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KR-51-538/16/PDO 

Opinia do poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Stanisław Piotrowicz) 

W związku z otrzymaniem do zaopiniowania poselskiego projektu ustawy o organi~tji i trybie postępowania 
przed Trybunałem Konstyturyjf!}m (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Stanisław Piotrowici), zauważa się, co 
następuje: · 

Podstawowym celem projektowanej ustawy, deklarowanym w jej uzasadnieniu, jest bezpośrednie 
zrealizowanie dyspozycji wynikającej z art. 197 Konstytucji RP, a zatem uregulowanie organizacji i trybu 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Projektowana ustawa nie obejmuje swoją regulacją 

statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wyodrębnienie w dwóch aktach normatywnych statusu 

sędziów oraz organizacji Trybunału Konstytucyjnego i trybu postępowania w przed Trybunałem 

Konstytucyjnym stanowi najistotniejszą modyfikację dotychczasowej regulacji funkcjonowania sądu 

konstytucyjnego. Choć takie uregulowanie statusu sędziów nie jest przyjęte w pozostałych ustawach 

regulujących funkcjonowanie najwyższych organów sądowych, bo zarówno ustawa z dnia 23 listopada 2002 

r. o Sąd~je Nqjwyżs:rym {Dt: U. z2016 r. poz. 1254), jak i ustawa z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustrąju sądów 
administrary}f!Jch (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066) regulują status sędziego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, a także określają tryb postępowania przed tymi sądami, to mieści się ono w granicach 

swobody . ustawodawcy. Do pozostałych istotnych zmian należą: określenie większości podejmującej 

uchwały na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (art. 8 ust. 1), wprowadzenie 6-

letniej kadencji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz określenie przypadków zakończenia tej kadencji 
przed jej upływem (art. 10 ust. 1 i 2), procedury wyboru na stanowisko Prezesa oraz osób upoważnionych 

do kierowania pracami Trybunału w trakcie wprowadzonej miesięcznej przerwy pomiędzy kadencją 

Prezesa i jego następcy (art. 11 ust. 2), określenie osoby uprawnionej do kierowania pracami 

Zgromadzenia Ogólnego, którego zadaniem jest wybór Prezesa Trybunału (art. 11 ust. 4), zmiana 

organizacji jednostek działających w Trybunale poprzez utworzenie Kancelarii Trybunału oraz Biura 

Służby Prawnej ( art. 16 ust. 1 ), określenie przesłanek obligatoryjnego umorzenia postępowania przed TK, 

wraz z uregulowaniem sytuacji wniosków grupy posłów lub senatorów po zakończeniu kadencji Sejmu i 

Senatu (art. 59). 

Głównym celem projektodawcy jest uregulowanie organizacji oraz trybu postępowania przed TK, 

w związku z czym należy zwrócić uwagę na regulacje dotyczącego organizacji dwóch wymienionych 

w Konstytucji RP organów Trybunału Konstytucyjnego tj. Zgromadzenia Ogólnego i Prezesa TK. 

Artykuły od 5 do 9 projektowanej ustawy określają kompetencje i zasady podejmowania uchwał przez 
Zgromadzenie Ogólne TK. Dla podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Ogólne art. 8 ust. 1 

projektowanego aktu wymaga bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej 

liczby sędziów TK. Nie została natomiast w podanym przepisie rozstrzygnięta sytuacja równej liczby 

głosów za wobec głosów przeciw i wstrzymujących się. Być może warto byłoby, w celu zapewnienia 

kompletności regulacji, rozważyć dodanie do wskazanego artykułu przepisów rozstrzygających procedurę 
podejmowania decyzji w sytuacji równej liczby głosów, co może zdarzyć się w obecności 10, 12 lub 14 
sędziów TK na Zgromadzenia Ogólnym. Takim rozwiązaniem mogłoby być uznanie, ze w razie równej 

ilości głosów oddanych za lub przeciw uchwale przeważa głos oddany przez Prezesa Trybunału. 
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W zakresie przeptsow dotyczących wyboru Prezesa Trybunału Konstytucyjnego przewidziane 

zostało ustalenie jego 6-letniej . kadencji i u,stawowe uregulowanie procedury wyboru .. Wydaje się, że 

ustanowienie kadencji Prezesa TK na czas krótszy niż czas trwania jego mandatu jako sędziego TK mieści 
się w zakresie swobody ustawodawcy. Ustanawiając wart. 10 ust. 2 sześcioletnią kadencję projektodawca 

przewidział przyczyny zakończenia kadencji Prezesa przed jej upływem. Do tych przyczyn projektodawca 

zaliczył: 

1) zakończenie kadencji sędziego powołanego na stanowiska Prezesa; 

2) wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału powołanego na stanowisko Prezesa albo przed upływem 

kadencji na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

3) wygaśnięcie kadencji Prezesa w przypadkach określonych w ustępie 4. 

