
 

 

 

Warszawa, 25 maja 2015 r. 

 

Opinia prawna  

w sprawie wpływu na działalno ść Sejmu, a w szczególno ści na obowi ązki 

wynikaj ące z udziału Sejmu w post ępowaniu przed Trybunałem 

Konstytucyjnym, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, gdyby została ona 

uchwalona w brzmieniu przedło żenia sprawozdania Komisji Sprawiedliwo ści  

i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej z dnia 12 maja 2015 r. 

o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie usta wy o Trybunale 

Konstytucyjnym (druk nr 1590) wraz ze zgłoszonymi p oprawkami 

 

 

I. Przedmiot opinii 

 

Zgodnie z formułą zlecenia z 18 maja 2015 r. przedmiotem opinii ma być 

projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu przedłożenia sprawozdania 

Komisji Sprawiedliwości  i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej z dnia 12 

maja 2015 r. o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym (druk nr 1590) wraz ze zgłoszonymi poprawkami. 

Zważywszy stopień zaawansowania procesu legislacyjnego, przedstawione 

niżej uwagi będą się odnosić do projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk 

nr 1590) w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druk nr 3397), co odpowiada intencji 

zleceniodawcy. 

 

II. Uwagi wprowadzaj ące 

 

 Z uwagi na krótki termin przewidziany na realizację zlecenia, opinia dotycząca 

regulacji proponowanych we wspomnianym projekcie ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym  koncentruje się na kwestiach o najbardziej doniosłym znaczeniu dla 

funkcjonowania Sejmu i jego organów (w szczególności Komisji Ustawodawczej) 

oraz posłów, ujętych poniżej w porządku zasadniczo odpowiadającym systematyce 

przedłożenia legislacyjnego. 
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III. Tryb wyboru s ędziów Trybunału Konstytucyjnego 

 

 Jakkolwiek ujęta w projekcie ustawy procedura zgłaszania kandydatów na 

sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz wyboru sędziego Trybunału 

Konstytucyjnego w dużej mierze pozostaje taka sama, jak obecnie, istotne zmiany 

dotyczą terminów zgłaszania kandydatów na sędziego Trybunału (zgodnie z art. 19 

ust. 2 wniosek w tej sprawie należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed dniem 

upływu kadencji, zaś jak wskazuje art. 136 w okresie przejściowym − 30 dni od dnia 

wejścia w życie ustawy). Nasuwa to konieczność dokonania modyfikacji regulaminu 

Sejmu w zakresie w jakim zawarte w nim postanowienia (art. 30 ust. 3 pkt 1 

regulaminu Sejmu) miałyby kolidować z nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. 

 

IV. Wyjątek od zasady dyskontynuacji prac Sejmu 

 

 W projekcie ustawy (art. 69-71) zawarto nowe rozwiązanie, zakładające, że 

wnioski w sprawie kontroli hierarchicznej zgodności norm złożone do Trybunału 

przez grupy posłów lub senatorów będą mogły podlegać, mimo zakończenia kadencji 

Sejmu i Senatu, dalszemu rozpatrzeniu, a nie – jak to ma miejsce w obecnej praktyce 

orzeczniczej – rygorowi dyskontynuacji (co w efekcie prowadzi do umorzenia 

postępowania przed TK). Proponuje się, aby postępowanie w tych sprawach przed 

Trybunałem, po zakończeniu kadencji izb parlamentarnych, ulegało z mocy prawa 

zawieszeniu na okres 6 miesięcy i aby mogło być w tym czasie podjęte, gdy grupa 

posłów lub senatorów kolejnej kadencji poprze wniosek. Zgodnie z przedłożeniem, 

Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu otrzymują informację o sprawach, co do 

których Trybunał postanowił o zawieszeniu postępowania. Informacja ta nie jest 

przekazywana grupom posłów (senatorów), będącym pierwotnymi wnioskodawcami, 

bowiem posłowie (nawet identyczni co do tożsamości) nowej kadencji nie będą 

tworzyli już tego samego podmiotu (tej samej grupy posłów), lecz ewentualnie taki 

sam.  

 Konieczne jest stworzenie regulacji prawnych (w regulaminie Sejmu lub 

ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora), które określałyby tryb 

postępowania Marszałka Sejmu z informacją o sprawach, których rozpoznanie 
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zostało wstrzymane, oraz zapewniały nowotworzonym grupom posłów skuteczne (w 

tym terminowe) „przechwycenie” tych spraw.     

