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CO KONTROLUJE TRYBUNAŁ 
KONSTYTUCYJNY?

Tytułowe pytanie może wydać się banalne. W świetle obowiązujących regulacji, poglą-
dów doktryny i orzecznictwa samego Trybunału Konstytucyjnego przedmiotem kon-
troli są akty normatywne. Można nawet powiedzieć, że inny przedmiot kontroli byłby 
niedopuszczalny, gdyż byłby sprzeczny z literalną wykładnią art. 188 Konstytucji oraz 
funkcją tzw. negatywnego ustawodawcy, jaką pełni Trybunał Konstytucyjny. Prakty-
ka działania Trybunału Konstytucyjnego pokazuje jednak, że odpowiedź na to pytanie 
wcale nie jest oczywista. Konieczność ustalenia hierarchicznej zgodności norm wyma-
ga coraz częściej od Trybunału Konstytucyjnego sięgania do płaszczyzny stosowania 
prawa. Powstają w związku z tym pytania, w jakim zakresie sięganie do tej płaszczyzny 
jest dopuszczalne, czy jest ono do pogodzenia z rolą Trybunału Konstytucyjnego jako 
„sądu prawa” i jakie może rodzić skutki dla orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. 

Polskie sądownictwo konstytucyjne ukształtowane zostało pod wpływem modelu 
austriackiego. Odwołanie się do modelu austriackiego było w pełni świadome1. W po-
czątkach lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku było ono też jedynym możliwym od-
wołaniem. Próba sięgnięcia do wzorów państw przyjmujących bardziej aktywistyczną 
i silniejszą ustrojowo rolę sądu konstytucyjnego była wykluczona ze względów politycz-
nych. Transformacja ustrojowa po roku 1989 nie wywołała szerzej dyskusji nad pozycją 
ustrojową, funkcjami i kompetencjami Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności 
nie dyskutowano problemu zmiany relacji między Trybunałem a sądami. Założenia 
przyjęte z początkiem lat osiemdziesiątych stały się podstawą obecnych rozwiązań kon-
stytucyjnych. Zmiany dotyczyły jedynie zniesienia przyjętych z przyczyn politycznych 
ograniczeń właściwości Trybunału Konstytucyjnego oraz nieostatecznego charakteru 
jego orzeczeń. 

Model austriacki, ukształtowany m.in. pod wpływem poglądów Hansa Kelsena, 
przewidywał ścisłe oddzielenie sądu konstytucyjnego od płaszczyzny stosowania pra-
wa. Oddzielenie to wynikało z kilku założeń. Po pierwsze, uzasadnione było przyjętą 
przez wiedeńską szkołę teorii prawa koncepcję hierarchicznie uporządkowanego syste-
mu prawa i statyczno-dynamicznych powiązań między poszczególnymi płaszczyznami 
systemu. Konsekwencją było rozgraniczenie płaszczyzny stanowienia i stosowania pra-
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wa. Takie rozgraniczenie ułatwiało ustalenie zakresu właściwości sądu konstytucyjne-
go. Sąd konstytucyjny miał gwarantować hierarchiczną zgodność aktów normatywnych 
rozumianych jako akty generalno-abstrakcyjne. Z kolei sądy powszechne i administra-
cyjne miały gwarantować hierarchiczną zgodność porządku prawnego w odniesieniu 
do aktów indywidulanych. 