U stęp 4 w tym artykule wskazuje natomiast, że: "kadenga Prezesa wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 

2) iJożenia przez sęd~ego Trybunału Powołanego na stanowisko Prezesa Trybunału na 6; miesięry przed 
ukończeniem 70 roku tycia, :zy,odnie z procedurą określoną w odrębnych przepisach zaświadczenia, że jest 

zdolny ze w:zy,lędu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków sęd~ego Trybunału." 
W tym przepisie zasadniczą wątpliwość budzi sformułowanie "11:Jgaśnięcie kadenq'i Prezesa Trybunału". Ustęp 
drugi określa moment zakończenia kadencji Prezesa w przypadkach, kiedy nie jest to spowodowane jej 

upływem. Chodzi o sytuacje, w których zakończenie pełnienia funkcji Prezesa następuje wcŻeśniej niż po 

6 latach od jej rozpoczęcia., tj. zakończenie kadencji sędziego, wygaśnięcie mandatu sędziego, a także · 

wygaśnięcie kadencji Prezesa w przypadkach określonych w ust. 4. 
Wydaje się, że określone w art. 1 O ust. 2 pkt 2 projektu "11:Jgaśnięcie mandatu sęd~ego TK" stanowiące 

przyczynę przedwczesnego zakończenia kadencji Prezesa, obejmuje także "11:Jgaśnięcie kadengi Prezesa", o 

którym mowa w ust. 4 pkt 1, spowodowane śmiercią sędziego sprawującego te funkcję. W przypadku 

śmierci osoby sprawującej funkcję Prezesa nie można oddzielić wygaśnięcia mandatu tej osoby jako 

sędziego Trybunału od zakończenia kadencji tej osoby jako pełniącej funkcję Prezesa. Zresztą art. 18 

w ust. 1 pkt 1 ustan:Y z dnia 4 listopada 2016 r. o statusie sęd~ów Trybunału Konstyturyjnego, stanowiący regulację 
równoległą do przepisów o organizacji i trybie postępowania przed tym Trybunałem, wskazuje jako jedną 

z przyczyn wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji śmierć sędziego TK. 

Ponadto w art. 1 O ust. 4 pkt 2 projektowanej ustawy wskazano, że kadencja Prezesa wygasa w 

przypadku "t,łot,enia przez sęd~ego Trybunału (. . .) na 6 miesięry przed ukończeniem 70 roku tycia, (. .. ), 

zaświadczenia że jest zdolny ze w:zy,lędu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków sęd~ego Trybunału." Wygaśnięcie 
mandatu sędziego i tym samym zakończenie jego kadencji jako Prezesa TK może być jedynie 

konsekwencją nie złożenia wymaganego oświadczenia o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego TK, 
gdyż wówczas należy przyjąć, że stan zdrowia sędziego, który przekroczył 70 lat stanowi przeszkodę w 
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wykonywaniu przez niego obowiązków sędziego, a co za tym idzie wykonywania funkcji Prezesa TK. 
Wobec tego w projektowanej regulacji należałoby usunąć pkt 1 w ust. 4, a następnie umieścić w art. 1 O ust. 

1 pkt 3 przyczynę opisaną wart. 10 ust. 4 pkt 2, dodając do treści przepisu negację. 

W art. 11 podniesiono do rangi ustawowej przepisy określające procedurę wyboru Prezesa TK, 

dotychczas pozostawioną regulacji regulaminu TK. Wprowadza się miesięczny okres przejściowy 

pomiędzy kadencją ustępującego Prezesa, a jego następcy, w czasie którego kierownictwo Trybunału ma 

być powierzone na miesiąc osobie o najdłuższym stażu pracy. Takie uregulowanie stanowi wyjątek od 

zasady ciągłości władzy państwowej mającej podstawę wart. 2 Konstytucji RP. Trybunał jest na podstawie 

Konstytucji RP organem władzy sądowniczej, a jego organy, których podstawę powołania stanowi art. 194 

Konstytucji RP stanowią konstytucyjne organy państwa. Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 23 marca 2006 r., 

sygn. K 4/06: "zasada ciqgłości d~ałania konstyturyjnych organów państwa stanowijedną zfundamentabrych reguł, na 
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których opiera się każcfy system konsryturyjny. Wszelkiego rodzqju przerwy w d~ałaniu rych organów muszą mieć podstawę 

wyrażoną w przepisach konsryturyj'nych. Polski system konsryturyjny, uksifałtowany przez Konsrytutję z 1997 r., 

przyimrge zasadę ciqgłości d~ałania organów konsryturyinych ze szczególną konsekwentją. Wjeliminowane zostały znane 