 Skądinąd projekt ustawy nie uwzględnia obowiązku Prezesa TK 

zawiadomienia uczestników postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania 

(po uzyskaniu przez wniosek stosownego poparcia posłów nowej kadencji), co może 

mieć niekorzystny wpływ na tempo oraz kolejność prac nad stanowiskami Sejmu 

w postępowaniu przed TK. 

 

V. Zwrot kosztów post ępowania przez Sejm 

 

 Projekt ustawy przewiduje, podobnie jak czyni to obecna ustawa o Trybunale 

Konstytucyjnym, że w przypadku uwzględnienia skargi na rzecz skarżącego 

orzekany jest zwrot kosztów postępowania. Gdy Trybunał stwierdzi 

niekonstytucyjność ustawy, koszty te poniesie Sejm. W świetle art. 72 ust. 2 

obciążanie nimi Sejmu będzie możliwe mocą uznaniowej decyzji Trybunału także w 

tych wypadkach (co stanowiłoby novum w stosunku do aktualnych regulacji), gdy 

postępowanie w sprawie skargi zostało umorzone lub skardze odmówiono dalszego 

biegu. Należy pamiętać, że na postanowienie TK o umorzeniu postępowania albo 

o odmowie nadania skardze dalszego biegu, poza wadami pisma wszczynającego 

postepowanie, wpływ może mieć także tempo rozpoznawania spraw przez sam 

Trybunał Konstytucyjny, zwłaszcza gdy nie zdecyduje on o łącznym rozpoznaniu 

skarg, w których jednakowo określono przedmiot kontroli.     

Na podstawie art. 72 ust. 4 Trybunał uzyska prawo do określenia innej, niż 

wynikająca z przepisów w sprawie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych 

oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej 

udzielanej z urzędu, wysokości kosztów reprezentowania skarżącego przez 

adwokata lub radcę prawnego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

Zaznaczyć należy aspekt finansowy tego typu regulacji, które – w zależności od 

przyszłej praktyki ich stosowania – mogą niekorzystnie oddziaływać na zdolność 

planowania wydatków Sejmu w kolejnych latach budżetowych. Wyposażenie 

Trybunału w taki rodzaj kompetencji może być nadto narażone na zarzut 

niekonstytucyjności. Niewskazanie w ustawie dolnego oraz górnego pułapu 

podlegających zwrotowi kosztów reprezentowania skarżącego godziłoby w 

konstytucyjny wymóg precyzyjnego regulowania statusu jednostek przez 
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prawodawcę, zwłaszcza w odniesieniu do warunków determinujących realizację ich 

konstytucyjnych praw podmiotowych, do jakich zaliczyć trzeba wystąpienie ze skarga 

konstytucyjną.    

 

VI. Wstępna kontrola pyta ń prawnych i skarg konstytucyjnych 

 

Przepisy art. 76 tworzą podstawę do kontroli przez Prezesa Trybunału formalnej 

poprawności i kompletności kierowanych do Trybunału pytań prawnych sądów oraz 

wniosków podmiotów, o których mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 Konstytucji, 

z możliwością żądania ich uzupełnienia w określonym terminie. Determinuje to 

nadanie takiej sprawie dalszego biegu w Trybunale. Projekt ustawy nie przesądza,  

(zgodnie z art. 79 wewnętrzny tok postepowania z wnioskami, pytaniami prawnymi 

i skargami określać ma regulamin Trybunału), jakie są następstwa nieusunięcia 

braków pytań prawnych oraz wspomnianych wyżej wniosków, usunięcia ich 

z uchybieniem ustawowego terminu 7 dni, ani stwierdzenia w tych pytaniach 

prawnych oraz wnioskach przez Prezesa TK nieusuwalnych braków. 

 W dotychczasowej praktyce istotny problem w przygotowywaniu stanowisk 

Sejmu w postępowaniu przed TK stanowi konieczność prowadzenia rozległych analiz 

formalnoprawnych, bowiem uczestnicy postępowania wzywani są do składania 

wyjaśnień w sprawach, o których dopuszczalności merytorycznego rozpoznania nie 

wypowiedział się uprzednio Trybunał Konstytucyjny. 

