem skargi wywo³uj¹ takie
same skutki, jak tego typu orzeczenia wydane wskutek inicjatywy innych
podmiotów.

5. Wyroki wydawane w postępowaniu zainicjowanym
pytaniem prawnym
Zgodnie z art. 193 Konstytucji (art. 3 ustawy o TK) ka¿dy s¹d mo¿e przedstawiæ Trybuna³owi pytanie prawne118 co do zgodnoci aktu normatywnego z Konstytucj¹, ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi lub ustaw¹, je¿eli od odpowiedzi na pytanie prawne zale¿y rozstrzygniêcie sprawy
tocz¹cej siê przed s¹dem. Instytucja pytañ prawnych jest drugim, obok
116 Przyk³adowo w roku 2011 sporód 17 wyroków wydanych w sprawach zainicjowanych skarg¹ konstytucyjn¹ tylko 6 by³o wyrokami stwierdzaj¹cymi niekonstytucyjnoæ zakwestionowanej regulacji, w tym jedno rozstrzygniêcie by³o wyrokiem z klauzul¹ odraczaj¹c¹ (z 22 marca 2011, sygn. akt SK 13/08), a 5 rozstrzygniêæ wyrokami zakresowymi (19 maja
2011, sygn. akt SK 9/08; 13 czerwca 2011, sygn. akt SK 41/09; 18 padziernika 2011, SK 39/09
i SK 2/10; 14 grudnia 2011, sygn. akt SK 42/09). ¯adne rozstrzygniêcie TK wydane w sprawie zainicjowanej skarg¹ nie by³o prostym wyrokiem negatoryjnym.
117 Szerzej na ten temat: L. Jamróz, Wstêpne rozpoznanie skarg konstytucyjnych
w postêpowaniu przed Trybuna³em Konstytucyjnym, Przegl¹d Sejmowy 2010, nr 3(98), s. 61;
J. Królikowski, J. Su³kowski, Znaczenie przes³anki oczywistej bezzasadnoci dla dostêpnoci
skargi konstytucyjnej jako rodka ochrony konstytucyjnych wolnoci i praw, Przegl¹d Sejmowy 2009, nr 5(94), s. 91; M. Wi¹cek, Formalne przes³anki skargi konstytucyjnej (w wietle orzecznictwa TK), Pañstwo i Prawo 2011, nr 9, s. 41 i n.
118 K. Kolasiñski wskazuje, i¿ termin pytanie prawne zosta³ zapo¿yczony z kodeksu
postêpowania cywilnego, jednak¿e prawodawca nada³ mu odmienne znaczenie od tego zamieszczonego w kodeksie (szerzej: K. Kolasiñski, Zaskar¿alnoæ ustaw w drodze pytañ prawnych do Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 2001, z. 9, s. 26).
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skargi konstytucyjnej, rodkiem, w ramach którego bada siê konstytucyjnoæ aktu normatywnego w oparciu o indywidualn¹ sprawê119. Instytucja
ta zosta³a bardzo istotnie zreformowana w porównaniu do stanu prawnego sprzed 1997 r.120 Zmianie uleg³ kr¹g podmiotów uprawnionych do korzystania z dobrodziejstwa art. 193 Konstytucji. Obecnie pytanie prawne
mo¿e przedstawiæ ka¿dy s¹d, natomiast ustawa o TK z 1985 przewidywa³a, ¿e z pytaniem móg³ wyst¹piæ Pierwszy Prezes SN, Prezes NSA, sk³ady
orzekaj¹ce SN, NSA, s¹dów rewizyjnych oraz naczelne i centralne organy
administracji pañstwowej, a tak¿e samorz¹dowe kolegia odwo³awcze. Poprzednie rozwi¹zania z jednej strony zezwala³y na zadawanie pytañ organom w³adzy s¹downiczej i administracji oraz czêci sk³adów orzekaj¹cych,
ale z drugiej nie upowa¿nia³y do tego wszystkich s¹dów  co ma miejsce
obecnie. Utrata przez organy administracji uprawnienia do sk³adania pytañ
w tym przedmiocie nie ma znaczenia i nie powoduje os³abienia ochrony
jednostki. Rozstrzygniêcia wydawane na podstawie kodeksu postêpowania administracyjnego mog¹ byæ zaskar¿ane przed s¹dy administracyjne,
co daje mo¿liwoæ inicjowania kontroli konstytucyjnoci prawa w trybie
art. 193 Konstytucji na etapie s¹dowej weryfikacji orzeczeñ administracyjnych. Aktualne rozwi¹zanie jest korzystniejsze z punktu widzenia jednostki i ochrony jej praw, gdy¿ ka¿dy s¹d, niezale¿nie od instancji, ma
prawo zwróciæ siê do TK z wnioskiem o rozpatrzenie, czy przepis, który
chce przyj¹æ za podstawê orzekania, jest zgodny z aktami prawnymi
o wy¿szej mocy prawnej. Rozszerzenie w tym zakresie katalogu organów
uprawnionych do inicjowania kontroli przyczynia siê do pe³niejszej ochrony praw i wolnoci jednostki, która  niezale¿nie od etapu postêpowania
 bêdzie mog³a podnosiæ zarzut niekonstytucyjnoci i ¿¹daæ ochrony121.
Celem przedstawienia pytania prawnego jest ochrona interesu indywidualnego stron wystêpuj¹cych w postêpowaniu, w trakcie którego pojawi³a
siê w¹tpliwoæ prawna objêta pytaniem122. Jej dodatkowym skutkiem jest
119

Instytucja pytañ prawnych wystêpuje w nastêpuj¹cych pañstwach Europy rodkowej i Wschodniej: Bu³garia (z wnioskiem mog¹ wystêpowaæ Najwy¿szy S¹d Kasacyjny
i NSA), Chorwacja (z wnioskiem mo¿e wyst¹piæ SN), Czechy (z wnioskiem mog¹ wystêpowaæ s¹dy powszechne), Rumunia (z wnioskiem mog¹ wystêpowaæ s¹dy powszechne), Wêgry
(z wnioskiem mo¿e wyst¹piæ ka¿dy sêdzia orzekaj¹cy w danej sprawie). Zob. M. Granat,
S¹dowa kontrola..., s. 187189.
120 Szerzej patrz: Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz..., s. 46 i n.
121 Na marginesie nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ s¹d nie jest zwi¹zany w przedmiocie pytania prawnego wnioskiem strony, od jego uznania zale¿y, czy przed³o¿y TK zapytanie,
czy te¿ nie. Por. wyroki SN z 14 maja 1996 (sygn. akt III ARN 93/95) oraz 7 kwietnia 1998
(sygn. akt I PKN 90/98).
122 R. Hauser, A. Kabat, Pytania prawne jako procedura kontroli konstytucyjnoci prawa, Przegl¹d S¹dowy 2001, nr 1(42), s. 27.
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zwiêkszenie dostêpnoci kontroli konstytucyjnoci aktów normatywnych
dla podmiotów prawa.
Kontrola konstytucyjnoci prawa zainicjowana w drodze pytania prawnego w swojej istocie i skutkach zbli¿ona jest do kontroli wszczêtej skarg¹
konstytucyjn¹ i podobnie jak ona ma dychotomiczny charakter123. Postêpowanie przed Trybuna³em przyjmuje zatem formê kontroli konkretnej, zmierzaj¹cej do prejudykacyjnego stwierdzenia, czy dany akt jest zgodny z aktem o wy¿szej mocy prawnej. Nie dopuci to do powstania w obrocie prawnym
rozstrzygniêcia w indywidualnej sprawie opartego na wadliwym przepisie.
Od odpowiedzi Trybuna³u bêdzie zale¿a³o, czy s¹d, wydaj¹c swoje orzeczenie, pos³u¿y siê kwestionowanym aktem, czy te¿ na podstawie negatoryjnego
wyroku TK odmówi jego zastosowania. Punktem odniesienia jest jednostkowa i indywidualna sprawa, której rozstrzygniêcie zale¿y od orzeczenia TK124.
Instytucja pytañ prawnych realizuje funkcjê ochronn¹ w aspekcie podmiotowym poprzez ochronê praw i wolnoci jednostki, które zosta³y okrelone w Konstytucji i innych aktach prawnych na etapie postêpowania
s¹dowego. Odpowied na pytanie prawne stanowi przes³ankê rozstrzygniêcia s¹dowego w konkretnej sprawie i dlatego mo¿e byæ bardzo skutecznym rodkiem ochrony statusu jednostki, gdy¿ do kontroli konstytucyjnoci prawa dochodzi na etapie jego stosowania125. Ma to na celu
niedopuszczenie do tego, aby wadliwy akt normatywny wywo³a³ niekonstytucyjne skutki prawne i faktyczne. Równoczenie kontrola w przedmiocie pytania posiada charakter prewencyjny, gdy¿ dziêki niej nie bêdzie
potrzeby stosowania w sprawie stanowi¹cej kanwê postêpowania przed
Trybuna³em rodków sanuj¹cych konstytucyjnoæ orzeczenia s¹dowego
(art. 190 ust. 4). Nadto pytania prawne, jako rodek kontroli konstytucyjnoci prawa, s¹ nastawione na ochronê wszystkich podmiotów prawa, niezale¿nie od tego, czy s¹ to osoby fizyczne, czy te¿ osoby prawne, podmioty
prawa prywatnego, czy te¿ publicznego, albowiem z wnioskiem o sformu³owanie i skierowanie do TK pytania mo¿e zwróciæ siê ka¿dy podmiot bêd¹cy stron¹ postêpowania s¹dowego. W porównaniu z tym skarga konstytucyjna nastawiona jest przede wszystkim na ochronê praw i wolnoci
cz³owieka, za ochronê osób prawnych i innych tego typu podmiotów dopuszcza sie w sytuacji, gdy mo¿e siê to przyczyniæ do urzeczywistniania
i poszanowania praw i wolnoci jednostki.
123 Na dwoisty charakter instytucji pytañ prawnych zwróci³ uwagê A. Kabat, [w:] Pytania prawne do Trybuna³u Konstytucyjnego, Bia³ystok 1995, s. 9.
124 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz..., s. 48.
125 Por. Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa
TK za rok 1999, Studia i Materia³y, t. XI, Warszawa 2000, s. 73.
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Kontrola wszczêta wskutek pytania posiada charakter typowego, nastêpczego badania zgodnoci hierarchicznej norm prawnych. Jej zasadniczym celem jest wyeliminowanie z porz¹dku prawnego dysfunkcjonalnej
normy, a skutki s¹ okrelone przez art. 190 ustawy zasadniczej i przez
akty prawne wprowadzaj¹ce jego treæ w ¿ycie. Wyrok stwierdzaj¹cy naruszenie Konstytucji, ustawy b¹d ratyfikowanej umowy miêdzynarodowej skutkuje derogacj¹ z systemu wadliwej normy oraz mo¿liwoci¹ reasumpcji orzeczeñ wydanych na jej podstawie w trybie art. 190 ust. 4.
W tym zakresie orzeczenia wydawane w postêpowaniu zainicjowanym pytaniem prawnym urzeczywistniaj¹ funkcjê ochronn¹ w obydwóch aspektach: przedmiotowym  poprzez ochronê nadrzêdnoci Konstytucji i hierarchicznej zgodnoci norm oraz podmiotowym  poprzez ochronê jednostki.
Skutkiem procesowym wydania wyroku jest obowi¹zek zastosowania
siê do jego treci przez s¹d orzekaj¹cy w indywidualnej sprawie, w której
z³o¿ono pytanie. Moc wi¹¿¹c¹ dla s¹du ma ca³a sentencja wyroku TK126.
Orzeczenie afirmatywne umo¿liwia przyjêcie kontrolowanego przepisu jako
podstawy prawnej indywidualnego rozstrzygniêcia, wyrok negatoryjny
prowadzi do odmowy zastosowania wadliwego przepisu w sprawie, wyrok
aplikacyjny obliguje s¹d do uznania go za podstawê indywidualnego rozstrzygniêcia, wyrok interpretacyjny127 natomiast zobowi¹zuje s¹d do pos³u¿enia siê wyk³adni¹ przepisu wskazan¹ w treci sentencji orzeczenia TK.
Formu³a art. 193 Konstytucji wskazuje, i¿ przedmiotem kontroli mo¿e
byæ ka¿dy akt normatywny, na podstawie którego s¹d orzekaj¹cy w sprawie mo¿e wydaæ swoje rozstrzygniêcie. Trybuna³ przyj¹³ tzw. materialn¹
koncepcjê aktu normatywnego. Kontroli bêd¹ wiêc podlegaæ ustawy, umowy miêdzynarodowe, akty podustawowe (tak¿e wewnêtrznie obowi¹zuj¹ce), a w opinii niektórych przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego
równie¿ akty prawa miejscowego128  o ile maj¹ znaczenie dla tocz¹cego
siê postêpowania. Katalog aktów podlegaj¹cych badaniu w tym trybie jest
zbli¿ony do katalogu aktów stanowi¹cych przedmiot kontroli skargi kon126

Por. wyrok SN z 11 lipca 2001 (sygn. akt III RN 96/98) i wyrok NSA z 17 czerwca
2002 (sygn. akt I SA/Wr 1638/02).
127 Bardzo du¿o kontrowersji w doktrynie budz¹ orzeczenia aplikacyjne oraz wyroki
z klauzul¹ odraczaj¹c¹ co do faktu zwi¹zania tego typu rozstrzygniêciami s¹dów, które zada³y pytanie (por. K. Jakowski, Dialog s¹du...; ten¿e, Kompetencji...; E. £êtowska, Dialog
czy dwa monologi, Rzeczpospolita z 31 lipca 2002; R. Hauser, Jak Zab³ocki na mydle;
A. Preisner, Dooko³a Wojtek. Jeszcze o bezporednim stosowaniu Konstytucji RP, [w:] Szeæ
lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Dowiadczenia i inspiracje, pod red. L. Garlickiego
i A. Szmyta, Warszawa 2003, s. 242.
128 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz..., s. 50; R. Hauser,
A. Kabat, Pytania prawne..., s. 2829.
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stytucyjnej. Znacznie szerszy jest natomiast zbiór aktów, które mog¹ stanowiæ podstawê kontroli. W przypadku skargi wzorcami mog¹ byæ tylko
przepisy konstytucyjne zawieraj¹ce prawa i wolnoci, natomiast podstaw¹ kontroli zainicjowanej pytaniem prawnym  Konstytucja, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe i ustawy. Katalog ten jest znacznie szerszy, co
skutkuje tym, i¿ w przypadku pytañ prawnych Trybuna³ bêdzie realizowa³ w wiêkszym zakresie funkcjê ochronn¹ w aspekcie przedmiotowym,
ni¿ ma to miejsce w sytuacji skargi konstytucyjnej. Rozszerzenie katalogu
wzorców powoduje wzmocnienie ochrony wszystkich norm ustrojowych,
nie tylko tych, które dotycz¹ statusu jednostki.
Pytania prawne to bardzo skuteczny rodek ochrony jednostki i systemu prawa. Analiza judykatury TK w tym przedmiocie prowadzi do wniosku, i¿ s¹d konstytucyjny w du¿ej mierze podziela w¹tpliwoci sk³adów
orzekaj¹cych co do konstytucyjnoci kwestionowanych przepisów oraz
wskazuje na wysok¹ skutecznoæ pytañ prawnych jako rodka ochrony
jednostki i systemu prawa. Dowiadczenia zwi¹zane ze stosowaniem tej
instytucji obrazuj¹ wzajemne stosunki pomiêdzy judykatur¹ TK i s¹downictwem powszechnym oraz uzupe³nianie siê ich funkcji.

6. Kontrola konstytucyjności nieobowiązujących
aktów prawnych
Kontrola zgodnoci przepisów prawa z ustaw¹ zasadnicz¹, nie licz¹c tzw.
kontroli prewencyjnej, odnosi siê do obowi¹zuj¹cych aktów prawnych, albowiem mija siê z celem wydanie orzeczenia, które nie wywo³a swojego
zasadniczego skutku, jakim jest derogacja z porz¹dku prawnego wadliwego przepisu. W zwi¹zku z tym na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy
o TK Trybuna³ umarza postêpowanie, je¿eli akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utraci³ swoj¹ moc i przesta³ byæ elementem systemu prawa przed wydaniem wyroku.
S¹d konstytucyjny nie umorzy postêpowania, je¿eli wydanie wyroku
jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych praw i wolnoci129. Powy¿sze
129 Art. 39 ust. 3 zosta³ dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r.
o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy  Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 53 poz. 638). Podobne rozwi¹zania przyj¹³ Niemiecki Federalny Trybuna³ Konstytucyjny, który dopuszcza zaskar¿enie nieobowi¹zuj¹cej ustawy, je¿eli jej skutki prawne nie wygas³y. Por. B. Nita, Skarga konstytucyjna w Republice Federalnej Niemiec w wietle danych statystycznych oraz
orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d S¹dowy 2001,
nr 2(43), s. 63.
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rozwi¹zanie  normuj¹ce stan, który wczeniej utrwali³ siê w orzecznictwie i doktrynie  nie ma ¿adnego znaczenia dla realizacji funkcji ochronnej w znaczeniu przedmiotowym, w tym ujêciu jego charakter jest indyferentny. Wyroki wydawane w trybie art. 39 ust. 3 dotycz¹ aktów prawnych,
które ju¿ nie obowi¹zuj¹ i w zwi¹zku z tym rozstrzygniêcia te nie powoduj¹ ¿adnych zmian w systemie prawnym, w szczególnoci nie powoduj¹
derogacji wadliwego przepisu130. W znacznym stopniu przyczyniaj¹ siê
natomiast do urzeczywistnienia funkcji ochronnej TK w aspekcie podmiotowym. S¹d konstytucyjny nie zakoñczy postêpowania bez merytorycznego rozstrzygniêcia, je¿eli wydanie wyroku mo¿e przyczyniæ siê do ochrony
konstytucyjnych praw i wolnoci podmiotów prawa.
Przes³ank¹ uzasadniaj¹c¹ kontrolê konstytucyjnoci prawa na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o TK jest ustalenie, ¿e zachodzi zwi¹zek pomiêdzy dan¹ regulacj¹ a ochron¹ konstytucyjnych praw i wolnoci, tzn. ¿e
przepis bêd¹cy przedmiotem oceny zawiera treci normatywne odnosz¹ce
siê do sfery praw i wolnoci konstytucyjnie chronionych131. Funkcja ochronna w tym zakresie realizowana jest w dwóch p³aszczyznach. Wydanie wyroku negatoryjnego otwiera drogê do wzruszania jednostkowych rozstrzygniêæ na podstawie art. 190 ust. 4 Konstytucji132 oraz stwarza sytuacjê,
w której organy stosuj¹ce prawo nie bêd¹ mog³y zastosowaæ niekonstytucyjnego przepisu w stosunku do faktów maj¹cych miejsce przed jego derogacj¹ b¹d zmian¹133. Sytuacja taka mog³aby zajæ w przypadku zwyk³ego uchylenia prawodawczego. U podstawy takiej konstrukcji le¿y za³o¿enie,
i¿ przepis, który formalnie utraci³ moc, obowi¹zuje dopóty, dopóki na jego
podstawie mog¹ byæ wydawane akty stosowania prawa134. Treæ art. 39
ust. 3 nabiera szczególnego znaczenia w wietle wniesienia skargi konstytucyjnej, której g³ównym przeznaczeniem jest ochrona praw i wolnoci
jednostki. Postêpowanie przed Trybuna³em bêdzie ukierunkowane wówczas tylko i wy³¹cznie na realizacjê funkcji ochronnej w znaczeniu pod130 P. Radziewicz twierdzi, i¿ wyroki wydane na podstawie art. 39 ust. 3 wywo³aj¹
skutki w systemie prawa, jednak¿e nie wskazuje, na czym maj¹ one polegaæ. Por. P. Radziewicz, Umorzenie postêpowania przed Trybuna³em Konstytucyjnym ze wzglêdu na utratê mocy
obowi¹zuj¹cej przepisu przed wydaniem orzeczenia, Przegl¹d S¹dowy 2006, nr 2(73), s. 26.
131 Por. Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa
Trybuna³u Konstytucyjnego w 2002 roku, Studia i Materia³y, t. XIX, Warszawa 2003, s. 84.
132 Por. E. £êtowska, Skazani na siebie, Rzeczpospolita z 15 padziernika 2004;
A. M¹czyñski, Orzeczenia Trybuna³u..., s. 119.
133 Por. np. wyroki TK z: 5 stycznia 1998 (sygn. akt P 2/97), 31 stycznia 2001 (sygn. akt
P 4/99), 28 maja 2002 (sygn. akt P 10/01), 18 padziernika 2004 (sygn. akt P 8/04).
134 Trybuna³ zwróci³ uwagê na ten fakt ju¿ w orzeczeniu z 28 padziernika 1987 (sygn.
akt P 5/87). Por. równie¿ wyroki TK z 22 padziernika 2002 (sygn. akt SK 39/01) i 29 padziernika 2002 (sygn. akt P 19/01).
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miotowym i bêdzie pozostawa³o w cis³ym zwi¹zku z ochron¹ indywidualnego interesu podmiotu prawa135.
Przyjête w orzecznictwie i ustawie o TK rozwi¹zania s¹ nastawione
cile na ochronê podmiotów prawa, natomiast nie maj¹ znaczenia dla
porz¹dku prawnego. Wywo³uj¹ skutki przede wszystkim w zakresie stosowania prawa i stanowi¹ podstawê sanacji indywidualnych rozstrzygniêæ b¹d
zapobiegaj¹ wydaniu orzeczenia w oparciu o pierwotnie nieobowi¹zuj¹cy
i zarazem wadliwy przepis prawa. wiadczy to o przesuniêciu punktu ciê¿koci z ochrony systemu na ochronê jednostki, która staje siê równowa¿nym
elementem judykatury TK i która w wietle wspó³czenie obowi¹zuj¹cych
rozwi¹zañ prawnych, doktryny, judykatury zarówno polskiego s¹du konstytucyjnego, jak i trybuna³ów innych pañstw zyskuje coraz wiêksze znaczenie.

7. Skutki cywilnoprawne orzeczeń negatoryjnych
Odpowiedzialnoæ organów w³adzy publicznej za ustanowienie niekonstytucyjnego aktu normatywnego w ostatnim dziesiêcioleciu uleg³a gruntownym zmianom, które istotnie j¹ rozszerzy³y oraz wzmocni³y uprawnienia
podmiotów prawa w tym zakresie. Praktycznie do koñca 2001 r. odpowiedzialnoæ deliktowa pañstwa za szkody powsta³e wyniku ustanowienia,
obowi¹zywania b¹d stosowania wadliwych aktów by³a bardzo ograniczona. Skarb Pañstwa136 ponosi³ odpowiedzialnoæ za szkodê wyrz¹dzon¹
przez funkcjonariusza pañstwowego podczas wykonywania powierzonej
mu czynnoci, w tym równie¿ za ustanowienie niekonstytucyjnego aktu
prawnego, je¿eli nast¹pi³o naruszenie prawa cigane w trybie postêpowania karnego lub dyscyplinarnego, a wina sprawcy szkody zosta³a stwierdzona wyrokiem karnym lub orzeczeniem dyscyplinarnym albo uznana
przez organ prze³o¿ony. Niezbêdn¹ przes³ank¹ odszkodowawcz¹ by³a wina
funkcjonariusza, co w bardzo istotny sposób ogranicza³o odpowiedzialnoæ
pañstwa, albowiem nie wszystkie szkody by³y skutkiem zawinionego dzia³ania funkcjonariusza.
Przepisy kodeksu cywilnego nie odpowiada³y standardom okrelonym
w art. 77 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, i¿ ka¿dy ma prawo do wyna135

Por. wyroki TK z: 16 grudnia 2001 (sygn. akt SK 16/00), 22 lutego 2002 (sygn. akt
SK 29/01), 8 lipca 2002 (sygn. akt SK 41/01), 2 grudnia 2002 (sygn. akt SK 20/01), 18 grudnia 2003 (sygn. akt SK 20/01), 30 listopada 2004 (sygn. akt SK 31/04), 19 lipca 2005 (sygn.
akt SK 20/03).
136 Skarb Pañstwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia pañstwowego nie nale¿¹cego do innych pañstwowych osób prawnych (art. 34 k.c.).
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grodzenia szkody, jaka zosta³a mu wyrz¹dzona poprzez niezgodne z prawem dzia³anie organów w³adzy publicznej. Art. 417 i 418 k.c. ogranicza³y
odpowiedzialnoæ deliktow¹ pañstwa w stosunku do wskazanego przepisu
ustawy zasadniczej i w ten sposób zawê¿a³y uprawnienia jednostki, której
wyrz¹dzono szkodê poprzez ustanowienie niekonstytucyjnego aktu prawnego b¹d wydanie na jego podstawie orzeczenia lub decyzji. Prze³om
w tym zakresie nast¹pi³ wskutek wydania wyroku z 4 grudnia 2001137,
w którym s¹d konstytucyjny uzna³, i¿ ograniczanie odpowiedzialnoci deliktowej pañstwa jest niezgodne z art. 77 ust. 1 Konstytucji oraz wskaza³,
i¿ wystarczaj¹c¹ przes³ank¹ tej odpowiedzialnoci jest niezgodne z prawem dzia³anie funkcjonariusza. Za niezgodne z prawem bezwzglêdnie
nale¿y uznaæ ustanowienie normy prawnej naruszaj¹cej akt normatywny
o wy¿szej mocy prawnej. W celu ¿¹dania odszkodowania wystarczy udowodniæ powstanie szkody jako bezporedniego skutku ustanowienia wadliwej normy. Orzeczenie to otworzy³o drogê do dochodzenia tego typu roszczeñ na drodze cywilnej oraz da³o asumpt do podjêcia przez prawodawcê
dzia³añ zmierzaj¹cych do wprowadzenia zmian w k.c., które spe³nia³yby
wymogi konstytucyjnoci. Ustaw¹ z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie
ustawy kodeks cywilny i niektórych innych ustaw138 przepisy k.c. zosta³y
przystosowane do treci Konstytucji, potrzeb wspó³czesnego, demokratycznego pañstwa prawnego oraz do wymogów ochrony jednostki. Zgodnie
z treci¹ noweli za szkodê wyrz¹dzon¹ przez wydanie aktu normatywnego
niezgodnego z prawem odpowiada Skarb Pañstwa  po stwierdzeniu we
w³aciwym postêpowaniu niezgodnoci tego aktu z Konstytucj¹, ratyfikowan¹ umow¹ miêdzynarodow¹ lub ustaw¹ (por. art. 417 w zw. z art. 4171
§ 1 k.c.). Kodeks otwiera równie¿ drogê do dochodzenia odszkodowania
w przypadku powstania szkody wskutek wydania prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji na podstawie aktu prawnego niezgodnego
z Konstytucj¹, ustaw¹ lub ratyfikowan¹ umow¹ miêdzynarodow¹.
Bezprawie normatywne, tj. stanowienie prawa niezgodnego z ustaw¹
zasadnicz¹, stanowi przes³ankê odszkodowawcz¹139. Równie¿ wydawanie
aktów stosowania prawa na podstawie wadliwych norm mo¿e rodziæ roszczenia o naprawienie wyrz¹dzonej szkody po stronie podmiotów prawa.
Kodeks cywilny wymaga spe³nienia kilku przes³anek. Po pierwsze, musi
137

Sygn. akt SK 18/00.
Dz. U. nr 4, poz. 27.
139 H. Kelsen, którego czysta teoria prawa stanowi doktrynalny i filozoficzny asumpt
powstania s¹downictwa konstytucyjnego, tak¿e mówi³ o cywilnej odpowiedzialnoci podmiotu wydaj¹cego wadliwy akt. Por. M. Granat, Legitymacja s¹du konstytucyjnego na gruncie czystej teorii prawa Hansa Kelsena, Przegl¹d Sejmowy 1999, nr 4(33), s. 11.
138
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powstaæ szkoda w rozumieniu art. 415 k.c., która jest konsekwencj¹ wydania wadliwego aktu normatywnego b¹d wydania na jego podstawie
aktu stosowania prawa. Pomiêdzy ustanowieniem przepisu a ewentualnym wydaniem w oparciu o niego orzeczenia musi zachodziæ wiê przyczynowo-skutkowa. Po wtóre, owa wadliwoæ musi zostaæ stwierdzona we
w³aciwym postêpowaniu, którym de facto jest postêpowanie przed Trybuna³em w sprawie o stwierdzenie niezgodnoci aktu prawnego z Konstytucj¹, ratyfikowan¹ umow¹ miêdzynarodow¹ b¹d ustaw¹140.
Przyjêta w prawie cywilnym konstrukcja odpowiedzialnoci Skarbu
Pañstwa za wywo³uj¹ce szkody skutki niekonstytucyjnych aktów prawnych i wydanych na ich podstawie aktów stosowania prawa odpowiada
standardom przyjêtym w art. 77 ust. 1 Konstytucji oraz uzupe³nia instytucjê tzw. sanacji ostatecznych orzeczeñ i prawomocnych rozstrzygniêæ
(art. 190 ust. 4 Konstytucji). Podmioty prawa, obok ¿¹dania uzdrowienia
decyzji i orzeczeñ, których s¹ adresatami, bêd¹ mog³y wnosiæ o naprawienie szkody powsta³ej jako ich skutek. Owo naprawienie nastêpuje w oparciu o zasady prawa cywilnego i polega b¹d to na restytucji (przywróceniu) stanu poprzedniego, b¹d zap³acie okrelonej sumy pieniê¿nej,
ewentualnie w inny sposób, który zaspokoi poszkodowanego i obejmuje
zarówno damnum emergens, jak i lucrum cessans (art. 361 § 2 k.c.). Wydanie wyroku negatoryjnego przez TK otwiera drogê dla dochodzenia roszczeñ cywilnych na podstawie art. 415 i n. k.c., co jeszcze bardziej wzmacnia funkcjê ochronn¹ w aspekcie podmiotowym.
Instytucja odszkodowania cywilnego mo¿e stanowiæ swoisty ekwiwalent weryfikacji indywidualnych rozstrzygniêæ wydanych na podstawie
niekonstytucyjnego przepisu w przypadku, gdy wznowienie postêpowania
nie bêdzie mo¿liwe z powodu up³ywu 5-letniego terminu na wniesienie
odpowiedniej skargi. W takiej sytuacji mo¿e to stanowiæ substytut tego
rodka i prowadziæ do zaspokojenia ¿¹dañ podmiotu prawa.
Ponadto obowi¹zek naprawienia szkody wynik³ej z niezgodnego z prawem dzia³ania organów w³adzy publicznej nabiera szczególnego znaczenia w aspekcie stwierdzenia niekonstytucyjnoci przepisu prawnego, który wywo³ywa³ skutki prawne ex lege141. Wyroki negatoryjne, które deroguj¹
tego typu regulacje, nie realizuj¹ w pe³ni funkcji ochronnej w aspekcie
podmiotowym, bowiem nie mog¹ stanowiæ podstawy wznowienia postêpowania w trybie art. 190 ust. 4 Konstytucji. W tego typu sytuacjach nie ma
140 Por. P. Winczorek, Milczenie nie zawsze jest z³otem, Rzeczpospolita z 24 stycznia
2004; R. Tupin, Milczenie nie musi byæ z³otem, Rzeczpospolita z 3 lutego 2004.
141 Por. np. wyroki TK z 13 marca 2007 (sygn. akt K 8/07) i 11 maja 2007 (sygn. akt
K 2/07).
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aktów stosowania prawa, które mog³yby byæ zmienione lub uchylone142.
Jedynym sposobem naprawienia szkody wynik³ej z obowi¹zywania niekonstytucyjnego przepisu wywo³uj¹cego skutki ipso iure jest odszkodowanie lub zadoæuczynienie. W konsekwencji dopiero przepis art. 77 ust. 1
Konstytucji (art. 417 i n. k.c.) w powi¹zaniu z negatoryjnym wyrokiem TK
realizuj¹ w pe³ni funkcjê ochronn¹.
Mo¿liwoæ dochodzenia odszkodowania w oparciu o procedury cywilne
ma du¿e znaczenie w przypadkach, gdy przepisy prawne wywo³uj¹ skutki
prawne ex lege i do ich implementacji nie ma koniecznoci wydawania rozstrzygniêæ indywidualnych. Stwierdzenie niekonstytucyjnoci takiej regulacji nie bêdzie podstaw¹ do zastosowania art. 190 ust 4 Konstytucji, albowiem
przepis ten umo¿liwia weryfikacjê orzeczeñ s¹dowych i decyzji administracyjnych. Wyrok negatoryjny otwiera wówczas drogê do ¿¹dania naprawienia szkody wyrz¹dzonej z mocy prawa przez wadliwy przepis prawny143.
Negatoryjne wyroki TK wywo³uj¹ dodatkowy, istotny skutek prawny
w zakresie prawa cywilnego i stosunków spo³ecznych ukszta³towanych na
jego podstawie. Stwierdzenie, i¿ materialny przepis prawa cywilnego jest
niezgodny z Konstytucj¹ powoduje niewa¿noæ ex lege wszystkich czynnoci prawnych dokonanych na jego podstawie144. Czynnoci te s¹ bezprawne (bezpodstawne) i w wietle art. 58 k.c. dotkniête bezwzglêdn¹ niewa¿noci¹, która brana jest przez s¹dy pod uwagê z urzêdu i mo¿e byæ
potwierdzona w powództwie o ustalenie (por. art. 189 k.p.c.)145.
Inne dodatkowe rodki cywilnoprawne, które mo¿na wykorzystaæ
w zwi¹zku z wydaniem przez TK wyroku negatoryjnego, to np. wniesienie
kolejnego powództwa w przypadku odrzucenia pozwu, wniosek o przywrócenie terminu, powództwo opozycyjne itp.146
142 Wyj¹tek stanowi¹ tutaj orzeczenia deklaratoryjne, np. decyzje okrelaj¹ce wysokoæ zobowi¹zania podatkowego  por. art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja
podatkowa (Dz. U. 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.).
143 Szerzej na ten temat: K. Gonera i E. £êtowska, Wieloaspektowoæ nastêpstw stwierdzania niekonstytucyjnoci, Pañstwo i Prawo 2008, z. 5, s. 35 i n.
144 Por. pkt 8 uzasadnienia orzeczenia TK z 9 stycznia 1995 (sygn. akt K 18/95) oraz
postanowienie SN z 15 kwietnia 2004 (sygn. akt IV CK 272/03).
145 Orzecznictwo TK w powy¿szej materii jest niejednolite. W wyroku z 24 marca 2009
(sygn. akt K 53/07) s¹d konstytucyjny stwierdzi³, i¿ orzeczenie niekonstytucyjnoci szeregu
przepisów odnosz¹cych siê do prawa cywilnego nie ma wp³ywu na wa¿noæ zawartych na ich
podstawie umów i dokonanych czynnoci prawnych. Skutki niekonstytucyjnoci przepisów
nie obejmuj¹ zawartych na ich podstawie kontraktów (por. pkt 6.2 uzasadnienia ww. wyroku). Podobne skutki wywo³a³ wyrok TK z 17 grudnia 2008 (sygn. akt P 16/08).
146 M. Jackowski, Wykonywanie wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego przez s¹dy, które
postawi³y pytania prawne, [w:] Prawo w s³u¿bie pañstwu i spo³eczeñstwu. Prace dedykowane
Profesorowi Kazimierzowi Dzia³osze z okazji siedemdziesi¹tych urodzin, pod red. B. Banaszaka, M. Jab³oñskiego, S. Jarosz-¯ukowskiej, Wroc³aw 2012, s. 176177.
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8. Ochrona jednostki w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego
Waga i znaczenie ochrony jednostki w dorobku judykacyjnym TK
i potrzeba zabezpieczenia jej statusu stale wzrasta. Polski s¹d konstytucyjny ma wiadomoæ, i¿ dla ustrojodawcy i funkcjonowania skonstruowanego przezeñ ustroju kluczowe znaczenie maj¹ prawa, wolnoci i obowi¹zki cz³owieka i obywatela, które wyznaczaj¹ pozycjê jednostki w pañstwie.
wiadczy o tym rozbudowanie II rozdzia³u Konstytucji147, treæ preambu³y oraz umieszczenie przepisów dotycz¹cych praw i wolnoci w I rozdziale
ustawy zasadniczej. W Konstytucji z 1997, w przeciwieñstwie do wczeniejszych rozwi¹zañ ustrojowych, przewidziano szereg rodków i mechanizmów s³u¿¹cych realizacji funkcji ochronnej pañstwa i prawa.
Trybuna³ Konstytucyjny jest jedn¹ z najwa¿niejszych instytucji, której zasadniczym celem jest urzeczywistnienie postulatu ochrony jednostki. Przejawem tego jest szerokie orzecznictwo TK, które z jednej strony
kontynuuje i rozbudowuje linie orzecznicze zapocz¹tkowane przed wejciem w ¿ycie Konstytucji z 1997, a z drugiej tworzy nowe, których zasadniczym celem jest ochrona podmiotów prawa. Szczególn¹ rolê odgrywaj¹
wyroki stwierdzaj¹ce niekonstytucyjnoæ aktów normatywnych. Przyczyniaj¹ siê one do eliminacji z porz¹dku prawnego przepisów prawnych naruszaj¹cych prawa i wolnoci jednostki oraz stanowi¹ podstawê do weryfikacji aktów stosowania prawa i dochodzenia roszczeñ o naprawienie szkody.
Wyroki afirmatywne, interpretacyjne, zakresowe, a w pewnej mierze tak¿e te z klauzul¹ opóniaj¹c¹ przyczyniaj¹ siê do precyzowania poszczególnych praw i wolnoci, do wype³niania ich konkretn¹ normatywn¹ treci¹.
Urzeczywistniaj¹ one funkcjê ochronn¹ w relacjach pañstwo  jednostka,
jak te¿ jednostka  jednostka, a w szczególnoci uniemo¿liwiaj¹ nadmiern¹ realizacjê praw jednej jednostki kosztem praw i wolnoci drugiej. Tak¹
rolê spe³niaj¹ m.in. wyroki pozytywne, które wyznaczaj¹ granice poszczególnych praw i wolnoci.
Polski s¹d konstytucyjny w swojej judykaturze w zakresie praw i wolnoci skupi³ siê przede wszystkim na II rozdziale Konstytucji. Przedmiotem jego ochrony jest przede wszystkim umacnianie praw i wolnoci, poszanowanie godnoci148 oraz rozszerzanie zakresu ich stosowa147

Szerzej na temat wzrostu znaczenia praw i wolnoci oraz rozszerzenia ich katalogu: R. S. Kay, Constitutional Chrononomy, Ratio Juris, vol. 13, no. 1, March 2000, s. 36.
148 Por. wyroki TK z: 7 marca 2007 (sygn. akt K 28/05), 11 maja 2007 (sygn. akt K 2/07),
10 lipca 2007 (sygn. akt SK 50/06), 6 listopada 2007 (sygn. akt U 8/05).
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nia149; zasada równoci oraz zakazu dyskryminacji150; w tym równoci
mê¿czyzny i kobiety151; ochrona ¿ycia i zdrowia152; zakaz nieludzkiego
149 Por. wyroki TK z: 19 maja 1998 (sygn. akt U 5/97), 12 stycznia 1999 (sygn. akt P 2/98),
25 lutego 1999 (sygn. akt K 23/98), 12 stycznia 2000 (sygn. akt P 11/98), 10 czerwca 2000
(sygn. akt SK 21/99), 3 padziernika 2000 (sygn. akt K 33/99), 21 maja 2001 (sygn. akt
SK 15/00), 7 maja 2002 (sygn. akt SK 20/00), 5 marca 2003 (sygn. akt K 7/01), 14 lipca 2003
(sygn. akt SK 42/01). Na temat godnoci jako ród³a praw i wolnoci cz³owieka i obywatela
patrz: M. Chmaj, ród³o wolnoci i praw cz³owieka, [w:] Wolnoci i prawa cz³owieka w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, pod red. tego¿, Kraków 2006, s. 34; Godnoæ cz³owieka jako
ród³o jego wolnoci i praw, [w:] Konstytucyjne wolnoci i prawa w Polsce. Zasady ogólne,
t. I, pod red. tego¿, Kraków 2002, s. 73 i n.
150 Por wyroki TK z: 5 listopada 1997 (sygn. akt K 22/97), 26 listopada 1997 (sygn. akt
U 6/97), 16 grudnia 1997 (sygn. akt K 8/97), 22 grudnia 1997 (sygn. akt K 2/97), 24 marca
1998 (sygn. akt K 40/97), 12 maja 1998 (sygn. akt U 17/97), 24 czerwca 1998 (sygn. akt K 3/98),
23 listopada 1998 (SK 7/98), 12 stycznia 1999 (sygn. akt P 2/98), 9 lutego 1999 (sygn. akt U
4/98), 17 maja 1999 (sygn. akt P 6/98), 8 czerwca 1999 (sygn. akt SK 12/98), 23 czerwca 1999
(sygn. akt K 30/98), 15 wrzenia 1999 (sygn. akt K 11/99), 21 wrzenia 1999 (sygn. akt K 6/98),
7 grudnia 1999 (sygn. akt K 6/99), 20 grudnia 1999 (sygn. akt K 4/99), 4 stycznia 2000 (sygn.
akt K 18/99), 18 stycznia 2000 (sygn. akt K 17/99), 11 lipca 2000 (sygn. akt K 30/99),
24 stycznia 2001 (sygn. akt SK 30/99), 10 kwietnia 2001 (sygn. akt U 7/00), 8 maja 2001
(sygn. akt P 15/00), 21 czerwca 2001 (sygn. akt SK 6/01), 25 lutego 2002 (sygn. akt SK 29/01),
27 kwietnia 2002 (sygn. akt K 47/01), 12 marca 2002 (sygn. akt P 9/01), 7 maja 2002 (sygn.
akt SK 20/00), 28 maja 2002 (sygn. akt P 10/01), 12 czerwca 2002 (sygn. akt P 13/01),
19 czerwca 2002 (sygn. akt K 11/02), 24 czerwca 2002 (sygn. akt K 14/02), 30 wrzenia 2002
(sygn. akt K 41/01), 2 padziernika 2002 (sygn. akt K 48/01), 22 padziernika 2002 (sygn.
akt SK 39/01), 6 stycznia 2003 (sygn. akt K 24/01), 27 stycznia 2003 (sygn. akt SK 27/02),
19 lutego 2003 (sygn. akt P 11/02), 5 marca 2003 (sygn. akt K 7/01), 7 kwietnia 2003 (sygn.
akt P 7/02), 15 kwietnia 2003 (sygn. akt SK 4/02), 14 kwietnia 2003 (sygn. akt K 34/92),
19 maja 2003 (sygn. akt K 39/01), 20 maja 2003 (sygn. akt SK 10/02), 10 czerwca 2003 (sygn.
akt K 16/02), 17 grudnia 2003 (sygn. akt SK 15/02), 2 marca 2004 (sygn. akt SK 53/03),
8 marca 2004 (sygn. akt SK 23/03), 10 maja 2004 (sygn. akt SK 39/03), 7 czerwca 2004 (P 4/03),
14 czerwca 2004 (sygn. akt P 17/03), 29 czerwca 2004 (sygn. akt P 20/02), 13 lipca 2004
(sygn. akt P 20/03), 14 lipca 2004 (sygn. akt SK 8/03), 21 lipca 2004 (sygn. akt K 16/03),
16 listopada 2004 (sygn. akt P 19/03), 23 listopada 2004 (sygn. akt P 15/01), 15 grudnia 2004
(sygn. akt K 2/04), 10 stycznia 2005 (sygn. akt SK 31/03), 11 stycznia 2005 (sygn. akt SK 60/03),
7 lutego 2005 (sygn. akt SK 49/03), 22 lutego (sygn. akt K 10/04), 21 marca 2005 (sygn. akt
P 5/04), 4 kwietnia 2005 (sygn. akt SK 7/03), 26 kwietnia 2005 (sygn. akt P 3/04), 9 maja
2005 (sygn. akt SK 14/04), 18 maja 2005 (sygn. akt K 16/04), 23 maja 2005 (sygn. akt SK 44/04),
23 czerwca 2005 (sygn. akt K 17/04), 19 lipca 2005 (sygn. akt SK 20/03), 5 wrzenia 2005
(sygn. akt P 18/04), 8 wrzenia 2005 (sygn. akt P 17/04), 13 wrzenia 2005 (sygn. akt K 38/04),
4 padziernika 2005 (sygn. akt K 36/03), 5 padziernika 2005 (sygn. akt SK 39/05),
17 padziernika 2005 (sygn. akt K 6/04), 24 padziernika 2005 (sygn. akt P 13/04), 15 grudnia 2005 (sygn. akt P 3/05), 12 grudnia 2005 (sygn. akt KS 20/04), 14 grudnia 2005 (sygn.
akt SK 61/03), 26 marca 2007 (sygn. akt K 29/06), 28 marca 2007 (sygn. akt K 40/04),
11 maja 2007 (sygn. akt K 2/07), 29 maja 2007 (sygn. akt P 8/06), 23 padziernika 2007 (sygn.
akt P 10/07), 30 padziernika 2007 (sygn. akt P28/06), 7 listopada 2007 (sygn. akt K 18/06).
151 Por. wyroki TK z: 6 lipca 1999 (sygn. akt P 8/98), 29 marca 2000 (sygn. akt K27/99),
23 padziernika 2007 (sygn. akt P 10/07).
152 Por. wyroki TK z 23 lutego 1999 (sygn. akt K 2 98) i 8 padziernika 2002 (sygn. akt
K 36/00).
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traktowania153; nietykalnoæ osobista154; nullum crimen sine lege155; domniemanie niewinnoci156; prawo do obrony157; prawo do s¹du158; zakaz
zamykania drogi s¹dowej159; dwuinstancyjnoæ postêpowania s¹dowego160;
153 Por. wyroki TK z 1 czerwca 1999 (sygn. akt SK 20/48) i 13 grudnia 2004 (sygn. akt
K 20/04).
154 Por. wyrok TK z 11 czerwca 2002 (sygn. akt SK 5/02), 5 lipca 2005 (sygn. akt SK 26/04)
10 lipca 2007 (sygn. akt SK 50/06).
155 Por wyroki TK z: 6 lipca 1999 (sygn. akt P 2/99), 10 lipca 2000 (sygn. akt SK 21/99),
20 lutego 2001 (sygn. akt P 2/00), 17 lutego 2004 (sygn. akt SK 39/02), 5 maja 2004 (sygn.
akt P 2/03), 6 wrzenia 2004 (sygn. akt SK 10/04), 11 stycznia 2005 (sygn. akt SK 60/03),
12 stycznia 2005 (sygn. akt P 15/02), 31 stycznia 2005 (sygn. akt P 9/04), 28 czerwca 2005
(sygn. akt SK 56/04), 29 czerwca 2005 (sygn. akt SK 34 /03), 11 maja 2007 (sygn. akt K 2/07).
156 Por. wyroki TK z: 16 maja 2000 (sygn. akt P 1/99), 27 lutego 2001 (sygn. akt K 22/00),
29 stycznia 2002 (sygn. akt K 19/01), 4 lipca 2002 (sygn. akt P 12/01), 3 listopada 2004 (sygn.
akt K 18/03), 11 maja 2007 (sygn. akt K 2/07).
157 Por. wyroki TK z: 9 lipca 2002 (sygn. akt P 4/01), 19 marca 2007 (sygn. akt K 47/07),
28 listopada 2007 (sygn. akt K 39/07).
158 Por. wyroki TK z: 27 stycznia 1999 (sygn. akt K 1/98), 16 marca 1999 (sygn. akt
SK 19/98), 14 czerwca 1999 (sygn. akt K 19/98), 14 wrzenia 1999 (sygn. akt K 14/98),
15 wrzenia 1999 (sygn. akt K 11/99), 11 kwietnia 2000 (sygn. akt K 15/98), 10 maja 2000
(sygn. akt SK 21/99), 10 lipca 2000 (sygn. akt SK 12/99), 8 wrzenia 2001 (sygn. akt P 6/01),
6 lutego 2002 (sygn. akt SK 11/01), 12 marca 2002 (sygn. akt P 9/01), 2 kwietnia 2002 (sygn.
akt SK 10/02), 23 kwietnia 2002 (sygn. akt K 2/01), 11 czerwca 2002 (sygn. akt SK 5/02),
4 lipca 2002 (sygn. akt P 12/01), 17 wrzenia 2002 (sygn. akt SK 35/01), 8 padziernika 2002
(sygn. akt K 36/00), 28 stycznia 2003 (sygn. akt SK 37/01), 19 lutego 2003 (sygn. akt P 11/02),
24 lutego 2003 (sygn. akt K 28/02), 5 marca 2003 (sygn. akt K 7/01), 11 marca 2003 (sygn.
akt SK 8/02), 12 maja 2003 (sygn. akt SK 38/02), 9 czerwca 2003 (sygn. akt SK 5/03), 2 lipca
2003 (sygn. akt K 25/02), 7 padziernika 2003 (sygn. akt K 4/01), 4 listopada 2003 (sygn. akt
SK 30/02), 16 grudnia 2003 (sygn. akt SK 15/02), 13 stycznia 2004 (sygn. akt SK 10/03),
2 lutego 2004 (sygn. akt SK 53/04), 8 marca 2004 (sygn. akt K 22/03), 8 marca 2004 (sygn.
akt SK 14/03), 10 maja 2004 (sygn. akt SK 39/03), 18 maja 2004 (sygn. akt SK 38/03),
20 lipca 2004 (sygn. akt SK 19/02), 16 listopada 2004 (sygn. akt P 19/03), 26 stycznia 2005
(sygn. akt P 10/04), 31 stycznia 2005 (sygn. akt SK 27/03), 7 marca 2005 (sygn. akt P8/03),
14 marca 2005 (sygn. akt K 35/04), 31 marca 2005 (sygn. akt SK 26/02), 26 kwietnia 2005
(sygn. akt SK 36/03), 28 czerwca 2005 (sygn. akt SK 56/04), 5 padziernika 2005 (sygn. akt
SK 39/05), 12 grudnia 2005 (sygn. akt K 32/04), 13 grudnia 2005 (sygn. akt SK 53/04),
20 grudnia 2005 (sygn. akt SK 68/03), 30 maja 2007 (sygn. akt SK 68/06), 17 lipca 2007
(sygn. akt P 19/04), 19 wrzenia 2007 (sygn. akt SK 4/06), 24 padziernika 2007 (sygn. akt
SK 7/06), 14 listopada 2007 (sygn. akt SK 16/05), 20 listopada 2007 (sygn. akt SK 57/04),
28 listopada 2007 (sygn. akt K 39/07), 20 grudnia 2007 (sygn. akt P 39/07).
159 Por wyroki TK z: 27 stycznia 1999 (sygn. akt K 1/98), 16 marca 1999 (sygn. akt SK
19/98), 10 maja 2000 (sygn. akt K 21/99), 15 maja 2000 (sygn. akt SK 29/99).
160 Por wyroki TK z: 28 kwietnia 1999 (sygn. akt K 3/99), 1 czerwca 1999 (sygn. akt SK
20/98), 16 listopada 1999 (sygn. akt SK 11/99), 13 marca 2000 (sygn. akt K 1/99), 15 maja
2000 (sygn. akt SK 29/99), 10 czerwca 2000 (sygn. akt SK 12/99), 2 kwietnia 2001 (sygn. akt
SK 10/00), 12 marca 2002 (sygn. akt P 9/01), 11 czerwca 2002 (sygn. akt SK 5/02), 20 stycznia 2004 (sygn. akt SK 26/03), 11 maja 2004 (sygn. akt K 4/03), 18 padziernika 2004 (sygn.
akt P 8/04), 31 stycznia 2005 (sygn. akt SK 27/03), 5 lipca 2005 (sygn. akt SK 26/04),
5 grudnia 2005 (sygn. akt SK 26/05), 27 marca 2007 (sygn. akt SK 3/05), 19 wrzenia 2007
(sygn. akt SK 4/06), 20 grudnia 2007 (sygn. akt P 39/06).

198

prawa do prywatnoci i ochrony ¿ycia prywatnego161; ochrona zasad gromadzenia i udostêpniania informacji niejawnych162; wolnoæ sumienia
i religii163; wolnoæ zrzeszania siê i organizowania zgromadzeñ164; dostêp do informacji publicznych165; prawo do udzia³u w wyborach166; ochrona w³asnoci, prawa dziedziczenia i innych praw maj¹tkowych167; wolnoæ pracy i uprawnienia zwi¹zane z jej wiadczeniem168; ochrona
161 Por. wyroki TK z: 19 maja 1998 (sygn. akt U 5/97), 11 kwietnia 2000 (sygn. akt
K 15/98), 20 listopada 2002 (sygn. akt K 41/02), 5 marca 2003 (sygn. akt K 7/01), 17 grudnia
2003 (sygn. akt SK 15/02), 13 lipca 2004 (sygn. akt K 20/03), 6 padziernika 2004 (sygn. akt
P 22/03), 20 czerwca 2005 (sygn. akt K4/04), 26 padziernika 2005 (sygn. akt K 31/04),
11 maja 2007 (sygn. akt K 2/07), 16 lipca 2007 (sygn. akt SK 61/06).
162 Por. wyroki TK z: 19 maja 1998 (sygn. akt U 5/97), 10 padziernika 1998 (sygn. akt
K 39/97), 19 lutego 2002 (sygn. akt U 3/01), 20 listopada 2002 (sygn. akt K 41/02), 20 czerwca 2005 (sygn. akt K 4/04), 26 padziernika 2005 (sygn. akt K 31/04), 12 grudnia 2005 (sygn.
akt K 32/04), 11 maja 2007 (sygn. akt K 2/07).
163 Por. wyrok TK z 16 lutego 1999 (sygn. akt SK 11/99).
164 Por. wyroki TK z: 28 czerwca 2000 (sygn. akt K34/99), 29 maja 2001 (sygn. akt K 5/01),
10 kwietnia 2002 (sygn. akt K 26/00), 10 czerwca 2003 (sygn. akt SK 37/02), 13 lipca (sygn.
akt K 20/03), 10 listopada 2004 (sygn. akt Kp 1/04).
165 Por. wyroki TK z: 19 czerwca 2002 (sygn. akt K 11/02), 16 wrzenia 2002 (sygn. akt
K 38/01), 13 maja 2003 (sygn. akt SK 21/02), 11 maja 2007 (sygn. akt K 2/07).
166 Por. wyroki TK z: 10 listopada 1998 (sygn. akt K 39/97), 8 kwietnia 2002 (sygn. akt
SK 18/01), 11 maja 2007 (sygn. akt K 2/07).
167 Por. wyroki TK z: 12 stycznia 1999 (sygn. akt P 2/98), 7 lutego 2001 (sygn. akt K 27 00),
25 lutego 1999 (sygn. akt K 23/98), 2 kwietnia 1999 (sygn. akt K 34/98), 13 kwietnia 1999
(sygn. akt K 36/98), 11 maja 1999 (sygn. akt K 13/98), 25 maja 1999 (sygn. akt SK 9/98),
2 czerwca 1999 (sygn. akt K 34/98), 12 stycznia 2000 (sygn. akt P 11/98), 14 marca 2000
(sygn. akt P 5/98), 17 marca 2000 (sygn. akt SK 28/99, 21 marca 2000 (sygn. akt K 14/99),
112 kwietnia 2000 (sygn. akt K 8/98), 3 padziernika 2000 (sygn. akt K 33/99), 16 stycznia
2001 (sygn. akt P 5/01), 31 stycznia 2001 (sygn. akt P 4/99), 5 marca 2001 (sygn. akt P 11/00),
21 maja 2001 (sygn. akt SK 15/00), 29 maja 2001 (sygn. akt K 5/01), 29 czerwca 2001 (sygn.
akt K 23/00), 11 grudnia 2001 (sygn. akt SK 16/00), 26 marca 2002 (sygn. akt SK 2/01),
16 kwietnia 2002 (sygn. akt SK 23/01), 9 lipca 2002 (sygn. akt P 4/01), 2 wrzenia 2002
(sygn. akt K 48/01), 20 listopada 2002 (sygn. akt K 41/02), 24 marca 2003 (sygn. akt P 14/01),
2 czerwca 2003 (sygn. akt SK 34/01), 9 wrzenia 2003 (sygn. akt SK 28/03), 23 wrzenia
2003 (sygn. akt K 20/02), 28 padziernika 2003 (sygn. akt P 3/03), 9 stycznia 2007 (sygn. akt
P 5/05), 24 kwietnia 2007 (sygn. akt SK 49/05), 5 wrzenia 2007 (sygn. akt P 21/06),
16 padziernika 2007 (sygn. akt SK 63/06).
168 Por. wyroki TK z: 26 kwietnia 1999 (sygn. akt K 33/98), 23 czerwca 1999 (sygn. akt
K 30/98), 12 maja 1999 (sygn. akt SK 4/99), 17 maja 1999 (sygn. akt P 6/98), 19 padziernika
1999 (sygn. akt SK 4/99), 24 maja 2001 (sygn. akt SK 30/01), 7 maja 2001 (K 19/00), 7 maja
2002 (sygn. akt SK 20/00), 8 lipca 2002 (sygn. akt SK 41/01), 27 stycznia 2003 (sygn. akt
SK 27/02), 18 lutego 2004 (sygn. akt P 21/02), 24 lutego 2004 (sygn. akt K 54/02), 16 marca
2004 (sygn. akt K 22/03), 30 marca 2004 (sygn. akt SK 14/04), 12 maja 2004 (sygn. akt
SK 34/02), 21 czerwca 2004 (sygn. akt SK 22/03), 29 czerwca 2004 (sygn. akt P 20/02),
21 lipca 2004 (sygn. akt SK 57/03), 27 lipca 2004 (sygn. akt SK 9/03), 6 wrzenia 2004 (sygn.
akt SK 10/04), 6 padziernika 2004 (sygn. akt SK 23/02), 6 grudnia 2004 (sygn. akt SK 29/04),
21 marca 2005 (sygn. akt SK 7/03), 12 kwietnia 2005 (sygn. akt K 30/03), 19 kwietnia 2005
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zdrowia169; wolnoæ poruszania siê po terytorium RP oraz wyboru miejsca zamieszkania170; dostêp do wykszta³cenia i prawa do nauki171; ochrona i dobra rodziny172.

(sygn. akt K 4/05), 10 maja 2005 (sygn. akt SK 40/02), 29 czerwca 2005 (sygn. akt
SK 34/03), 19 lipca 2005 (sygn. akt SK 20/03), 5 wrzenia 2005 (sygn. akt P 18/04),
18 padziernika 2005 (sygn. akt SK 48/03), 8 listopada 2005 (sygn. akt SK 25/02), 9 listopada 2005 (sygn. akt P 11/05), 12 grudnia 2005 (sygn. akt SK 20/04), 14 grudnia 2005 (sygn.
akt SK 61/03), 21 grudnia 2005 (sygn. akt SK 10/05), 23 czerwca 2005 (sygn. akt K 17/04),
11 maja 2007 (sygn. akt K 2/07), 5 grudnia 2007 (sygn. akt K 36/06).
169 Por. wyroki TK z: 27 czerwca 2000 (sygn. akt K 20/99), 19 listopada 2001 (sygn. akt
K 3/00), 7 stycznia 2004 (sygn. akt K 14/03), 24 lutego 2004 (sygn. akt K 54/02).
170 Por. wyrok TK z 27 maja 2002 (sygn. akt K 20/01).
171 Por. wyroki TK z: 2 lipca 2002 (sygn. akt U 7/01), 26 kwietnia 2004 (sygn. akt K 50/02),
16 stycznia 2007 (sygn. akt U 5/06), 13 listopada 2007 (sygn. akt P 42/06).
172 Por. wyroki TK z: 7 marca 2000 (sygn. akt K 26/98), 8 padziernika 2002 (sygn. akt
K 36/00), 15 listopada 2005 (sygn. akt P 3/05).
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Rozdział V

Funkcja stabilizacyjna
W rezultacie dzia³alnoci judykacyjnej Trybuna³u Konstytucyjnego nastêpuje utrwalenie istniej¹cego ³adu ustrojowego, gospodarczego i spo³ecznego
oraz wartoci, które proklamowa³a ustawa zasadnicza. Funkcja stabilizacyjna TK realizowana jest przede wszystkim przez orzeczenia afirmatywne, szczególnie te o prostych skutkach. W konsekwencji akty prawne, które nie s¹ wadliwe, pozostan¹ w systemie prawnym, przez co utrwala siê
i potwierdza ich zgodny z Konstytucj¹ charakter. Wykonywanie przez s¹d
konstytucyjny kompetencji, które s³u¿¹ urzeczywistnieniu funkcji stabilizacyjnej, przyczynia siê równie¿ do wzrostu zaufania obywateli do pañstwa i stanowionego prawa.

