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Funkcje ustrojowe sądownictwa konstytucyjnego

Streszczenie:

W doktrynie prawa konstytucyjnego szeroko interesuje się oddziaływaniem orzecznic-
twa sądów konstytucyjnych na poszczególne dziedziny prawa. Stosunkowo mało uwa-
gi poświęca się natomiast analizie, w jaki sposób funkcjonowanie tych sądów wpływa 
na ustrój państwowy i na jego funkcjonowanie. Głównym celem niniejszego artykułu jest 
zaprezentowanie najistotniejszych funkcji ustrojowych sądownictwa konstytucyjnego 
oraz ich analiza, przede wszystkim na przykładzie polskiego Trybunału Konstytucyjne-
go. Szczególna uwaga poświęcona jest takim funkcjom ustrojowym jak funkcja politycz-
na, funkcja współposiadania władzy ustrojodawczej, ochrony konstytucyjnej równowagi 
pomiędzy organami władzy publicznej w systemie trójpodziału władzy oraz strażnika 
rzeczywistej realizacji norm konstytucyjnych, przede wszystkim praw człowieka. Anali-
za tych funkcji prowadzi do wniosku, że sądownictwo konstytucyjne wywiera ogromny 
wpływ na rzeczywisty kształt ustroju współczesnych państw. 

Słowa kluczowe: Prawo konstytucyjne, ustrój państwowy, sądownictwo 
konstytucyjne, Trybunał Konstytucyjny

1. Wstęp

W polskiej nauce prawa tematem żywo dyskutowanym i analizowanym jest wpływ 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na poszczególne dziedziny prawa. Stosun-
kowo mało uwagi poświęca się natomiast oddziaływaniu sądownictwa konstytucyjnego 
na ustrój państwowy i na jego funkcjonowanie2. Tymczasem działalność orzecznicza są-
dów konstytucyjnych – w tym także polskiego Trybunału Konstytucyjnego – wywiera 
1  Autorka jest studentką III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.

2  K. Wojtyczek, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013, s. 241.
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na ten ustrój ogromny wpływ i ma niezwykle istotne znaczenie w procesie jego kształ-
towania. Należy uświadomić sobie, że sądownictwo konstytucyjne nie funkcjonuje 
w oderwaniu od zachodzących zmian stosunków prawnych, politycznych i społecz-
nych, lecz wręcz przeciwnie – „żyje w pewnym politycznym i społecznym środowisku, 
a funkcjonuje w określonym kontekście ustrojowym”3, w związku z czym ze swojej 
istoty na ten ustrój znacząco oddziałuje. Te ogólne kierunki oddziaływania orzecznic-
twa na ustrój państwa można określić jako funkcje ustrojowe sądu konstytucyjnego4. 
Tematem niniejszego artykułu będzie wskazanie i omówienie najistotniejszych funkcji 
ustrojowych sądownictwa konstytucyjnego, przede wszystkim w odniesieniu do pol-
skiego Trybunału Konstytucyjnego, a także próba odpowiedzi na pytanie jak zmieniają 
się rzeczywiste założenia ustroju państwowego pod wpływem działalności orzeczniczej 
sądów konstytucyjnych.

2. Funkcja polityczna

Podstawowym zadaniem sądownictwa konstytucyjnego jest kontrola legalności działań 
politycznych organów państwa. Wobec tego z natury rzeczy sąd konstytucyjny jest uwi-
kłany w sprawy polityczne bardziej aniżeli inne organy państwowe. Stwierdzenie takie 
prowadzi do wniosku, że sąd konstytucyjny może zostać nazwany organem politycz-
nym, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Problem „polityczności” 
sądu konstytucyjnego rozpatrywany jest przeważnie w trzech wymiarach: kontrolo-
wanej materii, sposobu rozstrzygania i zasad powoływania sędziów konstytucyjnych5.

Materia konstytucyjna, stanowiąca podstawowy przedmiot zainteresowania sądow-
nictwa konstytucyjnego, ze swojej natury jest fragmentaryczna i charakteryzuje się 
dużym stopniem ogólności. Co więcej, podejmowanie rozstrzygnięć interpretacyjnych 
dotyczących norm konstytucyjnych zawsze wiąże się z koniecznością dokonywania 
ustaleń aksjologicznych i ważenia nieraz niemal równorzędnych wartości w sytuacji, 
w której nie istnieje powszechnie akceptowany paradygmat uzasadniania wypowie-
dzi o tych wartościach6. Wobec tego z istoty i specyfiki sądu konstytucyjnego wynika 
konieczność przyznania sędziom wchodzącym w skład tego organu szerokiej swo-
body decyzyjnej. W procesie kontroli norm, będącej podstawowym zadaniem sądu 
konstytucyjnego, swoboda ta zbiega się z politycznym charakterem rozpoznawanych 
spraw7. W doktrynie prawa konstytucyjnego często podnosi się jednak, że jeśli cho-
dzi o polityczny charakter materii kontrolowanej przez sądy konstytucyjne, to ani nie 
upolitycznia on samego sądownictwa konstytucyjnego, ani też nie jurydyzuje polityki8. 
Polityczność ta w naturalny sposób wynika z faktu, że prawo konstytucyjne jest gałęzią 

3  Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003, 
s. 106.