W konsekwencji ciężar oceny spełnienia przesłanek wniesienia skargi 

konstytucyjnej, pytania prawnego czy wniosku (podmiotu o ograniczonej zdolności 

wnioskowej) spada na Sejm. W sytuacji wynik tej oceny jest niejednoznaczny, Sejm 

poza uzasadnieniem wniosku o umorzenie postępowania z tzw. ostrożności 

procesowej dokonuje również analizy istoty problemu konstytucyjnego. Jak dowodzi 

praktyka, jest to szczególnie rozpowszechnione w przypadku pytań prawnych 

(według danych zawartych w Informacji o istotnych problemach wynikających z 

działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 r. najwięcej 

postanowień o umorzeniu postępowania wydano w wyniku rozpoznania spraw, które 

zostały zainicjowane pytaniami prawnymi, s. 94). Powoduje to włączenie Sejmu w 

procedurę weryfikacji wyczerpania przez sądy przesłanki funkcjonalnej odnoszącej 

się do pytań prawnych, co jest nie tylko dodatkowym obciążeniem dla służb 
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prawnych Kancelarii Sejmu, ale przede wszystkim nie ma systemowego 

uzasadnienia. 

Z perspektywy obowiązków Sejmu korzystniejsze wydawałoby się zatem 

objęcie pytań prawnych procedurą wstępnej kontroli, jakiej poddawane mają być 

skargi konstytucyjne oraz wnioski podmiotów o tzw. legitymacji ograniczonej (art. 191 

ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji). Także w jej zakresie przewidziane zostały przez 

projektodawcę modyfikacje obowiązującego stanu prawnego (art. 77). Proponuje się 

bowiem wprowadzenie zasady wstępnego rozpoznania skarg konstytucyjnych 

(i wniosków podmiotów o tzw. legitymacji ograniczonej, co jednak – wziąwszy pod 

uwagę statystyki, nie jest kluczowe) tylko jednokrotnie, przez Trybunał w składzie 

trzech sędziów. Według uzasadnienia projektu ustawy ma to zapewnić, z jednej 

strony, wszechstronność badania spełniania wymagań określonych w ustawie, 

z drugiej zaś, optymalną i wyważoną przez szersze gremium sędziowskie ocenę 

możliwości nadania dalszego biegu i merytorycznego rozpoznania przez Trybunał 

skargi (wniosku). Zakłada się, że wstępne rozpoznawanie spraw w zmodyfikowanym 

trybie stworzy także warunki dla skrócenia czasu postępowania w tych sprawach 

o kilka miesięcy. Trzeba wziąć pod uwagę, że konsekwencją ziszczenia się tych 

prognoz może być okresowe, odczuwalne spiętrzenie prac Sejmu, z uwagi na 

konieczność zajmowania stanowiska zarówno w sukcesywnie napływających 

sprawach, w których zastosowana była dotychczasowa procedura wstępnej kontroli, 

jak i w sprawach poddanych nowemu trybowi wstępnej kontroli realizowanej w TK, 

szybciej przekazywanych uczestnikom postępowania. Projekt ustawy nie zawiera w 

tym względzie przepisów przejściowych. 

 

VII. Termin przedstawiania stanowisk przez Sejm 

 

Termin przedstawienia stanowiska Sejmu w sprawie został określony w art. 82 

ust. 2 projektu ustawy (obecnie ad hoc wyznacza go Prezes TK) i jest krótki 

(2 miesiące). Zważywszy rytm pracy Komisji Ustawodawczej opiniującej stawiane 

wobec ustaw zarzuty niekonstytucyjności oraz wydajność pracy służb prawnych 

Kancelarii Sejmu (WPTK BAS), terminowość wykonywania obowiązków przez Sejm 

(przy założeniu utrzymania dotychczasowego poziomu merytorycznego 

przygotowywanych przez WPTK BAS projektów) może być zagrożona. 
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VIII. Rozstrzyganie spraw na posiedzeniach niejawny ch TK  

 

 W nowym stanie prawnym dopuszczalność rozpoznawania spraw przez 

Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniach niejawnych ma dotyczyć wszystkich 

postępowań, w których przedmiot kontroli stanowi ustawa, a nie – jak obecnie – tyko 

tych zainicjowanych skargami konstytucyjnymi (art. 93). Rozwiązanie to jest 

uzasadniane potrzebą racjonalizacji trybów rozpoznawania spraw przed Trybunałem 

ze względu na zróżnicowanie złożoności prawnokonstytucyjnej spraw oraz zakresu 

i sposobu argumentacji uczestników postępowania. Należy jednak podkreślić, że 

proponowane przesłanki rozpoznawania wniosku, pytania prawnego lub skargi na 

posiedzeniu niejawnym są sformułowane w taki sposób, że pozostawiają 

Trybunałowi całkowitą swobodę oceny i podejmowanego w tym względzie 

rozstrzygnięcia. Sejm nie ma nawet prawa wystąpienia do składu orzekającego z 

wnioskiem o rozpoznanie sprawy na rozprawie (art. 81 ust. 2). Tymczasem 

rozpatrywanie spraw na posiedzeniach niejawnych prowadzić będzie do wyłączenia 

bezpośredniego udziału posłów-przedstawicieli Sejmu z postępowania przed sądem 

konstytucyjnym. Wątpliwości budzi nie tylko sam fakt ograniczenia roli posłów w tzw. 

