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Przewodniczący Robert Kropiwnicki: 

Witam państwa serdecznie. Chciałem dopytać panów mecenasów, skończyliśmy na art. 94, 

tak? Zaczynamy od 95, dobrze. 

Przystępujemy do prac, czy są uwagi do tytułu rozdziału 7? Jeżeli nie ma sprzeciwu, uznam, 

że przyjęli tytuł… Proszę panie mecenasie.  

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Uwaga nie tyle dotyczy samego tytułu tego rozdziału, co oznaczenia tego rozdziału. 

Proponujemy rozważenie przeniesienia treści tego rozdziału po rozdziale 10 i w związku z 

tym on na roboczo zostałby oznaczony 10a, dlatego że przepisy zawarte w rozdziałach 8, 9 i 

10 dotyczą także postępowań, co prawda postępowań o szczególnym charakterze, ale wydaje 

się, że kwestia orzeczeń Trybunału powinna, czy ta sekwencja przepisów dotyczących 

orzeczeń Trybunału powinna zamykać przepisy dotyczące kwestii trybowych w zakresie tego 

postępowania, które możemy nazwać postępowaniem zwykłym w zakresie wniosków, skarg, 

pytań prawnych, jak i postępowań szczególnych, a więc postępowań dotyczących partii 

politycznych, czy w dalszej kolejności w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego i 

stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu, ponieważ te postępowania także kończą się 

wydaniem orzeczenia. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. To bardziej techniczna uwaga, wydaje się, że jest dopuszczalna w jedną i w drugą 

stronę, bo to rzeczywiście orzeczenia mogą być i po postępowaniu, i postępowanie może 

przed orzeczeniami.  

Proszę pan prezes Biernat. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

Zastanawiam się, czy to zmieniać, bo proszę zwrócić uwagę na to, że te postępowania, o 

których jest mowa w następnych rozdziałach, mają charakter bardzo szczególny i – można 

powiedzieć – wyjątkowy w porównaniu z tym, o czym była mowa wcześniej i te różne 

kwestie, wiele kwestii, które jest poruszone w tym rozdziale, obecnym 7, czyli orzeczenia 

Trybunału, będą mieć zastosowanie właściwie tylko w odniesieniu do tego głównego 
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postępowania dotyczącego hierarchicznej zgodności norm prawnych, mówiące na przykład o 

możliwości umorzenia postępowania, częściowego orzekania itd. W moim przekonaniu, jest 

logiczne, że rozdział kończy tę główną dotyczącą działalności Trybunału, natomiast te 

pozostałe dotyczą szczegółów proceduralnych, których orzeczenia są formalnie mniej 

skomplikowane niż te w podstawowej działalności Trybunału. Proponowałbym, żeby to 

zostawić, bo to kończy taką główną część dotyczącą orzekania o hierarchicznej zgodności 

norm prawnych. 

Przewodniczący: 

Proszę panie mecenasie. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Absolutnie nie spierając się, nie traktujemy tej konstrukcji, która została przyjęta w projekcie, 

jako konstrukcji wadliwej, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest kwestia przyjęcia 

pewnej konwencji, że konstrukcja, która zakłada uporządkowanie przepisów następującej 

kolejności, a więc przepisy dotyczące postępowania, postępowania, postępowanie, a na 

koniec orzeczeń, jest taką konstrukcją bardziej czytelną niż postępowania, nawet jeżeli to jest 

postępowanie, które stanowi główną część działalności Trybunału, orzeczeń, a następnie 

postępowania, postępowania, postępowania. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że jest kwestia 

przyjęcia pewnej konwencji i absolutnie nie upieramy się, proszę traktować to tylko i 

wyłącznie jako charakter rekomendacji, takiego a nie innego usystematyzowania przepisu. 

Przewodniczący: 

Proponowałbym, żebyśmy tej sprawy nie rozstrzygali jeszcze w tym momencie, że jak 

będziemy już mieli całość zrobioną, to wtedy będzie nam też łatwiej zobaczyć to, jak 

przeczytamy to, czy rzeczywiście orzeczenia dać na końcu przed biurem, czy zostawić te 

postępowania szczególne, bo rozumiem, że intencja jest taka, żeby zrobić sprawy ogólne, a 

później zrobić sprawy szczególne, te postępowania, czy zakończyć wszystkie postępowania i 

później dać rozdział dotyczący orzeczeń. W związku z tym, że to jest raczej techniczne, 

proponuję, żebyśmy jednak przeszli do rozpatrzenia merytorycznego tego, jako rozdziału 7, 

póki co, z tym zawieszeniem, że możemy jeszcze do tego wrócić, jako do przeniesienia tego 

po obecnym rozdziale 10. 

Jest uwaga, żeby ten rozdział nazwać – orzeczenia Trybunału? Jeżeli nie ma, to przyjmujemy. 

Art. 95. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 95? Jeżeli nie ma, proponuję przyjęcie art. 95. 

Art. 96. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 96? Jeżeli nie ma, proponuję jego przyjęcie. 

Dziękuję. 

Art. 97. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 97? Nie widzę. Dziękuję. 
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Art. 98. . Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 98? Dziękuję, przyjęliśmy. 

Art. 99. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 99? Nie ma. Dziękuję. Przyjęliśmy art. 99. 

Art. 100. . Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 100? Proszę. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jest. W poprawce, którą zgłosiliśmy, proponujemy brzmienie: - odpowiednie i 

konsekwentnie… 

Przewodniczący: 

Ale to jest do 101, pani poseł. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Do art. 100. Ponieważ zgłosiliśmy wcześniej poprawkę, która nie przeszła, dotycząca art. 47, 

który mówi, że „Trybunał orzeka w pełnym składzie, orzeczenia, co do istoty sprawy 

zapadają, jeśli w rozpoznaniu sprawy udział wzięło co najmniej 9 sędziów, z których co 

najmniej 8 głosowało za orzeczeniem, i stosunek głosów podaje się do publicznej 

wiadomości, a w sprawach o charakterze proceduralnym, niekończących się orzeczeniem, co 

do istoty, Trybunał orzeka w składzie 3-osobowym”. My odwołując się do tego przepisu, 

podajemy brzmienie art. 100 ust. 1: - „Orzeczenie Trybunału zapada większością głosów z 

uwzględnieniem art. 47”. A to dlatego, że wyraźne jest brzmienie konstytucyjne, które nie 

dzieli Trybunału na jakieś składy i mówi o Trybunale w składzie 15 sędziów. Taką zmianę 

proponujemy. 

Przewodniczący: 

To było przy 47 i to było w powiązaniu, więc my to już głosowaliśmy tak naprawdę, czyli 

rozstrzygnęliśmy tę poprawkę. Jeżeli pani poseł zgłasza kolejną poprawkę, to należałoby ją 

sformułować i wtedy możemy… 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ale ona jest. 

Przewodniczący: 

Ona już jest przegłosowana przy art. 47 przez powiązanie, bo to łącznie głosowaliśmy. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

To dobrze. To jednak i tak w art. 100, wobec tego z uwzględnieniem, czyli nie wiem, czy 

teraz na piśmie, ale to z dołączeniem, z uwzględnieniem zasad i tutaj ten 47 jeszcze raz 

przeniosłabym do art. 100. 

Przewodniczący: 

Dobrze, czyli zgłasza to ponownie, przegłosujemy. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 
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Rozumiem, że tam państwo zapiszecie, czy ja mam dać na piśmie? 

Przewodniczący: 

Panie mecenasie proszę. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Ta kwestia już była rozstrzygana przy okazji rozpatrywania art. 47 i jako do takiej należy do 

niej w tej chwili podchodzić. Rozumiem, że pani poseł wyraziła sprzeciw, co do przyjęcia 

tego artykułu bez żadnych zastrzeżeń, więc w tej sytuacji należy poddać głosowaniu art. 100. 

Przewodniczący: 

Treść art. 100. Ok. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem art. 100 wedle wersji z druku 

1590?  

3 głosy. 

Kto jest przeciw? 

1 głos. 

Przyjęliśmy art. 100. Dziękuję bardzo. 

Art. 101. Tu mamy uwagę, to jest z Biura Legislacyjnego. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Proponujemy, aby w ust. 1 w pkt 4, na początku tego punktu skreślić wyraz „dokładne”. Z 

jednej strony wydaje się, że nie jest potrzebne takie dookreślenie, z drugiej, może to 

wprowadzać wątpliwości w zakresie pozostałych punktów, czy przykładowo w odniesieniu 

do pomiotu nie ma to być „dokładne”, a więc takie określenie podmiotu, które nie będzie 

budziło żadnych wątpliwości. 

Przewodniczący: 

Dobrze. Proponuję przyjęcie tej poprawki. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 101 wraz z 

tą poprawką? Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznaję, że przyjęliśmy. Dziękuję bardzo. 

Przyjęliśmy art. 101 z poprawką. 

Art. 102. Jest propozycja, żeby go skreślić. „Przedmiotem rozstrzygnięcia może być czynność 

prawodawcza lub treść aktu normatywnego albo jego część”. Panie mecenasie bardzo proszę. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Może wyjaśnię. Propozycja skreślenia tego artykułu argumentujemy przyjętym już, czy 

zaaprobowanym przez podkomisję brzmieniem ust. 3 w art. 51, który to ustęp brzmi 

następująco: „Przedmiotem zarzutu może być kompetencja do wydania aktu normatywnego 

lub tryb jego wydania”. Po drugie, „treść aktu normatywnego lub jego części” – wydaje się, 

że jeżeli ustawa przesądza, iż przedmiotem zarzutu mogą być właśnie te elementy, to 

oczywistym jest także, że może to być przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału. Dziękuję. 
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Przewodniczący: 

Wydaje się to logiczne. Proszę pan prezes Biernat. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

To tak jest, z tym tylko, że – tak, jak powiedział tutaj pan mecenas – tamten przepis dotyczył 

zarzutu, czyli tego, co jest na wejściu do Trybunału. Natomiast tutaj tej przepis miał na celu 

wyraźne stwierdzenie, że Trybunał odnosząc się do tych zarzutów może orzec albo o treści, 

albo o sposobie dojścia do aktu prawnego. 

Przewodniczący: 

Ale jak może być przedmiotem z oskarżenia, to i przedmiotem rozstrzygnięcia. 

Proszę pan prezes Rzepliński. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Dodaje i tego nie reguluje tamten przepis, bo mowa jest o tym, że przedmiotem 

rozstrzygnięcia może być czynność prawodawcza. 

Przewodniczący: 

A przedmiotem zaskarżenia może być też czynność prawodawcza? 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Może być, ale nie musi, a czynność prawodawczą Trybunał z urzędu ma prawo i obowiązek 

badać i zdarza się, że tak czyni, czyli, czy nie zostało na przykład przez jakąś czynność 

prawodawczą w Sejmie naruszony tryb postępowania legislacyjnego. Sam termin „czynność 

prawodawcza” jest starodawny, był używany na Sejmie krajowym w Galicji, właśnie dla 

określenia wszystkich… w prawie konstytucyjnym i w podręcznikach prawa konstytucyjnego 

i też przed wojną w podręcznikach prawa konstytucyjnego wydawanych we Lwowie i w 

Krakowie.  