1. Wyroki afirmatywne o prostych skutkach
Jak wy¿ej wskazano, funkcjê stabilizacyjn¹ TK w najwiêkszym stopniu
urzeczywistniaj¹ wyroki afirmatywne o prostych skutkach, czyli takie,
które stwierdzaj¹, i¿ kontrolowany przepis jest zgodny z aktem prawnym
wy¿szego rzêdu. Stwierdzenie konstytucyjnoci ma charakter deklaratoryjny; stanowi autorytatywn¹ wypowied z moc¹ powszechnie obowi¹zuj¹c¹ i w sensie formalnym ostateczn¹ o zgodnoci aktu normatywnego
z Konstytucj¹. Domniemanie Konstytucji przekszta³ca siê w pewnoæ co
do zgodnoci, za na stra¿y trwa³oci orzeczenia TK w tej kwestii stoj¹
procesowe zasady: res iudicata i ne bis in idem1. Deklaratoryjny charakter wyroków afirmatywnych wyra¿a siê tym, i¿ nie wywo³uj¹ one ¿adnych
skutków prawnych2, a przede wszystkim nie powoduj¹ ¿adnych zmian
w systemie prawa ani w p³aszczynie stosowania prawa. Z formalnego
1 Z. Czeszejko-Sochacki, Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego: pojêcie, klasyfikacji
i skutki prawne, Pañstwo i Prawo 2000, z. 12, s. 20.
2 Wyj¹tek stanowi¹ wyroki afirmatywne wydane w trybie kontroli prewencyjnej, które
zobowi¹zuj¹ Prezydenta do podpisania i zarz¹dzenia og³oszenia ustawy.
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punktu widzenia w porz¹dku prawnym oraz w statusie jednostki nie nast¹pi¹ ¿adne modyfikacje. Orzeczenie takie, za wyj¹tkiem obowi¹zku jego
publikacji, nie wymaga wykonania, gdy¿ nie wynika z niego przymus podjêcia dzia³añ przez organy pañstwa.
Wyroki stwierdzaj¹ce zgodnoæ przepisów z Konstytucj¹ przekszta³caj¹ domniemanie konstytucyjnoci w pewnoæ. Przepis pozostanie elementem porz¹dku prawnego, a jego adresaci bêd¹ zobowi¹zani do pos³uszeñstwa wobec zawartego w nim obowi¹zku, niezale¿nie od tego, czy uznaj¹
go za zgodny z Konstytucj¹, czy te¿ nie. Przekszta³cenie siê domniemania
konstytucyjnoci w pewnoæ skutkuje tym, i¿ organy stosuj¹ce prawo nie
mog¹ odmówiæ zastosowania aktu prawnego jako niezgodnego z Konstytucj¹  choæby o tej niezgodnoci by³y przekonane  i s¹ zobowi¹zane przyj¹æ go jako podstawê swojego rozstrzygniêcia. S¹d Najwy¿szy w uchwale
z 4 lipca 2001 r.3 uzna³, i¿ orzeczenie TK stwierdzaj¹ce zgodnoæ przepisów ustawy i rozporz¹dzenia z okrelonymi przepisami Konstytucji RP
powoduje, ¿e s¹d powszechny nie mo¿e odmówiæ ich stosowania z powodu
sprzecznoci z tymi przepisami Konstytucji (art. 190 ust. 1)4. Powszechna moc orzeczeñ TK, o której mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji, odnosi
siê zatem do wszystkich wyroków s¹du konstytucyjnego, niezale¿nie od
formu³y sentencji i tego, czy s¹ to rozstrzygniêcia afirmatywne, czy te¿
negatoryjne. Wyroki stwierdzaj¹ce konstytucyjnoæ w swoisty sposób chroni¹ ustawy, przez co przyczyniaj¹ siê do zapewnienia stabilnoci systemu
prawa. Poprzez stwierdzenie, i¿ s¹ one zgodne z Konstytucj¹, zapewniaj¹
ich stosowanie. S¹dy i organy administracji nie mog¹ odmówiæ ich zastosowania na podstawie regu³y lex superior derogat legi inferiori, a ich zmiana b¹d uchylenie mo¿e nast¹piæ tylko wskutek dzia³añ prawodawcy.
Wyroki afirmatywne uniemo¿liwiaj¹ weryfikacjê aktów stosowania
prawa w trybie art. 190 ust. 4 Konstytucji. Stosunki ukszta³towane na
podstawie pozytywnie zweryfikowanego przez TK aktu prawnego ulegaj¹
petryfikacji. Adresaci indywidualnych rozstrzygniêæ uzyskuj¹ ca³kowit¹
pewnoæ, i¿ nie zostan¹ one wzruszone, a ukszta³towane na ich podstawie
stosunki zachowaj¹ swoj¹ moc i nie ulegn¹ zmianie. Orzeczenia afirmatywne utrwalaj¹ obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny i w konsekwencji przyczyniaj¹ siê do umocnienia zasad stabilnoci, pewnoci prawa i bezpieczeñstwa
prawnego obywateli. Akt prawny, ewentualnie przepis, w stosunku do którego TK wyda³ orzeczenie o jego konstytucyjnoci, nie bêdzie móg³ byæ
uznany za niekonstytucyjny na podstawie tego samego wzorca.
3

Sygn. akt III ZP 12/01.
Por. glosê do wskazanej uchwa³y autorstwa J. Trzciñskiego (Przegl¹d Sejmowy 2002,
nr 1, s. 113 i n.).
4
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Godny uwagi jest fakt, i¿ wyroki afirmatywne o formule sentencji przepis X nie jest niezgodny z... nie realizuj¹ funkcji stabilizacyjnej. Przyjêcie
takiej konstrukcji oznacza, i¿ przepis aktu prawnego stanowi¹cego podstawê kontroli nie jest adekwatnym i w³aciwym wzorcem kontroli. Rozwa¿ania Trybuna³u koncentruj¹ siê na wskazaniu, i¿ norma kontrolowana reguluje inne kwestie ni¿ norma stanowi¹ca wzorzec kontroli i ¿e maj¹
one inny zakres podmiotowy albo przedmiotowy. Formu³a sentencji przepis X jest zgodny z... oznacza, i¿ przepis bêd¹cy przedmiotem kontroli reguluje te same kwestie co przepis stanowi¹cy podstawê badania i nie narusza jego postanowieñ.

2. Wyroki interpretacyjne, zakresowe oraz aplikacyjne
Wyroki interpretacyjne równie¿ urzeczywistniaj¹ funkcjê stabilizacyjn¹.
Orzeczenia te stwierdzaj¹, ¿e przepis prawa rozumiany w okrelony sposób jest zgodny/niezgodny z ustaw¹ zasadnicz¹. Zastosowanie tej metody
uzasadnione jest tym, i¿ je¿eli sporód wielu wariantów interpretacyjnych
mo¿liwe jest ustalenie treci przepisu, która nie narusza³aby postanowieñ
Konstytucji, to nale¿y przyj¹æ w³anie takie rozumienie tego przepisu.
Trybuna³, nadaj¹c przepisowi okrelone rozumienie pozostaj¹ce w zgodzie
z ustaw¹ zasadnicz¹, nie orzeka o jego niekonstytucyjnoci. Zastosowanie
tej formu³y umo¿liwia pozostawienie w systemie przepisu prawnego, który móg³by zostaæ uznany za niezgodny z ustaw¹ zasadnicz¹, je¿eli by³by
niew³aciwie interpretowany. Skutkiem tego przepis bêdzie móg³ byæ stosowany przez s¹dy i organy administracji pod warunkiem u¿ycia znaczenia ustalonego przez Trybuna³. Za nieeliminowaniem z porz¹dku prawnego ustawy lub jej fragmentu bez wyranej potrzeby przemawia tak¿e
wzgl¹d na zasadê pewnoci (stabilnoci) obowi¹zuj¹cego prawa i zaufania
obywatela do stanowionego przez pañstwo prawa5.
Ponadto orzeczenia interpretacyjne zabezpieczaj¹ interes tych podmiotów, w stosunku do których s¹dy b¹d organy administracji wyda³y
orzeczenia, dokonuj¹c w³aciwej, pozostaj¹cej w zgodzie z Konstytucj¹,
wyk³adni. Wyroki interpretacyjne sankcjonuj¹ tego rodzaju egzegezê i nie
mog¹ stanowiæ podstawy do ¿¹dania wznowienia postêpowania na podstawie art. 190 ust. 4 Konstytucji. Zgodnie z treci¹ tego przepisu podstaw¹ wszczêcia procedur weryfikacji indywidualnego rozstrzygniêcia mog¹
5 Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa
2003, s. 416.

203

byæ tylko wyroki stwierdzaj¹ce niezgodnoæ przepisu z Konstytucj¹. Przyjêcie takiego rozwi¹zania przyczynia siê do realizacji zasad stabilnoci
stosunków prawnych i spo³ecznych, pewnoci prawa, ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do pañstwa i stanowionego przez nie prawa.
W ten sposób urzeczywistniana jest funkcja stabilizacyjna, która wyra¿a
siê w utrwalaniu istniej¹cego porz¹dku i ³adu w spo³eczeñstwie. Wyroki
interpretacyjne realizuj¹ tê funkcjê, albowiem daj¹ pewnoæ co do treci
prawa i ujednolicaj¹ w tym zakresie linie orzecznicze organów stosuj¹cych prawo.
Podobnie rzecz siê ma z wyrokami zakresowymi  zarówno negatoryjnymi, jak i afirmatywnymi. Tak jak wyroki interpretacyjne s¹ one wyrazem powci¹gliwoci sêdziowskiej i niezale¿nie od tego, czy Trybuna³ uzna,
i¿ przepis w danym zakresie jest zgodny, czy niezgodny z Konstytucj¹,
pozostanie on w ca³oci lub w czêci w systemie prawa. Przestanie byæ
elementem porz¹dku prawnego i nie bêdzie móg³ byæ stosowany w sprawach jednostkowych w zakresie, w jakim zosta³ uznany za niekonstytucyjny. Pozostawienie przepisu (jego czêci) w systemie prawa, mimo jego
parcjalnej wadliwoci, urzeczywistnia funkcjê stabilizacyjn¹ poprzez zachowanie spójnoci systemu prawa. Wyroki zakresowe stwierdzaj¹ce niezgodnoæ z Konstytucj¹ okrelonej czêci przepisu mog¹ stanowiæ podstawê wznowienia postêpowania w indywidualnej sprawie, je¿eli za podstawê
rozstrzygniêcia przyjêto przepis objêty orzeczeniem. Jednoczenie dopuszczalna bêdzie weryfikacja decyzji b¹d orzeczenia tylko w tej czêci rozstrzygniêcia, która dotyczy stwierdzenia wadliwoci przepisu. Chroni to
podstawowe zasady ustrojowe (tj. stabilnoci obrotu prawnego, pewnoci
prawa, zaufania do pañstwa i prawa, ochrony praw nabytych, spójnoci
systemu prawa) i przyczynia siê do realizacji funkcji stabilizacyjnej.
Omawiana funkcja urzeczywistniana jest te¿ przez wyroki aplikacyjne w zakresie, w jakim tego typu orzeczenia wy³¹czaj¹ mo¿liwoæ wznowienia postêpowania, uchylenia decyzji administracyjnej lub innego rozstrzygniêcia. W ten sposób s¹d konstytucyjny utrwala istniej¹cy stan rzeczy
oraz chroni zasady stabilnoci obrotu prawnego, pewnoci prawa i zaufania do pañstwa. Wyroki aplikacyjne s¹ rozstrzygniêciami negatoryjnymi,
a ich istota polega na tym, ¿e wykluczaj¹ mo¿liwoæ weryfikacji indywidualnych spraw ukszta³towanych na podstawie przepisu uznanego przez
Trybuna³ za niezgodny z Konstytucj¹. Uniemo¿liwienie zastosowania
art. 190 ust. 4 powoduje utrwalenie stosunków spo³ecznych i prawnych
powsta³ych w oparciu o niekonstytucyjn¹ normê i nie prowadzi do ich
sanacji. Petryfikacja stosunków spo³ecznych i prawnych jest konsekwencj¹ realizacji okrelonych interesów pañstwa, które pragn¹c zachowaæ swoj¹
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pozycjê i swój status, podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu powstrzymanie
zmian. Powo³anie do ¿ycia orzeczeñ aplikacyjnych jest szczególnym przejawem takiego dzia³ania. Wyroki tego typu czêsto wydawane by³y w celu
ochrony interesów bud¿etowych pañstwa6.

3. Ostateczność orzeczeń
Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji orzeczenia TK s¹ ostateczne, czyli
niewzruszalne i niezaskar¿alne. W praktyce polega to na tym, i¿ nie przys³uguje od nich rodek zaskar¿enia, a wyroki i postanowienia koñcz¹ce
postêpowanie w sprawie nie mog¹ byæ uchylane czy zmieniane ani przez
sam s¹d konstytucyjny, ani przez jakikolwiek inny organ pañstwa. Ukonstytuowanie przymiotu ostatecznoci na poziomie ustawy zasadniczej skutkuje tym, i¿ nie mo¿na wprowadziæ ¿adnego rodka s³u¿¹cego wzruszeniu
orzeczenia TK w drodze ni¿szych ni¿ Konstytucja aktów prawnych. Ostatecznoæ tak¹ zabezpiecza zakaz wznowienia postêpowania oraz zakaz
ponownego badania konstytucyjnoci tego samego przepisu w oparciu
o ten sam wzorzec kontroli (tzw. powaga rzeczy os¹dzonej).
Trybuna³ konsekwentnie odmawia nadania biegu wnioskom i skargom o ponowne rozpatrzenie sprawy, których celem jest wzruszenie wyroku b¹d postanowienia o charakterze merytorycznym. W szczególnoci
w judykaturze podkrela siê, ¿e w procedurze kontroli norm nie maj¹ zastosowania przepisy k.p.c. dotycz¹ce wznowienia postêpowania7. W postêpowaniu przed Trybuna³em niedopuszczalne jest równie¿ stosowanie przepisów k.p.c. dotycz¹cych apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie
niezgodnoci z prawem prawomocnego orzeczenia. Zdarza siê, i¿ Trybuna³, odmawiaj¹c wznowienia postêpowania czy stwierdzenia jego niewa¿noci, legalizuje naruszenie prawa zasz³e podczas procedowania8. Jest to
wynikiem uznania, i¿ konstytucyjnemu przymiotowi w ostatecznoci przys³uguje silniejsza ochrona ni¿ zasadom procesowym okrelonym w k.p.c.,
które zosta³y transponowane na grunt procedur stosowanych w postêpowaniu przed Trybuna³em. W przypadku kolizji zastosowany zostanie prze6

Por. np. wyroki z: 6 marca 2002 (sygn. akt P 7/00), 10 grudnia 2002 (sygn. akt P 6/02),
27 kwietnia 2004 (sygn. akt K 24/03), 9 wrzenia 2004 (sygn. akt K 2/03).
7 Por. np. postanowienia TK z: 10 marca 1999 (sygn. akt Ts 102/98), 29 lipca 2002
(sygn. akt Ts 15/01), 1 padziernika 2002 (sygn. akt Ts 60/2001), 17 lipca 2003 (sygn. akt
K 13/02), 12 listopada 2003 (sygn. akt SK 10/00), 13 listopada 2003 (sygn. akt SK 33/02),
18 grudnia 2003 (sygn. akt SK 20/01).
8 Por. sprawê o sygn. K 13/02 i wydane podczas postêpowania orzeczenia z 2 kwietnia
2003 oraz 17 lipca 2003.
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pis ustanawiaj¹cy ostatecznoæ orzeczeñ TK, czêsto kosztem naruszenia
tych pozosta³ych.
Brak mo¿liwoci wzruszenia orzeczeñ TK urzeczywistnia funkcjê stabilizacyjn¹. Wyroki negatoryjne wywo³uj¹ bardzo skomplikowane skutki:
deroguj¹ z porz¹dku prawnego akty normatywne, przywracaj¹ spójnoæ
i niesprzecznoæ systemu prawa, daj¹ mo¿liwoæ weryfikacji decyzji i wyroków, kreuj¹ now¹ rzeczywistoæ prawn¹ w sferze obowi¹zywania i stosowania prawa oraz w sferze stosunków faktycznych. Domen¹ i zarazem
obowi¹zkiem pañstwa jest zapewnienie wzglêdnej ich trwa³oci i zabezpieczenie podmiotów prawa przed pochopnymi i niepotrzebnymi zmianami we wszystkich obszarach ¿ycia spo³ecznego. Ostatecznoæ orzeczeñ TK
ma na celu realizacjê tych postulatów. Nie sposób sobie wyobraziæ skutków takiej sytuacji, gdy Trybuna³, stwierdzaj¹c niekonstytucyjnoæ przepisów, deroguje akt z systemu, a w kolejnym wyroku uznaje swoje orzeczenie za wadliwe i nie wywo³uj¹ce konsekwencji prawnych b¹d stwierdza,
i¿ uchylone przepisy s¹ zgodne z Konstytucj¹. Po pierwsze, takie dzia³anie mia³oby charakter prawotwórczy, albowiem przywraca³oby do systemu prawa normy, które wczeniej nie by³y jego elementem. Trybuna³ wkroczy³by wówczas w sferê stanowienia prawa konstytucyjnie zastrze¿on¹
dla organów w³adzy ustawodawczej. Nie sposób te¿ wyobraziæ sobie, jak
nale¿a³oby stosowaæ kontrolowan¹ ustawê w okresie pomiêdzy wyrokami.
Jak oceniaæ fakty, które mia³yby miejsce w tym czasie i wype³nia³yby przes³anki (znamiona) w zawarte w kontrolowanych przepisach? Czy zakwestionowany akt prawny rodzi³by skutki z art. 190 ust. 4 Konstytucji? Konieczne okaza³oby siê stworzenie jakich nowych, dodatkowych norm
intertemporalnych, które rozwi¹zywa³yby wskazane problemy. Mo¿liwoæ
weryfikacji orzeczeñ TK bardzo rozchwia³aby system prawa, a to godzi³oby w zasady pewnoci prawa, zaufania obywateli do pañstwa i prawa,
pewnoci i trwa³oci stosunków spo³ecznych. Dopuszczenie mo¿liwoci
wznowienia postêpowania musia³oby przekreliæ bezporednie i porednie skutki, co w konsekwencji ka¿e braæ pod uwagê niebezpieczeñstwo
destabilizacji systemu prawnego oraz podwa¿enia legalnoci  opartych
na tym akcie  z regu³y bardzo wielu aktów stosowania prawa9.
Dope³nienie skutków stabilizacyjnych orzeczeñ TK stanowi tzw. powaga rzeczy os¹dzonej (res iudicata) i zwi¹zana z ni¹ zasada ne bis in idem,
która wyklucza mo¿liwoæ ponownego rozpatrzenia tej samej sprawy10. Ozna9

Por. uzasadnienie postanowienia TK z 10 marca 1999 (sygn. akt Ts 102/98).
Powaga rzeczy os¹dzonej jest inaczej rozumiana w przypadku orzeczeñ TK i w przypadku orzeczeñ s¹dów cywilnych. W sprawach cywilnych mamy do czynienia z res iudicata, je¿eli
zachodzi to¿samoæ podmiotu, przedmiotu i treci stosunku prawnego objêtego postêpowaniem.
10
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cza to zakaz wszczynania kontroli w oparciu o ten sam wzorzec, je¿eli kwestionowany przepis by³ ju¿ przedmiotem badania TK. Zasada ta nabiera
szczególnego znaczenia w stosunku do wyroków afirmatywnych, albowiem
w przypadku orzeczeñ negatoryjnych mamy do czynienia z aktami prawnymi derogowanymi ju¿ z systemu przez s¹d konstytucyjny11 i ponowne
z³o¿enie wniosku o stwierdzenie ich wadliwoci mija siê z celem. Takie
sytuacje nie zdarzaj¹ siê w praktyce. W obydwu wskazanych sytuacjach
Trybuna³ na mocy art. 39 ust. 1 ustawy o TK umarza postêpowanie jako
zbêdne b¹d niedopuszczalne. Ma to na celu utrwalenie i potwierdzenie
zgodnoci z prawem stosunków prawnych i spo³ecznych ukszta³towanych
na podstawie aktu prawnego, którego konstytucyjnoæ zosta³a potwierdzona wyrokiem TK oraz uniemo¿liwienie jego powtórnej weryfikacji, co
mog³oby siê skoñczyæ orzeczeniem o niezgodnoci z ustaw¹ zasadnicz¹.
W konsekwencji brak mo¿liwoci ponownego badania konstytucyjnoci
przepisów w oparciu o ten sam wzorzec nie dopuszcza do powstania sprzecznych orzeczeñ.
Nie wszystkie wyroki korzystaj¹ z powagi rzeczy os¹dzonej w takim
samym zakresie. Po pierwsze, mo¿liwe jest ponowne przeprowadzenie
kontroli z pominiêciem zasady res idicata, je¿eli poprzednie orzeczenie
zapad³o przed wejciem w ¿ycie obowi¹zuj¹cej Konstytucji (tj. przed
17 padziernika 1997). Kontrola jest wówczas dopuszczalna z uwagi na
powstanie nowego kontekstu ustrojowego i pojawienie siê nowych wzorców odniesienia. Po drugie, Trybuna³ nie umorzy postêpowania w przypadku kwestionowania tych samych przepisów w oparciu o te same wzorce, je¿eli wnioskodawca wska¿e nowe istotne okolicznoci, dowody lub
argumenty, które nie zosta³y rozwa¿one i wskazane w uzasadnieniu wydanego orzeczenia12. Po trzecie, dopuszczalna jest ponowna kontrola, je¿eli w praktyce stosowania przepisu utrwali siê interpretacja, która odbiega od przyjêtej egzegezy tego przepisu przez TK w pierwszym wyroku,
tj. nast¹pi zamiana kontekstu uzasadniaj¹ca zmianê jego rozumienia. Po
czwarte, powaga rzeczy os¹dzonej nie przys³uguje wyrokom wydanym
Natomiast w celu stwierdzenia powagi rzeczy os¹dzonej w stosunku do wyroku TK wystarczy to¿samoæ przedmiotu, podstaw kontroli oraz identycznoæ zarzutów (na ten temat patrz:
uzasadnienie postanowienia TK z 21 grudnia 1999, sygn. akt K 29/98). W doktrynie powaga
rzeczy os¹dzonej ³¹czona jest równie¿ z moc¹ powszechn¹ orzeczeñ (por. M. Florczak-W¹tor,
Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego i ich skutki, Poznañ 2006, s. 63 i n.).
11 W wietle judykatury Trybuna³u dopuszczalne jest powtórne zbadanie sprawy zakoñczonej orzeczeniem negatoryjnym w przypadku, gdy zosta³o ono oddalone b¹d odrzucone przez Sejm. Takie rozstrzygniêcie nie wywo³ywa³o ¿adnych skutków prawnych. Por. wyroki TK z 24 lipca 2000 (sygn. akt SK 26/99) i 20 lutego 2002 (sygn. akt K 39/00).
12 Por. postanowienie TK z 17 lipca 2003 (sygn. akt K 13/02).
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w procedurze kontroli prewencyjnej oraz zapad³ym w okresie vacatio legis,
albowiem nie jest mo¿liwa pe³na ocena kontrolowanego przepisu z uwagi
na fakt oderwania rozumienia tego przepisu od wyk³adni operatywnej, tj.
ustalonej w praktyce stosowania prawa13. Andrzej Wasilewski wskazuje,
¿e dopuszczalne jest przedstawienie pytania prawnego co do zgodnoci
tego samego aktu normatywnego [...], co do którego Trybuna³ ju¿ raz
wyda³ orzeczenie merytoryczne, ale w nawi¹zaniu do innego stanu faktycznego...14. Ponadto uwa¿am, ¿e dopuszczalna by³aby kontrola tego samego przepisu w oparciu o ten sam wzorzec w przypadku wyroków zakresowych. Mo¿liwe jest bowiem zakwestionowanie okrelonego przepisu
w innym zakresie jego obowi¹zywania ni¿ ten, którego dotyczy³o orzeczenie TK. Trybuna³ bada³by wówczas konstytucyjnoæ danej regulacji w innym jej aspekcie obowi¹zywania w oparciu o ten sam wzorzec kontroli.
Mo¿liwoæ powtórnego rozpatrzenia sprawy zakoñczonej wyrokiem
afirmatywnym wiadczy o tym, i¿ w pewnych sytuacjach pierwszeñstwo
przed funkcj¹ stabilizacyjn¹ uzyskuje funkcja ochronna. Konwersja ta jest
skutkiem zaistnienia której z wy¿ej wymienionych przes³anek. Wówczas
priorytetowego znaczenia nabieraj¹ zasady ochrony systemu prawa i jednostki kosztem zasad pewnoci, stabilnoci prawa, zaufania do pañstwa
i prawa oraz ochrony praw nabytych.

4. Realizacja funkcji stabilizacyjnej w orzecznictwie TK
Zarówno orzeczenia afirmatywne, jak i negatoryjne przyczyni³y siê do
ukszta³towania i utrwalenia zasad ustrojowych, które maj¹ zasadnicze
znaczenie dla funkcjonowania pañstwa oraz praw i wolnoci jednostki.
Trybuna³ Konstytucyjny w tym aspekcie swojej dzia³alnoci rozwija koncepcjê demokratycznego pañstwa prawa i wartoci z nim zwi¹zane, które
ukonstytuowane zosta³y przed wejciem w ¿ycie Konstytucji z 1997. Poprzez swoje orzeczenia s¹d konstytucyjny ukszta³towa³ treæ zasady demokratycznego pañstwa prawa i doprowadzi³ do zabezpieczenia jej przestrzegania w praktyce tworzenia oraz stosowania prawa. Wyroki TK
utrwala³y nastêpuj¹ce zasady: pañstwa prawnego, zaufania obywateli do
pañstwa i stanowionego przezeñ prawa, pewnoci prawa, bezpieczeñstwa
prawnego, zakazu retroakcji prawa, dostatecznej okrelonoci przepisów
13

Por. orzeczenia TK z 12 stycznia 1995 (sygn. akt K 12/94) i 20 listopada 1995 (sygn.
akt K 23/95).
14 A. Wasilewski, Przedstawienie pytañ prawnych Trybuna³owi Konstytucyjnemu przez
s¹dy (art. 193 Konstytucji), Pañstwo i Prawo 1999, z. 8, s. 3132.
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prawa, podzia³u w³adzy, legalizmu i praworz¹dnoci. Mo¿na stwierdziæ,
¿e gdyby Trybuna³ Konstytucyjny [...], zreszt¹ bogato korzystaj¹c z polskiej i zagranicznej doktryny, nie wykaza³ tyle kreatywnoci, aby sformu³owaæ wynikaj¹ce z tej klauzuli [demokratycznego pañstwa prawa  M.D.]
zasady, wskazany art. 2 w istocie normatywnie by³by pusty15. Niebagatelne znaczenie mia³o równie¿ orzecznictwo TK dla uporz¹dkowania i petryfikacji katalogu róde³ prawa i jego zasad. Trybuna³ wyprowadzi³ i utrwala m.in. zasady: zamkniêtoci i hierarchicznoci róde³ prawa powszechnie
obowi¹zuj¹cego, zakazu subdelegacji, otwartoci róde³ prawa wewnêtrznego16.
W zakresie ochrony jednostki TK utrwala³ i definiowa³ nastêpuj¹ce
zasady, prawa i wolnoci: umacnianie praw i wolnoci oraz rozszerzanie
zakresu ich stosowania; poszanowanie godnoci, równoci oraz zakaz dyskryminacji; ochrona ¿ycia i zdrowia; zakaz nieludzkiego traktowania; nietykalnoæ osobista, nullum crimen sine lege, domniemanie niewinnoci;
prawo do obrony; praw do s¹du; zakaz zamykania drogi s¹dowej; dwuinstancyjnoæ postêpowania s¹dowego; prawo do prywatnoci i ochrony ¿ycia prywatnego; ochrona zasad gromadzenia i udostêpniania informacji
niejawnych; wolnoæ sumienia i religii; wolnoæ zrzeszania siê i organizowania zgromadzeñ; dostêp do informacji publicznych; prawo do udzia³u
w wyborach; ochrona w³asnoci; prawa dziedziczenia i innych praw maj¹tkowych; wolnoæ pracy i uprawnienia zwi¹zane z jej wiadczeniem; ochrona zdrowia; wolnoci poruszania siê po terytorium RP oraz wyboru miejsca zamieszkania; dostêp do wykszta³cenia i prawo do nauki; ochrona
i dobra rodziny17.

15 Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne (Tradycja i wspó³czesnoæ), Pañstwo i Prawo 2001, z. 6, s. 2728.
16 Przyk³ady wyroków dotycz¹cych poszczególnych zasad znajduj¹ siê w podrozdziale
3.6. niniejszej pracy.
17 Przyk³ady wyroków dotycz¹cych poszczególnych zasad, praw i wolnoci znajduj¹ siê
w podrozdziale 4.6. niniejszej pracy.
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Rozdział VI

Funkcja sygnalizacyjna (inspiracyjna)
Realizacja funkcji sygnalizacyjnej polega na informowaniu organów stanowi¹cych prawo o spostrze¿onych przez Trybuna³ Konstytucyjny wszelkiego rodzaju dysfunkcjonalnych zjawiskach w systemie prawa i o potrzebie podjêcia dzia³añ prawodawczych celem ich usuniêcia. Cechuje siê ona
tym, i¿ w wiêkszoci przypadków ma charakter niewi¹¿¹cy i w sytuacji
zaniechania podjêcia dzia³añ naprawczych nie nast¹pi ¿adna sankcja.
Przepisy prawne, które umo¿liwiaj¹ s¹dowi konstytucyjnemu podjêcie czynnoci sygnalizacyjnych, maj¹ charakter tzw. leges imperfectae. Funkcja ta
uzupe³nia funkcjê ochronn¹ i stanowi efekt dzia³alnoci kontrolnej Trybuna³u w szerokim tego s³owa znaczeniu1. Polega na zawiadamianiu organów prawodawczych o zaistnia³ych w systemie nieprawid³owociach,
a jej zasadniczym celem jest wyeliminowanie patologii z porz¹dku prawnego, co mo¿e nast¹piæ tylko w drodze prawotwórczych decyzji w³aciwych
organów pañstwa.
Zakres dzia³alnoci s¹du konstytucyjnego w przedmiocie realizacji
funkcji sygnalizacyjnej jest szerszy, ni¿ ma to miejsce w przypadku funkcji ochronnej. Zezwala na takie twierdzenie wyk³adnia art. 4 ustawy
o TK z 1997. O ile w art. 2 wskazanego aktu prawnego wystêpuje okrelenie poszczególnych róde³ prawa bêd¹cych b¹d podstaw¹, b¹d przedmiotem kontroli, o tyle art. 4 pos³uguje siê bardzo pojemnym pojêciem
prawo. Równie otwart¹ formu³ê przyjêto w okreleniu podmiotów, do
których sygnalizacja mo¿e byæ kierowana, albowiem Trybuna³ przedstawia uwagi o stwierdzonych lukach i uchybieniach organom stanowi¹cym
prawo.
Ochronna dzia³alnoæ TK polega przede wszystkim na likwidacji kolizji norm, ewentualnie zapobiega powstawaniu luk w hierarchicznej struk1 O uzupe³niaj¹cej roli funkcji sygnalizacyjnej w stosunku do funkcji ochronnej patrz:
J. Repel, Funkcja sygnalizacyjna Trybuna³u Konstytucyjnego, Nowe Prawo 1989, nr 1, s. 3;
B. Szmulik, S¹downictwo konstytucyjne. Ochrona konstytucyjnoci prawa w Polsce, Lublin
2001, s. 113; A. Szmyt, W³aciwoæ Trybuna³u Konstytucyjnego, Nowe Prawo 1986, nr 2,
s. 16 i n.
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turze systemu prawa. Funkcja sygnalizacyjna urzeczywistniana jest natomiast poprzez zawiadamianie organów prawodawczych o wyst¹pieniu
w systemie wszelkiego rodzaju luk, kolizji i innych uchybieñ. Pojêcie luki
nie budzi w¹tpliwoci, natomiast je¿eli chodzi o kolizje, to Trybuna³ informuje prawodawcê zarówno o kolizjach wystêpuj¹cych w p³aszczynie pionowej, jak i poziomej systemu prawa. S¹d konstytucyjny nie posiada kompetencji do badania kolizji norm, które zajmuj¹ identyczn¹ pozycjê
w hierarchii róde³ prawa2. W przypadku zaistnienia takiej sprzecznoci
jedyn¹ drog¹ usuniêcia patologii jest podjêcie odpowiednich dzia³añ prawodawczych. Trybuna³ zawiadamia te¿ o zaistnieniu kolizji w hierarchii
róde³ prawa, je¿eli sprzecznoæ ta pozostaje poza zakresem kontroli, albowiem TK nie mo¿e samodzielnie badaæ konstytucyjnoci aktów prawnych bez wniosku w³aciwego podmiotu3. Pojêcie uchybienia jest bardzo
szerokie i obejmuje swoim zakresem luki, kolizje oraz inne dysfunkcjonalne zjawiska wystêpuj¹ce w porz¹dku prawnym. Uchybienie mo¿e polegaæ
na stwierdzeniu: niedochowania przez organ prawodawczy procedury legislacyjnej, braku podstawy do wydania aktu prawnego, przekroczenia
granic upowa¿nienia do jego wydania, naruszenia zasad techniki prawodawczej. S¹d konstytucyjny mo¿e równie¿ sygnalizowaæ o zaniechaniach
prawodawczych.
Korzystanie z kompetencji s³u¿¹cych realizacji funkcji sygnalizacyjnej nie jest ograniczone ¿adnymi przes³ankami formalnymi. Wystarczy,
by Trybuna³ uzna³, i¿ w systemie prawa ma miejsce zjawisko o charakterze dysfunkcjonalnym i jego usuniêcie jest niezbêdne dla zapewnienia spójnoci systemu prawnego RP, aby podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu poinformowanie o tym problemie organu, który ustanowi³ akt prawny dotkniêty
wadami. To jedna z bardzo niewielu kompetencji TK, do wykonania której
s¹d konstytucyjny nie potrzebuje wniosku ¿adnego innego podmiotu. Jest
to jego samodzielne uprawnienie, a pos³u¿enie siê nim zale¿y wy³¹cznie
od uznania Trybuna³u.
Podsumowuj¹c, sygnalizacja to odrêbna, a jednoczenie uzupe³niaj¹ca forma kontroli konstytucyjnoci prawa w sytuacjach, gdy w³aciwoæ
TK do orzekania jest z ró¿nych wzglêdów wy³¹czona, b¹d te¿ wtedy, gdy
2

Trybuna³ w wielu swoich orzeczeniach wskazywa³, i¿ nie posiada kompetencji do
kontrolowania norm o tej samej mocy prawnej. Por. orzeczenia TK z: 11 lutego 1992 (sygn.
akt K 14/91), 18 stycznia 1994 (sygn. akt K 9/93), 4 padziernika 1995 (sygn. akt K 8/95),
25 listopada 1996 (sygn. akt K 12/96), 23 wrzenia 1997 (sygn. akt K 25/96), 4 maja 1998
(sygn. akt K 38/97), 8 wrzenia 2002 (sygn. akt K 36/00).
3 Szerzej na ten temat: M. Stêbelski, Wniosek organu stanowi¹cego jednostki samorz¹du terytorialnego do Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy 2014, nr 2(121), s. 21.
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uchybienie w prawie nie polega na sprzecznoci hierarchicznej lub ma
charakter wady formalnej opartej na innym kryterium ni¿ sprzecznoæ
pomiêdzy normami prawa4. Dzia³alnoæ sygnalizacyjna Trybuna³u ma s³u¿yæ kszta³towaniu optymalnego stanu systemu prawnego z punktu widzenia jednostki i pañstwa, uwzglêdniaj¹cego wartoci i zasady niezbêdne do
funkcjonowania demokratycznego pañstwa prawa. Sygnalizacja nie mo¿e
byæ jednak postrzegana jako ingerencja we w³aciwoæ w³adzy ustawodawczej, a w szczególnoci nie stanowi wi¹¿¹cej inicjatywy w przedmiocie
zmiany aktu prawnego. Nie jest kompetencj¹ Trybuna³u ani tworzenie,
ani proponowanie nowych treci normatywnych, bo to znajduje siê wy³¹cznie w gestii organów, które tworz¹ prawo5.

1. Wyroki z klauzulą odraczającą
Zgodnie z za³o¿eniem historycznego prawodawcy odroczenie w orzeczeniu
utraty mocy aktu prawnego ma na celu pozostawienie organom stanowi¹cym prawo czasu na przygotowanie i ustanowienie aktu normatywnego,
który zast¹pi niekonstytucyjne rozwi¹zania. W wiêkszoci przypadków
praktyka judykacyjna TK pokrywa siê z wol¹ ustrojodawcy i s¹d konstytucyjny odracza utratê mocy przepisu, gdy uwa¿a, i¿ jego natychmiastowa
derogacja by³aby szkodliwa i nale¿y podj¹æ zabiegi legislacyjne celem usuniêcia kolizji z systemu6.
Orzeczenia tego typu w pierwszej kolejnoci s¹ informacj¹, i¿ w systemie prawa znajduje siê dysfunkcjonalne zjawisko, które powinno byæ usuniête w drodze nowelizacji (zmiany) wadliwego przepisu, a nie jego prostej
derogacji. Nadanie wyrokowi takiej klauzuli jest bardzo wyranym sygna³em dla prawodawcy, i¿ nied³ugo wadliwa norma przestanie obowi¹zywaæ
i konieczne jest ustanowienie w jej miejsce nowej. Ma to nie dopuciæ do
tego, by w systemie prawnym powsta³a luka. Je¿eli niekonstytucyjny przepis zostanie poprawiony przez w³aciwy organ prawodawczy, wówczas
4

Por. A. Paprocka, M. Zió³kowski, Zaniechanie prawodawcze jako potencjalny przedmiot kontroli Trybuna³u Konstytucyjnego w wietle zasady nadrzêdnoci Konstytucji oraz
dowiadczeñ trybuna³ów miêdzynarodowych, [w:] Ksiêga XXV-lecia Trybuna³u Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadañ Trybuna³u Konstytucyjnego  za³o¿enia a ich praktyczna realizacja, pod red. K. Budzi³o, Warszawa 2010, s. 281; J. Repel, dz. cyt., s. 8.
5 Por. Wyst¹pienie Prezesa TK prof. M. Safjana na Zgromadzeniu Ogólnym Sêdziów
TK w dniu 22 marca 2000, Studia i Materia³y, t. XI , Warszawa 2000, s. 32.
6 Por. np. pkt 7 uzasadnienia wyroku z 19 maja 1998 (sygn. akt U 5/97), pkt 6 uzasadnienia wyroku z 25 maja 1998 (sygn. akt U 19/97), pkt 6 uzasadnienia wyroku z 10 maja
2000 (sygn. akt K 21/99), pkt 5.8 uzasadnienia wyroku z 25 kwietnia 2005 (sygn. akt P 1/05).
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wyrok TK nie wywo³a derogacyjnych skutków7. W sytuacji, gdy prawodawca dokona odpowiednich korekt wadliwego przepisu, orzeczenie TK
w stosunku do systemu prawa ma charakter deklaratoryjny, albowiem
w bezporedniej jego konsekwencji nie nast¹pi¹ ¿adne zmiany w porz¹dku prawnym. Zmiany bêd¹ efektem decyzji prawodawczej podjêtej przez
podmiot w³adzy pañstwowej. Mo¿na tutaj ewentualnie mówiæ o konstytutywnoci warunkowej wyroków TK z klauzul¹ odraczaj¹c¹, która bêdzie
zale¿a³a od tego, czy prawodawca zmieni wadliwy akt prawny do chwili
utraty przez niego mocy. Dopiero wówczas, gdy zaniecha on podjêcia dzia³añ sanacyjnych, rozstrzygniêcie s¹du konstytucyjnego wywo³a swoje derogacyjne skutki i bêdzie mia³o charakter w pe³ni konstytutywny. Wyroki
z klauzul¹ odraczaj¹c¹ zachowaj¹ swój konstytutywny charakter w zakresie art. 190 ust. 4 Konstytucji, gdy¿ niezale¿nie od dzia³ania b¹d zaniechania prawodawcy stanowi¹ podstawê wznowienia postêpowania w sprawach rozstrzygniêtych w oparciu o wadliwy przepis8.
Organy pañstwa czerpi¹ wiedzê o istnieniu wadliwych przepisów
z orzeczeñ TK. To one staj¹ siê bezporednim bodcem do podjêcia dzia³añ
prawotwórczych. Trybuna³ w swojej judykaturze wskazuje, ¿e wyrok o niekonstytucyjnoci przepisu z odsuniêciem w czasie utraty jego mocy generuje po stronie organów stanowi¹cych prawo obowi¹zek podjêcia odpowiednich dzia³añ prawodawczych9. Pogl¹d ten akceptowany jest w nauce
prawa konstytucyjnego10. Termin odroczenia ustalony w sentencji stanowi maksymaln¹ granicê czasow¹ wprowadzenia w ¿ycie nowej regulacji.
Bezskuteczny jego up³yw powoduje naruszenie konstytucyjnych obowi¹z7 Orzeczenie odraczaj¹ce termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej nie ma charakteru bezporednio kasatoryjnego (derogacyjnego), albowiem nie eliminuje z systemu prawa niekonstytucyjnych (nielegalnych) przepisów z dniem og³oszenia wyroku. Nastêpstwem tego rodzaju orzeczenia jest koniecznoæ uruchomienia ci¹gu czynnoci, które docelowo zmierzaæ
powinny do zmiany wadliwych przepisów przed up³ywem terminu okrelonego przez Trybuna³. Zmiana ta winna zatem byæ porednim skutkiem orzeczenia Trybuna³u, który sam nie
jest w³adny kszta³towaæ nowego brzmienia przepisów  pkt 5.3 uzasadnienia wyroku TK
z 27 kwietnia 2005 (sygn. akt P 1/05).
8 Inaczej m.in. M. Safjan, Zasiêg czasowy obowi¹zywania orzeczeñ, Rzeczpospolita
z 28 stycznia 2002 i A. Zoll, Skutecznoæ orzeczeñ polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:]
Ius et lex. Ksiêga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, pod red. A. Dêbiñskiego i in., Lublin 2002, s. 255. W opinii tych dwóch znakomitych profesorów wyroki
z klauzul¹ odraczaj¹c¹ nie mog¹ stanowiæ podstawy wznowienia postêpowania. W zwi¹zku
z powy¿szym w tej materii równie¿ nie posiadaj¹ charakteru konstytutywnego, albowiem
nie powoduj¹ one ¿adnej zmiany w zakresie praw i obowi¹zków adresatów prawa.
9 Por. uzasadnienie wyroku TK z 2 lipca 2003 (sygn. akt K 25/01).
10 Por. np. Z. Czeszejko-Sochacki, Orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego: pojêcie, klasyfikacji i skutki prawne, Pañstwo i Prawo 2000, z. 12, s. 16; M. Florczak-W¹tor, Rodzaje
orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego i ich skutki, Poznañ 2006, s. 158.
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ków organów odpowiedzialnych za stanowienie prawa11. Zaniechanie
w tym przedmiocie nie wywo³a jednak ¿adnych sankcji w stosunku do
w³aciwego organu. Przepisy uznane za niezgodne z Konstytucj¹, stosownie do treci art. 190 ust. 3 Konstytucji, utrac¹ moc wraz z up³ywem terminu wskazanego w sentencji wyroku TK.
Ustrojodawca zdecydowa³ siê na stworzenie mo¿liwoci czasowego
utrzymania wadliwego przepisu w systemie  co jest równoznaczne ze
zgod¹ na to, by Konstytucja w tym okresie by³a naruszana  w celu umo¿liwienia prawodawcy dokonania odpowiednich korekt. Prawodawca konstytucyjny wyszed³ bowiem z za³o¿enia, ¿e w pewnych sytuacjach znacznie bardziej korzystne bêdzie czasowe pozostawienie w porz¹dku prawnym
wadliwego aktu ni¿ natychmiastowa jego derogacja. Sprawne dzia³anie
organów stanowi¹cych prawo daje szansê na szybk¹ likwidacjê kolizji oraz
zapobiegniêcie powstaniu luki w prawie, jednak¿e niezbêdne jest niezw³oczne podjêcie odpowiednich kroków natychmiast po og³oszeniu orzeczenia.
Dla funkcjonowania tej instytucji wa¿ne jest, aby ustawodawca  maj¹c
wiadomoæ utraty mocy w okrelonym terminie  podj¹³ interwencjê ustawodawcz¹, a w ka¿dym razie oceni³, czy brak tego przepisu mo¿e naruszyæ
nie tylko spójnoæ systemu prawnego, ale tak¿e skomplikowaæ jego stosowanie12. Niestety rzeczywistoæ ukazuje ca³kowicie inn¹ praktykê organów prawotwórczych, o czym w dalszej czêci niniejszego rozdzia³u.
S¹d konstytucyjny w wyrokach z klauzul¹ odraczaj¹ca sygnalizuje
potrzebê zmian aktów normatywnych o ró¿nej mocy prawnej. W wiêkszoci przypadków orzeczenia te informuj¹ o koniecznoci zmiany ustaw13
oraz rozporz¹dzeñ14. W dwóch przypadkach tego typu rozstrzygniêcie dotyczy³o dekretu, a w dwóch  zarz¹dzeñ15. W wyroku z 27 kwietnia 2005 r.16
Trybuna³ wskaza³, i¿ po¿¹dana by³aby zmiana ustawy zasadniczej w zakresie zakazu ekstradycji obywatela RP (art. 55 Konstytucji) i odroczy³ na
18 miesiêcy utratê mocy przez art. 607t § 1 k.p.k., który zezwala³ na przekazanie obywatela polskiego do pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej. Wskazany przepis implementowa³ do porz¹dku prawnego RP tzw.
11

Por. uzasadnianie wyroku z 12 stycznia 2000 (sygn. akt P 11/98).
Z. Czeszejko-Sochacki, Wznowienie postêpowania jako skutek poredni orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 2000, z. 2, s. 26.
13 W latach 19982012 w 101 przypadkach wyroki z odroczon¹ moc¹ dotyczy³y ustaw.
14 W latach 19982012 w 30 przypadkach wyroki z odroczon¹ moc¹ dotyczy³y rozporz¹dzeñ.
15 Dekretów dotyczy³y wyroki z 3 lipca 2001 (sygn. akt K 3/01) i 22 marca 2011 (sygn.
akt SK 13/08), natomiast zarz¹dzeñ wyroki z 8 padziernika 2002 (sygn. akt K 36/00)
i 12 grudnia 2005 (sygn. akt K 32/04).
16 Sygn. akt P 1/05.
12
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europejski nakaz aresztowania (ENA)17. W uzasadnieniu s¹d konstytucyjny wskaza³, i¿ zakwestionowany przepis, mimo jego niezgodnoci z ustaw¹ zasadnicz¹, realizuje zobowi¹zania Polski dotycz¹ce wprowadzenia
w ¿ycie ENA i w zwi¹zku z tym uzasadnione jest podjêcie przez polskiego
prawodawcê odpowiednich kroków zmierzaj¹cych do usuniêcia kolizji
w p³aszczynie art. 55 Konstytucji a ENA18. W dniu 12 maja 2006 r. Prezydent z³o¿y³ do Sejmu projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP, w uzasadnieniu którego powo³a³ siê na przytoczony wy¿ej wyrok TK i jego inspiracyjny charakter19. Dnia 8 wrzenia 2006 r. Sejm uchwali³ zmianê
art. 55 Konstytucji20. Wesz³a ona w ¿ycie 7 listopada 2006 r.

2. Pozostałe rodzaje wyroków
2.1. Wyroki prewencyjne
Wyroki prewencyjne s¹ bardzo szczególnym rodzajem orzeczeñ Trybuna³u. Ich specyfika polega na tym, ¿e wywo³uj¹ odmienne skutki zarówno
w wariancie afirmatywnym, jak i negatoryjnym oraz na tym, ¿e procedura
badania konstytucyjnoci ustaw w trybie art. 122 Konstytucji jest swoist¹
kontynuacj¹ cie¿ki legislacyjnej.
Po zakoñczeniu postêpowania prawodawczego w Sejmie i Senacie ustawa przedk³adana jest Prezydentowi do podpisu. G³owa pañstwa ma
21 dni (w przypadku ustawy bud¿etowej i wydawanej w trybie pilnym  7)
na podpisanie i zarz¹dzenie jej publikacji w Dzienniku Ustaw. W tym terminie mo¿e te¿ skierowaæ ustawê do Trybuna³u w celu zbadania jej konstytucyjnoci. Wyst¹pienie Prezydenta RP z wnioskiem w sprawie zgodnoci ustawy z Konstytucj¹ wstrzymuje bieg terminu do podpisania ustawy
(art. 122 ust. 6 Konstytucji). Wyrok stwierdzaj¹cy zgodnoæ ustawy z Konstytucj¹, wydany w trybie kontroli uprzedniej, zobowi¹zuje g³owê pañstwa do podpisania ustawy i zarz¹dzenia jej og³oszenia w Dzienniku Ustaw
RP (art. 122 ust. 3). Prezydent jest zobowi¹zany uczyniæ to w czasie, jaki
pozosta³ do koñca up³ywu 21-dniowego (7-dniowego dla ustawy bud¿eto17

Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 (2002/584/WsiSW)
w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedur przekazywania osób pomiêdzy
pañstwami cz³onkowskimi.
18 Szerzej na ten temat patrz: Nowelizacja art. 55 Konstytucji przez Sejm V Kadencji,
Druki Sejmowe: 580, 876, Warszawa 2006.
19 Treæ projektu wraz z uzasadnieniem patrz: Druk Sejmowy nr 580, [online] <http://
sejm.gov.pl/>.
20 Dz. U. nr 200, poz. 1471.
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wej i wydawanej w trybie pilnym) terminu. Tego typu rozstrzygniêcie nie
wywo³uje bezporednich skutków ani w systemie prawa, ani w prawach
i obowi¹zkach jednostki, rodzi natomiast obowi¹zki po stronie g³owy pañstwa. Brak ich realizacji mo¿e skutkowaæ poci¹gniêciem Prezydenta do
odpowiedzialnoci konstytucyjnej przed Trybuna³em Stanu. Konstatuj¹c,
wykonanie obowi¹zków wynikaj¹cych z afirmatywnego wyroku prewencyjnego zabezpieczone jest sankcj¹. W tym przypadku mamy do czynienia
z kwalifikowan¹ odmian¹ funkcji sygnalizacyjnej  funkcj¹ inspiracyjn¹
TK, albowiem obowi¹zek podjêcia przez organ pañstwa okrelonych dzia³añ, który wynika z wyroku TK, poparty jest przymusem pañstwowym.
Prewencyjne wyroki negatoryjne nie wywo³uj¹ bezporednich skutków w porz¹dku prawnym i statusie jednostki. Daj¹ natomiast asumpt do
podjêcia okrelonych dzia³añ przez organy pañstwa b¹d wprowadzaj¹
zakaz podpisania i zarz¹dzenia og³oszenia ustawy przez Prezydenta. Takie
ograniczenia maj¹ miejsce w przypadku, gdy Trybuna³ stwierdzi, i¿ ca³a
ustawa jest wadliwa b¹d jej niektóre przepisy s¹ niezgodne z Konstytucj¹,
ale pozostaj¹ w nierozerwalnym zwi¹zku z ca³oci¹ kontrolowanego aktu.
Prezydent RP odmawia wówczas podpisania i og³oszenia ustawy, skutkiem czego nie wchodzi ona w ¿ycie i nie staje siê elementem porz¹dku
prawnego. Podsumowuj¹c, wyrok negatoryjny wydany w trybie kontroli
uprzedniej zawiera zakaz podpisania ustawy skierowany do g³owy pañstwa.
Wyrok stwierdzaj¹cy, i¿ tylko czêæ przepisów jest wadliwa i nie pozostaj¹ one w nierozerwalnym zwi¹zku z ca³oci¹ ustawy, równie¿ ma charakter inspiracyjny. Zobowi¹zuje bowiem g³owê pañstwa do podjêcia okrelonych czynnoci po zasiêgniêciu obligatoryjnej opinii Marsza³ka Sejmu.
Prezydent mo¿e podpisaæ ustawê z pominiêciem wadliwych przepisów b¹d
skierowaæ j¹ do Sejmu w celu usuniêcia niezgodnoci (art. 122 ust. 4 in
fine). G³owa pañstwa jest zobowi¹zana do podjêcia której z alternatywnych cie¿ek, Marsza³ek Sejmu  do wydania opinii, za Sejm w przypadku skierowania do niego ustawy  do usuniêcia niezgodnoci. Zaniechanie
Prezydenta b¹d Marsza³ka Sejmu wykonania którego ze wskazanych
obowi¹zków stanowi delikt konstytucyjny.
We wszystkich przypadkach wyroki prewencyjne zobowi¹zuj¹ organy
pañstwa (ewentualnie zakazuj¹) do podjêcia okrelonych dzia³añ i nie
wywo³uj¹ bezporednich skutków w systemie prawa i statusie jednostki.
W pewnym uproszczeniu mo¿na przyj¹æ, i¿ s¹ one skierowane g³ównie do
tych organów. Realizuj¹ wiêc funkcjê sygnalizacyjn¹ (inspiracyjn¹) w zakresie, w jakim sprzyjaj¹ prokonstytucyjnemu ukierunkowaniu systemu
i zobowi¹zuj¹ organy pañstwa do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do tworzenia prawa zgodnego z Konstytucj¹.
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2.2. Wyroki interpretacyjne oraz zakresowe
Przyjêcie w sentencji okrelonego rozumienia kontrolowanego przepisu,
aby by³ on stosowany zgodnie z Konstytucj¹, ma na celu przed³o¿enie prawodawcy informacji o potrzebie rozwa¿enia zmiany przepisu objêtego orzeczeniem. Identycznie rzecz siê ma w przypadku wyroków zakresowych.
Stanowi¹ one sygna³, i¿ dany akt prawny jest w okrelonym czasowo, przedmiotowo lub podmiotowo zakresie niezgodny z ustaw¹ zasadnicz¹. Trybuna³ ingeruje wówczas w treæ normy wnikaj¹cej z przepisu, chocia¿ nie
dokonuje ¿adnej zmiany w jego jêzykowym brzemieniu. Prawodawca powinien rozwa¿yæ, czy nie nale¿a³oby dokonaæ odpowiedniej korekty przepisów w celu usuniêcia stanu niepewnoci co do treci regulacji objêtych
wyrokiem  s³u¿y³oby to realizacji zasady okrelonoci przepisów prawa21.
Potrzebna jest wówczas ingerencja prawodawcy, która usunê³aby powsta³¹ wskutek orzeczenia TK rozbie¿noæ pomiêdzy formalnym brzmieniem
przepisu a jego rozumieniem okrelonym w wyroku interpretacyjnym b¹d
zakresowym22.

2.3. Wyroki zakresowe dotyczące pominięcia prawodawczego
Trybuna³ Konstytucyjny nie posiada uprawnieñ do stwierdzenia niezgodnoci z ustaw¹ zasadnicz¹ luk w prawie (pominiêæ prawodawczych). Organ ten uzna³, i¿ wadliwoæ polegaj¹ca na istnieniu luki w prawie nie da
siê usun¹æ przez ewentualn¹ eliminacjê z obrotu prawnego zaskar¿onego
aktu prawnego23. Trybuna³ nie ma bowiem kompetencji do orzekania
o zaniechaniach prawodawczych, choæby obowi¹zek wydania aktu wynika³ z norm konstytucyjnych24. Jako ¿e nie jest pozytywnym prawodawc¹, nie mo¿e wkraczaæ w kompetencje organów stanowi¹cych prawo, gdy¿
21 Por. Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa
TK za rok 2004, s. 50 i 62, [online] <www.trybunal.gov.pl>.
22 Por. np. wyrok TK z 23 wrzenia 2003 (sygn. akt K 20/02).
23 Por. uzasadnienie wyroku z 2 lipca 2002 (sygn. akt U 7/01), patrz równie¿ orzeczenie z 3 grudnia 1996 (sygn. akt K 25/05) oraz wyroki z: 6 maja 1998 (sygn. akt K 37/97),
26 padziernika 1999 (sygn. akt K 12/99), 19 listopada 2001 (sygn. akt K 3/00). Skutkiem
pe³nej aprobaty dla tego rozwi¹zania TK odrzuca wnioski i skargi o przeprowadzenie kontroli w przedmiocie stwierdzenia niekonstytucyjnoci braku regulacji. Por. np. postanowienia TK z: 14 wrzenia 1999 (sygn. akt Ts 80/99), 22 wrzenia 1999 (sygn. akt Ts 122/99),
26 padziernika 1999 (sygn. akt Ts 126/99), 13 marca 2000 (sygn. akt Ts 148/99), 8 czerwca
2000 (sygn. akt Ts 182/99), 25 wrzenia 2000 (sygn. akt Ts 100/00). W 2005 r. Trybuna³
wyda³ 8 wyroków w których uzna³, i¿ pominiêcie prawodawcze jest niezgodne z Konstytucj¹
(por. Informacja o istotnych problemach [...] za rok 2005, s. 13).
24 Por. Informacja o istotnych problemach [...] za rok 2005, s. 12.
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skutkowa³oby to naruszeniem zasady podzia³u w³adzy. Zakaz orzekania
o niekonstytucyjnoci luk w prawie to równie¿ przejaw realizacji zasady
powci¹gliwoci sêdziowskiej.
Trybuna³, przyjmuj¹c jako regu³ê zakaz orzekania co do pominiêæ prawodawczych, uzna³, i¿ posiada kompetencje do badania, czy w przepisach
nie brakuje unormowañ, bez których ze wzglêdu na naturê objêtej aktem
regulacji mog¹ one budziæ w¹tpliwoci co do zgodnoci z ustaw¹ zasadnicz¹. Zarzut niekonstytucyjnoci mo¿e wiêc dotyczyæ zarówno tego, co ustawodawca w danym akcie unormowa³, jak i tego, co w akcie tym pomin¹³,
choæ postêpuj¹c zgodnie z Konstytucj¹ powinien by³ unormowaæ25. Kanwê tego typu orzeczeñ stanowi¹ z regu³y art. 32 i art. 2 ustawy zasadniczej, konstytuuj¹ce zasady równoci i sprawiedliwoci spo³ecznej26, oraz
art. 45 ustanawiaj¹cy prawo do s¹du27. W doktrynie wskazuje siê dwa rodzaje konsekwencji wyroków stwierdzaj¹cych niekonstytucyjnoæ pominiêcia prawodawczego: rozporz¹dzaj¹ce  rozszerzaj¹ce zakres stosowania przepisu na sfery pominiête28 oraz sygnalizacyjne (inspiracyjne)  nak³adaj¹ce
na ustawodawcê obowi¹zek wydania brakuj¹cej regulacji prawnej.
Trybuna³ podkrela, ¿e skutkiem stwierdzenia niekonstytucyjnoci
pominiêcia nie bêdzie derogacja wadliwego przepisu, lecz koniecznoæ jego
nowelizacji i uzupe³nienia29. Pozostaje on zatem w systemie prawa do
czasu zmiany przez prawodawcê. W powa¿nym stopniu ogranicza to realizacjê funkcji ochronnej, albowiem wadliwy akt nie przestaje byæ elementem porz¹dku prawnego i wci¹¿ wywo³uje swoje dysfunkcjonalne skutki.
25 Zob. uzasadnienie wyroku TK z 3 grudnia 1996 (sygn. akt K. 25/95). Powy¿szy pogl¹d zosta³ potwierdzony i uzasadniony w postanowieniu TK z 11 padziernika 2004 (sygn.
akt SK 42/03), a tak¿e w póniejszej judykaturze s¹du konstytucyjnego.
26 Por. np. wyroki z: 6 maja 1998 (sygn. akt K 37/97), 30 maja 2000 (sygn. akt K 37/98),
24 padziernika 2000 (sygn. akt SK 7/00), 24 padziernika 2001 (sygn. akt SK 22/01),
24 kwietnia 2002 (sygn. akt P 5/01), 5 marca 2003 (sygn. akt K 7/01), 4 maja 2004 (sygn. akt
K 8/03).
27 Por. np. wyroki z: 18 maja 2004 (sygn. akt SK 38/03), 31 stycznia 2005 (sygn. akt
SK 27/03), 14 marca 2005 (sygn. akt K 35/04).
28 Skutki rozporz¹dzaj¹ce wyroków dotycz¹cych pominiêcia ustawodawczego zosta³y
omówione w rozdziale VII dzia³ 2.1.4 niniejszej pracy.
29 Ta konsekwencja jest wskazana praktycznie we wszystkich uzasadnieniach tego
typu orzeczeñ i czêsto przytaczana w doktrynie  por. Z. Czeszejko-Sochacki, Orzeczenia
Trybuna³u..., s. 3233; M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 153 i n.; A. M¹czyñski,
Orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XX-lecia orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, pod red. M. Zubika, Warszawa 2006, s. 122; P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji
RP w wietle zasady jej nadrzêdnoci (wybrane problemy), Kraków 2003, s. 238 i n; A. Zoll,
Skutecznoæ orzeczeñ polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ius et lex. Ksiêga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, pod red. A. Dêbiñskiego i in., Lublin 2002,
s. 246247.
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Sygnalizacyjny charakter wyroków zakresowych, stwierdzaj¹cych niekonstytucyjnoæ pominiêcia prawodawczego, nie budzi w¹tpliwoci. Stanowi¹ one bardzo stanowczy sygna³ dla prawodawcy, i¿ kontrolowany przepis jest wadliwy, narusza Konstytucjê i godzi w status jednostki. Natomiast
ich skutecznoæ jest stosunkowo niewielka i ca³kowicie uzale¿niona od
prawodawcy (ewentualnie od organów stosuj¹cych prawo). Ustawodawca
decyduje, czy faktycznie istnieje potrzeba dokonania korekty i za zaniechanie w tym przedmiocie nie grozi mu ¿adna sankcja30. W zwi¹zku
z powy¿szym nie mo¿na tutaj mówiæ o urzeczywistnianiu funkcji inspiracyjnej, a jedynie o realizacji funkcji sygnalizacyjnej. Brak dzia³añ prawodawczych zmierzaj¹cych do zmiany wadliwego przepisu skutkuje tym, i¿
w systemie prawnym wci¹¿ bêdzie istnia³a dysfunkcjonalna regulacja
wywo³uj¹ca swoje niekonstytucyjne skutki. W pewnym sensie Trybuna³
sam uzale¿ni³ skutecznoæ swoich orzeczeñ od politycznej decyzji prawodawcy. Organy tworz¹ce prawo w bardzo wielu przypadkach ignoruj¹ tego
typu rozstrzygniêcia, co powoduje, ¿e w porz¹dku prawnym pozostaj¹ niekonstytucyjne przepisy31. W bardzo powa¿ny sposób utrudnia to ich stosowanie. Organy stosuj¹ce prawo nie wiedz¹, czy maj¹ stosowaæ przepis
w jego jêzykowym brzmieniu, tj. ignorowaæ orzeczenie TK i opieraæ siê na
niekonstytucyjnej wyk³adni, czy te¿  w wietle braku dzia³añ prawodawczych  opieraæ siê na wyroku TK i stosowaæ przepis w jego zgodnym
z Konstytucj¹ zakresie32.
Trudno nie dopatrzyæ siê tutaj analogii do okresu, kiedy Sejm móg³
odrzucaæ orzeczenia negatoryjne s¹du konstytucyjnego. Taka sytuacja by³a
krytykowana zarówno w doktrynie, jak i judykaturze. Skutecznoæ wyroków stwierdzaj¹cych niekonstytucyjnoæ pominiêcia prawodawczego zale¿y od woli i aktywnoci prawodawcy, który poprzez swoje dzia³ania b¹d
zaniechania zdecyduje o konsekwencjach prawnych tego typu rozstrzygniêæ TK.
Funkcja sygnalizacyjna wyroków dotycz¹cych pominiêcia zostaje
wydatnie wzmocniona w sytuacji, gdy Trybuna³ wyposa¿a swoje rozstrzy30 Orzeczenie TK w takim przypadku ma tylko znaczenie polityczne (za: A Zoll,
Skutecznoæ orzeczeñ polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XXV-lecia...,
s. 62.
31 Trybuna³ w Informacjach o istotnych problemach... za ubieg³e lata regularnie przedstawia wykaz niewykonanych przez prawodawcê wyroków.
32 Praktyka organów stosuj¹cych prawo jest taka, i¿ w sytuacji zaniechania przez prawodawcê dokonania korekty przepisu ignoruj¹ one wyroki TK, które stwierdzaj¹ niekonstytucyjnoæ pominiêcia prawodawczego Por. np. postanowienie S¹du Rejonowego w Olsztynie
z 15 grudnia 2006 (sygn. akt X C 552/06) oraz postanowienie S¹du Okrêgowego w Olsztynie
z 24 stycznia 2007 (sygn. akt IX Cz 38/07).
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gniêcie w klauzulê odraczaj¹c¹ utratê mocy przez wadliwy przepis33. Przyk³adowo, w wyroku z 23 padziernika 2007 r.34 Trybuna³ odroczy³ utratê
mocy prawnej przez art. 29 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych35. Dodanie klauzuli opóniaj¹cej definitywnie przes¹dza o tym, ¿e skontrolowany przepis przestanie obowi¹zywaæ po up³ywie wskazanego w rozstrzygniêciu terminu, jako ¿e wyroki
dotycz¹ce pominiêcia nie prowadz¹ do uchylenia wadliwego aktu normatywnego36. Brak dzia³añ prawodawczych zmierzaj¹cych do wykonania
wyroku TK w takich przypadkach skutkowa³ tym, i¿ orzeczenia s¹du konstytucyjnego w rzeczywistoci nie wywo³ywa³y ¿adnych skutków prawnych. Klauzula odraczaj¹ca stanowi swoist¹ sankcjê bezczynnoci prawodawcy, w du¿ej mierze uniezale¿nia skutki wyroku od jego dzia³añ,
w szczególnoci jej konsekwencj¹ jest utrata mocy prawnej przez wadliwy
przepis. Przyk³adowo wy¿ej wskazany wyrok spowodowa³ bardzo szybk¹
reakcjê ustawodawcy, który ju¿ po 5 miesi¹cach uchwali³ zmianê ustawy
wykonuj¹c¹ rozstrzygniêcie TK37.
Wydawanie orzeczeñ stwierdzaj¹cych niekonstytucyjnoæ pominiêcia
prawodawczego, które dodatkowo nie s¹ wyposa¿one w klauzulê odraczaj¹c¹, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. S¹ one nieskutecznym rodkiem oddzia³ywania na prawodawcê, który czêsto je ignoruje. Brak dzia³añ naprawczych skutkuje tym, ¿e w obrocie prawnym pozostaje wadliwy
przepis, a dodatkowo wyrok TK nie zostaje wykonany. Zaopatrzenie wyroku w klauzulê opóniaj¹c¹ umo¿liwia czasowe pozostawienie wadliwego
przepisu w systemie i ma na celu zobligowanie prawodawcy do podjêcia
odpowiednich kroków. Zaniechanie w tym przedmiocie skutkuje derogacj¹ wadliwej normy z porz¹dku prawnego. Prawdopodobne38 powstanie
luki w wyniku derogacji wadliwej normy z systemu by³oby skutkiem bra33

Por. np. wyrok z 1 wrzenia 2006 (sygn. akt SK 14/05), a w szczególnoci z 23 padziernika 2007 (sygn. akt P 10/07).
34 Sygn. akt P 10/07.
35 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (Dz. U. 2004, nr 39, poz. 353 ze zm.).
36 Por. np. wyrok z 10 lipca 2000 (sygn. akt SK 12/99), który dotyczy³ art. 1 k.p.c.
37 Por. art. 1 ustawy z 28 marca 2008 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 67, poz. 411).
38 Prawdopodobne, lecz niekonieczne. Przyk³adowo: Trybuna³ wyrokiem z 23 kwietnia
2003 (sygn. akt K 18/02) uzna³, i¿ art. 84 k.r.o. jest niezgodny m.in. z art. 45 Konstytucji
w zakresie, w jakim wy³¹cza prawo mê¿czyzny bêd¹cego biologicznym ojcem dziecka do
dochodzenia ustalenia ojcostwa. Pos³u¿enie siê wyrokiem negatoryjnym z klauzul¹ odraczaj¹c¹ skutkowa³oby tym, i¿ po up³ywie wskazanego w orzeczeniu wyroku art. 84 k.r.o. przesta³by obowi¹zywaæ. W miejsce wadliwej regulacji wesz³yby procesowe zasady ogólne okrelone w k.p.c. i prawo do wniesienia pozwu o ustalenie ojcostwa przys³ugiwa³oby ka¿demu,
w tym równie¿ biologicznemu ojcu, w zwi¹zku z czym luka prawna by nie powsta³a.
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ku dzia³añ prawodawczych i ca³kowit¹ winê za zaistnia³y stan ponosi³by
organ zobowi¹zany do zmiany aktu. Ponadto wyroki z klauzul¹ odraczaj¹c¹ s¹ znacznie bardziej czytelne, ich stosowanie nie budzi tyle w¹tpliwoci
w doktrynie i orzecznictwie s¹dów. Stanowi¹ one znacznie bardziej skuteczny rodek oddzia³ywania na prawodawcê i prowadz¹ do likwidacji
patologii z porz¹dku prawnego.