sprawach trybunalskich do udziału w opiniowaniu przez Komisję Ustawodawczą 

zarzutów zawartych w piśmie wszczynającym postępowanie przed Trybunałem 

Konstytucyjnym. Zastrzeżenia wiążą się również z tym, że rozpoznanie sprawy może 

mieć miejsce na posiedzeniu niejawnym także wówczas (co stanowi novum w 

stosunku do aktualnych regulacji), gdy stanowiska uczestników postępowania (w tym 

Sejmu) nie są zgodne, zaś uczestnicy postępowania nie będą informowani o terminie 

posiedzenia niejawnego, ergo nie będą wiedzieli do kiedy należy przesyłać TK 

stanowiska dodatkowe, także zawierające ewentualne polemiki, których prowadzenie 

obecnie możliwe jest na rozprawie. W istotny sposób ogranicza to możliwość 

prowadzenia sporu prawnego, jaki występuje zawsze wtedy, gdy Sejm podejmuje się 

obrony zakwestionowanych przepisów ustawowych.  

 

IX. Umorzenie post ępowania za wzgl ędu na brak istotnego zagadnienia 

prawnego  

 

 W nawiązaniu do ujętej w obecnej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym 

przesłanki umorzenia postępowania w postaci zbędności orzekania, w projekcie 
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przewidziano uwzględnienie jej nowej, kwalifikowanej postaci, tj. gdy w ocenie 

Trybunału w rozpoznawanej sprawie nie występuje istotne zagadnienie prawne 

wymagające rozstrzygnięcia sądu konstytucyjnego (art. 104 ust. 1 pkt 3).  

 Przyznanie Trybunałowi kompetencji do oceny wagi oraz znaczenia 

zagadnienia prawnego będącego przedmiotem kontroli i odmowy merytorycznego 

rozpoznania spraw oraz związana z nią uznaniowość rozstrzygnięcia w tym 

przedmiocie osłabi pozycję wszystkich podmiotów wyposażonych przez Konstytucję 

w prawo inicjowania postępowania przed Trybunałem, w tym grupy posłów i 

senatorów (w przypadku skargi konstytucyjnej proponowane rozwiązanie nasuwa 

wręcz wątpliwość co do zgodności z podmiotowym prawem do skargi konstytucyjnej). 

Z perspektywy Sejmu jako uczestnika postępowania przed sądem konstytucyjnym 

omawiana regulacja ma znaczenie również o tyle, że przewiduje umorzenie 

postępowania z uwagi na znikome znaczenie zagadnienia prawnego także dopiero 

na rozprawie, a więc gdy Sejm przedstawi już swoje stanowisko (zaopiniowane 

wcześniej przez Komisję Ustawodawczą) w sprawie będącej przedmiotem 

rozpoznania przez Trybunał. 

 

X. Podsumowanie 

 

Poddane analizie przedłożenie legislacyjne daje wyraz przekonaniu, że 

istnieje potrzeba zweryfikowania wielu rozwiązań obowiązującej obecnie ustawy z 

dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym i wypracowania nowych, 

regulujących spójnie, adekwatnie do obecnych i przyszłych wymagań, zagadnienia 

organizacji Trybunału i zasady postępowania w sprawach będących przedmiotem 

jego kognicji. Jednym z zasadniczych celów, którym – wedle projektodawcy – służyć 

ma nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, jest unormowanie procedury 

rozpoznawania spraw przez ten organ w sposób swoisty, odpowiadający istocie 

procesu kontroli konstytucyjności prawa, przy jedynie posiłkowym stosowaniu 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

 Konkludując przedstawione uwagi szczegółowe należy uznać, że 

przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o 

Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590) w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu 

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druk nr 

3397) znacząco modyfikuje postępowanie w sprawie hierarchicznej zgodności prawa 
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(w tym konstytucyjności ustaw). Czyni to w sposób, który determinuje obowiązki 

i kompetencje procesowe Sejmu, zmieniając je w stosunku do obecnego stanu 

prawnego w istotny sposób. Ogólnie, kierunek proponowanych zmian można ocenić 

jako osłabiający rolę Sejmu oraz posłów (jako przedstawicieli Sejmu oraz – 

pominąwszy kontrowersyjną w swej istocie zmianę wyłączającą wnioski grup posłów 

spod bezwzględnego oddziaływania zasady dyskontynuacji – jako wnioskodawców) 

w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.    
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