Przewodniczący: 

Komarnicki o tym pisał.  

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Tak, Komarnicki między innymi. 

Przewodniczący: 

Proszę pan sędzia Tuleja. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Chciałem tylko zwrócić uwagę, że na tle obecnej regulacji są podnoszone zarzuty i od dawna 

już są tak formułowane, że ani konstytucja, ani ustawa o Trybunale nie określa treści 

orzeczenia. A nie da się stosować w tym zakresie odpowiednio Kpc. ze względu na 

odmienność materii. To od dawna było postulowane, myślę, że dlatego też ten przepis tu 
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został wprowadzony między innymi, takie postulaty, bo nie może być tak, że konstytucja 

orzeka o zgodności, nie definiuje treści orzeczenia Trybunału, tej sentencji wyrzeczenia, nie 

da się stosować Kpc., a ustawa na ten temat nic nie mówi. I stąd chyba sam fakt, że tak czy 

inaczej są sformułowane przepisy dotyczące zarzutów, nie przesądza o tym, że nie powinno 

być takiego przepisu.  

Przewodniczący: 

Panie mecenasie, przekonano pana? Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

W kontekście tych wyjaśnień, a szczególnie takiego przypadku, kiedy te elementy nie będą 

elementem zarzutu, tak, aby Trybunał z urzędu mógł badać, to rzeczywiście wydaje się, że z 

takich ostrożnościowych względów w kontekście też tych wątpliwości, o których mówił pan 

sędzia Tuleja, powinien ten przepis zostać.  

Przewodniczący: 

W związku z tym proponuję przyjęcie art. 102 i pozostawienie tego w tej wersji. Czy jest 

sprzeciw wobec przyjęcia art. 102? Nie ma. Dziękuję. 

W takim razie art. 103. Tu mamy poprawki. Panie mecenasie. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

To jest poprawka, która już wcześniej została przez państwa rozpatrzona i przyjęta. Ona 

dotyczyła rozdziału odnoszącego się do rozpraw i, jeżeli państwo pamiętają, to była poprawka 

przyjęta z naszej rekomendacji, aby kwestie dotyczące ogłoszenia orzeczenia przenieść do 

rozdziału dotyczącego orzeczeń, a nie pozostawiać to przy przepisach, które odnoszą się do 

rozpraw. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Czyli tu będziemy poszerzać i dodajemy ten fragment, czyli 1a dodajemy, przenosimy i to już 

zrobiliśmy właściwie, to nie ma bezpośredniego związku z treścią art. 103 w tej wersji. Czy 

jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 103? Jeżeli nie ma, proponuję go przyjąć. Dziękuję bardzo. 

Przyjęliśmy art. 103. 

Art. 104. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 104? Jeżeli nie ma, proponuję jego przyjęcie. 

Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy art. 104. 

Art. 105. Tu mamy poprawkę. Proszę panie mecenasie. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Tak, jak stanowi uwaga pod propozycją tej poprawki, skreślenia art. 105 należy rozpatrywać z 

propozycją, która znajduje się w pkt 84 zestawienia. Tak naprawdę, to jest nie tyle propozycja 

skreślenia w ogóle tej materii z projektu, co przeniesienie jej i umiejscowienie w innym 

miejscu projektu, po art. 106, i innego sformułowania tego przepisu, w sposób bardziej 
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ogólny, mianowicie odesłania do zasad i trybu określonych w konstytucji i w ustawie o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, to jest materia, która 

w sposób wyczerpujący reguluje kwestie właśnie ogłaszania też orzeczeń Trybunału. 

Dziękuję.  

Przewodniczący: 

Czy są uwagi do tej poprawki, do art. 105?  

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Po 106, ponieważ art. 106 odnosi się do postanowień Trybunału i jako przepis zamykający tę 

sekwencję przepisów, wydaje się, że powinien być taki ogólny przepis, który odsyła do zasad 

i trybu ogłaszania orzeczeń. 

Przewodniczący: 

Proszę pan prezes Biernat. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

Chciałem tylko zapytać, bo ja tego nie sprawdzałem, ale czy w tamtej ustawie jest dokładnie 

powiedziane to, co w art. 105, czyli o publikacji utraty mocy obowiązującej aktu prawnego w 

wyniku orzeczenia Trybunału? 

Przewodniczący: 

Proszę panie mecenasie. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o ogłaszaniu stanowi, że  

„w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, Monitor Polski, zwanym dalej 

Monitorem Polskim ogłasza się…” i to jest zakres tej treści, która w art. 105 ust. 1 projektu 

jest - „ogłasza się orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych 

ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone”. 

Przewodniczący: 

Proszę pan prezes Biernat. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

Krótko mówiąc, tak, jak ja rozumiem art. 105 ust. 1, on na samym początku dotyczy tego, co 

jest najważniejsze, czyli orzeczeń dotyczących ustaw, to akurat jest w Dzienniku Ustaw, więc 

to powinno jednak tutaj być, chyba że tam jest inny z kolei przepis. 

Przewodniczący: 

Proszę panie mecenasie.  

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 
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Oczywiście w art. 9, który zawiera katalog aktów ogłaszanych w Dzienniku Ustaw, jest w ust. 

1 tego artykułu w pkt 6 element, który odnosi się do orzeczeń Trybunału. „W Dzienniku 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw”. 

Przewodniczący: 

Przyznam, że nie bardzo rozumiem ten spór. 

Poseł Andrzej Dera: 

(poza mikrofonem) 

Przewodniczący: 

Po 106. Proszę panie mecenasie. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

To po pierwsze, natomiast, czy taką generalną ideą, która przyświecała przeformułowaniu 

tego przepisu jest fakt, że to jednak ustawą, która zawiera zasady ogłaszania aktów 

normatywnych, ale też orzeczeń Trybunału, jest ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych. 

Proponujemy, aby ustawa o Trybunale, nawet jeżeli czyniłaby to w sposób odpowiada tej 

materii, która znalazła się w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych, nie powtarzała tych 

przepisów, a jedynie odsyłała do ustawy podstawowej w tym zakresie. 

Przewodniczący: 

Też uważam, że to odesłanie jest absolutnie zasadne. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Ponadto odesłanie to – jak państwo zwrócą uwagę – jest nie tylko do przepisów ustawy o 

ogłaszaniu, ale też do konstytucji, bo zasady ogłaszania znajdują się też w art. 190 ust. 2 

konstytucji, zgodnie z którym „orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach 

wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w 

którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski”. 

Przewodniczący: 

Dlatego proponuję przyjęcie tej poprawki, uważam, że to jest zasadne, rozumiem intencję 

wnioskodawców o tym, żeby tu byłoby wszystko i nie robić odesłania, ale to jest akurat 

czynność techniczna i raczej w tamtej ustawie o publikacji jest więcej szczegółów i ona ma 

też swoje ugruntowanie, więc proponuję, żebyśmy jednak zrobili to odesłanie.  

W związku z tym proponuję przyjęcie art. 106 wraz z tymi poprawkami, czyli skreślenie art. 

105 i rozpatrzenie łącznie z poprawką 84. Rozpatrzyliśmy poprawkę 82 polegającą na 

skreśleniu art. 105 i równocześnie rozpatrzyli poprawkę 84, żebyśmy nie mieli dziury.  
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Czy jest sprzeciw państwa posłów do przyjęcia równoczesnego poprawki 82 i 84 zestawienia? 

Jeżeli nie ma, proponuję ich przyjęcie. Skreśliliśmy art. 105 i dodaliśmy art. 106a.  

Obecna treść art. 106. Kto z państwa posłów ma uwagi? Mamy tutaj poprawkę również. Panie 

mecenasie bardzo proszę. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Ta uwaga odnosi się do ograniczenia odesłania w ust. 2 tego artykułu. Wydaje się, że 

odesłanie nie powinno być do całego ust. 1, tylko do pkt. od 1 do 4 ust. 1, tak, jak widzą 

państwo w uwadze. Wydaje się, że przypadek z pkt 5, a więc przypadek z art. 72 ust. 2 tutaj 

nie wchodzi w grę. Za chwilkę przytoczę art. 72 ust. 2. 

Art. 72 ust. 2 brzmi: „Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w art. 71 ust. 1, 

Trybunał zawieszone postępowanie umarza”. Wydaje się, że ta przesłanka nie może ujawnić 

się na rozprawie, a właśnie tego typu przypadków ten przepis dotyczy, czy to odesłanie.  

Przewodniczący: 

Odesłanie z ustępu 3? 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Ust. 2 – „Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 ujawnią się na rozprawie, Trybunał 

wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania”. Wydaje się, że upływ terminu, to nie jest 

przesłanka, która ujawnia się na rozprawie.  

Przewodniczący: 

Doprecyzowująca, ale rozsądna absolutnie, uważam, że warto to przyjąć. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Krótko mówiąc, to odesłanie – naszym zdaniem – jest zbyt szerokie. 

Przewodniczący: 

Tak, żeby ograniczyć do pkt 1-4. Proponuję przyjęcie. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 

106 wraz z tą poprawką? Jeżeli nie ma, proponuję przyjęcie. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy 

wraz poprawką. 

Art. 107. Czy są uwagi do art. 107? Tu mamy oczywiście wcześniej art. 106a obecnie, ale 

idziemy tą treścią, którą mamy w wydruku. Czy jest sprzeciw wobec tej treści art. 107? Jeżeli 

nie ma, proponuję przyjęcie. Przyjęliśmy. Dziękuję bardzo. 

Art. 108. Proszę pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jeśli można, pytanie mam i prosiłabym o wyjaśnienie. „Na wniosek uczestnika postępowania 

skład orzekający, który wydał orzeczenie na posiedzeniu niejawnym, rozstrzyga w drodze 

postanowienia wątpliwości, co do jego treści”. Chciałam się spytać, o co tutaj chodzi, czy to 
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jest wykładnia, czy to jest ponowne rozpatrzenie sprawy, co do treści, czy to oznacza również 

poprawianie orzeczenia? To nie jest jasne. Wydaje mi się, że tutaj również dla osób, które nie 

są prawnikami, powinno być w pełni jasne, o co tutaj chodzi, czy to będzie poprawianie, bo 

skoro jest mowa o rozstrzyganiu, to rozstrzyganie, to nie jest wyjaśnianie, tylko rozstrzyganie 

w drodze postanowienia, wątpliwości, co do jego treści - boję się, że tutaj może dochodzić do 

korekty wyroków, orzeczeń wydanych w postępowaniu niejawnym. 

Przewodniczący: 

Proszę pan prezes Biernat. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

To jest wyłącznie wykładnia i Trybunał nie może zmienić nic w treści orzeczenia. Co więcej, 

w świetle praktyki trybunalskiej, taki wniosek o wykładnię jest rozpoznawany, jeżeli 

wątpliwości dotyczą sentencji, a nie uzasadnienia. Takie wnioski są zresztą bardzo rzadko. 

Taki, który ja sobie przypominam jako ostatni, może koledzy mnie poprawią, może nie byłem 

w takim składzie, ale taki przypadek, który sobie przypominam jest mniej więcej sprzed roku  

albo dwóch, i to był wniosek marszałka Sejmu o wykładnię przepisu takiego podatkowego, 

bardzo istotnego, dotyczącego nieujawnionych źródeł dochodu. Jest to wyraźnie wyłącznie 

wniosek o wykładnię. Nie może nastąpić zmiana brzmienia samego orzeczenia. Natomiast 

tam akurat problem dotyczył pewnych konsekwencji w czasie, czy to powoduje uchylenie 

przepisów poprzednich, czy nie. 