4  K. Wojtyczek, op.cit, s. 241.
5  Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo…, s. 171.
6  K. Wojtyczek, op.cit., s. 242. 
7  Ibidem.
8  Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo…, s. 175.
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prawa w dużej mierze odnoszącą się do kwestii politycznych i z samą polityką bardzo 
ściśle związaną. Zgodnie z poglądem Horsta Säckera, sąd konstytucyjny jest instytucją 
neutralną, w związku z czym nie ma żadnego upoważnienia do bezpośredniego kształ-
towania życia politycznego9. Granice jego kompetencji wyznacza przede wszystkim 
konstytucja, która precyzuje także jego właściwość. Polityczność samej materii rozpa-
trywanej przez sądy konstytucyjne nie pozostaje zatem w sprzeczności ze standardami 
demokratycznego państwa prawnego, ale jest koniecznością wynikającą ze specyfiki 
zagadnień podejmowanych przez sądy konstytucyjne.

Większe zagrożenia dla obiektywizmu działania sądownictwa konstytucyjnego, 
z uwagi na jego polityczność, dotyczą sposobu rozstrzygania spraw przez takie sądy. 
Czasami bowiem nawet sama procedura kontroli norm jest inicjowania dla wywołania 
określonych skutków politycznych. Każda decyzja sądu konstytucyjnego – nawet naj-
bardziej trafna z prawniczego punktu widzenia i najlepiej umotywowana na gruncie 
konstytucyjnych reguł wykładni – zawsze ma w chociaż pewnym stopniu wymiar poli-
tyczny10. Z jednej strony jest to związane – jak już zostało wskazane powyżej – ze specy-
fiką rozpatrywanej materii, ale z drugiej stanowi pewne zagrożenie dla faktycznej (nie 
zaś: formalnej) niezależności sędziów od konkretnych partii politycznych. Oczywiście 
we współczesnym państwie demokratycznym jawna polityczność sądu konstytucyjnego 
we wskazanym rozumieniu nie ma i nie może mieć miejsca – polska Konstytucja gwa-
rantuje niezawisłość sędziów Trybunału, a także formułuje wymóg ich apolityczności 
(art. 195 ust. 1 i 3 Konstytucji RP). Podobne wymogi politycznej neutralności zawierają 
przepisy prawa innych państw europejskich. Za przykład można tutaj podać art. 28 
włoskiej ustawy o Sądzie Konstytucyjnym, zgodnie z którym przeprowadzana przez 
ten Sąd kontrola zgodności z ustawa zasadniczą danego aktu prawnego „wyklucza ja-
kąkolwiek ocenę o charakterze politycznym i jakikolwiek zarzut co do wykonywania 
uprawnień dyskrecjonalnych parlamentu”11. W doktrynie podnosi się jednak, że pomi-
mo zagwarantowania w ustawie zasadniczej i ustawach zwykłych formalnej neutralno-
ści i apolityczności sędziów konstytucyjnych, w praktyce osiągnięcie w pełni takiego 
stanu nie jest możliwe. Założenie, jakoby sąd konstytucyjny był tworem niezależnym 
od polityki, zostało bowiem przez wielu autorów uznane za nierealistyczne i utopijne.

Upolitycznienie sądu konstytucyjnego przejawia się także w samej procedurze wy-
boru na sędziego tego sądu. Procedura ta może przebiegać poza kontrolą parlamentu, 
jednak w przytłaczającej większości systemów sądownictwa konstytucyjnego wyboru 
takiego dokonuje parlament, a więc organ jednoznacznie upartyjniony. Polska Kon-
stytucja przesądza o uznaniu za obowiązującą zasady monopolu Sejmu w obsadzaniu 
stanowisk sędziów konstytucyjnych12. Taki sposób wskazywania kandydatów na sę-
dziów konstytucyjnych implikuje nierozerwalne powiązanie każdego z nich z określo-
nym systemem wartości, który z kolei przekłada się na określone poglądy i preferencje 