w innych systemach konsryturyinych przerwy w d~ałaniu organów konsryturyjnych państwa, jak parlamentarne przerwy 
międ:rysesyjne c:ry przerwy międ:rykadenryjne, przerwy międ:ry cfymigą poprzedniego a powołaniem nowego rządu, 

zastępowanie ministra przez osobę niemqjącą statusu członka Racfy Ministrów. Uznano, że wszelkie wyjątki od zasacfy 

ciqgłości d~ałania organów konsryturyjnych stanowią zagrożenie dla realizatji konsryturyjnych funk~fi państwa". w 
związku z tym powstaje wątpliwość czy przerwa pomiędzy kadencjami Prezesa Trybunału i jego następcy 

nie powinna znaleźć swojej bezpośredniej podstawy w przepisach konstytucyjnych. 

Określone w projekcie przepisy regulujące postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym 

dotyczą wszystkich postępowań, w których zgodnie z Konstytucją RP prowadzi się postępowania przed 

TK. Projektodawca wyodrębnił przepisy ogólne dotyczące wszystkich postępowań i przepisy szczególne 

odnoszące się do specyfiki każdego z nich. W art. 59 projektu projektodawca przewidział podstawy dla 
obligatoryjnego umorzenia postępowania przed TK, w szczególności w ust. 1 pkt 3 określając; że 

Trybunał obligatoryjnie wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania ,jeżeli 11!Jdanie orzeczenia jest 

zbędne" lub ,jeżeli dany akt normarywny utracił moc obowiązującąprzed wydaniem orzeczenia przez Trybunał" (ust. 1 
pkt 4). Wydaje się, że regulacja punktu trzeciego wskazująca na zbędność postępowania jest zbyt szeroko 
określona, ponieważ nie wprowadza żadnej przesłanki uznania danego rozstrzygnięcia za zbędne, 

pozostawiając dużą swobodę rozstrzygania Trybunałowi Konstytucyjnemu. Pojęcie zbędności 

postępowania należy interpretować zgodnie ze specyfiką postępowania przed TK, ale biorąc również pod 

·uwagę rozumienie tego pojęcia przyjęte na gruncie postępowania cywilnego, którego przepisy stosuje się 

odpowiednio do postępowania przed TK. "Zbędność" wydania wyroku na gruncie k.p.c. oznacza, że "w 
inny sposób został osiągnięty jego cel, np. strony zawarły ugodę· sądową bądź pozwany poddał się 

egzekucji co do przedmiotu procesu w akcie notarialnym" (M. Manowska, Komentarz do art.355 Kodeksu 

postępowania rywilnego, LEX el. 2015). Biorąc pod uwagę specyfikę sądu konstytucyjnego należy zauważyć, że 

cel postępowania - a zatem wyeliminowanie niekonstytucyjnych przepisów - może być osiągnięty jedynie 

poprzez orzeczenie TK. Zatem pozostawienie tak dużej swobody w zakresie umorzenia postępowania 

wydaje się być nieadekwatne do roli sądu konstytucyjnego jako jedynego organu uprawnionego do 

rozstrzygania o niezgodności norm. Przesłanka ta była przewidziana w poprzedniej ustawie o Trybunale 

Konstytucyjnym i komentowana w doktrynie jako "pozwalająca na selekcję wszystkich rozpoznawanych 
spraw na podstawie oceny wagi i znaczenia występujących w nich zagadnień prawnych. StWarza to 

wyraźną podstawę prawną dla odmowy merytorycznego rozpoznania spraw o mało istotnym znaczeniu 

konstytucyjnym" (Derlatka M., Garlicki L., Nowa ustawa o Trybunale Konsryturyinym, "Przegląd Sądowy'' 

2015, nr 7, s. 43), a zatem także zakreśla większą swobodę decyzyjną dla Trybunału Konstytucyjnego. 

Ponadto projektodawca umieszcza przesłanki umorzenia w osobnym oddziale 2 ustawy, przed regulacją 
dotyczącą kontroli wstępnej wniosku, a zatem należy przyjąć, że rozstrzygnięcie o umorzeniu 

postępowania ma być dokonane przed skierowaniem wniosku czy skargi do wyznaczonego sędziego przez 

Prezesa TK czy przed wstępną kontrolą formalną dokonywaną przez Prezesa. Wskazane przesłanki 

umorzenia postępowania nie mają charakteru wyłącznie formalnego, ale dotyczą zawartości merytorycznej 

wniosku. Zatem ich rozpatrywanie powinno być poprzedzone kontrolą formalną złożonego pisma. 

Ponadto do wydania postanowienia o umorzenie umocowano Trybunał, bez oznaczenia składu, w jakim 
miałoby się takie rozstrzygnięcie dokonać. Art. 62 wskazuje, że dopiero wnioski które przeszły wstępną 

kontrolę są kierowane do właściwych składów orzekających. Zatem rozstrzygnięcie o umorzeniu 
postępowania należałoby pozostawić Trybunałowi, we właściwym dla danej sprawy składzie orzekającym. 