Przewodniczący: 

Może rzeczywiście należałoby doprecyzować, bo tu wydał orzeczenie i mówimy o 

orzeczeniu. Może warto dodać, że w uzasadnienie. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Właśnie treść, o to chodzi, że treść. Można zastąpić słowa „rozstrzyga” – „wyjaśnia”. Bo 

„rozstrzyga” – sugeruje, że mamy do czynienia z takim rozstrzygnięciem co do istoty. Z 

„rozstrzyga” można tutaj różne rzeczy z tym robić. Może zastąpić „wyjaśnia wątpliwości 

dotyczące treści” i to już inaczej brzmi. „Rozstrzyga” – sugeruje, że chodzi tutaj o 

merytoryczną korektę jakąś.  

Przewodniczący: 

Pan profesor Tuleja. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Ten przepis prawie identycznie brzmi w obecnej ustawie o Trybunale, więc ma już pewną 

jakąś praktykę orzeczniczą, więc dobrze byłoby, gdyby to dotychczasowe orzecznictwo było 

aktualne na gruncie nowej ustawy. Jeżeli chodzi o to sformułowanie „rozstrzyga”, to 
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podejrzewam, że ono się bierze z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że skoro Trybunał 

wydaje orzeczenia w formie wyroków i postanowień, to postanowienie z rozstrzygnięciem, 

każde postanowienie, odmowie nadania biegu skardze, o wyłączeniu sędziego, o 

wątpliwościach. Myślę, że tu jest jeszcze wzgląd, mianowicie chodzi o to, żeby wyraźnie 

podkreślić, że Trybunał po wydaniu orzeczenia, to jest jakaś sytuacja wyjątkowa, w której się 

odnosi do tego orzeczenia i rozstrzygnięcie ma charakter wiążący, żeby nie było takich 

sytuacji, że zaczyna się uzasadnienie, że Trybunał interpretuje własne wyroki w jakiś sposób 

nieformalny. Więc jednak to musi być rozstrzygnięcie i to też pozwala Trybunałowi na takie 

dosyć wąskie traktowanie tej sytuacji, dlatego że te wątpliwości, które podnosił uczestnik 

postępowania, muszą być na tyle istotne, żeby można było je rozstrzygnąć, czyli jeżeli ktoś 

formułuje takie ogólne jakieś wątpliwości po wyroku i wnosiłby to do Trybunału, to Trybunał 

odmówi, bo powie, że one nie są na tyle sformułowane procesowo, żeby można było wydać 

rozstrzygnięcie, więc to jest taka pomoc, to sformułowanie dla samego Trybunału, żeby 

traktować tę instytucję jako wyjątkową. Trybunał wydaje wyrok, na tym kończy, a 

wyjątkowo… Pamiętam, że taką najbardziej spektakularną sytuacją dotyczącą tego 

postanowienia wykładniczego, to był taki wyrok, w którym Trybunał stwierdził odżycie 

przepisów i tego typu wątpliwości mają charakter rozstrzygnięcia, bo to było rozstrzygnięcie 

walidacyjne, to rozstrzygnięcie wątpliwości zdecydowało o tym, jakie przepisy po wyroku 

Trybunału obowiązują, a jakie nie, więc ta formuła „rozstrzyga” była wtedy jak najbardziej 

adekwatna, to chyba z reguły do takich wątpliwości się ogranicza. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Nie może być tak, bo pan sędzia mówi, że do tej pory tak było, to powtarzamy. Po to 

piszemy, żeby poprawić. Gdyby miało być, to byśmy w ogóle nic nie poprawiali, tylko tkwili 

w tym, co było. Jeśli rodzi to wątpliwości, to jeśli pan mówi, że te rozstrzygnięcia wszystko 

mogą objąć, to uważam, że co do wątpliwości, to powinno być „wyjaśnia wątpliwości”, a 

rozstrzygać można tylko sprawę. Gdyby zastąpić słowo „rozstrzyga” „wyjaśnia”, to 

ograniczałoby, pokazywałoby na czysto interpretacyjny charakter takich postanowień. Tym 

bardziej że tu się mówi, co do treści. To jak „rozstrzyga wątpliwości co do treści” – zawsze 

będzie można powiedzieć, że jest to jakaś korekta merytoryczna. 

Przewodniczący: 

Pan prezes Rzepliński i pan poseł Dera później. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Wnioski o wyjaśnienie kierowane są do Trybunału mniej więcej raz na 4 lata, to łatwo 

sprawdzić na stronie Trybunału. Ostatni dotyczył wniosku adwokata reprezentującego, 
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skarżącego w sprawie SK 6/10, gdzie był kwestionowany artykuł 4 umowy polsko-

amerykańskiej o pomocy prawnej z 1996 r. Trybunał bezwyjątkowo może wyłącznie 

sprostować, wyjaśnić, jeżeli chodzi o wyjaśnienie czegokolwiek, treść sentencji. Sentencja 

była najprostsza, jaką można sobie wyobrazić, bo brzmiała, że art. 4 tej umowy jest zgodny z 

art. 55 Konstytucji RP i trudno tam było znaleźć niejasność. Natomiast oczywiste omyłki 

pisarskie, to jest inna rzecz, to się zdarza mniej więcej raz na 2 lata, sprostowanie jakiejś 

pomyłki. Ostatnia dotyczyła wyroku, który zapadł ładnych parę lat temu i adwokat w sprawie, 

w której występował znalazł rzeczywiście przedstawione 6 i 9 w jednym z przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego i naturalnie trzeba było to sprostować, jako oczywistą 

pomyłkę. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. Pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 

Panie przewodniczący, myślę tak, że powinniśmy przyjąć art. 108, dlatego że ten artykuł jest 

dosyć precyzyjny. Nie dosyć, tylko jest precyzyjny, bo na wniosek uczestnika postępowania, 

skład, który wydał orzeczenie na posiedzeniu niejawnym, rozstrzyga w drodze postanowienia 

wątpliwości, co do jego treści, czyli wnioskodawca ma wątpliwości, co do jego treści, a 

obowiązkiem Trybunału jest rozstrzygnąć to, a nie wyjaśniać, bo nadal po wyjaśnieniu może 

wątpliwości te same. Na tym polega przepis, że można mieć wątpliwości, co do treści, 

natomiast przepis mówi o tym, że w tym momencie trzeba rozstrzygnąć. Ktoś ma 

wątpliwości, nie wie, jak to odczytywać, i musi zapaść rozstrzygnięcie tego i dlatego jest tu 

zapisane, że rozstrzyga, a nie że wyjaśnia wątpliwości, bo istotą nie jest wyjaśnianie, tylko 

rozstrzygnięcie. Tak należy to traktować.  

Przewodniczący: 

Dziękuję. Krótko pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Panie pośle, niech pan nie mówi, że musi rozstrzygnąć. Pan używa w dwóch znaczeniach, w 

znaczeniu prawnym jest rozstrzygnięcie, i tylko raz jeden można sprawę rozstrzygnąć, a pan 

drugi raz powtarza teraz, i mówi, jak jest wątpliwość, to musi znowu rozstrzygnąć i używa 

pan tutaj w znaczeniu potocznym. Nie można, na gruncie prawa tylko jeden raz można wydać 

wyrok i ten wyrok, jeśli jest błędnie pokręcony, źle napisany, można tylko wyjaśnić, 

zinterpretować ten wyrok. Natomiast nie może być dwóch rozstrzygnięć w tej samej sprawie.  

Przewodniczący: 

Pan poseł Dera, proszę. 
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Poseł Andrzej Dera: 

Odsyłam do logiki panią profesor. W tym momencie rozstrzygnięcie, co do meritum… 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

(poza mikrofonem) 

Poseł Andrzej Dera: 

Niech pani będzie grzeczna chociażby, wymaga trochę kultury i grzeczności w tym 

momencie, prosiłbym, żeby pani nie pokrzykiwała na mnie, bo ja sobie na to nie pozwolę, nie 

jestem studentem pani, żeby pani na mnie krzyczała. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

(poza mikrofonem) 

Poseł Andrzej Dera: 

Odsyłam do logiki, ponieważ… 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

(poza mikrofonem) 

Poseł Andrzej Dera: 

Dobrze, być może. Pani ma swoje poglądy na temat logiki, ja mam swoje. 

Przewodniczący: 

Proszę o zakończenie tego sporu. 

Poseł Andrzej Dera: 

Momencik, ale nie chciałbym, żeby doszło do takiego poziomu, który tutaj pani poseł… 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

(poza mikrofonem) 

Poseł Andrzej Dera: 

Pani poseł, to pani w tej chwili na mnie tu nalatuje. Mam prośbę do pani, żeby pani była 

kulturalna, nic więcej już w tym momencie. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

(poza mikrofonem) 

Poseł Andrzej Dera: 

Rzeczywiście, już nie będę do logiki odsyłał, bo to jest chyba trudne. 

Przewodniczący: 

Proszę państwa, panie pośle, doświadczenie uczy, że cisza i milczenie w takich sprawach 

rozwiązuje sprawę. Dziękuję bardzo. 

Proponuję przyjęcie art. 108. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia? Jest sprzeciw. Będziemy 

głosować. W takim razie kto z państwa posłów jest za przyjęciem art. 108 w wersji z druku? 
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3 głosy za 

Kto jest przeciw?  

1 głos przeciw 

Kto się wstrzymał? 

1 głos wstrzymujący 

Przyjęliśmy art. 108 w wersji z druku. Dziękuję bardzo. 

Art. 109. Czy są uwagi do przyjęcia tej treści art. 109? Jest. Pan mecenas, bardzo proszę. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

W zestawieniu jest uwaga dotycząca innego znaczenia tego artykułu, ale po takim ponownym 

namyśle musielibyśmy się wycofać z tej propozycji. 

Przewodniczący: 

Dobrze. Czyli nie ma uwag. W związku z tym proponuję przyjęcie art. 109. Dziękuję bardzo. 

Przyjęliśmy art. 109. 

Rozdział 8. Czy są uwagi do tytułu rozdziału 8? Proszę pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

My wprawdzie nie zgłaszaliśmy tego w poprawkach… 

Przewodniczący: 

Ale do tytułu? 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Tak, tak. Dobra, do tytułu nie. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Art. 110. Proszę pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Wydaje mi się, że tutaj jest powtórka, art. 110 mówi tak: „wniosek w sprawie zgodności z 

konstytucją celów partii politycznych określonych w statucie lub programie, Trybunał 

rozpoznaje w trybie przewidzianym dla wniosku w sprawie zgodności z konstytucją aktów 

normatywnych” – dlatego wyprzedzam, bo od razu 111: „wniosek w sprawie zgodności z 

konstytucją działalności partii politycznej, Trybunał rozpoznaje w trybie, o którym w 110”. 

Powtórka, albo raz się mówi o tym, a nie dwa razy o tym samym. 