3. Sygnalizacja w uzasadnieniach orzeczeń
Sygnalizowanie w uzasadnieniach rozstrzygniêæ o patologiach w systemie
prawa oraz o potencjalnych zagro¿eniach p³yn¹cych z tego faktu dla stosowania prawa jest czêstym zjawiskiem w judykaturze Trybuna³u. Ma to
zazwyczaj miejsce w sytuacjach, gdy s¹d konstytucyjny dopatrzy siê
jakiej nieprawid³owoci, która nie jest bezporednio zwi¹zana z rozpatrywan¹ spraw¹. Wówczas nie mo¿e on skorzystaæ z której z formu³ sentencji umo¿liwiaj¹cej poinformowanie o zaistnieniu zjawiska dysfunkcjonalnego i zobligowanie prawodawcy do podjêcia okrelonych dzia³añ
prawotwórczych. W przypadku, gdy Trybuna³ uzna, i¿ wada w systemie
nie jest na tyle istotna, by informowaæ o niej w sentencji wyroku lub wydawaæ w tym przedmiocie odrêbne postanowienie sygnalizacyjne, umieszcza
wzmiankê o spostrze¿onych nieprawid³owociach w uzasadnieniu swojego rozstrzygniêcia. Uwagi tego typu s¹ wtedy b¹d nawi¹zaniem do konsekwencji utraty przez niekonstytucyjny przepis jego mocy obowi¹zuj¹cej
i swego rodzaju apelem do ustawodawcy o podjêcie stosownych dzia³añ
legislacyjnych, b¹d te¿ kwesti¹ poruszan¹ niejako na marginesie rozpatrywanej sprawy zawis³ej przed Trybuna³em39.
Sygnalizacje umieszczone w uzasadnieniach orzeczeñ maj¹ charakter
niewi¹¿¹cy  stanowi¹ raczej informacjê dla prawodawcy, i¿ Trybuna³
w systemie odnalaz³ jak¹ nieprawid³owoæ b¹d ¿e mo¿e takowa powstaæ
wskutek wydania orzeczenia. Organy samodzielnie okrelaj¹, czy faktycznie w porz¹dku prawnym zaistnia³a nieprawid³owoæ, czy konieczne jest
jej usuniêcie i w jaki sposób nale¿y to uczyniæ. Zaniechanie podjêcia dzia³añ w tym zakresie nie wywo³a ¿adnych negatywnych konsekwencji prawnych. Przymiot powszechnej mocy obowi¹zuj¹cej orzeczeñ przypisany jest
tylko sentencji wyroku i nie rozci¹ga siê na uzasadnienia40. W konsekwencji motywy rozstrzygniêcia nie wi¹¿¹ podmiotów prawa, a tym bar39

M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 131.
Por. np. postanowienie TK z 21 marca 2000 (sygn. akt K 4/99) oraz wyrok TK z 26
marca 2006 (sygn. akt SK 2/01).
40
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dziej nie powoduj¹ powstania po ich stronie ¿adnych obowi¹zków. Potwierdzeniem powy¿szego jest fakt, i¿ publikacji w Dzienniku Ustaw RP (Monitorze Polskim) podlegaj¹ jedynie sentencje wyroków.
Sygnalizacja w uzasadnieniach mo¿e dotyczyæ praktycznie ka¿dego
problemu. Nie da siê te¿ wyró¿niæ szczególnego rodzaju wyroków, w których Trybuna³ najczêciej umieszcza informacje o potrzebie zmiany prawa, mog¹ to byæ wyroki afirmatywne41, negatoryjne42 lub zakresowe43.

4. Przedkładanie informacji o istotnych problemach
wynikających z działalności Trybunału
oraz postanowienia sygnalizacyjne
Artyku³ 4 ustawy o TK konstytuuje funkcjê sygnalizacyjn¹ w jej niewi¹¿¹cym aspekcie i stanowi podstawê sporz¹dzania informacji o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa s¹du konstytucyjnego, które s¹ przedk³adane izbom parlamentu (art. 4 ust. 1 ustawy o TK)44
oraz wydawania postanowieñ sygnalizacyjnych, w których Trybuna³ przedk³ada w³aciwym organom stanowi¹cym prawo uwagi o stwierdzonych
uchybieniach i lukach w prawie, a ich usuniêcie jest niezbêdne dla zapewnienia spójnoci systemu prawnego RP (art. 4 ust. 2 ustawy o TK). Przepis
ten w dalekiej analogii stanowi równie¿ podstawê do udzielania organom
prawodawczym tego typu informacji zamieszczonych w uzasadnieniach
wyroków. Artyku³ 4 ust. 2 ustawy o TK okrela nadto zakres przedmiotowy
i podmiotowy realizacji ca³oci funkcji sygnalizacyjnej we wszystkich rodzajach orzeczeñ  niezale¿nie od tego, czy s¹ to wyroki, czy postanowienia.

4.1. Przedkładanie informacji o istotnych problemach
wynikających z działalności Trybunału Konstytucyjnego
Zgodnie z art. 4 ust. 1 Trybuna³ przedk³ada izbom parlamentu informacje
o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa TK.
41

Por. np. uzasadnienie wyroku TK z 19 padziernika 2004 (sygn. akt K 1/04).
W uzasadnieniu wyroku z 18 lutego 2004 (sygn. akt P 21/02) TK wskaza³ na piln¹
potrzebê nowelizacji przepisów objêtych orzeczeniem negatoryjnym.
43 W uzasadnieniu wyroku z 24 padziernika 2001 (sygn. akt SK 22/01) TK wskaza³, i¿
orzeczenie o niekonstytucyjnoci zaskar¿onego przepisu w powy¿szym zakresie zobowi¹zuje ustawodawcê do dokonania stosownej zmiany.
44 W Europie Wschodniej podobn¹ kompetencjê posiada jedynie wêgierski S¹d Konstytucyjny (por. A.M. Ludwikowska, S¹downictwo konstytucyjne w Europie rodkowo-Wschodniej, Toruñ 2002, s. 178 i n.).
42
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Tego typu dokumenty nie wywo³uj¹ skutków prawnych, jednak¿e stanowi¹ dodatkowe ród³o informacji o dostrze¿onych szkodliwych zjawiskach
w porz¹dku prawnym i zwi¹zanych z nimi problemach w stosowaniu prawa. Obowi¹zek informowania Sejmu i Senatu jest niemal dos³ownym
powtórzeniem art. 34 ustawy z 1985 r. O ile jednak wtedy obowi¹zek ten
by³ jednym z elementów powi¹zania Trybuna³u z parlamentem [...], o tyle
obecnie musi byæ rozpatrywany na tle zasady podzia³u w³adzy i uznany za
odstêpstwo od idei separacji w³adzy s¹downiczej45.
Ustawa o TK nie okrela terminów sporz¹dzania i dorêczania izbom
informacji. Utar³a siê praktyka, i¿ ma to miejsce raz do roku, co koresponduje z art. 13 ustawy o TK, który zobowi¹zuje Prezesa TK do corocznego
zwo³ania Zgromadzenia Ogólnego Sêdziów TK. W tym swoistym sprawozdaniu s¹d konstytucyjny przedstawia ogóln¹ problematykê swojej dzia³alnoci, g³ówne kierunki orzecznictwa, a od 2004 r. równie¿ wybrane problemy dotycz¹ce realizacji orzeczeñ TK przez prawodawcê. Informacje
powy¿sze stanowi¹ jedno ze róde³, z których prawodawca dowiaduje siê
o istniej¹cych patologiach w systemie prawnym. Nie s¹ one tak szczegó³owe, jak np. postanowienia sygnalizacyjne, jednak¿e ujmuj¹ pewne zjawiska ca³ociowo i umo¿liwiaj¹ dokonanie globalnej (statystycznej) oceny
zaistnia³ych problemów. W informacjach takich zamieszczane s¹ niejednokrotnie oceny i wskazówki w przedmiocie dzia³ania systemu prawa,
w tym zauwa¿alne wady i usterki legislacyjne46.
Czêciowo cel funkcji sygnalizacyjnej realizowany jest równie¿ przez
prawo udzia³u czynników parlamentarnych w Zgromadzeniu Ogólnym
Sêdziów TK. Zgromadzenie jest zwo³ywane co najmniej raz w roku przez
Prezesa. Omawia siê wówczas dzia³alnoæ Trybuna³u oraz problemy wynikaj¹ce z jego orzecznictwa (art. 13 ustawy o TK). Mog¹ w nim uczestniczyæ
Marsza³ek Sejmu, Marsza³ek Senatu (b¹d ich przedstawiciele) oraz przewodnicz¹cy zainteresowanych komisji sejmowych i senackich.

4.2. Postanowienia sygnalizacyjne
Problematyka postanowieñ sygnalizacyjnych uregulowana zosta³a w art. 4
ust. 2 ustawy o TK oraz w § 54 i 55 Regulaminu TK47. Tego typu orzecze45

Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz do ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym, Warszawa 1999, s. 5354.
46 N. Gajl, Podstawowe zasady modelowe i charakterystyka dzia³ania Trybuna³u Konstytucyjnego w Polsce, (w zbiorach Biblioteki TK).
47 Uchwa³a Zgromadzenia Ogólnego Sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego z 2 padziernika 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybuna³u Konstytucyjnego.
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nia wydawane s¹ przez sk³ady orzekaj¹ce TK w sprawach przed nimi zawis³ych b¹d przez pe³ny sk³ad s¹du konstytucyjnego w przypadku
stwierdzenia uchybienia lub luki w prawie, których usuniêcie z porz¹dku
prawnego jest konieczne. Wnioskodawc¹ postanowienia mo¿e byæ równie¿
Prezes TK48. Sk³ad orzekaj¹cy mo¿e wydaæ postanowienie sygnalizacyjne
samodzielnie. Nie potrzebuje w powy¿szym przedmiocie ¿adnego asumptu. Kompetencja ta nabiera szczególnego znaczenia w wietle braku mo¿liwoci niezale¿nego od innego podmiotu wszczynania postêpowania o zbadanie konstytucyjnoci aktu prawnego. W konsekwencji postanowienia
sygnalizacyjne stanowi¹ uzupe³nienie funkcji ochronnej, albowiem przy
ich pomocy Trybuna³ mo¿e inicjowaæ/inspirowaæ procesy prowadz¹ce do
usuwania z systemu prawa zjawisk patologicznych. Aby wystosowaæ postanowienie sygnalizacyjne, s¹d konstytucyjny musi stwierdziæ wyst¹pienie luki b¹d uchybienia, nastêpnie uznaæ, i¿ konieczne jest jego usuniêcie z porz¹dku prawnego49. Obydwa te elementy w pe³ni zale¿¹ od uznania
sk³adu orzekaj¹cego. Postanowienia sygnalizacyjne kierowane s¹ do w³aciwego organu prawodawczego przez Prezesa TK, który mo¿e jednoczenie zwróciæ siê o poinformowanie Trybuna³u o zajêtym przez ten organ
stanowisku. Adresatem postanowieñ mo¿e byæ ka¿dy organ w³adzy publicznej i mog¹ one dotyczyæ ka¿dego rodzaju aktu normatywnego. Pos³u¿enie siê w art. 4 ust. 2 pojêciami luki i uchybienia powoduje, i¿ Trybuna³
mo¿e wskazaæ praktycznie ka¿d¹ nieprawid³owoæ, jak¹ stwierdzi w porz¹dku prawnym.
W latach 19982012 s¹d konstytucyjny wyda³ 38 postanowieñ sygnalizacyjnych50. Praktycznie wszystkie dotycz¹ luk w prawie i wskazuj¹
na potrzebê wprowadzenia jakich nowych regulacji do systemu prawa.
Zdecydowana wiêkszoæ postanowieñ skierowana zosta³a do Sejmu. Zdarzaj¹ siê równie¿ postanowienia, których adresatem jest Rada Ministrów
b¹d rzadziej minister, z regu³y informuj¹ one o potrzebie podjêcia inicjatywy ustawodawczej lub zmiany aktu wykonawczego.
Postanowienia sygnalizacyjne pozbawione s¹ mocy prawnie wi¹¿¹cej51.
Ich adresaci nie maj¹ formalnie wskazanego obowi¹zku podjêcia dzia³añ
48 Postanowienie sygnalizacyjne nie mo¿e zostaæ wydane na wniosek obywatela wniesiony w trybie art. 241 k.p.a. Por. I. Chojnacka, Sygnalizacja w praktyce orzeczniczej Trybuna³u Konstytucyjnego, s. 82 (w zbiorach Biblioteki TK).
49 Por. M. Masternak-Kubiak, Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1998,
s. 32.
50 W stanie prawnym po wejciu w ¿ycie Konstytucji z 1997 r. do koñca roku 1998 TK
nie wyda³ ¿adnego postanowienia sygnalizacyjnego.
51 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz..., s. 56.
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zmierzaj¹cych do usuniêcia wskazanych nieprawid³owoci52. Zaniechanie
w tym przedmiocie nie wywo³uje ¿adnych sankcji. Wynika to z faktu, i¿
przepisy prawa nie przewiduj¹ ¿adnych negatywnych konsekwencji braku dzia³ania organów bêd¹cych adresatami informacji.
Postanowieniom sygnalizacyjnym nie przys³uguje przymiot mocy powszechnie obowi¹zuj¹cej orzeczeñ TK, o którym mowa w art. 190 ust. 1
Konstytucji. Ich podstawê prawn¹ stanowi art. 4 ust. 2 ustawy o TK
i w zwi¹zku z tym nie posiadaj¹ cech orzeczeñ TK, o których mowa
w ustawie zasadniczej. W systemie prawa brak jest okrelonego explicite
obowi¹zku do podjêcia dzia³añ naprawczych. Rozwi¹zanie to wydaje siê
byæ uzasadnione. Formalne zwi¹zanie postanowieniem sygnalizacyjnym
do podjêcia dzia³añ prawodawczych skutkowa³oby tym, i¿ Trybuna³ uzyska³by nadmierny wp³yw na dzia³alnoæ organów w³adzy ustawodawczej,
a postanowienia sygnalizacyjne mog³yby przekszta³ciæ siê w nieformaln¹
inicjatywê ustawodawcz¹53. Obowi¹zek podjêcia dzia³añ prawodawczych
mo¿na wyprowadziæ z treci art. 2 i art. 7 Konstytucji, które statuuj¹ m.in.
zasadê praworz¹dnoci. Wynikaj¹ z niej regu³y, i¿ stanowione prawo powinno byæ spójne i niesprzeczne. W przypadku, gdy prawodawca uzyska
informacjê, i¿ w systemie prawnym znajduj¹ siê zjawiska dysfunkcjonalne, zobowi¹zany jest do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do ich usuniêcia.
Zaniechania w tym przedmiocie stanowi¹ naruszenie zasady demokratycznego pañstwa i wynikaj¹cych z niej zasad praworz¹dnoci, racjonalnoci prawodawcy itp.
Podsumowuj¹c, przedmiotem funkcji sygnalizacyjnej jest przed³o¿enie informacji organom pañstwa o wyst¹pieniu w systemie prawa luk,
kolizji i innego typu uchybieñ celem zapewnienia spójnoci i niesprzecznoci systemu prawnego RP. Sygnalizacja ma siê przyczyniæ do podniesienia jakoci obowi¹zuj¹cego prawa i tym zakresie uzupe³nia funkcjê ochronn¹. Ponadto stanowi pozaorzecznicz¹ formê dzia³alnoci Trybuna³u, cile
jednak zwi¹zan¹ z jego judykatur¹ i stwarzaj¹c¹ mo¿liwoæ obserwacji
wystêpuj¹cych w prawie nieprawid³owoci54.

52 Wyj¹tek stanowi tutaj art. 123 Regulaminu Sejmu (uchwa³a Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 30 lipca 1992, M.P. 2002, nr 23, poz. 398 ze zm.), który zobowi¹zuje izbê do
rozpatrzenia postanowienia sygnalizacyjnego w terminie 3 miesiêcy od dnia dorêczenia pos³om tych informacji i uwag.
53 O tego typu zagro¿eniach patrz: P. Sarnecki, Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Przegl¹d Sejmowy 1998, nr 1(24), s. 12.
54 Por. Informacja o istotnych problemach [...] za rok 1988, s. 6465 (w zbiorach Biblioteki TK).
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5. Postanowienia o umorzeniu postępowania
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o TK Trybuna³ umarza postêpowanie, je¿eli akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utraci³ moc
obowi¹zuj¹c¹ przed wydaniem rozstrzygniêcia w sprawie. Bezwzglêdnym
warunkiem zastosowania tego przepisu jest brak skutków prawnych kwestionowanego przepisu w sferze statusu jednostki (art. 39 ust. 3 ustawy
o TK). S¹d konstytucyjny nie mo¿e bowiem wydaæ postanowienia o umorzeniu sprawy przed wydaniem orzeczenia w przypadku, gdy kontynuacja
postêpowania jest konieczna dla ochrony konstytucyjnych wolnoci i praw.
W tej sytuacji, podobnie zreszt¹ jak mia³o to miejsce w poprzednim
stanie prawnym, wszczêcie postêpowania stanowi informacjê dla organów
pañstwa, i¿ rozpoczê³a siê procedura weryfikacji konstytucyjnoci aktu
prawnego i ¿e mo¿e on zostaæ derogowany z systemu wskutek negatoryjnego wyroku TK. Zgodnie z art. 33 ustawy o TK Prezes Trybuna³u informuje o tym uczestników postêpowania, w tym równie¿ organ, który wyda³
akt objêty wnioskiem, skarg¹ konstytucyjn¹ lub pytaniem (art. 27 pkt 2
ustawy o TK). W ten sposób prawodawca uzyskuje wiedzê na temat w¹tpliwoci co do zgodnoci z prawem wydanego przez siebie przepisu. Je¿eli
uzna, i¿ kontrolowany przepis faktycznie jest wadliwy, nic nie stoi na przeszkodzie, by dokona³ odpowiedniej jego korekty. Wówczas akt bêd¹cy przedmiotem kontroli formalnie przestanie obowi¹zywaæ i nie bêdzie ju¿ elementem systemu prawa. Trybuna³ umorzy postêpowanie w sprawie, je¿eli
uzna, i¿ kontynuacja postêpowania nie jest konieczna ze wzglêdu na ochronê prawa i wolnoci.
Wszczêcie postêpowania realizuje funkcjê sygnalizacyjn¹ tylko wówczas, jeli w momencie wp³yniêcia wniosku, pytania b¹d skargi przepis
jeszcze obowi¹zuje. W przeciwnym wypadku fakt ten nie bêdzie mia³ wp³ywu na los prawny wadliwego przepisu. Ustanowienie TK i jego dotychczasowa dzia³alnoæ orzecznicza oddzia³uj¹ na organy stanowi¹ce prawo
w ten sposób, ¿e wymuszaj¹ zmianê aktu prawnego, w przypadku gdy
organy te same powziê³y w¹tpliwoci co do legalnoci tego aktu, w szczególnoci na podstawie czynnoci Trybuna³u Konstytucyjnego przygotowuj¹cych rozprawê55. Uchylenie b¹d zmiana wadliwego aktu wywo³a skutki ochronne dla systemu, albowiem patologia nie bêdzie ju¿ jego elementem
i przestanie wywo³ywaæ dysfunkcjonalne konsekwencje.
Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ obecnie praktyka umarzania postêpowania na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 jest znacznie rzadsza ni¿
55
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Por. uzasadnienie postanowienia TK z 20 stycznia 1988 (sygn. akt U 1/87).

w poprzednim stanie prawnym56. Trybuna³ stosunkowo czêsto korzysta
z dobrodziejstwa art. 39 ust. 3 ustawy o TK i mimo formalnego nieobowi¹zywania przepisu, kontynuuje postêpowanie ze wzglêdu na koniecznoæ
ochrony praw jednostki57. Nie ogranicza to funkcji sygnalizacyjnej, która
w du¿ej mierze spe³ni³a swoje zadanie. Wszczêcie postêpowania prowadzi
do derogacji wadliwego przepisu, co urzeczywistnia funkcjê ochronn¹
w aspekcie przedmiotowym i jest wyrazem realizacji funkcji sygnalizacyjnej. Kontynuacja postêpowania przed Trybuna³em daje natomiast mo¿liwoæ objêcia ochronnymi skutkami orzeczenia jednostki. Prowadzi to
z kolei do konkretyzacji funkcji ochronnej w aspekcie podmiotowym.

6. Wykonywanie orzeczeń TK przez organy
stanowiące prawo
Czynnoci sygnalizacyjne Trybuna³u maj¹ na celu zawiadomienie organów stanowi¹cych prawo o zaistnieniu w systemie patologii. S¹d konstytucyjny nie mo¿e samodzielnie dokonaæ korekty wadliwych przepisów, albowiem takie dzia³ania maj¹ charakter prawodawczy. Dalszy los przepisów
objêtych informacj¹ uzale¿niony jest od aktywnoci organu, który je ustanowi³ i do którego skierowana by³a sygnalizacja. Podobnie rzecz siê ma
z wyrokami, których implementacja do porz¹dku prawnego wymaga podjêcia dzia³añ legislacyjnych. Trybuna³ nie dysponuje rodkami pozwalaj¹cymi na wyegzekwowanie obowi¹zku podjêcia przez prawodawcê czynnoci naprawczych. Konstrukcja ta skutkuje tym, i¿ po zawiadomieniu
w³aciwego organu o dysfunkcji traci on kontrolê nad dalszym losem wadliwych przepisów, a jego gospodarzem staje siê prawodawca. Dzia³alnoæ
organów stanowi¹cych prawo przes¹dza w rzeczywistoci o faktycznej skutecznoci orzeczeñ TK. Czynnoci tych podmiotów decyduj¹ o ostatecznym
efekcie podejmowania przez s¹d konstytucyjny zabiegów informacyjnych
56 Jako przyk³ady spraw, które zosta³y umorzone z uwagi na zmianê/uchylenie przepisu bêd¹cego przedmiotem kontroli, mo¿na wskazaæ postêpowania zakoñczone postanowieniami z: 22 padziernika 1997 (sygn. akt P 1/97), 15 grudnia 1999 (sygn. akt K 16/98),
14 wrzenia 1999 (sygn. akt U 3/99), 23 czerwca 1999 (sygn. akt U 2/99), 13 padziernika
1998 (sygn. akt SK 3/98), 15 wrzenia 1998 (sygn. akt U 13/97), 8 padziernika 2001 (sygn.
akt K 40/00), 23 padziernika 2001, (sygn. akt K 1/04), 11 padziernika 2004 (sygn. akt
SK 42/03), 5 lipca 2005 (sygn. akt SK 26/05), 8 wrzenia 2005 (sygn. akt P 17/04), 26 padziernika 2005 (sygn. akt K 31/04).
57 Jako przyk³ady spraw kontynuowanych  mimo uchylenia przez prawodawcê przepisu, który by³ przedmiotem kontroli w trakcie postêpowania  mo¿na wskazaæ sprawy
zakoñczone wyrokami z 11 wrzenia 2001 (sygn. akt SK 17/00), 25 lutego 2002 (sygn. akt
SK 29/01) i 3 lipca 2002 (sygn. akt SK 31/01).
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maj¹cych na celu ochronê jednostki oraz systemu prawa, zapewnienie jego
spójnoci i niesprzecznoci.
Pod pojêciem wykonania wyroku TK rozumie siê wszelkie dzia³ania,
jakie s¹ konieczne do przywrócenia stanu konstytucyjnoci58. Podstawê
obowi¹zku podjêcia czynnoci zmierzaj¹cych do usuniêcia patologii z porz¹dku prawnego stanowi¹ art. 2, 7, 8 ust. 1 oraz 190 ustawy zasadniczej59 . Konstytucja RP nie pos³uguje siê pojêciem wykonania wyroku TK60.
Brak sankcji za zaniechanie dokonania zmian oraz brak nadzoru i kontroli w tym przedmiocie skutkuje tym, i¿ organy prawodawcze nie wykonaj¹
obowi¹zków wynikaj¹cych z uzyskania informacji o zaistnieniu nieprawid³owoci w systemie prawa i nie wprowadz¹ odpowiednich korekt wadliwych rozwi¹zañ. Równoczenie w doktrynie prawa konstytucyjnego wskazuje siê, i¿ wykonanie orzeczeñ TK to obowi¹zek organów w³adzy
publicznej61. Przyjmuj¹c zasadnoæ i trafnoæ powy¿szej tezy, nale¿y stwierdziæ, i¿ obowi¹zek ten ma charakter leges imperfecta. Czynnoci sygnalizacyjne s¹ stosunkowo ma³o skutecznymi rodkami do przywracania koherencji systemu prawa, gdy¿ polegaj¹ w zdecydowanej wiêkszoci na
przed³o¿eniu niewi¹¿¹cej informacji o dysfunkcjach, do rozpatrzenia których organy pañstwa nie s¹ expressis verbis zobowi¹zane. W konsekwencji patologiê usuwa siê z systemu z bardzo du¿ym opónieniem, w ogóle
siê jej nie usuwa b¹d korekta dokonywana jest w sposób nieprawid³owy
 poprzez wprowadzenie w miejsce wadliwych rozwi¹zañ innych niekonstytucyjnych przepisów62.
Prawodawca nie ma wyznaczonego terminu na realizacjê obowi¹zku
wynikaj¹cego z uzyskanej informacji o uchybieniu w prawie. Mo¿e zatem
w nieskoñczonoæ zwlekaæ z podjêciem czynnoci maj¹cych na celu sanacjê nieprawid³owoci. Mimo ¿e dzia³ania naprawcze powinny byæ podejmowane niezw³ocznie po otrzymaniu informacji o zjawisku dysfunkcjonalnym, praktyka organów prawodawczych daleka jest od wskazanego
postulatu i zmiany prawa maj¹ce na celu przywrócenie koherencji systemu podejmowane s¹ z du¿ym opónieniem. S¹d konstytucyjny wyrokiem
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Por. Informacja o istotnych problemach [...] za rok 2004, s. 52.
S. Jarosz-¯ukowska, Powtórna niekonstytucyjnoæ prawa w Polsce  uwagi na tle
praktyki i doktryny niemieckiej, Przegl¹d Sejmowy 2013, nr 1(114), s. 10.
60 Szerzej na ten temat: K. Dzia³ocha, Wykonywanie orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego przez organy powo³ane do stanowienia prawa, [w:] Ksiêga XXV-lecia..., s. 71.
61 M. Tulej, Orzecznictwo interpretacyjne Trybuna³u Konstytucyjnego a regu³y wyk³adni prawa, Warszawa 2011, s. 117; K. Dzia³ocha, Wykonywanie orzeczeñ..., s. 72.
62 Trybuna³ Konstytucyjny w swoich corocznych Informacjach o istotnych problemach...
regularnie wskazuje swoje orzeczenia (w tym i postanowienia sygnalizacyjne), które nie
zosta³y wykonane przez organy stanowi¹ce prawo.
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z 11 wrzenia 2002 r.63 orzek³ niekonstytucyjnoæ art. 53 k.p.c. Wskutek
orzeczenia powsta³a luka w prawie, która zosta³a usuniêta dopiero w wyniku nowelizacji kodeksu z 2 lipca 2004 r.64, a wesz³a w ¿ycie 5 lutego
2005 r. Wyrokiem z 27 maja 2002 r.65 s¹d konstytucyjny uchyli³ art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych66. Powsta³a w ten sposób luka zosta³a usuniêta przez prawodawcê
z dniem 1 maja 2004 r., tj. w chwili wejcia w ¿ycie nowelizacji przytoczonej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.67
Prawodawca z du¿ym opónieniem reaguje równie¿ na postanowienia
sygnalizacyjne. Przyk³adowo postanowieniem z dnia 2 lipca 2002 r.68 Trybuna³ wskaza³ na potrzebê kompleksowego uregulowania problemu stypendiów studenckich. Odpowiednia ustawa zosta³a uchwalona dwa lata
póniej, tj. 28 maja 2004 r.69 i wesz³a w ¿ycie 17 lipca 2004 r.
Wyj¹tek od zasady, i¿ prawodawca nie ma wyznaczonego terminu na
wprowadzenie odpowiednich zmian w prawie, stanowi¹ orzeczenia z klauzul¹ odraczaj¹c¹, które precyzyjnie zakrelaj¹ termin dokonania nowelizacji aktu bêd¹cego przedmiotem wyroku. Oczywist¹ powinnoci¹ organów stanowi¹cych prawo jest podjêcie i zakoñczenie prac legislacyjnych
do chwili utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu prawnego wskutek wyroku. Termin odroczenia wskazany w sentencji stanowi ostateczn¹ granicê dla wprowadzenia w ¿ycie odpowiednich zmian prawa. W niemal 40% spraw ustawodawca wykona³ tego typu orzeczenia TK z opónieniem, niekiedy nawet
kilkumiesiêcznym70. Przyk³adowo Trybuna³ wyrokiem z dnia 12 czerwca
2002 r.71 orzek³ o niekonstytucyjnoci art. 47931 k.p.c. Równoczenie odroczono termin utraty mocy wadliwego przepisu na dzieñ 30 listopada
2003 r. Przepis, który zast¹pi³ niekonstytucyjne rozwi¹zanie, wszed³
w ¿ycie 19 sierpnia 2004 r.72, czyli 9 miesiêcy po up³ywie zakrelonego
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Sygn. akt SK 27/01.
Dz. U. nr 172, poz. 1804.
65 Sygn. akt K 20/01.
66 Dz. U. 2001, nr 87, poz. 960 ze zm.
67 Dz. U. nr 3, poz. 887.
68 Sygn. akt S 1/02.
69 Por. ustawê z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych, ustawy o po¿yczkach i kredytach studenckich oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 1598).
70 Za: M. Florczak, Skutki prawne odroczenia przez Trybuna³ Konstytucyjny terminu
utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego, Przegl¹d Sejmowy 2003, nr 2(55), s. 55.
71 Sygn. akt P 13/01.
72 Por. ustawê z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 87, poz. 960).
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terminu. Wyrokiem z dnia 17 lipca 2003 r.73 TK stwierdzi³ niekonstytucyjnoæ art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1997 o zakwaterowaniu Si³
Zbrojnych RP74 i odtoczy³ termin utraty jego mocy prawnej do 31 grudnia
2003 r. Nowelizacja ustawy, która likwidowa³a powsta³¹ po 31 grudnia
2003 r. lukê prawn¹, wesz³a w ¿ycie 1 lipca 2004 r.75 Wyrokiem z dnia
13 czerwca 2004 r.76 TK odroczy³ utratê mocy art. 84 d ust. 24 ustawy
z 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw77. Przepis wygas³ z dniem 31 marca 2005. Nowelizacja zosta³a uchwalona 22 lipca 2006 r.78 i wesz³a w ¿ycie 16 sierpnia 2006 r.
Wyrokiem z dnia 18 maja 2004 r.79 Trybuna³ stwierdzi³ niezgodnoæ
z ustaw¹ zasadnicz¹ art. 101 § 2 k.p.s.w. i równoczenie odroczy³ utratê
mocy obowi¹zuj¹cej wadliwego przepisu do dnia 1 stycznia 2005 r. Ustawa nowelizuj¹ca kodeks w zakresie przepisu objêtego orzeczeniem wesz³a
w ¿ycie 3 sierpnia 2005 r.80 W orzeczeniu z dnia 3 listopada 2004 r.81
Trybuna³ odroczy³ utratê mocy szeregu artyku³ów ustawy z dnia 28 padziernika 2002 r. o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary82. Wadliwe przepisy przesta³y obowi¹zywaæ
z dniem 30 lipca 2005. Ustawodawca uchwali³ ustawê wykonuj¹ca orzeczenie 28 lipca 200583, która wesz³a w ¿ycie 5 padziernika 2005. Podobnie rzecz siê mia³a z wykonaniem wyroków TK z 26 lipca 2004 oraz
27 kwietnia 200584.
Prawodawca nie zastosowa³ siê do zaleceñ wskazanych w wielu orzeczeniach TK, które realizowa³y funkcjê sygnalizacyjn¹ (inspiracyjn¹)85.
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Sygn. akt K 35/01.
Dz. U. 2002, nr 42, poz. 368 ze zm.
75 Por. ustawê z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych RP (Dz. U. nr 116, poz. 1203).
76 Sygn. akt P 20/03.
77 Dz. U. 2003, nr 159, poz. 547 ze zm.
78 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 146, poz. 1055).
79 Sygn. akt SK 38/03.
80 Por. ustawê z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. nr 132, poz. 1103).
81 Sygn. akt K 18/03.
82 Dz. U. nr 197, poz. 1661.
83 Por. ustawê z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialnoci podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary (Dz. U. nr 190, poz. 1492).
84 Sygn. akt odpowiednio U 16/02 i K 25/04.
85 Trybuna³ fakt ten podkrela we wszystkich Informacjach ze swojej dzia³alnoci. Por.
np. Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych i dzia³alnoci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2013 roku, Warszawa 2014, s. 178 i n.
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W bardzo istotny sposób powoduje to os³abienie realizacji tej funkcji. Prawodawca w du¿ej mierze lekcewa¿y dostrze¿one przez s¹d konstytucyjny
zjawiska dysfunkcjonalne w systemie prawa. Ignoruje równie¿ postanowienia sygnalizacyjne. Do koñca roku 2013 nie wykona³ on nastêpuj¹cych
postanowieñ sygnalizacyjnych: S 1/05, S 2/06, S 1/07, S 1/09, S 3/09, S 5/09,
S 6/09, S 1/10, S 4/10, S 1/1286.
Niew³aciwe wykonanie orzeczeñ sygnalizacyjnych przez organy prawodawcze polega równie¿ na wprowadzeniu do systemu, w wyniku uzyskania informacji od TK o potrzebie zmiany prawa, przepisu nieodpowiadaj¹cego standardom konstytucyjnym, który nastêpnie zostaje negatywnie
oceniony przez Trybuna³. Taka sytuacja mia³a miejsce w przypadku ustaw
o radcach prawnych i o adwokaturze87. S¹d konstytucyjny wyrokiem
z 18 lutego 2004 r.88 uchyli³ przepisy wskazanych ustaw, które dotyczy³y
naboru na aplikacje w korporacjach prawniczych. W uzasadnieniu wskaza³ na koniecznoæ znowelizowania obydwu aktów prawnych w taki sposób, by umo¿liwiæ przeprowadzenie naboru w sposób przejrzysty i umo¿liwiaj¹cy wszystkim równy dostêp do zawodów. Ustaw¹ z dnia 30 czerwca
2005 r. o zmianie ustawy o adwokaturze i niektórych innych ustaw89, która wesz³a w ¿ycie 9 wrzenia 2005 r., znowelizowano przepisy korporacyjnych aktów prawnych. Pó³toraroczna zw³oka spowodowa³a, i¿ nabory na
aplikacje oraz pocz¹tki szkoleñ odby³y siê ze znacznym opónieniem. Trybuna³ wyrokami z 19 kwietnia 2006 r.90 oraz 8 listopada 2006 r.91 uzna³,
i¿ znowelizowane przepisy ustaw o adwokaturze i o radcach prawnych
równie¿ nie odpowiadaj¹ standardom konstytucyjnym. W obydwu przypadkach wyznaczy³ termin utraty ich mocy prawnej na dzieñ 31 grudnia
2006 r. Do koñca 2007 r. ustawodawca nie dokona³ odpowiedniej nowelizacji ustaw o zawodach prawniczych.
Wyrokiem z 19 grudnia 2002 r.92 Trybuna³ stwierdzi³ niekonstytucyjnoæ kilku przepisów ustawy z dnia 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomociami93, jak te¿ art. 17 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 o zmianie
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Tam¿e, s. 182.
Ustawa z dnia 26 maja 1988 r.  Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2002, nr 123, poz.
1058 ze zm.) i ustawa z dnia 6 czerwca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2002, nr 123, poz.
1059 ze zm.).
88 Sygn. akt P 21/02.
89 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o adwokaturze i niektórych
innych ustaw (Dz. U. nr 163, poz. 1361).
90 Sygn. akt K 6/06.
91 Sygn. akt K 30/06.
92 Sygn. akt K 33/02.
93 Dz. U. 2000, nr 46, poz. 543 ze zm.
87

231

ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz
o zmianie niektórych ustaw94. Uchylone regulacje dotyczy³y praw zabu¿an przy nabywaniu nieruchomoci b¹d u¿ytkowania wieczystego od
Skarbu Pañstwa. W dniu 30 stycznia 2004 r. wesz³a w ¿ycie ustawa
o zaliczaniu na poczet ceny sprzeda¿y albo op³at z tytu³u u¿ytkowania
nieruchomoci Skarbu Pañstwa wartoci nieruchomoci pozostawionych
poza obecnymi granicami pañstwa polskiego95. Ustawa ta by³a odpowiedzi¹ na informacjê s¹du konstytucyjnego o potrzebie ustanowienia odpowiedniego prawa w miejsce uchylonych przepisów. Wyrokiem z 15 grudnia 2004 r.96 TK uzna³, i¿ czêæ ustanowionych w nowym akcie przepisów
równie¿ jest niezgodna z Konstytucj¹.
Podobnie rzecz siê mia³a z ustaw¹ z dnia 2 lipca 1994 r.97 o najmie
lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych. W orzeczeniu z 12 stycznia 2000 r.98 TK uzna³, i¿ art. 56 ust. 2 w zwi¹zku z art. 25 i art. 26 tej
ustawy jest niezgodny z Konstytucj¹. Ustawa o najmie lokali zosta³a zast¹piona ustaw¹ z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego99. W nowej
ustawie prawodawca zignorowa³ sugestie zawarte w uzasadnieniu wyroku z 12 stycznia 2000 r. i powtórzy³ swój b³¹d. Orzeczeniem z 1 padziernika 2002 r.100 Trybuna³ uchyli³ art. 9 ust. 3, który w swoim znaczeniu zbli¿ony by³ do treci art. 56 ust. 2 ustawy o najmie lokali i dodatkach
mieszkaniowych.
W dniu 9 listopada 2007 r. dokonano zmiany Regulaminu Senatu101,
co w znacznym stopniu przyczyni³o siê do realizacji orzeczeñ TK. Nowelizacja polega³a na dodaniu dzia³u IXa zatytu³owanego Wykonywanie orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego. Zawarte w nim regulacje umo¿liwiaj¹
Senatowi i jego organom przygotowywanie projektów ustaw maj¹cych realizowaæ i wykonywaæ wyroki i postanowienia TK (w tym równie¿ postanowienia sygnalizacyjne). Zmiany maj¹ u³atwiæ, usprawniæ i przyspieszyæ procedowanie legislacyjne w zakresie likwidacji dysfunkcji systemu prawa, które
zosta³y wywo³ane rozstrzygniêciami Trybuna³u b¹d zosta³y w nich wskazane. Nowelizacja regulaminu Senatu jest godna aprobaty i uwagi.
94

Dz. U. 1994, nr 1, poz. 3.
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. 2004, nr 6, poz. 39).
96 Sygn. akt K 2/04.
97 Dz. U. 1998, nr 120, poz. 787 ze zm.
98 Sygn. akt P 11/98
99 Dz. U. nr 71, poz. 733 ze zm.
100 Sygn. akt K 48/01.
101 Por. uchwa³a Senatu Rzeczpospolitej Polski z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
zmiany Regulaminu Senatu (M.P. 2007, nr 86, poz. 926).
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Dzia³alnoæ Senatu RP VIII kadencji wyranie wskazuje na znacznie
podniesienie standardów w zakresie efektywnego, systemowego i prokonstytucyjnego spojrzenia na wykonywanie orzeczeñ TK102. W pierwszym
pe³nym roku obradowania Senatu VIII kadencji nast¹pi³ dwukrotny wzrost
liczby wniesionych do Sejmu projektów ustaw dostosowuj¹cych prawo do
orzeczeñ TK w porównaniu z 2011 r. (tj. z 13 do 26)103.
Drug¹ istotn¹ i zarazem systemow¹ zmian¹ by³o rozszerzenie kompetencji Rz¹dowego Centrum Legislacji104 i zobowi¹zanie go do analizy orzecznictwa m.in. s¹du konstytucyjnego, w szczególnoci w zakresie wp³ywu na
polski system prawa105. Zmiany wesz³y w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2009 r.106
Prezes Rady Ministrów upowa¿ni³ Prezesa Rz¹dowego Centrum Legislacji do opracowywania, uzgadniania i wnoszenia pod obrady Rady Ministrów projektów aktów prawnych w zakresie dotycz¹cym wykonywania
orzeczeñ Trybuna³u. Dziêki przyjêtym rozwi¹zaniom Rada Ministrów bardzo zintensyfikowa³a swoje dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ wyroków TK.
W zdecydowanej wiêkszoci sprowadzaj¹ siê one do sk³adania projektów
ustaw do Sejmu oraz wydawaniu aktów wykonawczych.
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Por. Informacja o istotnych problemach [...] w 2012 roku, Warszawa 2013, s. 52.
Tam¿e, s. 52. Szerzej na ten temat: P. Zientarski, Organizacja wewnêtrzna Senatu.
Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2011.
104 Szerzej na ten temat: P. Gryska, Rola Rz¹dowego Centrum Legislacji w wykonywaniu wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XXV-lecia..., s. 205 i n.
105 Por. art. 14c pkt 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn.:
Dz. U. 2012, nr 392 ze zm.).
106 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 42, poz. 337).
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Rozdział VII

Funkcja interpretacyjna
Trybuna³ Konstytucyjny, badaj¹c hierarchiczn¹ zgodnoæ aktów prawnych,
dokonuje wyk³adni przepisów stanowi¹cych przedmiot oraz podstawê kontroli. Proces dekodowania norm z tekstu prawnego zasadniczo niczym nie
ró¿ni siê od egzegezy ustalanej przez inne organy stosuj¹ce prawo1. Interpretacja przepisów to jeden z etapów kontroli zgodnoci norm prawnych
i w ¿adnym wypadku nie jest samoistnym celem postêpowania prowadzonego przed s¹d konstytucyjny2. Z formalnego i technicznego punktu widzenia taka interpretacja jest tzw. wyk³adni¹ operatywn¹3, a wiêc z za³o¿enia dokonywan¹ ka¿dorazowo dla potrzeb rozstrzygniêcia sprawy i ma
charakter niewi¹¿¹cy. Ze wzglêdu na autorytet Trybuna³u, przedmiot
wyk³adni oraz charakter prawny jego orzeczeñ, s¹dy i organy administracji recypuj¹ wyk³adniê prawa dokonan¹ przez Trybuna³ i przenosz¹ j¹ na
grunt rozstrzygania spraw indywidualnych. Innymi s³owy  organy dokonuj¹ce wyk³adni operatywnej przy interpretowaniu tekstów prawnych
pos³uguj¹ siê treci¹ przepisów prawnych ustalon¹ przez TK w procesie
badania konstytucyjnoci.
1 Na temat technik interpretacyjnych, dyrektyw i zasad interpretacji stosowanych przez
Trybuna³ patrz: E. W. Böckenförde, S¹downictwo konstytucyjne: zagadnienia strukturalne
 organizacja  legitymizacja, Biuletyn TK 1998, nr 2(4), w zbiorach Biblioteki TK, s. 3637;
K. Dzia³ocha, Komentarz do art. 33a, [w:] Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 19951996, s. 11 i n.; T. Gizbert-Studnicki, Teoria
wyk³adni Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Teoria prawa. Filozofia prawa. Wspó³czesne prawo i prawoznawstwo, Toruñ 1998, s. 75 i n.; W. M. Góralski, Wyk³adnia ustaw w dzia³alnoci Zwi¹zkowego Trybuna³u Konstytucyjnego RFN, Warszawa  Wroc³aw 1976, s. 29 i n.;
M. R¹czka, Wyk³adnia prawa konstytucyjnego, [w:] Wyk³adnia prawa i inne problemy filozofii prawa, pod red. L. Morawskiego, Toruñ 2005, s. 9 i n.; P. Tuleja, Podstawowe problemy
zwi¹zane z interpretacj¹ Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XX-lecia orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, pod red. M. Zubika, Warszawa 2006, s. 205 i n.
2 Por. uzasadnienie wyroku TK z 16 stycznia 2005 (sygn. akt P 5/00).
3 W. Mojski, Kilka uwag o przedmiocie i funkcjach kontroli konstytucyjnoci prawa
w Polsce, Przegl¹d Prawa Konstytucyjnego 2010, nr 23, s. 285; A. Zoll, Skutecznoæ orzeczeñ polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XXV-lecia Trybuna³u Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadañ Trybuna³u Konstytucyjnego  za³o¿enia a ich praktyczna realizacja, pod red. K. Budzi³o, Warszawa 2010, s. 64.
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Organy stosuj¹ce prawo uzyskuj¹ wiedzê na temat interpretacji dokonanej przez TK z uzasadnieñ orzeczeñ, wyroków interpretacyjnych oraz
obecnie niewi¹¿¹cych uchwa³ interpretacyjnych, które zosta³y ustanowione przez Trybuna³ w poprzednim stanie prawnym. Bezporednia kompetencja TK zamyka siê w stwierdzeniu, i¿ jaka norma jest albo nie jest
konstytucyjna. Ale przecie¿ celem dzia³ania tego organu jest konstytucjonalizacja  i systemu prawa, i kszta³tuj¹cej siê na jego tle praktyki4.

1. Wykładnia dokonywana w uzasadnieniach orzeczeń
Tytu³ niniejszego podrozdzia³u stanowi pewien skrót mylowy. Trybuna³
Konstytucyjny nie dokonuje wyk³adni w uzasadnieniach. Interpretacja
prawa jest procesem, który odbywa siê w umys³ach sêdziów TK5. Uzasadnienia s¹ jedynie swoistym nonikiem  corpus mechanicum  gdzie Trybuna³ przedstawia motywy, jakimi kierowa³ siê, orzekaj¹c o konstytucyjnoci b¹d o braku zgodnoci z ustaw¹ zasadnicz¹ aktu prawnego.
Dokonana egzegeza stanowi jeden z elementów uzasadnienia, który mo¿e
byæ pomocny przy interpretowaniu aktów prawnych przez inne organy
pañstwa. Przedstawiaj¹c swoj¹ wyk³adniê wraz z argumentami przemawiaj¹cymi za jej przyjêciem, Trybuna³ stara siê wp³yn¹æ na inne organy
pañstwa, by te zaakceptowa³y jego rozumienie tekstów prawnych. Poprzez
swoj¹ wyk³adniê stara siê kszta³towaæ [...] mylenie o prawie, o sposobach jego odczytywania i dokonywania subsumcji...6.
Ka¿de orzeczenie TK stwierdzaj¹ce zgodnoæ lub sprzecznoæ kontrolowanego przepisu z przepisem stanowi¹cym wzorzec zawiera wyk³adnie
obydwu tych regulacji7. Interpretacja przedstawiona w uzasadnieniach
rozstrzygniêæ nie wi¹¿e organów stosuj¹cych prawo. Wynika to m.in.
z faktu, i¿ moc powszechnie obowi¹zuj¹ca orzeczeñ TK, o której mowa
w art. 190 ust. 1 Konstytucji, przys³uguje jedynie sentencjom wyroków8.
W konsekwencji organy stosuj¹ce prawo nie s¹ zwi¹zane argumentacj¹
ani wyk³adni¹, na których oparto rozstrzygniêcie. Pos³u¿enie siê ni¹ przez
s¹dy i organy administracji jest przejawem uznania i poszanowania auto4

E. £êtowska, Promieniowanie orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego na poszczególne ga³êzie prawa, [w:] Ksiêga XX-lecia..., s. 360.
5 Skutkiem tego procesu jest norma prawna rozumiana jako regu³a zachowania, zrekonstruowana z przepisu prawnego.
6 E. £êtowska, Promieniowanie orzecznictwa..., s. 358.
7 A. Zoll, Skutecznoæ orzeczeñ..., s. 64.
8 A. Zoll wskazuje, i¿ art. 190 ust. 1 wzmacnia wyk³adnie operacyjn¹ Trybuna³u Konstytucyjnego (tam¿e, s. 65).
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rytetu TK. Trudno sobie wyobraziæ sytuacjê, gdy jakikolwiek organ wiadomie odstêpuje od interpretacji przepisu dokonanej przez Trybuna³ i samodzielnie interpretuje tekst ustawy zasadniczej, z pominiêciem jego znaczenia przedstawionego w orzeczeniu TK9. Nieuwzglêdnienie wyk³adni
ustalonej przez s¹d konstytucyjny wiadczy o bardzo powa¿nym kryzysie
i konflikcie pomiêdzy Trybuna³em a innymi najwa¿niejszymi organami
w³adzy s¹downiczej, w szczególnoci S¹dem Najwy¿szym i Naczelnym
S¹dem Administracyjnym.
Podsumowuj¹c, mimo i¿ zwi¹zanie organów pañstwa wyk³adni¹ przepisów ma charakter nieformalny i zasadniczo organy te nie maj¹ obowi¹zku siê do niej stosowaæ, to orzeczenia TK odgrywaj¹ bardzo istotn¹ rolê
w procesie dekodowania norm prawnych z przepisów przez pozosta³e organy pañstwa. Zgodnie jednak twierdzi siê w doktrynie, ¿e wywodom
uzasadnienia nie mo¿na przypisaæ mocy prawnie wi¹¿¹cej, a jedynie znaczenie perswazyjno-informacyjne. Tak¿e wiêc w tym zakresie akceptacja
stanowiska TK przez s¹dy mo¿e wynikaæ tylko z merytorycznych walorów
argumentacji TK, ogólnego autorytetu tego organu i umiejêtnoci ograniczenia wywodu do kwestii o rzeczywicie konstytucyjnym charakterze10.
Praktyka pokazuje, i¿ wyk³adnia przepisów dokonywana przez TK jest
uwzglêdniana przez organy stosuj¹ce prawo11 . Równoczenie zdarza siê,
i¿ organy w³adzy s¹downiczej nie aprobuj¹ wyk³adni dokonywanej przez
TK i nie czuj¹ siê ni¹ zwi¹zane12 . Kluczowe znaczenie ma wówczas waga
argumentów przedstawionych przez s¹d konstytucyjny.

9

Wyj¹tek stanowi¹ spory pomiêdzy TK a SN, które przenoszone s¹ na p³aszczyznê
stosowania prawa. W szczególnoci chodzi tutaj o problem dopuszczalnoci wydawania wyroków interpretacyjnych i zwi¹zania s¹dów wyk³adni¹ ustaw w zgodzie z Konstytucj¹,
o czym w dalszej czêci niniejszego rozdzia³u.
10 L. Garlicki, Trybuna³ Konstytucyjny a s¹downictwo, Przegl¹d S¹dowy 1998, nr 1,
s. 19.
11 Zob. np. wyrok NSA z 10 maja 2011 (sygn. akt I FSK 1431/10) wydany w nastêpstwie wyroku TK z 7 wrzenia 2010 (sygn. akt P 94/08) oraz wyrok SN z 15 wrzenia 2011
(sygn. akt II PK 155/09), w którym S¹d Najwy¿szy zaaprobowa³ wyk³adniê przepisów zastosowan¹ przez Trybuna³ w wyroku z 15 czerwca 2011 (sygn. akt K 2/09)  za: Informacja
o istotnych problemach wynikaj¹cych i dzia³alnoci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2010 roku, Warszawa 2011, s. 83.
12 Zob. np.: wyrok NSA z 21 kwietnia 2011 (sygn. akt I OSK 304/11), w którym potwierdzono przyjêcie przez s¹dy administracyjne odmiennej wyk³adni przepisów ustawy
o dodatkach mieszkaniowych od tej, któr¹ Trybuna³ zawar³ w uzasadnieniu wyroku z 21 lipca
2004 (sygn. akt K 16/03); uchwa³ê 7 sêdziów NSA z 10 stycznia 2011 (sygn. akt I OPS 3/10)
i uchwa³ê SN z 18 maja 2011 (sygn. akt III CZP 21/11), w których s¹dy te nie podzieli³y
argumentacji zawartej w postanowieniu TK z 1 marca 2010 (sygn. akt P 107/08)  za tam¿e,
s. 8384).
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1.1. Wykładnia Konstytucji
Znaczenie przepisu prawnego konkretyzuje siê poprzez jego wyk³adniê13.
Jej zasadniczym celem jest ustalenie treci jednostki redakcyjnej tekstu
ustawy zasadniczej. Zadaniem wyk³adni konstytucji jest jednak ustaliæ
»obiektywny sens« (objektiver Sinn) konstytucji, tzn. jak norma konstytucyjna powinna byæ rozumiana...14. Dokonywanie wyk³adni tekstu konstytucji wyznacza zakres jej istnienia prawnego [...]. W drodze wyk³adni
s¹d konstytucyjny »wyrównuje« niejasnoci jej przepisów, usuwa dwuznacznoci, konkretyzuje treæ pojêæ i sformu³owañ, »dostosowuje« do siebie przepisy i zasady konstytucyjne15.
Trybuna³ Konstytucyjny ustala treæ ustawy zasadniczej pod wzglêdem podmiotowym, przedmiotowym i temporalnym. Okrela, kto jest adresatem normy konstytucyjnej, jaka jest regu³a powinnego zachowania
i w jakich okolicznociach powinno ono nast¹piæ oraz przewiduje ewentualne konsekwencje za niezastosowanie siê do wzorca postêpowania. Bez
ustalenia treci Konstytucji nie by³oby mo¿liwe stwierdzenie, czy kontrolowany akt jest zgodny z ustaw¹ zasadnicz¹, czy nie. By dokonaæ weryfikacji, Trybuna³ musi znaæ treæ normy stanowi¹cej podstawê kontroli,
w przeciwnym wypadku badanie zgodnoci nie by³oby mo¿liwe. W doktrynie istnieje stanowisko, i¿ ustawa zasadnicza nabiera w³aciwej treci
i znaczenia dopiero na tle orzecznictwa s¹dowego16. Trybuna³ z punktu
widzenia swojej pozycji ustrojowej i wykonywanych kompetencji jest naturalnie predestynowany do tego, by byæ najwa¿niejszym organem dokonuj¹cym wyk³adni Konstytucji17. ¯aden akt prawny, w tym równie¿ ustawa zasadnicza, nie nadaje TK uprawnienia do dokonywania wi¹¿¹cej inne
podmioty wyk³adni Konstytucji18. Zadanie interpretacji ustawy zasadni13

W.M. Góralski, dz. cyt., s. 28.
Tam¿e.
15 V. Sinkevièius, Zasady wyk³adni konstytucji w orzecznictwie Litewskiego S¹du konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 2005, z. 3, s. 3839.
16 Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk³adu, Warszawa 1999, s. 51;
M. Safjan, Niezale¿noæ Trybuna³u Konstytucyjnego i suwerennoæ konstytucyjna RP, Pañstwo i Prawo 2006, z. 6, s. 8.
17 W doktrynie powy¿sze stanowisko nie jest bezkrytycznie przyjmowane. P. Czarny
wskazuje, i¿ polskie przepisy konstytucyjne nie czyni¹ z Trybuna³u Konstytucyjnego »najwy¿szego interpretatora ustawy zasadniczej«, który we wszystkich sytuacjach uprawniony
by³by do ostatecznej i niepodwa¿alnej wyk³adni wszystkich postanowieñ konstytucji...
 P. Czarny, Trybuna³ Konstytucyjny a wyk³adnia ustaw w zgodzie z Konstytucj¹, [w:] Polska
kultura prawna a proces integracji europejskiej, pod red. S. Wronkowskiej, Kraków 2005, s. 89.
18 Takie uprawnienie posiadaj¹ np.: bu³garski S¹d Konstytucyjny (por. art. 149 ust. 1
pkt 1 i art. 150 ust. 1 Konstytucji Bu³garii z 12 lipca 1991); S¹d Konstytucyjny Federacji
Rosyjskiej (por. art. 125 ust. 5 Konstytucji Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993); S¹d
14
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czej le¿y jednak w kompetencjach TK. Najwa¿niejsz¹ ró¿nic¹ w stosunku
do normalnego orzecznictwa jest jedyna w swoim rodzaju w³adza interpretacyjna s¹downictwa konstytucyjnego. Wynika ona z po³¹czenia trzech
elementów: prymatu konstytucji, kompetencji ostatecznej interpretacji konstytucji [...] oraz braku uznanego kanonu metod interpretacji19.
Szczególna legitymacja TK nie stoi na przeszkodzie, by pozosta³e organy pañstwa równie¿ interpretowa³y ustawê zasadnicz¹. Obowi¹zek dokonywania wyk³adni Konstytucji wynika implicite z treci jej art. 8 ust. 2,
który w szczególnoci stanowi, i¿ przepisy Konstytucji stosuje siê bezporednio. Z powy¿szego wynika, i¿ wszystkie organy pañstwa zobowi¹zane
s¹ podczas stosowania prawa uwzglêdniaæ treæ ustawy zasadniczej i przy
rozstrzyganiu indywidualnych spraw ewentualnie posi³kowaæ siê jej unormowaniami b¹d nawet przyjmowaæ je za podstawê orzeczeñ. Nie ma
mo¿liwoci stosowania przepisów ustawy zasadniczej bez uprzedniego dokonania wyk³adni. Dla s¹du konstytucyjnego czynnoci zmierzaj¹ce do
ustalenia treci Konstytucji to jeden z etapów kontroli konstytucyjnoci
prawa. Organy stosuj¹ce prawo korzystaj¹ z efektów tych czynnoci podczas wydawania orzeczeñ w sprawach indywidualnych i konkretnych. Organy w³adzy publicznej nie s¹ zwi¹zane treci¹ norm Konstytucji ustalon¹ przez Trybuna³. Jak wy¿ej wspomniano, interpretacja dokonywana
w uzasadnieniach orzeczeñ TK jest wyk³adni¹ operatywn¹ i ma charakter
niewi¹¿¹cy. Opiera siê ona na autorytecie s¹du konstytucyjnego i sêdziów
TK. Niezastosowanie wyk³adni Konstytucji ustalonej przez TK nie rodzi
¿adnych konsekwencji prawnych. Pos³u¿enie siê samodzielnie ustalon¹
interpretacj¹ przez organ stosuj¹cy prawo mo¿e prowadziæ do wadliwego
zastosowania przepisu ustawy zasadniczej i w konsekwencji stanowiæ jej
naruszenie.
Praktycznie niemo¿liwe jest wskazanie i przedstawienie wszystkich
interpretacji dokonanych przez TK, którymi pos³uguj¹ siê s¹dy i organy
administracji, rozstrzygaj¹c sprawy indywidualne, albowiem s¹d konstytucyjny we wszystkich swoich orzeczeniach ustala³ wyk³adniê przepisów
ustawy zasadniczej. Nadto, chc¹c oceniæ dzia³alnoæ organów stosuj¹cych
Konstytucyjny Mo³dawii (por. art. 135 1b i 1c Konstytucji Mo³dawii z 29 lipca 1994); niemiecki Federalny Trybuna³ Konstytucyjny (por. art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Zasadniczej
RFN z 23 maja 1949); s³owacki S¹d Konstytucyjny (por. art. 128 ust. 1 Konstytucji S³owacji
z 1 wrzenia 1992); ukraiñski S¹d Konstytucyjny (por. art. 150 ust. 2 Konstytucji Ukrainy
z 28 lipca 1996), wêgierski S¹d Konstytucyjny (por. art. 51 ustawy o wêgierskim S¹dzie
Konstytucyjnym). Zob. M. Granat, S¹dowa kontrola konstytucyjnoci prawa w pañstwach
Europy rodkowej i Wschodniej, Warszawa 2003, s. 201 i n. oraz A. M. Ludwikowska, S¹downictwo konstytucyjne w Europie rodkowo-Wschodniej, Toruñ 2002, s. 128 i n.
19 E.W. Böckenförde, dz. cyt., s. 94.