Założenia hierarchicznie uporządkowanego systemu prawa zapewniały, według 
jego twórców, dwie rzeczy. Po pierwsze, powściągliwe wkraczanie sądu konstytucyjne-
go w sferę ustawodawstwa. Po drugie, nie rodziły niebezpieczeństwa wkraczania przez 
sąd konstytucyjny w sferę stosowania prawa przez sądy. Powściągliwość sądu konsty-
tucyjnego miała wynikać z charakteru normatywnego samej konstytucji. Konstytucja 
formułowała reguły stanowienia aktów normatywnych niższej rangi, przede wszystkim 
ustaw. Na straży przestrzegania tych reguł miał stać sąd konstytucyjny. Był on wyposa-
żony w kompetencję stwierdzania ich naruszenia. Tylko z orzeczeniem sądu konstytu-
cyjnego związany był skutek w postaci derogacji skontrolowanych przepisów (norm). 
Jeżeli chodzi o materialnoprawną hierarchiczną kontrolę norm, to dopuszczalność 
jej przeprowadzania była ograniczona przede wszystkim przez zakaz konkretyzowa-
nia przez sąd konstytucyjny ogólnie sformułowanych zasad, np. zasady wolności czy 
równości. Wyposażenie sądu konstytucyjnego w możliwość oceny działalności ustawo-
dawcy z punktu widzenia tego rodzaju zasad uważano za zbyt daleko idące. Zdaniem 
H. Kelsena, rodziło to niebezpieczeństwo przejęcia przez sąd konstytucyjny roli usta-
wodawcy. W Kelsenowskim modelu wykluczone było dokonywanie kontroli konsty-
tucyjności orzeczeń sądów. Sądy w hierarchicznie uporządkowanym systemie działały 
przede wszystkim na podstawie ustawy. Ponadto według H. Kelsena dostateczną gwa-
rancją zgodności aktów indywidualnych z konstytucją było to, że akty te były wydawane 
lub kontrolowane przez sąd. Austriacki prawnik szczególnie podkreślał konieczność 
rozdzielenia właściwości sądów administracyjnych i sądu konstytucyjnego2. 

Polska konstytucja w sposób wyraźny nawiązuje do powyższych założeń. W art. 188 
pkt 1–3 i art. 91 ust. 2 wskazuje hierarchię aktów powszechnie obowiązujących. W art. 
191 w zw. z art. 188 pkt 1–3, art. 193 i art. 79 Konstytucji określa przedmiot postę-
powania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Z przepisów konstytucji jednoznacznie 
wynika, że przedmiotem kontroli mogą być wyłącznie akty normatywne. Konstytucja 
posługuje się pojęciem aktu normatywnego w art. 79 ust. 1 i art. 193 Konstytucji. Przez 
pojęcie aktu normatywnego należy rozumieć akt zawierający generalno-abstrakcyjne 
normy prawne. Z cytowanych przepisów określających przedmiot postępowania i za-
kres właściwości Trybunału Konstytucyjnego wynika, że przedmiotem kontroli może 
być tylko akt normatywny. Z kolei art. 190 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 wskazuje, że przedmio-
tem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest zgodność aktu normatywnego z aktem 
normatywnym wyższej rangi. Skutkiem stwierdzenia niezgodności aktu normatywne-
go lub jego części z aktem wyższej rangi jest uchylenie tego pierwszego. Orzeczenia Try-
bunału Konstytucyjnego wywierają bezpośredni skutek na płaszczyźnie stanowienia 
prawa. W odniesieniu do płaszczyzny stosowania prawa orzeczenia Trybunału Kon-
stytucyjnego nie wywołują bezpośredniego skutku, mogą jednak, w myśl art. 190 ust. 

2 H.  Kelsen, Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego, przeł. B.  Banaszkiewicz, Warszawa 2009, 
s. 18 i n.
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4 Konstytucji, stanowić podstawę wznowienia postępowania i wzruszenia indywidual-
nego orzeczenia. Kwestia rozgraniczenia sfery stanowienia i stosowania prawa w dzia-
łalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego jest szczególnie analizowana w od-
niesieniu do skarg konstytucyjnych i pytań prawnych. W myśl art. 79 ust. 1 Konstytucji 
skarżący musi wskazać wydane względem niego orzeczenie oraz naruszone prawa kon-
stytucyjne. Jednocześnie jednak musi uprawdopodobnić, że źródłem tego naruszenia 
jest nie samo orzeczenie, lecz normy prawne stanowiące jego podstawę. Tak sformu-
łowany przedmiot skargi konstytucyjnej wymaga od Trybunału Konstytucyjnego jed-
noznacznego rozgraniczenia przypadków, w których źródłem naruszenia praw jest akt 
stosowania prawa, od przypadków, w których źródłem naruszenia jest akt normatywny. 
Tylko w tym ostatnim wypadku skarga konstytucyjna jest dopuszczalna. Konieczność 
dokonania podobnego rozgraniczenia powstaje w odniesieniu do pytań prawnych. Wy-
nikająca z art. 193 Konstytucji tzw. przesłanka funkcjonalna w założeniu powinna po-
zwolić Trybunałowi Konstytucyjnemu na oddzielenie stawianych w pytaniu prawnym 
zarzutów interpretacyjnych od zarzutów kolizyjnych. Literalna wykładnia cytowanych 
wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że Trybunał Konstytucyjny nie zajmuje się sferą 
stosowania prawa. W tym znaczeniu Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa. 