Przewodniczący: 

Dobrze. Panie mecenasie, co pan na to. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 
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Przepisy dotyczą dwóch różnych postępowań, art. 110 dotyczy postępowania w sprawie 

zgodności z konstytucją celów partii politycznych. Art. 111 dotyczy postępowania w sprawie 

zgodności z konstytucją działalności partii politycznej. 

Przewodniczący: 

Dobrze. Po tej krótkiej wymianie zdań, proponuję przyjęcie art. 110. Dziękuję. Przyjęliśmy 

art. 110. 

Art. 111. Czy są uwagi do art. 111? Jeżeli nie ma, proponuję przyjęcie art. 111. Dziękuję. 

Przyjęliśmy art. 111. 

Art. 112. Tu mamy propozycję, żeby go skreślić. Panie mecenasie proszę. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Art. 112 dotyczy kwestii, nad którą państwo odbyli dosyć długą dyskusję na jednym z 

poprzednich posiedzeń podkomisji. Jest to przypadek, w którym sąd prowadzący ewidencję 

partii politycznych miałby się zwracać do Trybunału z wnioskiem, ale w trybie 

przewidzianym dla pytania prawnego w sprawie zgodności statutu tej partii politycznej z 

konstytucją. Zwracam państwu uwagę, że w opiniach zamówionych do projektu szereg opinii 

krytycznie podchodziła do tego typu konstrukcji. W dużej części te krytyczne oceny my także 

podzielaliśmy. W związku z tym znalazła się propozycja skreślenia tego artykułu, ale ta 

propozycja skreślenia, ona jest powiązana z uregulowaniem w ustawie o partiach 

politycznych, to znaczy wprowadzeniem wyraźnego trybu, który nie budziłby – przynajmniej 

tak nam się wydaje – tych wątpliwości o których mówiły opinie. Opinie – od tego 

powinienem zacząć – opinie wskazywały, że sąd prowadzący ewidencję partii politycznych, 

nie ma legitymacji podmiotowej do wystąpienia z takim wnioskiem. Jeżeli sobie dobrze 

przypominam, to pan poseł Dera w trakcie dyskusji zaproponował, czy poddał pod rozwagę w 

zasadzie, taką oto konstrukcję, kiedy sąd dokonując rejestracji partii politycznej w przypadku 

powzięcia wątpliwości, co do zgodności statutu czy celów tej partii z konstytucją, mógłby 

zawiesić postępowanie. Aby właśnie uniknąć tych wątpliwości dotyczących legitymacji 

podmiotowej, aby to nie ten sąd występował z pytaniem prawnym, tylko żeby – nie wiem, 

pewne uproszczenie jest – w imieniu tego sądu I prezes Sądu Najwyższego taki wniosek 

składał. W ten sposób eliminowalibyśmy wątpliwości odnośnie tego, czy sąd prowadzący 

ewidencję partii politycznych w kontekście przepisów konstytucji może z takim wnioskiem 

wystąpić czy nie. Tę propozycję zawartą w zestawieniu, a więc propozycję skreślenia art. 112 

z propozycją, która znajduje się w pkt. od 104 do 106 tego zestawienia, proszę nie tyle 

traktować jako rekomendację Biura Legislacyjnego, co wypełnienie pewnej dyspozycji, która 

przez podkomisję na Biuro została nałożona, i która jest efektem dyskusji przeprowadzonej na 
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posiedzeniu podkomisji. Z całą pewnością ta propozycja ma charakter merytoryczny. My 

tylko w pewnym sensie chcieliśmy oddać to, co wynikało z dyskusji przeprowadzonej na 

posiedzeniu. Założenie jest takie, że to nie sąd prowadzący ewidencję występuje z wnioskiem, 

tylko sąd zawiesza postępowanie, jeżeli poweźmie wątpliwości. Z takim wnioskiem 

występuje I prezes Sądu Najwyższego. W ten sposób unikamy tych wątpliwości, czy mamy 

do czynienia z podmiotem, który z takim wnioskiem do Trybunału może się zwrócić. Według 

opinii Biura Legislacyjnego, w konstytucji trudno jest znaleźć podstawy, aby sądzić, że sąd 

prowadzący ewidencję partii politycznych z takim wnioskiem do Trybunału może wystąpić. 

Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Rozumiem. Pamiętam szeroką dyskusję, którą odbyliśmy. Proponuję, żebyście państwo 

spojrzeli na tę nową konstrukcję, i żebyśmy odnosili się bardziej do tego, bo rzeczywiście tu 

rozszerzamy legitymację sądu rejestrowego, poza konstytucję. Rozumiem, że regulacja 

konstytucyjna jest taka, że tak naprawdę można to rozstrzygać dopiero o zgodności z 

konstytucją celów działania partii po jej rejestracji, a nie przed jej rejestracją. Tu mamy tę 

wątpliwość. Proszę pan prezes Biernat. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

Sądzę, że pan sędzia profesor Tuleja jeszcze zabierze głos na ten temat, bo najgłębiej się tym 

zajmował. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że ta propozycja opiera się na 

dotychczasowych doświadczeniach Trybunału, które wykazywały, że regulacja ustawy o 

Trybunale Konstytucyjnym i o partiach politycznych, po pierwsze, była nie spójna, a po 

drugie, była nie kompletna. To znaczy, że w sumie Trybunał spotyka się z problemami partii 

politycznych w sumie w trzech sytuacjach, a nie w dwóch. Po pierwsze, co do celów. Po 

drugie, co do działalności. Po trzecie, jednak specyficznym problemem jest ten wpis do 

ewidencji. Biorąc pod uwagę te uwagi, o których tutaj była wcześniej mowa, to proszę 

zwrócić uwagę na to, że art. 110 i 111 przyjmuje, że to byłby wniosek. Natomiast w art. 112 

jest mowa właśnie o trybie pytania prawnego, czyli coś, co bardziej kojarzy się z sądem. 

Faktem jest, że w konstytucji jest mowa o pytaniach prawnych dotyczących tej hierarchicznej 

zgodności prawnych, ale trzeba było coś tutaj znaleźć. Chciałem tylko zwrócić uwagę, bo to 

jest rzeczywiście problem merytoryczny, że można postanowić, że o tym będzie decydował 

Sąd Najwyższy, tylko to będzie oznaczało, że sąd ewidencyjny mając wątpliwość, wystąpi do 

Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy albo podzieli ten pogląd, albo nie podzieli, będzie musiał 

w pewnym sensie go przejąć, co może być dla Sądu Najwyższego niekomfortowe. Nie wiem, 

czy Sąd Najwyższy na taką konstrukcję się zgodził, bo w pewnym sensie ten Sąd Najwyższy 
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byłby albo takim notariuszem, albo weryfikatorem wątpliwości sądu rejestracyjnego, 

ewidencjonującego. Dam konkretny przykład, myśmy się kilka lat temu zastanawiali nad 

zgodnością z konstytucją zmian w ewidencji, kiedy jedna z prawicowych partii proponowała 

dodać do statutu takie znaki graficzne, typu „zakaz pedałowania” itd., itd. Pomijam to, jak to 

się w sumie skończyło, ale Trybunał się tym zajmował. W takim przypadku, gdyby to miało 

miejsce w przyszłości, to wtedy sąd ewidencyjny musiałby występować do Sądu 

Najwyższego i Sąd Najwyższy musiałby dokonywać jakiejś weryfikacji. Boję się, czy to nie 

spowodowałoby jakiejś komplikacji praktycznej, już nawet nie z punktu widzenia Trybunału, 

tylko tego, co byłoby przed Trybunałem. Narracji tych konstytucyjnych dla kontroli 

Trybunału zgodności statutu w tym przypadku.  

Przewodniczący: 

Bardzo proszę. 

Poseł Andrzej Dera: 

W tej chwili to wyglądałoby tak, gdybyśmy przyjęli tę propozycję, to nie jest do końca tak, 

jak przed chwilą pan sędzia powiedział, bo mamy zapisane tak w poprawce 104 w art. 131 

byłoby takie brzmienie: „W razie powstania wątpliwości, co do zgodności z konstytucją 

celów partii politycznej, określonej w statucie lub programie partii, sąd zawiesza 

postępowanie, o którym mowa w art. 12 i występuje do Trybunału Konstytucyjnego z 

wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją celów partii politycznej. Wniosek, o którym 

mowa w ust. 1, sąd składa za pośrednictwem I prezesa Sądu Najwyższego”. W tym momencie 

sąd zawiesza, ma wątpliwości, ale z wnioskiem do Trybunału organ uprawniony występuje. 

Przewodniczący: 

Proszę pan sędzia Tuleja. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Co do tej procedury, to – o ile pamiętam – pomysłodawcą jest pan dr Czarny, który 

sformułował swoją opinię do naszego projektu – mnie się wydaje, że zasadniczym problemem 

tej procedury jest to, że trudno zobowiązać I prezesa, żeby on wystąpił z pytaniem. Takie 

zawieszenie i wystąpienie do I prezesa, nie może oznaczać jego obowiązku wystąpienia do 

Trybunału Konstytucyjnego, po pierwsze, z pytaniem, po drugie, na przykład tego, że to 

będzie to samo pytanie. On mógłby to zmodyfikować, zmienić, cokolwiek innego z tym 

zrobić. Ta procedura tu nie zadziała z punktu widzenia celu, o który tutaj chodzi w tej całej 

instytucji, o którym zaraz powiem, mianowicie sprawa bierze się stąd, że w sprawie P1/99 

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie dopuścił, że w ramach kontroli prewencyjnej 

może zbadać taki wniosek. Na gruncie tej ustawy nazywa się to wnioskiem. Kiedy sąd w 
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trakcie postępowania rejestrowego nabierze wątpliwości, co do zgodności celów partii 

politycznej z konstytucją, czy statutu, i występuje do Trybunału. Prokurator generalny wtedy 

twierdził, że sąd nie ma legitymacji skargowej. Trybunał stanął na takim stanowisku, że jeżeli 

chodzi o tę kwestię, to ta legitymacja wnioskowa sądu nie musi wynikać wprost z konstytucji, 

tylko ona może wynikać wyłącznie z ustawy. Przyjął w tej sprawie, że taką podstawą dla sądu 

jest art. 14 i art. 21 ustawy o partiach politycznych. Pierwszy, to jest kwestia rejestracji 

statutu. Druga, to jest kwestia nowelizacji statutu. Od tej pory taka wykładnia obowiązuje w 

Trybunale przynajmniej, że art. 191 nie zawiera wyczerpującego katalogu podmiotów, które 

mogą występować, w szczególności dopuszczalna jest sytuacja, w której sąd badając 

legalność tych celów itd., występuje na podstawie samej ustawy. Z czego to się bierze? Bierze 

się to z tego – oczywiście dostrzegam tę trudność, o której panowie mówicie i cały ten 

problem, który jest w tych wszystkich opiniach podnoszony – tylko, jeżeli staniemy na takim 

stanowisku, że w przypadku partii politycznych mogą występować do Trybunału tylko i te 

podmioty, które są w art. 191, nie może tego robić sąd, to dochodzimy do pewnej 

kontrowersji takiego zaprzeczenia ratio legis badania konstytucyjności celów i działalności 

partii. Co się wtedy okazuje, że jeżeli jakaś partia chce się zarejestrować i powstają 

wątpliwości, czy jej statut jest zgodny z konstytucją, to wtedy o tym rozstrzygnie sąd, który 

odmówi takiej rejestracji i w ogóle nie dojdzie do etapu, w którym Trybunał mógłby to badać. 