Art. 59 ust. 1 pkt S projektu wprowadza podstawę umorzenia postępowania w przypadku zakończenia 

kadencji Sejmu i Senatu jeżeli postępowanie zostało wszczęte na podstawie inicjatywy grupy posłów lub 
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senatorów. W dotychczasowym orzecznictwie TK zakończenie kadencji Sejmu skutkowało umorzeniem 

postępowania ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia (zob. np. orzeczenie TK z 25 lutego 

1992 r., sygn. K. 3/91, OTK w 1992 r., cz. I, poz. 1; postanowienia z: 4listopada 1997 r., sygn. K. 19/97, 

OTK ZU nr 3-4/1997, poz. 52; 14 października 2001 r., sygn. K 10/01, OTK ZU nr 8/2001, poz. 262; 15 
listopada 2005 r., sygn. K 29/05, OTK ZU nr 10/A/2005, poz. 123). Utrata legitymacji czynnej 
wnioskodawcy stanowi jedną z przesłanek niedopuszczalności wydania orzeczenia zatem przesłanka z pkt 

S jest zawarta w punkcie 2 tego samego artykułu. 
Należałoby zatem rozważyć umieszczenie przepisu art. 59 po przepisach dotyczących wstępnej kontroli 

wniosków oraz po przepisie o wyznaczeniu właściwego składu orzekającego, aby o umorzeniu 

postępowania mógł rozstrzygnąć właściwy skład orzekający. 

Zasadnie projektodawca w art. 73 wskazuje, że akta sprawy rozpoznawanej przez TK są jawne. 
Regulując natomiast uprawnienie do przeglądania tych akt w art. 74 wskazuje, że przeglądanie akt, 
sporządzanie i otrzymywanie odpisów jest możliwe jedynie dla uczestników postępowania, wymienionych 

w art. 42 projektowanej regulacji. Należałoby zatem zastanowić się czy z uwagi na charakter postępowania 

przed Trybunałem Konstytucyjnym, którego skutki nie dotyczą jedynie uczestników postępowania, ale 

powodują utrzymanie w mocy lub utratę mocy obowiązującej przepisów powszechnie obowiązujących, nie 
należałoby rozszerzyć uprawnienia do przeglądania i sporządzania odpisów z akt dla innych podmiotów. 
Przy przyjęciu takiego rozwiązania należałoby dodać zastrzeżenie, że sporządzanie odpisów i kopii i 
wyciągów akt w których zawarte są dane osobowe jest możliwe po ich anonimizacji. 

Projektodawca wprowadza zasadę przeprowadzania postępowania na rozprawie, uzależniając 

możliwość przeprowadzenia postępowania na posiedzeniu niejawnym od zajęcia stanowiska przez 

wszystkich uczestników postępowania (art. 92 projektu). Gwarantuje to zapoznanie się Trybunału ze 
stanowiskami wszystkich uczestników, jednak aby nie doprowadzać do nadmiemego wydłużania 

postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym warto byłoby gwarancję dla uczestników skorelować z 
obowiązkiem przedstawiania stanowiska lub informowaniem o rezygnacji z jego zajmowania, aby nie 

doprowadzać do nadmiemego przedłużania postępowań przed TK. 

Proponuje się również rozważyć wprowadzenie zmian projektowanej ustawy, polegających na: 
1) zmianie sformułowania "doktor prawa" określającego kwalifikację pracownika Wydziału Studiów, 

zawartego w art. 30 projektowanej ustawy na sformułowanie "doktor nauk prawnych w zakresie 
prawa" zgodne z ustawą z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i rytule naukowym oraz stopniach i rytule 

w zakresie sifuki (Dz. U. z 2016 poz. 882, z późn. zm.), która w art. 1 określa, że "stopniami 
naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie 
danej dyscypliny naukowej"; 

2) dodanie do rozdziału 2, działu II regulującego składy orzekające TK, składu jednoosobowego, 
który został przewidziany dla odmowy nadania dalszego biegu skardze lub wnioskowi w art. 61 
ust. 3. 

W przedstawionym projekcie ustawy nie przewidziano przepisów przejściowych dla postępowań 

prowadzonych przed Trybunałem Konstytucyjnym, które zostały wszczęte przed dniem jej wejścia w 

życie. Nie określono również momentu wejścia w życie oraz okresu vacatio legis ustawy wyłączając te 
regulacje do odrębnego aktu prawnego - ustawy wprowadzającej przepisy o organizacji i trybie 

po~t~powania prz~d Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustQ o str}j· e s dziów TK (zgodnie z art. 117 
opnnowanego proJektu). · . 
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