Powyższa konstatacja jest jednak wątpliwa, jeżeli weźmie się pod uwagę teoretycz-
noprawne określenie prawa oraz jego wykładni. Na gruncie obowiązującej konstytucji 
można przyjąć, że prawo to przede wszystkim „tekst”. Teksty są złożone z przepisów, 
z których na podstawie przyjętych w kulturze prawnej reguł można odkodować (wy-
łożyć) normy prawne nakazujące lub zakazujące określonego zachowania. Oprócz re-
guł wykładni podmiot stosujący prawo posługuje się również regułami inferencyjnymi 
i kolizyjnymi dla ustalenia treści prawa. Wykładnia pokazuje różnorodne możliwości, 
jakie stwarza tekst3. 

Wykładnia jest wtórna względem prawa, ale w obrocie wysuwa się przed prawo – 
prawo nie istnieje poza interpretacją, prawo w obrocie jest zawsze rezultatem wykładni4. 
Wykładnia jest umiejętnością w posługiwaniu się różnymi narzędziami umożliwiający-
mi odczytanie tekstu. Z reguły nie istnieje w danej sytuacji tylko jedno „prawidłowe” 
odczytanie tekstu5. Wykładnia sędziowska wymaga m.in. zauważenia problemu aksjo-
logicznego pojawiającego się na tle rozstrzyganej sprawy6. Zasada clara non sunt in-
terpretanda nie powinna być odczytywana jako zasada usprawiedliwiająca rezygnację 
z posługiwania się regułami wykładni7. W tym kontekście należałoby też wskazać na 
wertykalny wymiar wykładni prawa przejawiający się w nakazie dokonywania wykład-
ni przepisów ustawy w zgodzie z konstytucją, prawem międzynarodowym i prawem 
europejskim. Na tle powyższych założeń twierdzenie, w myśl którego nie ma prawa 
przed jego wykładnią, nabiera coraz większego znaczenia. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod 
uwagę, że w systemie prawa funkcjonują zasady o charakterze optymalizacyjnym, któ-

3 E. Łętowska, Kilka uwag o praktyce wykładni, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, z. 1, s. 27 i 28. 
4 Ibidem, s. 29.
5 Ibidem, s. 36 i n. 
6 Ibidem, s. 45. 
7 Ibidem, s. 54. 
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rych defi nitywną treść ustala się w procesie rozstrzygania kolizji8, można na system 
prawa spojrzeć z innej perspektywy. Perspektywa ta ukazuje coraz większe zacieranie 
się podziału stanowienia i stosowania prawa. Obie płaszczyzny w perspektywie teo-
retycznej wzajemnie się przenikają. Konstatację powyższą można również wyprowa-
dzić z samej konstytucji. Nakaz bezpośredniego stosowania jej przepisów nakłada na 
sądy obowiązek uwzględniania ich w procesie wykładni. Współstosowanie Konstytu-
cji i ustaw prowadzi do reinterpretacji wielu instytucji prawnych funkcjonujących na 
gruncie poszczególnych gałęzi prawa9. Tak więc normatywna treść wielu przepisów zo-
staje ostatecznie określona w orzecznictwie sądowym. W wielu wypadkach proces tego 
określenia trwa przez pewien okres i jest poprzedzony rozbieżnościami orzecznictwa. 
Rozbieżności te dopiero z czasem są usuwane. Prowadzi to do sytuacji, w której ocena 
zgodności z konstytucją aktu normatywnego nie jest możliwa bez uwzględnienia prak-
tyki orzeczniczej sądów. Powstają pytania, na czym polega uwzględnianie takiej prak-
tyki w procesie kontroli konstytucyjności norm i jakie skutki może ono wywoływać. 