Teraz, jeżeli konstytucja mówi, że o zgodności celów lub działania partii politycznych orzeka 

Trybunał Konstytucyjny, wykładnia jest taka wolności zrzeszania, że ta partia przed 

zarejestrowaniem, ona już jest partią polityczną, tyle tylko, że nie korzysta z wszystkich 

uprawnień, które daje ustawa o partiach, nie jest instytucjonalizowana, ale jest partią, to jeżeli 

ona jest partią polityczną, występuje do sądu o rejestrację, sąd odmawia, bo stwierdza, że 

statut jest niezgodny z konstytucją, to wtedy mamy taką sytuację, że to nie Trybunał 

Konstytucyjny w myśl art. 188, tylko sąd rozstrzygnął o tym, czy statut, czy cele działania 

partii politycznej są zgodne z konstytucją. Są takie dwa wyjścia, albo będziemy się stricte 

trzymać art. 191, jeżeli chodzi o to, kto może wystąpić do Trybunału i powiemy, że 

ustawodawca nie może tego rozszerzyć, wtedy istnieje realne niebezpieczeństwo, że 

popadniemy w kolizję z art. 188, bo skutek tej procedury będzie taki, że sąd będzie de facto 

rozstrzygał, a nie Trybunał Konstytucyjny. Trybunał będzie rozstrzygał tylko w stosunku do 

partii już zarejestrowanych.  

Natomiast drugie rozwiązanie jest takie, że ze względu celowościową interpretację art. 188 

powiemy tak, musimy zinterpretować art. 191 w taki sposób, żeby on realizował art. 188 pkt 3 

o partiach, czyli procedura musi wyglądać tak, że jak powstają wątpliwości, co do zgodności 
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z konstytucją celów statutu partii, to o tym ma rozstrzygnąć Trybunał. Żeby to było możliwe, 

trzeba zgodzić się wtedy z tym, co zrobił Trybunał w tym wyroku P1/99, że przyjął, że w 

takiej sytuacji wystarczającą podstawą dającą legitymację sądowi do wszczęcia postępowania 

przed Trybunałem jest ustawa. W tej chwili Trybunał twierdzi, że jest to art. 14, 21. Tutaj 

analogicznie byłby to ten przepis.  

Odrębną, dalszą sprawą jest pytanie, w jakim trybie, w jakiej procedurze ma się to odbywać? 

Dlaczego tutaj jest taka propozycja, że formuła pytania, to nie jest pytanie z art. 193 – pytanie 

prawne. Niemniej najpierw trzeba rozstrzygnąć tę pierwszą kwestię, ale myślę, że dylemat 

jest taki, zinterpretowania samej konstytucji, to znaczy, albo intepretujemy ściśle art. 191, 

wtedy konsekwencja jest taka, że nie realizujemy dyspozycji art. 188 w pełnym zakresie, bo 

będą takie sytuacje, w których to nie Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał tylko sąd o 

zgodności z partią, to jest problem z punktu widzenia zasady pluralizmu, bo konstrukcja – 

wydaje mi się – jest taka, że zasada pluralizmu politycznego z art. 11 i 12 zakłada, że 

Trybunał ma to robić, a nie sądy. Albo w drugą stronę, tak, jak mówiłem. To jest zasadnicza 

kwestia, bo potem dopiero pojawia się kwestia dalsza proceduralna.  

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, bardzo proszę.  

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Dostrzegamy pewne ułomności tej konstrukcji, ale wydaje nam się, że mniejsze ryzyko niesie 

za sobą założenie, że przy takim oto modelu, że sąd, który prowadzi ewidencję występuje do I 

prezesa Sądu Najwyższego i prezes składa taki wniosek, jest obarczony mniejszym ryzykiem, 

niż uznanie, że katalog z art. 191 konstytucji nie ma charakteru zamkniętego. Nie rozwijając 

tego sporu, wydaje się, do tej pory zawsze tak byłem uczony, i z takiego założenia 

wychodziłem, że jednak podmioty, które są wymienione w art. 191, jest to wyliczenie 

wyczerpujące, i poza tymi podmiotami żaden inny podmiot nie może wystąpić do Trybunału 

Konstytucyjnego z wnioskiem. Oprócz tego oczywiście istnieje w art. 193 możliwość do 

wystąpienia do Trybunału przez sąd, natomiast w określonej sprawie. Sąd może złożyć 

pytanie prawne, natomiast to pytanie ma odnosić się do zgodności aktu normatywnego z 

konstytucją. Na pewno wniosek czy pytanie sądu, który ewidencjonuje partie polityczne, 

znamion tego określenia nie wyczerpuje. Konkludując, wydaje nam się, że mniej ryzykowna 

jest taka konstrukcja, która zakłada, że z takim wnioskiem I prezes Sądu Najwyższego, 

którego legitymacja nie budzi wątpliwości, ponieważ jest to podmiot wymieniony w art. 191, 

niż uznanie, że art. 191 nie stanowi katalogu zamkniętego podmiotów, które mogą 

występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem. Nie sprowadzając już tej dyskusji 
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do granicy absurdu, w innych przypadkach też można uznać, że będzie konieczne uznanie 

jakiegoś podmiotu, mimo że brakuje go w art. 191, że jest to podmiot, któremu legitymacja 

przysługuje. Dziękuję.  

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Jeżeli można, tylko do tego pierwszego, to jeszcze jedna uwaga. 

Przewodniczący: 

Proszę. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Oczywiście się zgadzam z tym wszystkim co pan mówi, tylko że konsekwencja jest taka, że 

realizujemy to, o co nam chodzi w art. 191, ale godzimy się na to, że wtedy nierealizowany 

jest art. 188 pkt 4, bo wtedy to nie Trybunał Konstytucyjny, tylko Trybunał Konstytucyjny i 

sądy orzekają o zgodności celów lub działalności partii politycznej z konstytucją. Co do I 

prezesa, to jeszcze jedna uwaga, bo oczywiście rozumiem powiązanie… 

(Głos z sali poza mikrofonem) 

Nie, nie, zwracam uwagę na jedną rzecz, wydaje mi się, że w założeniu ustrojodawcy, co do 

powierzenia Trybunału tej kompetencji było takie, że Trybunał z natury jest takim sądem 

politycznym i on te spory konstytucyjne, polityczne rozstrzyga, nie robią tego sądy, żeby one 

nie orzekały o zgodności z konstytucją celów i działalności partii. I prezes może nie być 

szczęśliwy z tego powodu, że będzie się go wikłać w tego typu spory, bo mówmy się, że to są 

spory natury interpretacja itd. To jest decyzja wystąpienia do Trybunału wtedy I prezesa tak 

naprawdę. Trzeba się zapytać też I prezesa, co on o tym sądzi, czy on rzeczywiście chce się w 

taką procedurę angażować. 

Przewodniczący: 

Rozumiem, że my trochę rozpychamy się w duchu takim, chcemy nadać Trybunałowi 

wyraźną kompetencję do rozstrzygania o zgodności… 

(Głos z sali poza mikrofonem) 

Nie, ale konstytucja mówi wprost, orzeka o zgodności celów lub działalności partii 

politycznych, ale nie mówi, w którym momencie. Teraz my chcemy, żeby Trybunał to robił 

przed zarejestrowaniem, a konstytucja o tym nam nie mówi, że bada statut przed rejestracją. 

Rozumiem, że zdaniem pana profesora Tuleji, jest istotne, żeby to nie sąd rejestrowy 

rozstrzygał o zgodności celów czy odmawiał rejestracji, tylko żeby to robił Trybunał i tu 

próbujemy wynaleźć tę konstrukcję. Proszę mnie przekonać, że z art. 188 ust. 4 wynika to, że 

Trybunał ma badać przed rejestracją te cele lub działalność partii politycznej.  

Bardzo proszę pan poseł Dera i pan mecenas za chwilkę. 
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Poseł Andrzej Dera: 

Lepiej odpowiedzmy na to pytanie, bo mam w innym duchu wypowiedź. 

Przewodniczący: 

Proszę. 

Dyrektor Zespołu Orzecznictwa i Studiów Kamil Zaradkiewicz  

Mam jedną wątpliwość, którą chciałem podnieść, mianowicie, gdy chodzi o ust. 1a 

proponowany, jeśli powiemy tak, jak jest, to oznacza, że wniosek cały pochodzi od sądu 

rejestrowego, a nie od I prezesa Sądu Najwyższego. Wniosek (czytaj wniosek sądu 

rejestrowego) sąd składa za pośrednictwem I prezesa. I prezes jest pośrednikiem, więc ten 

wniosek nie od niego pochodzi. Bo rozumiem, że to ma być inicjator postępowania przed 

Trybunałem, tymczasem jest tylko pośrednikiem. Jeśli chodzi o osiągnięcie celu, o którym 

panowie mówią, to tego nie osiągniemy, to jest cały czas wniosek tego samego sądu, tylko 

wydłużamy drogę dojścia do Trybunału. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Tak, bo taka jest też intencja, żeby wyraźną legitymację sądowi do zadawania pytania, tylko 

mam pytanie bardziej podstawowe w oparciu o to. Proszę pan prezes Biernat. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

Odpowiedź na to przynosi życie. Zdarza się, że sądy rejestrowe występują do Trybunału z 

takim pytaniem. Tak jest. To występuje albo przed zarejestrowaniem, ale też chciałem 

zwrócić na to, że sąd rejestrowy rejestruje także zmiany w statucie, czyli już istniejącej partii. 

I to być może nawet statystycznie częściej się zdarza, że to dotyczy zmian. Tak jest, że 

Trybunału wpływa taki wniosek. My uważamy, że to właśnie nie jest wygodne, jeżeli to jest 

wniosek, lepiej, jeżeli to jest pytanie prawne i Trybunał musi na to zareagować. Natomiast 

wracając jeszcze, to nie jest tak, że Trybunał to sobie wymyślił, tylko z zewnątrz otrzymuje 

taki impuls. Po drugie, co do tego statusu Sądu Najwyższego, tutaj pan profesor Zaradkiewicz 

zwrócił uwagę na to, że Sąd Najwyższy był tylko tym pośrednikiem, ale mam bardzo 

podstawowe, biorąc pod uwagę status I prezesa Sądu Najwyższego, czy on jest zobowiązany 

wystąpić do Trybunału czy nie jest zobowiązany, to jest rzecz najważniejsza. Trudno mi sobie 

wyobrazić, żeby I prezes Sądu Najwyższego był tylko takim przekaźnikiem rzeczywiście. 