9  Ibidem, s. 173.
10  K. Wojtyczek, op.cit., s. 243.
11  Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo…, s. 176.
12  L. Garlicki, Trybunał Konstytucyjny [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz IV, red. G. Śnia-
dowska, Warszawa 2005, s. 4.
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polityczne. Podnosi się jednak, że chociaż taki sposób wyboru sędziów konstytucyjnych 
wiąże się z pewnymi zagrożeniami co do obiektywności ich późniejszych decyzji w pro-
cesie orzekania, jest on konieczny z uwagi na ścisłą korelację decyzji podejmowanych 
przez sąd konstytucyjny z politycznym procesem sprawowania władzy. Sąd konsty-
tucyjny w niezwykle silny sposób może oddziaływać na ustawodawcze kompetencje 
parlamentu, zatem przyznanie temu ostatniemu możliwości kształtowania składu tego 
sądu zdaje się równoważyć ewentualne negatywne tego konsekwencje13. Dodatkowo 
warto podkreślić, że wybór sędziów konstytucyjnych przez parlamentarzystów stano-
wiących reprezentantów Narodu, a więc – suwerena, stwarza sądowi konstytucyjnemu 
namiastkę demokratycznej legitymacji14. 

W polskim systemie pewną gwarancją zmniejszenia wysokiego stopnia upolitycznie-
nia procedury wyboru sędziego konstytucyjnego jest przepis art. 194 ust. 1 zd. 2 Kon-
stytucji RP, zgodnie z którym ponowny wybór na sędziego TK jest niedopuszczalny. 
Przepis ten zapobiega wystąpieniu skrajnej, żeby nie rzec – patologicznej sytuacji, w któ-
rej sędzia w procesie orzekania kieruje się interesem danej partii politycznej ze świado-
mością, że w przyszłości parlamentarzyści będą decydowali o jego ponownym wyborze 
na stanowisko sędziego. Przyjęcie takiej regulacji nie zmienia jednak faktu, że wybór 
konkretnego sędziego w skład sądu konstytucyjnego zawsze jest decyzją w wysokim 
stopniu polityczną.

W świetle trwającego obecnie w Polsce kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego 
można wręcz pokusić się o stwierdzenie (prof. Adam Sulikowski), iż został ostatecznie 
obalony „mit o apolityczności sądu konstytucyjnego”15. Problem znacznego stopnia 
polityczności sądów konstytucyjnych dotyczy jednak nie tylko polskiego Trybuna-
łu Konstytucyjnego. Podobne rozważania o politycznym charakterze sądownictwa 
konstytucyjnego – a tym samym politycznej funkcji ustrojowej, jaką sądownictwo 
to wypełnia – prezentują także przedstawiciele doktryny i orzecznictwa innych państw. 
Za przykład można tutaj podać wypowiedzi doktryny niemieckiej. Ernst-Wolfgang 
Böckenförde stwierdził, że „sądownictwo konstytucyjne rozstrzyga o treści i interpre-
tacji prawa konstytucyjnego jako prawa, które określa szczegółowo procesy polityczne 
w ich zdolności działania, kształtuje je formalnie i je ogranicza. Nie może zatem uciec 
od odniesień do pola przyciągania polityki, nawet wtedy, gdy pyta jedynie o prawa 
i prawo orzeka. Jeżeli swoje zadania spełnia zgodnie ze swoją funkcją i odpowiednio 
merytorycznie, to musi mieć w tym rozumieniu wymiar polityczny. Musi ono uświa-
domić sobie swoją sytuację i dowieść, że potrafi sprawdzić się w niej jako niezawisłe 
sądownictwo”16. Polityczności sądu konstytucyjnego – przejawiającej się na różne opi-
sane powyżej sposoby – nie sposób zatem nigdy do końca uniknąć. Nie oznacza to jed-
nak, że sytuacja ta ma wyłącznie negatywne konsekwencje i stanowić może w każdym 

13  Ibidem.
14  Ibidem.
15  A. Sulikowski, Trybunał Konstytucyjny a polityczność. O konsekwencjach upadku pewnego mitu, 
PiP 4/2016, s. 3. 

16  E.W. Bockenforde, Sądownictwo konstytucyjne: zagadnienia strukturalne – organizacja – legitymizacja, 
Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego 2/1998, s. 93.



Funkcje ustrojowe sądownictwa konstytucyjnego

41 

przypadku zarzut co do prawidłowości czy zasadności funkcjonowania tego rodzaju 
sądownictwa. Przeciwnie – polityczność sądu konstytucyjnego należy przede wszyst-
kim rozpatrywać właśnie w kontekście specyficznej i wynikającej z natury tej instytucji 
funkcji politycznej, jaką sąd ten wypełnia dla ustroju państwowego, niekoniecznie 
funkcji o wydźwięku wyłącznie pejoratywnym. 