Trybunał Konstytucyjny od dawna zdaje sobie sprawę z wskazanych wyżej zależ-
ności. Dlatego też podkreśla odmienność kontroli prewencyjnej i kontroli następczej. 
Kontrolując prewencyjnie akt normatywny, Trybunał Konstytucyjny zastrzega, że 
kontrola taka nie zamyka drogi do ponownej oceny aktu normatywnego. Może się 
tak zdarzyć przede wszystkim dlatego, że kontrolowany akt po wejściu w życie może 
nabrać nowego znaczenia. Na tle konkretnych wypadków orzecznictwo sądowe może 
przypisać mu znaczenie, którego nie mógł przewidzieć Trybunał Konstytucyjny10. 
Konstatacja taka nie budzi większych kontrowersji. Powstaje natomiast pytanie, jakie 
znaczenie ma wykładnia sądowa w procesie następczej kontroli konstytucyjności pra-
wa. Prima facie należałoby powiedzieć, że jest to znaczenie niewielkie. Trybunał Kon-
stytucyjny ustala samodzielnie normatywną treść kontrolowanych przepisów. Robi to 
na wyższym poziomie abstrakcji niż sądy. Jego wyroki nie wpływają bezpośrednio na 
orzeczenia sądów. Odwołanie się do rozumienia kontrolowanych przepisów w orzecz-
nictwie sądowym powinno następować jedynie posiłkowo. Praktyka pokazuje jednak, 
że odpowiedź powyższa rodzi wiele wątpliwości. Po pierwsze, jeżeli mamy na wzglę-
dzie przywołane wyżej cechy wykładni prawa, to abstrahowanie przez Trybunał Kon-
stytucyjny od sądowej wykładni rodzi niebezpieczeństwo oderwania się Trybunału od 
istniejącego obrotu prawnego. Trybunał Konstytucyjny może wprawdzie ustalić inne 
znaczenie kontrolowanych przepisów niż to przyjęte przez sądy, nie ma jednak żad-
nego instytucjonalnego wpływu na ich działalność. W rezultacie może się okazać, że 
przyjęte przez Trybunał Konstytucyjny znaczenie kontrolowanych przepisów będące 
podstawą oceny ich zgodności z konstytucją nie występuje w praktyce orzeczniczej. 
Co więcej, może się zdarzyć, że praktyka ta jest odmienna. Czy w takim wypadku 
Trybunał Konstytucyjny realizuje swą podstawową funkcję, jaką jest eliminowanie 
z systemu niekonstytucyjnych przepisów i norm? Formalnie tak, gdyż wskazał i uza-
sadnił, dlaczego uważa kontrolowaną normę za zgodną z konstytucją. Praktycznie nie, 

8 M. Kordela, Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012, s. 276
9 Zob. szerzej o tym zjawisku w pracy P. Wilińskiego, Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 