Pewnie on będzie chciał to weryfikować, i tu byłby, po pierwsze, tryb nie przewidziany w 

konstytucji, weryfikacji jakiejś takiej przez prezesa. A jeżeli on będzie chciał zmienić, jeżeli 

on będzie chciał zawęzić ten wniosek. Trudno byłoby powiedzieć w praktyce, biorąc jeszcze 

pod uwagę status tego organu, że on będzie jakoś związany tym, co my sobie tutaj 

wymyślimy.  
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Przewodniczący: 

Dobrze. Dziękuję. Pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 

W tym duchu, bo to jest istotny problem, który teraz musimy rozstrzygnąć, otóż ta propozycja 

– jak ja czytam, co mamy zapisane – nie daje możliwości weryfikacji tego wniosku przez I 

prezesa Sądu Najwyższego. Ten cały mechanizm tylko polega na tym, żeby wystąpił do 

Trybunału podmiot, który jest wymieniony w konstytucji, tu nie ma żadnego innego celu, on 

nie rozpatruje tego wniosku, tylko w tym momencie nadaje przez to, że to będzie na mocy 

ustawy, będzie to zgłaszał I prezes Sądu Najwyższego i robimy taki bypass umożliwiający, że 

nikt nie zakwestionuje podmiotu, który będzie zgłaszał te wątpliwości sądu rejestrowego. To 

jest tylko bypass, bo to, co pan profesor Tuleja powiedział, musimy to rozstrzygnąć, albo w 

lewo, albo w prawo. Rozumiem intencję Biura Legislacyjnego w ten sposób, że lepiej, z 

punktu widzenia konstytucyjnego, żeby nie było zarzutu, że zgłosił to podmiot 

nieuprawniony, bo wtedy będziemy mieli wielki problem, bo patrzmy na spory polityczne, 

jest partia, która chce się zarejestrować, występuje sąd, Trybunał orzeka o niezgodności, a oni 

będą podnosić larum, że jak to nie ma podmiotu w konstytucji wymienionego, na jakiej 

podstawie Trybunał i będzie się to podważało. Moim zdaniem, mniejszym problemem – 

patrzę na skutki – będzie to, że wystąpi prezes Trybunału, który nie ma prawa niczego 

zmieniać, nie jest to może komfortowe, tu się zgadzam, że to jest tak, że prezesowi coś się 

narzuca, ale z punktu widzenia skutków tego, lepiej jest, kiedy on to złoży na podstawie 

ustawy, Trybunał rozstrzygnie i wtedy właściwie co tu kwestionować. Trybunał rozstrzygnął, 

że jest coś niezgodne z konstytucją, podmiot złożył, który jest wymieniony, temat konfliktu 

się bardzo mocno zawęża. Wiem, że to jest niekomfortowe, ale próbujemy znaleźć 

rozwiązanie, które nie spisuje z konstytucją, bo mamy w konstytucji, i mamy partie 

polityczne, i akurat nie przewidziano wymieniając te podmioty, które są uprawnione, nie 

wymieniono w tym momencie sądu rejestrowego. W ten sposób rozwiązujemy chyba w 

najbardziej taki sensowny sposób i patrząc na skutki tego, potem ewentualnego konfliktu, to 

rozwiązanie, wydaje mi się, najbardziej bezpieczne, tak to skonkluduję. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. Pan poseł Piotrowicz. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Zastanawiam, czy rzeczywiście dostrzegam taką 

potrzebę, kiedy sąd ma wątpliwości i chce uzyskać stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, 

tylko czy ta kwestia musi być uregulowana w tym miejscu właśnie w tejże ustawie. W 
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szczególności, czy nie pozostawić sądowi, w oparciu o inne przepisy prawne, możliwości 

zwraca się do prezesa Sądu Najwyższego, żeby on podjął taką inicjatywę, bo jeżeli my tu 

zapiszemy, że to sąd prowadzący ewidencję zwraca się do prezesa Sądu Najwyższego, by ten 

wystąpił, to w jakiej my sytuacji stawiamy prezesa Sądu Najwyższego? W niekomfortowej. 

W związku z tym, czy dokonywać tego rodzaju regulacji. Jeżeli na przykład sąd pytający 

zwróci się do prezesa Sądu Najwyższego z taką inicjatywą, a prezes może uznać, że w ogóle 

nie ma problemu i wyjaśni sądowi, że problem nie istnieje. A może podzielić stanowisko sądu 

pytającego i wystąpi, ale wystąpi wtedy z własnym pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego. 

Czy musi być ten zapis tu w tym miejscu? 

Poseł Andrzej Dera: 

Powinien być, bo zakładam pozytywnie, jeżeli prezes sądu powie nie, wasze wątpliwości i 

wyjaśni to sądowi i sąd zarejestruje, to tematu nie ma, nie dostrzegany jest problem zgodności 

z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny, rozstrzyga we własnym gronie. Mówimy tylko 

wówczas, kiedy one są rzeczywiste, na zasadzie takiej, sąd analizując statut, mówi, jako 

sędzia nie mogę zarejestrować tego statutu, bo – moim zdaniem – jest to niezgodne z 

konstytucją. Ja nie mam prawa tego powiedzieć, bo konstytucja mówi, że to musi zrobić 

Trybunał Konstytucyjny. Dlatego jest to w tym trybie, bo gdzie inaczej to umieścić, jak to 

rozwiązać inaczej. Mówimy o negatywnym, nie mówimy o pozytywnym. Pozytywne, to jest 

w porządku, bo po wątpliwościach własnych sąd, czy po jakiejś rozmowie z prezesem, z 

kimkolwiek, sąd zarejestruje partię, to nie ma tematu. My mówimy o tym, że odmawia. 

Przewodniczący: 

Panie pośle, przede wszystkim, jeżeli mówimy o tym, co mamy w poprawce, to mamy w 

programie partia, to chyba już za daleko, czyli tam by należało w określonych w statusie lub 

programie partii, więc to należałoby raczej iść tym nazewnictwem, które mamy tutaj, chyba 

konstytucja nie mówi o rozstrzyganiu celów lub działalności partii politycznej, ale tu bałbym 

się sformułowania, że oceniamy działalność programową z konstytucją.  

Proszę? 

(Głos z sali poza mikrofonem.) 

Jeżeli mamy się wdać w ocenę przez Trybunał programu partii politycznej, to program nie 

podlega rejestracji, proszę pamiętać. Treść ta, która jest w art. 112, czyli celów i zasad 

działania partii określonych w statucie, jest bardziej poprawna. Zwrócę państwu uwagę, że 

jeżeli mówimy o partii politycznej, to już jest byt zarejestrowany. Od kiedy jest partia 

polityczna? 

(Głos z sali: Od kiedy się ukonstytuuje.) 
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Poseł Andrzej Dera: 

Jak powie, że nazywamy się zjednoczeniem. 

Przewodniczący: 

I od tego są już partią, nie od momentu rejestracji, ok. Nie pamiętam, jak jest w ustawie o 

partiach.  

Poseł Andrzej Dera: 

(poza mikrofonem) 

Przewodniczący: 

Wtedy mamy już byt, ok, dobrze. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Jeżeli można, zdaję sobie sprawę i tu w pełni podzielam te obawy pana mecenasa, natomiast 

na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę, po pierwsze, na taką rzecz, że ta procedura, jeżeli 

ona miałaby być tak zapisana, nie wiem, czy to się da zrobić, musiałaby się od drugiej strony 

kończyć jakimś rozstrzygnięciem procesowym prezesa, nie wiem, czy to w ogóle jest 

możliwe, dlatego że normalnie jak występuje sąd do Trybunału, to on musi wiedzieć, co się 

procesowo stanie z jego wnioskiem, pytaniem, wszystko jedno, zostanie przyjęty, zostanie 

odrzucony, zostanie rozpatrzony. Sąd nie może działać w ten sposób, że skieruje do prezesa 

wniosek o wystąpienie do Trybunału, a prezes mu odpisze, zadzwoni, powie, nie ma żadnej 

formuły procesowej, w której działałby I prezes, bo on nie jest organem sądowym w tym 

momencie. Do Trybunału jak I prezes się zwraca na podstawie art. 191, to składa wniosek, to 

jest formuła procesowa i Trybunał to rozpatruje. Natomiast relacja między sądem a I 

prezesem musiałaby być jakoś zapisana w tej propozycji. Nie wyobrażam sobie jak. 

Przewodniczący: 

Myślę, że jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Ja nie bardzo. I prezesa należałoby spytać. Zwróćcie państwo uwagę, że nawet przy przyjęciu 

tej propozycji, to dalej nam nie rozwiązuje zasadniczego problemu. Jeżeli sąd uważa, że statut 

jest niezgodny z konstytucją, ma wątpliwości, zwraca się do I prezesa, który nie podziela z 

takich czy innych względów, wszystko jedno pismem, przez gońca, czy w jakikolwiek inny 

sposób daje znać temu sądowi, że nie, to wtedy ten sąd dalej pozostaje z tym samym 

problemem. To on musi, jeżeli jest przekonany, że to jest niezgodne z konstytucją, odmówić 

rejestracji i wtedy jest pytanie, znowu art. 188 pkt 4, jesteśmy w punkcie wyjścia. Więc de 

facto jest to taki dylemat. Powiem państwu skąd się to wzięło. To się wzięło stąd, że w trakcie 

pisania konstytucji nie wyobrażano sobie tego, że ten problem badania zgodności celów lub 
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działalności powstanie już na tym wstępnym etapie, a potem się okazało przed Trybunałem, 

że to są naturalne wątpliwości sądu i te sądy pytają się, to między wierszami można wyczytać 

tak: - My nie jesteśmy sądem od tego, żeby rozstrzygać polityczne kwestie związane z 

rejestracją partii politycznych w oparciu o ogólne klauzule konstytucyjne, niech to zrobi 

Trybunał. Ta pierwsza sprawa, która była w Trybunale – pamiętam, bo wtedy w biurze 

Trybunału pracowałem – to właśnie na tym się opierała, że były duże dyskusje. Pomijając 

wszystko inne, to zwróćmy uwagę, że w sensie praktycznym jest to dopuszczalne, bo 

Trybunał nie mówi, że to jest niezgodne z konstytucją, tylko na podstawie ustawy o partiach 

dopuszcza takie wnioski i bada, co sąd robi. Te sądy w momencie, kiedy one stawiają tak 

fundamentalne pytania na gruncie art. 188 pkt 4, to Trybunał stwierdził, że będzie na nie 

odpowiadał z całymi tymi zastrzeżeniami, to przecież prokurator wtedy z punktu widzenia 

jurydycznego miał bardzo silne argumenty, żeby powiedzieć, że Trybunał powinien umorzyć 

postępowanie. Tu jest potem jeszcze dalsza sprawa, dlaczego to jest pytanie, a nie wniosek, to 

jest taki dylemat. To znaczy on po tych kilkunastu latach funkcjonowania Trybunału jest  

bardzo nabrzmiały i nie da się załatwić w taki sposób, żeby wilk był syty i owca cała. Albo 

pójdziemy formalnie i powiemy 191, bo nie można rozszerzać katalogu, tak, jak idą wszystkie 

te opinie. Tylko zwróćcie państwo uwagę, że w tych opiniach nie ma słowa na temat art. 188 

pkt 4. Żaden z tych konstytucjonalistów, który to opiniował, nie zauważył tej kwestii, tego 

problemu, że wtedy robi to sąd, do tego się nie odnoszono, że wtedy to de facto sprowadzamy 

się do takich sytuacji, do takich rozstrzygnięć, gdzie wychodzimy poza 188. 

Przewodniczący: 

Pan prezes Rzepliński.  