238

prawo w konkretnych sprawach, nale¿a³oby przeprowadziæ oddzielne badania, które nie mieszcz¹ siê w przedmiocie niniejszej pracy. Nale¿y jednak¿e wskazaæ, i¿ w judykaturze TK wykszta³ci³y siê ca³e linie orzecznicze, które opieraj¹ siê na przyjêciu okrelonej treci przepisów Konstytucji,
jakimi pos³uguj¹ siê inne podmioty. S¹d konstytucyjny odegra³ bardzo istotn¹ rolê w dekodowaniu treci przepisów I i II rozdzia³u ustawy zasadniczej (Rzeczpospolita oraz Prawa wolnoci i obowi¹zki cz³owieka i obywatela), w szczególnoci klauzul zawartych w art. 2, 4, 7, 8, 9, 1020 oraz
art. 30, 31 ust. 3, 3221. Warta podkrelenia jest równie¿ zasada autonomii
pojêæ Konstytucji i zakazu ich interpretacji przez pryzmat treci ustaw,
która zosta³a zrekonstruowana jeszcze w poprzednim stanie prawnym22.
Trybuna³, badaj¹c problematykê ustawy zasadniczej, ustali³, i¿ sk³ada siê
ona z norm, zasad oraz wartoci23, co ma bardzo istotne znaczenie dla
ustalenia treci przepisów w niej zawartych. Nadto kluczowy dla zdefiniowania treci ustawy zasadniczej jest podzia³ na przepisy, które maj¹ charakter normatywny i te, które tej cechy s¹ pozbawione (tzw. normy programowe)24. Podsumowuj¹c, warto przytoczyæ s³owa Ernsta-Wolfganga
20

Por. np. wyroki dotycz¹ce:
art. 2  z 3 lipca 2002 (sygn. akt SK 31/01), 2 padziernika 2002 (sygn. akt K 48/01),
3 grudnia 2002 (sygn. akt P 13/02); 15 stycznia 2007 (sygn. akt P 19/06), 29 maja 2007 (sygn.
akt P 8/06), 10 grudnia 2007 (sygn. akt P 43/07);
art. 4  z 10 kwietnia 2002 (sygn. akt K 26/00);
art. 7  z 6 lutego 2002 (sygn. akt SK 11/01), 25 lutego 2002 (sygn. akt SK 29/01),
10 grudnia 2002 (sygn. akt K 27/02), 18 grudnia 2002 (sygn. akt K 43/01), 12 marca 2007
(sygn. akt K 54/05), 22 maja 2007 (sygn. akt K 42/05), 28 listopada 2007 (sygn. akt K 39/07);
art. 8  z 16 wrzenia 2002 (sygn. akt K 38/01), 11 grudnia 2002 (sygn. akt SK 27/01);
art. 9  z 6 lutego 2002 (sygn. akt SK 29/01);
art. 10  z 25 lutego 2002 (sygn. akt SK 29/01).
21 Por. np. wyroki dotycz¹ce:
art. 30  z 25 lutego 2002 (sygn. akt SK29/01), 13 lutego 2007 (sygn. akt K 46/05),
11 maja 2007 (sygn. akt K 2/07);
art. 31 ust. 3  z 29 stycznia 2002 (sygn. akt K 19/01), 7 maja 2002 (sygn. akt SK 20/00),
13 lutego 2007 (sygn. akt K 46/05), 20 lutego 2007 (sygn. akt P 1/06), 11 maja 2007 (sygn. akt
K 2/07), 4 wrzenia 2007 (sygn. akt P 19/07);
art. 32  z 25 lutego 2002 (sygn. akt SK 29/01), 10 kwietnia 2002 (sygn. akt K 26/00),
27 maja 2002 (sygn. akt K 20/01), 24 czerwca 2002 (sygn. akt K 14/02), 27 marca 2007 (sygn.
akt SK 9/05), 11 maja 2007 (sygn. akt K 2/07), 4 wrzenia 2007 (sygn. akt P 19/07).
22 Por. np. orzeczenie TK z 4 padziernika 1989 (sygn. akt K 3/88) oraz wyrok TK
z 7 lutego 2001 (K 27/00).
23 Por. np. wyroki TK z 18 padziernika 1994 (sygn. akt K 2/94) i 21 listopada 1994
(sygn. akt K 6/94). Szerzej na ten temat: P. Winczorek, Konstytucja i wartoci, [w:] Charakter i struktura norm Konstytucji, pod red. J. Trzciñskiego, Warszawa 1997, s. 35 i n. oraz
M. Zieliñski, Konstytucyjne zasady prawa, [w:] tam¿e, s. 58 i n.
24 Por. w tym przedmiocie: K. Complak, Konstytucyjne postanowienia programowe czy
normy o celach pañstwa?, [w:] Szeæ lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dowiadczenia
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Böckenfördea, który stwierdzi³, i¿ zapewnienie konstytucyjnoci polega
na tym, ¿e stworzenie instytucji powo³anej, aby byæ stra¿nikiem konstytucji, spowodowa³o jednoczenie zinstytucjonalizowanie »ostatniego s³owa«
co do treci i mocy wi¹¿¹cej konstytucji25.
Z punktu widzenia perspektywy opisowej niektóre przedstawione orzeczenia realizuj¹ równie¿ funkcjê kreacyjn¹, o czym w dalszej czêci niniejszej pracy26.

1.2. Wykładnia ustaw i innych aktów normatywnych
Wyk³adnia ustaw i innych aktów normatywnych, któr¹ Trybuna³ umieszcza w uzasadnieniach swoich orzeczeñ, ma zbli¿one funkcje do interpretacji Konstytucji. Organy stosuj¹ce prawo formalnie nie s¹ zwi¹zane tego
typu egzegez¹. Jednak¿e stosunkowo rzadko podmioty te wiadomie odstêpuj¹ od wyk³adni wskazanej w uzasadnieniach orzeczeñ TK27. Jest to
skutkiem autorytetu Trybuna³u, zasiadaj¹cych tam sêdziów, pozycji ustrojowej, jak¹ s¹d konstytucyjny zajmuje w systemie organów pañstwa, oraz
szczególnych cech i skutków samych orzeczeñ.
Wyk³adnia ustaw i aktów podustawowych ustalana przez s¹d konstytucyjny charakteryzuje siê stosunkowo du¿ym podobieñstwem do s¹dowej
wyk³adni operatywnej. Interpretacja jest elementem procesu kontroli norm,
a jego zwieñczeniem definitywne stwierdzenie konstytucyjnoci przepisu
b¹d jej braku. By móc zbadaæ hierarchiczn¹ zgodnoæ aktów prawnych,
Trybuna³ musi wpierw poznaæ ich treæ, co nastêpuje w procesie interpretacji. Jednak¿e w przypadku wyk³adni aktów prawnych innych ni¿ ustawa zasadnicza s¹d konstytucyjny nie jest jedynym organem, który dekoduje treæ norm prawnych i który na tyle cieszy siê autorytetem organów
stosuj¹cych prawo, by te, orzekaj¹c w sprawach indywidualnych, posi³kowa³y siê efektami jego dzia³alnoci interpretacyjnej. Egzegeza dokonywana przez S¹d Najwy¿szy oraz Naczelny S¹d Administracyjny równie¿ brai inspiracje, pod red. L. Garlickiego i A. Szmyta, Warszawa 2003, s. 46 i n.; T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, Normy programowe w konstytucji, [w:] Charakter i struktura
norm..., s. 95 i n.; A. Kubiak, O interpretacji przepisów programowych Konstytucji, Pañstwo
i Prawo 1989, z. 4; P. Sarnecki, Normy programowe w konstytucji i odpowiadaj¹ce im wolnoci obywatelskie, [w:] Szeæ lat Konstytucji..., s. 252 i n. W powy¿szej kwestii TK zaj¹³
stanowisko m.in. w wyrokach z: 10 lipca 2000 (sygn. akt SK 21/99), 26 wrzenia 2000 (sygn.
akt P 11/99), 20 listopada 2001 (sygn. akt SK 15/01), 4 kwietnia 2001 (sygn. akt K 11/00), 29
maja 2001 (sygn. akt K 5/01), 20 czerwca 2002 (sygn. akt K 33/01).
25 E.W. Böckenförde, dz. cyt., s. 9091.
26 Por. rozdzia³ VIII, dzia³ 2.4.
27 Wyj¹tek stanowi¹ tutaj sprawy i orzeczenia TK, w stosunku do których powsta³y spory
pomiêdzy Trybuna³em a S¹dem Najwy¿szym b¹d Naczelnym S¹dem Administracyjnym.
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na jest pod uwagê podczas dekodowania tekstu prawnego dla potrzeb spraw
indywidualnych. O ile TK wydaje siê byæ organem najw³aciwszym w przypadku przepisów Konstytucji, o tyle SN i NSA s¹ organami najbardziej
odpowiednimi do dokonywania wyk³adni aktów prawnych ni¿szego rzêdu.
W praktyce wystêpuj¹ trzy rodzaje relacji pomiêdzy znaczeniem przepisów ustalanym przez Trybuna³ i inne naczelne b¹d najwy¿sze organy
w³adzy s¹downiczej: 1) TK przyjmuje rozumienie przepisu w identyczny
sposób jak utrwalone w praktyce orzeczniczej s¹dów i organów administracji; 2) w obrocie prawnym nie wystêpuje ustalone i ugruntowane rozumienie przepisu stanowi¹cego przedmiot kontroli i w konsekwencji TK
samodzielnie dekoduje treæ normy; 3) TK przyjmuje odmienne rozumienie przepisów ni¿ te, które zosta³o ugruntowane i zaakceptowane w praktyce judykacyjnej s¹dów. Powy¿sze relacje zosta³y omówione w czêci dotycz¹cej wyroków interpretacyjnych, zachowuj¹ jednak swoj¹ aktualnoæ
w stosunku do wyk³adni dokonywanej przez TK w uzasadnieniach wyroków.
Metody s³u¿¹ce sêdziom TK do dekodowania tekstów prawnych co do
zasady zbli¿one s¹ do technik, którymi pos³uguj¹ siê organy stosuj¹ce prawo. Trybuna³ korzysta z dyrektyw wyk³adni jêzykowej, systemowej i celowociowej. Jednak¿e interpretacja trybunalska ma pewne cechy szczególne, które odró¿niaj¹ j¹ od wyk³adni ustalanej przez pozosta³e organy pañstwa.
Dla Trybuna³u podstawowe znaczenie ma domniemanie konstytucyjnoci
aktów prawnych i szukanie treci zakodowanej w danym przepisie, która
pozostaje w zgodzie z ustaw¹ zasadnicz¹. Innymi s³owy  s¹d konstytucyjny, pos³uguj¹c siê podstawowymi technikami wyk³adni, poszukuje treci
normy, która nie narusza ustawy zasadniczej. Interpretuje zatem ustawy
z jednoczesnym uwzglêdnieniem norm i zasad konstytucyjnych. Pozosta³e
organy pañstwa korzystaj¹ z tej metody znacznie rzadziej. W konsekwencji
efekty dzia³alnoci interpretacyjnej TK i innych organów pañstwa mog¹ siê
od siebie ró¿niæ, a ustalone przez Trybuna³ rozumienie przepisu mo¿e odbiegaæ od jego znaczenia okrelonego przez s¹dy b¹d organy administracji.

2. Wyroki interpretacyjne
Koncepcja wyroków interpretacyjnych zosta³a zaczerpniêta z niemieckiego konstytucjonalizmu (verfassungskonforme Auslesung)28. Obecnie tech28

FTK wyda³ pierwsze tego typu orzeczenie 7 maja 1953 (1BvL 104/52). Doktryna
niemiecka zaczerpnê³a pomys³ ustalania wyk³adni ustaw w zgodzie z konstytucj¹ z konstytucjonalizmu Stanów Zjednoczonych (in harmony with the Constitution), gdzie powsta³a ta
technika interpretacyjna.
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nika wyk³adni ustaw w zgodzie z konstytucj¹, która le¿y u podstawy tego
typu rozstrzygniêæ, wykorzystywana jest przez wiêkszoæ s¹dów konstytucyjnych w Europie29. Pierwsze orzeczenie interpretacyjne zosta³o wydane przez polski Trybuna³ 20 kwietnia 1993 r.30, czyli jeszcze przed uchwaleniem Konstytucji z 1997 r. Obecnie s¹d konstytucyjny nie pos³uguje siê
czêsto t¹ technik¹ i wyroki interpretacyjne stanowi¹ niewielki odsetek
jego orzeczeñ31.
Trybuna³ stosuje tê technikê równie¿ na gruncie aktów ni¿szego rzêdu.
Przyk³adowo taka sytuacja mia³a miejsce w wyroku z 9 lutego 1999 r.32
w przedmiocie zgodnoci rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie op³at za dzia³alnoæ prowadzon¹ na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego33 z ustaw¹ z dnia 4 lutego 1994 r.
 Prawo geologiczne i górnicze34. Metodê dokonywania wyk³adni w zgodzie z Konstytucj¹ przejê³y równie¿ inne s¹dy35, co nale¿y oceniaæ bardzo
pozytywnie, albowiem wiadczy to o wzrocie znaczenia ustawy zasadniczej, jej realizacji w praktyce stosowania prawa oraz o bezporednim urzeczywistnianiu jej normatywnego charakteru. W pewnym zakresie stanowi to jeden z przejawów wp³ywu orzecznictwa TK na judykaturê innych
organów w³adzy s¹downiczej, a w konsekwencji sk³ada siê na realizacjê
funkcji sygnalizacyjnej tego organu.
Istota tego typu wyroków polega tym, i¿ wydanie orzeczenia o niekonstytucyjnoci ustawy nie powinno nastêpowaæ w sytuacji, gdy mo¿liwe
jest nadanie ustawie takiego rozumienia, które doprowadzi j¹ do zgodnoci
z normami, zasadami i wartociami ustanowionymi przez Konstytucjê36.
29

Za: D. Russeau, S¹downictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999, s. 74. Por.
równie¿ B. Banaszkiewicz, M. Wild, O tak zwanych wyrokach interpretacyjnych Trybuna³u
Konstytucyjnego, Studia i Materia³y, t. XX, Warszawa 2004, s. 209. Technika ta stosowanie jest w szczególnoci w Niemczech, Hiszpanii, na Wêgrzech, we W³oszech.
30 Sygn. akt U 12/92.
31 W roku 1998 TK wyda³ 3 wyroki interpretacyjne, 1999  6, 2000  10, 2001  8, 2002
 2, 2003 5, 2004  0, 2005  1, 2006  2, 2007  3, 2008  1, 2009  1, 2010  1, 2011  0,
2012  1, 2013  3, 2014  4.
32 Sygn. akt U 4/98.
33 Dz. U. 1994, nr 92, poz. 430 ze zm.
34 Dz. U. 1994, nr 27, poz. 96 ze zm.
35 Por. wyroki NSA z 26 stycznia 1995 (sygn. akt IV SA 1713/93) i 28 marca 1995 (sygn.
akt II SA 280/95), uchwa³y 5 sêdziów NSA z 19 czerwca 1996 (sygn. akt EPK 2/96) i 24
czerwca 1996 (sygn. akt FPK 6/96), postanowienie S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku z 21
listopada 1995 (sygn. akt II AK 293/95), wyrok S¹du Antymonopolowego z 20 wrzenia 1995
(sygn. akt XVII Amr 28/95)  cyt. orzeczenia za: B. Wierzbowski, Stosowanie przepisów
Konstytucji przez s¹dy, [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, pod
red. M. B¹czyka i in., Toruñ 1997, s. 584.
36 Orzeczenie TK z 18 padziernika 1994 (sygn. akt K 2/94).
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Innymi s³owy  je¿eli nastêpuje taka sytuacja, ¿e z jêzykowego brzmienia
przepisu mo¿na zrekonstruowaæ kilka norm o ró¿nej treci i niektóre
z nich s¹ niezgodne z ustaw¹ zasadnicz¹, to w procesie stosowania prawa
nale¿y pos³ugiwaæ siê tylko tymi, które nie naruszaj¹ Konstytucji. U podstawy tej techniki leg³a zasada domniemania konstytucyjnoci ustaw,
z której wynika, i¿ racjonalny prawodawca tworzy prawo zgodne z ustaw¹
zasadnicz¹. Zobowi¹zuje to Trybuna³ do przyjêcia w pierwszej kolejnoci
za³o¿enia, i¿ badany przepis pozostaje w zgodzie z podstaw¹ kontroli,
w drugiej kolejnoci Trybuna³ ma obowi¹zek odszukania normy, która sporód wielu mo¿liwych wariantów interpretacyjnych nie bêdzie pozostawa³a w kolizji z ustaw¹ zasadnicz¹. W tym przypadku prawo jest interpretowane za pomoc¹ ustawy zasadniczej, a ta wyznacza g³ówne kierunki
egzegezy tekstu prawnego i wartoci, które maj¹ byæ realizowane. S¹d
konstytucyjny daje temu wyraz poprzez wskazanie w sentencji, i¿ dany
przepis rozumiany w okrelony sposób jest zgodny/niezgodny z ustaw¹
zasadnicz¹. Uzasadnieniem tego typu orzeczeñ jest za³o¿enie, ¿e skoro
poddany kontroli przepis mo¿e byæ interpretowany w sposób zgodny
z Konstytucj¹, to nie ma powodu pozbawiania go mocy obowi¹zuj¹cej37.
Kontrolowany przepis pozostaje czêci¹ porz¹dku prawnego w swoim literalnym brzmieniu38, modyfikacji ulega natomiast jego znaczenie, a szczegó³owo rzecz ujmuj¹c  iloæ potencjalnych znaczeñ mo¿liwych do zrekonstruowania z jego brzmienia. Ma to na celu b¹d eksplikowanie z obiegu
prawnego okrelonego rozumienia przepisu (wyroki o sentencji: przepis X
rozumiany... jest niezgodny z...)39, b¹d wyeliminowania wszystkich mo¿liwych znaczeñ danego przepisu za wyj¹tkiem jednego (wyroki o sentencji: przepis X rozumiany... jest zgodny z...). S¹d konstytucyjny unika w ten
sposób formu³y wyroku negatoryjnego, który w swoich skutkach jest znacznie dalej id¹cym orzeczeniem i prowadzi do derogacji z systemu prawa
zakwestionowanego przepisu. Zastosowanie tego rodzaju rozwi¹zania
podyktowane jest trosk¹ o stabilnoæ systemu prawnego. Poszukiwania
rozstrzygniêæ, które dla systemu prawnego bêd¹ jak najmniej dolegliwe,
pozwala operowaæ ró¿nymi formu³ami, których istot¹ jest d¹¿enie do naj37 Por. M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego i ich skutki,
Poznañ 2006, s. 9394.
38 Orzeczenia interpretacyjne traktowane s¹ jako wyraz powci¹gliwoci sêdziowskiej,
bo zamiast dyskwalifikowaæ przepis jako sprzeczny z Konstytucj¹ Trybuna³ deklaruje jego
konstytucyjnoæ pod warunkiem nadania mu okrelonego rozumienia. Por. L. Garlicki, Uwagi
o charakterze prawnym orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Studia nad prawem konstytucyjnym. Dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Dzia³osze, pod red. J. Trzciñskiego
i B. Banaszaka, Wroc³aw 1997, s. 92.
39 Por. np. wyrok TK z 26 listopada 2003 (sygn. akt SK 22/02).
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bardziej cis³ego i adekwatnego wyra¿enia oceny badanej rzeczywistoci
normatywnej40.
Celem wyroków interpretacyjnych jest przedstawienie organom stosuj¹cym prawo prawid³owego rozumienia aktu prawnego w sensie zgodnym z Konstytucj¹ i unikniêcie jego b³êdnej wyk³adni. Ma to umo¿liwiæ
konstytucyjne interpretowanie aktu prawnego i w konsekwencji ujednoliciæ jego stosowanie przez organy w³adzy publicznej41. W przypadku negatoryjnych wyroków interpretacyjnych s¹dom i organom administracji TK
pozostawia siê du¿¹ swobodê, albowiem mog¹ one korzystaæ ze wszystkich norm mo¿liwych do zrekonstruowania z danego przepisu, za wyj¹tkiem tej jednej  uznanej przez Trybuna³ za niekonstytucyjn¹. W przypadku afirmatywnych wyroków interpretacyjnych swoboda organów
stosuj¹cych prawo jest ca³kowicie ograniczona. Formu³a tego typu orzeczenia zawê¿a rozumienie przepisu tylko do normy wskazanej w sentencji
wyroku TK. Wszystkie pozosta³e, wed³ug uznania s¹du konstytucyjnego,
s¹ wadliwe i s¹dy oraz organy administracji nie mog¹ siê nimi pos³ugiwaæ
w procesie stosowania prawa. Trzecia mo¿liwa formu³a sentencji wyroku
interpretacyjnego: przepis X rozumiany w sposób... nie jest niezgodny, ma
charakter deklaratoryjny i w konsekwencji nie wi¹¿e s¹dów i organów
administracji. Wynika z niej, i¿ okrelone w sentencji rozumienie kontrolowanego aktu prawnego nie narusza przepisu Konstytucji, ale równoczenie przepis stanowi¹cy podstawê badania konstytucyjnoci nie jest adekwatnym wzorcem kontroli i nie pozostaje w zwi¹zku z kontrolowan¹
regulacj¹. W zwi¹zku z powy¿szym s¹dy i organy administracji nie maj¹
obowi¹zku pos³ugiwania siê znaczeniem przepisu, które zosta³o ustalone
w tego typu rozstrzygniêciu i mog¹ przyj¹æ w³asne rozumienie przepisu za
podstawê orzeczenia zawis³ej przed nim sprawy. Wykorzystanie interpretacji wskazanej w wyroku TK nie bêdzie b³êdem i je¿eli organ stosuj¹cy
prawo siê ni¹ pos³u¿y, bêdzie mia³ pewnoæ, i¿ jego rozstrzygniêcie nie
narusza ustawy zasadniczej.
Jak wczeniej wskazano, relacje pomiêdzy wyk³adni¹ dokonan¹ przez
TK i inne organy w³adzy s¹downiczej, w szczególnoci SN i NSA, mog¹
przyj¹æ trojak¹ postaæ: 1) TK przyjmuje rozumienie przepisu w identyczny sposób jak utrwalone w praktyce orzeczniczej s¹dów i organów administracji; 2) w obrocie prawnym nie wystêpuje ustalone i ugruntowane
rozumienie przepisu stanowi¹ce przedmiot kontroli i TK samodzielnie
40 Wyst¹pienie Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego Marka Safjana na Zgromadzeniu
Ogólnym Sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego 8 kwietnia 2003, Studia i Materia³y, Warszawa 2003, s. 56.
41 Por. uzasadnianie wyroku TK z 5 stycznia 1999 (sygn. akt K 27/98).
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definiuje jego treæ; 3) TK przyjmuje odmienne rozumienie przepisów ni¿
te, które zosta³o ugruntowane i zaakceptowane w praktyce judykacyjnej
s¹dów.
Trybuna³ co do zasady pos³uguje siê wyk³adni¹ przepisów wczeniej
ustalon¹ i utrwalon¹ w judykaturze, w szczególnoci S¹du Najwy¿szego
i Naczelnego S¹du Administracyjnego42. W nauce prawa konstytucyjnego
wskazuje siê, i¿ zasada respektowania jednolitej wyk³adni badanego przepisu stanowi oryginalny dorobek polskiego s¹du konstytucyjnego. Dokonuj¹c wyk³adni badanego przepisu prawnego, Trybuna³ Konstytucyjny nie
jest oczywicie zwi¹zany rozumowaniem przyjêtym w orzecznictwie innych organów pañstwowych czy w pimiennictwie prawniczym. Wzglêdy
racjonalnoci i wszechstronnoci analizy dokonywanej przez Trybuna³ Konstytucyjny wymagaj¹ jednak rozwa¿enia stanowisk interpretacyjnych zarysowanych w orzecznictwie s¹dowym i w nauce prawa. Jednolite i ustabilizowane rozumienie przepisu w judykaturze oraz w doktrynie uzasadnia
przyjêcie takiego stanowiska za punkt wyjcia w ocenie jego konstytucyjnoci43. Stwierdzenie konstytucyjnoci takiego aktu prawnego wraz jego
ustalon¹ i utrwalon¹ w s¹downictwie wyk³adni¹ realizuje funkcjê stabilizacyjn¹ i jeszcze umacnia przyjête w judykaturze znaczenie tego przepisu. Obok autorytetu najwa¿niejszych organów sprawuj¹cych wymiar sprawiedliwoci i sankcjonuj¹cych okrelon¹ egzegezê pojawia siê Trybuna³
Konstytucyjny, który uznaje, i¿ dany przepis w rozumieniu przyjêtym
w judykaturze jest wolny od wad. W takiej sytuacji na organy stosuj¹ce
prawo wywierany jest jeszcze silniejszy nacisk, by stosowaæ przepis w znaczeniu ustalonym w orzecznictwie SN i NSA, które zosta³o zaaprobowane
afirmatywnym wyrokiem TK.
Stwierdzenie niekonstytucyjnoci przyjêtego, utrwalonego i zaakceptowanego w judykaturze rozumienia danego przepisu poci¹ga za sob¹ obowi¹zek uchylenia wadliwego aktu. Trybuna³ stoi wówczas na stanowisku,
¿e ugruntowane w praktyce stosowania prawa znaczenie jest jedynym
42

Por. M. Safjan, Interpretacja a kontrola konstytucyjnoci, Rzeczpospolita z 29 grudnia 2003. Por. równie¿ uzasadnienie wyroku TK z 3 padziernika 2000 (sygn. akt K 33/99):
[...] je¿eli okrelony sposób rozumienia ustawy utrwali³ siê w orzecznictwie, to nale¿y uznaæ,
¿e przepis ten nabra³ w³anie takiej treci, jak¹ odnalaz³y w nim instancje s¹dowe. Podobnie TK w postanowieniu z 4 lutego 2002 (sygn. akt Ts 64/03) oraz w wyrokach z: 27 listopada
1997 (sygn. akt U 11/97), 8 maja 2000 (sygn. akt SK 22/99), 3 padziernika 2000 (sygn. akt
K 33/99), 4 grudnia 2000 (sygn. akt SK 10/99), 4 grudnia 2001 (sygn. akt SK 12/00). Przyk³adowo  Trybuna³ Konstytucyjny, wydaj¹c wyrok z 9 czerwca 2003 (sygn. akt SK 12/03),
pos³u¿y³ siê rozumieniem art. 393 k.p.c. ustalonym uchwa³¹ SN z 17 stycznia 2001 (sygn.
akt III CZP 49/00).
43 Por. uzasadnienie wyroku TK z 8 maja 2000 (sygn. akt SK 22/99).
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mo¿liwym rozumieniem danego przepisu, co powoduje potrzebê jego derogacji z systemu prawnego. W tym przypadku Trybuna³ nie wydaje wyroku
interpretacyjnego, lecz wyrok negatoryjny o prostych skutkach. Przedstawione stanowisko jest s³uszne i uzasadnione, albowiem nie dopuszcza do
powstania ewentualnych konfliktów pomiêdzy TK a SN i NSA w zakresie
kompetencji do dokonywania wyk³adni prawa i zwi¹zania ni¹ s¹dów i organów administracji.
W sytuacji, gdy przepis nie ma utrwalonego znaczenia w judykaturze,
Trybuna³, stosuj¹c ogólne dyrektywy interpretacyjne wzbogacone o regu³y dokonywania wyk³adni w zgodzie z Konstytucj¹, samodzielnie ustala
znaczenie kontrolowanego aktu. Przyk³adowo, taka sytuacja ma miejsce
w wyrokach prewencyjnych, orzeczeniach wydawanych w okresie vacatio
legis b¹d w stosunku do aktów prawnych, które stosunkowo krótko obowi¹zuj¹44. Brak jednolitego stanowiska w orzecznictwie i literaturze,
a w szczególnoci wystêpowanie rozbie¿noci interpretacyjnych, wskazuje
na niezbêdnoæ samodzielnego ustalenia przez Trybuna³ Konstytucyjny
treci badanego przepisu. Trybuna³ stosuje powszechnie przyjête w naszej
kulturze prawnej regu³y interpretacyjne, a oznacza to przede wszystkim
wybór tego kierunku wyk³adni sporód rysuj¹cych siê wzajemnie »konkuruj¹cych« znaczeñ przepisu, który jest zgodny z konstytucyjnymi normami i wartociami45. Wówczas TK jest jedynym organem w³adzy s¹downiczej, który dokona³ wyk³adni danego przepisu i posiada wystarczaj¹cy,
autorytet by inne organy stosuj¹ce prawo sk³onne by³y pos³u¿yæ siê ustalonym przez ten podmiot znaczeniem tego przepisu.
Zdarza siê tak, i¿ Trybuna³, kontroluj¹c akt normatywny, przyjmuje
inne znaczenie przepisów ni¿ te, które zosta³o utrwalone w orzecznictwie
s¹dowym i administracyjnym. Ustalenie w sentencji wyroku Trybuna³u
prawid³owego (zgodnego z Konstytucj¹) rozumienia kontrolowanego przepisu oznacza niekiedy z koniecznoci zakwestionowanie implicite wyk³adni spotykanej dotychczas w orzecznictwie s¹dowym46. Prowadzi to do
powstania w obrocie prawnym ró¿nych kierunków interpretacji dotycz¹cych tej samej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego  pochodz¹cych
z jednej strony od TK, a z drugiej od innego organu w³adzy s¹downiczej
ciesz¹cego siê powa¿nym autorytetem. Takie sytuacje maj¹ miejsce spo44 Por. np. wyroki TK z 24 stycznia 2001 (sygn. akt SK 30/99), 24 padziernika 2001
(sygn. akt K 22/01), 4 grudnia 2001 (sygn. akt SK 18/00).
45 Wyrok TK z 8 maja 2000 (sygn. akt SK 22/99).
46 Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2000 r., s. 44, [online] <www.trybunal.gov.pl>.
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radycznie47, ale wywo³uj¹ bardzo wiele kontrowersji i czêsto wzbudzaj¹
powa¿n¹ krytykê. W opinii Lecha Gardockiego zaakceptowanie takiej
praktyki TK oznacza³oby przyjêcie pogl¹du, ¿e ma on prawo kontrolowaæ prawid³owoæ interpretacji dokonywanej przez SN. W konsekwencji
by³oby to te¿ realizacj¹ koncepcji ustrojowej, zak³adaj¹cej nadrzêdn¹ rolê
TK w stosunku do s¹dów, do czego Konstytucja nie daje ¿adnych podstaw48.
Rozstrzygniêcia s¹dów i organów administracji zale¿¹ od oceny i akceptacji wyk³adni przedstawionej w uzasadnieniu wyroku TK, która
w praktyce jest dokonywana przez SN b¹d NSA. Je¿eli zaakceptuj¹ one
treæ normy ustalonej przez Trybuna³, wówczas organy stosuj¹ce prawo
bêd¹ pos³ugiwaæ siê t¹ w³anie wyk³adni¹. Taka sytuacja mia³a miejsce
w przypadku wyroku TK z 4 grudnia 2001 r.49 W tym orzeczeniu Trybuna³ uchyli³ art. 418 k.c. i ustali³ treæ art. 417 k.c. Wyrok ten, jego sentencja i uzasadnienie zosta³y zaakceptowane w judykaturze SN 50
i w konsekwencji przyjê³y siê w praktyce orzeczniczej s¹dów powszechnych. Podobnie rzecz siê mia³a z interpretacyjnym wyrokiem TK z 18
grudnia 2002 r.51, który okrela³ znaczenie art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych ustaw52
i który zosta³ zaakceptowany przez S¹d Najwy¿szy53. Rozwi¹zanie takie
jest bardzo korzystne z punktu widzenia systemu prawa, umo¿liwia bowiem pozostawienie w systemie przepisu, którego treæ zosta³a prokonstytucyjnie ukierunkowana przez Trybuna³, wzmacnia zasadê pewnoci
i stabilnoci prawa. Ponadto realizuje funkcjê ochronn¹ oraz interpretacyjn¹ TK54.
Druga sytuacja ma miejsce, gdy SN b¹d NSA nie zaakceptuje interpretacji przyjêtej przez TK w wyroku interpretacyjnym i pozostanie przy
starym, utartym znaczeniu przepisu prawnego. Organy stosuj¹ce prawo
47

Por. np. wyrok TK z 4 grudnia 2001 (sygn. akt SK 18/00).
L. Gardocki, Kto ma interpretowaæ prawo?, Rzeczpospolita z 5 maja 2004.
49 Sygn. akt SK 18/00.
50 Por. np. wyroki SN z: 8 stycznia 2002 (sygn. akt I CKN 581/99), 27 listopada 2002
(sygn. akt I CKN 1215/00), 21 maja 2003 (sygn. akt IV CKN 178/01), 9 padziernika 2003
(sygn. akt I CKN 150/02).
51 Sygn. akt K 43/01.
52 Dz. U. 1995, nr 1, poz. 2 ze zm.
53 Por. wyrok SN z 20 maja 2004 (sygn. akt II PZP 7/04).
54 Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ podobny skutek wywo³uje interpretacja przepisów prawa przedstawiona w uzasadnieniach orzeczeñ Trybuna³u. Przyk³adowo SN zaakceptowa³ i pos³u¿y³ siê wyk³adni¹ ustalon¹ przez TK w wyroku afirmatywnym z 12 wrzenia 2000 (sygn. akt K 1/00)  por. wyrok SN z 29 czerwca 2005 (sygn. akt I UK 300/04).
48
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staj¹ wówczas przed dylematem, któr¹ z interpretacji przyj¹æ przy podejmowaniu rozstrzygniêcia55. Praktyka jest taka, i¿ s¹dy i organy administracji pos³uguj¹ siê treci¹ przepisu zrekonstruowan¹ przez SN b¹d NSA
i odrzucaj¹ jego rozumienie ustalone przez TK. Jest to skutkiem tego, i¿
SN i NSA s¹ organami kasacyjnymi i sprawuj¹ nadzór judykacyjny nad
dzia³alnoci¹ s¹dów i organów administracji. Odmowa zastosowania przez
nie wyk³adni przepisu ustalonej przez SN b¹d NSA mo¿e skutkowaæ uchyleniem ich rozstrzygniêcia. Skutki konfliktu pomiêdzy TK i SN (ewentualnie NSA) godz¹ bezporednio w jednostkê i system prawa, naruszaj¹
zasadê spójnoci i pewnoci prawa. Adresaci norm nie maj¹ wówczas pewnoci, co do treci i znaczenia przepisów prawnych reguluj¹cych ich status. To zjawisko ma charakter dysfunkcjonalny, narusza zasady pewnoci
i stabilnoci prawa oraz zaufania do pañstwa i prawa. Natomiast sam
konflikt pomiêdzy organami w³adzy s¹downiczej ogranicza realizacjê funkcji interpretacyjnej przez Trybuna³.
Praktyka wydawania wyroków interpretacyjnych doprowadzi³a do
powstania w doktrynie i orzecznictwie dwóch powa¿nych sporów56. Pierwszy dotyczy dopuszczalnoci wydawania tego typu orzeczeñ przez s¹d konstytucyjny, drugi  zwi¹zania organów stosuj¹cych prawo interpretacj¹
ustanowion¹ przez TK. Z uwagi na fakt, i¿ w du¿ej mierze problematyka
obydwu konfliktów ma wspóln¹ p³aszczyznê, zwykle nie s¹ one rozró¿niane w prowadzonym dyskursie prawnym. Spory te do chwili obecnej nie
zosta³y konstruktywnie rozstrzygniête. Trybuna³ Konstytucyjny oraz przedstawiciele doktryny prawa konstytucyjnego stoj¹ na stanowisku, i¿ TK
ma prawo wydawaæ wyroki interpretacyjne i ¿e wi¹¿¹ one organy stosuj¹55

Por. np. postanowienia S¹du Rejonowego w Olsztynie z 15 grudnia 2006 (sygn. akt
X C 552/06) oraz postanowienie S¹du Okrêgowego w Olsztynie z 24 stycznia 2007 (sygn. akt
IX Cz 38/07). W niniejszej sprawie powód wniós³ pozew o zap³atê, wysnuwaj¹c swoje roszczenie z decyzji administracyjnej. W³aciwoæ s¹du cywilnego oparto na art. 1 k.p.c. i dotycz¹cym go wyroku TK z 10 lipca 2000 (sygn. akt SK 21/99), w sentencji którego Trybuna³
uzna³, ¿e art. 1 k.p.c. rozumiany w ten sposób, i¿ w zakresie pojêcia sprawy cywilnej nie
mog¹ siê mieciæ roszczenia dotycz¹ce zobowi¹zañ pieniê¿nych, których ród³o stanowi
decyzja administracyjna, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. S¹dy powszechne uzna³y, ¿e w przedmiotowej sprawie droga s¹dowa jest niedopuszczalna, albowiem roszczenie o zap³atê na podstawie decyzji nie ma charakteru sprawy
cywilnej. Oznacza to, i¿ przy rozstrzyganiu przedmiotowej sprawy pos³u¿ono siê jêzykowym znaczeniem art. 1 k.p.c. i nie zaakceptowano (nie wziêto pod uwagê) rozstrzygniêcia
Trybuna³u.
56 W praktyce wystêpuje jeszcze trzeci spór. Dotyczy on mo¿liwoci weryfikowania
aktów stosowania prawa w oparciu o art. 190 ust. 4 Konstytucji na podstawie wyroków
interpretacyjnych, a zatem odnosi siê do funkcji ochronnej w aspekcie przedmiotowym, dlatego te¿ w niniejszym rozdziale zostanie tylko zasygnalizowany.
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ce prawo, w tym równie¿ SN i NSA57. Z kolei przedstawiciele pozosta³ych
dogmatyk prawniczych oraz s¹dy wychodz¹ z za³o¿enia, i¿ TK nie ma podstaw prawnych do wydawania tego typu rozstrzygniêæ, co przes¹dza o ich
niewi¹¿¹cym charakterze58. W najlepszym wypadku  w sytuacji zaakceptowania mo¿liwoci wydawania wyroków interpretacyjnych przez TK
 uwa¿a siê, i¿ maj¹ one charakter niewi¹¿¹cy. Innymi s³owy  Trybuna³
mo¿e wydawaæ wyroki interpretacyjne, ale pos³u¿enie siê interpretacj¹
przed³o¿on¹ przez s¹d konstytucyjny w sentencji zale¿y od uznania organu stosuj¹cego prawo. Poza sporem pozostaje natomiast dopuszczalnoæ
stosowania techniki wyk³adni ustaw w zgodzie z Konstytucj¹. Jest ona
powszechnie akceptowana jako jeden ze sposobów dekodowania tekstów
prawnych.
Przeciwko dopuszczalnoci wydawania wyroków interpretacyjnych
podnosi siê szereg argumentów: 1) TK nie posiada podstawy prawnej do
wydawania tego typu orzeczeñ, albowiem art. 190 Konstytucji mówi tylko
o wyrokach negatoryjnych, a zgodnie z zasad¹ praworz¹dnoci (art. 7 Konstytucji) organy pañstwa dzia³aj¹ tylko na podstawie i w granicach prawa; 2) zgodnie z treci¹ art. 239 ust. 3 Konstytucji TK utraci³ kompetencjê
ustalania powszechnie wi¹¿¹cej wyk³adni ustaw, co skutkuje tym, i¿ nie
57 Por. w szczególnoci: Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. 409; D. Czoik, Kompetencje Trybuna³u Konstytucyjnego do
wydawania orzeczeñ interpretacyjnych, Jurysta 2003, nr 12; L. Garlicki, Uwagi o charakterze...; A. M¹czyñski, O tak zwanych wyrokach interpretacyjnych Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Teoria i praktyka wyk³adni prawa, pod. red. P. Winczorka, Warszawa 2005;
M.W. McConnell, On Reading the Constitution, Cornell Law Review 19871988, vol. 73;
M. Pavènik, Interpretation and Understanding of the Constitution, [w:] Teoria i praktyka
wyk³adni prawa...; D. Russeau, dz. cyt.; J. Trzciñski, Orzeczenia interpretacyjne Trybuna³u
Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 2002, z. 1; M. Safjan, Interpretacja...; G. J. Simson, The
Role of History in Constitutional Interpretation: A Case Study, Cornell Law Review 1985,
vol. 70, s. 253 i n.; A. Zoll, Skutecznoæ orzeczeñ polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:]
Ius et lex. Ksiêga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, pod red. A. Dêbiñskiego i in., Lublin 2002.
58 Por. w szczególnoci: L. Gardocki, Problem tak zwanych wyroków interpretacyjnych
Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Teoria i praktyka wyk³adni prawa...; M. Haczykowska, Glosa
do wyroku TK z 4 grudnia 2001 (sygn. akt SK 18/00), Pañstwo i Prawo 2002, z. 8;
M. Jakowska, Skutki orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego dla procesu stosowania prawa
wobec zasady bezporedniego stosowania konstytucji, [w:] Instytucje wspó³czesnego prawa
administracyjnego. Ksiêga Jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, pod red.
J. Stelmacha i in., Kraków 2001; A. Józefowicz, Glosa do wyroku TK z 5 stycznia 1999 (sygn.
akt K 27/98), Pañstwo i Prawo 1999, z. 7; ten¿e, Orzeczenia interpretacyjne Trybuna³u
Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 1999, z. 11; K. Pietrzykowski, O tak zwanych interpretacyjnych wyrokach Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy 2004, nr 3; M. Przysucha, Wyk³adnia zgodna z wartociami pañstwa prawnego, Gazeta S¹dowa 2001, nr 78;
J. Repel, Skutki prawne orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie skargi konstytucyjnej, [w:] Skarga konstytucyjna, pod red. J. Trzciñskiego, Warszawa 2000.
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mo¿e czyniæ tego w sentencjach orzeczeñ; 3) tego typu rozstrzygniêcia stabilizuj¹ w systemie prawnym wadliwe i niejasne przepisy prawne; 4) formu³a wyroków interpretacyjnych, w szczególnoci afirmatywnych, wyklucza mo¿liwoæ stosowania art. 190 ust. 4 Konstytucji, tj. prawa weryfikacji
ostatecznego rozstrzygniêcia wydanego na podstawie niekonstytucyjnej
regulacji; 5) poprzez ustalanie wi¹¿¹cej wyk³adni TK ogranicza swobodê
sêdziowsk¹ oraz uzyskuje uprawnienie do kontroli trafnoci wyk³adni dokonywanej przez s¹dy, w tym SN i NSA, co nie znajduje podstaw w Konstytucji oraz godzi w zasady niezawis³oci sêdziów, niezale¿noci s¹dów
i podlegania sêdziów Konstytucji oraz ustawom.
W odpowiedzi na przedstawione wy¿ej racje zwolennicy mo¿liwoci
wydawania wyroków interpretacyjnych przytaczaj¹ równie wa¿kie argumenty. Trybuna³, by mieæ mo¿liwoæ skontrolowania aktu prawnego, musi
dokonaæ jego egzegezy, a wyk³adnia w zgodzie z Konstytucj¹ jest jednym
ze rodków s³u¿¹cych do osi¹gniêcia tego celu. Wyroki interpretacyjne s¹
stosowane po to, aby uchroniæ system od zawsze du¿ego wstrz¹su, jakim
jest eliminacja przepisu z systemu prawnego, pozostawiaj¹ca czêsto nieusuwaln¹ lukê i podwa¿aj¹ca poczucie pewnoci prawnej59. Rozstrzygniêcia te s¹ przede wszystkim przejawem powci¹gliwoci sêdziowskiej60.
Orzekanie o zgodnoci z ustaw¹ zasadnicz¹ przepisu, który mo¿e byæ interpretowany zarówno zgodnie, jak i niezgodnie, bez jednoczesnego sprecyzowania, który z kierunków wyk³adni pozostaje w zgodzie z Konstytucj¹, uniemo¿liwia³oby osi¹gniêcie celu kontroli, jakim jest eliminowanie
z porz¹dku prawnego zjawisk dysfunkcjonalnych, czyli kolizji norm w p³aszczynie pionowej systemu prawa61. Podnosi siê równie¿, i¿ nieuzasadniony jest pogl¹d, ¿e wyroki interpretacyjne s¹ prób¹ restytucji powszechnie
obowi¹zuj¹cej wyk³adni ustaw, albowiem wykszta³ci³y siê w tym samym
czasie, kiedy Trybuna³ móg³ wydawaæ uchwa³y interpretacyjne, tj. przed
zmian¹ Konstytucji, i nie stanowi¹ odpowiedzi na pozbawienie s¹du konstytucyjnego uprawnienia do ustalania wyk³adni powszechnie wi¹¿¹cej.
Wyroki interpretacyjne nie naruszaj¹ zasady niezawis³oci sêdziów, gdy¿
zawieraj¹ siê w treci art. 190 Konstytucji. Ponadto przepis tego artyku³u
stanowi podstawê prawn¹ ich istnienia, albowiem w systemie prawnym
nie ma regulacji, które wyczerpuj¹co wymienia³yby wszystkie rodzaje orzeczeñ, natomiast wskazany przepis stanowi ogóln¹ formu³ê, która sankcjo59

M. Safjan, Interpretacja...
Szerzej na ten temat: M. Zubik, M. Wi¹cek, Kompetencje s¹du konstytucyjnego
a granice orzekania przez sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy 2009,
nr 4(93), s. 49.
61 Por. wyrok TK z 8 maja 2000 (sygn. akt SK 22/99).
60
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nuje dzia³alnoæ orzecznicz¹ TK. Nadto zwolennicy wyroków interpretacyjnych posi³kuj¹ siê wnioskowaniem a maiori ad minus, na podstawie
którego formu³uj¹ nastêpuj¹c¹ tezê: je¿eli Trybuna³ ma prawo uchyliæ ca³y
przepis, to tym bardziej ma prawo uznaæ, i¿ jedno z jego znaczeñ jest wadliwe i powinno byæ derogowanie z porz¹dku prawnego. Za nieeliminowaniem z systemu prawa ustawy lub jej fragmentu bez wyranej podstawy
przemawia równie¿ wzgl¹d na zasadê pewnoci (stabilnoci) obowi¹zuj¹cego prawa oraz zaufania obywatela do pañstwa i stanowionego przez nie
prawa. Ciekawy argument popieraj¹cy orzeczenia interpretacyjne przedstawi³a Monika Florczak-W¹tor. W ocenie tej autorki za tego typu rozstrzygniêciami przemawia fakt, ¿e minimalizuj¹ one ryzyko powstawania
konfliktów pomiêdzy prawodawc¹ a s¹dem konstytucyjnym62.
Argumenty jurydyczne, funkcjonalne i polityczne przedstawiane przez
obie strony s¹ bardzo wa¿kie. Zwa¿aj¹c na ich ciê¿ar, nale¿y przychyliæ siê
do stanowiska optuj¹cego za mo¿liwoci¹ wydawania przez Trybuna³ wyroków interpretacyjnych. Obie strony maj¹ wiele racji i definitywne rozstrzygniêcie jest praktycznie niemo¿liwe. Ostatecznie przekonywaj¹ca
wydaje zasada racjonalnoci. Je¿eli przepisowi prawnemu mo¿na nadaæ
kilka znaczeñ, w tym chocia¿ jedno zgodne z Konstytucj¹ i nie ma on utrwalonego znaczenia w orzecznictwie s¹dowym, to nie ma uzasadnionego powodu, by usuwaæ go z porz¹dku prawnego. W szczególnoci, i¿ nie ma
argumentów, by interpretowaæ prawo w sposób prowadz¹cy do naruszenia Konstytucji. Bardzo silne wsparcie dla tej koncepcji stanowi zasada
racjonalnego prawodawcy, w wietle której nale¿y przyj¹æ za³o¿enie, i¿
prawodawca ustanowi³ przepis prawa zgodny z ustaw¹ zasadnicz¹. Klauzula ta stoi na przeszkodzie pos³u¿eniu siê niekonstytucyjnym rozumieniem kontrolowanego przepisu celem usuniêcia go z systemu prawnego.
W zwi¹zku z powy¿szym uzasadnione jest twierdzenie, i¿ Trybuna³ jest
wrêcz zobowi¹zany sprawdziæ, czy badanemu aktowi prawnemu nie da siê
przypisaæ zgodnego z ustaw¹ zasadnicz¹ znaczenia, albowiem nadanie temu
przepisowi znaczenia niezgodnego z Konstytucj¹ stanowi³oby naruszenie
zasady domniemania konstytucyjnoci oraz uznanie, i¿ ustawodawca dzia³a
nieracjonalnie i z za³o¿enia tworzy wadliwe prawo.
Spór o to, czy wyroki interpretacyjne posiadaj¹ moc wi¹¿¹c¹, ma niebagatelne znaczenie dla stosowania prawa przez s¹dy i organy administracji. Uznanie, i¿ organy stosuj¹ce prawo s¹ zwi¹zane tego typu orzeczeniami, skutkuje tym, i¿ nie mog¹ one przyj¹æ innego znaczenia przepisu
ni¿ ten wskazany w sentencji wyroku TK. Tylko w taki sposób (w takim
62

M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 93 i n.

251

rozumieniu) mog¹ wiêc przepis ten stosowaæ zarówno organy administracji (rz¹dowej czy samorz¹dowej), jak i s¹dy. Tylko wówczas pos³u¿enie siê
technik¹ wyk³adni ustawy w zgodzie z Konstytucj¹ ma sens, bo gwarantuje, ¿e utrzymanie mocy obowi¹zuj¹cej przepisu i przyzwolenie na jego
dalsze stosowanie nie doprowadzi w przysz³oci do takiego wypaczenia
jego rozumienia, które nada³oby mu treæ sprzeczn¹ z Konstytucj¹. Wymaga tego choæby zasada pewnoci prawa63.
Stwierdzenie, i¿ wyroki interpretacyjne nie posiadaj¹ wi¹¿¹cego charakteru, skutkuje tym, i¿ s¹dy i organy administracji nie bêd¹ zobowi¹zane do pos³ugiwania siê trybunalsk¹ egzegez¹ w procesie stosowania prawa
i bêd¹ mog³y samodzielnie rekonstruowaæ treæ przepisów stanowi¹cych
podstawê indywidualnych rozstrzygniêæ z pominiêciem interpretacyjnego
wyroku TK. S¹d konstytucyjny stoi na stanowisku, i¿ wyk³adnia dokonana w sentencji orzeczenia wi¹¿e wszystkie pozosta³e organy pañstwa64.
W uzasadnieniu wyroku z 8 maja 2000 r.65 Trybuna³ stwierdzi³: Sentencja wyroku TK uznaj¹ca przepis za konstytucyjny pod warunkiem jego
okrelonego rozumienia [...] ma w ca³oci walor powszechnie obowi¹zuj¹cy. [...] Niedopuszczalne jest stosowanie w praktyce normy wywiedzionej
z przepisu bêd¹cego przedmiotem kontroli przy rozumieniu przeciwnym
od wskazanego w takiej sentencji. Pozosta³e organy w³adzy s¹downiczej,
w szczególnoci SN, nie podzielaj¹ tego stanowiska i nie czuj¹ siê zwi¹zane orzeczeniami interpretacyjnymi TK66. S¹d Najwy¿szy wskazuje, i¿ Trybuna³ w orzeczeniach interpretacyjnych przedstawia jedynie okrelon¹
propozycjê wyk³adni67.
W swojej istocie powy¿szy spór sprowadza siê do problemu, czy interpretacja przepisów przedk³adana w wyrokach interpretacyjnych TK ma
charakter wyk³adni legalnej, czy te¿ operatywnej68. Wyk³adnia legalna
63 Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2000 r., Warszawa 2001, s. 44.
64 Por. np. wyroki TK z: 5 stycznia 1999 (sygn. akt K 27/98), 28 kwietnia 1999 (sygn.
akt K 3/99), 8 maja 2000 (sygn. akt SK 22/99), 11 grudnia 2001 (sygn. akt SK 16/00),
18 grudnia 2002 (sygn. akt K 43/01).
65 Sygn. akt. SK 22/99.
66 Por. np. postanowienia SN z: 6 maja 2003 (sygn. akt I CO 7/03), 1 lipca 2003 (sygn.
akt V CO 20/03), 16 lipca 2003 (sygn. akt V CO 20/03), 13 lipca 2005 (sygn. akt I CO 6/05)
oraz uchwa³ê SN z 3 lipca 2003 (III CZP 45/03).
67 Por. postanowienia SN z 21 sierpnia 2003 (sygn. akt III CO 9/03) i 21 marca 2003
(sygn. akt III CO 10/03).
68 W teorii prawa w oparciu o kryterium zró¿nicowania wyk³adni ze wzglêdu na podmiot jej dokonuj¹cy b¹d moc wi¹¿¹c¹ wyró¿nia siê dwa rodzaje wyk³adni o charakterze
wi¹¿¹cym: autentyczn¹ i legaln¹ (por. J. Jab³oñska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów,
Warszawa 2001, s. 156 i n.; J. Nowacki, Z. Tobor, Wstêp do prawoznawstwa, Warszawa 1993,
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jest dokonywana przez organy, którym prawo nada³o tak¹ kompetencjê,
ma charakter generalny i abstrakcyjny oraz wi¹¿e podmioty stosuj¹ce
prawo69. Natomiast wyk³adnia operatywna jest dokonywana przez organy w³adzy s¹downiczej i organy administracji w procesie stosowania prawa dla potrzeb danej sprawy, ma charakter konkretny i indywidualny
i nie wi¹¿e innych podmiotów stosuj¹cych prawo70  zmierza zatem do
eliminacji tylko tych w¹tpliwoci, które powstaj¹ na tle rozpatrywanego
stanu faktycznego71.
Wskazuj¹c cechy techniki wyk³adni prawa w zgodzie z Konstytucj¹
w wyrokach interpretacyjnych TK, nale¿y stwierdziæ, i¿ posiada ona charakter generalny i abstrakcyjny. Trybuna³ dokonuje interpretacji w oderwaniu od konkretnych stanów faktycznych. Treæ normy umieszczonej
w sentencji wyroku skierowana jest do generalnie zdefiniowanego adresata, który znajduje siê w abstrakcyjnie okrelonej sytuacji. Trybuna³ rekonstruuje normê prawn¹ poprzez analizê samego przepisu prawa, pos³uguj¹c siê ogólnymi dyrektywami interpretacji, wzbogaconymi o technikê
wyk³adni prawa w zgodzie z Konstytucj¹. Stosowanie zasad tej techniki
nie przes¹dza o legalnym charakterze wyk³adni ustanawianej w sentencjach orzeczeñ. Cech¹ dzia³alnoci Trybuna³u jest to, i¿ w porównaniu do
innych organów w³adzy s¹downiczej w najszerszym stopniu stosuje Konstytucjê72. Specyfika jego dzia³alnoci judykacyjnej powoduje, i¿ proces
stosowania prawa przez TK ró¿ni siê od procesu realizowanego przez s¹dy
i organy administracji. Jednak¿e mimo owej swoistoci Trybuna³ ostatecznie dokonuje konkretnego rozstrzygniêcia, które de facto zapada w kons. 199 i n.; A. Redelbach, Wstêp do prawoznawstwa. Podstawowe pojêcia nauk o w³adzy,
pañstwie i prawie w perspektywie Unii Europejskiej, Toruñ 2000, s. 243 i n.; T. Stawecki,
P. Winczorek, Wstêp do prawoznawstwa, Warszawa 1999, s. 127 i n.). Wyk³adni autentycznej dokonuje organ, który ustanowi³ dany przepis prawa (cuius est condere, eius est interpretari). Egzegeza nale¿y do prawodawcy, w zwi¹zku z czym nie mo¿e byæ brana pod uwagê
przy rozwa¿aniach dotycz¹cych wyk³adni dokonywanej przez Trybuna³ Konstytucyjny. Pozosta³e rodzaje wyk³adni (operatywna i doktrynalna) maj¹ charakter niewi¹¿¹cy. Z punktu
widzenia podzia³u wyk³adni ze wzglêdu na podmiot dokonuj¹cy (moc wi¹¿¹c¹) wyk³adniê
ustalan¹ w wyrokach interpretacyjnych mo¿na zakwalifikowaæ do wyk³adni operatywnej
lub legalnej. Innej mo¿liwoci nie ma.
69 Por. J. Jab³oñska-Bonca, dz. cyt., s. 156; J. Nowacki, Z. Tobor, dz. cyt., s. 199;
T. Stawecki, P. Winczorek, dz. cyt., s. 129.
70 Szerzej na ten temat: J. Jab³oñska-Bonca, dz. cyt., s. 156158.
71 Por. A. Or³owska, Konstrukcja precedensu we wspó³czesnym prawie, Toruñ 2002,
s. 146 (w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu).
72 Szerzej na ten temat w: A. M¹czyñski, A. £yszkowska, Bezporednie stosowanie
Konstytucji przez Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, pod red. K. Dzia³ochy, Warszawa 2005, s. 25 i n. oraz cyt. tam literatura.
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kretnej sprawie dotycz¹cej badania zgodnoci okrelonego przepisu aktu
normatywnego z okrelonym przepisem ustawy zasadniczej. W wyniku
przeprowadzonej kontroli TK stwierdza, i¿ konkretny przepis jest zgodny
b¹d niezgodny z Konstytucj¹. Istota wyk³adni legalnej polega na tym, i¿
powinna byæ ona ustalana w oderwaniu od tego typu rozstrzygniêæ. W tym
przypadku dzia³alnoæ TK jest swoistym stosowaniem prawa, w procesie
którego dokonuje on wyk³adni operatywnej dla potrzeb danej sprawy
i danego rozstrzygniêcia. Rekapituluj¹c powy¿sze, interpretacja ustalana
przez Trybuna³ posiada cechy zarówno wyk³adni legalnej, jak i operatywnej. Jednak¿e kluczowa dla definicji wyk³adni legalnej jest podstawa kompetencyjna wyranie wskazana w przepisach prawa, a tej w obecnym systemie prawa brakuje. Podstawa tej kompetencji nie mo¿e byæ dorozumiana,
musi ona wynikaæ explicite z przepisów prawa, które nadto musz¹ wyranie zobowi¹zywaæ organy pañstwa do stosowania wyk³adni ustanowionej
przez odpowiednio legitymowany podmiot73. Konstatuj¹c, technikê wyk³adni prawa w zgodzie z Konstytucj¹ nale¿y uznaæ za sui generis wyk³adniê operatywn¹, przy czym posiada ona równie¿ cechy charakterystyczne
dla wyk³adni legalnej. W wietle powy¿szego organy stosuj¹ce prawo nie
s¹ formalnie zobowi¹zane do jej uwzglêdnienia podczas rozpatrywania indywidualnych spraw.
S¹d Najwy¿szy, a za tym organem równie¿ s¹dy powszechne uznaj¹,
i¿ wyk³adnia przed³o¿ona w wyrokach interpretacyjnych nie posiada mocy
wi¹¿¹cej74. Powy¿sze stanowisko w istotny sposób os³abia funkcjê interpretacyjn¹, albowiem prowadzi do wniosku, i¿ egzegeza ustalana w tego
typu orzeczeniach ma identyczny charakter, jak wyk³adnia przedk³adana
w uzasadnieniach pozosta³ych rozstrzygniêæ TK. Wskutek tego jej wymowa jest znacznie s³absza ni¿ postulowana w orzeczeniach moc powszechnie wi¹¿¹ca ca³ych wyroków interpretacyjnych i w konsekwencji opieraæ
siê musi jedynie na autorytecie s¹du konstytucyjnego oraz wadze argumentów przedstawionych w uzasadnieniu. Utar³a siê taka praktyka, i¿
SN, czuj¹c siê niezwi¹zanym przez tego typu orzeczenia, co by³o wielokrotnie podnoszone w uzasadnieniach jego wyroków, rozwa¿a merytoryczn¹ zasadnoæ konkretnego rozstrzygniêcia interpretacyjnego Trybuna³u,
a nastêpnie orzeka wed³ug w³asnego uznania, stosuj¹c b¹d pomijaj¹c
wyk³adniê ustalon¹ w wyroku TK w zale¿noci od tego, czy podzieli argu73

Por. np. art. 33a ust. 1 Konstytucji z 1952 r.
Wyj¹tek stanowi¹ wyroki interpretacyjne wydawane w sprawach wszczêtych pytaniem prawnym. Wi¹¿¹ one s¹d, który pytanie przed³o¿y³ w sprawie stanowi¹cej kanwê postêpowania.
74
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mentacjê przed³o¿on¹ w jego uzasadnieniu75. Trybuna³ Konstytucyjny nie
posiada ¿adnych rodków, za pomoc¹ których móg³by wyegzekwowaæ stosowanie zaproponowanej przez siebie wyk³adni. Bardzo wydatnie os³abia
to jego pozycjê w zaistnia³ym sporze i w konsekwencji powoduje równie¿
os³abienie funkcji interpretacyjnej.
Brak wyranie wskazanej podstawy prawnej do wydawania wyroków
interpretacyjnych skutkuje automatycznie tym, i¿ w prawie nie ma sankcji za niestosowanie siê do tych rozstrzygniêæ przez s¹dy i organy administracji, które w swoich orzeczeniach je pomijaj¹. W konsekwencji os³abia
to skutecznoæ wyroków interpretacyjnych. Nie oznacza to jednak, i¿ Trybuna³ nie ma uprawnienia do umieszczania w sentencji rozumienia przepisu, jakim siê pos³u¿y³ wydaj¹c rozstrzygniêcie. Taka formu³a wyroku
podkrela, i¿ przyjêcie okrelonego znaczenia kontrolowanego przepisu
mia³o bardzo du¿¹ wagê dla ostatecznego rozstrzygniêcia o konstytucyjnoci badanego aktu. Nadto stanowi sygna³ dla organów stosuj¹cych prawo, i¿ s¹ one zobowi¹zane zwróciæ szczególn¹ uwagê na znaczenie przepisu, który ma byæ podstaw¹ ich rozstrzygniêcia. Brak formalnego zwi¹zania
organów stosuj¹cych prawo wyrokami interpretacyjnymi nie oznacza, i¿
orzeczenia te mog¹ byæ przez nie ignorowane. Sentencja wyroku interpretacyjnego zobowi¹zuje wszystkie organy stosuj¹ce prawo do gruntownego
zbadania zasadnoci przyjêtego przez TK znaczenia przepisu i argumentacji, jak¹ siê pos³u¿y³ oraz zwi¹zanych z tym skutków prawnych76. Brak
formalnego zwi¹zania s¹dów i organów administracji oraz brak rodków
obliguj¹cych do przyjêcia przed³o¿onego przez TK znaczenia przepisu prawnego w praktyce oznacza, i¿ mog¹ one od niego odst¹piæ. Jednak¿e organy
te musz¹ siê liczyæ z tym, i¿ pominiêcie wyroku interpretacyjnego przy
rozstrzyganiu indywidualnej sprawy mo¿e byæ równoznaczne z ra¿¹cym
naruszeniem przepisów prawa poprzez ich b³êdn¹ interpretacjê. W konsekwencji mo¿e to doprowadziæ do uchylenia ich rozstrzygniêcia przez organ
75

Por. np. szereg orzeczeñ SN dotycz¹cych art. 417 § 1 k.c. i zwi¹zanego z nimi wyroku TK z 4 grudnia 2001 (sygn. akt SK 18/00)  wyroki SN z: 16 kwietnia 2002 (sygn. akt V
CKN 960/00), 18 kwietnia 2002 (sygn. akt II CKN 1226/00), 26 kwietnia 2002 (sygn. akt III
CKN 794/00), 22 padziernika 2002 (sygn. akt III CKN 1125/02), 27 marca 2003 (III CZP 87/02),
18 czerwca 2003 (sygn. akt II CKN 238/01). Por. równie¿ orzeczenia SN wydane w innego
typu sprawach, w szczególnoci wyroki z: 7 maja 2003 (sygn. akt IV CKN 7/03), 21 maja
2003 (sygn. akt IV CKN 178/01), 9 lipca 2003 (sygn. akt IV CKN 357/01), 23 marca 2004
(sygn. akt V CK 376/03) oraz uchwa³y SN z 3 lipca 2003 (sygn. akt III CZP 45/03) i 26
kwietnia 2006 (sygn. akt III CZP 125/05).
76 W tym znaczeniu wyroki interpretacyjne realizuj¹ równie¿ funkcjê sygnalizacyjn¹,
albowiem zobowi¹zuj¹ organy pañstwa do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do weryfikacji
zasadnoci przyjêtego przez Trybuna³ znaczenia przepisu prawnego bêd¹cego przedmiotem
kontroli.
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wy¿szego stopnia w procedurze instancyjnej kontroli orzeczeñ. Nadto
utrwalenie siê wadliwej praktyki interpretacyjnej, która pomija wartoci
konstytucyjne, spowoduje, i¿ w przypadku ponownego zaskar¿enia tego
przepisu prawnego przed Trybuna³em, zostanie on uznany za niezgodny
z Konstytucj¹ i derogowany z porz¹dku prawnego.
Organy stosuj¹ce prawo, wbrew postulatom TK i przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego, nie czuj¹ siê zwi¹zane wyk³adni¹ ustalon¹
przez Trybuna³ w wyrokach interpretacyjnych. Nie pozbawia to tych orzeczeñ mocy powszechnie obowi¹zuj¹cej, albowiem wci¹¿ przys³uguje ona
rozstrzygniêciu okrelaj¹cemu, i¿ dany przepis w swoim jêzykowym brzmieniu jest zgodny z Konstytucj¹.
W praktyce stosowania prawa wyroki interpretacyjne traktowane s¹
jako swoiste rozstrzygniêcia afirmatywne  niezale¿nie od tego, czy Trybuna³ uzna, i¿ okrelone znaczenie przepisu jest zgodne z Konstytucj¹,
czy nie. W sytuacji wydania tego typu orzeczenia kontrolowany przepis
zawsze pozostanie w systemie prawa w niezmienionym jêzykowym brzemieniu. Zgodnie z treci¹ art. 190 ust. 3 Konstytucji, tylko wyroki stwierdzaj¹ce niezgodnoæ z Konstytucj¹ powoduj¹ utratê mocy obowi¹zuj¹cej
aktu normatywnego. Wyroki interpretacyjne takiego skutku nie powoduj¹ i z punktu widzenia systemu prawa maj¹ charakter deklaratoryjny,
albowiem pod wzglêdem formalnym nie powoduj¹ w porz¹dku prawnym
¿adnych zmian. W uchwale sk³adu 7 sêdziów z 17 grudnia 2009 r.77, która
posiada moc zasady prawnej, S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, i¿ orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego stwierdzaj¹ce w sentencji niezgodnoæ z Konstytucj¹ okrelonej wyk³adni aktu normatywnego, które nie powoduje utraty
mocy obowi¹zuj¹cej przepisu, nie stanowi podstawy do wznowienia postêpowania . Powy¿sza uchwa³a SN w bardzo istotny sposób os³abi³a znaczenie i funkcje wyroków interpretacyjnych. W efekcie w latach 20092014
Trybuna³ wyda³ zaledwie 11 tego typu rozstrzygniêæ, z tego tylko jeden
wyrok by³ negatoryjny78.
Podsumowuj¹c, wyk³adnia ustalana w wyrokach interpretacyjnych nie
ma tak wielkiego znaczenia dla realizacji funkcji interpretacyjnej, jak to
jest jej przypisywane w teorii i nauce prawa konstytucyjnego. W praktyce
bowiem, sam Trybuna³ rzadko korzysta z tego typu formu³y sentencji
i organy stosuj¹ce prawo nie czuj¹ siê ni¹ zwi¹zane, co znacznie os³abia
jej skutecznoæ. W konsekwencji moc wi¹¿¹ca wyk³adni przed³o¿onej
w sentencji orzeczenia, podobnie jak wyk³adni ustalanej w uzasadnieniach
77
78
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Sygn. akt III PZP 2/09.
By³ to wyrok z 27 padziernika 2010 (sygn. akt K 10/08).

wyroków, opiera siê na autorytecie Trybuna³u i wadze przed³o¿onych
argumentów. Rozstrzygniêcia te stanowi¹ wskazówkê interpretacyjn¹, postulat odwo³uj¹cy siê do materialnych gwarancji praworz¹dnoci79. Wymowa wyroków interpretacyjnych jest jednak istotna, gdy¿ znaczenie przepisu umieszczone jest w sentencji rozstrzygniêcia, co skutkuje tym, i¿ jest
ono og³aszane w odpowiednim organie publikacyjnym. Zamieszczenie
w sentencji rozumienia przepisu obliguje organy pañstwa do wziêcia go
pod rozwagê przy rozstrzyganiu spraw indywidualnych.