2012.
10 Wyrok TK z 14 czerwca 2011 r., sygn. Kp 1/11, OTK ZU 2011, nr 5A, poz. 41.
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gdyż kontrolowany przepis jest stosowany przez sądy w innym znaczeniu. Kontrola 
konstytucyjności prawa staje się więc kontrolą pozorną. Problem ten widoczny jest 
szczególnie przy rozpatrywaniu skarg konstytucyjnych. W wypadku wątpliwości co 
do treści zaskarżonych przepisów Trybunał Konstytucyjny powinien dokonać ich wy-
kładni w zgodzie z konstytucją i dopiero, gdy taka wykładnia jest niemożliwa, stwier-
dzić niekonstytucyjność. Pojawia się jednak pytanie, co w sytuacji gdy sąd orzekający 
względem skarżącego przyjął inne rozumienie przepisu. Znów teoretycznie można by-
łoby przyjąć, że w sprawie mamy do czynienia z wadliwym stosowaniem prawa, które-
go badanie leży poza zakresem właściwości Trybunału Konstytucyjnego. Uzasadnienie 
takiego stanowiska wymaga jednak wcześniejszego zbadania sposobu, w jaki kontro-
lowany przepis jest wykładany w orzecznictwie sądów. Badanie takie może mieć różny 
skutek. Może się okazać, że nie ma jeszcze żadnej ukształtowanej linii orzeczniczej 
lub że istnieją orzeczenia wydane na podstawie kontrolowanego przepisu, ale wykład-
nia tego przepisu jest różna, a orzecznictwo rozbieżne. I wreszcie może się ukształto-
wać jednolita linia orzecznicza potwierdzona np. orzeczeniem Sądu Najwyższego lub 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przy braku orzeczeń Trybunał Konstytucyjny 
samodzielnie określa treść badanego przepisu. Kontrola tego typu zbliża się do kon-
troli prewencyjnej. W przyszłości może się bowiem okazać, że okoliczności występu-
jące w konkretnej sprawie, zmieniający się kontekst normatywny spowodują, że sąd 
orzekający dokona odmiennej od Trybunału Konstytucyjnego wykładni. W sytuacji, 
gdy istnieje ukształtowana linia orzecznicza określająca rozumienie kontrolowanego 
przepisu, Trybunał Konstytucyjny nie może jej zignorować, gdyż prowadziłoby to do 
odmowy ochrony konstytucyjnych praw skarżącego. Nie gwarantują jej sądy, a sam 
Trybunał, nawet jeżeli stwierdzi, że przepis powinien być interpretowany inaczej, nie 
ma instrumentów prawnych do zapewnienia takiej ochrony. Z punktu widzenia Try-
bunału Konstytucyjnego trudno dokonać oceny konstytucyjności przepisu, gdy na 
jego podstawie kształtuje się rozbieżne orzecznictwo. Z jednej strony może być ono 
przejawem wadliwego stosowania prawa przez część sądów. Z drugiej istniejąca roz-
bieżność może świadczyć o wadliwości samego przepisu. Jego nieprecyzyjne brzmie-
nie może być źródłem trudności interpretacyjnych, jakie napotykają sądy. Odniesie-
nie się do takiej sytuacji jest też niełatwe z innego powodu. Niejednokrotnie trudno 
przewidzieć, czy i który z istniejących sposobów wykładni przeważy i określi sposób 
rozumienia przepisu w praktyce. Możliwe w takim przypadku jest wydanie przez Try-
bunał Konstytucyjny tzw. wyroku interpretacyjnego. W wypadku skargi konstytucyj-
nej nasuwa się jednak wątpliwość, czy wyrok taki może na podstawie art. 190 ust. 4 
Konstytucji stanowić podstawę do wznowienia postępowania. W rezultacie czy może 
zmienić sytuację skarżącego. Powstaje też pytanie, czy sądy uznają się za związane sen-
tencją takiego wyroku. W odniesieniu do pytań prawnych rodzi się jeszcze jedna wąt-
pliwość. Czy sąd powszechny lub wojewódzki sąd administracyjny nie kierują pytania 
prawnego w celu przełamania ukształtowanej w orzecznictwie Sądu Najwyższego lub 
Naczelnego Sądu Administracyjnego linii orzeczniczej? 

Szczególna sytuacja powstaje wtedy, gdy sądy określają treść przepisu, odwołując 
się do wykładni ustaw w zgodzie z konstytucją, i przyjmują inne rozumienie przepisów 
Konstytucji niż Trybunał Konstytucyjny. W takim wypadku trudno byłoby oczekiwać, 
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że Trybunał Konstytucyjny, odgrywający szczególną rolę w wykładni Konstytucji, bę-
dzie się czuł związany stanowiskiem sądów. 

Konieczność brania pod uwagę orzecznictwa sądów przez Trybunał Konstytucyjny 
nie dotyczy wyłącznie określenia samego przedmiotu orzekania. W wypadku art. 39 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym odnosi się ona do dopuszczal-
ności orzekania. Ustalenie, czy kontrolowany przepis obowiązuje, wymaga niejedno-
krotnie wskazania, czy jest on nadal stosowany przez sądy. Z kolei wskazanie, czy orze-
czenie Trybunału Konstytucyjnego jest konieczne, pomimo utraty mocy obowiązującej 
przepisu, wymaga ustalenia, czy po ewentualnym wznowieniu postępowania przez sąd 
możliwa jest zmiana sytuacji prawnej jednostki. 