W tym kontekście warto dodatkowo wspomnieć o tym, że bardzo istotna z ustro-
jowego punktu widzenia – chociaż, jak się wydaje, w Polsce odgrywająca stosunkowo 
niewielką rolę – jest funkcja kontrolowania przez sądy konstytucyjne celów i dzia-
łalności partii politycznych. Orzekanie w tym zakresie jest o tyle istotne, że wpływa 
na kształtowanie pozycji ustrojowej partii politycznych w demokratycznym państwie 
prawnym. „Nie ulega wątpliwości, iż wszelkie regulacje, które w jakimkolwiek zakresie 
dotyczą kontroli partii politycznych, decydują o tym, jak będzie prowadzona polityka 
państwa. Chodzi przede wszystkim o to, czy zachowane zostaną demokratyczne normy 
polityki państwowej, zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej i czy nie nastąpi po-
wrót do systemu monopartyjnego. Właśnie to, że każda partia polityczna po rozpoczę-
ciu swojej działalności może w przyszłości stać się partią rządzącą, stanowi fundament 
demokracji”17. Z tego względu sąd konstytucyjny poprzez swoją możliwość wpływania 
na konstytucyjność celów i działalności partii politycznych, wpływa także w dużej 
mierze na samą – aktualną bądź przyszłą – politykę państwa, przez co tym bardziej 
jawi się jako organ w wysokim stopniu polityczny.

3. Funkcja współposiadania władzy ustrojodawczej

Dla omówienia funkcji sądownictwa konstytucyjnego najściślej związanych z samym 
ustrojem państwowym i z jego funkcjonowaniem (rozdziały 3‒5 niniejszego artykułu) 
istotne wydaje się poczynienie pewnych uwag wprowadzających. Uwagi te będą doty-
czyć samej genezy sądownictwa konstytucyjnego, która – jak podnosi się w doktrynie – 
„ma zasadnicze znaczenie dla charakterystyki współczesnych sądów konstytucyjnych 
i pożądanego sposobu ich funkcjonowania”18. Istotne wydaje się w tym kontekście za-
kreślenie różnic pomiędzy sądownictwem konstytucyjnym w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki oraz w systemie kontynentalnym. Dla powstania amerykańskiego modelu 
sądownictwa konstytucyjnego podstawowe znaczenie miały właśnie kwestie ustrojo-
we. Sądy konstytucyjne miały być instytucją gwarantującą zachowanie podziału wła-
dzy i umocnienie federalnej struktury państwa. Doprowadziło to do ukształtowania 
się zasady nadrzędności konstytucji, a w dalszej konsekwencji – do zaakcentowania 
znaczenia sądownictwa konstytucyjnego jako instrumentu ochrony konstytucyjnych 
praw człowieka19. Z kolei zgodnie z podejściem europejskim – widocznym oczywiście 

17  M. Borski, Wykonywanie kontroli konstytucyjności celów i działalności partii politycznych przez Try-
bunał Konstytucyjny, [w:] Roczniki Administracji i Prawa, Rok XI, Sosnowiec 2011, s. 31.

18  P. Tuleja, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce według Profesora Zdzisława Czeszejki-Sochackiego [w:] 
Państwo prawa. Parlamentaryzm. Sądownictwo Konstytucyjne. Pamięci Profesora Zdzisława Czeszejki-
Sochackiego, red. A. Jamróz, Białystok 2012, s. 318‒319.

19  Ibidem.



Magdalena Michalska

42 

także w przypadku polskiego Trybunału Konstytucyjnego – najistotniejszym zadaniem 
sądownictwa konstytucyjnego było zagwarantowanie przestrzegania hierarchiczności 
norm prawych, a zatem w pierwszej kolejności – badanie zgodności aktów niższego 
rzędu z aktami wyższego rzędu, przede wszystkim oczywiście z ustawą zasadniczą. 
Chociaż założenia europejskiego modelu sądownictwa konstytucyjnego były modyfi-
kowane – w szczególności po drugiej wojnie światowej w kontekście zagwarantowania 
ochrony praw jednostki – jednak w dalszym ciągu widoczne jest silniejsze zaakcento-
wanie właśnie funkcji kontroli sądu konstytucyjnego nad przestrzeganiem konstytu-
cyjności prawa20. Powyższe uwagi nie oznaczają, że kontynentalne sądownictwo kon-
stytucyjnie nie wypełnia funkcji współposiadania władzy ustrojodawczej i regulacji 
samego ustroju państwowego. Analizując te funkcje należy jednak mieć świadomość, 
że w odniesieniu do kontynentalnego modelu sądownictwa konstytucyjnego mają one 
znaczenie mniej doniosłe niż ma to miejsce w przypadku modelu amerykańskiego. 
Podobne uwagi dotyczą funkcji bliżej scharakteryzowanych w rozdziałach 4 (sąd kon-
stytucyjny jako strażnik konstytucyjnej równowagi między władzami publicznymi) 
oraz 5 (sąd konstytucyjny jako strażnik realizacji zasad i wartości konstytucyjnych, 
przede wszystkim praw człowieka).