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Generalnie w Trybunale nie przepadamy za tego typu sprawami, co nie byłoby jeszcze fajniej, 

gdyby było dodatkowe hito, czyli I prezes Sądu Najwyższego, byłoby jeszcze ich mniej, ale 

na szczęście jest tych spraw mało.  

Przewodniczący: 

To by ich już w ogóle nie było. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Jakkolwiek są ciekawe, byłem sprawozdawcą jednej z tych nielicznych spraw. Tylko problem 

polega na tym, że nie widzę roli procesowej I prezesa Sądu Najwyższego w tym 

postępowaniu, a sprawa się komplikuje wówczas, kiedy Trybunał Konstytucyjny otrzymuje 

ten wniosek za pośrednictwem I prezesa, a ma wątpliwości, co do uzasadnienia i chciałbym, 

aby sąd wyjaśnił te wstępne wątpliwości we wstępnej kontroli. Siłą rzeczy traktujemy to 
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wówczas, jak każde inne pytanie sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Do kogo się zwracamy 

z żądaniem wyjaśnienia tych wątpliwości, uzupełnienia jakiegoś, fragmentu uzasadnienia, tak, 

żeby Trybunał miał do rozstrzygnięcia problem konstytucyjny z celem bądź z działalnością 

partii politycznej? Do I prezesa? I prezes powie, że nie odpowie, wtedy Trybunał też nie może 

umorzyć postępowania, czy do sądu, i czy wtedy sąd za pośrednictwem znowu I prezesa 

przysyła odpowiedź na zarządzenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Czy I prezes ma 

prawo zatrzymać to wyjaśnienie, bo mu się ono nie podoba? Powstaje  komplikacja, która 

niczemu nie służy, a Trybunał Konstytucyjny doskonale z tym, co I prezes powziąłby, jakąś 

wątpliwość, co do sposobu przedstawienia tej sprawy, czy dowodów przedstawionych, bo 

tutaj kwestia dowodów, takich twardych dowodów ma kapitalne znaczenie, chcielibyśmy 

napisać dodatkowy rozdział procesowy, tylko czy w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym 

czy w ustawie o partiach politycznych, czy jeszcze gdzie indziej, czy w ustawie o Sądzie 

Najwyższym. 

Poseł Andrzej Dera: 

Panie przewodniczący, mam propozycję, bo rzeczywiście te wszystkie argumenty, które 

przedstawiają panowie profesorowie i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, rzeczywiście są 

problemem. Czy jedno, czy drugie rozwiązanie jest na razie problematyczne. W związku z 

powyższym proponuję, żebyśmy przyjęli to, co tu jest zapisane. Dlaczego?  

Przewodniczący: 

W druku. 

Poseł Andrzej Dera: 

To, co jest w druku tutaj bez poprawek. Powiem dlaczego, bo skoro było to precedensowe 

orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie partii politycznych, to przyjmijmy to, że to 

się już odbyło, a będziemy mieli zapis ustawowy, który będzie odsyłał do ustawy, nie będzie 

to do końca w katalogu wymienionym, ale my tego nie naprawimy, bo my nie jesteśmy w 

stanie tej konstytucji w tym momencie… 

(Głos z sali: Kto będzie orzekał o niekonstytucyjności tego przepisu, też wiemy.) 

Dlatego zostawmy to, bo tu mamy zapisane, że pytanie w sprawie zgodności itd., Trybunał 

rozpoznaje na zasadach pytania prawnego, czyli rozstrzyga w tym momencie, i to 

przyjmijmy, bo to rzeczywiście w sensie proceduralnym jest dla Trybunału dużo bardziej 

wygodne. Nie jest co prawda sąd do końca wymieniony w tym katalogu, ale można to 

potraktować… 

Przewodniczący: 

Jeżeli nie jest do końca, tylko w ogóle nie jest ujęty.  
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Poseł Andrzej Dera: 

Dobra, Robert nie bądź taki dokładny, ale mamy w tym momencie odesłanie do ustawy i do 

precedensu, bo coś tu trzeba zrobić, skoro się nie da przez prezesa, bo rzeczywiście tu są 

pewne wątpliwości proceduralne, te przynajmniej nie budzą wątpliwości proceduralnej, ale 

budzą wątpliwości natury konstytucyjnej, więc nie wiem, jak rozstrzygnąć ten spór, a jakoś 

musimy się posunąć, bo trudno byłoby, żebyśmy dzisiaj stanęli na tym problemem, który de 

facto wydaje się nierozwiązywalny, albo się zdecydujemy na to, albo zdecydujemy się na to, i 

każde z tych rozwiązań ma słabości, i to takie dosyć poważne. Pytanie, w którą stronę my 

pójdziemy. Rozstrzygnąć tu trzeba, myślę, że dzisiaj, chyba że jeszcze jakimiś ekspertyzami 

będziemy się posiłkować, ale nie wiem, czy to jest możliwe panie przewodniczący.  

Przewodniczący: 

Trochę nas czas godni, a rzeczywiście w momencie, kiedy słyszę, że katalog z art. 191 jest 

otwarty, jak rozumiem, to się trochę tak dziwię, ale ok. 

Proszę pan prezes Biernat. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

Panie przewodniczący, mnie się wydaje, że problem bierze się stąd, i ten nasz kłopot, że też w 

wyniku trochę tychże ekspertyz jesteśmy zafiksowani na art. 191. Tu pan profesor Tuleja 

powiedział, że to są dwie kwestie, kto i w jakim trybie. Otóż w moim przekonaniu, ta 

propozycja, jaka jest obecnie tutaj zapisana w przepisie 112, odsyłająca do pytania prawnego, 

pozwala nam te dwie kwestie pogodzić w sposób znacznie mniej kontrowersyjny, bo można 

dokonać wykładni konstytucji uwzględniając art. 193 i 180 pkt 4, to znaczy, jeżeli w art. 193 

jest mowa o pytaniu prawnym dotyczącym hierarchicznej zgodności źródeł prawa, ale 

równocześnie w konstytucji w tym samym rozdziale mamy przepis o tym, że Trybunał bada 

zgodność z konstytucją celów i działalności partii politycznych i jeżeli tak się zdarza, że to 

postępowanie inicjuje sąd, i akurat w sądzie powstaje wątpliwość, co do zgodności z 

konstytucją celów lub działalności, więc jeżeliby się dokonało pewnej rozszerzającej 

interpretacji art. 193, to znaczy, jeżeli sądowi wolno wystąpić w tych sprawach, to wolno mu 

wystąpić także w innych sprawach zapisanych w konstytucji w art. 188. 

Przewodniczący: 

Panie profesorze to się nagrywa, będzie to badane, proszę uważać. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

Wcale nie sądzę, żeby to było jakieś… To jest niewątpliwie rozszerzająca wykładnia art. 193, 

ale dająca się wytłumaczyć na gruncie samej konstytucji właśnie.  

Przewodniczący: 
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Dobrze. Dziękuję. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Chciałbym jedno uzupełnić, jeżeliby iść w tym kierunku i na gruncie art. 193, to zwróćcie 

państwo uwagę, że na gruncie art. 193 jest powiedziane o pytaniu prawnym, co do zgodności 

aktu normatywnego i nie jest powiedziane, jaki to jest akt normatywny. Status zawiera chyba 

normy generalno-abstrakcyjne. 

Przewodniczący: 

Nie, ale mówimy o prawie powszechnie obowiązującym. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Nie. 

Przewodniczący: 

Nie. Akt normatywny, tak? Czyli regulamin szpitala? 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Na przykład akt normatywny uchwalony przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli na przykład 

narusza prawa lekarzy, może być spokojnie badany w trybie skargi konstytucyjnej i takie 

przypadki były. Akt normatywny w art. 193, to na pewno nie chodzi o te akty z art. 87 

konstytucji wyłącznie. Nie chcę tego wątku rozwijać, bo jak się popatrzy na to, co teoretycy 

prawa piszą w aktach normatywnych, to statuty są traktowane jako akty normatywne. 

Zasadniczym dylematem jest ten dylemat 188 pkt 4, 191. Moim koledzy szanowni, którzy te 

opinie pisali, na ten dylemat w ogóle nie zwrócili uwagi. Zgadzam się, jak się popatrzy tylko 

przez 191, to jest – jak mówi pan mecenas – tylko, co wtedy z tym 188? A to jest bardzo 

istotny problem praktyczny. Gdyby to było tylko teoretyczne, to pal sześć.  

Przewodniczący: 

Rozumiem, że przyjęlibyśmy, idąc za art. 112, wykładnię, uzasadnienie, że ustawa o 

Trybunale Konstytucyjnym jest również ustawą, podobnie, jak ustawa zasadnicza, która w 

pewien sposób kształtuje myślenie o ustawie zasadniczej. Wtedy moglibyśmy mieć taki 

wpływ kształtujący, doprecyzowujący. Tak słucham tych wywodów, i to jedyne, by można 

obronić tę wersję. Bałbym się tezy, że katalog z art. 191 jest otwartym katalogiem, chyba że 

wy tak stosujecie to w Trybunale, ale raczej w takiej wersji, że dokładamy trochę ustawą do 

obowiązków Trybunału lekko poza art. 191, czyli tworzymy alternatywną procedurę do 

rozpatrywania zgodności z konstytucją celów, działalności partii politycznych, że idzie to 

równoległa procedura, obowiązek nałożony na Trybunał, ale w myśleniu o konstytucji, ale 

bez rozszerzania uprawnień konstytucyjnych w tym momencie, bo to jest jedyna konstrukcja, 

która mi przychodzi do głowy, którą można obronić, czyli dokładamy do tego.  
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Proszę. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Jeżeli chodzi o te wątpliwości, które uważam, że są zasadne, ale zwróćcie państwo uwagę, że 

obecny art. 50, nie wiem, który to jest w projekcie, który mówi o tych zarządzeniach 

tymczasowych, gdzie Trybunał może wstrzymać wykonanie orzeczenia, jeżeli uważa, że to 

zagraża skarżącemu w trakcie rozpatrywania skargi, to przecież nie ma konstytucji słowa o 

takiej kompetencji Trybunału, na wniosek skarżącego, że on się może zwrócić… 

Przewodniczący: 

Dobrze, że pani poseł Pawłowicz wyszła. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Zwracam uwagę tylko taką wykładnię funkcjonalną. Rozumiem, że wykładnia art. 191 jest 

taka, że jego się wykłada wąsko z jednego powodu, dlatego że dostęp powinien być wąski do 

Trybunału, dlatego że tutaj Trybunał ma tak mocną pozycję, że chodzi o ograniczenie jego 

aktywizmu, żeby nie było tak, że można poza konstytucją rozszerzać ustawowo ten krąg 

podmiotów i wtedy ten Trybunał zdominuje i ustawodawcę, i organy, i wszystkich. Ta wąska 

wykładnia ma jak najbardziej zastosowanie do wszystkich spraw, poza art. 188.3, bo tu mamy 

ten problem. Tutaj nie chodzi o to, żeby ograniczyć aktywizm Trybunału, tylko o to, żeby o 

zgodności celów i działalności partii nie orzekały sądy. 