3. Uchwały interpretacyjne
Zgodnie z treci¹ art. 239 ust. 3, z dniem wejcia w ¿ycie Konstytucji
(tj. 17 padziernika 1997) uchwa³y TK ustalaj¹ce wyk³adniê ustaw utraci³y moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹. Ustrojodawca uzna³, i¿ jedyn¹ dopuszczaln¹, w³aciw¹ form¹ interpretacji ustaw powinna byæ wyk³adnia operatywna, która wi¹¿e w ramach rozstrzyganej sprawy, a na zewn¹trz
oddzia³uje stosownie do autorytetu jej autora i merytorycznej wagi u¿ytych argumentów80 . Zniesienie tej instytucji oraz brak podstaw prawnych do ustalania powszechnej wyk³adni prawa oznacza, i¿ s¹d konstytucyjny definitywnie utraci³ tê kompetencjê.
Z jêzykowego brzmienia art. 239 ust. 3 wynika, i¿ uchwa³y interpretacyjne nie zosta³y generalnie uchylone, utraci³y jedynie moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹. Leszek Garlicki s³usznie zauwa¿y³, i¿: nadal istniej¹ one
wiêc w obrocie prawnym, tyle tylko, ¿e przypisywaæ im mo¿na obecnie
walor informacyjny czy perswazyjny  dostarczaj¹ one informacji, jakie
jest zdaniem TK prawid³owe rozumienie przepisów ustawowych, ale si³a
przekonywania tej informacji nie wynika ju¿ z nakazu konstytucyjnego,
a tylko z uznania autorytetu TK do wypowiadania siê w danej dziedzinie81. Uchwa³y interpretacyjne Trybuna³u nie wi¹¿¹ organów stosuj¹cych prawo i mog¹ one samodzielnie dokonywaæ wyk³adni operatywnej,
pomijaj¹c zdanie s¹du konstytucyjnego, je¿eli uznaj¹, i¿ jest to uzasadnione np. wskutek dezaktualizacji b¹d nietrafnoci stanowiska Trybuna³u.
Uchwa³y interpretacyjne zawieraj¹ informacje na temat treci przepisów prawa. Nie ma przeszkód, by organy stosuj¹ce prawo korzysta³y
79

Por. A. Józefowicz, Skutki prawne orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego o niezgodnoci aktu normatywnego z Konstytucj¹, Pañstwo i Prawo 1995, z. 1, s. 52.
80 L. Garlicki, Komentarz do art. 239 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, pod red. tego¿, Warszawa 19992005, s. 11.
81 Tam¿e, s. 12.
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z tych informacji przy operatywnym rekonstruowaniu norm w procesie stosowania prawa i przyjmowa³y ustalone przez TK znaczenie stosowanych
przez siebie ustaw. Wyk³adnia ustanowiona w uchwa³ach interpretacyjnych zachowuje swoj¹ aktualnoæ dopóty, dopóki przepisy, które zosta³y
zinterpretowane w drodze uchwa³y TK, bêd¹ mog³y zostaæ zastosowane
w sprawie indywidualnej, a znaczenie ustalone przez TK nie uleg³o dezaktualizacji. Inaczej rzecz ujmuj¹c, nie ma formalnych przeszkód, aby traktowaæ uchwa³y interpretacyjne jako subsydiarne ród³o poznania prawa.
Marek Safjan wrêcz wskazuje, i¿ s¹dy i inne organy nie powinny odstêpowaæ od wyk³adni ustalonej w uchwa³ach interpretacyjnych, mimo utraty
przez nie mocy prawnej: Ustalenie treci normatywnej przepisu dokonywane w ramach powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni zachowuje wszak
nadal swój walor stanowiska Trybuna³u Konstytucyjnego. [...] Ka¿da przypadkowa i arbitralna zmiana kszta³towanego wczeniej stanowiska w zakresie wyk³adni obowi¹zuj¹cych przepisów godziæ musi w istotne wartoci, które powinny byæ respektowane w pañstwie prawa82. Pogl¹d, i¿
uchwa³y interpretacyjne mog¹ byæ obecnie stosowane, mimo utraty przez
nie mocy powszechnie obowi¹zuj¹cej, jest generalnie akceptowany w doktrynie83 i orzecznictwie84.

82

s. 23.

83

M. Safjan, Trybuna³ Konstytucyjny. Zakres i kompetencje, Jurysta 1998, nr 78,

Por. np. Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciñski, Komentarz do ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999, s. 14; L. Garlicki, Trybuna³ Konstytucyjny
a s¹downictwo..., s. 9; M. Safjan, Trybuna³ Konstytucyjny..., s. 23; P. Tuleja, Podstawowe
problemy zwi¹zane z interpretacj¹ Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XX-lecia..., s. 206.
84 Por. np. uchwa³y NSA z 22 czerwca 1998 (sygn. akt FSK 26/97) i 20 padziernika
1997 (sygn. akt OPS 4/97) oraz wyrok SN z 17 wrzenia 1999 (sygn. akt I CKN 358/99).
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Rozdział VIII

Funkcja kreacyjna
Rozdzielenie stanowienia i stosowania prawa jest powa¿nym problemem
dyskutowanym na gruncie teorii prawa i poszczególnych dogmatyk. Podzia³ na te dwie sfery wynika z charakterystycznej dla porz¹dków prawnych prawa kontynentalnego (continental law) zasady zamkniêtoci systemu prawa, która wyra¿a siê m.in. tym, i¿ ród³ami prawa s¹ jedynie
akty prawotwórcze wydane przez odpowiednio legitymowane organy pañstwa. Wbrew pozorom definitywne rozgraniczenie tych p³aszczyzn w³adczej dzia³alnoci pañstwa nie jest mo¿liwe, albowiem granica miêdzy nimi
nigdy nie by³a jasno okrelona. Dzia³alnoæ organów pañstwa wcale nie
pomaga nauce prawa w precyzyjnym wyznaczeniu granicy pomiêdzy tworzeniem a stosowaniem prawa, a czêstokroæ wrêcz przyczynia siê do zacierania istniej¹cych ró¿nic. Dzieje siê tak, gdy¿ akty stanowienia prawa
 wydane przez prawodawcê w odpowiedniej procedurze  zawieraj¹ normy konkretne i indywidualne, natomiast organy stosuj¹ce prawo, czêsto
nie posiadaj¹ce podstawy prawnej dla swojego rozstrzygniêcia, tworz¹
regu³y zachowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym.
Trybuna³ Konstytucyjny jest organem w³adzy pañstwowej, a jego szczególna rola ustrojowa przejawia siê tym, i¿ poprzez swoje orzecznictwo oddzia³uje zarówno na porz¹dek prawny, jak i na sferê stosowania prawa.
Jednak¿e, choæ wyroki TK posiadaj¹ moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹, nie
s¹ traktowane jako ród³a prawa i nie mog¹ bezporednio kszta³towaæ
indywidualnej sytuacji podmiotów prawa. Powa¿ny problem stanowi ponadto brak jednolitych definicji takich pojêæ jak: system prawny, prawo,
ród³a prawa, ród³a poznania prawa, wyk³adnia odtwórcza i twórcza oraz
jej granice. Definicje konstruowane na gruncie ró¿nych koncepcji prawa
(w szczególnoci prawa pozytywnego i prawa naturalnego) bardzo ró¿ni¹
siê od siebie, czêsto zawieraj¹ elementy wzajemnie siê neguj¹ce b¹d wykluczaj¹ce.
Powy¿szy spór przeniós³ siê na grunt teorii wyk³adni prawa i zosta³
sprowadzony do odpowiedzi na pytanie, gdzie koñczy siê odtwórcza interpretacja, a gdzie zaczyna twórcza dzia³alnoæ egzegetyczna s¹dów, któr¹
mo¿na uto¿samiæ z dzia³alnoci¹ prawodawcz¹ (normodawcz¹). W nauce
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wskazuje siê, i¿ wyk³adnia koñczy siê w momencie przekroczenia znaczenia jêzykowego pojêæ zawartych w interpretowanym przepisie1. Stanowisko powy¿sze potwierdzaj¹ art. 178 ust. 1 oraz art. 195 ust. 1 polskiej
ustawy zasadniczej, które stanowi¹, i¿ sêdziowie podlegaj¹ Konstytucji
i ustawom, co mo¿na m.in. sprowadziæ do zwi¹zania ich treci¹ jêzykow¹
powy¿szych aktów prawnych i wytyczenia granic wyk³adni.
Hugues Rabault wyró¿ni³ dwa modele hermeneutyki prawniczej: egzegetyczn¹ oraz swobodn¹2. Zwolennicy modelu hermeneutyki egzegetycznej
wskazuj¹ na ustawy jako jedyne ród³o prawa, a decyzje s¹dów i trybuna³ów sprowadzaj¹ do ich prostego stosowania. Kierunek ten charakteryzuje
teza o monopolu ustawy i ograniczenie roli sêdziów do odtwórczego stosowania tekstu prawnego poprzez odwo³anie siê do jego twórcy, gdy¿ ca³e
prawo zawarte jest w aktach prawa stanowionego. Zwolennicy hermeneutyki swobodnej uwa¿aj¹ natomiast ustawê wy³¹cznie za czêæ prawa, a jej
wp³yw na rozstrzyganie spraw indywidualnych mo¿e byæ czêciowo zrelatywizowany. Decyzje s¹dowe mog¹ korygowaæ sam¹ ustawê lub nawet od
niej odchodziæ, poniewa¿ prawo interpretuje siê z pominiêciem woli historycznego prawodawcy. Rozró¿nienie hermeneutyk prawniczych dokonane
przez H. Rabaulta przebiega w tej samej p³aszczynie, co rozdzia³ funkcji
kreacyjnej w ujêciu normatywnym i opisowym. Ze wzglêdu na fakt, i¿ dotyczy to szko³y egzegezy, jak¹ jest hermeneutyka, nie mo¿e zostaæ pojêciowo przeniesione na grunt niniejszej pracy.
Zagadnienie prawotwórczej roli s¹dów mo¿e byæ rozpatrywane z ró¿nych punktów widzenia. W nauce wyró¿nia siê cztery podstawowe koncepcje: normatywn¹, teoretyczn¹, opisow¹ i polityczno-prawn¹3. Z perspektywy normatywnej relacjê tworzenia i stosowania prawa okrelaj¹ normy
obowi¹zuj¹ce w systemie prawnym, w szczególnoci konstytucyjne. W ujêciu teoretycznym relacja ta polega na konstruowaniu hipotetycznych mo1 Por. D. Bunikowski, Czy s¹dy tworz¹ prawo?, Toruñ 2006, [online] <www.racjonalista.pl>; M. Pavènik, Interpretation and Understanding of the Constitution, [w:] Teoria
i praktyka wyk³adni prawa, pod red. P. Winczorka, Warszawa 2005, s. 182; W. M. Góralski,
Wyk³adnia ustaw w dzia³alnoci Zwi¹zkowego Trybuna³u Konstytucyjnego RFN, Warszawa
 Wroc³aw 1976, s. 30 i 66; L. Morawski, Czy s¹dy mog¹ anga¿owaæ siê politycznie?, Pañstwo i Prawo 2006, z. 3, s. 9; A. Stelmachowski, Prawotwórcza rola s¹dów (w wietle orzecznictwa cywilnego), Pañstwo i Prawo 1967, z. 45, s. 616617; T. Spyra, Granice wyk³adni
prawa, Kraków 2006, s. 89, 132; Z. Ziembiñski, Tworzenie a stanowienie i stosowanie prawa,
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1993, nr 4; M. Zirk-Sadowski, Precedens
a tzw. decyzja prawotwórcza, Pañstwo i Prawo 1980, z. 6.
2 Por. H. Rabault, Granice wyk³adni sêdziowskiej, Warszawa 1997, s. 9 i n.
3 Por. J. Wróblewski, S¹dowe stosowanie prawa a prawotwórstwo, Pañstwo i Prawo
1967, z. 6, s. 865; A. Or³owska, Konstrukcja precedensu we wspó³czesnym prawie, Toruñ
2002, s. 95 i n. (praca doktorska w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu).

260

deli stosowania i stanowienia prawa oraz badaniu mo¿liwych wzajemnych zale¿noci pomiêdzy nimi. W modelu opisowym formu³uje siê tezy na
temat tego, czy praktyka okrelonych podmiotów faktycznie mo¿e prowadziæ do tworzenia norm prawnych. Polityczny punkt widzenia polega na
oceniaj¹cym i postulatywnym podejciu do zagadnienia prawotwórstwa
s¹dowego, na wartociuj¹cej ocenie swobody sêdziowskiej w zakresie stosowania prawa i mo¿liwym jego przekszta³ceniu w stanowienie prawa.
Zajête stanowisko uzasadnia siê przyjêtymi ocenami dotycz¹cymi dzia³alnoci s¹dów4.
W niniejszej pracy prawotwórcza dzia³alnoæ Trybuna³u Konstytucyjnego zostanie przedstawiana w ujêciu normatywnym oraz opisowym. Ka¿d¹
decyzjê mo¿na badaæ z dwóch punktów widzenia: po pierwsze  ze wzglêdu na jej stosunek do norm prawnych; po drugie  ze wzglêdu na podejcie
do innych decyzji s¹dowych5 . W kontynentalnej kulturze prawnej analizuje siê przede wszystkim rozstrzygniêcia pod tym pierwszym wzglêdem,
czego zasadniczym i zarazem teoretycznym przejawem jest stosunek orzeczeñ do podstaw prawnych ich wydania. Temu zagadnieniu odpowiada
realizacja funkcji kreacyjnej w ujêciu normatywnym. Problematyka badania okrelonego rozstrzygniêcia w nawi¹zaniu do innych aktów stosowania prawa sprowadza siê do odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu dane
orzeczenie determinuje i uzasadnia treæ póniejszych orzeczeñ. Temu
zagadnieniu z kolei odpowiada realizacja funkcji kreacyjnej w ujêciu opisowym. Przedmiotem funkcji kreacyjnej w ujêciu normatywnym i opisowym s¹ te same zagadnienia. Dotycz¹ one tej samej problematyki, jak¹
jest oddzia³ywanie orzeczeñ TK na system prawa, ale postrzeganej i ocenianej z dwóch ró¿nych punktów widzenia.

1. Funkcja kreacyjna w ujęciu normatywnym
Funkcja kreacyjna w ujêciu normatywnym sprowadza siê do pogl¹du, i¿
Trybuna³ Konstytucyjny mo¿e i oddzia³uje na polski porz¹dek prawny
w formach przewidzianych tylko i wy³¹cznie ustaw¹ zasadnicz¹. Pozosta³e skutki orzeczeñ TK mieszcz¹ siê w szeroko rozumianej interpretacji
prawa (wyk³adnia sensu largo). U podstawy powy¿szej tezy le¿y ortodoksyjnie rozumiana koncepcja prawa pozytywnego i przyjêta na jej gruncie
definicja róde³ prawa. W tym wietle ród³em prawa i w konsekwencji
4 Szerzej na ten temat patrz: J. Wróblewski, S¹dowe stosowanie prawa..., s. 865868
oraz A. Or³owska, Konstrukcja precedensu..., s. 95 i n.
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prawem mo¿e byæ tylko to, co jest wskazane explicite przez przepisy prawa. Koncepcja ta opiera siê na paradygmacie, i¿ akty stanowienia prawa
mog¹ byæ wydawane tylko przez w³aciwy organ, któremu powierzono
odpowiedni¹ kompetencjê, przy uwzglêdnieniu odpowiedniej procedury.
Nadto stanowienie prawa musi mieæ charakter wiadomy (celowy) oraz
prospektywny6. Równie wa¿nymi elementami procesu tworzenia prawa
s¹: okrelona forma aktu prawnego przypisana mu przez prawodawcê oraz
jego nale¿yte og³oszenie. Wszystkie te elementy winny posiadaæ swoj¹
podstawê w przepisach prawnych. By dzia³anie organu pañstwa uznaæ za
prawodawcze, a normy ustanowione w tym procesie za wi¹¿¹ce, musz¹
zostaæ spe³nione wszystkie wskazane powy¿ej przes³anki7. Efektem stanowienia prawa jest powstanie przepisu prawnego, z którego w procesie
egzegezy mo¿na zrekonstruowaæ generaln¹ i abstrakcyjn¹ normê prawn¹. Istot¹ tej koncepcji jest element walidacyjny, który wskazuje na podstawê obowi¹zywania normy prawnej i w konsekwencji zwi¹zania jej treci¹ adresatów8.
W wietle powy¿szego  nawet je¿eli przyj¹æ, i¿ Trybuna³ Konstytucyjny w procesie kontroli formu³uje okrelone wzorce postêpowania, to
nigdy nie bêd¹ one wi¹¿¹cymi regu³ami zachowania. Po pierwsze, Trybuna³ nie posiada przewidzianej przepisami prawa kompetencji do tworzenia prawa. Zgodnie z art. 10 w zwi¹zku z art. 173 ustawy zasadniczej, jest
bowiem organem w³adzy s¹downiczej, a ta jest odrêbna i niezale¿na od
innych w³adz. Umieszczenie TK w ramach trójpodzia³u w³adzy oznacza, i¿
równie¿ ten (a mo¿e nawet szczególnie ten) organ zobowi¹zany jest do
przestrzegania zasad prawa i mieszczenia siê w granicach wyznaczonych
przez te klauzule. S¹d konstytucyjny nie mo¿e wychodziæ poza granice
swych kompetencji, a zw³aszcza wykazywaæ inklinacji do zastêpowania
wypowiedzi ustawodawcy swoim w³asnym stanowiskiem9. Zasady podzia³u w³adzy i demokracji wymagaj¹ rozdzielenia kompetencji poszczególnych cz³onów w³adzy. Trybuna³ nie powinien i nie mo¿e z racji pe³nionych
funkcji sytuowaæ siê ponad innymi organami w³adzy w pañstwie i wkra5

Szerzej na ten temat: M. Zirk-Sadowski, Precedens..., s. 71.
Por. Z. Ziembiñski, Tworzenie a stanowienie..., s. 48.
7 Szerzej na ten temat patrz: J. Nowacki, Z. Tobor, Wstêp do prawoznawstwa, Warszawa
1993, s. s. 111; A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiñski, Zarys teorii pañstwa i prawa,
Warszawa 1994, s. 181 i n.; T. Stawecki, P. Winczorek, Wstêp do prawoznawstwa, Warszawa
1999, s. 107.
8 Por. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria pañstwa i prawa, Warszawa 1986,
s. 41; por. równie¿ Z. Ziembiñski, Tworzenie a stanowienie..., s. 43.
9 Za: Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. 103.
6
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czaæ w obszar dzia³ania innych instytucji publicznych. Nie jest wiêc
w szczególnoci powo³aniem sêdziów TK zastêpowanie prawodawcy w tworzeniu prawa, okrelanie optymalnego wyboru rozwoju tej lub innej koncepcji dochodzenia do za³o¿onego celu10. Postulat oddzielenia w³adzy s¹downiczej od prawodawstwa w systemach continental law ma s³u¿yæ temu,
aby najwa¿niejsze decyzje pañstwowe przys³ugiwa³y parlamentowi, a wiêc
podmiotowi, który legitymacjê do sprawowania swojej w³adzy czerpie bezporednio od suwerena (art. 4 w zwi¹zku z art. 104 i art. 108 Konstytucji).
Za³o¿enia te realizowane s¹ przez zakaz tworzenia prawa przez s¹dy
i zwi¹zanie ich ustawami oraz Konstytucj¹, które wyznaczaj¹ zakres ich
kompetencji.
W Konstytucji znajduj¹ siê przepisy, które wrêcz zabraniaj¹ prawotwórstwa s¹dowego. Artyku³ 7 stanowi, ¿e organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa. Istota zasady praworz¹dnoci,
która zosta³a wyra¿ona w tym artykule, sprowadza siê do tego, ¿e je¿eli
przepisy prawne nie przydzielaj¹ okrelonej kompetencji organowi pañstwa  to oznacza, i¿ organ ten takiego uprawnienia nie posiada. Dzia³ania podjête bez podstawy prawnej bêd¹ tym samym sprzeczne z Konstytucj¹. Prawotwórcza dzia³alnoæ Trybuna³u wykracza równie¿ poza ramy
art. 188, 189 i 190 ustawy zasadniczej. Badaj¹c powy¿szy problem na gruncie poprzednich rozwi¹zañ konstytucyjnych, Marek Zirk-Sadowski uzna³,
i¿ nie mo¿na spotkaæ wyk³adni [...], która by rozszerzy³a znaczenie »terminu wymiar sprawiedliwoci« poza zakres terminu »stosowanie prawa«11.
Ustawa zasadnicza wymienia ród³a prawa w ujêciu walidacyjnym
przede wszystkim w III rozdziale12. Zgodnie z art. 87 tego aktu prawnego,
ród³ami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego s¹: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe, rozporz¹dzania oraz akty prawa
miejscowego. Katalog ten ma charakter enumeratywny13. ¯aden z powy¿ej wskazanych aktów prawnych nie jest wydawany przez Trybuna³ Konstytucyjny. Orzeczenia TK nie s¹ wymienione ani w art. 87, ani w dalszych przepisach III rozdzia³u, choæ zgodnie z art. 190 ust. 1 posiadaj¹
10

M. Safjan, Niezale¿noæ Trybuna³u Konstytucyjnego i suwerennoæ konstytucyjna RP,
Pañstwo i Prawo 2006, z. 6, s. 5.
11 M. Zirk-Sadowski, Tak zwana prawotwórcza decyzja s¹dowego stosowania prawa,
Studia Prawnicze 1980, nr 12, s. 243244.
12 Sprowadzenie problematyki róde³ prawa do art. 87 by³oby zbytnim uproszczeniem,
albowiem poza zakresem przedmiotowym tej regulacji znajduje siê ca³a gama przepisów
ustanawiaj¹cych inne ni¿ powszechnie obowi¹zuj¹ce ród³a prawa.
13 Szerzej na ten temat patrz: M. D¹browski, ród³a prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego w Konstytucji z 1997  katalog zamkniêty czy otwarty?, Studia Prawnoustrojowe 2004,
nr 3, s. 91 i n.
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moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹. Opieraj¹c siê na normatywnej teorii róde³ prawa, nale¿y uznaæ, i¿ polski s¹d konstytucyjny nie posiada formalnej kompetencji do tworzenia prawa.
Prawo równie¿ nie przewiduje procedur, przy zastosowaniu których
TK móg³by stanowiæ normy. Postêpowanie w przedmiocie kontroli konstytucyjnoci prawa nie mo¿e byæ w tym zakresie brane pod uwagê, gdy¿
przewidziane jest do wywo³ywania ca³kowicie innych skutków. Zgodnie
z art. 88 Konstytucji, wszystkie akty prawne musz¹ zostaæ og³oszone, co
stanowi warunek ich wejcia w ¿ycie. Akt normatywny, który nie zosta³
opublikowany, nie wywo³uje skutków prawnych. Argument ten nie ma
znaczenia dla stwierdzenia prawotwórczej roli orzeczeñ TK, albowiem zgodnie z treci¹ art. 190 ust. 2 wyroki TK podlegaj¹ og³oszeniu w organie
urzêdowym, w którym akt prawny by³ og³oszony. Jednak¿e nie s¹ one publikowane jako ród³a prawa, tylko jako s¹dowe rozstrzygniêcia, które
dotycz¹ obowi¹zywania aktów prawnych.
Trybuna³ w swojej judykaturze stan¹³ na gruncie normatywnej koncepcji róde³ prawa i uznaje, i¿ tylko organy okrelone w ustawie zasadniczej mog¹ tworzyæ prawo14. Bardzo konsekwentnie podkrela, i¿ jego dzia³alnoæ orzecznicza nie ma i nigdy nie mia³a charakteru prawotwórczego
w sensie pozytywnym15. Brak kompetencji do tworzenia prawa oraz zakaz ich domniemania wydatnie przyczyni³y siê do ugruntowania pogl¹du,
i¿ organy w³adzy s¹downiczej nie mog¹ w ¿aden sposób tworzyæ prawa16.
Powy¿sze ujêcie róde³ prawa, zaakceptowane przez naukê prawa konstytucyjnego, jest emanacj¹ za³o¿enia przyjêtego w systemach prawa kontynentalnego  rozdzielenia tworzenia i stosowania prawa. Zwolennicy tego
pogl¹du konsekwentnie podkrelaj¹, i¿ organy w³adzy s¹downiczej nie
14 Por. P. Tuleja, Podstawowe problemy zwi¹zane z interpretacj¹ Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XX-lecia orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, pod red. M. Zubika, Warszawa 2006, s. 207. Stanowisko
Trybuna³u w tym przedmiocie ukszta³towane zosta³o ju¿ na pocz¹tku dzia³alnoci judykacyjnej tego organu (por. orzeczenie TK z 7 czerwca 1989, sygn. akt U 15/88). Szerzej na ten
temat patrz: J. Oniszczuk, ród³a prawa w nowym orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Warszawa 2001.
15 Por. np. orzeczenia z: 13 listopada 1996 (sygn. akt K 17/96), 24 wrzenia 1996 (sygn.
akt K 13/95), 24 lutego 1997 (sygn. akt K 19/96) i 19 lipca 2007 (sygn. akt K 11/06). Por.
równie¿: Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych i dzia³alnoci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2008 roku, Warszawa 2009, s. 15 i 91.
16 Szerzej na ten temat: A. Bator, A. Kozak, Wyk³adnia prawa w zgodzie z Konstytucj¹,
[w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, pod red. S. Wronkowskiej, Kraków 2005, s. 57; Z. Czeszejko- Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne na tle porównawczym,
s. 341; M. Granat, Legitymacja s¹du konstytucyjnego na gruncie czystej teorii prawa Hansa
Kelsena, Przegl¹d Sejmowy 1999, nr 4(33), s. 17; M. Safjan, Niezale¿noæ Trybuna³u...,
s. 5.
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mog¹ i nie tworz¹ prawa w procesie jego stosowania, albowiem takie rozwi¹zanie nie znajduje uzasadnienia w Konstytucji ani w doktrynie.
Stanowisko powy¿sze jest zbie¿ne z historycznie ujmowanymi pogl¹dami Monteskiusza, który rolê s¹dów sprowadza³ do czysto mechanistycznego stosowania ustaw, zabraniaj¹c sêdziom kreatywnego podejcia do
prawa. Sêdzia mia³ byæ tylko ustami ustawy. W klasycznej teorii trójpodzia³u w³adzy sytuacja by³a prosta  s¹dy jedynie sprawuj¹ wymiar
sprawiedliwoci i w ¿aden sposób nie ustanawiaj¹ praw17. Pogl¹dy Monteskiusza uzasadnia³y doktrynê z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej,
zgodnie z któr¹ skonstruowano klasyczn¹ koncepcjê prawa, nazwan¹ póniej prawem kontynentalnym (continental law b¹d civil law), w której
s¹dom zakazano tworzenia regu³ o charakterze generalnym i abstrakcyjnym18. Rozwi¹zanie to zosta³o przeniesione na grunt prawa polskiego
i zgodnie z koncepcj¹ normatywn¹ róde³ prawa, doktryn¹ i kultur¹ prawn¹ zachowa³o w du¿ej mierze aktualnoæ.
W wietle pozytywistycznego postrzegania systemu róde³ prawa Trybuna³ Konstytucyjny nie mo¿e tworzyæ norm prawnych w sposób pozytywny, mo¿e natomiast oddzia³ywaæ na porz¹dek prawny w ramach swoich
kompetencji  precyzyjnie okrelonych w Konstytucji. Natomiast to, co
zwolennicy innych koncepcji postrzegania i definiowania róde³ prawa
nazywaj¹ prawotwórcz¹ dzia³alnoci¹ Trybuna³u, jest niczym innym jak
stosowaniem prawa19 i pos³ugiwaniem siê szeroko rozumianymi zasadami interpretacji prawa (tzw. wyk³adnia sensu largo). S¹d konstytucyjny
poprzez swoj¹ judykaturê jedynie dekoduje treæ norm zawartych w przepisach, odkrywa rzeczywist¹ wolê prawodawcy, przy czym nic do obowi¹zuj¹cych norm nie dodaje i niczego od nich nie odejmuje20. Trybuna³ stwierdza, i¿ ustalona przez niego treæ okrelonego przepisu zosta³a tam
zakodowana przez prawodawcê.
17 Por. A. Or³owska, Stosowanie a tworzenie prawa w Polsce, Przegl¹d S¹dowy 1999,
nr 10, s. 93.
18 Szerzej na ten temat: L. Morawski, Precedens a wyk³adnia, Pañstwo i Prawo 1996,
z. 10, s. 34; M. D³ugosz, Prawotwórcza rola s¹dowej wyk³adni prawa, [w:] Transformacja
systemów wymiaru sprawiedliwoci, t. I: Pozycja ustrojowa w³adzy s¹downiczej i uwarunkowania transformacji, pod. red. J. Jaskierni, Toruñ 2011, s. 201202. Na temat rozumienia
i postrzegania francuskiej koncepcji trójpodzia³u w³adzy patrz równie¿ M. Granat, Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej, Lublin 1994.
19 K. Dzia³ocha, Wykonywanie orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego przez organy powo³ane do stanowienia prawa, [w:] Ksiêga XXV-lecia Trybuna³u Konstytucyjnego. Ewolucja
funkcji i zadañ Trybuna³u Konstytucyjnego  za³o¿enia a ich praktyczna realizacja, pod red.
K. Budzi³o, Warszawa 2010, s. 78.
20 Por. uchwa³ê interpretacyjn¹ TK z 7 marca 1995 (sygn. akt W 4/94).
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1.1. Trybunał Konstytucyjny jako tzw. negatywny prawodawca
Postrzeganie Trybuna³u jako swoistego negatywnego prawodawcy zasadniczo zosta³o zaakceptowane na gruncie nauki prawa konstytucyjnego21.
S¹d konstytucyjny sam równie¿ z okrela siebie tym mianem22. Stanowi
ono pewne uproszczenie, ale w miarê precyzyjnie oddaje wp³yw orzeczeñ
TK na porz¹dek prawny. Ró¿nica miêdzy negatywnym a pozytywnym
ustawodawc¹ nie polega bowiem na tym, ¿e w pierwszym wypadku TK
mo¿e, a w drugim nie mo¿e ukszta³towaæ stanu prawnego (bo zarówno
»pozytywny«, jak i »negatywny« ustawodawca mo¿e to uczyniæ), ale na
tym, ¿e kszta³towanie stanu prawnego polega w wypadku »negatywnego
ustawodawcy« na eliminacji okrelonych treci normatywnych. Ka¿da eliminacja przepisu lub jego fragmentu jest bowiem równoznaczna z ukszta³towaniem nowego stanu normatywnego23. Podstawow¹ konsekwencj¹
orzeczeñ negatoryjnych jest utrata mocy prawnej przez akt normatywny.
Wyroki TK ustalaj¹ce niekonstytucyjnoæ obowi¹zuj¹cego przepisu kszta³tuj¹ now¹ sytuacjê prawn¹, zmieniaj¹c istniej¹cy stan normatywny24.
W tym ujêciu rola Trybuna³u jako tzw. negatywnego prawodawcy mieci
siê równie¿ w swoisty sposób w normatywnej koncepcji róde³ prawa.
Stwierdzenie, i¿ wyroki negatoryjne s¹ ród³ami prawa w ujêciu walidacyjnym, by³oby zbyt dalekim uproszczeniem. S³usznie zauwa¿y³ w tym
przedmiocie Janusz Trzciñski, i¿ dzia³alnoæ TK nie opiera siê na normach kompetencji prawodawczych, a skutek jego dzia³alnoci nie ma charakteru normatywnego25. Cel dzia³ania prawodawcy negatywnego jest
[...] przez ustrojodawcê wyznaczony w za³o¿eniu cile i w¹sko. Rol¹ s¹du
konstytucyjnego jest podejmowanie dzia³añ naprawczych (koryguj¹cych)
w stosunku do aktów prawodawczych 26. Koryguje on wytwory nie swojej aktywnoci, w dzia³aniach jest ograniczony do reagowania na wnioski
innych podmiotów, a ponadto zwi¹zany granicami tego wniosku27.

21 Szerzej na temat pojêcia negatywny prawodawca: S. Wronkowska, Kilka uwag
o prawodawcy negatywnym, Pañstwo i Prawo 2008, nr 5, s. 5.
22 Por. np.: orzeczenie z 24 wrzenia 1996 (sygn. akt K 13/95) oraz wyroki z 3 padziernika 2000 (sygn. akt K 33/99) i 22 lutego 2006, (sygn. akt K 48/04).
23 M. Safjan, Interpretacja a kontrola konstytucyjnoci, Rzeczpospolita z 29 grudnia
2003.
24 M. Safjan, Zasiêg czasowy obowi¹zywania orzeczeñ, Rzeczpospolita z 28 stycznia
2002.
25 J. Trzciñski, Komentarz do art. 173 Konstytucji RP z 1997, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 19992005, s. 9.
26 S. Wronkowska, Kilka uwag..., s. 12.
27 Za: tam¿e, s. 1213.
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Wyroki TK posiadaj¹ jednak¿e pewne cechy charakterystyczne dla
róde³ prawa. Zdzis³aw Czeszejko-Sochacki wskazuje, i¿ mo¿na siê w tego
typu rozstrzygniêciach dopatrzyæ swoistej decyzji ustawodawczej28. Wyroki negatoryjne oraz ich skutki maj¹ podstawê prawn¹ w ustawie zasadniczej. Wszystkie elementy zwi¹zane z ich powstaniem, istnieniem i konsekwencjami znajduj¹ swoje ród³o w przepisach prawa. Cech¹ bardzo
zbli¿aj¹c¹ je do róde³ prawa jest ich powszechna moc obowi¹zuj¹ca, charakterystyczna dla aktów normatywnych okrelonych w at. 87 Konstytucji, a ponadto publikacja w tym samym organie, w który zosta³ og³oszony
akt normatywny objêty orzeczeniem (art. 190 ust. 2 Konstytucji).
Pojêcie negatywnego ustawodawcy zosta³o zaczerpniête z dorobku
naukowego Hansa Kelsena, który by³ twórc¹ wspó³czesnej koncepcji scentralizowanej kontroli konstytucyjnoci prawa na gruncie czystej teorii
norm29. Przy czym nale¿y zauwa¿yæ, i¿ traktowa³ trybuna³y konstytucyjne jako swoist¹ emanacjê w³adzy prawodawczej30. St¹d te¿ ³atwiej by³o
mu zaakceptowaæ stwierdzenie, i¿ s¹dy konstytucyjne oddzia³uj¹ przede
wszystkim na system prawa poprzez swoje orzecznictwo. Kelsen uwa¿a³,
i¿ utworzenie jakiegokolwiek trybuna³u konstytucyjnego w jakimkolwiek
kraju zawsze przenosi czêæ kompetencji ustawodawczych z parlamentu
na trybuna³. Uniewa¿niæ ustawê  pisa³  to stanowiæ normê ogóln¹, unie28 Z. Czeszejko-Sochacki, Wznowienie postêpowania jako skutek poredni orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 2000, z. 2, s. 14 i n.
29 Szerzej na ten temat patrz: A. Calsamigilia, For Kelsen, Ratio Iuris, vol. 13, no. 2,
June 2000, s. 196 i n.; M. Granat, Legitymacja s¹du..., s. 9 i n.; S. L. Paulson, On the Surronding Hans Kelsens Basic Norm, Ratio Iuris, vol. 13, no. 3, September 2000, s. 279 i n.; ten¿e,
Hans Kelsens Doctrine of Imputation, Ratio Iuris, vol. 14, no. 1, March 2001, s. 47 i n.;
N. E. Simmonds, Normativity and Norms, Ratio Iuris, vol. 13, no. 2, June 2000, s. 219 i n.;
A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1997, s. 409 i n.;
S. Wronkowska, Kilka uwag..., s. 5.
30 Polski ustrojodawca zaliczy³ Trybuna³ Konstytucyjny do organów w³adzy s¹downiczej. Jednak¿e ju¿ na gruncie Konstytucji z 1952 r. rzecz nie by³a taka oczywista, albowiem
regulacje dotycz¹ce TK znajdowa³y siê w rozdziale IV zatytu³owanym Trybuna³ Konstytucyjny, Trybuna³ Stanu, Najwy¿sza Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji. Wbrew pozorom pozycja Trybuna³u Konstytucyjnego nie jest
zatem taka oczywista (por. w tym temacie: W. Sokolewicz, Czy rak mo¿e byæ ryb¹ a Trybuna³
s¹dem, [w:] Pañstwo prawa. Administracja. S¹downictwo. Prace dedykowane Prof. dr. hab.
Januszowi £êtowskiemu w 60. rocznicê urodzin, pod. red. A. £opatki i in., Warszawa 1999
i cyt. tam literaturê). Zagadnienie to nie ma a¿ tak istotnego znaczenia dla oceny skutków
orzeczeñ TK z punktu widzenia koncepcji normatywnej. Zwróci³ uwagê na ten fakt sam
Kelsen: Ze wszystkich punktów widzenia, z których rozpatrywa³oby siê pozycjê s¹du konstytucyjnego problem tego, czy jest on s¹dem, a spe³niana przez niego funkcja »prawdziwym
wymiarem sprawiedliwoci«, jest ma³o znacz¹cy. [...] Najwa¿niejsza jest bowiem »pe³na niezale¿noæ« trybuna³u wobec rz¹du i parlamentu (za: M. Granat, S¹dowa kontrola konstytucyjnoci prawa w pañstwach Europy rodkowej i Wschodniej, Warszawa 2003, s. 219).
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wa¿nienie normy ma bowiem ten sam charakter ogólny, co jej ustanowienie, bêd¹c niejako ustanowieniem ze znakiem negatywnym, jest wiêc funkcj¹ ustawodawcz¹31.
Kultur¹ prawn¹, która determinuje sposób mylenia o prawie i postrzeganiu zjawisk w nim zachodz¹cych, jest pozytywizm prawniczy. Realizacja funkcji kreacyjnej w ujêciu normatywnym mieci siê w ramach tej
koncepcji. Konsekwencje prawne, które urzeczywistniaj¹ funkcjê kreacyjn¹ w ujêciu normatywnym, s¹ bezporednio okrelone w Konstytucji.

1.2. Wyroki negatoryjne
Wyroki negatywne b¹d negatoryjne s¹ orzeczeniami, których skutek jest
bezporednio wyartyku³owany w przepisach Konstytucji. Zgodnie z art.
190 ust. 3, akt normatywny traci moc prawn¹ z dniem og³oszenia wyroku.
Rozstrzygniêcie TK o niezgodnoci z Konstytucj¹ aktu normatywnego b¹d
jego czêci powoduje bezwzglêdne, bezwarunkowe i bezporednie zniesienie (kasacjê) przepisów (norm) w nim wskazanych. Nastêpuje to niezale¿nie od dzia³añ innych organów pañstwowych32. Takie orzeczenie tworzy
now¹ rzeczywistoæ prawn¹ poprzez fakt derogacji z systemu prawa jego
elementów. Mo¿na zatem uznaæ (w pewnym uproszczeniu), i¿ w ka¿dym
prostym wyroku negatywnym jest zakodowana nastêpuj¹ca regu³a33: przepis X z dniem og³oszenia (b¹d innym  wskazanym przez TK) traci moc
prawn¹. Ta metanorma ma moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹, charakter
prospektywny (tj. skierowany na przysz³oæ), generalny i abstrakcyjny.
Reasumuj¹c, ma ona treæ typow¹ dla przepisów derogacyjnych i wszystkie te cechy, które definiuj¹ normê prawn¹ i co najwa¿niejsze nadaje nowy
kszta³t systemowi prawnemu34.
Stwierdzenie niezgodnoci z Konstytucj¹ danego aktu normatywnego powoduje przede wszystkim jego derogacjê w czêci lub w ca³oci, czyli
31

Za: A. Gwi¿d¿, O Trybunale Konstytucyjnym w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, pod. red. J. Trzciñskiego i A. Jankiewicza, Warszawa 1996, s. 76.
32 Postanowienie TK z 21 marca 2000 (sygn. akt K 4/99).
33 W teorii prawa tego typu regu³y nazywane s¹ metanormami, normami II stopnia
(W. Lang, Obowi¹zywanie prawa, Warszawa 1962, s. 130132, 139) b¹d regu³ami wtórnymi (H.L.A. Hart, Pojêcie prawa, Warszawa 1998, s. 133134). Stanowi¹ one wypowiedzi
formu³owane w metajêzyku jednych norm o innych normach, które przes¹dzaj¹ o ich stosowaniu, obowi¹zywaniu, utracie mocy prawnej itp. W tekstach normy drugiego stopnia/metanormy/regu³y wtórne zwykle rekonstruowane s¹ z przepisów dotycz¹cych uchylenia b¹d
zmiany normy (przepisu) uprzednio ustanowionego.
34 K. Zaradkiewicz, Uzupe³niaj¹ce instrumenty hierarchicznej spójnoci norm wprowadzonej przez Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] Ksiêga XXV-lecia..., s. 386.

268

wywo³uje bezporednie skutki na p³aszczynie stanowienia prawa, a nie
stosowania35. Identyczny skutek mo¿e wywo³aæ derogacja ustawodawcza, choæ nie nale¿y w pe³ni uto¿samiaæ uchylenia trybunalskiego i prawodawczego. W obydwu przypadkach akt prawny zostaje pozbawiony mocy
prawnej wskutek utraty jednego z konstytutywnych elementów niezbêdnych do jego obowi¹zywania. Z formalnego punktu widzenia obowi¹zuj¹ce
prawo musi spe³niaæ cztery warunki: 1) winno zostaæ w³aciwie ustanowione i 2) nale¿ycie og³oszone, 3) nie mo¿e zawieraæ postanowieñ sprzecznych, które nie mog³yby byæ usuniête przy zastosowaniu regu³ kolizyjnych
(nie obowi¹zuj¹ te normy, których sprzecznoci nie da siê wyeliminowaæ),
4) nie zosta³o uchylone przez inne przepisy36. Akty prawne, co do których
Trybuna³ uzna³, i¿ s¹ sprzeczne z aktami prawnymi wy¿szego rzêdu, nie
spe³niaj¹ trzeciej przes³anki, za akty prawne uchylone przez prawodawcê  czwartej. W uzasadnieniu wyroku z 18 lutego 2004 r.37 zwrócono uwagê
na fakt, i¿ skutki te pozostaj¹ w pewnym zakresie zbie¿ne ze skutkami
uchylenia przepisów przez legitymowanego ustawodawcê.
Uchylenie przez prawodawcê przepisu prawnego ma wy³¹cznie charakter prospektywny i przepis ten wci¹¿ bêdzie mia³ zastosowanie do faktów, które zaistnia³y w czasie jego obowi¹zywania. Zasad¹ jest, i¿ prawodawca nie nadaje ustanowionym przez siebie aktom normatywnym mocy
wstecznej, choæ wyj¹tki od zasady lex retro non agit mo¿na spotkaæ w polskim prawie38. Uchylenie przez Trybuna³ niekonstytucyjnej normy bêdzie
natomiast skutkowa³o tym, ¿e s¹dy i organy administracji nie bêd¹ mog³y
zastosowaæ wadliwej normy w stosunku do faktów, które mia³y miejsce
w okresie jej obowi¹zywania. Dodatkow¹ ró¿nic¹ jest mo¿liwoæ wzruszenia rozstrzygniêcia w drodze art. 190 ust. 4 Konstytucji  w tym zakresie
wyroki dzia³aj¹ ex tunc. Jednak¿e retroaktywny charakter orzeczeñ TK
jest powa¿nie ograniczony. Po pierwsze, dotyczy faktów, które mia³y ju¿
miejsce i których liczba jest ograniczona. Po wyczerpaniu siê katalogu
tych historycznych zdarzeñ prawnych problem mocy wstecznej orzeczenia
przestanie mieæ jakiekolwiek znaczenie. Drugim powa¿nym ograniczeniem
retrospektywnego oddzia³ywania orzeczeñ TK s¹ przepisy ustaw, które
35

P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w wietle zasady jej nadrzêdnoci (wybrane
problemy), Kraków 2003, s. 186.
36 Szerzej na te temat w: L. Morawski, Wstêp do prawoznawstwa, Toruñ 2001, 69 i n.;
A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiñski, dz. cyt., s. 87; T. Stawecki, P. Winczorek, dz. cyt.,
s. 7980.
37 Sygn. akt P 21/02.
38 Por. np. art. 4 § 1 k.k. i art. 21 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw
Dziecka (Dz. U. nr 6, poz. 69 z pón. zm.).
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zawieraj¹ zwi¹zane z up³ywem czasu zakazy weryfikacji aktów stosowania prawa wydanych na podstawie niekonstytucyjnych norm39.
Wyroki TK si³¹ rzeczy nie mog¹ zostaæ uznane za samoistne i samodzielne ród³a prawa obowi¹zuj¹cego, maj¹ bowiem zawsze charakter wtórny (niesamodzielny), stanowi¹ pochodn¹ badanych regulacji, a wiêc wp³ywaj¹ na stan prawny w takim obszarze, jaki wyznacza swym zakresem
obowi¹zywania kontrolowana norma prawna40.
Szczególnym rodzajem wyroku negatoryjnego jest rozstrzygniêcie
stwierdzaj¹ce niekonstytucyjnoæ przepisu, który stanowi wyj¹tek od zasady. Wówczas takie orzeczenie rozszerza zakres stosowania przepisu bêd¹cego ogóln¹ zasadê na sferê, która z woli prawodawcy pozytywnego objêta by³a wyj¹tkiem. W takiej sytuacji wyrok TK oddzia³uje w dwóch
p³aszczyznach na system prawny: z jednej strony powoduje derogacjê okrelonego przepisu, co skutkuje powstaniem okrelonych zmian w porz¹dku
prawnym, a z drugiej w sposób pozytywny zmienia treæ obowi¹zuj¹cych
przepisów poprzez rozszerzenie ich przedmiotowego, czasowego b¹d temporalnego zakresu stosowania.
Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ wyrok TK z 28 maja 1997 r.41 i ustawê
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y oraz
zmianie niektórych innych ustaw42. S¹d konstytucyjny w swoim rozstrzygniêciu uzna³, i¿ szereg przepisów wy³¹czaj¹cych winê lub karalnoæ czynów zwi¹zanych z usuwaniem ci¹¿y narusza ustawê zasadnicz¹. Spowodowa³o to rozszerzenie odpowiedzialnoci karnej przewidzianej ustaw¹
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego
i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y43.
Podobnie rzecz siê mia³a z wyrokiem z 4 grudnia 2001 r.44, w którym
Trybuna³ uchyli³ art. 418 k.c., który stanowi³ lex specialis w stosunku do
art. 417 k.c. Tym samym rozszerzeniu uleg³ zakres odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa za szkody wyrz¹dzone przez urzêdników pañstwowych. Zmiana
39 Zgodnie z art. 146 § 1 k.p.a., art. 408 k.p.c. i art. 243 § 1a ordynacji podatkowej nie
mo¿na ¿¹daæ wznowienia postêpowania, je¿eli od dnia wydania (ewentualnie dorêczenia)
rozstrzygniêcia up³ynê³o 5 lat. Po up³ywie wskazanych w ustawach terminów nie bêdzie
mo¿na zastosowaæ instytucji wzruszenia rozstrzygniêcia wydanego na podstawie niekonstytucyjnego aktu prawnego, która okrelona jest w art. 190 ust. 4 ustawy zasadniczej.
40 Za. M. Safjan, Skutki prawne orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 2003, z. 3, s. 3.
41 Sygn. akt K 26/96.
42 Dz. U. nr 139, poz. 646.
43 Dz. U. 1995, nr 17, poz. 78 i ze zm. Szerzej na temat powy¿szego orzeczenia: B. Nita,
Trybuna³ Konstytucyjny a proces karny, Kraków 1999, s. 215.
44 Sygn. akt SK 18/00.
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treci przytoczonego przepisu stanowi³a bezporedni¹ konsekwencjê wyroku TK. S¹d konstytucyjny w sentencji orzeczenia wskaza³, i¿ Skarb
Pañstwa ponosi odpowiedzialnoæ za szkodê wyrz¹dzon¹ przez niezgodne
z prawem dzia³anie funkcjonariusza pañstwowego przy wykonywaniu
powierzonej mu czynnoci.
Wyrokiem z 16 kwietnia 2009 r.45 Trybuna³ stwierdzi³ niekonstytucyjnoæ art. 148 § 2 k.k., który stanowi³ kwalifikowan¹ formê przestêpstwa
zabójstwa. Wskutek tego rozstrzygniêcia wskazany przepis utraci³ moc
prawn¹ i przesta³ obowi¹zywaæ. W konsekwencji wyroku zakres obowi¹zywania art. 148 § 1 k.k. uleg³ rozszerzeniu.
Wskazane przyk³ady unaoczniaj¹, i¿ skutki prawne orzeczeñ TK, realizuj¹ce funkcjê kreacyjn¹ w ujêciu normatywnym, mog¹ byæ zbie¿ne
z konsekwencjami dzia³alnoci swoistego prawodawcy pozytywnego46.
Negatoryjne wyroki prewencyjne, co od zasady, nie realizuj¹ funkcji
kreacyjnej, albowiem w swojej istocie dotycz¹ aktów, które jeszcze nie s¹
czêci¹ porz¹dku prawnego. Wydanie tego typu rozstrzygniêcia nie powoduje zmian w systemie i w konsekwencji nie tworzy nowej rzeczywistoci
prawnej. Podobnie rzecz siê ma orzeczeniami wydawanymi na podstawie
art. 39 ust. 3 ustawy o TK. Umo¿liwiaj¹ one s¹dowi konstytucyjnemu
wydanie merytorycznego rozstrzygniêcia w stosunku do aktu prawnego,
który utraci³ moc prawn¹ przed wydaniem orzeczenia, je¿eli jest to konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolnoci i praw. W tej sytuacji rozstrzygniêcie TK nie dokonuje zmian w systemie prawnym, gdy¿ kontrolowany akt nie jest jego czêci¹ w czasie rozstrzygania sprawy.

1.3. Wyroki z klauzulą odraczającą
Wyroki wyposa¿one w klauzulê odraczaj¹c¹ s¹ odmian¹ wyroków negatoryjnych. Swoj¹ bezporedni¹ podstawê prawn¹ znajduj¹ w art. 190 ust. 3
Konstytucji. Realizacja przez nie funkcji kreacyjnej, obok wywo³ywania
typowych skutków dla wyroków stwierdzaj¹cych brak konstytucyjnoci
aktu prawnego, nie jest wcale taka oczywista. W doktrynie podnosi siê, i¿
s¹d konstytucyjny poprzez odroczenie wejcia w ¿ycie swojego orzeczenia
zezwala na czasowe pozostawanie w systemie prawnym przepisów, które
koliduj¹ z aktami prawnymi wy¿szego rzêdu. Rozstrzygniêcie TK skutkuje zawieszeniem obowi¹zywania tych przepisów Konstytucji, które naruszane s¹ przez wadliwy akt normatywny. W czasie okrelonym w rozstrzy45

Sygn. akt P 11/08.
Por. w tym przedmiocie: A. M¹czyñski, O tak zwanych wyrokach interpretacyjnych TK,
[w:] Teoria i praktyka wyk³adni prawa..., s. 163164.
46
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gniêciu stosuje siê niekonstytucyjny akt prawny z pominiêciem rozwi¹zañ
zawartych w ustawie zasadniczej. Mo¿na uznaæ, i¿ w sentencji wyroku
z klauzul¹ odraczaj¹c¹ zakodowana jest regu³a o treci: przepisu X Konstytucji nie stosuje siê do dnia... Zawieszenie stosowania aktu prawnego
zastrze¿one jest dla podmiotów stanowi¹cych prawo, od których woli zale¿y, czy ustanowiony przez nie akt prawny ma obowi¹zywaæ i tym samym
wi¹zaæ adresatów, czy te¿ nie. Przyk³adowo prawodawca w art. 6 ustawy
z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie
niektórych innych ustaw47 zawiesi³ stosowanie art. 251 k.p. do czasu wejcia Polski do Unii Europejskiej. Poprzez tego typu czynnoci prawodawca oszczêdza sobie wysi³ku uchylania przepisu i póniejszego jego ponownego ustanawiania.
Zdzis³aw Czeszejko-Sochacki w swojej ocenie skutków wyroków z klauzul¹ opóniaj¹ca poszed³ jeszcze dalej, albowiem przypisa³ Trybuna³owi
funkcjê tymczasowego prawodawcy: natomiast quasi-legislacyjny charakter funkcji Trybuna³u Konstytucyjnego uwydatnia siê w mo¿liwoci okrelenia terminu, w którym normy uznane za niekonstytucyjne mog¹ byæ
nadal stosowane. To czyni go funkcjonalnie nie tylko pozytywnym ustawodawc¹, ale nawet w hierarchii aktów normatywnych z zastrze¿eniem
prawnych ograniczeñ  tymczasowym prawodawc¹48.
Podsumowuj¹c, niezale¿nie od przyjêtego nazewnictwa, Trybuna³ Konstytucyjny, wydaj¹c wyroki z klauzul¹ odraczaj¹c¹, wychodzi poza ramy
klasycznie pojmowanego negatywnego ustawodawcy. Skutki tego typu
rozstrzygniêæ realizuj¹ funkcjê kreacyjn¹ w ujêciu normatywnym, albowiem podstawy, procedura i konsekwencje wydawania tych orzeczeñ przewidziane w s¹ Konstytucji i aktach ni¿szego rzêdu.
Wyroki z klauzul¹ odraczaj¹c¹ z jednej strony powoduj¹ zawieszenie
stosowania przepisów Konstytucji, a z drugiej wyznaczaj¹ termin utraty
mocy prawnej aktu prawnego ni¿szej rangi. Drugi ze wskazanych skutków równie¿ sk³ada siê na realizacjê funkcji kreacyjnej, albowiem okrelenie utraty przez przepisy mocy prawnej nale¿y przede wszystkim do
kompetencji prawodawcy. Podmioty, które ustanowi³y okrelon¹ regulacjê, s¹ w³adne wyznaczyæ termin, po up³ywie którego przestanie ona wi¹47

Dz. U. nr 135, poz. 1146.
Z. Czeszejko-Sochacki, Wznowienie postêpowania..., s. 19. Niektórzy autorzy podnosz¹ nawet, ¿e ustalenie innego terminu utraty mocy stanowi w pewnym sensie rozwi¹zanie nadaj¹ce s¹dowi konstytucyjnemu funkcjê prawodawcy pozytywnego  M. Safjan, S¹d konstytucyjny jako pozytywny prawodawca, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae.
Ksiêga Jubileuszowa w 70. rocznicê urodzin Sêdziego Ferdynanda Rymarza, pod red.
D. Dudka, M. Grapskiego i W. £¹czkowskiego, Lublin 2010, s. 283; K. Zaradkiewicz, dz. cyt.,
s. 398.
48

272

zaæ adresatów49. Z wyroków z klauzul¹ odraczaj¹c¹ mo¿emy zrekonstruowaæ metanormê o nastêpuj¹cej treci: z dniem D przepis X traci moc prawn¹. Ta regu³a równie¿ posiada moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹, charakter
prospektywny (tj. skierowany na przysz³oæ), generalny i abstrakcyjny.
Reasumuj¹c, wyposa¿ona jest ona we wszystkie te cechy, które definiuj¹
normê prawn¹.