Działalność orzecznicza sądów konstytucyjnych nie pozostaje zatem bez wpływu 
na ukształtowanie ustroju państw demokratycznych. Jak już zostało powiedziane, tekst 
konstytucji jest w wysokim stopniu ogólny i nieprecyzyjny, a organ interpretujący ten 
tekst dysponuje szerokim marginesem swobody decyzyjnej. W konsekwencji ustawa 
zasadnicza wyznacza jedynie ogólny zarys funkcjonowania ustroju państwowego, które 
sądownictwo konstytucyjne oraz praktyka ustrojowa mogą wypełnić bardzo różną 
treścią21. W tej sytuacji zadaniem sądu konstytucyjnego – a jednocześnie podstawową 
jego funkcją – jest konkretyzacja zapisów ustawy zasadniczej w swoim orzecznictwie, 
w którym na podstawie ogólnikowych postanowień konstytucyjnych formułowane 
są szczegółowe zasady prawne.

Trzeba podkreślić, że konkretyzacja norm ustawy zasadniczej nie jest jedynym za-
daniem sądów konstytucyjnych uzasadniającym nazwanie ich współposiadaczami wła-
dzy ustrojodawczej. Równie istotnym, jeśli nie najistotniejszym, zadaniem sądownictwa 
konstytucyjnego w kontekście omawianej funkcji ustrojowej jest dostosowywanie zna-
czenia i treści tych ogólnych norm do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej. Wymu-
sza to na sądach konstytucyjnych potrzebę stosowania w swoim orzecznictwie metod 
wykładni dynamicznej22. Chodzi zatem nie tylko o prostą abstrakcyjną interpretację 
mało precyzyjnego zapisu konstytucji, ale o to, by wyinterpretowana treść odpowiada-
ła aktualnym potrzebom państwa i społeczeństwa. Stosowanie dynamicznej wykładni 
konstytucji dodatkowo podkreśla, jak dużą rolę jako posiadacz władzy ustrojodawczej 
odgrywa sądownictwo konstytucyjne. Jego orzecznictwo jawi się tym samym jako bar-
dziej twórcze, a sami sędziowie zyskują realny wpływ na kształt ustroju państwowego, 
gdyż ich działalność orzecznicza uwzględnia aktualny kontekst społeczny i aksjologiczny. 
20  Ibidem.
21  K. Wojtyczek, op.cit., s. 244‒245.
22  Ibidem.
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Tym samym norma konstytucyjna przybiera taką treść, jaka umożliwia jej najlepsze funk-
cjonowanie w stosunkach społecznych aktualnych w czasie dokonywania wykładni23. 
Możliwość wzmocnienia lub osłabienia pewnych tendencji w orzecznictwie sądów kon-
stytucyjnych przekłada się na wzrost ustrojowego znaczenia tych sądów, może bowiem 
wpłynąć na rzeczywisty kształt ustroju państwowego jako takiego.

W kontekście omawianej funkcji sądownictwa konstytucyjnego należy wskazać 
kilka dodatkowych jego zadań o nie mniej doniosłym znaczeniu. Jako współposiadacz 
władzy ustrojodawczej sąd konstytucyjny staje się strażnikiem granic suwerenności ro-
zumianej jako wykonywanie władzy opartej na sile wartości wywiedzionych z ustawy 
zasadniczej, a jednocześnie przez te wartości ograniczonych24. Ma to szczególne znacze-
nie w sytuacji członkostwa poszczególnych państw w Unii Europejskiej, które wymu-
sza zdefiniowanie na nowo pojęcia suwerenności w kontekście postępującego procesu 
integracji. Sąd konstytucyjny ma w takiej sytuacji za zadanie czuwać nad przestrze-
ganiem europejskiego prawa pierwotnego, a także nadzorować ewentualne przekaza-
nie kompetencji organów krajowych podmiotom wspólnotowym. Funkcjonowanie 
sądownictwa konstytucyjnego ma znaczenie także dla sposobu rozumienia pojęcia 
demokracji oraz wyznaczania współczesnego sensu konstytucji25. W tym kontekście 
demokracja nie może być rozumiana wyłącznie jako rządy większości. Tym samym 
istnienie sądownictwa konstytucyjnego powstrzymuje większość parlamentarną przed 
nadużywaniem swojej pozycji i uzurpacją władzy. Opozycja parlamentarna dysponuje 
bowiem narzędziem umożliwiającym kontrolę działalności rządzącej większości, jakim 
jest skierowanie do sądu konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności danego aktu 
prawnego z ustawą zasadniczą. Z kolei w kontekście wyznaczania sensu konstytucji 
we współczesnym państwie demokratycznym, sądownictwo konstytucyjne wyznacza 
granice władzy większości, którą ograniczają zagwarantowane w ustawie zasadniczej 
prawa człowieka (obywatela). Szerzej na ten temat będzie mowa w rozdziale 5 (sąd 
konstytucyjny jako strażnik praw człowieka).