Przewodniczący: 

Pan mecenas. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

W kontekście tych wątpliwości, na gruncie takiego czy innego postępowania I prezesa Sądu 

Najwyższego, chcieliśmy rekomendować być może skierowanie tej propozycji do 

zaopiniowania do Sądu Najwyższego, jak i do KRS, ale wszystko zależy od rozstrzygnięcia. 

Jeżeli rzeczywiście państwo przesądzą, że ta regulacja, która jest zaproponowana w projekcie 

w większym stopniu realizuje te intencje, to ta nasza propozycja, rekomendacja jest 

bezprzedmiotowa. 

Przewodniczący: 

Pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 

Myślę, że nie znajdziemy tutaj rozstrzygnięcia, które byłoby idealnym rozwiązaniem, bo tego 

nie przewiduje konstytucja, tego nie ma i musimy teraz sztukować. Cokolwiek tu zrobimy, 

będzie to sztukowanie. 

Przewodniczący: 



 30 

Konstytucja deleguje do ustawy i my ustawą musimy to… 

Poseł Andrzej Dera: 

Ale do czego zmierzam, bo każdy przepis ma swoje ducha, każde rozwiązanie ma jakiś cel. 

Patrząc na te problemy natury proceduralnej, o których panowie tu powiedzieli, rzeczywiście 

z tym prezesem mielibyśmy poważny problem. W każdym przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości byłby straszny problem i faktycznie trzeba by tworzyć nowy rozdział 

proceduralny, jak te problemy rozstrzygać. Ale zwróćmy uwagę na to, że de facto sąd ma 

uprawnienia określone w konstytucji do występowania z pytaniem prawnym do Trybunału. 

To jest bardzo ważne, że to jest podmiot uprawniony, w określonych sytuacjach, które 

przewiduje konstytucja. Ta sama konstytucja mówi w artykule o tym, że to nie sąd, który jest 

zobowiązany na podstawie ustawy o partiach rozstrzygać problem, czy zarejestrować tę 

partię, mimo że ma wątpliwości natury konstytucyjnej, tylko wyraźnie mówi się o tym, że to 

musi zrobić Trybunał. Czyli per analogiam, skoro sąd może pytać i jest podmiotem 

uprawnionym do pytania prawnego, mimo że konstytucja tego wprost nie przewiduje, można 

zastosować w tym momencie, sąd ma wątpliwości, zgłasza je do Trybunału w formie pytania 

prawnego, Trybunał rozstrzyga, i w tym momencie sprawa jest zakończona. Wtedy wszelkie 

wątpliwości natury proceduralnej są rozstrzygnięte. Z punktu widzenia praktycznego, jest to 

kluczowe. W ten sposób – wydaje mi się – takie zapisanie jest do obrony publicznej. My nie 

naprawimy konstytucji dzisiaj. Możemy jedynie dostosować tak, żeby to było najbardziej 

praktyczne, logiczne itd. Ten przepis po analizie, po dzisiejszej dyskusji, uważam, że łatwiej 

się obroni niż to, co my mówimy, że potem prezes, a przy wątpliwościach, to nie daj Boże, 

żeby się zdarzyło.  

Przewodniczący: 

Raczej przychylam się do tego poglądy, żebyśmy jednak uznali, że jest to procedura 

alternatywna, że to nie jest rozpychanie art. 191, tylko że to jest osobny tryb, który jest na 

wzorcu konstytucyjnym, który daje uprawnienie sądowi rejestrowemu o wystąpienie z 

pytaniem prawnym do Trybunału. Nadajemy temu ten tryb, żebyśmy nie mówili, że my 

łamiemy czy 191, czy próbujemy go rozszerzyć, tylko tworzymy trochę osobną procedurę 

właściwie, artykułem 112. Jeżeli już taki mamy problem i węzeł, to raczej nie gmatwałbym 

poprzez dodawanie nowych bytów do tego pod tytułem I prezes Sądu Najwyższego, tylko 

raczej zawężał ten krąg i rzeczywiście idąc propozycją art. 112, ograniczył się do sądu 

rejestrowego. Proponowałbym, żebyśmy w taką stronę to rozstrzygnęli.  

Proszę pan prezes Rzepliński. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 
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Może jeszcze jeden argument, ten sąd rejestrowy pytający nie jest podmiotem wziętym z 

kapelusza czarownika, bo tenże sąd, któremu chcemy dać prawo zapytania w związku z 

propozycją uzupełnień czy zmian w statucie partii, i według poglądów Trybunału, czyli w 

akcie normatywnym, w związku z prowadzoną sprawą ten sąd przecież może zapytać o to, 

czy konkretny przepis ustawy o partiach politycznych jest zgodny z konstytucją czy nie. Czyli 

może więcej zapytać Trybunał, bo może zażądać od Trybunału w tym trybie, o którym jest 

mowa w art. 193, zainicjować postępowanie o uznanie przepisu, który mógłby być podstawą 

rozstrzygnięcia w tej sprawie, czy ten przepis jest zgodny z konstytucją czy nie. Jest to 

dodatkowy argument za tym, że sąd rejestrowy, który ustawodawca decyduje, że jest to Sąd 

Okręgowy w Warszawie, umocowany do tego, żeby być partnerem Trybunału 

Konstytucyjnego w tym badaniu, w kontroli konstytucyjności celów lub działalności partii 

politycznych. Tu musimy mieć stale w tyle głowy, że nie chodzi w ogóle o partie polityczne, 

tylko o skrajnie lewicowe, skrajnie prawicowe ugrupowania, ale jednak partie polityczne. 

Wziąwszy pod uwagę treść ustawy o partiach politycznych, bo musimy mieć też w tyle głowy 

to, przy konstruowaniu norm w postępowaniu o kontrolę konstytucyjności działalności i 

celów partii politycznych, plus ustawa o Trybunale, plus oczywiście Trybunał musi zawsze 

odnieść to do konstytucji. Jak państwo sięgną do naszych rozstrzygnięć, to naturalnie tam jest 

wyraźnie tembr tych orzeczeń, że Trybunał akceptuje takie podejście, że spektrum polityczne 

musi być maksymalnie najszersze. Nie chodzi o potwierdzanie konstytucyjności partii tych 

głównych, ale właśnie o to, żeby Trybunał stał także na straży wolności funkcjonowania partii 

o bardzo skrajnych poglądach, o ile oczywiście mieszczą się one w granicach porządku 

konstytucyjnego.  

Przewodniczący: 

Dziękuję. Pan poseł Piotrowicz.  

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Proszę wybaczyć, bo temat  niezgłębiony przeze mnie, ale pytanie raczej do panów 

mecenasów, czy tej kwestii nie udałoby się uregulować na gruncie innych ustaw? Relacja sąd 

rejestrowy - Sąd Najwyższy, relacja sąd – I prezes Sądu Najwyższego, ale raczej Sąd 

Najwyższy, w tym miejscu przynajmniej, gdzie jest mowa o tym, że sądy zwracają się z 

pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. Chodzi o to, żeby nie wychodzić poza ten katalog 

podmiotów wymienionych w konstytucji, i stąd tutaj potrzeba poszukiwania. Być może, że ta 

odpowiedź nie jest w tej chwili możliwa, być może, że z tym pytaniem pozostalibyśmy do 

przyszłego posiedzenia.  

Przewodniczący: 
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Proszę panie mecenasie, ale uważam, że w momencie, kiedy rozstrzygniemy w oparciu o 112, 

to już rzeczywiście zakończymy ten wątek. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Wydaje się, że przy takim modelu, jaki jest przewidziany w projekcie, ta materia jest 

prawidłowo rozdzielona pomiędzy ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i ustawę o partiach 

politycznych. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. W związku z tym proponuję, żebyśmy jednak po tej dyskusji wrócili i 

przyjęli wersję z art. 112. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 112? Jeżeli nie ma, uznaję, 

że przyjęliśmy art. 112. 

Art. 113. Tu mamy poprawkę. Proszę panie mecenasie. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Ust. 2 art. 113 brzmi: „że w przypadku, gdy nie można ustalić, kto jest osobą upoważnioną do 

reprezentowania partii lub gdy nie można z nią nawiązać kontaktu”, Trybunał przewiduje taki 

alternatywny sposób nawiązywania kontaktu: „Trybunał uznaje za upoważnioną osobę 

faktycznie kierującą partią – i ten fragment jest istotny – w czasie podjęcia przez nią 

działalności zakwestionowanej we wniosku”. Czy ten przepis odnosi się w tym ostatnim 

fragmencie tylko do jednego z tych postępowań, a więc do badania działalności partii 

politycznej, natomiast zupełnie pomija kwestię postępowania badania celu partii politycznej. 

W związku z tym proponujemy, aby ten ostatni fragment skreślić z ust. 2, ten ustęp kończyłby 

się na wyrazach „uznaje za upoważnioną osobę faktycznie kierującą partią”. Bo powstaje 

proste pytanie, jak ustalać w takim przypadku, kiedy nie można ustalić osoby upoważnionej 

do reprezentowania partii, jak tę osobę wskazywać w przypadku postępowania w sprawie 

badania celów partii.  

Przewodniczący: 

Jest zgoda na przyjęcie art. 113 z poprawką? W związku z tym proponuję, żebyśmy przyjęli 

art. 113 z poprawką z pkt 87 z ustawy. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. 

Czy jest dużo uwag do rozdziału 9, czy jeszcze żabim skokiem uda nam się go dzisiaj zrobić? 

Poseł Andrzej Dera: 

Mam jedno pytanie, czy można ustalić osobę upoważnioną na podstawie ustawy? Bo taki tu 

mamy zapis, że osoby upoważnione do reprezentowania partii politycznej Trybunał ustala na 

podstawie statutu – to jest zrozumiałe. Ale potem mamy „lub ustawy”. Dlatego się 

zastanawiam, czy zapis „lub ustawy” ma jakikolwiek sens.  

Przewodniczący: 
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Kiedy jest odesłanie poprzez Kpc. wtedy, jak pan prezes mówił. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

 

 

Może być Kpk., czyli na podstawie innej ustawy. 

Przewodniczący: 

Będziemy jeszcze to czytać całościowo i wtedy może jeszcze coś wyjdzie. 

W takim razie proponuję, żebyśmy żabim skokiem jeszcze zrobili rozdział 9. Czy jest 

sprzeciw, co do tytułu rozdziału 9? Nie ma, dziękuję. 

Art. 114. Tu jest poprawka. Proszę panie mecenasie. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Jak się nam wydaje, poprawka ma charakter tylko i wyłącznie redakcyjny. Wyrazy „dwa (lub 

więcej)” proponujemy zastąpić wyrazami „co najmniej dwa”, zarówno w 1 i 2 pkt. art. 114. 

Przewodniczący: 

Myślę, że to jest rozsądne, proponuję przyjęcie. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 114 z 

tą poprawką. Jeżeli nie ma, proponuję jego przyjęcie. Dziękuję bardzo. 

Art. 115. Czy jest sprzeciw wobec art. 115? Jeżeli nie ma, uznaję, że przyjęliśmy art. 115. 

Art. 116. Czy jest sprzeciw wobec art. 116? Jeżeli nie ma, uznaję, że przyjęliśmy art. 116. 

Na tym zakończymy posiedzenie. Jutro o 16.30 serdecznie zapraszam. Zamykam posiedzenie.  

 

 