1.4. Wyroki zakresowe
Wyroki zakresowe nie znajduj¹ swojej podstawy prawnej wyra¿onej expressis verbis w przepisach ustawy zasadniczej. Rozwa¿ania zawarte w niniejszym dziale dotycz¹ tylko tego typu wyroków zakresowych, które uchylaj¹
czêæ przepisu (czêæ jednostki redakcyjnej) i ta derogacja znajduje faktyczne odzwierciedlenie jego w treci50. Tego rodzaju wyroki zakresowe,
zwane w doktrynie równie¿ czêciowymi51, znajduj¹ swoj¹ legitymacjê
w art. 190 ust. 3 poprzez zastosowanie wnioskowania prawniczego a fortiori w ujêciu a maiori ad minus, które sprowadza siê do sylogizmu: je¿eli
Trybuna³ posiada kompetencjê do stwierdzenia niekonstytucyjnoci ca³ego przepisu, to tym bardziej posiada kompetencjê uchylenia jego czêci.
Uchylenie fragmentu jednostki redakcyjnej mieci siê w jêzykowym znaczeniu pojêæ ustawa i akt normatywny, którym pos³u¿y³ siê ustrojodawca
w art. 190 ust. 3. Nadto w teorii prawa wskazuje siê, i¿ przepisem prawnym
mo¿e byæ fragment jednostki redakcyjnej tekstu prawnego. Dopuszczalnoæ
wydawania wyroków czêciowych nie jest kwestionowana w doktrynie
i orzecznictwie. St¹d te¿ przyjmuje siê, i¿ posiadaj¹ one swoj¹ podstawê prawn¹, a ich skutki przewidziane s¹ przez przepisy prawne. W konsekwencji
zmiany, jakie nast¹pi¹ w porz¹dku prawnym w wyniku ich wydania, bêd¹
sk³ada³y siê na realizacjê funkcji kreacyjnej w ujêciu normatywnym.
Negatoryjne wyroki zakresowe w stosunku do systemu prawa wywo³uj¹ identyczne skutki jak orzeczenia negatywne o prostej formule sentencji. Rozstrzygniêcie s¹du konstytucyjnego powoduje utratê mocy przez
czêæ przepisu, która przestaje byæ elementem porz¹dku prawnego, skut49 Szerzej na temat obowi¹zywania prawa w czasie: J. Jab³oñska-Bonca, Podstawy
prawa dla ekonomistów, Warszawa 2001, s. 248252; A. £opatka, Prawoznawstwo, Warszawa 2000, s. 191 i n.; L. Morawski, Wstêp..., s. 75 i n.; A. Redelbach, S. Wronkowska,
Z. Ziembiñski, dz. cyt., s. 8790; T. Stawecki, P. Winczorek, dz. cyt., s. 80 i n.
50 Rozwa¿ania nie dotycz¹ natomiast wyroków zakresowych, które nie zmieniaj¹ jêzykowego brzmienia przepisów, albowiem o nich bêdzie mowa w czêci dotycz¹cej realizacji
funkcji kreacyjnej w ujêciu opisowym.
51 Por. M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego i ich skutki,
Poznañ 2006, s. 104 oraz 106 i n.

273

kiem czego powstaje nowy stan prawny, który ró¿ni siê od tego sprzed orzeczenia. Trybuna³ w tym aspekcie dzia³a jako tzw. negatywny prawodawca.
Uchylenie czêci przepisu mo¿e skutkowaæ i czêsto skutkuje diametraln¹ zmian¹ treci normy prawnej, która mo¿e zostaæ z niego zrekonstruowana. Zmiana treci regu³y zachowania w wyniku wyroku zakresowego mo¿e nast¹piæ w trzech p³aszczyznach: czasowej, podmiotowej
i przedmiotowej.
Wyroki stwierdzaj¹ce niekonstytucyjnoæ przepisów prawnych najczêciej powoduj¹ zmianê terminu wejcia w ¿ycie tych¿e przepisów i w konsekwencji zmianê temporalnego zakresu ich obowi¹zywania. Jako przyk³ad tego typu rozstrzygniêcia mo¿na wskazaæ wyrok TK z 24 padziernika
2000 r.52, w którym mowa o niekonstytucyjnoci art. 2 ustawy z dnia
22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej w zakresie, w jakim art. 32j tej ustawy nadaje moc obowi¹zuj¹c¹ przed dniem jej
og³oszenia w Dzienniku Ustaw53. Wskutek uchylenia treci przytoczonego
przepisu przepisy objête jego dyspozycj¹ wesz³y w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Bardzo ciekawa sytuacja mia³a miejsce w przypadku wyroku TK z 24
marca 2004 r.54 By³o to orzeczenie wydane w trybie kontroli prewencyjnej
na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy zasadniczej. S¹d Konstytucyjny uzna³,
i¿ art. 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomociami oraz o zmianie niektórych innych ustaw w czêci
obejmuj¹cej umieszczone po przecinku s³owa: z wyj¹tkiem art. 2, 6, 7, 9
oraz 11, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 30 grudnia 2003 jest niezgodny
z przepisami Konstytucji. W uzasadnianiu wskazano: Dodaæ jeszcze nale¿y, ¿e wskutek stwierdzenia niezgodnoci z Konstytucj¹ koñcowej czêci
art. 19, wyra¿aj¹cego normê stanowi¹c¹ lex specialis w stosunku do normy
generalnej wyra¿onej w pocz¹tkowej czêci tego przepisu, rozszerzeniu ulega zakres zastosowania normy generalnej. Tym samym wszystkie przepisy
ustawy z 28 listopada 2003 r. wesz³y w ¿ycie po up³ywie trzech miesiêcy od
dnia og³oszenia tej ustawy w Dzienniku Ustaw. Innymi s³owy  Trybuna³
w negatoryjnym wyroku prewencyjnym dokona³ takiej derogacji przepisów
ustawy, która spowodowa³a zmianê terminów wejcia w jej ¿ycie.
Orzeczeniem z 21 listopada 1995 r.55, które dotyczy³o art. 86 ustawy
o NIK56, Trybuna³ rozszerzy³ prawo do zrzeszania siê w zwi¹zkach zawo52

Sygn. akt K 12/00.
Dz. U. 2000, nr 3, poz. 28.
54 Sygn. akt K 37/03.
55 Sygn. akt K 12/95.
56 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli (Dz. U. 1995, nr 13,
poz. 59).
53
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dowych osób zatrudnionych w Najwy¿szej Izbie Kontroli na osoby nadzoruj¹ce lub wykonuj¹ce czynnoci kontrolne w tej¿e instytucji. Pierwotnie
art. 86 brzmia³: Pracownicy Najwy¿szej Izby Kontroli maj¹ prawo zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych, z wyj¹tkiem Prezesa, wiceprezesów,
dyrektora generalnego Najwy¿szej Izby Kontroli oraz pracowników nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne. W swoim rozstrzygniêciu TK uzna³, i¿ przytoczony przepis w czêci dotycz¹cej pracowników
nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne jest niezgodny
z Konstytucj¹. Rozszerzy³o to zakres jego stosowania na osoby wskazane
w sentencji. Przyk³ad ten równie dobrze obrazuje uchylenie wyj¹tku od
zasady, o czym by³a mowa w dziale 1.2. niniejszego rozdzia³u.

2. Funkcja kreacyjna w ujęciu opisowym
W kulturze prawnej systemów prawa kontynentalnego funkcjonuje przewiadczenie o pejoratywnym charakterze prawotwórstwa s¹dowego. Twierdzenie, i¿ organy w³adzy s¹downiczej tworz¹ w jakikolwiek sposób prawo,
równoznaczne jest z uznaniem, i¿ w sposób oczywisty przekraczaj¹ swoje
kompetencje i wchodz¹ w domenê zastrze¿on¹ dla innych organów w³adzy
publicznej. Znamienny jest tutaj rozdzia³ stanowienia i stosowania prawa, pomiêdzy którymi biegnie linia demarkacyjna, jakiej s¹dy i trybuna³y,
w wietle zasad praworz¹dnoci oraz trójpodzia³u, nie powinny przekraczaæ. Wiadomo równie¿, ¿e zasadnicza ró¿nica, jaka istnieje miêdzy orzeczeniami s¹dowymi a aktami normatywnymi typu ustawowego, ma le¿eæ
 zgodnie z pogl¹dami przewa¿aj¹cej czêci doktryny  w tym, ¿e norma
prawna dzia³a na przysz³oæ, reguluj¹c okrelony stosunek spo³eczny stosownie do za³o¿onej abstrakcyjnej hipotezy, podczas gdy orzecznictwo s¹dowe dotyczy faktów historycznych, które ju¿ zaistnia³y w przesz³oci57.
Rzeczywistoæ i praktyka jest taka, i¿ organy w³adzy prawodawczej tworz¹ normy o charakterze indywidualnym i konkretnym, za s¹dy i trybuna³y ustanawiaj¹ regu³y postêpowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym58. Dzieje siê to poza przypisanymi im przez prawo kompetencjami.
57 A. Stelmachowski, S¹d Najwy¿szy kontra Trybuna³ Konstytucyjny, czyli spór o wyk³adniê, Przegl¹d S¹dowy 1996, nr 2, s. 7.
58 Wskazane stanowisko, choæ nie zawsze jednoznacznie i bezkrytycznie w doktrynie
prawa akceptuj¹ m.in. B. Banaszak, Aktywizm orzeczniczy Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy 2009, nr 4(93), s. 82; E.W. Böckenförde, S¹downictwo konstytucyjne: zagadnienia strukturalne organizacja  legitymizacja, Biuletyn TK 1998, nr 2(4), w zbiorach
Biblioteki TK, s. 94; M. D³ugosz, dz. cyt., s. 201 i n.; Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo
konstytucyjne na tle porównawczym, s. 185; M. D¹browski, Funkcje orzeczeñ Trybuna³u
Konstytucyjnego dotycz¹cych niezgodnoci aktów prawnych z Konstytucj¹ RP z 1997 r.,

275

Zdzis³aw Czeszejko-Sochacki bardzo trafnie oceni³ tê sytuacjê: Pogl¹d
o wy³¹cznie negatywnym wp³ywie [orzeczeñ TK  M.D.] utrzymywa³ siê
d³ugo i chyba przede wszystkim si³¹ inercji, albowiem w miarê wzbogacania siê orzecznictwa trybuna³ów w poszczególnych pañstwach  mimo
daleko id¹cego zró¿nicowania praktyki w tym zakresie  powoli przesta³
odpowiadaæ rzeczywistoci59.
Z punktu widzenia funkcji kreacyjnej w ujêciu opisowym formu³uje
siê tezy na temat tego, czy okrelone orzeczenia TK maj¹ charakter innowatorski i statuuj¹ nowe, dotychczas nie wystêpuj¹ce w porz¹dku prawnym regu³y postêpowania oraz jaki maj¹ wp³yw na judykaturê innych
organów stosuj¹cych prawo i samego s¹du konstytucyjnego. W tym ujêciu
analizie podlegaj¹ nie przepisy prawne stanowi¹ce podstawy kompetencji
TK, a konkretne rozstrzygniêcia i ich skutki. Istot¹ tej funkcji jest za³o¿enie, i¿ w procesie stosowania prawa (kontroli norm), a precyzyjnie rzecz
ujmuj¹c  przy dokonywaniu wyk³adni przepisów bêd¹cych zarówno podstaw¹, jak i przedmiotem kontroli mo¿e dojæ do sformu³owania norm generalnych i ogólnych, które dotychczas nie wystêpowa³y w porz¹dku prawnym. Je¿eli te normy bêd¹ mia³y wp³yw na orzecznictwo innych organów
b¹d samego Trybuna³u, mamy wówczas do czynienia z tworzeniem prawa przez s¹d konstytucyjny w ujêciu opisowym60. Innymi s³owy  realizaStudia Prawnoustrojowe 2005, nr 5, s. 6973; R. Hauser, J. Trzciñski, Prawotwórcze znaczenie orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego S¹du Administracyjnego, Warszawa 2008; J. Karp, J. Szymanek, Wp³yw orzecznictwa TK na kszta³towanie siê
prawa parlamentarnego, Przegl¹d Sejmowy 2009, nr 4(93), s. 145; R.S. Kay, Constitutional Chrononomy, Ratio Juris, vol. 13, no. March 2000, s. 44; S. Kamierczyk, Charakter
prawny orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Trybuna³ Konstytucyjny  materia³y konferencyjne, pod red J. Trzciñskiego, Warszawa 1987, s. 276; L. £ustacz, O pozakonstytucyjnych formach dzia³alnoci prawotwórczej, Pañstwo i Prawo 1957, z. 78, s. 3 i n.; Z. Kmieciak, Prawotwórstwo sêdziowskie w sferze jurysdykcji s¹dów administracyjnych, Pañstwo
i Prawo 2007, nr 12, s. 22 i n.; L. Morawski, Precedens..., s. 3 i n.; A. Or³owska, Moc wi¹¿¹ca
precedensu, Przegl¹d S¹dowy 2000, nr 78, s. 3; ta¿, Stosowanie a tworzenie..., s. 89 i n.;
D. Rousseau, S¹downictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999, s. 32; M. Safjan, Skutki prawne..., s. 3; A. Stelmachowski, S¹d Najwy¿szy..., s. 7; A. Sulikowski, Tworzenie prawa
przez s¹dy i jego konstytucyjnoæ, Pañstwo i Prawo 2005, z. 8, s. 19; P. Tuleja, Stosowanie
Konstytucji RP..., s. 144. Co ciekawe, niektórzy interpretatorzy czystej teorii prawa
H. Kelsena wskazuj¹, i¿ dopuszcza³ i zak³ada³ on prawotwórcz¹ w sensie pozytywnym dzia³alnoæ s¹dów i trybuna³ów  por. H. Rabault, Granice wyk³adni sêdziowskiej, Warszawa
1997, s. 19 oraz M. Granat, Legitymacja s¹du..., s. 14.
59 Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne (Tradycja a wspó³czesnoæ), Pañstwo i Prawo 2001, z. 6, s. 25.
60 W konstytucjonalizmach wielu pañstw europejskich powszechnie akceptowany jest
pogl¹d o prawotwórczej roli niektórych rodzajów orzeczeñ trybuna³ów konstytucyjnych, co
czêsto te¿ podkrela siê w nauce prawa konstytucyjnego. Jako przyk³ady mo¿na wskazaæ
tutaj w szczególnoci: austriacki Trybuna³ Konstytucyjny (por. Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne (Tradycja a wspó³czesnoæ)..., s. 26), niemiecki FTK
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cja tej funkcji przez TK przejawia siê w kszta³towaniu treci obowi¹zuj¹cego prawa poprzez przekszta³cenie ju¿ istniej¹cych wzorców postêpowania b¹d przez stworzenie nowych.
Uznanie, i¿ TK w pewnych sytuacjach tworzy prawo, mo¿liwe jest tylko przy odwo³aniu siê do niepozytywistycznych61 koncepcji prawa i konstruowanych na ich gruncie pojêæ takich jak prawo, tworzenie prawa,
stosowanie prawa. Dopuszczaj¹ one bowiem mo¿liwoæ tworzenia norm
poza procedurami przewidzianymi przez prawo i przez organy, które nie
maj¹ do tego odpowiednich kompetencji. W tym ujêciu kwestie zachowania odpowiednich procedur, podstawy prawnej i w³aciwoci organu maj¹
drugorzêdne znaczenie. Ustawa nie jest tu jedynym ród³em prawa, istniej¹ bowiem tak¿e inne ród³a, które mog¹ byæ brane pod uwagê przy
interpretowaniu tekstu prawnego i determinuj¹ jego faktyczne znaczenie.
Mówi¹c o prawotwórstwie s¹dowym mamy na myli tworzenie takich norm
ogólnych, które nie wyp³ywaj¹c z przepisów ustawy funkcjonuj¹ tak, jak
gdyby mia³y za sob¹ autorytet ustawy. Musz¹ wiêc mieæ te wszystkie zasadnicze cechy, które przypisuje siê normom typu ustawowego62.
Tworzenie prawa przez TK polega wiêc na kszta³towaniu norm ogólnych i abstrakcyjnych. Jerzy Ma³ecki wskazuje, i¿ precedens prawotwórczy polega przede wszystkim na tym, ¿e s¹d podejmuje decyzjê, choæ
w obowi¹zuj¹cych normach brak jest podstaw do jej wydania lub podstawy te s¹ niedostatecznie okrelone. Decyzja ta podejmowana jest w konkretnej sprawie, ale s¹d j¹ podejmuj¹cy, bior¹c pod uwagê swoiste niepowtarzalne cechy rozwa¿anej sprawy, formu³uje normê generaln¹, któr¹
jakoby kieruje siê wydaj¹c ow¹ decyzjê oraz któr¹ czyni »podstaw¹« swojego rozstrzygniêcia63. Z prawotwórczymi skutkami orzeczeñ TK mamy do
(por. W.M. Góralski, dz. cyt., s. 5053; T. Spyra, dz. cyt., s. 71; P. Holländer, Uzupe³nianie
Konstytucji orzecznictwem S¹du Konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy 2004, nr 6(65), s. 14;
A. Peczenik, The Binding Force of Precedent, [w:] Interpreting Precedent. A Comparative
Study, eds. N. MacCormick, R. Summers, Dartmouth 1997; s. 461; R. Alexy, R. Dreier, Precedent in the Federal Pepublic of Germany, [w:] Interpreting Precedent..., s. 17 i n.), litewski
S¹d Konstytucyjny (por. V. Sinkevièius, Zasady wyk³adni konstytucji w orzecznictwie Litewskiego S¹du konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 2005, z. 3, s. 44 i n.), czeski S¹d Konstytucyjny (por. P. Holländer, dz. cyt., s. 14), hiszpañski Trybuna³ Konstytucyjny (por. A. Peczenik, dz. cyt., s. 462; A. Ruiz Miguel, F.J. Laporta, Precedent in Spain, [w:] Interpreting
Precedent..., s. 259 i n.), francusk¹ Radê Konstytucyjn¹ (por. M. Troper, C. Grzegorczyk,
Precedent in France, [w:] Interpreting Precedent..., s. 103 i n.), w³oski Trybuna³ Konstytucyjny (por. M. Taruffo, M. La Torre, Precedent in Italy, [w:] Interpreting Precedent..., s. 141 i n.).
61 Szerzej na ten temat: L. Morawski, Spór o pojêcie pañstwa prawnego, Pañstwo
i Prawo 1994, z. 4, s. 3 i n.
62 A. Stelmachowski, Prawotwórcza rola s¹dów..., s. 611612.
63 J. Ma³ecki, Prawotwórcza rola orzecznictwa Naczelnego S¹du Administracyjnego
w sprawach podatkowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1993, nr 4, s. 3536.
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czynienia, gdy Trybuna³ w procesie kontroli konstytucyjnoci prawa tworzy wzorce postêpowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, które nie znajduj¹ bezporedniej podstawy w interpretowanych przepisach.
Najczêciej ma to miejsce w sytuacjach, gdy s¹d konstytucyjny, dokonuj¹c
wyk³adni przepisów, odstêpuje od ich literalnego brzmienia. Granica pomiêdzy stosowaniem prawa i jego tworzeniem przebiega wzd³u¿ linii, jak¹
wyznacza jêzykowe znaczenie pojêæ, którymi pos³u¿y³ siê prawodawca64.
Je¿eli Trybuna³ rekonstruuje z przepisu jak¹ normê, która w konsekwencji
ma inne znaczenie, ni¿ to wynika z jego jêzykowego brzmienia i która nie
wynika explicite z woli historycznego prawodawcy  wówczas TK nie dzia³a w sferze odtwarzania prawa, ale jego tworzenia. Odstêpuj¹c od jêzykowego znaczenia przepisu, Trybuna³ pos³uguje siê z zasady celowociowymi, funkcjonalnymi oraz systemowymi dyrektywami interpretacyjnymi.
W takich sytuacjach przepis prawny pochodzi od prawodawcy, ale autorem normy jest Trybuna³ Konstytucyjny. W konsekwencji powstaje swoista nowoæ normatywna, która w swojej treci odbiega od gramatycznojêzykowego znaczenia przepisu, który by³ podstaw¹ do rekonstrukcji tej
normy. Nowoæ normatywna polega na zmianie zakresu zachowañ zakazanych, nakazanych b¹d dozwolonych w prawie, a inaczej rzecz ujmuj¹c
 polega na wniesieniu nowych treci do porz¹dku prawnego.
W tym ujêciu wyroki TK nie musz¹ powodowaæ formalnej zmiany przepisów. Zmianie ulegaj¹ wyprowadzane z nich normy. Nastêpnie powsta³y
wzorzec postêpowania musi zostaæ powielony w innych rozstrzygniêciach
b¹d przez organy stosuj¹ce prawo, b¹d przez sam Trybuna³. Orzeczenia
tego organu uzyskuj¹ w ten sposób wp³yw na rozstrzyganie przysz³ych
spraw65, co przejawia siê tym, i¿ organy administracji, s¹dy lub TK pos³u¿¹ siê t¹ norm¹, rozstrzygaj¹c sprawy podobne pod wzglêdem faktycznym. Formalnie (w ujêciu normatywnym) organy pañstwa nie s¹ zwi¹zane prawotwórczym rozstrzygniêciem Trybuna³u Konstytucyjnego. Jednak¿e
stosuj¹ one wzorzec postêpowania wynikaj¹cy z orzeczenia ze wzglêdu na
autorytet organu, si³ê przyjêtej argumentacji oraz czasami ze wzglêdu na
okolicznoci zwi¹zane z dysfunkcjami systemu prawa (np. gdy istnieje luka
w prawie), które to wymuszaj¹. Nieformalne zwi¹zanie regu³¹ postêpowania zawart¹ w rozstrzygniêciu TK skutkuje tym, i¿ uzyskuje ona swoist¹
64

W teorii prawa wskazuje siê, i¿ ju¿ stosowanie analogii posiada cechy prawotwórstwa, bowiem prowadzi do wyjcia poza jêzykowe ramy znaczenia przepisu (por. A. Stelmachowski, Prawotwórcza rola s¹dów..., s. 618; Z. Ziembiñski, Tworzenie a stanowienie...,
s. 4446; T. Spyra, dz. cyt., s. 105).
65 Szerzej na ten temat: J. Wróblewski, Precedens i jednolitoæ s¹dowego stosowania
prawa, Pañstwo i Prawo 1971, z. 10, s. 524.
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normatywnoæ66. W praktyce przejawia siê to ten sposób, i¿ niezastosowanie siê do tej regu³y przez organy stosuj¹ce prawo mo¿e skutkowaæ uchyleniem rozstrzygniêcia s¹du b¹d organu administracji przez organ nadzoru judykacyjnego. Organy w³adzy pañstwowej nie stosuj¹ wyroku TK,
lecz zasadê (regu³ê postêpowania), któr¹ s¹d konstytucyjny siê pos³u¿y³,
formu³uj¹c swój werdykt67. Zaliczenie takiego wzorca postêpowania do
elementów porz¹dku prawnego nastêpuje poprzez pewien akt o charakterze czynnoci konwencjonalnej  akt uznania tej normy za element porz¹dku prawnego. Identycznie rzecz siê ma z uznaniem norm moralnych,
zwyczajowych itp. za normy systemu prawnego68. Najprociej wykryæ decyzje prawotwórcze ex post, badaj¹c judykaturê ukszta³towan¹ na gruncie
wyroków TK, które zawiera³y elementy prawodawcze. Ustalone orzecznictwo jest symptomem tego, ¿e utrwali³ siê jaki przyjêty sposób rozstrzygania pewnych typów spraw69.
Z realizacj¹ funkcji kreacyjnej mamy tak¿e do czynienia w sytuacji,
gdy Trybuna³ pos³uguje siê tzw. wyk³adni¹ twórcz¹. Stosowanie technik
interpretacji, które prowadz¹ do zmiany rozumienia przepisu i w konsekwencji do zrekonstruowania z niego innej normy ni¿ dotychczas akceptowana, równie¿ mo¿e byæ postrzegane jako swoiste prawotwórstwo70. Warto zaznaczyæ, ¿e nie jest mo¿liwe zakrelenie precyzyjnej granicy pomiêdzy
wyk³adni¹ twórcz¹ a tworzeniem prawa. Wskazuje siê, i¿ s¹ to pojêcia
zbie¿ne i bliskoznaczne, przy czym termin wyk³adnia twórcza jest w wiêkszym stopniu akceptowany w dogmatykach prawniczych. St¹d te¿ w kulturze krajów civil law silnie ugruntowane jest przekonanie, i¿ organy w³adzy nie ustanawiaj¹ norm postêpowania, co najwy¿ej pos³uguj¹ siê
wyk³adni¹ twórcz¹. Stosuj¹c wyk³adniê twórcz¹, s¹d konstytucyjny dok³ada b¹d odejmuje pewne treci do lub od tekstu prawnego. Jest wówczas jasne, co Trybuna³ tworzy  tworzy normy, czyli prawo71. Z tego typu
interpretacj¹ mamy do czynienia wówczas, gdy organ ten dostosowuje
normy prawne rekonstruowane z przepisów do spo³ecznych oczekiwañ
i funkcji. S¹d konstytucyjny zapewnia w ten sposób adekwatnoæ prawa
66 Szerzej na ten temat: D.N. MacCormick, R. S. Summers, Futher General Reflections
and Conclusions, [w:] Interpreting Precedent..., s. 532 oraz A. Or³owska, Konstrukcja precedensu..., s. 45 i n.
67 Z. Bankowski, D.N. MacCornick, L. Morawski, A. Ruiz Miguel, Rationales for Precedent, [w:] Interpreting Precedent..., s. 492 oraz M. Troper, C. Grzegorczyk, dz. cyt., s. 109.
68 Z. Ziembiñski, Tworzenie a stanowienie..., s. 44 i n.
69 Za: J. Wróblewski, Precedens i jednolitoæ..., s. 527.
70 Szerzej na ten temat: T. Pietrzykowski, Precedens w systemie prawa kontynentalnego  perspektywa alternatywna, Radca Prawny 2001, nr 3, s. 124125.
71 Por. A. Or³owska, Konstrukcja precedensu..., s. 78.
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do stosunków spo³ecznych. Wyk³adnia ma równie¿ charakter twórczy, gdy
Trybuna³ interpretuje terminy otwarte b¹d niedookrelone. Dla potrzeb
sprawy i konkretyzacji normy musi on nadaæ temu pojêciu okrelon¹ treæ.
W takich sytuacjach nie przekracza swoich kompetencji i nie nadu¿ywa
w³adzy. Pos³u¿enie siê tego typu technik¹ interpretacyjn¹ wynika z samej
istoty pojêæ podlegaj¹cych wyk³adni.
Przyczyn prawotwórczej dzia³alnoci TK jest wiele. Po pierwsze, Konstytucja i inne akty o ni¿szej mocy prawnej zawieraj¹ w swej materii zasady ogólne, pojêcia otwarte i nieostre, które charakteryzuj¹ siê du¿¹ niejasnoci¹ i nieprecyzyjnoci¹. Stosowanie tego rodzaju przepisów prawnych
wymaga precyzowania treci w nich zawartych i definiowania pojêæ, którymi pos³u¿y³ siê prawodawca. Nadto uprawnienie do dokonywania wyk³adni przepisów w sprawach, w których praktyka stosowania wyk³adni
wywo³a³a rozbie¿noci, traktowane jest w krajach kontynentalnych jako
legitymacja dla s¹dów do tworzenia tzw. prawa sêdziowskiego72. Agnieszka
Or³owska wskazuje jeszcze kilka przyczyn, które determinuj¹ i jednoczenie uzasadniaj¹ prawotwórstwo s¹dowe: 1) potrzeba realizacji okrelonej
polityki prawnej, w szczególnoci polityki wymiaru sprawiedliwoci w zakresie wskazywania kierunków interpretacji luzów i zwrotów oceniaj¹cych; 2) potrzeba zapewnienia adekwatnoci prawa i ¿ycia; 3) potrzeba
ujednolicania wyk³adni prawa dokonywanej przez s¹dy; 4) potrzeba usuwania stanu niepewnoci wobec prawa; 5) potrzeba zakoñczenia postêpowania w danej sprawie73. Marek Zirk-Sadowski podnosi, i¿ zasadnicz¹
przyczyn¹ s¹dowego tworzenia prawa jest brak skutecznoci regulacji prawnych i nieadekwatnoæ ich treci do istniej¹cych stosunków spo³ecznych.
W ten sposób przepisy maj¹ pozorny charakter, zawieraj¹ luki, pozostaj¹
ze sob¹ w sprzecznoci i ostatecznie s¹ nieefektywne74. Z kolei Lech Morawski dodaje, ¿e aktywizm sêdziowski jest wynikiem nieedookrelonoci tekstów prawnych, otwartoci semantycznej pojêæ jêzyka prawnego
oraz wewnêtrznego konfliktu pomiêdzy wysoce abstrakcyjnymi wartociami
a standardami konstytucyjnymi75. Regu³y prawa sêdziowskiego maj¹ pe³niæ funkcjê integruj¹c¹, tj. zespalaæ w spójn¹ i logiczn¹ ca³oæ rozwi¹zania
oraz konstrukcje wynikaj¹ce z przepisów prawa pozytywnego76.
72

Tam¿e, s. 27.
Tam¿e, s. 189.
74 M. Zirk-Sadowski, Precedens..., s. 6. Podobnie L. Morawski, Zasada trójpodzia³u
w³adzy. Trybuna³ Konstytucyjny i aktywizm sêdziowski, Przegl¹d Sejmowy 2009, nr 4(93),
s. 67.
75 L. Morawski, Zasada trójpodzia³u..., s. 6667.
76 Za: Z. Kmieciak, dz. cyt., s. 27.
73
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Podsumowuj¹c, realizacja funkcji kreacyjnej w ujêciu opisowym wyra¿a siê tym, i¿ wyroki TK w pewnych sytuacjach powoduj¹ zmianê treci
normy prawnej, choæ brzmienie jêzykowe przepisu, z którego jest ona wyprowadzana, nie ulega ¿adnym modyfikacjom. Za t¹ zmian¹ pod¹¿a praktyka samego Trybuna³u, jak te¿ organów stosuj¹cych prawo. Polski s¹d
konstytucyjny w swoisty sposób pe³ni funkcjê prawotwórcz¹, co przejawia
siê w zmianach w porz¹dku prawnym, bêd¹cych nastêpstwem dzia³alnoci judykacyjnej tego organu. Trybuna³ Konstytucyjny kszta³tuje treæ
ustawy zasadniczej oraz aktów ni¿szego rzêdu. Trzeba podkreliæ, i¿ prawo sêdziowskie, które jest efektem dzia³alnoci kreacyjnej TK, nie stanowi samoistnych róde³ prawa i ma z regu³y moc posi³kow¹ wzglêdem ustaw.
Powstaje ono incydentalnie, w sytuacji gdy sêdzia  nie znajduj¹c rozwi¹zañ w prawie stanowionym  wyrêcza ustawodawcê, szukaj¹c innych
róde³ dla potrzeb rozstrzygniêcia konkretnej sprawy, aby zapewniæ porz¹dek prawny i pokój spo³eczny77.
Powstaje pytanie, czy tego typu praktyki Trybuna³u Konstytucyjnego
mo¿na uznaæ za dopuszczalne. W wietle koncepcji normatywnej róde³
prawa nale¿a³oby przyj¹æ, i¿ taka dzia³alnoæ jest niezgodna z prawem
i nie powinna mieæ miejsca. Piotr Tuleja s³usznie jednak wskazuje, i¿ tak
naprawdê odpowied na przedstawione powy¿ej pytanie zale¿y od interpretacji zasady podzia³u w³adzy i innych zasad konstytucyjnych okrelaj¹cych funkcje organów w³adzy publicznej78. Z kolei ta interpretacja uzale¿niona jest od tego, czy za podstawê ocen i postrzegania porz¹dku
prawnego przyjmiemy jedn¹ z koncepcji prawa pozytywnego, z których
wywodzi siê nurt normatywny, czy te¿ mo¿e jedn¹ z koncepcji prawa natury, w których znajduje oparcie nurt opisowy79. W nauce prawa stabilizuj¹
siê pogl¹dy o potrzebie, a nawet koniecznoci i nieodzownoci istnienia
tzw. prawa sêdziowskiego. Systemy prawa kontynentalnego determinuj¹
jego istnienie. Staje siê ono immanentnym i koniecznym elementem porz¹dków prawnych80.
Znamienne jest, i¿ ju¿ w dwudziestoleciu miêdzywojennym s¹dom
przypisywano funkcjê prawodawcz¹ (kreacyjn¹): Orzecznictwo S¹du Naj77 J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys czêci ogólnej (reprint),
Kraków 2003, s. 327, za: Z. Kmieciak, dz. cyt., s. 2223.
78 Por. P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP..., s. 9598.
79 Na temat zasady trójpodzia³u w³adzy patrz: W. Sokolewicz, Zasada podzia³u w³adzy w prawie i orzecznictwie konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania..., s. 177; ten¿e, Konstytucyjna regulacja w³adzy s¹downiczej, [w:]
Konstytucja, ustrój, system finansowy pañstwa. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Natalii
Gajl, pod red. T. Dêbowskiej-Romanowskiej i A. Jankiewicza, Warszawa 1999, s. 151 i n.
80 Por. np. L. Morawski, Zasada trójpodzia³u..., s. 69.
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wy¿szego w Polsce ju¿ przed uchwaleniem Konstytucji, czyli w okresie
czasu od 1918 r. do marca 1921 wyranie odró¿nia prawne zasady konstytucyjne od dyspozycji ustaw zwyk³ych. [...] S¹d Najwy¿szy operuje Konstytucj¹, jakby by³a ona ju¿ ustaw¹ obowi¹zuj¹c¹, co jest specjalnie uderzaj¹ce81.
2.1. Wyroki interpretacyjne, aplikacyjne oraz zakresowe

W art. 190 Konstytucji wskazano rodzaje orzeczeñ, które Trybuna³ Konstytucyjny mo¿e wydawaæ. W przepisie tym mowa jest jedynie o wyrokach
negatoryjnych oraz o wyrokach z klauzul¹ odraczaj¹c¹. Wyrane konstytucyjne umocowanie posiadaj¹ równie¿ wyroki prewencyjne82. Ustawa
zasadnicza nie zawiera natomiast ¿adnych regulacji okrelaj¹cych skutki
prawne wyroków afirmatywnych, interpretacyjnych, aplikacyjnych oraz
zakresowych. W stosunku do orzeczeñ stwierdzaj¹cych zgodnoæ aktu prawnego z Konstytucj¹ powy¿sze rozwi¹zanie jest uzasadnione. Jako ¿e nie
wywo³uj¹ one ¿adnych konsekwencji prawnych, niemo¿liwe i niecelowe
by³o okrelenie ich skutków w ustawie zasadniczej. Kompetencja do ich
wydawania nie budzi ¿adnych w¹tpliwoci i mo¿na j¹ wyprowadziæ choæby z treci art. 188, który mówi o tym, i¿ Trybuna³ orzeka w sprawach
zgodnoci. Tego typu rozstrzygniêcia maj¹ swoj¹ podstawê prawn¹ wyra¿on¹ explicite w Konstytucji. Stanowisko, które pojawia siê od czasu do
czasu w doktrynie, i¿ wyroki stwierdzaj¹ce zgodnoæ aktów prawnych
z Konstytucj¹ nie posiadaj¹ podstawy prawnej, nale¿y uznaæ za b³êdne.
Wyroki aplikacyjne, interpretacyjne i zakresowe (z wyj¹tkiem wyroków czêciowych83) nie posiadaj¹ umocowania w ustawie zasadniczej84.
Stanowi¹ przejaw du¿ej aktywnoci polskiego Trybuna³u i jego twórczego
podejcia do rozwi¹zywania problemów, które pojawiaj¹ siê w procedurze kontroli norm. Przypisanie sobie przez s¹d konstytucyjny prawa do
wydawania rozstrzygniêæ, które nie maj¹ bezporednich podstaw prawnych, uznawane jest za dokonywanie zmian w sytuacji kompetencyjnej
81 H. Zahorski, Zasada badania konstytucyjnoci ustaw przez s¹downictwo a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku, Wileñski Przegl¹d Prawniczy,
Wilno 1931, s. 171174.
82 Por. art. 122 ust. 3 i 4 Konstytucji.
83 Niniejsze rozwa¿ania nie dotycz¹ tzw. wyroków czêciowych, które zaliczane s¹ do
wyroków zakresowych, albowiem tego typu rozstrzygniêcia znajduj¹ umocowanie w ustawie zasadniczej (szersze rozwa¿ania dotycz¹ce tej problematyki znajduj¹ siê w dzia³ach 1.3.
oraz 2.2.3. niniejszego rozdzia³u).
84 Podobnie: K. Zaradkiewicz, Uzupe³niaj¹ce instrumenty hierarchicznej spójnoci norm
wprowadzonej przez Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] Ksiêga XXV-lecia..., s. 383.
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Trybuna³u, co z kolei bywa postrzegane jako przejaw dzia³alnoci prawotwórczej85.
Wyroki interpretacyjne, aplikacyjne oraz zakresowe nie mieszcz¹ siê
te¿ w jêzykowym znaczeniu pojêæ, którymi ustrojodawca pos³u¿y³ siê, konstruuj¹c art. 190 Konstytucji. Nadto ich istnienie nie znajduje swojego
uzasadnienia w woli historycznego prawodawcy, albowiem podczas obrad
KKZN nie zak³adano mo¿liwoci wydawania przez TK tego typu rozstrzygniêæ i zwi¹zanych z nimi skutków86. Podsumowuj¹c, w Konstytucji brak
jest podstaw normatywnych do wydawania tego typu rozstrzygniêæ. Trybuna³ sam ustanowi³ normê kompetencyjn¹, której mo¿na nadaæ brzmienie: Trybuna³ Konstytucyjny jest uprawniony do wydawania wyroków, których skutki samodzielnie okrela b¹d Trybuna³ Konstytucyjny uprawniony
jest do okrelenia skutków swoich wyroków albo Trybuna³ Konstytucyjny
wydaje wyroki negatoryjne, afirmatywne, aplikacyjne, zakresowe i inne87.
Niezale¿nie od tego, któr¹ ze wskazanych powy¿ej regu³ postêpowania
uznamy za obowi¹zuj¹c¹, nale¿y wskazaæ, i¿ Trybuna³ pos³uguje siê ni¹
zawsze, wydaj¹c który z wyroków o z³o¿onej formule sentencji.
Konstatuj¹c, wprowadzenie do obrotu prawnego wyroków interpretacyjnych, aplikacyjnych oraz zakresowych jest przejawem prawotwórczej
dzia³alnoci TK. S¹d konstytucyjny, tworz¹c normê kompetencyjn¹, która
nie znajduje swojego odzwierciedlenia w treci przepisów ustawy zasadniczej, samodzielnie przypisa³ sobie uprawnienie do ich wydawania. Uczyni³ to, wychodz¹c poza jêzykowe znaczenie pojêæ zawartych w art. 190
Konstytucji i opieraj¹c siê na systemowych i funkcjonalnych dyrektywach
interpretacyjnych.
W ustawach zasadniczych Austrii88 oraz Portugalii89 ustrojodawca
przewidzia³ mo¿liwoæ kszta³towania skutków prawnych orzeczeñ przez
s¹dy konstytucyjne. W tych pañstwach trybuna³y samodzielnie definiuj¹
konsekwencje prawne swoich rozstrzygniêæ i ich rodzaje. Przy czym nale¿y podkreliæ, i¿  w przeciwieñstwie do polskich rozwi¹zañ prawnych
85

A. Sulikowski, dz. cyt., s. 22.
Badaj¹c prace KKZN, mo¿na dojæ wrêcz do odwrotnego wniosku  i¿ Komisja nie
chcia³a, by Trybuna³ samodzielnie okrela³ skutki swoich wyroków. W czasie obrad w dniu
5 wrzenia 1995 r. przedstawiciel Rady Ministrów prof. S. Gebethner zasugerowa³, by s¹d konstytucyjny samodzielnie okrela³ konsekwencje swoich rozstrzygniêæ. Komisja nie zaakceptowa³a tej propozycji (por. wypowied prof. S. Gebethnera w: Biuletyn KKZN nr 1848/II,
[online] <www.sejm.gov.pl>).
87 Przedstawionym normom prawnym mo¿na nadaæ ró¿n¹ treæ w zale¿noci od tego,
jakie chce siê osi¹gn¹æ cele i rezultaty.
88 Por. art. 140 ust. 6 Federalnej Ustawy Konstytucyjnej Republiki Austrii z dnia
1 padziernika 1920.
89 Art. 282 ust. 4 Konstytucji Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976.
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 wskazane kompetencje wynikaj¹ wprost z przepisów konstytucji. W tych
ustrojach legitymacja do wydawania orzeczeñ, których sentencje maj¹
rozbudowane formu³y, nie budzi w¹tpliwoci co do ich legalnoci i wydanie np. wyroku interpretacyjnego b¹d prowadz¹cego do od¿ycia norm nie
jest poczytywanie za samodzielnie przypisanie sobie kompetencji. W konsekwencji wydawanie przez te s¹dy konstytucyjne orzeczeñ o rozbudowanych formu³ach sentencji nie mo¿e byæ postrzegane jako przejaw przypisywania sobie dodatkowych uprawnieñ.
2.1.1. Wyroki interpretacyjne

Obok formalnego ujêcia, i¿ samo ustanowienie prawa do wydania wyroków interpretacyjnych ma cechy prawotwórstwa, w doktrynie podnosi siê,
¿e orzeczenia te jako rozstrzygniêcia merytoryczne mog¹ mieæ charakter
prawotwórczy. Taka teza mo¿liwa jest do uzasadnienia przy za³o¿eniu, i¿
orzeczenia te maj¹ charakter wi¹¿¹cy, co podnoszone jest w judykaturze
Trybuna³u. Brak zwi¹zania organów stosuj¹cych prawo wyrokami interpretacyjnymi skutkuje tym, i¿ umieszczone w sentencji rozumienie okrelonego przepisu ma charakter informacyjny i stanowi swoiste przeniesienie
elementów uzasadnienia do sentencji. W rezultacie tego typu werdykty utrac¹ moc formalnego oddzia³ywania na rozstrzygniêcia i zawarte w nich regu³y postêpowania nie bêd¹ stosowane przez s¹dy i organy administracji90.
Wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ wyroki interpretacyjne wi¹¿¹ podmioty prawa i przys³uguje im przymiot mocy powszechnie obowi¹zuj¹cej, o którym
mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji, nale¿y uznaæ, i¿ rozstrzygniêcia te
maj¹ charakter quasi-prawodawczy, gdy¿ zmieniaj¹ treæ obowi¹zuj¹cego
prawa. Trybuna³, dokonuj¹c wyk³adni w zgodzie z Konstytucj¹, nie tworzy
nowej normy prawnej, jednak¿e wskutek wydania orzeczenia interpretacyjnego z obiegu prawnego zostan¹ derogowanie regu³y postêpowania, które pierwotnie zakodowane by³y w jêzykowym znaczeniu kontrolowanego
przepisu i które do czasu wydania rozstrzygniêcia mog³y byæ stosowane91.
W pewien sposób rola Trybuna³u zbli¿ona jest tutaj do funkcji tzw. negatywnego prawodawcy, przy czym z porz¹dku prawnego usuwane s¹ nie
przepisy, a normy prawne. Nie ma tu znaczenia, czy bêd¹ to wyroki afir90 W przypadku przyjêcia za³o¿enia, i¿ wyroki interpretacyjne nie wi¹¿¹ organów stosuj¹cych prawo, realizacja funkcji kreacyjnej w ujêciu opisowym ulegnie os³abieniu. Stosowanie siê do tych orzeczeñ przez s¹dy i organy administracji oparte jest wówczas na autorytecie TK oraz przedstawionej w uzasadnieniu argumentacji.
91 Podobnie L. Gardocki, Problem tak zwanych wyroków interpretacyjnych Trybuna³u
Konstytucyjnego, [w:] Teoria i praktyka wyk³adni prawa..., s. 156.
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matywne, czy negatoryjne. W przypadku tych pierwszych niekonstytucyjne bêd¹ wszystkie normy rekonstruowane z danego przepisu za wyj¹tkiem tej uznanej za zgodn¹, w przypadku drugich  uchylana bêdzie jedynie norma wyprowadzona z kontrolowanej jednostki redakcyjnej tekstu
prawnego, któr¹ Trybuna³ uzna³ za niezgodn¹ z ustaw¹ zasadnicz¹. Mo¿na przyj¹æ, i¿ w wyrokach interpretacyjnych zakodowane s¹ wzorce postêpowania o nastêpuj¹cej treci: Przepisu X rozumianego w sposób Z nie
stosuje siê b¹d przepis X rozumiany w sposób Z traci moc lub Przepis X
mo¿e byæ stosowany tylko i wy³¹cznie w rozumieniu Z. W ten sposób zmieniona zostaje faktyczna treæ aktu prawnego, który stanowi³ przedmiot
kontroli92.
Drugim aspektem, w którym wyroki interpretacyjne realizuj¹ funkcjê
kreacyjn¹ w ujêciu opisowym, jest mo¿liwoæ nadania kontrolowanemu
przepisowi  poprzez zastosowanie techniki wyk³adni ustaw w zgodzie
z Konstytucj¹  treci, która istotnie odbiega od jego jêzykowego znaczenia93. Stosowanie zabiegów interpretacyjnych zawsze ³¹czy siê z mo¿liwoci¹ odejcia od pierwotnego znaczenia jednostki redakcyjnej tekstu normatywnego, które przypisane zosta³o jej przez prawodawcê. Szczególnej
wagi nabieraj¹ tutaj interpretacyjne wyroki afirmatywne, które w zasadniczej mierze determinuj¹ rozumienie kontrolowanego aktu i ograniczaj¹
jego znaczenie tylko do tego wskazanego w sentencji, równoczenie wy³¹czaj¹c mo¿liwoæ stosowania innych mo¿liwych norm do zrekonstruowania z danego przepisu. Nowoæ normatywna zawarta w werdykcie TK przes¹dza o jego prawotwórczym charakterze. Natomiast wi¹¿¹ca moc tego
typu rozstrzygniêæ skutkuje tym, i¿ organy stosuj¹ce prawo zobowi¹zane
bêd¹ do rozstrzygania spraw na podstawie przepisu objêtego orzeczeniem
w znaczeniu nadanym mu przez s¹d konstytucyjny.
Jako przyk³ad wyroku wywo³uj¹cego tego typu skutki prawne mo¿na
wskazaæ orzeczenie z 5 stycznia 1999 r.94, w którym Trybuna³ uzna³, ¿e
art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych95 , rozumiany jako niewy³¹czaj¹cy dopuszczal92 Podobnego zdania jest A. Stelmachowski, który stwierdzi³: Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e
[...] SN lub inna powo³ana do tego instancja s¹dowa okreli jeden z wariantów jako jedyne
prawid³owe rozstrzygniêcie i w ten sposób zawêzi szerokie uprzednio pole mo¿liwych rozwi¹zañ. Wydaje siê, ¿e tego rodzaju praktyka ma wszelkie cechy prawotwórczoci (ten¿e,
Prawotwórcza rola s¹dów..., s. 617).
93 Podobnie: A. Bator, A. Kozak, dz. cyt., s. 43 i n.; M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 101; J. Porowski, Skutki orzeczeñ o niekonstytucyjnoci ustaw w prawie i orzecznictwie s¹dów konstytucyjnych, Pañstwo i Prawo 1994, z. 11, s. 38; D. Rousseau, dz. cyt., s. 74;
A. Sulikowski, dz. cyt., s. 23.
94 Sygn. akt K 27/98.
95 Tekst jedn.: Dz. U. 1993, nr 90, poz. 416 ze zm.
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noci zastosowania art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. e powo³anej wy¿ej ustawy jako
podstawy do zmniejszenia podatku dochodowego przez podatnika, który
 niezale¿nie od swego wieku  poniós³ wydatki na odp³atne kszta³cenie
w szkole wy¿szej, jest zgodny z art. 2 Konstytucji. Przytoczona jednostka
redakcyjna dotyczy zmniejszenia podatku dochodowego osób, które ponios³y wydatki na odp³atne dokszta³canie i doskonalenie zawodowe. Tym
samym Trybuna³ swoim interpretacyjnym wyrokiem rozszerzy³ stosowanie art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. e na osoby, które kszta³c¹ siê w szko³ach
wy¿szych.
2.1.2. Wyroki aplikacyjne

Wyroki aplikacyjne s¹ rozstrzygniêciami najbardziej kwestionowanymi
w nauce prawa konstytucyjnego. Pojawia³y siê w latach 20022004, lecz
w póniejszym okresie ich liczba bardzo zmala³a. W roku 2006 i w latach
20122014 s¹d konstytucyjny nie wyda³ ¿adnego tego typu werdyktu, natomiast w latach 2007, 2008, 2010, 2011 po jednym. Brak przychylnoci
przedstawicieli doktryny wynika z przekonania, i¿ Trybuna³, wydaj¹c tego
typu wyroki, przekracza swoje kompetencje96, gdy¿ nie ma wyranego
umocowana konstytucyjnego, a sama formu³a sentencji i jej skutki nie
mieszcz¹ siê w jêzykowym znaczeniu ¿adnego z przepisów ustawy zasadniczej. Potwierdzenie znajduje w tym wypadku teza o prawotwórczej roli
s¹du konstytucyjnego, która sprowadza siê do twierdzenia, i¿ Trybuna³
samodzielnie ustanowi³ nowy typ swoich rozstrzygniêæ i okreli³ ich skutki prawne.
Istota wyroków aplikacyjnych polega na tym, ¿e orzeczenia stwierdzaj¹ce niekonstytucyjnoæ okrelonych przepisów nie mog¹ stanowiæ podstawy weryfikacji (uzdrowienia) stosunków prawnych i faktycznych
ukszta³towanych na podstawie tych wadliwych regulacji. W rzeczywistoci Trybuna³ w tego typu rozstrzygniêciach wy³¹cza mo¿liwoæ stosowania
art. 190 ust. 4 Konstytucji i przepisów ustaw szczególnych, które wprowa96 M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 116, 228; R. Hauser, Jak Zab³ocki na mydle,
Rzeczpospolita z 23 grudnia 2002; K. Jakowski, Kompetencji nie mo¿na domniemywaæ,
Rzeczpospolita z 23 padziernika 2004; J. Trzciñski, Trybuna³ Konstytucyjny  regulacja
konstytucyjna i praktyka, [w:] S¹dy i Trybuna³y w Konstytucji i w praktyce, pod. red.
W. Skrzyd³y, Warszawa 2005, s. 98; B. Ziemianin, Naci¹gane w¹tpliwoci, Rzeczpospolita
z 24 stycznia 2003. Z kolei za mo¿liwoci¹ wydawania tego typu rozstrzygniêæ opowiadaj¹
siê m.in. M. Safjan, O obowi¹zywaniu niektórych przepisów, Rzeczpospolita z 13 stycznia
2003; Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo konstytucyjne na tle porównawczym, s. 403404;
por. równie¿: Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa
Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r., s. 1618, [online] <www.trybunal.gov.pl>.

286

dzaj¹ go w ¿ycie97. Orzeczenia aplikacyjne zawieraj¹ metanormê o nastêpuj¹cej treci: Art. 190 ust. 4 Konstytucji w stosunku do spraw rozstrzygniêtych na podstawie niezgodnego z Konstytucj¹ przepisu X nie stosuje
siê. Powy¿sza regu³a ma charakter generalny, abstrakcyjny, skierowana
jest na przysz³oæ i w wietle art. 190 ust. 1 Konstytucji posiada moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹. Skutki tego typu rozstrzygniêæ nie znajduj¹ swojego uzasadnienia i podstawy w treci art. 190 ustawy zasadniczej i nale¿y
uznaæ, i¿ s¹ contra constitutionem, albowiem z dyspozycji art. 190 ust. 4
Konstytucji wynika, i¿ wszystkie wyroki stwierdzaj¹ce niezgodnoæ hierarchiczn¹ aktów prawnych stanowi¹ podstawê do wznowienia postêpowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygniêcia. Podkrela to jeszcze
bardziej prawotwórczy charakter wyroków aplikacyjnych. Trybuna³ poprzez wprowadzenie do obrotu prawnego wyroków aplikacyjnych powo³a³
do ¿ycia normê prawn¹, która stanowi wyj¹tek od zasady okrelonej
w art. 190 ust. 4 Konstytucji.
2.1.3. Wyroki zakresowe

Wyroki zakresowe stwierdzaj¹ konstytucyjnoæ (b¹d jej brak) normy zrekonstruowanej z kontrolowanego przepisu prawnego w okrelonym  podmiotowym, czasowym b¹d przedmiotowym  zakresie98. Konstrukcja ta
zbli¿ona jest do wyroków interpretacyjnych99. Za³o¿enia wydawania wyroków interpretacyjnych i tej grupy wyroków zakresowych s¹ odmienne,
natomiast wywo³uj¹ identyczne skutki w sferach tworzenia i obowi¹zywania prawa. Po pierwsze, wyroki zakresowe (z pominiêciem orzeczeñ czêciowych) nie posiadaj¹ umocowania w Konstytucji. Ich wydawanie jest
przejawem realizacji kreacyjnej funkcji w ujêciu opisowym. Po drugie,
w konsekwencji wydania wyroku zakresowego rozszerzeniu b¹d zawê¿eniu ulega rozumienie przepisu, który zosta³ poddany kontroli. Niezale¿nie od zakresu, którego dotyczy orzeczenie TK, powoduje to zmiany w obowi¹zuj¹cym prawie, choæ brzmienie jêzykowe przepisu nie uleg³o ¿adnym
modyfikacjom. Zmiany te nie maj¹ charakteru prostej derogacji, skutkuj¹
tym, i¿ przepis nie mo¿e byæ stosowany w jego pe³nym jêzykowym znacze97 Por np. wyrok TK z 6 marca 2002 (sygn. akt P 7/02), pkt II sentencji wyroku z 10
grudnia 2002 (sygn. akt P 6/02), pkt III sentencji wyroku z 27 kwietnia 2004 (sygn. akt K 24/03),
pkt III sentencji wyroku z 9 wrzenia 2004 (sygn. akt K 2/03), pkt II.2 sentencji wyroku
z 24 padziernika 2007 (sygn. akt SK 7/06).
98 Rozwa¿ania zawarte w tej czêci pracy nie dotycz¹ wyroków czêciowych, o których
by³a ju¿ wczeniej mowa (por. dzia³ 1.3. niniejszego rozdzia³u).
99 Szerzej: M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 103 i n.; J. Trzciñski, Orzeczenia
interpretacyjne Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 2002, z. 1, s. 6.
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niu. Tego typu rozstrzygniêcia powoduj¹ eliminacjê z obrotu prawnego
pewnych treci zakodowanych w jednostce redakcyjnej tekstu prawnego100.
Przyk³adowo w wyroku z 3 lipca 2002 r.101 Trybuna³ stwierdzi³, i¿
art. 44 § 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.  Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych102 jest niezgodny z art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji
w zakresie, w jakim wy³¹cza zaskar¿alnoæ postanowienia o ukaraniu kar¹
porz¹dkow¹. Trybuna³ poprzez swoje rozstrzygniêcie umo¿liwi³ zaskar¿anie postanowieñ o ukaraniu kar¹ porz¹dkow¹, co nie by³o mo¿liwe przed
wejciem w ¿ycie tego wyroku. Tym samym zmianie uleg³a treæ kontrolowanego przepisu, choæ jego gramatyczne brzmienie nie zosta³o zmodyfikowane.
Zbli¿one skutki wywo³a³ wyrok z 7 wrzenia 2006 r.103 S¹d konstytucyjny orzek³ w nim o braku konstytucyjnoci art. 540 § 2 k.p.k. w zakresie,
w jakim ogranicza³ dopuszczalnoæ wznowienia postêpowania na korzyæ
oskar¿onego tylko do przypadków, w których uznany przez Trybuna³ za
niekonstytucyjny przepis prawny stanowi³ podstawê skazania lub warunkowego umorzenia. Wadliwy przepis zosta³ skorygowany przez prawodawcê
trzy lata póniej104. W tym czasie s¹dy stosowa³y go w brzmieniu ustalonym przez TK.