4. Funkcja strażnika konstytucyjnej równowagi między władzami publicznymi

Przed przystąpieniem do analizy wskazanej funkcji ustrojowej sądownictwa konstytu-
cyjnego należy krótko scharakteryzować sądy konstytucyjne na tle pozostałych pod-
miotów tworzących ustrój instytucji publicznych. Pierwsze sądy konstytucyjne pojawiły 
się w europejskich systemach prawno-ustrojowych dopiero w okresie międzywojennym, 
dlatego też nie do końca mieszczą się w monteskiuszowskim schemacie trójpodziału 
władzy państwowej26. Siłą rzeczy jednak sądy konstytucyjne – zaliczane oczywiście 

23  T. Grzybowski, Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Warszawa 2013.
24  R. Piotrowski, Uwagi o ustrojowym znaczeniu sądownictwa konstytucyjnego [w:] Księga XXV-lecia 
Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a praktycz-
na realizacja, Warszawa 2010, s. 325.

25  Ibidem, s. 327‒330.
26  A. Ławniczak, Komentarz do art. 188 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
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do organów władzy sądowniczej – funkcjonują w państwach opartych na zasadzie 
trójpodziału władzy i zajmują szczególną pozycję w tym systemie. Ich ustrojowym 
zadaniem jest bowiem – mówiąc najogólniej – kontrola zgodności z ustawą zasadniczą 
działania dwóch pozostałych władz – legislatywy i egzekutywy27.

Przedstawiciel doktryny austriackiej Karl Korinek wskazywał, że stosunek sądownic-
twa konstytucyjnego wobec innych władz z klasycznego monteskiuszowskiego trójpo-
działu może wyrażać się w trzech postaciach: w kontroli prawidłowości powoływania 
organów państwowych (funkcji kreacyjnych), w orzekaniu co do kompetencji poszczegól-
nych organów państwowych oraz w kontroli samej działalności organów państwowych28. 
W tym pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o kompetencje sądów konstytu-
cyjnych jako organów wyborczych, w drugim – o rozstrzyganie sporów kompetencyjnych 
pomiędzy najwyższymi organami władzy państwowej, w ostatnim zaś – o kontrolę norm 
prawnych, rozpatrywanie skarg konstytucyjnych oraz rozstrzyganie w przedmiocie odpo-
wiedzialności konstytucyjnej. Podobnymi kompetencjami dysponują wszystkie nieomal 
sądy konstytucyjne we współczesnych państwach demokratycznych, nie wyłączając pol-
skiego TK (zwł. art. 188, 189 Konstytucji RP). Trzeba jednak zaznaczyć, że niektóre z tych 
uprawnień zostały – także w polskim systemie prawnym – przekazane innym organom 
(np. w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej orzeka w Polsce Trybunał Stanu, 
nie zaś Konstytucyjny – zob. art. 198 Konstytucji RP).

Istotą tak zakreślonej funkcji ustrojowej strażnika konstytucyjnej równowagi między 
władzami publicznymi jest szeroka możliwość regulacji przez sąd konstytucyjny ustroju 
państwowego. Możliwość ta przejawia się po pierwsze – w szczególnej wobec pozosta-
łych pozycji ustrojowej sądów konstytucyjnych, zaś po drugie – w stosunkowo szerokiej 
możliwości ingerencji w relacje między poszczególnymi organami władzy państwowej, 
a w niektórych przypadkach wręcz w rozstrzyganiu co do przyznania konkretnemu orga-
nowi określonych kompetencji na podstawie fragmentarycznego czy mało precyzyjnego 
przepisu ustawy zasadniczej. Konstytucja pozostawia bowiem ustawodawcy zwykłemu 
pewien margines swobody decyzyjnej także w przypadku uszczegóławiania konstrukcji 
samego ustroju państwowego, oczywiście w ramach ogólnie zakreślonych przez ustawę 
zasadniczą29. Tym samym sąd konstytucyjny – jako organ kontrolujący działania usta-
wodawcy – „doprecyzowuje znaczenie unormowań ustawy zasadniczej kształtujących 
ustrój państwa i współokreśla tym samym konstytucyjną równowagę władz”30. 