Powyższe przykłady pokazują, że w procesie kontroli konstytucyjności prawa 
orzecznictwo sądów odgrywa coraz większą rolę. W wielu wypadkach ustalenie sposo-
bu dokonywania sądowej wykładni kontrolowanych przepisów ma kluczowe znaczenie 
dla oceny zgodności z konstytucją. Ustalenie normatywnej treści ustawy bez odwoła-
nia się do sądowej wykładni jest w ogóle niemożliwe. W tym znaczeniu przedmiotem 
kontroli dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny jest nie tylko akt normatywny, ale 
także sposób jego stosowania. Zjawisko to nasila się ze względu na szeroki zakres prawa 
do sądu. To sądy na poziomie stosowania prawa decydują najczęściej o sposobie rozu-
mienia obowiązujących przepisów. Paradoksalnie na styku działalności sądów i Try-
bunału Konstytucyjnego problemem nie jest dokonywanie wykładni ustaw w zgodzie 
z konstytucją. Tu sądy najczęściej sięgają do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
i posługują się wskazaną techniką wykładni w sposób zalecany przez Trybunał. Zasad-
nicza linia przecinania się kompetencji występuje przy wykładni ustaw i innych aktów 
normatywnych w sytuacji, gdy ustalenie ich treści nie wymaga bezpośredniego odwo-
łania się do konstytucji. Przedstawiony wyżej wpływ sądowego orzecznictwa na proces 
kontroli konstytucyjności prawa ma znaczenie dla określenia relacji między sądami 
a Trybunałem Konstytucyjnym. Nie do utrzymania jest tradycyjnie przyjmowane zało-
żenie, w którego myśl Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa, działa na innej płasz-
czyźnie niż sądy i dlatego sądowa praktyka nie ma bezpośredniego znaczenia dla orze-
czeń o hierarchicznej zgodności norm. Wpływ ten okazuje się istotny i ma znaczenie 
dla określenia zakresu właściwości Trybunału Konstytucyjnego, przedmiotu orzekania 
w konkretnych sprawach oraz rodzajów wyroków wydawanych przez Trybunał Konsty-
tucyjny. Źródłem zróżnicowania form wyroków (na wyroki zakresowe, interpretacyjne 
czy aplikacyjne) jest w dużej mierze konieczność uwzględniania sądowej wykładni kon-
trolowanych przepisów oraz przewidywanych skutków, jakie na płaszczyźnie sądowego 
stosowania prawa może powodować wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Fikcyjność 
wskazanego podziału najbardziej widoczna jest na gruncie art. 79 ust. 1 Konstytucji. 
W wielu wypadkach wskazanie, czy źródłem naruszenia praw jest przepis bądź wydane 
na jego podstawie orzeczenie sądu, jest niejednokrotnie trudne. W praktyce zależy od 
mniej lub bardziej rygorystycznego nastawienia Trybunału Konstytucyjnego w trakcie 
wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych. Niejednokrotnie naruszenie praw skarżącego 
ma swe źródło i w przepisie, i w orzeczeniu sądu. Powstaje w związku z tym pytanie, czy 
ukształtowanie instytucji skargi konstytucyjnej na podstawie tego podziału nie zaburza 
mechanizmu konstytucyjnej ochrony praw człowieka. W polskim systemie prawa brak 
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instytucji, która pozwalałaby na całościową ocenę sytuacji prawnej jednostki stawiają-
cej państwu zarzut naruszenia jej konstytucyjnych praw. Na płaszczyźnie stosowania 
prawa mają to robić sądy, a na płaszczyźnie stanowienia prawa ma się tym zajmować 
Trybunał Konstytucyjny. Tam, gdzie płaszczyzn tych nie da się rozdzielić, występuje 
defi cyt konstytucyjnej ochrony. 