2.1.4. Wyroki zakresowe dotyczące pominięcia prawodawczego

Szczególnym rodzajem wyroków zakresowych s¹ orzeczenia TK, w których stwierdzona zostaje niekonstytucyjnoæ pominiêcia prawodawczego105.
100 Na powy¿szy problem zwróci³ uwagê równie¿ A. Porowski: Problem nie jest tylko
formalny, poniewa¿ istnieje mo¿liwoæ, w drodze wydawania tego typu orzeczeñ, wykonywania funkcji legislacyjnej. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wyeliminowanie czêci normy
z dyspozycji przepisu ustanowionego przez ustawodawcê mo¿e zmieniæ jego sens wobec pocz¹tkowo ustalonej woli ustawodawcy [...] orzeczenia stanowi¹ce prawo mog³yby odgrywaæ
funkcjê paralegislacyjn¹, zastêpuj¹c¹ parlament i w tym sensie s¹ obce charakterowi konstytucji  ten¿e, Skutki orzeczeñ..., s. 36.
101 Sygn. akt SK 31/01.
102 Tekst jedn.: Dz. U. 1994, nr 7, poz. 25 ze zm. Art. 44 § 1. Postanowienie o ukaraniu
kar¹ porz¹dkow¹ (art. 43 § 1 i 2) jest natychmiast wykonalne, nie podlega zaskar¿eniu oraz
nie uchyla odpowiedzialnoci karnej i dyscyplinarnej za ten sam czyn.
103 Sygn. akt SK 60/05.
104 Por. ustawê z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. nr 144, poz. 1178). Szerzej na ten temat: £. Chojniak, Wznowienie postêpowania karnego w wyniku orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 2011,
nr 10, s. 66 i n.
105 Podobne rozstrzygniêcia wydaj¹ s¹dy konstytucyjne: na Litwie (por. V. Sinkevièius,
dz. cyt., s. 52), Wêgrzech (por. M. Granat, S¹downictwo konstytucyjne w pañstwach Europy
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W nauce prawa zauwa¿a siê, i¿ tego typu rozstrzygniêcia nie maj¹ konstytucyjnej podstawy106. W wyrokach tych Trybuna³ przyjmuje, ¿e generalnie przepis jest zgodny z ustaw¹ zasadnicz¹, wadliwy jest natomiast brak
okrelonych elementów, które powinny siê w nim znaleæ. Podsumowuj¹c,
niezgodne z Konstytucj¹ jest to, czego w przepisie nie ma, a nie to, co siê
w nim znajduje. Zarzut niekonstytucyjnoci mo¿e wiêc dotyczyæ zarówno
tego, co ustawodawca w danym akcie unormowa³, jak i tego, co w akcie
tym pomin¹³, choæ postêpuj¹c zgodnie z Konstytucj¹ powinien by³ unormowaæ107. Sentencja tych wyroków przyjmuje formu³ê: przepis X w zakresie w jakim pomija... jest niezgodny z Konstytucj¹. Zasad¹ jest, i¿ s¹d
konstytucyjny nie orzeka w sprawach dotycz¹cych zaniechañ prawodawczych108 (luk technicznych i aksjologicznych), jednak¿e praktyka wydawania orzeczeñ stwierdzaj¹cych niekonstytucyjnoæ pominiêcia ustawodawczego jest dosyæ powszechna109. Na marginesie powy¿szych rozwa¿añ
nale¿y zauwa¿yæ, i¿ tego typu rozstrzygniêcia realizuj¹ funkcjê ochronn¹,
albowiem w pewnym zakresie przyczyniaj¹ siê do likwidacji luk w prawie.
Wyroki zakresowe dotycz¹ce pominiêcia prawodawczego wywo³uj¹
skutki dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, mog¹ zobowi¹zywaæ prawodawcê
do podjêcia dzia³añ legislacyjnych celem przywrócenia koherencji porz¹dku prawnego (tzw. skutek zobowi¹zuj¹cy)  wówczas realizuj¹ funkcjê sygnalizacyjn¹110 . Po drugie, mog¹ wywo³ywaæ skutek rozporz¹dzaj¹cy, tj.
rozszerzaæ zakres stosowania przepisu na materiê objêt¹ niekonstytucyjnoci¹ (pominiêciem prawodawczym). W tym przypadku rozstrzygniêcie
Trybuna³u ma charakter prawodawczy, gdy¿ zmienia treæ obowi¹zuj¹cego prawa poprzez uzupe³nianie treci badanego przepisu. Andrzej M¹czyñski wskazuje, ¿e mo¿na broniæ tezy, i¿ wejcie w ¿ycie wyroku,
rodkowej i Wschodniej z punktu widzenia modelu kontroli Kelsena, Przegl¹d Sejmowy
2003, nr 1(54), s. 45 oraz A. M. Ludwikowska, S¹downictwo konstytucyjne w Europie rodkowo-Wschodniej, Toruñ 2002, s. 178) i w Bu³garii (por. M. Granat, S¹dowa kontrola...,
s. 161). W Bu³garii prawo do kontroli zaniechañ wynika bezporednio z przepisów ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym (por. § 1 ust. e ustawy XXXII o TK z dnia 29 padziernika
1989).
106 A. Paprocka, M. Zió³kowski, Zaniechanie prawodawcze jako potencjalny przedmiot
kontroli Trybuna³u Konstytucyjnego w wietle zasady nadrzêdnoci Konstytucji oraz dowiadczeñ trybuna³ów miêdzynarodowych, [w:] Ksiêga XXV-lecia..., s. 278; M. Safjan, Ewolucja funkcji
i zadañ Trybuna³u Konstytucyjnego  próba spojrzenia w przysz³oæ, [w:] tam¿e, s. 31.
107 Orzeczenie TK z 3 grudnia 1996 (sygn. akt 25/95).
108 Por. np. orzeczenia z 2 marca 1993 (sygn. akt K 10/92) i 24 lutego 1997 (sygn. akt
K 19/96), postanowienia w sprawie Ts 124/98 z 28 padziernika 1998 i 24 stycznia 1999 oraz
wyroki z 6 maja 1998 (sygn. akt K 37/97) i 26 padziernika 1999 (sygn. akt K 12/99).
109 Szerzej na ten temat: P. Radziewicz, Kontrola konstytucyjnoci zaniechañ ustawodawczych przez Trybuna³ Konstytucyjny, Pañstwo i Prawo 2013, z. 9, s. 3.
110 Por. rozdzia³ VI dzia³ 2.3. niniejszej pracy.
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w którym okrelone pominiêcie zosta³o uznane za niezgodne z Konstytucj¹, prowadzi do uzupe³nienia wskazanego pominiêcia111. Dokonana zmiana ma charakter generalny, abstrakcyjny, prospektywny.
Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ wyrok z 18 maja 2004 r.112, w którym
Trybuna³ stwierdzi³ ¿e art. 101 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
 Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia113 w zakresie, w jakim
pozbawia pokrzywdzonego prawa do udzia³u w postêpowaniu w przedmiocie uchylenia mandatu, jest niezgodny z art. 45 Konstytucji. Kontrolowany przepis umo¿liwia³ uchylenie mandatu karnego, je¿eli grzywnê na³o¿ono za czyn niebêd¹cy czynem zabronionym jako wykroczenie. Trybuna³
w pkt 12 uzasadnienia wskaza³: Nale¿y podkreliæ, ¿e w wypadku niepodjêcia przez ustawodawcê w zakrelonym terminie stosownych dzia³añ ustawodawczych stan normatywny w zakresie uregulowanym przez pkt I.1 sentencji ulega zmianie. [...] W konsekwencji od 1 stycznia 2005 r. [tj. od dnia
wejcia w ¿ycie orzeczenia TK  M.D.] udzia³ pokrzywdzonego w postêpowaniu w przedmiocie uchylenia mandatu staje siê obligatoryjny  i to bez wzglêdu na to, czy zostan¹ wprowadzone w kodeksie postêpowania w sprawach
o wykroczenia stosowne zmiany legislacyjne. Podsumowuj¹c, w motywach
wyroku TK wskaza³ na prawotwórcze skutki swojego rozstrzygniêcia.
Podobnie rzecz siê mia³a z wyrokiem z 24 kwietnia 2002 r.114 , stwierdzaj¹cym niekonstytucyjnoæ art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca
1975 r. o wiadczeniach z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych115 w czêci, w której ogranicza on odpowiedzialnoæ Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych tylko do pracowników nieuspo³ecznionych zak³adów
pracy i cz³onków ich rodzin. W uzasadnieniu TK stwierdzi³, i¿ wskutek
wyroku prawo do dochodzenia odszkodowania z tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu albo mierci przys³uguje wszystkim grupom pracowników, niezale¿nie od tego, czy zatrudnieni s¹ w zak³adach
pracy uspo³ecznionych czy nieuspo³ecznionych. Konstatuj¹c, podobnie jak
w wyroku z 18 maja 2004 r., tak¿e w tym przypadku Trybuna³ wskaza³ na
prawodawcze konsekwencje swojego rozstrzygniêcia, które spowodowa³y
zmiany w porz¹dku prawnym, a dok³adnie  w zakresie praw i obowi¹zków pracowników.
111 A. M¹czyñski, Orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XX-lecia orzecznictwa..., s. 122. Podobnie, choæ bardzo krytycznie co do skutków prawodawczych: K. Pietrzykowski, O tak zwanych interpretacyjnych wyrokach Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d S¹dowy 2004, nr 3, s. 19.
112 Sygn akt. SK 38/03.
113 Dz. U. nr 106, poz. 1148 ze zm.
114 Sygn. akt P 5/01.
115 Dz. U. 1983, nr 30, poz. 144.
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Jako przyk³ady mo¿na ponadto wskazaæ rozstrzygniêcia zawarte
w wyrokach z 10 lipca 2000116, 11 czerwca 2002117, 28 kwietnia 2003118,
16 marca 2004119, które równie¿ dotyczy³y zaniechañ ustawodawczych.
Istotne znaczenie ma fakt, i¿ czêæ organów w³adzy s¹downiczej sprawuj¹cych wymiar sprawiedliwoci zaakceptowa³a normotwórcze skutki
wyroków dotycz¹cych pominiêcia prawodawczego. Przyk³adowo Naczelny
S¹d Administracyjny jako podstawê normatywn¹ swojego wyroku z 28
grudnia 2007 r.120 wskaza³ orzeczenie TK z 27 padziernika 2007 r.121

2.2. Wyroki powodujące tzw. odżycie norm
Ca³kowicie odrêbny i stosunkowo nowy problem stanowi¹ tzw. wyroki powoduj¹ce przywrócenie mocy prawnej przepisów znowelizowanych b¹d
zmienionych122. Kryterium wydzielenia tego typu rozstrzygniêæ nie jest formu³a sentencji, albowiem ta przyjmuje zwykle postaæ charakterystyczn¹ dla
werdyktów stwierdzaj¹cych niekonstytucyjnoæ aktu prawnego. Orzeczenia
te wyró¿nia siê ze wzglêdu na ich skutki oraz przedmiot kontroli, którym s¹
przepisy nowelizuj¹ce, zmieniaj¹ce b¹d uchylaj¹ce. Wyroki powoduj¹ce tzw.
od¿ycie norm s¹ orzeczeniami negatoryjnymi powoduj¹cymi utratê mocy
prawnej kontrolowanego przepisu, a równoczenie przywracaj¹ moc prawn¹ regulacji uchylonych przez przepisy uznane za niekonstytucyjne123.
116

Sygn. akt SK 12/99.
Sygn. akt SK 5/02.
118 Sygn. akt K 18/02.
119 Sygn. akt K 22/03.
120 Sygn. akt I OSK 387/07.
121 Sygn. akt P 28/07. Opisy tego typu praktyk s¹dowego stosowania wyroków TK
m.in. w: M. Jackowski, Wykonywanie wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego przez s¹dy, które
postawi³y pytania prawne, [w:] Prawo w s³u¿bie pañstwu i spo³eczeñstwu. Prace dedykowane
Profesorowi Kazimierzowi Dzia³osze z okazji siedemdziesi¹tych urodzin, pod red. B. Banaszaka, M. Jab³oñskiego i S. Jarosz-¯ukowskiej, Wroc³aw 2012, s. 171172.
122 K. Zaradkiewicz wskazuje, i¿ tego typu orzeczenia nie posiadaj¹ podstaw prawnych: Uzupe³niaj¹ce instrumenty hierarchicznej spójnoci norm wprowadzonej przez Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] Ksiêga XXV-lecia..., s. 406.
123 Praktyka wydawania wyroków prowadz¹cych do tzw. od¿ycia norm wykszta³ci³a
siê równie¿ w Austrii (por. P. Radziewicz, Przywrócenie mocy obowi¹zuj¹cej aktu prawnego
jako skutek orzeczeñ TK, Przegl¹d Sejmowy 2005, nr 3(68), s. 43), Bu³garii (por. M. Granat,
S¹dowa kontrola..., s. 139), Portugalii (por. Z. Czeszejko-Sochacki, Wznowienie postêpowania..., s. 20) i S³owacji (por. M. Granat, S¹dowa kontrola..., s. 244), przy czym konstytucje
Austrii (por. art. 140 pkt 6 Federalnej Ustawy Konstytucyjnej z 1 padziernika 1920) oraz
Portugalii (por. art. 282 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1976) zawieraj¹ wyran¹ podstawê
prawn¹ do wydawania tego typu rozstrzygniêæ. Nadto godnym odnotowania jest fakt, i¿
H. Kelsen zak³ada³, i¿ trybunalskie uchylenie aktu prawnego mo¿e i nawet powinno prowadziæ
do restytucji poprzedniego stanu prawnego (za: M. Granat, Legitymacja s¹du..., s. 1314).
117
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Pierwszym tego typu rozstrzygniêciem by³ wyrok z 20 grudnia 1999 r.124,
w uzasadnieniu którego s¹d konstytucyjny wskaza³, ¿e stwierdzenie materialnej (treciowej) niezgodnoci z Konstytucj¹ powoduje utratê ich mocy
obowi¹zuj¹cej, co prowadzi do przywrócenia obowi¹zywania nowelizowanych przepisów w brzmieniu, jakie mia³y one do dnia wejcia w ¿ycie niezgodnych z Konstytucj¹ przepisów nowelizuj¹cych. Trybuna³ podkreli³,
i¿ przywrócenie mocy prawnej aktowi uchylonemu przez niezgodny z ustaw¹ zasadnicz¹ przepis nastêpuje na mocy art. 190 ust. 1 Konstytucji125.
Regu³a taka nie jest wyra¿ona expressis verbis we wskazanym przepisie.
W tym przypadku s¹d konstytucyjny w interpretacji prawa wyszed³ daleko poza znaczenie jêzykowe tekstu prawnego, co nale¿y uznaæ za przypisywanie dodatkowych skutków prawnych orzeczeniom TK126. Takie dzia³anie ma charakter swoistego tworzenia prawa i wprowadzenie do obrotu
prawnego wyroków powoduj¹cych od¿ycie norm nale¿y uznaæ za przejaw szczególnego rodzaju dzia³alnoci prawodawczej, która realizuje funkcjê
kreacyjn¹.
Jak wy¿ej wskazano, tego typu wyroki w sferze obowi¹zywania prawa
wywo³uj¹ konsekwencje prawne dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, skutki
charakterystyczne dla wyroków negatoryjnych  z punktu widzenia funkcji kreacyjnej mo¿na wyprowadziæ z nich metanormê o nastêpuj¹cej treci: Przepis X traci moc prawn¹ z dniem og³oszenia. Przy czym nale¿y zauwa¿yæ, i¿ nie s¹ to konsekwencje idealnie zbie¿ne z tymi, które wystêpuj¹
w wyrokach negatoryjnych o prostej formule sentencji, albowiem tzw. od¿ycie norm powoduje derogacjê z systemu prawa dwóch przepisów, mimo ¿e
w wyroku jest mowa tylko o jednym z nich. Utrata mocy prawnej skontrolowanego przepisu (nowelizuj¹cego) poci¹ga za sob¹ utratê mocy prawnej
przepisu, który formalnie nie by³ przedmiotem kontroli, ale zosta³ poprawiony (znowelizowanego) przez uchylony przepis. Regule takiej mo¿na
przypisaæ treæ: Wraz z przepisem X traci moc prawn¹ przepis Y, który zosta³ znowelizowany przez przepis X. U podstawy tej konstrukcji le¿y za³o¿enie, i¿ pomiêdzy przepisem nowelizuj¹cym a nowelizowanym zachodzi
124 Sygn. akt K 4/99. Wskazany wyrok wywo³a³ ¿yw¹ dyskusjê w doktrynie i nauce
prawa konstytucyjnego, w szczególnoci w zakresie skutków orzeczeñ TK, st¹d te¿ jest przyjmowany w nauce jako swoiste rozstrzygniêcie precedensowe. W rzeczywistoci pierwszym
wyrokiem, który spowodowa³ tzw. od¿ycie norm, by³ wyrok z 28 maja 1997 (sygn. akt K 26/96)
 por. pkt 4.6 uzasadnienia.
125 Por. postanowienie z 21 marca 2000 (sygn. akt K 4/99).
126 S¹d Najwy¿szy wyrokiem z 4 listopada 2003 (sygn. akt II UK 154/03) zaaprobowa³
skutki orzeczenia TK i uzna³, ¿e niekonstytucyjnie zmieniony przepis nale¿y stosowaæ
w brzemieniu obowi¹zuj¹cym przed dniem 1 stycznia 1999 r., tj. przed wejciem w ¿ycie
nowelizacji.
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swoiste sprzê¿enie, które pozwala rozci¹gn¹æ bezporednie skutki prawne
dotycz¹ce kontrolowanego aktu prawnego na przepisy, które przez ten akt
by³y zmienione127. Tego typu wyroki, obok skutków derogacyjnych, powoduj¹ restytucjê przepisów uchylonych regulacj¹ nowelizuj¹c¹. Takiej metanormie mo¿na nadaæ treæ: Z dniem og³oszenia wyroku przepisy uchylone przez niekonstytucyjny przepis X odzyskuj¹ moc prawn¹. Skutki prawne
wywo³ane przez tego typu wyroki maj¹ bardzo donios³e znaczenie i wywo³uj¹ powa¿ne zmiany w porz¹dku prawnym. Wprowadzony orzeczeniem
TK na powrót do systemu prawa przepis odzyskuje moc prawn¹ i obowi¹zuj¹c¹, ma charakter generalny, abstrakcyjny i prospektywny128.
Derogacja trybunalska prowadz¹ca do od¿ycia norm zasadniczo ró¿ni siê od uchylenia przez prawodawcê przepisów nowelizuj¹cych b¹d
zmieniaj¹cych. Co do zasady uchylenie aktu prawnego przez ustawodawcê jest zabiegiem nieodwracalnym129. Innymi s³owy  ustawodawcze uchylenie przepisu, który derogowa³ inny przepis, nie prowadzi do przywrócenia mocy prawnej pierwotnej regulacji. Przyjêcie odmiennego za³o¿enia
prowadzi³oby do absurdalnych wniosków130. Przepisy derogacyjne i nowelizuj¹ce wywo³uj¹ jednorazowy skutek w postaci zmiany prawa. Ich
efektywnoæ (skutecznoæ) prawna po wejciu w ¿ycie siê wyczerpuje i nie
oddzia³uj¹ póniej na porz¹dek prawny, tym bardziej na stosunki spo³eczne. Formalnie pozostaj¹ nadal elementem aktu prawnego, a co z tym idzie
 systemu prawa, jednak¿e nie bêd¹ ju¿ nigdy zastosowane. Mo¿na po127 Problem ten nie jest przedmiotem niniejszej pracy, jednak¿e z pewnoci¹ wart jest
dalszego pog³êbienia z punktu widzenia teorii i dogmatyk prawa.
128 Pogl¹d o prawotwórczym charakterze wyroków powoduj¹cych tzw. od¿ycie norm
nie jest bezdyskusyjny i w nauce prawa mo¿na odnaleæ pogl¹dy krytykuj¹ce tak¹ ocenê
tego typu rozstrzygniêæ: Kontrola konstytucyjnoci prawa nie prowadzi do tworzenia ¿adnych regu³. Sêdziowie uniewa¿niaj¹ prawo, skutkiem czego stare regulacje zostaj¹ przywrócone do ¿ycia, dlatego wydaje siê, i¿ porednio tworz¹ oni »nowe« prawo. Jednak¿e przywrócone do ¿ycia regu³y postêpowania w rzeczywistoci by³y ustanowione przez demokratycznie
wybrany parlament, a nie przez samych sêdziów s¹du konstytucyjnego  M. Van. Hoecke,
Judicial Review and Deliberative Democracy: A Circular Model of law Creation and Legitymation, Ratio Juris, vol. 14, no. 4, December 2001, s. 416 [t³umaczenie  M.D.].
129 A. Grabowski i B. Naleziñski wyró¿nili trzy sytuacje, które mog¹ doprowadziæ do
tzw. od¿ycia norm. Zob. tych¿e, K³opoty z obowi¹zywaniem. Uwagi na tle orzecznictwa
Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Studia z filozofii prawa, pod red. A. Stelmacha, Kraków
2001, s. 254.
130 Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ art. 242 pkt 1 Konstytucji, który uchyli³ ustawê
konstytucyjn¹ z dnia 17 padziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach miêdzy w³adz¹
ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U.
1995, nr 84, poz. 426 ze zm.) Z kolei tzw. Ma³a Konstytucja z 1992 r. w art. 77 uchyli³a
Konstytucjê PRL z dnia 22 lipca 1952 r. Derogacja Ma³ej Konstytucji równie¿ obejmowa³a
art. 77. Przyjêcie, i¿ uchylenie art. 77 prowadzi do uchylenia konsekwencji prawnych przez
niego wywo³anych skutkowa³oby twierdzeniem, i¿ nast¹pi³o od¿ycie Konstytucji z 1952 r.
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wiedzieæ, ¿e przepis zmieniaj¹cy wyczerpa³ zakres swojego zastosowania,
wype³ni³ cel, dla którego niegdy zosta³ uchwalony, ¿e nie jest »aktywnym« elementem systemu prawa131. Zniesienie przez prawodawcê takiego przepisu nie powoduje uchylenia konsekwencji prawnych, które ten
przepis wywo³a³. Nale¿y uznaæ za s³uszne i uzasadnione twierdzenie Adama Józefowicza, i¿ Derogacja jest zabiegiem legislacyjnym nieodwracalnym132. Dopuszczalne jest, by prawodawca przywróci³ moc obowi¹zuj¹c¹
przepisów, które wczeniej zosta³y przez niego uchylone. Jednak¿e do tego
potrzebne jest ustanowienie wyranego przepisu, który powodowa³by tak¹
konsekwencjê.
Powy¿szego wywodu nie powinno siê traktowaæ jako argumentu definitywne przes¹dzaj¹cego o zakazie wydawania orzeczeñ prowadz¹cych do
od¿ycia norm. Derogacja trybunalska zasadniczo ró¿ni siê od uchylenia
aktu przez prawodawcê. Skutek w postaci od¿ycia norm mo¿na uznaæ za
kolejn¹ differentia specifica. Powy¿sze rozbie¿noci powinny znajdowaæ
odzwierciedlenie w tekstach prawnych ustanawiaj¹cych kompetencje poszczególnych organów pañstwa. Skutki tego typu wyroków TK zalicza siê
do konsekwencji o charakterze prawotwórczym, które realizuj¹ funkcje
kreacyjn¹.
Nale¿y zgodziæ siê z tez¹, i¿ przepis zmieniaj¹cy/nowelizuj¹cy zawiera
w sobie dwie normy133. Rozumienie formu³y »utrata mocy obowi¹zuj¹cej«
nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy przedmiotem orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego jest przepis, który zmienia (nowelizuje) inny
przepis. Taki przepis zawiera w swej treci dwa elementy (dwie normy).
Pierwszy to uchylenie (usuniêcie z porz¹dku prawnego) dotychczasowej
regulacji (dotychczasowego brzmienia, dotychczasowej treci), a drugi to
wprowadzenie nowej regulacji (nowego brzmienia, nowej treci). Kontrola
konstytucyjnoci dotyczyæ mo¿e obu tych elementów (obu norm)134. Mo¿e
siê tak zdarzyæ, i¿ oba te elementy bêd¹ niezgodne z ustaw¹ zasadnicz¹.
Jednak¿e w zdecydowanej wiêkszoci orzeczeñ TK, które spowodowa³y
od¿ycie norm, przedmiotem kontroli by³a norma dotycz¹ca wprowadze131

P. Radziewicz, dz. cyt., s. 35.
Por. A. Józefowicz, Glosa do postanowienia Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2000 (sygn. akt K.4/99), Przegl¹d Sejmowy 2000, nr 6(41), s. 84.
133 Oddzielny w tym przedmiocie pogl¹d prezentuje P. Radziewicz w: Przywrócenie
mocy obowi¹zuj¹cej..., s. 34. Autor ten, zreszt¹ nie bez pewnej dozy racji, wskazuje, i¿ przepisy nowelizuj¹ce nie formu³uj¹ regu³ postêpowania, wskazuj¹ natomiast, jak nale¿y zmodyfikowaæ brzmienie innych przepisów. Wydaje siê, i¿ koncepcje przedstawiona przez
P. Radziewicza oraz TK wcale nie musz¹ siê wykluczaæ. U ich podstawy leg³y inne za³o¿enia
metodologiczne.
134 Postanowienie TK z 21 marca 2000 (sygn. akt K 4/99).
132
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nia nowej regulacji, natomiast norma derogacyjna nie. Trybuna³, uznaj¹c,
i¿ pierwsza regu³a jest wadliwa, niejako automatycznie rozszerza zakres
swojego rozstrzygniêcia na normê derogacyjn¹. Takie dzia³anie nie znajduje uzasadnienia, albowiem nie ma ¿adnych podstaw, by twierdziæ, ¿e
niekonstytucyjnoæ normy wprowadzaj¹cej powoduje, i¿ norma uchylaj¹ca jest równie¿ wadliwa. Prawodawca posiada kompetencje do uchylenia
ustanowionych przez siebie przepisów. Nale¿y uznaæ, i¿ zgodnie z jego
wol¹ przepis w pierwotnej wersji ju¿ nie powinien byæ elementem porz¹dku prawnego. Nie mo¿na apriorycznie twierdziæ, ¿e gdyby prawodawca
tylko derogowa³ przepis, zamiast go nowelizowaæ, by³oby to niezgodne
z ustaw¹ zasadnicz¹  co z góry zak³ada Trybuna³. By uznaæ, i¿ sama
derogacja jest niekonstytucyjna, nale¿y wykazaæ, i¿ norma uchylaj¹ca rekonstruowana z przepisu zmieniaj¹cego jest niezgodna z ustaw¹ zasadnicz¹, co powinno nast¹piæ w trybie kontroli norm przewidzianym dla postêpowania przed TK. Nale¿y przy tym wskazaæ, jakie przepisy Konstytucji
zosta³y naruszone przez normê uchylaj¹c¹. W wyrokach prowadz¹cych do
przywrócenia mocy prawnej regulacji uchylonych przez przepisy uznane
za niekonstytucyjne Trybuna³ takich ustaleñ nie dokonuje. Tego typu dzia³anie narusza zasadê powci¹gliwoci sêdziowskiej, gdy¿ orzeczenie TK
prowadzi do usuniêcia z porz¹dku prawnego normy, która nie pozostaje
w sprzecznoci z innymi normami porz¹dku prawnego. Nie bez znaczenia
jest równie¿ fakt, ¿e w przypadku, gdyby wnioskodawca zaskar¿y³ tylko
przepis znowelizowany (ten, który powsta³ po dokonaniu poprawek), a nie
przepis nowelizuj¹cy  uchyleniu uleg³by tylko przepis bêd¹cy finalnym
wynikiem zmiany, natomiast norma derogacyjna wynikaj¹ca z przepisu
nowelizuj¹cego pozosta³aby w obrocie prawnym. W tej p³aszczynie wystêpuje pewna niekonsekwencja, której s¹d konstytucyjny zdaje siê nie
zauwa¿aæ i któr¹ mo¿na okreliæ jako brak sprzê¿enia zwrotnego. Uchylenie przepisu nowelizuj¹cego powoduje automatyczn¹ derogacjê przepisu
przez niego znowelizowanego. Natomiast uchylenie przez Trybuna³ przepisu, który zosta³ zmieniony, nie ma ¿adnego wp³ywu na treæ i moc obowi¹zuj¹c¹ przepisu nowelizuj¹cego. W konsekwencji w obrocie prawnym
pozostanie ten przepis oraz wynikaj¹ce z niego normy prawne (uchylaj¹ca
i zmieniaj¹ca). W takich przypadkach derogacja trybunalska w zakresie
skutków prawnych oddzia³uj¹cych na system prawa ma bardzo zbli¿one
konsekwencje do uchylenia dokonanego przez prawodawcê. Przepis nowelizuj¹cy jest wówczas ignorowany i traktuje siê go w ten sposób, jakby
wyczerpa³ on ju¿ mo¿liwoæ wywo³ywania skutków prawnych. Mimo ¿e
formalnie pozostaje on elementem porz¹dku prawnego, to materialnie
w ¿aden sposób ju¿ nie oddzia³uje na system prawa i stosunki spo³eczne.
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Wyrok prowadz¹cy do od¿ycia norm mo¿e zapaæ tyko wówczas, gdy
przedmiotem zaskar¿enia i zarazem kontroli s¹ równie¿ normy uchylaj¹ce135. To one s¹ tymi elementami przepisów nowelizuj¹cych, które powoduj¹ derogacjê starej regulacji z porz¹dku prawnego. Stwierdzenie ich
niekonstytucyjnoci skutkuje uniewa¿nieniem derogacji. Przyk³adowo taka
sytuacja mia³a miejsce w wyroku z 28 maja 1997 r.136 W pkt 6 i 8 sentencji
tego orzeczenia Trybuna³ uchyli³ art. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego
i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y oraz zmianie niektórych
innych ustaw137. Przytoczone przepisy jedynie uchyla³y odpowiednio
art. 23 b i art. 156 a k.k., stanowi³y odrêbny przedmiot zaskar¿enia i badania konstytucyjnoci138. Podwójna derogacja, której konsekwencj¹ mog³oby byæ od¿ycie norm, mo¿liwa jest równie¿ w przypadku uchylenia
przepisu z powodu naruszenia zasad procedury legislacyjnej139. Wówczas
wadliwa by³aby zarówno norma uchylaj¹ca, jak i norma wprowadzaj¹ca
poprawkê. W tych przypadkach tzw. od¿ycie norm mo¿na by³oby kwalifikowaæ jako skutek prawny realizuj¹cy funkcjê kreacyjn¹ nawet w ujêciu
normatywnym.
Podsumowuj¹c, funkcja kreacyjna urzeczywistniana jest przez wyroki powoduj¹ce tzw. od¿ycie norm w trzech p³aszczyznach. Po pierwsze,
prawodawczy charakter ma wprowadzenie do obrotu prawnego tego typu
rozstrzygniêæ i przypisanie im wy¿ej wskazanych konsekwencji. Po drugie, na system prawa silnie oddzia³uj¹ skutki derogacyjne, które powoduj¹ usuniêcie z niego okrelonych przepisów. Specyficzne dla tego rodzaju
werdyktów jest to, i¿ prowadz¹ one do uchylenia dwóch przepisów praw135

Podobnie: A. Zoll, Skutecznoæ orzeczeñ polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:]
Ius et lex. Ksiêga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, pod red. A. Dêbiñskiego i in., Lublin 2002, s. 247; ten¿e, Skutecznoæ orzeczeñ polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XXV-lecia..., s. 63.
136 Sygn. akt K 26/96.
137 Dz.U. nr 139, poz. 646.
138 Podobna sytuacja zaistnia³a w przypadku orzeczenia TK z 3 grudnia 1996 (sygn.
akt K 25/95), w sentencji którego Trybuna³ uchyli³ art. 47 pkt 3 i art. 67 pkt 2 ustawy z dnia
2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 105,
poz. 509 ze zm.), które uchyla³y odpowiednio art. 691 k.c. oraz art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1974 r.  Prawo lokalowe (Dz.U. 1987, nr 30, poz. 165 ze zm.). Por. równie¿ wyrok
TK z 2 padziernika 2000 (sygn. akt SK 7/00). A. M¹czyñski przedstawi³ i opisa³ szereg tego
typu rozstrzygniêæ w artykule Kontrola konstytucyjnoci przepisów uchylaj¹cych i zmieniaj¹cych, [w:] Trybuna³ Konstytucyjny. Ksiêga XV-lecia, pod red. K. Budzi³o i A. Jankiewicza,
Warszawa 2001, s. 157 i n.).
139 Por. np. wyrok TK z 24 marca 2009 (sygn. akt K 53/07). W orzeczeniu tym s¹d
konstytucyjny stwierdzi³ niezgodnoæ zakwestionowanej ustawy z art. 118 ust. 1 i art. 119
ust. 1 i 2 Konstytucji.
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nych (nowelizuj¹cego i znowelizowanego), mimo ¿e wyrok dotyczy tylko
jednego z nich (nowelizuj¹cego). Po trzecie, funkcja ta urzeczywistniania
jest poprzez restytucjê nieobowi¹zuj¹cych regulacji. W tym ostatnim przypadku Trybuna³ Konstytucyjny dzia³a jak swoisty prawodawca pozytywny. W wietle powy¿szego w nauce i doktrynie prawa mo¿liwoæ wydawania przez TK wyroków powoduj¹cych od¿ycie norm jest poddawana
krytyce140.
Mimo wszystko nale¿y uznaæ, i¿ w pewnych sytuacjach dopuszczalne
jest wydanie orzeczenia, które doprowadzi do powstania wskazanych wy¿ej skutków. Przyk³adowo mo¿e to mieæ miejsce w przypadku zaskar¿enia
przepisu kompetencyjnego lub proceduralnego, które stanowi³y podstawy
wydania przepisu zmieniaj¹cego. Trybuna³ powinien wówczas dok³adnie
zwa¿yæ, czy nie lepiej by³oby wydaæ wyrok zakresowy (czêciowy), który
derogowa³by tylko normê wprowadzaj¹c¹, natomiast norma uchylaj¹ca
pozostawa³aby w systemie prawnym, nawet je¿eli mia³oby to doprowadziæ
do powstania luki w prawie. Mo¿liwe by by³o wtedy wydanie wyroku wyposa¿onego w klauzulê odraczaj¹c¹, co zabezpiecza³oby porz¹dek prawny
przed dysfunkcjonalnymi skutkami luki w prawie i dawa³oby prawodawcy czas na podjêcie czynnoci legislacyjnych.
Wydaje siê, i¿ w sytuacji zaskar¿enia przepisów nowelizuj¹cych mo¿liwe by³oby równie¿ umorzenie postêpowania na podstawie art. 39 ust. 3
ustawy o TK, który zezwala na formalne zakoñczenie sprawy w przypadku, gdy akt prawny podlegaj¹cy kontroli utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹. S¹d
konstytucyjny w kilku swoich postanowieniach wskaza³, i¿ do zastosowania tej instytucji nie jest konieczne formalne uchylenie aktu prawnego
 wystarczy, by jego treæ zosta³a wyczerpana skonsumowana, by wyczerpa³ on swoj¹ moc. Ma to miejsce w sytuacjach, w których  choæ przepis nie zosta³ formalnie derogowany  nie mo¿e on ju¿ spowodowaæ zmian
w stosunkach prawnych i faktycznych, co przes¹dza o jego rzeczywistym
nieobowi¹zywaniu141. W przypadku przepisu nowelizuj¹cego mamy do
czynienia w³anie z tak¹ sytuacj¹  wywo³a³ on ju¿ swoje skutki prawne,
w przysz³oci nie bêdzie móg³ byæ zastosowany, a hipoteza w nim zawarta
nigdy wiêcej siê nie zici. Tak jak to zosta³o wy¿ej wskazane, wyczerpa³
on zakres swojego zastosowania, wype³ni³ cel, dla którego zosta³ niegdy
140

Por. np. A. Józefowicz, Glosa do postanowienia..., s. 80 i n.; P. Radziewicz, dz. cyt.,
s. 21 i n.; J. Trzciñski, Trybuna³ Konstytucyjny  regulacja..., s. 102103; Rada Legislacyjna,
Opinia w sprawie prawnych konsekwencji utraty mocy obowi¹zuj¹cej przez rzepisy zmieniaj¹ce (nowelizuj¹ce) inne przepisy prawne, Przegl¹d Legislacyjny 2000, nr 1, s. 145 i n.
141 Por. np. postanowienia TK z 24 padziernika 2000 (sygn. akt SK 31/39), 28 listopada 2001 (sygn. akt SK 5/01), 26 sierpnia 2002 (sygn. akt Ts 54/02), 19 grudnia 2002 (sygn.
akt K 22/02).
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uchwalony142. Przemawia to za mo¿liwoci¹ zastosowania art. 39 ust. 3
ustawy o TK143.
Od¿ycie norm niesie ze sob¹ pewne zagro¿enia. Trybuna³ stoi na
stanowisku, i¿ przywrócenie mocy prawnej przepisom znowelizowanym
wskutek uchylenia przepisu zmieniaj¹cego nastêpuje niejako automatycznie (ex lege)144. Taki automatyzm mo¿e reanimowaæ przepis, który stanowi³ patologiê, np. by³ niezgodny z Konstytucj¹. Wówczas, jak s³usznie zauwa¿a Monika Florczak-W¹tor, »przywrócenie ich [przepisów uchylonych
 M.D.] do ¿ycia« na skutek orzeczenia TK stanowi³oby de facto restytucjê
stanu niekonstytucyjnoci. Co wiêcej, akceptacja tezy, i¿ reanimacja przepisów znowelizowanych, tak¿e tych niekonstytucyjnych, nastêpuje z mocy
prawa, oznacza³aby, ¿e nawet Trybuna³ nie jest w stanie takiej sytuacji
zapobiec145. Niew¹tpliwie takie skutki tego typu rozstrzygniêæ mia³yby charakter dysfunkcjonalny i godzi³yby w realizacjê podstawowych funkcji TK,
w szczególnoci funkcji ochronnej. Ponadto trzeba te¿ liczyæ siê z tym, ¿e
przed Trybuna³em mog¹ zostaæ zaskar¿one przepisy umowy miêdzynarodowej, które zmieniaj¹ inn¹ umowê miêdzynarodow¹. Skutki stwierdzenia niekonstytucyjnoci takiego aktu normatywnego trudno sobie wyobraziæ. Wydaje siê wrêcz nieprawdopodobne, by wyrok negatoryjny móg³
przywróciæ stan prawny sprzed zawarcia umowy zmieniaj¹cej. Ostatecznie nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ przywrócenie obowi¹zywania uchylonych przepisów stanowi powa¿n¹ ingerencjê w dzia³alnoæ prawodawcy,
którego wyran¹ wol¹ by³a derogacja tego przepisu.
Podsumowuj¹c powy¿sze, Trybuna³ Konstytucyjny powinien z wielk¹
rozwag¹ dopuszczaæ do merytorycznego badania konstytucyjnoci nowelizuj¹cych przepisów prawnych, w szczególnoci w trybie kontroli nastêp142

Por. P. Radziewicz, dz. cyt., s. 35.
W postanowieniu interpretacyjnym z 21 marca 2000 (sygn. akt K 4/99) Trybuna³
wykluczy³ tak¹ mo¿liwoæ i uzna³, ¿e art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wy³¹cza spod jego kontroli te akty normatywne, które utraci³y moc obowi¹zuj¹c¹. Oznacza to m.in., ¿e przedmiotem orzeczenia nie mog¹ byæ przepisy, które wskutek uchylenia
przesta³y obowi¹zywaæ. Ograniczenie to nie obejmuje jednak przepisów uchylaj¹cych i zmieniaj¹cych. Przepisy te obowi¹zuj¹ do czasu ich formalnego uchylenia (co z regu³y nastêpuje
przez uchylenie ca³ego zawieraj¹cego je aktu normatywnego) i wywieraj¹ skutki prawne
w postaci nakazu przyjêcia okrelonej »nowej« treci przepisu i jej stosowania. W sprawie
K 6/09, zakoñczonej wyrokiem z 24 lutego 2010, Trybuna³ orzek³ o konstytucyjnoci przepisów znowelizowanych, mimo zaskar¿enia przez wnioskodawcê przepisów nowelizuj¹cych.
W trakcie postêpowania wnioskodawca nie dokona³ zmiany przedmiotu zaskar¿enia, uczyni³ to sam s¹d konstytucyjny.
144 Por. postanowienie TK z 21 marca 2000 (sygn. akt K 4/99).
145 M. Florczak-W¹tor, Rodzaje orzeczeñ..., s. 145146. Na powy¿szy i podobne problemy zwrócili równie¿ uwagê: A. Grabowski, B. Naleziñski, dz. cyt., s. 253; P. Radziewicz,
dz. cyt., s. 44.
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czej. Powinno to mieæ miejsce tylko w przypadku, gdy zaskar¿ona zostanie
równie¿ norma uchylaj¹ca rekonstruowana z tego typu regulacji. Ograniczenie to nie dotyczy kontroli prewencyjnej, albowiem jest to tryb, który
ma na celu weryfikowanie zgodnoci z Konstytucj¹ przede wszystkim norm
zmieniaj¹cych, które zakodowane s¹ w przepisach nowelizuj¹cych. Wówczas stwierdzenie wadliwoci takiej regulacji nie dopuci do powstania
zmian w porz¹dku prawnym.

2.3. Pozostałe przejawy prawotwórczej działalności TK
Obok wskazanych wy¿ej ró¿nych rodzajów rozstrzygniêæ, które realizuj¹
w wiêkszym b¹d mniejszym stopniu funkcjê kreacyjn¹, przejawów dzia³alnoci prawodawczej Trybuna³u mo¿na doszukiwaæ siê równie¿ w poszczególnych wyrokach b¹d w ca³ych liniach orzeczniczych. Dochodzi do
tego najczêciej podczas przekraczania granic interpretacji ustawy zasadniczej. Wyra¿a siê tym, i¿ ka¿da demokratyczna konstytucja pisana jest
uzupe³niana równie¿ niepisanymi systemami normatywnymi tj.: zwyczajami, niepisanymi zasadami, ewentualnie normami prawnymi146. Sêdziowie Trybuna³u podlegaj¹ Konstytucji (por. art. 195 in fine), jednak¿e równoczenie to oni wskazuj¹, czym jest ustawa zasadnicza i oni precyzuj¹ jej
treæ147. Gdy definiowanie pojêæ zawartych w ustawie zasadniczej ma charakter generalny, abstrakcyjny i wykracza poza ich znaczenie jêzykowe,
a ponadto rozbie¿ne jest z wol¹ historycznego prawodawcy  wówczas mamy
do czynienia z interpretacj¹ prawa, która ma charakter prawotwórczy. Na
marginesie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przedstawione ni¿ej orzeczenia, które realizuj¹ w ujêciu opisowym funkcjê kreacyjn¹ w jej aspekcie normatywnym, sk³adaj¹ siê na urzeczywistnienie funkcji interpretacyjnej148.
146

P. Holländer, dz. cyt., s. 14.
M. Pavènik, dz. cyt., s. 182.
148 Por. rozdzia³ VII, dzia³ 1.1. niniejszej pracy. Jest to podyktowane tym, i¿ aspekt
normatywny charakteryzuje siê bardzo formalnym i sztywnym podejciem do prawotwórczej dzia³alnoci s¹du konstytucyjnego, a jednoczenie elastycznym i szerokim traktowaniem dzia³alnoci interpretacyjnej tego organu. Wszelkie skutki prawne wyroków TK, które
nie znajduj¹ swoich bezporednich podstaw prawnych i wykraczaj¹ poza jêzykowe znaczenie tekstu, traktuje siê jako przejawy szeroko rozumianej wyk³adni. Wiêkszoæ przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego opowiada siê za takim pojmowaniem dzia³alnoci orzeczniczej TK (por. K. Dzia³ocha, W. Gromski, Niepozytywistyczna koncepcja pañstwa prawnego
a Trybuna³ Konstytucyjny, Pañstwo i Prawo 1995, z. 3, s. 4 i n.; S. Wronkowska, Klauzula
pañstwa prawnego, [w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Raport wstêpny, pod red. K. Dzia³ochy, Warszawa 2004, s. 1128; M. Wyrzykowski,
Zasada demokratycznego pañstwa prawnego, [w:] Zasady podstawowe polskiej Konstytucji,
pod. red. W. Sokolewicza, Warszawa 1998, s. 69).
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299

2.3.1. Zasady rekonstruowane z art. 2 Konstytucji

W polskiej ustawie zasadniczej znajduje siê szereg przepisów, na kanwie
których Trybuna³ wykazuje siê szczególn¹ aktywnoci¹. W niektórych
z tych uregulowañ s¹d konstytucyjny doszuka³ siê wielu zasad, które nie
s¹ w nich explicite wyra¿one. W takich przypadkach nauka prawa dopatruje siê prawotwórczej dzia³alnoci TK149. Czêsto ma to miejsce podczas
interpretacji tzw. klauzul generalnych150. W wyroku z 25 listopada 1997 r.151
Trybuna³ uzna³, ¿e katalog zasad prawnych nie zosta³ przez Konstytucjê
z 1997 r. zamkniêty i przyzna³ sobie prawo do wyprowadzania z jej treci
jeszcze innych zasad. Szczególnie dotyczy to art. 2 Konstytucji i wyra¿onej
w nim zasady demokratycznego pañstwa prawa152. Przepis ten w swoim
znaczeniu jêzykowym nie zawiera ¿adnych norm, jest typowym przyk³adem tzw. klauzuli generalnej, która stanowi jedn¹ z podstawowych zasad
ustroju pañstwa. Dos³owna wyk³adnia tego przepisu nie odkrywa jego faktycznego znaczenia. Interpretacja dokonywana przez TK znacznie wychodzi poza jego jêzykowe rozumienie i zmierza do twórczego wype³nienia regu³ami i zasadami, które s¹d konstytucyjny przyj¹³ za immanentne elementy
demokratycznego pañstwa prawa. W ten sposób Trybuna³, jako organ powo³any do kontroli prawa z konstytucyjnym wzorcem, sta³ siê niejako twórc¹
tego wzorca. W oparciu o art. 2 Konstytucji utworzy³/zrekonstruowa³/zredagowa³ m.in. nastêpuj¹ce zasady: zasadê zaufania obywateli do pañstwa153,
149

Por. np. L. Morawski, Spór o pojêcie pañstwa prawnego, Pañstwo i Prawo 1994,
z. 4; J. Nowacki, Klauzula pañstwo prawne a orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego,
[w:] Prawo i kontrola jego zgodnoci z konstytucj¹, pod red. E. Zwierzchowskiego, Warszawa
1997, s. 169 i n.; A. Sulikowski, dz. cyt., s. 20; Z. Ziembiñski, Tworzenie a stanowienie...,
s. 47; M. Zubik, M. Wi¹cek, Kompetencje s¹du konstytucyjnego a granice orzekania przez
sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy 2009, nr 4(93), s. 2728.
150 W nauce prawa wskazuje siê, i¿ umieszczanie w tekstach ustaw zasadniczych klauzul
generalnych jest wynikiem kompromisu redaktorów. Czêsto maj¹ oni inne cele, co zmusza do
szukania rozwi¹zañ porednich. Szerzej: C. R. Sunstein, Constitutional Agreements without
Constitutional Theories, Ratio Juris, vol. 13, no. 1, March 2000, s. 117 i n.
151 Sygn. akt K 26/97.
152 W judykaturze s¹dów konstytucyjnych innych pañstw przyk³ady podobnego traktowania klauzuli demokratycznego pañstwa prawa i rekonstruowania z niej ró¿nych regu³
i zasad mo¿na odnaleæ w orzecznictwie francuskiej Rady Konstytucyjnej (por. A. Sulikowski, dz. cyt., s. 21), wêgierskiego S¹du Konstytucyjnego (por. L. Morawski, Czy s¹dy mog¹
siê anga¿owaæ politycznie?, s. 7 oraz cyt. tam literatura) oraz norweskiego S¹du Najwy¿szego (por. L. Garlicki, Zasady okrelaj¹ce dzia³alnoæ orzecznicz¹ s¹dów konstytucyjnych, [w:]
Prawo i kontrola jego zgodnoci z Konstytucj¹..., s. 133 i n.).
153 Por. np. wyroki TK z: 20 grudnia 1999 (sygn. akt K 4/99), 10 lipca 2000 (sygn. akt
SK 21/99), 7 lutego 2001 (sygn. akt K 27/00), 25 kwietnia 2001 (sygn. akt K 13/01),
25 czerwca 2002 (sygn. akt K 45/01), 20 listopada 2002 (sygn. akt K 41/02).
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zasadê pewnoci prawa154, zakaz retroakcji prawa155, zasadê ochrony praw
nabytych156, zasadê bezpieczeñstwa prawnego157, zasadê ochrony interesów w toku158, zasadê zachowania odpowiedniego vacatio legis159, zakaz
nadmiernej ingerencji ustawodawcy i stanowienia prawa zaskakuj¹cego
i nieprzewidywalnego dla adresatów160, zakaz wprowadzania zmian
w prawie podatkowym w czasie trwania roku podatkowego i nakaz dokonywania oraz og³aszania tych zmian w roku poprzednim161. Od wskazanych wy¿ej klauzul Trybuna³ konstruowa³ równie¿ wyj¹tki i ograniczenia,
np. od zasady ochrony praw nabytych wyj¹tki wskazano w wyrokach z 4
stycznia 2000162, 13 marca 2000163, 27 lutego 2002164, 25 czerwca 2002165;
od zasady zachowania odpowiedniego vacatio legis  w orzeczeniu z 2 marca
1993166 oraz wyroku z 3 listopada 1999167, natomiast od zasady nieretroakcji prawa  w wyroku z 2 padziernika 2000168.
Normy wyprowadzone z klauzuli demokratycznego pañstwa prawa
stanowi¹ podstawê rozstrzygania wielu spraw. Trybuna³ samodzielnie
ustanawia okrelone regu³y i zasady, nastêpnie w oparciu o art. 2 Konstytucji czyni je wzorcami kontroli konstytucyjnoci prawa i ostatecznie
na ich podstawie bada, czy okrelone przepisy s¹ zgodne z porz¹dkiem
konstytucyjnym.
W innych pañstwach niektóre ze wskazanych powy¿ej regu³ zosta³y
umieszczone przez ustrojodawców w tekstach ustaw zasadniczych. Przy154 Por. np. wyroki TK z 27 lutego 2002 (sygn. akt K 47/01) i 25 czerwca 2002 (sygn.
akt K 45/01).
155 Por. np. wyroki TK z 31 marca 1998 (sygn. akt K 24/97), 6 lipca 1999 (sygn. akt P
2/99) i 7 maja 2001 (sygn. akt K 19/00).
156 Por. np. wyroki TK z 22 czerwca 1999 (sygn. akt K 5/99) i 4 stycznia 2000 (sygn. akt
K 18/99).
157 Por. np. wyrok TK z 12 kwietnia 2000 (sygn. akt K 8/98).
158 Por. np. wyroki TK z 15 lipca 1996 (sygn. akt K 5/96), 7 lutego 2002 (sygn. akt K 27/
00) i 25 czerwca 2002 (sygn. akt K 45/01).
159 Por. np. wyroki TK z: 4 stycznia 2000 (sygn. akt K 18/99), 31 stycznia 2001 (sygn.
akt P 4/99), 7 maja 2001 (sygn. akt K 19/00), 27 lutego 2002 (sygn. akt K 47/01), 20 czerwca
2002 (sygn. akt K 33/01), 25 czerwca 2002 (sygn. akt K 45/01).
160 Por. np. wyroki TK z 27 listopada 1997 (sygn. akt U 11/97), 10 listopada 1998
(sygn. akt K 39/97) i 3 czerwca 2002 (sygn. akt K 26/01).
161 Por. np. orzeczenia TK z 12 stycznia 1995 (sygn. akt K 12/94) i 15 marca 1995
(sygn. akt K 1/95) oraz wyrok z 25 listopada 1997 (sygn. akt K 26/97).
162 Sygn. akt K 18/99.
163 Sygn. akt K 1/99.
164 Sygn. akt K 47/01.
165 Sygn. akt K 45/01.
166 Sygn. akt K 9/92.
167 Sygn. akt K 13/99.
168 Sygn. akt K 12/00.
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k³adowo zasada lex retro non agit znajduje siê w konstytucjach Portugalii169, S³owenii170, Ukrainy171. Ustawa zasadnicza Ukrainy wskazuje równie¿, kiedy dopuszczalne jest odst¹pienie od tej regu³y. Art. 58 Konstytucji
Ukrainy stanowi: Ustawy i inne akty normatywne nie dzia³aj¹ wstecz,
z wyj¹tkiem przypadków ³agodz¹cych lub uchylaj¹cych odpowiedzialnoæ
jednostki. W Konstytucji Grecji znajduj¹ siê przepisy, które zakazuj¹
wprowadzania zmian w prawie podatkowym w trakcie trwania roku podatkowego oraz nakazuj¹ stosowanie odpowiedniego vacatio legis172. Podsumowuj¹c, polski s¹d konstytucyjny, interpretuj¹c art. 2 polskiej ustawy
zasadniczej, dzia³a³ tak jak ustrojodawcy w innych pañstwach.
Trybuna³ w bardzo ciekawy sposób uzasadni³ obowi¹zywanie w polskim porz¹dku prawnym zasady niedzia³ania prawa wstecz. ¯adna ustawa zasadnicza, która obowi¹zywa³a w Polsce, nie konstytuowa³a tej regu³y173. Ju¿ w swoim pierwszym orzeczeniu174 TK powo³a³ siê na tê zasadê
i uzna³, i¿ jest ona wi¹¿¹cym elementem polskiego systemu prawa, a jej
przestrzeganie nale¿y do obowi¹zków organów pañstwa i przyj¹³ j¹ jako
wzorzec kontroli konstytucyjnoci prawa. W uzasadnieniu swojego rozstrzygniêcia wskaza³, i¿ zasada niedzia³ania prawa wstecz, chocia¿ nie
zosta³a wyra¿ona w Konstytucji PRL, stanowi podstawow¹ zasadê porz¹dku
prawnego. Znajduje ona swoje oparcie w takich wartociach, jak bezpieczeñstwo prawne i pewnoæ obrotu prawnego oraz poszanowanie praw
nabytych. W tym orzeczeniu Trybuna³ nie poda³ jeszcze, z jakiego przepisu prawnego Konstytucji PRL j¹ wywodzi. Dopiero w kolejnym175 wskaza³, i¿ zasada lex retro non agit ma swoje ród³o w zasadzie praworz¹dnoci, która zawarta by³a w art. 8 ust. 1 Konstytucji z 1952. Po zmianie
ustawy zasadniczej z 29 grudnia 1989 r.176 za podstawê obowi¹zywania
zasady lex retro non agit przyjêto art. 1 Konstytucji z 1952, który stanowi³,
i¿ Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pañstwem prawnym urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoci spo³ecznej177. Z powy¿szego wynika, i¿ Trybuna³ z góry za³o¿y³, ¿e zasada niedzia³ania prawa wstecz jest
wi¹¿¹cym prawem w Polsce i dopiero potem szuka³ normatywnej podstawy jej obowi¹zywania, które to pogl¹dy ulega³y ewolucji.
169
170
171
172
173
174
175
176
177
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Por. art. 18 ust. 3 Konstytucji Republiki Portugalii z dnia 2 kwietnia 1976.
Por. art. 155 Konstytucji Republiki S³owenii z dnia 23 grudnia 1991.
Por. art. 58 Konstytucji Ukrainy z dnia 28 czerwca 1996.
Por. art. 78 ust. 2 i 3 Konstytucji Grecji 1975/1986.
Wyj¹tek stanowi art. 42 ust. 1 Konstytucji z 1997 r., który odnosi siê do prawa karnego.
Orzeczenie TK z 28 maja 1986 (sygn. akt U 1/86).
Por. orzeczenie TK z 30 listopada 1988 (sygn. akt K 1/88).
Dz. U. 1989, nr 75, poz. 444.
Por. orzeczenie TK z 22 sierpnia 1990 (sygn. akt K 7/90).

Podobnie rzecz siê mia³a z prawem do s¹du. Pierwotnie Trybuna³ zrekonstruowa³ to uprawienie z art. 1 oraz 56 Konstytucji z 1952178, który
stanowi³: Wymiar sprawiedliwoci w PRL sprawuj¹ S¹d Najwy¿szy, s¹dy
wojewódzkie, s¹dy rejonowe i s¹dy szczególne. Trybuna³ zdefiniowa³ równie¿ wyj¹tki od tego prawa w postaci ograniczenia dostêpu obywatela do
s¹du179. Konstytucja z 1997 zawiera samodzielne regulacje w przedmiocie prawa do s¹du (por. art. 45) i obecnie TK, wydaj¹c swoje rozstrzygniêcia w tym zakresie, opiera siê na wskazanym przepisie Konstytucji. Przedwojenne ustawy zasadnicze równie¿ zawiera³y regulacje dotycz¹ce prawa
do s¹du. Art. 98 Konstytucji z 1921 stwierdza³: Nikt nie mo¿e byæ pozbawiony s¹du, któremu sprawa podlega [...]. ¯adna ustawa nie mo¿e zamykaæ obywatelowi drogi s¹dowej dla dochodzenia krzywdy i straty; natomiast art. 68 ust. 4 Konstytucji z 1935 mówi³, i¿ nikt nie mo¿e byæ
pozbawiony s¹du, któremu z prawa podlega.... W okresie przed wejciem
w ¿ycie Konstytucji z 1997 wprowadzenie do porz¹dku prawnego prawa
do s¹du stanowi³o przejaw dzia³alnoci prawodawczej, która zastrze¿ona
jest dla ustrojodawcy. Rekonstruuj¹c z klauzuli pañstwa prawa prawo do
s¹du, Trybuna³ ustanawia³ wzorzec postêpowania, którego istnienie
w innych ustawach zasadniczych uzale¿nione by³o od woli prawodawcy
konstytucyjnego. Stwierdzenie, i¿ jaka regu³a, która nie zosta³a expressis
verbis okrelona w przepisach prawa, jest elementem porz¹dku prawnego
daleko wykracza poza wyk³adniê prawa i de facto jest dzia³aniem prawotwórczym180. Prawotwórcze orzeczenia s¹dów konstytucyjnych [...] stanowi¹ wynik swoistego transferu na grunt prawa pozytywnego norm niestanowionego porz¹dku normatywnego181.
Jak wiadomo, z pojêciem pañstwa prawnego wi¹zane s¹ ró¿ne postulaty. Decyzja, które z nich znajd¹ realizacjê w postanowieniach prawa,
nale¿y do w³adzy ustawodawczej. Ona rozstrzyga, które z tych postulatów
maj¹ i mog¹ byæ realizowane w ca³ej pe³ni, które z mniejszymi b¹d wiêkszymi ograniczeniami182. W powy¿szym przypadku s¹d konstytucyjny
przypisa³ sobie rolê swoistego ustrojodawcy, kreatora, który kszta³tuje treæ
ustroju pañstwa. Takie dzia³anie i jego skutki prawne sk³adaj¹ siê na
realizacjê funkcji kreacyjnej w ujêciu opisowym.
178

Por. np. orzeczenie TK z 25 lutego 1992 (sygn. akt K 4/91).
Por. np. orzeczenie TK z 13 marca 1996 (sygn. akt K 4/94).
180 Identycznie rzecz siê mia³a z prawem do ¿ycia. Do wejcia w ¿ycie Konstytucji
z 1997 r. nie mia³o ono swojej podstawy prawnej wyra¿onej expressis verbis w ustawie zasadniczej. Trybuna³ Konstytucyjny orzeczeniem z 25 maja 1997 (sygn. akt K 26/96) wyprowadzi³ je z art. 1 oraz art. 79 ust. 1 Konstytucji z 1952 r.
181 A. Sulikowski, dz. cyt., s. 30.
182 J. Nowacki, Klauzula..., s. 173.
179
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2.3.2. Pozostałe przejawy działalności prawotwórczej TK

Przejawów prawotwórczych dzia³añ Trybuna³u Konstytucyjnego mo¿na
dopatrzyæ siê równie¿ w innych sferach dzia³alnoci judykacyjnej TK, nie
tylko w orzecznictwie dotycz¹cym zasad ustrojowych. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ wprowadzenie do porz¹dku prawnego katalogu przes³anek
ograniczenia konstytucyjnych praw i wolnoci cz³owieka i obywatela. Obecnie powy¿sza problematyka znajduje swoje uregulowanie w art. 31 ust. 3
Konstytucji. Przepis ten nie posiada swojego odpowiednika w regulacjach
poprzednich ustaw zasadniczych. Nie przeszkodzi³o to Trybuna³owi w samodzielnym sformu³owaniu grupy przes³anek dopuszczaj¹cych ograniczenie konstytucyjnych praw i wolnoci jednostki. W uchwale interpretacyjnej z 2 marca 1994 r.183 wskazano, i¿ ograniczenie praw i wolnoci mo¿e
nast¹piæ tylko w drodze ustawy, gdy dopuszczaj¹ to wyranie inne przepisy ustawy zasadniczej b¹d gdy jest to konieczne dla zharmonizowania
ograniczanej wolnoci z innymi zasadami, normami lub wartociami konstytucyjnymi. Poza tym jest to mo¿liwe tylko w niezbêdnym zakresie
i traktowane musi byæ zawsze jako wyj¹tek od zasady, a co istotne  organicznie nie mo¿e naruszyæ istoty prawa lub wolnoci. Wprowadzony do
Konstytucji z 1997 przepis art. 31 ust. 3 zasadniczo pokrywa siê z treci¹
przytoczonej uchwa³y. Konstytucyjna kodyfikacja ma charakter wtórny
wobec judykatury TK i tylko potwierdzi³a istniej¹cy stan prawny, który
zosta³ ustalony moc¹ orzecznictwa s¹du konstytucyjnego.
Artyku³ 31 ust. 3 Konstytucji bardzo precyzyjnie okrela przes³anki
dopuszczalnoci ograniczenia praw i wolnoci cz³owieka i obywatela. Mimo
to Trybuna³ z przytoczonego przepisu oraz z zasady demokratycznego pañstwa prawa wyprowadzi³ dodatkow¹ przes³ankê, która nie znajduje potwierdzenia w ich jêzykowym brzmieniu. Mowa jest tutaj o zasadzie proporcjonalnoci. Pojawi³a siê ona w judykaturze TK jeszcze przed uchwaleniem
obecnie obowi¹zuj¹cej Konstytucji184 i polega na tym, i¿ prawodawca nie
mo¿e ustanawiaæ ograniczeñ przekraczaj¹cych pewien stopieñ uci¹¿liwoci, a ponadto ograniczenia te maj¹ byæ adekwatne do stopnia zagro¿enia
i potrzeby ochrony okrelonych wartoci185. W tym przypadku s¹d konsty183

Sygn. akt W 3/93.
Por. orzeczenia TK z: 26 kwietnia 1995 (sygn. akt K 11/94), 16 maja 1995 (sygn. akt
K 12/93), 17 padziernika 1995 (sygn. akt K 10/95), 21 listopada 1995 (sygn. akt K 12/95).
185 Szerzej na ten temat: L. Garlicki, Komentarz do art. 31, [w:] Konstytucja..., s. 28
i n.; J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Kraków 2000, s. 252 i n.; ten¿e, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w orzecznictwie
Trybuna³u Konstytucyjnego na pocz¹tku XX w., Kraków 2004, s. 396 i n.; K. Wojtyczek,
Granice ingerencji ustawodawczej w sferê praw cz³owieka w Konstytucji RP, Kraków 1999,
s. 136 i n.
184
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tucyjny wprowadzi³ do obrotu prawnego dodatkow¹ przes³ankê ograniczenia praw i wolnoci oraz ustanowi³ j¹ wzorcem kontroli konstytucyjnoci
prawa186. Na marginesie nale¿y wskazaæ, i¿ w konstytucjach Szwajcarii187 oraz Rumunii188 zasada proporcjonalnoci zosta³a wyra¿ona przez
ustrojodawcê w przepisach wprost jako jedna z przes³anek ograniczenia
praw podstawowych.
Jednoznacznie nie da siê okreliæ, czy realizacja funkcji kreacyjnej
w ujêciu opisowym jest zjawiskiem pozytywnym czy ma charakter dysfunkcjonalny. Z pewnoci¹ nie przystaje ona do walidacyjnej koncepcji róde³ prawa, jak te¿ narusza pozytywistycznie ujmowan¹ zasadê trójpodzia³u w³adzy. Jednak¿e w nauce i teorii prawa pojawia siê wiele argumentów
przemawiaj¹cych za dopuszczalnoci¹, a nawet potrzeb¹ istnienia tzw.
prawa sêdziowskiego. Znalezienie kompromisu utrudnia tradycyjne pojmowany rozdzia³ stanowienia i stosowania prawa. Ponadto sprawê komplikuje konsekwentne stanowisko s¹du konstytucyjnego, i¿ badaj¹c konstytucyjnoæ aktów prawnych, dokonuje on tylko i wy³¹cznie interpretacji
prawa189. Dopóki doktryna prawa konstytucyjnego nie zaakceptuje orzeczeñ TK jako swoistego wtórnego ród³a prawa, dopóty w nauce utrzyma
siê pogl¹d, i¿ s¹dy konstytucyjne nie tworz¹ prawa w sposób pozytywny.
Niezale¿nie od stanowiska nauki prawa, orzeczenia TK bêd¹ nieformalnie oddzia³ywa³y na system prawa, natomiast organy stosuj¹ce prawo bêd¹
siê nimi posi³kowaæ przy rozstrzyganiu spraw przed nimi zawis³ych190.
Lech Morawski podsumowa³ powy¿sze zagadnienie w nastêpuj¹cy sposób:
lista korzyci, które wynikaj¹ z faktu istnienia s¹downictwa konstytucyjnego jest wystarczaj¹co d³uga i wkraczanie trybuna³ów w kompetencje
organów prawodawczych jest po prosu cen¹, któr¹ warto zap³aciæ, by móc
korzystaæ z zalet s¹downictwa konstytucyjnego191. Istot¹ zasady trójpodzia³u w³adzy, która stanowi koronny argument w tym dyskursie, jest nie
samo rozdzielenie kompetencji poszczególnych jej cz³onów, a ich wzajemne
186 Po 17 padziernika 1997 r. Trybuna³ Konstytucyjny powo³a³ siê na zasadê proporcjonalnoci m.in. w wyrokach z: 12 stycznia 2000 (sygn. akt P 11/98), 13 lutego 2001 (sygn.
akt K 19/99), 29 czerwca 2001 (sygn. akt K 23/00), 29 stycznia 2002 (sygn. akt K 19/01),
20 lutego 2002 (sygn. akt K 39/00), 20 listopada 2002 (sygn. akt K 42/02).
187 Por. art. 36 ust. 3 Konstytucji Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia
1999: Ograniczenia praw podstawowych musz¹ byæ proporcjonalne do za³o¿onego celu.
188 Por. art. 49 ust. 2 Konstytucji Rumunii z 21 listopada 1991: Organicznie powinno
byæ proporcjonalne do powoduj¹cej je sytuacji....
189 Por. np. orzeczenie TK z 17 listopada 1996 (sygn. akt K 17/96).
190 Podobnie: Z. Bankowski, D.N. MacCornick, L. Morawski, A. Ruiz Miguel, dz. cyt.,
s. 486.
191 L. Morawski, Zasada trójpodzia³u w³adzy. Trybuna³ Konstytucyjny i aktywizm sêdziowski, Przegl¹d Sejmowy 2009, nr 4(93), s. 69.
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równowa¿enie siê. Mówi¹c inaczej, j¹drem zasady podzia³u w³adzy staje
siê nie tyle ich funkcjonalny podzia³, co zasada równowa¿enia siê w³adz i
ich wzajemnego hamowania siê192.
Konstytucja jest aktem o bardzo ogólnym charakterze i zawiera wiele
klauzul generalnych. Ich stosowanie wymusza na Trybunale podjêcie zabiegów, które bêd¹ mia³y na celu konkretyzacjê poszczególnych przepisów. W przeciwnym wypadku ustawa zasadnicza by³aby aktem prawnym
niemo¿liwym do stosowania w praktyce, a jej unormowania stanowi³yby
jedynie deklaracje polityczne i ogólne za³o¿enia, które nie zawieraj¹ konkretnej treci. Herbert L.A. Hart podaje trafn¹ formu³ê, i¿ ten, kto ma
absolutn¹ w w³adzê interpretowania jakiegokolwiek [...] prawa, jest tym,
kto jest dawc¹ prawa [...], a nie osoba, która je pisze lub wypowiada193.

192
193
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L. Morawski, Czy s¹dy mog¹ siê anga¿owaæ politycznie?, s. 15.
Za: A. Stelmachowski, S¹d Najwy¿szy..., s. 8.

Podsumowanie

Urzeczywistnienie postulatu przestrzegania i poszanowania przepisów
Konstytucji, mimo zasady jej bezporedniego stosowania (art. 8 ust. 2),
wymaga istnienia szeregu mechanizmów i instytucji prawnych. Szczególna pozycja tego aktu prawnego w systemie róde³ prawa oraz specyfika
zawartych w nim regulacji skutkuj¹ tym, i¿ jest on bardzo podatny na
naruszenia. W praktyce, by zapewniæ konstytucyjnoæ aktów stanowienia
i stosowania prawa, wszystkie organy pañstwa, realizuj¹c swoje w³adztwo, musz¹ mieæ na uwadze treæ ustawy zasadniczej. Ernst-Wolfgang
Böckenförde w nastêpuj¹cych sposób podsumowa³ to zjawisko: Konstytucja nie realizuje siê sama z siebie, tylko dlatego, ¿e jest podstawowym
porz¹dkiem ¿ycia pañstwowego  ¿yje ona i jest ¿ywa dziêki temu, ¿e
jest przestrzegana ogólnie, a zw³aszcza przez wykonawców w³adzy pañstwowej1.
Trybuna³ Konstytucyjny jest organem, który zosta³ powo³any w celu
ochrony ustawy zasadniczej. Ustrojodawca wyposa¿y³ go w rodki prawne, które umo¿liwiaj¹ sankcjonowanie dzia³añ prawodawczych naruszaj¹cych porz¹dek ustrojowy pañstwa i przywracaj¹ stan konstytucyjnoci.
Istnienie tego szczególnego s¹du determinuje pozosta³e podmioty w³adzy
pañstwowej do wykonywania swoich zadañ z uwzglêdnieniem treci Konstytucji. Brak Trybuna³u cofn¹³by polskie prawodawstwo do czasów sprzed
1986 r., kiedy to ustawa zasadnicza by³a tylko aktem o charakterze programowym i politycznym, niezawieraj¹cym wi¹¿¹cych treci normatywnych, natomiast u podstaw systemu prawa le¿a³a zasada prymatu ustawy. Bezzasadne by³oby wówczas proklamowanie zasady demokratycznego
pañstwa prawa i zmuszenie organów pañstwa do jej poszanowania, albowiem mo¿liwe by by³o wydawanie aktów prawnych o ni¿szej randze ni¿
Konstytucja, które narusza³yby tê klauzulê. Z tych samych przyczyn niecelowe by³oby równie¿ ustanawianie katalogu praw i wolnoci cz³owieka
i obywatela.
W niniejszej pracy przedstawiono szeæ podstawowych funkcji Trybuna³u Konstytucyjnego realizowanych w judykaturze tego organu (f. ochronn¹ w aspekcie podmiotowym, f. ochronn¹ w aspekcie przedmiotowym,
1 E. W. Böckenförde, S¹downictwo konstytucyjne: zagadnienia strukturalne organizacja  legitymizacja, Biuletyn TK nr 2(4)/1998, w zbiorach Biblioteki TK, s. 91.