Szczególna pozycja ustrojowa sądu konstytucyjnego w stosunku do pozostałych 
władz polega przed wszystkim na tym, że sąd ten dysponuje pewnymi narzędziami, 
za pomocą których może nakładać konstytucyjne ograniczenia na działalność egze-
kutywy i legislatywy. Już Hans Kelsen – główny twórca kontynentalnego (czy też: au-
striackiego) modelu sadowej kontroli konstytucyjności wysnuł tezę, iż podstawową 
funkcją ustawy zasadniczej jest tworzenie barier i wyznaczanie ram działania dla po-
szczególnych organów państwowych, a tym samym sąd konstytucyjny określić można 
27  Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo…, s. 103.
28  Ibidem, s. 104.
29  K. Wojtyczek, op.cit., s. 250‒252.
30  Ibidem.
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jako „strażnika konstytucji”31. Możliwość nałożenia przez omawiany sąd określonych 
ograniczeń na organy władzy publicznej tym bardziej podkreśla niezwykle doniosłą 
i istotną pozycję ustrojową i rolę tego organu.

Relacje pomiędzy sądem konstytucyjnym a innymi organami władzy publicznej 
są złożone i skomplikowane. Uwaga ta odnosi się w szczególności do powiązania 
tego sądu z parlamentem. Ten ostatni nie tylko – jak już była mowa – ma wyłączność 
na kształtowanie składu osobowego sądu konstytucyjnego, ale także może wpływać 
na niego na inne sposoby. Z uwagi na posiadaną przez siebie władzę ustawodawczą, nie 
wyłączając kompetencji do zmiany brzmienia ustawy zasadniczej, parlament ma moż-
liwość regulowania działalności sądu konstytucyjnego, procedury postępowania przed 
nim etc. Pośrednio uprawnienia tego rodzaju mogą wpłynąć na linię orzeczniczą 
i na sam sposób orzekania przez omawiany sąd. Z kolei sądownictwo konstytucyjne 
każdą tego typu decyzję kontroluje pod kątem zgodności z ustawą zasadniczą. W tej sy-
tuacji dla pełnego zakreślenia znaczenia sądu konstytucyjnego w relacji z parlamentem 
konieczne wydaje się przytoczenie pojęcia negatywnego ustawodawcy – sądu dysponu-
jącego de facto uprawnieniem do uchylania ustaw. Sąd konstytucyjny w takim rozumie-
niu dysponuje zatem także częścią władzy ustawodawczej w państwie, rozpatrywanej 
jednak właśnie od strony negatywnej. Już z tego uproszczonego opisu wynika, jak silne 
jest powiązanie sądownictwa konstytucyjnego z innymi organami władzy publicznej 
i w jak wielkiej współzależności (bo – jeszcze raz należy zaakcentować – oddziaływanie 
to zawsze jest dwustronne) organy te pozostają.

Trzeba podkreślić, że sam sposób interpretacji zasady trójpodziału władz wywiera 
znaczący wpływ na kształt ustroju państwowego. Sądy konstytucyjne, będące głów-
nymi tej zasady interpretatorami, rozumieją ją przeważnie w sposób elastyczny. Tego 
typu rozumowanie opiera się na założeniu, że nie istnieje sztywny podział określonych 
kompetencji związanych z wykonywaniem trzech zasadniczych funkcji państwa po-
między konkretne ograny władzy publicznej. Niemiecki Federalny Trybunał Konsty-
tucyjny, który w tym zakresie zainspirował sądownictwo konstytucyjne wielu państw 
europejskich, stworzył na gruncie tego założenia koncepcję jądra poszczególnych władz. 
Zgodnie z tą koncepcją istnieją kompetencje ściśle powiązane z władzą ustawodawczą, 
wykonawczą bądź sądowniczą, które – jako należące do jądra poszczególnych władz – 
muszą pozostać przy jednym rodzaju organów władzy publicznej (należących odpo-
wiednio do legislatywy, egzekutywy bądź władzy sądowniczej). Oprócz tego istnieją 
kompetencje spoza tego ściśle powiązanego z danym rodzajem władzy obszaru, które 
mogą być przekazywane organom piastującym kompetencje wychodzące poza zakres 
twardego jądra innej władzy32. Założenia tej koncepcji akcentują dodatkowo szczegól-
ne znaczenie ustrojowe sądownictwa konstytucyjnego, które może w takiej sytuacji 
wywierać znaczący wpływ na przemieszczanie się kompetencji nieobjętych jądrem 
poszczególnych władz pomiędzy organami państwowymi. 

31  Z. Czeszejko-Sochacki, Sąd konstytucyjny w systemie organów państwa [w:] Studia i Materiały. Tom II. 
Sądownictwo Konstytucyjne, Warszawa 1996, s. 19‒20.