307

f. sygnalizacyjn¹, f. stabilizacyjn¹, f. interpretacyjn¹ oraz f. kreacyjn¹).
Wskazano, które skutki poszczególnych orzeczeñ sk³adaj¹ siê na urzeczywistnienie danych funkcji. Ostatecznie zobrazowano, w jaki sposób wp³ywaj¹ one na kszta³t porz¹dku prawnego, stosowania i stanowienia prawa,
ustroju pañstwa oraz statusu jednostki.
Funkcja ochronna w aspekcie przedmiotowym realizowana jest przede
wszystkim przez wyroki negatoryjne o prostych skutkach, z klauzul¹ odraczaj¹c¹, prewencyjne, interpretacyjne, aplikacyjne, zakresowe oraz przez
czêæ postanowieñ o umorzeniu postêpowania. Jej istota sprowadza siê
g³ównie do eliminowania z porz¹dku prawnego kolizji norm i zapewnienia
spójnoci i niesprzecznoci systemu prawna. Nale¿y wskazaæ, i¿ mo¿liwoæ weryfikacji orzeczeñ wydanych w indywidualnych sprawach na podstawie art. 190 ust. 4 Konstytucji ogranicza realizacjê tej funkcji, gdy¿
narusza istotne zasady ustrojowe, tj. pewnoci prawa, stabilnoci obrotu
prawnego, zaufania obywateli do pañstwa, ochrony praw nabytych.
Funkcja ochronna w aspekcie podmiotowym, zabezpieczaj¹ca poszanowanie praw i woloci cz³owieka i obywatela przed arbitralnymi, niezgodnymi z Konstytucj¹ dzia³aniami organów w³adzy publicznej, urzeczywistniania jest przez wyroki negatoryjne o prostych skutkach. Wskazane
orzeczenia eliminuj¹ z porz¹dku prawnego regulacje godz¹ce w status jednostki, stanowi¹ podstawê weryfikacji ostatecznych decyzji, wyroków b¹d
innych rozstrzygniêæ w trybie art. 190 ust. 4 Konstytucji, a tak¿e daj¹
mo¿liwoæ naprawienia szkody powsta³ej wskutek obowi¹zywania niekonstytucyjnego aktu prawnego. Szczególne znaczenie dla realizacji tej funkcji maj¹ postêpowania zainicjowane skargami konstytucyjnymi oraz pytaniami prawnymi, albowiem podmioty prawa uzyskuj¹ w ten sposób
bezporedni wp³yw na tocz¹ce siê postêpowanie przed TK. Równoczenie
znamienny jest fakt, i¿ postêpowania zainicjowane skargami konstytucyjnym charakteryzuj¹ siê stosunkowo niewielk¹ efektywnoci¹. Trybuna³
bardzo restrykcyjnie podchodzi do wstêpnej kontroli skarg, co powoduje
wydawanie bardzo du¿ej liczby rozstrzygniêæ formalnych skutkuj¹cych
odmow¹ merytorycznego rozpoznania istoty sprawy i wydania wyroku.
Pos³ugiwanie siê wyrokami o z³o¿onej formule sentencji równie¿ stanowi
przyczynê niskiej skutecznoci skarg konstytucyjnych. Rozstrzygniêcia te
nakierowane s¹ na wspieranie wartoci systemowych kosztem ochrony
statusu jednostki. Podsumowuj¹c, instytucja skargi konstytucyjnej zawiera
bardzo du¿y potencja³, jednak¿e obecnie nie jest on skutecznie wykorzystywany.
Praktyka wydawania wyroków aplikacyjnych, które w wiêkszoci wy³¹czaj¹ mo¿liwoæ stosowania art. 190 ust. 4 ustawy zasadniczej, jest bar308

dzo niekorzystna z punktu widzenia ochrony praw i wolnoci jednostki2.
Brak wyranie wskazanej podstawy konstytucyjnej dla tego typu orzeczeñ jeszcze bardziej pog³êbia naros³e wokó³ nich w¹tpliwoci. Ani doktryna prawa ustrojowego, ani sam Trybuna³ w swoim orzecznictwie nie
precyzuj¹ stanowiska w tym przedmiocie. Brak mo¿liwoci stosowania
art. 190 ust. 4 Konstytucji w powa¿ny sposób ogranicza i os³abia ochronê
jednostki na rzecz urzeczywistnienia innych wartoci konstytucyjnych.
Wprowadzenie do obrotu prawnego wyroków aplikacyjnych oraz wyroków
z klauzul¹ opóniaj¹c¹ znacznie wzmocni³o realizacjê funkcji ochronnej
w znaczeniu przedmiotowym kosztem funkcji ochronnej w znaczeniu podmiotowym. G³ównym celem tego typu rozstrzygniêæ jest ochrona systemu prawa, jego zasad oraz klauzul istotnych z punktu widzenia ustroju
pañstwa.
Wyroki o z³o¿onej strukturze sentencji, w szczególnoci zakresowe
i interpretacyjne, pozwalaj¹ Trybuna³owi unikn¹æ sporu z organami w³adzy ustawodawczej. Nie powoduj¹ one utraty mocy zakwestionowanych
przepisów, tylko prowadz¹ do modyfikacji ich znaczenia. Trybuna³ w pewien sposób zwalnia Sejm i Senat od koniecznoci podjêcia dzia³añ prawodawczych zmierzaj¹cych do wykonania prostego negatoryjnego wyroku TK,
np. usuniêcia luki w prawie bêd¹cej wynikiem orzeczenia. Wyroki proste
s¹ znaczenie bardziej czytelne, jasne i wyraziste. Równoczenie orzeczenia o z³o¿onej strukturze sentencji wywo³uj¹ bardzo du¿o kontrowersji w
p³aszczynie stosowania prawa i utrudniaj¹ realizacjê funkcji ochronnej.
Wydaje siê, i¿ stosowanie nieprzewidzianych w ustawie zasadniczej
formu³ sentencji w niektórych przypadkach jest dopuszczalne, a niekiedy
nawet konieczne, jednak¿e tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.
Ponadto tego typu rozstrzygniêcia powinny byæ wyj¹tkiem od ogólnej zasady wydawania orzeczeñ, których formu³a sentencji wprost wynika z przepisów Konstytucji. Obecnie orzeczenia o z³o¿onej formule sentencji nieprzewidzianej w ustawie zasadniczej stanowi¹ wiêkszoæ wyroków TK.
Funkcja stabilizacyjna konkretyzowana jest przez wyroki afirmatywne o prostych skutkach, a w mniejszym zakresie przez niektóre konsekwencje orzeczeñ interpretacyjnych, zakresowych oraz aplikacyjnych.
Wyra¿a siê ona tym, i¿ w rezultacie dzia³alnoci judykacyjnej Trybuna³u
nastêpuje utrwalenie istniej¹cego ³adu ustrojowego, gospodarczego i spo³ecznego oraz wartoci i zasad proklamowanych przez ustawê zasadnicz¹.
Przedstawione powy¿ej trzy funkcje  ochronna w aspekcie przedmiotowym, ochronna w aspekcie podmiotowym oraz stabilizacyjna  nieprzy2

Podobnie rzecz siê ma z wyrokami interpretacyjnymi oraz zakresowymi.
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padkowo wi¹¿¹ siê z g³ównymi funkcjami pañstwa i prawa. Dzia³alnoæ
Trybuna³u przyczynia siê bowiem do ich urzeczywistnienie. S¹d konstytucyjny jawi siê tutaj jako wyspecjalizowany podmiot sprawuj¹cy w³adztwo
publiczne, którego g³ównym zadaniem jest ograniczanie omnipotencji innych organów w³adzy, w szczególnoci Sejmu i Senatu. Zapewnia on poszanowanie przez podmioty prawa standardów, które zosta³y wyznaczone
ustaw¹ zasadnicz¹. Wspieraj¹c swoim orzecznictwem wartoci istotne
z punktu widzenia spo³eczeñstwa, realizuje zatem funkcjê ochronn¹. Drug¹ istotn¹ konsekwencj¹ dzia³alnoci judykacyjnej tego organu jest utrwalenie zasad, wartoci i praw po¿¹danych w demokratycznym pañstwie prawnym, co jest równoznaczne z urzeczywistnieniem funkcji stabilizacyjnej.
Funkcje TK, sk³adaj¹c siê na konkretyzacjê funkcji prawa, staj¹ siê ich podfunkcjami, albowiem orzeczenia zapewniaj¹ petryfikacjê, poszanowanie
i ochronê norm, wartoci oraz zasad istotnych z punktu widzenia pañstwa.
Pozytywnie nale¿y oceniæ wzrost aktywnoci s¹du konstytucyjnego
w zakresie ochrony praw i wolnoci jednostki. W porównaniu do poprzednich rozwi¹zañ ustrojowych punkt ciê¿koci zosta³ przesuniêty z ochrony
systemu na ochronê cz³owieka. Niew¹tpliwie jest to kierunek zgodny
z za³o¿eniami prawodawcy konstytucyjnego, który uczyni³ z jednostki jedn¹ z centralnych wartoci ustawy zasadniczej. Przejawy takiego podejcia
to: rozszerzenie katalogu praw i wolnoci cz³owieka i obywatela, wprowadzenie rodków ochrony tych praw i wolnoci, w szczególnoci skargi konstytucyjnej, oraz bardzo wa¿na formu³a art. 190 ust. 4 Konstytucji. Nadto
wzmocnieniem czynnej (procesowej) ochrony jednostki jest instytucja pytañ
prawnych, która podczas rozpatrywania indywidualnych spraw mo¿e stanowiæ podstawê zbadania zarzutu niekonstytucyjnoci przepisów prawa.
W doktrynie prawa konstytucyjnego przyjmuje siê, i¿ funkcja sygnalizacyjna TK realizowania jest g³ównie przez postanowienia sygnalizacyjne. W rzeczywistoci jest ona konkretyzowana przez ca³¹ gamê orzeczeñ.
Nale¿y tu wymieniæ przede wszystkim wyroki z klauzul¹ odraczaj¹c¹, kierowane w pierwszej kolejnoci do ustawodawcy w celu usuniêcia kolizji,
jak te¿ wyroki prewencyjne, interpretacyjne i zakresowe (w tym dotycz¹ce
pominiêcia prawodawczego). S¹d konstytucyjny sygnalizuje potrzebê dokonania zmian aktów prawnych tak¿e w uzasadnieniach swoich orzeczeñ
oraz w corocznych informacjach o istotnych problemach wynikaj¹cych
z dzia³alnoci TK. Przewa¿nie komunikaty o stwierdzonych w systemie
zjawiskach dysfunkcjonalnych maj¹ charakter niewi¹¿¹cy, co skutkuje tym,
¿e s¹ czêsto ignorowane przez organy stanowi¹ce prawo. Istotnie ogranicza to wymowê i skutecznoæ funkcji sygnalizacyjnej. O ile brak sformalizowanego przymusu podjêcia przez prawodawcê dzia³añ naprawczych
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nale¿y oceniæ pozytywnie, gdy¿ sankcjonowanie zaniechañ mog³oby dokonaæ konwersji komunikatów sygnalizacyjnych w nieoficjaln¹, wi¹¿¹c¹ inicjatywê ustawodawcz¹ (prawodawcz¹), o tyle ignorowanie informacji
o patologiach przez organy w³adzy publicznej jest zjawiskiem bardzo niepo¿¹danym i negatywnym.
Niektóre skutki orzeczeñ TK poparte s¹ przymusem i obliguj¹ organy
pañstwa do podjêcia okrelonych czynnoci. Tego typu obowi¹zki zwi¹zane s¹ przede wszystkim z wyrokami prewencyjnymi i skierowane s¹ g³ównie do Prezydenta RP. Nie wynikaj¹ one bezporednio z tych orzeczeñ,
lecz z przepisów ustawy zasadniczej, które ³¹cz¹ powstanie okrelonych
obowi¹zków z rozstrzygniêciami wydanymi w trybie kontroli prewencyjnej. Za zaniechanie dokonania okrelonych czynnoci grozi wówczas taka
sama sankcja, jak za naruszenie Konstytucji. W takich przypadkach mamy
do czynienia z kwalifikowan¹ odmian¹ funkcji sygnalizacyjnej  funkcj¹
inspiracyjn¹.
Trybuna³ Konstytucyjny jest organem w³adzy s¹downiczej, który stosuj¹c prawo dokonuje egzegezy ustawy zasadniczej oraz innych aktów
prawnych. S¹dy korzystaj¹ z dorobku interpretacyjnego Trybuna³u i podczas rozstrzygania swoich spraw pos³uguj¹ siê ustalonym przez TK znaczeniem przepisów (funkcja interpretacyjna). Organy te czerpi¹ informacje
o treci przepisów z uzasadnieñ orzeczeñ oraz z wyroków interpretacyjnych. Jednak¿e judykatura s¹du konstytucyjnego nie ma tak donios³ego
wp³ywu na orzecznictwo organów stosuj¹cych prawo, jak to jest postulowane w nauce prawa konstytucyjnego. W szczególnoci wyroki interpretacyjne nie maj¹ a¿ tak du¿ego znaczenia i bywaj¹ ignorowane przez organy stosuj¹ce prawo. Taki stan rzeczy jest skutkiem braku regulacji
prawnych, które zobowi¹zywa³yby s¹dy do stosowania znaczenia przepisów ustalonego przez TK oraz braku wyranie wskazanej podstawy kompetencyjnej do wydawania tego typu rozstrzygniêæ.
Trybuna³ poprzez swoje orzecznictwo oddzia³uje w du¿o wiêkszym stopniu na system prawa ni¿ jest mu to przypisywane w doktrynie. W ujêciu
normatywnym funkcji kreacyjnej organ ten postrzegany jest przede
wszystkim jako tzw. negatywny prawodawca. Funkcja ta realizowana
jest przez wyroki negatoryjne, wyroki z klauzul¹ odraczaj¹c¹ oraz wyroki zakresowe. W tym ujêciu podstawow¹ konsekwencj¹ orzeczeñ TK jest
derogacja wadliwego przepisu z porz¹dku prawnego. Jednak¿e wyroki
stwierdzaj¹ce niekonstytucyjnoæ aktu prawnego mog¹ wp³ywaæ na treæ
prawa równie¿ w sposób pozytywny. Przyk³adowo, orzeczenia uchylaj¹ce
przepis stanowi¹cy wyj¹tek od zasady rozszerzaj¹ jej znaczenie i zakres
stosowania.
311

Funkcja kreacyjna w ujêciu opisowym urzeczywistniana jest w szczególnoci przez wyroki interpretacyjne, aplikacyjne, zakresowe (w tym dotycz¹ce pominiêcia prawodawczego) oraz wyroki powoduj¹ce tzw. od¿ycie
norm. Rozstrzygniêcia te w wielu przypadkach wprowadzi³y do porz¹dku
prawnego pewne nowoci normatywne, co mo¿e byæ uto¿samiane ze swoist¹ dzia³alnoci¹ prawotwórcz¹.
Funkcje sygnalizacyjna, interpretacyjna oraz kreacyjna TK umo¿liwiaj¹ w mniejszym lub wiêkszym stopniu wykonywanie kompetencji
i zadañ przez inne organy pañstwa. Nie maj¹ one swojego odzwierciedlenia w podstawowych funkcjach pañstwa i prawa, wydatnie jednak przyczyniaj¹ siê do ich urzeczywistnienia. Zale¿nie od realizowanej funkcji
Trybuna³ dostarcza informacji o zjawiskach dysfunkcjonalnych w porz¹dku prawnym (f. sygnalizacyjna), informuje o treci i znaczeniu przepisów
prawnych (f. interpretacyjna) b¹d wyznacza regu³y i wzorce postêpowania (f. kreacyjna). Przyk³adowo, Rzecznik Praw Obywatelskich nie posiada w³adczych uprawnieñ umo¿liwiaj¹cych determinowanie zgodnego
z prawem zachowania podmiotów w³adzy publicznej, jednak¿e przy pomocy Trybuna³u Konstytucyjnego3 mo¿e doprowadziæ do derogacji niezgodnej z Konstytucj¹ regulacji. Podobnie rzecz siê ma z Prezydentem i jego
statusem stra¿nika Konstytucji (por. 126 ust. 2 Konstytucji). G³owa pañstwa realizuje obowi¹zek ochrony ustawy zasadniczej poprzez prawo sk³adania wniosków o przeprowadzenie kontroli konstytucyjnoci prawa.
Nadanie wyrokom TK atrybutów powszechnej mocy i ostatecznoci
oraz wyeliminowanie procedur kontroli w³asnej lub dokonywanej przez
Sejm mia³o kluczowe znaczenie dla ukszta³towania siê wspó³czesnych funkcji TK. Wzmocni³o to znacznie autorytet i pozycjê ustrojow¹ s¹du konstytucyjnego oraz skutecznoæ jego rozstrzygniêæ. Obecnie Trybuna³ jest organem, którego orzecznictwo nie podlega ¿adnej sformalizowanej kontroli.
Z jednej strony jest to jedyne mo¿liwe do zaakceptowania rozwi¹zanie.
Wszystkie tryby nadzoru, jak pokaza³a praktyka z lat 19861999, s¹ albo
nieskuteczne (np. wniosek o ponowne zbadanie konstytucyjnoci aktów
podustawowych), albo w bardzo powa¿ny sposób os³abiaj¹ realizacjê funkcji TK (np. praktyka rozpatrywania orzeczeñ TK przez Sejm, w szczególnoci do 1994 r.). Z drugiej strony  brak jakiegokolwiek nadzoru na Trybuna³em skutkuje tym, i¿ organ ten w swojej dzia³alnoci orzeczniczej nie
3

Zgodnie z treci¹ art. 190 ust. 1 pkt 1 RPO uprawniony jest do sk³adania wniosków
o wszczêcie postêpowania przez TK w przedmiocie hierarchicznej kontroli norm. Ponadto
stosownie do treci art. 51 ust. 2 ustawy o TK Rzecznik Praw Obywatelskich uprawniony
jest do udzia³u w postêpowaniu tocz¹cym siê przed TK wszczêtym na podstawie skargi
konstytucyjnej.
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jest w ¿aden sposób ograniczony. W konsekwencji mo¿e to prowadziæ do
jego wzmo¿onej aktywnoci w strefach, które zastrze¿one s¹ dla innych
organów pañstwa, np. Sejmu b¹d s¹dów powszechnych. Przejawem tego
typu dzia³alnoci s¹ rozstrzygniêcia zawieraj¹ce generalne i abstrakcyjne
wzorce postêpowania (np. wyroki dotycz¹ce pominiêcia ustawodawczego),
orzeczenia, których skutki nie s¹ przewidziane przez przepisy ustawy zasadniczej (np. wyroki interpretacyjne) b¹d wyroki oddzia³uj¹ce na stosowanie prawa (np. wyroki aplikacyjne).
Konstytucja nie zezwala Trybuna³owi na elastyczne kszta³towanie
skutków prawnych swoich orzeczeñ, tak jak to ma miejsce np. w austriackim systemie prawnym. Mimo to polski s¹d konstytucyjny wprowadzi³ do
obrotu rozstrzygniêcia o z³o¿onej formule sentencji i samodzielnie zdefiniowa³ ich konsekwencje prawne. Najwiêcej w¹tpliwoci wzbudzaj¹ wyroki aplikacyjne, wyroki zakresowe, wyroki dotycz¹ce pominiêcia ustawodawczego oraz wyroki interpretacyjne  a wiêc te rozstrzygniêcia, których
ustrojodawca nie przewidzia³ wprost w przepisach ustawy zasadniczej.
St¹d te¿ w nauce prawa podkrela siê niedostatecznoæ regulacji konstytucyjnych w tym zakresie i wskazuje na potrzebê ich nowelizacji. Przepisy
Konstytucji wydaj¹ siê byæ natomiast wystarczaj¹co dok³adnie sformu³owane dla wyroków prewencyjnych, wyroków negatoryjnych i afirmatywnych o prostej formule sentencji4. W zwi¹zku z tym, ¿e Trybuna³ posiada
wyranie wskazane podstawy prawne do ich wydawania, nie wywo³uj¹
one powa¿nych kontrowersji w doktrynie i s¹ wykonywane przez organy
stosuj¹ce prawo. Skutki prawne tych orzeczeñ zosta³y w miarê precyzyjnie okrelone w Konstytucji i aktach wykonawczych i nie budz¹ powa¿niejszych sporów w praktyce orzeczniczej s¹dów i organów administracji.
W wietle powy¿szego w doktrynie nie wskazuje siê na potrzebê zmiany
tej grupy przepisów dotycz¹cej dzia³alnoci TK.
Na marginesie nale¿y wskazaæ, i¿ w trzech kwestiach zmiany prawa
dotycz¹cego dzia³ania s¹du konstytucyjnego wydaj¹ siê potrzebne. Warto
podkreliæ, i¿ s¹ one po¿¹dane, lecz niekonieczne, gdy¿ niedoskona³oæ
(niepe³noæ) obecnych regulacji nie wiadczy o istnieniu jakiej masy krytycznej, która wymaga³aby niezbêdnych i natychmiastowych dzia³añ zmierzaj¹cych do nowelizacji ustawy zasadniczej. Utrzymanie obecnego stanu
prawnego nie musi skutkowaæ powstaniem bardzo powa¿nych kryzysów.
Po pierwsze, warto by³oby na poziomie Konstytucji zdefiniowaæ skutki wyroków stwierdzaj¹cych niezgodnoæ umów miêdzynarodowych z usta4 W¹tpliwoci mog¹ budziæ jedynie skutki wyroków negatoryjnych w stosunku do umów
miêdzynarodowych oraz z klauzul¹ odraczaj¹c¹ w zakresie stosowania art. 190 ust. 4 Konstytucji.
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w¹ zasadnicz¹. Trybuna³ Konstytucyjny jeszcze nie wyda³ tego typu rozstrzygniêcia i w nauce prawa przedstawia siê jedynie ich postulowane
skutki.
Po drugie, nale¿a³oby równie¿ definitywnie rozstrzygn¹æ, czy wyroki
z klauzul¹ odraczaj¹c¹ mog¹ stanowiæ podstawê weryfikacji aktów stosowania prawa w trybie art. 190 ust. 4 Konstytucji.
Po trzecie, warto by³oby rozwa¿yæ zmiany ustawy o TK lub Regulaminu TK w zakresie postêpowania w sprawie wniosków o kontrolê konstytucyjnoci prawa z³o¿onych przez parlamentarzystów lub organy Sejmu/Senatu. Uzasadnione wydaje siê byæ wprowadzenie odpowiednich terminów
na rozpatrzenie tego typu spraw, tak by Trybuna³ zd¹¿y³ wydaæ wyrok
przed zakoñczeniem kadencji izb.
Najbardziej niekorzystny z punktu widzenia systemu prawa, obrotu
prawnego oraz ochrony jednostki jest stan rozbie¿noci pomiêdzy postulowanymi w doktrynie prawa konstytucyjnego oraz w judykaturze TK skutkami orzeczeñ Trybuna³u a praktyk¹ s¹dów. Adresaci norm prawnych objêtych orzeczeniem nie maj¹ wtedy pewnoci co do konsekwencji tego
rozstrzygniêcia, jego wp³ywu na stosowanie prawa i kszta³t porz¹dku prawnego. Zjawisko to ma miejsce podczas wykonywania przez organy w³adzy
publicznej tych rodzajów orzeczeñ, które nie posiadaj¹ bezporedniego umocowania w przepisach ustawy zasadniczej. Brak gwarancji co do skutków
wyroków TK narusza zasady pewnoci prawa i zaufania do pañstwa,
a tak¿e stabilnoci obrotu prawnego oraz ogranicza realizacjê funkcji zarówno przez Trybuna³, jak i organy sprawuj¹ce wymiar sprawiedliwoci.
Negatywna ocena tego typu rozstrzygniêæ podyktowana jest tym, ¿e
w opinii czêci doktryny oraz s¹dów Trybuna³ wydaj¹c tego typu orzeczenia wychodzi poza przypisane mu ustrojowo kompetencje. Tego typu dzia³alnoæ postrzegana jest wówczas jako ingerencja w sferê stosowania prawa, do podejmowania której s¹d konstytucyjny nie jest upowa¿niony.
Przyk³adowo, powa¿ny konflikt zarysowa³ siê wokó³ mo¿liwoci wydawania przez TK wyroków interpretacyjnych oraz ich wi¹¿¹cego charakteru.
Trybuna³ wskazuje, i¿ tego typu rozstrzygniêcia powinny byæ respektowane i wykonywane przez organy stosuj¹ce prawo. S¹dy powszechne, kieruj¹c siê orzecznictwem S¹du Najwy¿szego, nie czuj¹ siê nimi zwi¹zane.
Podobnie rzecz siê ma z wyrokami dotycz¹cymi pominiêcia prawodawczego. W p³aszczynie stosowania prawa nie jest jasne, czy maj¹ one charakter sygnalizacyjny i s¹ skierowane do prawodawcy, czy te¿ prawodawczy,
tj. funkcjonuj¹ tak, jak akty tworzenia prawa i skierowane s¹ do organów
stosuj¹cych prawo.
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Wbrew pozorom istniej¹ sposoby rozwi¹zania zaistnia³ych konfliktów.
Najprostszym jest odpowiednia zmiana Konstytucji i ustawy o TK oraz
ustanowienie przepisów, które sankcjonowa³yby mo¿liwoæ wydawania
przez Trybuna³ wyroków o z³o¿onej formule sentencji i precyzowa³yby ich
skutki prawne. Marek Safjan w nastêpuj¹cy sposób t³umaczy potrzebê
dokonania odpowiednich zmian w systemie prawnym: efektywnoæ i racjonalnoæ postêpowania przed TK wymusza zastosowanie bardziej z³o¿onych figur orzeczniczych ni¿ te, które s¹ determinowane przez czysto dychotomiczny podzia³ na orzeczenia o zgodnoci lub niezgodnoci5. Zmiana
prawa zobligowa³aby organy stosuj¹ce prawo do akceptacji rozstrzygniêæ
o z³o¿onej formule sentencji i wymusza³a wykonywanie ich zgodnie z postulatami s¹du konstytucyjnego. Powy¿sze rozwi¹zanie posiada jednak
kilka wad. Przy obecnym uk³adzie si³ politycznych wielce nieprawdopodobne jest dokonanie zmiany Konstytucji w zakresie wzmocnienia funkcji
i roli TK. Projekt zmiany ustawy zasadniczej w tym przedmiocie jest jednym z ostatnich, które s¹ rozwa¿ane przez elity polityczne. Ponadto nawet powa¿na zmiana prawa nie daje pe³nej gwarancji rozwi¹zania wszystkich problemów. W wietle kreatywnej aktywnoci s¹du konstytucyjnego
nowelizacja mo¿e siê okazaæ niewystarczaj¹ca, albowiem mo¿e siê zdarzyæ, i¿ prawodawca dokona odpowiednich zmian, a Trybuna³ w swoim
twórczym orzecznictwie doprowadzi do powstania nowych rodzajów rozstrzygniêæ. Zmiany oka¿¹ siê wówczas niewystarczaj¹ce i niepe³ne.
Drugim mo¿liwym rozwi¹zaniem zasz³ych sporów pomiêdzy Trybuna³em Konstytucyjnym a s¹downictwem powszechnym jest jednostronna liberalizacja stanowiska przez TK. Jest to po¿¹dane nie tylko ze wzglêdu
na zaistnia³y konflikt, ale równie¿ z punktu widzenia zasad pewnoci obrotu prawnego, ochrony systemu i jednostki oraz realizacji podstawowych
funkcji tego organu. W wietle obowi¹zuj¹cego prawa wydaje siê, i¿ Trybuna³ powinien zrezygnowaæ z wydawania wyroków aplikacyjnych i dotycz¹cych pominiêcia ustawodawczego oraz znacznie ograniczyæ rozstrzyganie spraw w drodze wyroków interpretacyjnych. Jak wy¿ej wskazano,
orzeczenia te nie posiadaj¹ podstawy konstytucyjnej, a ich skutki budz¹
wiele w¹tpliwoci. Wyroki interpretacyjne charakteryzuj¹ siê niewielk¹
skutecznoci¹ i efektywnoci¹, je¿eli przyjête przez TK rozumienie aktu
prawnego nie zostanie zaakceptowane przez s¹dy nadzoru judykacyjnego,
w szczególnoci przez SN b¹d NSA. Wyroki dotycz¹ce pominiêcia prawo5

M. Safjan, Ewolucja funkcji i zadañ Trybuna³u Konstytucyjnego  próba spojrzenia
w przysz³oæ, [w:] Ksiêga XXV-lecia Trybuna³u Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadañ
Trybuna³u Konstytucyjnego  za³o¿enia a ich praktyczna realizacja, pod red. K. Budzi³o,
Warszawa 2010, s. 28.
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dawczego realizuj¹ funkcje sygnalizacyjn¹ oraz kreacyjn¹. Ich walor informacyjny (inspiracyjny) jest znacznie mniej dobitny, ni¿ ma to miejsce
w przypadku wyroków z klauzul¹ opóniaj¹c¹, gdy¿ nie prowadz¹ one do
utraty mocy niekonstytucyjnych rozwi¹zañ prawnych. Zaniechanie przez
organy prawodawcze podjêcia czynnoci zmierzaj¹cych do odpowiedniego
skorygowania wadliwego przepisu skutkuje tym, i¿ orzeczenie TK nie
wywo³uje jakichkolwiek konsekwencji prawnych. Zawarty w tego typu rozstrzygniêciach element kreacyjny (prawodawczy) budzi jeszcze wiêcej
w¹tpliwoci i w praktyce jest ignorowany przez organy stosuj¹ce prawo.
Rezygnacja z wydawania wyroków dotycz¹cych pominiêcia i wyroków interpretacyjnych nie os³abi ¿adnej z funkcji tego organu, bowiem rozstrzygniêcia te mog¹ z powodzeniem zostaæ zast¹pione innymi orzeczeniami,
które w swojej wymowie s¹ znacznie bardziej wyraziste i których skutki
bêd¹ respektowanie przez organy stosuj¹ce prawo.
Powstrzymanie siê od rozstrzygania spraw w formie wyroków aplikacyjnych os³abi urzeczywistnienie funkcji ochronnej w znaczeniu przedmiotowym, gdy¿ wyroki te nastawione s¹ przede wszystkim na ochronê systemu prawa i szeroko rozumianego ustroju pañstwa. Wzmocni to natomiast
ochronê jednostki, umo¿liwiaj¹c weryfikacjê aktów stosowania prawa
w oparciu o art. 190 ust. 4 Konstytucji i przyczyni siê tym samym do
urzeczywistnienia funkcji ochronnej w znaczeniu podmiotowym.
Dalsza praktyka orzekania o konstytucyjnoci aktów prawnych w drodze wyroków aplikacyjnych, interpretacyjnych, dotycz¹cych pominiêcia
ustawodawczego bêdzie wci¹¿ budzi³a powa¿ne w¹tpliwoci i spory. Organy stosuj¹ce prawo nie przestan¹ twierdziæ, i¿ takie wyroki ich nie wi¹¿¹,
a Trybuna³ Konstytucyjny wci¹¿ bêdzie podnosi³, i¿ jego orzeczenia nie s¹
wykonywanie przez s¹dy. Taki stan rzeczy narusza zasady pewnoci prawa, stabilnoci obrotu prawnego, zaufania do pañstwa i stanowionego przez
nie prawa. Negatywne konsekwencje zaistnia³ych konfliktów ponosz¹ adresaci przepisów i norm, które objête s¹ orzeczeniami TK, albowiem brak
konsensusu co do skutków tych rozstrzygniêæ os³abia ochronê prawn¹
i judykacyjn¹ podmiotów prawa. W przypadku bezkompromisowego utrzymania praktyki wydawania tego typu rozstrzygniêæ jednym mo¿liwym
wyjciem z impasu bêdzie nowelizacja Konstytucji, która teoretycznie powinna rozwi¹zaæ ww. problemy.
Nale¿y podkreliæ, i¿ niniejsza praca nie wyczerpa³a ca³oci problematyki zwi¹zanej z funkcjami TK. Poza jej przedmiotem znalaz³y siê kompetencje Trybuna³u w tzw. innych sprawach. Warto przeprowadziæ odrêbne
badania, które podjê³yby próbê odpowiedzi na pytanie, jakie funkcje pañstwa i prawa realizowane s¹ poprzez orzecznictwo TK w przedmiocie roz316

strzygania sporów kompetencyjnych, zgodnoci z Konstytucj¹ celów i dzia³alnoci partii politycznych, stwierdzania czasowej przeszkody w sprawowaniu urzêdu przez Prezydenta i powierzenia pe³nienia jego funkcji Marsza³kowi Sejmu. Problem polega na tym, i¿ Trybuna³ praktycznie nie
orzeka³ w tych sprawach i ustalone funkcje mia³yby charakter hipotetyczny (normatywny). Potrzebne s¹ równie¿ badania empiryczne, polegaj¹ce
przede wszystkim na analizie judykatury s¹dów w zakresie stosowania
orzeczeñ TK, w szczególnoci wyroków interpretacyjnych, zakresowych,
aplikacyjnych oraz dotycz¹cych pominiêcia prawodawczego. Czêsto bowiem
praktyka organów stosuj¹cych prawo rozmija siê z postulatami co do skutków tych rodzajów rozstrzygniêæ. Analiza judykatury s¹dów umo¿liwi³aby
sformu³owanie wa¿nych wskazówek co do rzeczywistych konsekwencji tego
typu rozstrzygniêæ i ich faktycznej skutecznoci. Mia³oby to szansê przyczyniæ siê do rozwi¹zania sporów pomiêdzy Trybuna³em Konstytucyjnym
a S¹dem Najwy¿szym i Naczelnym S¹dem Administracyjnym.
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nr 1, poz. 2).
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie
orzekania o czasowej niezdolnoci do pracy (Dz. U. nr 63, poz. 302).
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2012, nr 392 t.j. z pón. zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu
ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y oraz zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. nr 139, poz. 646).
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 z pón. zm.).
Ustawa z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o zwi¹zkach zawodowych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. nr 82, poz. 518).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz. U. nr 128, poz. 840).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. nr 83, poz. 931 z pón. zm.).
Ustawa z dnia 22 czerwca 1997 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych RP (Dz. U. 2002,
nr 42, poz. 368 z pón. zm.).
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. nr 102, poz. 643 z pón. zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. 2000, nr 46, poz. 543).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749 t.j. z pón. zm.).
Ustawa z dnia 26 maja 1988 r.  Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2002, nr 123, poz. 1058 z pón. zm.).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. 2003, nr 159, poz. 547 z pón. zm.).
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. 2004, nr 191, poz. 1954 z pón. zm.).
Ustawa z dnia 10 wrzenia 1999 r.  Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013, poz. 186 t.j.
z pón. zm.).
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. 2000, nr 6, poz. 69 z pón. zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz
o zmianie ustawy  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. nr 53, poz. 638).
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
wprowadzania op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
(Dz. U. nr 51, poz. 608).
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Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733 z pón. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.  Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
2013, poz. 395 t.j. z pón. zm.).
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. nr 27, poz. 268 z pón. zm.).
Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. (2002/584/WsiSW)
w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedur przekazywania osób pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi.
Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. nr 135, poz. 1146).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
(Dz. U. 2012, poz. 270 t.j. z pón. zm.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzeda¿y albo op³at
z tytu³u u¿ytkowania nieruchomoci Skarbu Pañstwa wartoci nieruchomoci pozostawionymi poza obecnymi granicami pañstwa polskiego(Dz. U. 2004, nr 6, poz. 39).
Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym, ustawy
o wy¿szych szko³ach zawodowych, ustawy o po¿yczkach i kredytach studenckich oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 1598).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych RP
(Dz. U. nr 116, poz. 1203).
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego
i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 87, poz. 960).
Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. nr 132, poz. 1103).
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o adwokaturze i niektórych innych
ustaw (Dz. U. nr 163, poz. 1361).
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod grob¹ kary (Dz. U. nr 190, poz. 1492).
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 146, poz. 1055).
Ustawa z dnia 8 wrzenia 2006 r. o zmianie Konstytucji RP (Dz. U. nr 200, poz. 1471).
Uchwa³a Sêdziów Zgromadzenia Ogólnego Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 3 padziernika 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybuna³u Konstytucyjnego (M. P. nr 72, poz. 720
z pón. zm.).
Ustawa z dnia 18 padziernika 2006 r. o likwidacji niepodjêtych depozytów (Dz. U. nr 208,
poz. 1573).
Uchwa³a Senatu Rzeczpospolitej Polski z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M.P. 2007, nr 86, poz. 926).
Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 67, poz. 411).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów i niektórych innych
ustaw (Dz. U. nr 42, poz. 337).
Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. nr 144,
poz. 1178).
Dokumenty źródłowe
Federalna ustawa konstytucyjna Republiki Austrii z 1 padziernika 1920 r., Warszawa 2004.
Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r., Poznañ 1997.
Konstytucja Republiki Francuskiej z 4 padziernika 1958 r., Warszawa 2005.
Konstytucja Grecji z 9 lipca 1975 r., Warszawa 2005.
Konstytucji Republiki Portugalskiej z 2 kwietnia 1976 r., Warszawa 2000.
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Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 r., Warszawa 1993.
Konstytucja Bu³garii z 12 lipca 1991 r., Warszawa 1993.
Konstytucja Rumunii z 21 listopada 1991 r., Warszawa 1996.
Konstytucja Republiki S³owenii z 23 grudnia 1991 r., Warszawa 1994.
Konstytucji Republiki S³owackiej z 1 wrzenia 1992 r., Warszawa 2003.
Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 r., Warszawa 2000.
Konstytucja Mo³dawii z 29 lipca 1994 r.
Konstytucja Ukrainy z 28 czerwca 1996 r., Warszawa 1999.
Konstytucja Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., Warszawa 2000.
Wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Rodzaj orzeczenia
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Orzeczenie
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Orzeczenie
Uchwa³a
Orzeczenie
Postanowienie
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Uchwa³a
Uchwa³a
Orzeczenie
Orzeczenie
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Data wydania
28 maja 1986
6 czerwca 1986
20 padziernika 1986
5 listopada 1986
14 lipca 1986
3 grudnia 1986
22 kwietnia 1987
13 padziernika 1987
28 padziernika 1987
20 stycznia 1988
9 marca 1988
7 wrzenia 1988
20 wrzenia 1988
19 padziernika 1988
26 padziernika 1988
31 grudnia 1988
18 stycznia 1989
22 lutego 1989
2 marca 1989
14 marca 1989
15 marca 1989
5 kwietnia 1989
7 czerwca 1989
12 kwietnia 1989
4 padziernika 1989
14 marca 1990
19 czerwca 1990
18 wrzenia 1990
11 grudnia 1990
24 stycznia 1991
12 lutego 1991
6 marca 1992
28 maja 1991
2 padziernika 1991
25 listopada 1991
17 grudnia 1991
7 stycznia 1992

Sygn. akt
U 1/86
U 3/86
P 2/86
U 5/86
K 1/86
U 4/86
K1/87
P 4/87
P 5/87
Uw 6/87
U 7/87
Uw 3/88
Uw 6/88
Uw 4/88
U 7/88
Uw 5/88
S 1/89
U 19/88
U 20/88
S 3/89
Uw 9/88
S 5/89
U 15/88
Uw 9/88
K 3/88
S 1/90
K 2/90
W 4/90
K 9/90
S 5/91
K 6/90
K 7/92
K 1/91
W 6/92
W 1/91
U 2/91
K 8/91

Publikacja
OTK1986-1995/t1/1986/2
OTK1986-1995/t1/1986/4
TK1986-1995/t1/1986/6
OTK1986-1995/t1/1986/1
OTK1986-1995/t1/1986/3
OTK1986-1995/t1/1986/7
OTK1986-1995/t1/1987/3
OTK1986-1995/t1/1987/6
OTK1986-1995/t1/1987/7
OTK1986-1995/t1/1988/10
OTK1986-1995/t1/1988/1
OTK1986-1995/t1/1988/2
OTK1986-1995/t1/1988/3
OTK1986-1995/t1/1988/5
OTK1986-1995/t1/1988/17
OTK1986-1995/t1/1988/21
OTK1986-1995/t2/1989/26
OTK1986-1995/t2/1989/11
OTK1986-1995/t2/1989/18
OTK1986-1995/t2/1989/28
OTK1986-1995/t2/1989/13
OTK1986-1995/t2/1989/30
OTK1986-1995/t2/1989/10
OTK1986-1995/t2/1989/9
OTK1986-1995/t2/1989/2
OTK1986-1995/t2/1990/31
OTK1986-1995/t2/1990/3
OTK1986-1995/t3/1991/17
OTK1986-1995/t2/1990/6
OTK1986-1995/t3/1991/33
OTK1986-1995/t3/1991/1
OTK1986-1995/t4/1993/cz1/7
OTK1986-1995/t3/1991/4
OTK1986-1995/t4/1993/cz2/50
OTK1986-1995/t3/1991/19
OTK1986-1995/t3/1991/10
OTK1986-1995/t3/1992/cz1/5

Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Postanowienie
Orzeczenie
Orzeczenie
Uchwa³a
Orzeczenie
Uchwa³a
Uchwa³a
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Uchwa³a
Uchwa³a
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Orzeczenie
Wyrok
Postanowienie
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Postanowienie
Wyrok
Postanowienie
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Postanowienie
Wyrok
Wyrok
Postanowienie
Postanowienie
Wyrok
Wyrok
Postanowienie

29 stycznia 1992
11 marca 1992
23 marca 1992
11 maja 1992
19 czerwca 1992
2 lutego 1993
2 marca 1993
19 padziernika 1993
14 grudnia 1993
15 grudnia 1993
18 stycznia 1994
29 marca 1994
30 listopada 1994
10 stycznia 1995
11 stycznia 1995
14 czerwca 1995
17 padziernika 1995
28 grudnia 1995
9 stycznia 1996
26 marca 1996
16 kwietnia 1996
23 padziernika 1996
13 listopada 1996
3 grudnia 1996
16 grudnia 1996
21 stycznia 1997
18 lutego 1997
8 kwietnia 1997
29 wrzenia 1997
5 listopada 1997
5 grudnia 1997
16 grudnia 1997
22 grudnia 1997
5 stycznia 1998
20 stycznia 1988
12 maja 1998
15 wrzenia 1998
15 wrzenia 1998
1 grudnia 1998
5 stycznia 1999
24 stycznia 1999
27 stycznia 1999
25 lutego 1999
10 marca 1999
20 kwietnia 1999
21 grudnia 1999
21 grudnia 1999
21 grudnia 1999

K 15/91
K 12/92
K 6/91
K 9/91
U 6/92
P 4/92
K 9/92
K 14/92
K 8/93
S 2/93
K 9/93
K 13/93
W 10/94
K 16/93
W 11/94
W 19/94
K 10/95
K 28/95
K 18/95
W 12/95
W 15/95
K 1/96
K 17/96
K 25/95
U 1/96
K 18/96
K 16/96
K 14/96
K 15/97
K 22/97
Ts 1/97
K 8/97
K 2/97
P 2/97
U 1/87
U 17/97
U 13/97
K 10/98
K 21/98
K 27/98
Ts 124/98
K 1/98
K 23/98
Ts 102/98
S1/99
K 22/99
U 20/97
K 29/98

OTK1986-1995/t3/1992/cz1/8
OTK1986-1995/t3/1992/cz2/24
OTK1986-1995/t3/1992/cz1/3
OTK1986-1995/t3/1992/cz1/6
OTK1986-1995/t3/1992/cz1/13
OTK1986-1995/t4/1993/cz1/3
OTK1986-1995/t4/1993/cz1/6
OTK1986-1995/t4/1993/cz2/35
OTK1986-1995/t4/1993/cz2/43
OTK1986-1995/t4/1993/cz2/52
OTK1986-1995/t5/1994/cz1/3
OTK1986-1995/t5/1994/cz1/6
OTK1986-1995/t5/1994/cz2/48
OTK1986-1995/t6/1995/cz1/1
OTK1986-1995/t6/1995/cz1/17
OTK1986-1995/t6/1995/cz1/23
OTK1986-1995/t6/1995/cz2/30
OTK1986-1995/t6/1995/cz2/40
OTK 1996/cz1/1-40
Z.U. 1996/2/16
Z.U. 1996/2/13
Z.U. 1996/5/38
OTK 1996/t2/195-217
OTK 1996/t2/363-387
Z.U. 1996/6/55
Z.U. 1997/1/2
Z.U. 1997/1/5
Z.U. 1997/2/16
Z.U. 1997/3-4/37
Z.U. 1997/3-4/41
Z.U. 1998/2/17
Z.U. 1997/5-6/70
Z.U. 1997/5-6/7
Z.U. 1998/1/1
Z.U. 1988/9
Z.U. 1998/3/34
Z.U. 1998/5/66
Z.U. 1998/5/64
Z.U. 1998/7/116
Z.U. 1999/1/1
Z.U. 1999/1/7
Z.U. 1999/1/3
Z.U. 1999/2/25
Z.U. 1999/6/126
Z.U. 1999/4/79
Z.U. 1999/7/166
Z.U. 1998/7/119
Z.U. 1999/7/172
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Wyrok
Wyrok
Postanowienie
Postanowienie
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Postanowienie
Postanowienie
Wyrok
Postanowienie
Wyrok
Wyrok
Postanowienie
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
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4 stycznia 2000
14 marca 2000
21 marca 2000
8 czerwca 2000
7 listopada 2000
4 grudnia 2000
12 grudnia 2000
12 stycznia 2001
27 lutego 2001
6 czerwca 2001
6 czerwca 2001
29 czerwca 2001
28 listopada 2001
4 grudnia 2001
16 grudnia 2001
23 stycznia 2002
19 lutego 2002
18 listopada 2002
25 listopada 2002
19 grudnia 2002
6 stycznia 2003
28 stycznia 2003
12 marca 2003
25 marca 2003
29 padziernika 2003
3 grudnia 2003
18 grudnia 2003
7 stycznia 2004
18 lutego 2004
18 maja 2004,
29 czerwca 2004
6 wrzenia 2004
6 padziernika 2004
11 padziernika 2004
30 listopada 2004
6 grudnia 2004
15 grudnia 2004
10 stycznia 2005
12 stycznia 2005
29 czerwca 2005
8 wrzenia 2005
18 padziernika 2005
20 grudnia 2005
21 grudnia 2005
16 stycznia 2006
18 stycznia 2006
8 listopada 2006
21 listopada 2006
9 stycznia 2007
9 stycznia 2007

K 18/99
P 5/98
K 4/99
Ts 182/99
K 16/00
K 9/00
SK 9/00
P 11/98
K 47/01
Ts 7/01
SK 4/98
K 23/00
SK 5/01
SK 18/00
SK 16/00
Ts 105/00
U 3/01
K 37/01
K 37/02
K 33/02
K 24/01
K 2/02
S 1/03
U 10/01
K 53/02
K 5/02
SK 20/01
K 14/03
P 21/02
SK 38/03
P 20/02
SK 10/04
P 22/03
SK 42/03
SK 31/04
SK 29/04
K 2/04
SK 31/03
P 15/02
S 1/05
P 17/04
SK 48/03
SK 68/03
SK 10/05
SK 30/05
S 1/06
K 30/06
SK 61/05
P 5/05
SK 21/06

Z.U. 2000/1/1
Z.U. 1998/5/6
Z.U. 2000/2/65
Z.U. 2000/4/126
Z.U. 2000/7/25
Z.U. 2000/8/294
Z.U. 2000/8/297
Z.U. 2000/1/3
Z.U. 2002/1A/6
Z.U. 2001/5/14
Z.U. 1999/2/24
Z.U. 2001/5/124
Z.U. 2001/8/266
Z.U. 2001/8/256
Z.U. 2001/8/257
Z.U. 2002/1B/60
Z.U. 2002/1A/3
Z.U. 2002/6A/82
Z.U. 2003/9A/96
Z.U. 2002/7A/97
Z.U. 2003/1A/1
Z.U. 2003/1A/4
Z.U. 2003/3A/24
Z.U. 2003/3A/23
Z.U. 2003/8A/83
Z.U. 2003/9A/98
Z.U. 2003/9A/105
Z.U. 2004/1A/1
Z.U. 2004/2A/9
Z.U. 2004/5A/45
Z.U. 2004/6A/61
Z.U. 2004/8A/80
Z.U. 2004/9A/90
Z.U. 2004/9A/99
Z.U. 2004/10A/110
Z.U. 2004/11A/114
Z.U. 2004/11A/117
Z.U. 2004/7A/78
Z.U. 2005/1A/4
Z.U. 2005/6A/77
Z.U. 2005/8A/90
Z.U. 2005/9A/101
Z.U. 2005/11A/138
Z.U. 2005/11A/139
Z.U. 2006/1A/2
Z.U. 2006/1A/11
Z.U. 2006/10A/149
Z.U. 2006/10A/162
Z.U. 2007/1A/1
Z.U. 2007/1A/4

Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
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Wyrok
Wyrok
Wyrok
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Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok

26 marca 2007
27 listopada 2007
10 grudnia 2007
20 grudnia 2007
5 lutego 2008
21 lipca 2008
3 czerwca 2008
21 padziernika 2008
17 grudnia 2007
31 marca 2009
21 kwietnia 2009
23 czerwca 2009
8 grudnia 2009
16 lipca 2009
14 padziernika 2009
4 listopada 2009
5 listopada 2009
1 czerwca 2010
14 lipca 2010
4 listopada 2010
15 listopada 2010
1 grudnia 2010
7 grudnia 2010
20 kwietnia 2011
17 maja 2012
14 czerwca 2011
15 listopada 2011
30 listopada 2011
30 listopada 2011
24 stycznia 2012
14 luty 2012
11 lipca 2012
2 padziernika 2012
23 padziernika 2012
19 lutego 2013
6 marca 2013
26 marca 2013
25 czerwca 2013
17 lipca 2013
24 lipca 2013
24 wrzenia 2013
22 padziernika 2013
8 kwietnia 2014
20 maja 2014
5 czerwca 2014
1 lipca 2014
10 lipca 2014
30 wrzenia 2014
25 listopada 2014
16 grudnia 2014

K 29/06
SK 39/06
P 43/07
P 39/06
K 34/06
P 49/06
P 4/06
P 2/08
P 16/08
K 28/08
K 6/08
K 54/07
K 7/08
Kp 4/08
Kp 4/09
Kp 1/08
S 6/09
S 1/10
Kp 9/09
K 19/06
S 4/10
K 41/07
P 11/09
Kp 7/09
K 10/11
Kp 1/11
P 29/09
K 2/11
K 21/10
K 9/09
S 1/12
K 8/10
U 1/12
SK 11/12
P 14/11
Kp 1/12
K 12/11
K 30/12
SK 9/10
Kp 1/13
K 35/12
SK 14/13
SK 22/11
K 17/13
K 35/11
SK 6/12
P 19/13
SK 22/13
K 54/13
U 2/14

Z.U. 2007/3A/30
Z.U. 2007/10A/127
Z.U. 2007/11A/155
Z.U. 2007/11A/161
Z.U. 2008/1A/2
Z.U. 2008/1A/5
Z.U. 2008/5A/76
Z.U. 2008/8A/139
Z.U. 2008/10A/181
Z.U. 2009/3A/28
Z.U. 2009/4A/52
Z.U. 2009/6A/86
Z.U. 2009/11A/166
Z.U. 2009/7A/112
Z.U. 2009/9A/134
Z.U. 2009/10A/145
Z.U. 2009/10A/153
Z.U. 2010/5A/54
Z.U. 2010/6A/59
Z.U. 2010/9A/96
Z.U. 2010/8A/88
Z.U. 2010/10A/127
Z.U. 2010/10A/128
Z.U. 2011/3A/26
Z.U. 2012/5A/51
Z.U. 2011/5A/41
Z.U. 2010/9A/104
Z.U. 2011/9A/108
Z.U. 2011/9A/107
Z.U. 2012/1A/13
Z.U. 2012/2A/14
Z.U. 2012/7A/78
Z.U. 2012/9A/103
Z.U. 2012/9A/107
Z.U. 2013/2A/17
Z.U. 2013/3A/25
Z.U. 2013/4A/37
Z.U. 2013/5A/61
Z.U. 2013/6A/79
Z.U. 2013/6A/83
Z.U. 2013/7A/94
Z.U. 2013/7A/100
Z.U. 2014/4A/37
Z.U. 2014/5A/53
Z.U. 2014/6A/61
Z.U. 2014/7A/68
Z.U. 2014/7A/71
Z.U. 2014/8A/96
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Wybrane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Rodzaj orzeczenia
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Uchwa³a
Uchwa³a
Uchwa³a
Uchwa³a
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok

Data wydania
8 czerwca 1992
28 marca 1995
26 stycznia 1995
19 czerwca 1996
24 czerwca 1996
20 padziernika 1997
22 czerwca 1998
24 padziernika 2000
18 stycznia 2001
17 czerwca 2002
25 czerwca 2003
16 stycznia 2006
22 lutego 2006
28 grudnia 2007

Sygnatura akt
III SA 241/92
II SA 280/95
IV SA 1713/93
FPK 2/96
FPK 6/96
OPS 4/97
FSK 26/97
V SA 613/00
I SA/£d 2183/98
SA/Wr 1638/02
II SA 564/03
I OPS 4/05
I FSK 1074/05
I OSK 387/07

Publikacja
ONSA 1993/1/19
ONSA 1996/2/76
ONSA 1996/1/26
ONSA 1996/3/104
ONSA 1996/3/106
ONSA 1998/1/4
ONSA 1998/4/117
OSP 2001/5/82.4
niepublikowany
niepublikowany
niepublikowany
ONSAiWSA 2006/2/39
ONSAiWSA 2006/5/136
niepublikowany

Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego

Rodzaj orzeczenia
Wyrok
Uchwa³a
Uchwa³a
Uchwa³a
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Uchwa³a
Wyrok
Wyrok
Postanowienie
Postanowienie
Uchwa³a
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
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Data wydania
27 czerwca 1957
2 marca 1993
26 maja 1995
12 padziernika 1995
14 maja 1996
7 kwietnia 1998
17 wrzenia 1999
10 listopada 1999
17 stycznia 2001
9 marca 2000
29 marca 2000
7 grudnia 2000
25 maja 2001
4 lipca 2001
7 sierpnia 2001
11 lipca 2001
5 wrzenia 2001
8 stycznia 2002
16 kwietnia 2002
12 czerwca 2002
27 wrzenia 2002
18 kwietnia 2002
26 kwietnia 2002
22 padziernika 2002
27 listopada 2002

Sygnatura akt
3 CR 702/56
II PZP 3/93
I PZP 13/95
III AZP 20/95
III ARN 93/95
I PKN 90/98
I CKN 358/99
I CKN 204/98
III CZP 49/00
III RN 96/98
III RN 96/98
III ZP 27/00
WA 15/01
III ZP 12/01
I PKN 730/00
III RN 96/98
II UKN 542/00
I CKN 581/99
V CKN 960/00
II UKN 281/01
II UKN 581/01
CKN 1226/00
CKN 794/00
CKN 1125
I CKN 1215/00

Publikacja
OSNCK 1958/3/79
OSP 1994/2/35
OSNP 1995/23/286
OSNAPiUS 1996/10/134
OSNAPiUS 1996/23/352
OSNP 2000/1/6
niepublikowany
OSNC 2000/5/94
OSNCP 2001/4/53
OSNP 2000/13/500
OSNAPiUS 2000/13/500
OSNAPiUS 2001/10/331
OSNKW 2001/9-10/81
OSNAPiUS 2002/2/34
OSNP 2002/6/141
OSNP 2000/13/500
OSNAPiUS UKN 542/00
OSNC 2002/10/128
OSNC 2003/5/63
OSNAPiUS 2002/23/58
OSNAP 2002/23/581
OSNC 2001/6/90
niepublikowany
niepublikowany
OSP 2004/1/3

Postanowienie
Wyrok
Postanowienie
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Postanowienie
Uchwa³a
Wyrok
Postanowienie
Postanowienie
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok
Postanowienie
Wyrok
Postanowienie
Wyrok
Uchwa³a
Wyrok
Wyrok
Uchwa³a
Uchwa³a
Uchwa³a

21 marca 2003
27 marca 2003
6 maja 2003
7 maja 2003
21 maja 2003
18 czerwca 2003
1 lipca 2003
3 lipca 2003
9 lipca 2003
16 lipca 2003
21 sierpnia 2003
9 padziernika 2003
29 padziernika 2003
4 listopada 2003
23 marca 2004
20 maja 2004
13 lipca 2005
29 czerwca 2005
13 grudnia 2005
20 kwietnia 2006
26 kwietnia 2006
23 stycznia 2007
5 czerwca 2007
17 grudnia 2009
21 stycznia 2011
13 grudnia 2011

III CO 10/03
III CZP 87/02
CO 7/03
IV CKN 7/03
IV CKN 178/01
II CKN 238/01
V CO 20/03
III CZP 45/03
IV CKN 357/01
V CO 20/03
III CO 9/03
I CKN 150/02
III CK 43/02
II UK 154/03
V CK 376/03
II PZP 7/04
I CO 6/05
I UK 300/04
III KK 318/05
IV CSK 28/06
III CZP 125/05
III PK 96/06
I PK 6/07
III PZP 2/2009
III CZP 116/10
III CZP 48/11

niepublikowane
niepublikowany
OSNC 2004/1/14
niepublikowany
OSNC 2004/7-8/123
niepublikowany
niepublikowane
OSNC 2004/9/136
niepublikowany
niepublikowane
OSNC 2004/4/68
ONSC 2004/7-8/132
OSP 2005/4/54
ONSP 2004/16/290
niepublikowany
ONSP 2004/19/327
niepublikowane
OSN 2006/5-6/94
OSNKW 2006/4/37
ONSC 2007/2/31
niepublikowana
OSNP 2008/5-6/61
ONSP 2008/15-16/213
OSP 2010/10/103
niepublikowana
OSNC 2012/5/57
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Summary

Functions of The Constitutional Tribunal Realised
in Their Jurisdiction
The doctorate consists of 8 chapters, introduction and conclusion. Each
chapter is divided on paragraphs. The paragraphs are titled with designations of kinds of Tribunals verdicts. Those verdicts accomplish functions of the court. The dissertation is ended with ample bibliography.
The Main affirmation of researches:
The Constitutional Court realizes 6 functions in his jurisdictions:
1) function of law system protection,
2) function of human rights protection,
3) function of consolidation,
4) function of signalisation,
5) function of interpretation,
6) function of creation.
Designations of functions are titles of chapters with exceptions of first
(Basic Issues) and second (Genesis of Constitutional Review and Forming
of Tribunals Functions) chapter.
The basic assumptions of doctorate:
1. One result of a verdict can realize more than one function.
2. Some consequences of a verdict, witch realize a function, can be an
encumbrance in accomplishment of another function.
3. Tribunals judicature consolidates values witch are important in
democratic state.
4. The function of interpretation isnt as important as it is thought in
doctrine and doesnt have considerable influence on the rest of courts
judgments and verdicts.
5. The Constitutional Court creates (establish) norms (law) in part of
their verdicts.
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Introduction
The introduction concludes: explanations why such doctorate is needed, main affirmation of researches and basic assumptions of doctorate.
Chapter I: Basic Issues
In this part of desideration basic vocabulary is explained. There can
be find definitions of following words (idioms): function of law, function of
The Constitutional Courts jurisdictions, jurisdiction. Furthermore, the
definitions of each kinds of functions are placed in this chapter.
Chapter II: Genesis of Constitutional Review and Forming
of Tribunals Functions
This chapter contains description of process witch leaded to formation
the polish Constitutional Court and its functions. There are also shown
functions that were realised from 1986 to 1997 by The Tribunal.
Chapter III: Function of Law System Protection
The Tribunal creates this function by protection law system, especially by safeguarding constitution, international agreements and statues.
Its verdicts are able to annul an law act witch disturbs stability and coherency of the system.
Chapter IV: Function of Human Rights Protection
This chapter shows how Tribunals judgments protects human rights.
Firstly statutes, witch disturbs freedoms and rights of persons and citizens,
are abrogated. After that courts mustnt apply valid regulations. Secondly,
those verdicts allow to re-open proceedings to change or annul decisions
and other settlements witch were based on an unconstitutional act of law.
Chapter V: Function of Consolidation
This part of desideration contains description of the Tribunals judgments witch considerate order of law. Verdicts, witch affirm the conformity of statues with constitution, petrify this correct act of law. After such
a jurisdiction the statute can be annul or changed only by a legislator and
courts cant refuse to apply it. According to this the whole system of law is
stabilized.
Chapter VI: Function of Signalisation
This chapter describes a few Tribunals decisions and judgments witch
inform another organs of public authority e.g. Parliament, Council of Mi348

nisters about non-conformities, blanks and other dysfunctions in a system of law. Activity of Tribunal in this area shows pathologies to the subjects witch are able to remove them from the system. In few stations organs are obligated to take some efforts to correct their mistakes but mostly
tribunals in formations are not binding.
Chapter VII: Function of Interpretation
The Tribunal must interpret an statute and the constitution before
pronouncing their judgment. During this process The Court discovers the
real meanings of law texts. The rest of the Polish courts uses Tribunals
interpretations during solving their cases. Courts dont create their own
sense of statute but supports their decisions by the Constitutional Courts
judgments.
Chapter VIII: Function of Creation
The eight chapter shows the influence of Tribunals verdicts on the
system of law. This influence express the changes in the law witch are
caused by jurisdictions. Verdicts of the Constitutional Tribunal on the
non-conformity directly lead to the derogation of valid statute. This is the
main law-making effect of the Constitutional Court activity. In a few their
decisions the Tribunal has created new norms that had never existed before. Examples of such a jurisdiction where given in this chapter.
Conclusion
In this part of doctorate author recapitulates their researches and
shows their conclusions.
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