32  K. Wojtyczek, op.cit., s. 250‒252.
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W kontekście omawianej funkcji wpływania na rzeczywistą realizację zasady trój-
podziału władzy w państwie i na jej rozumienie warto na zakończenie dodać, że samo 
istnienie sądownictwa konstytucyjnego wzmacnia rolę całej władzy sądowniczej w pań-
stwie. Wzrost roli sędziów jest konsekwencją „przenikania się w Europie kultury praw-
nej prawa stanowionego i kultury prawnej prawa tworzonego przez sędziów”, które 
towarzyszy procesowi integracji europejskiej33. Sędzia – przede wszystkim właśnie 
sędzia konstytucyjny – już nie tylko jest ustami prawa, ale staje się realnym jego in-
terpretatorem, który faktycznie wpływa na jego rozumienie i na sposób jego stosowa-
nia. Umocnienie znaczenia władzy sądowniczej stanowi także nieodzowną przesłankę 
demokracji konstytucyjnej, która zakłada brak najwyższego organu w państwie i jej 
ograniczenie przez prawa człowieka (tak np. wyrok TK w sprawie U 4/06)34.

5. Funkcja ochrony rzeczywistej realizacji zasad i wartości konstytucyjnych. 
Sąd konstytucyjny jako strażnik praw człowieka

W rozdziale 3 niniejszego artykułu była już mowa o konieczności dokonywania przez 
sąd konstytucyjny dynamicznej wykładni interpretowanych norm ustawy zasadniczej. 
Istnieje tu jednak pewna granica, której nawet najbardziej dynamiczna wykładnia nie 
może przekroczyć. Granicą tą są zasady i wartości konstytucyjne35. Jedną z istotniej-
szych funkcji ustrojowych sądownictwa konstytucyjnego jest właśnie ochrona norm 
konstytucyjnych, w szczególności praw człowieka (bądź obywatela) przed ich narusza-
niem przez prawodawcę. Specyfika sądu konstytucyjnego polega na tym, że ze swojej 
natury jest on „specyficznym strażnikiem praw człowieka, który współtworzy przed-
miot, na którego straży ma stać”36. To właśnie bowiem sąd konstytucyjny – jak już wcze-
śniej była mowa – z ogólnego unormowania ustawy zasadniczej musi wyinterpretować 
bardziej precyzyjną treść danej normy, w tym przypadku: danego prawa człowieka czy 
obywatela, i dopiero tę wyinterpretowaną normę zbadać pod kątem tego, czy jest ona 
naruszana przez kwestionowany przepis prawny. Proces konkretyzacji praw i wolności 
konstytucyjnych co do zasady można podzielić na cztery etapy: 1) określenie konsty-
tucyjnego zakresu ochrony danego prawa, 2) zbadanie, czy określony akt normatywny 
ingeruje w zakres ochrony tego prawa, 3) określenie konstytucyjnych granic ingerencji 
w to prawo (w przypadku stwierdzenia na drugim etapie konkretyzacji, że ingerencja 
ta rzeczywiście miała miejsce) i wreszcie 4) sprawdzenie, czy ewentualne naruszenie 
danego prawa czy wolności spełnia warunki określone w ustawie zasadniczej37.

Pozycja sądownictwa – zatem także sądownictwa konstytucyjnego – w demokratycz-
nym państwie prawnym musi być uznana za wyjątkowo istotną, z uwagi na szczególne 

33  R. Piotrowski, Uwagi…, s. 335‒336.
34  Ibidem.
35  Warto podkreślić, że granicą tą nie jest tekst konstytucji, bowiem nawet wykładnia językowa ustawy 
zasadniczej powinna ustąpić przed wykładnią funkcjonalną, jeżeli posłuży to pełniejszej realizacji war-
tości czy zasady konstytucyjnej (K 25/99). Tak: R. Piotrowski, Uwagi…, s. 330.

36  K. Wojtyczek, op.cit., s. 246‒248.
37  Ibidem.
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powiązanie władzy sądowniczej z ochroną praw i wolności jednostki. Podobne założenie 
wynika z polskiej Konstytucji. Dla określenia, czy naruszenie konstytucyjnego prawa 
jednostki odpowiada wymogom ustawy zasadniczej podstawowe znaczenie ma w tym 
przypadku art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem ograniczanie praw 
i wolności konstytucyjnych musi spełniać wymogi proporcjonalności (w orzecznictwie 
TK rozumianej jako konieczność, przydatność i proporcjonalność sensu stricto), a po-
nadto musi być uzasadnione ochroną enumeratywnie wymienionych w tym artykule 
wartości i nie może naruszać istoty danej wolności czy prawa. W przypadku zakwe-
stionowania danego przepisu prawnego jako niespełniającego powyższych wymogów, 
to właśnie na Trybunale Konstytucyjnym ciąży zadanie oceny tego stanu rzeczy i wy-
dania w tym przedmiocie odpowiedniego orzeczenia. Tym samym sąd konstytucyjny 
poprzez swoją działalność orzeczniczą zyskuje możliwość precyzowania rzeczywistej 
treści praw czy wolności wywiedzionych z ustawy zasadniczej, a tym samym realnego 
wpływania na ich przestrzeganie.

W rozpatrywaniu ustrojowej roli omawianego rodzaju sądownictwa istotne zna-
czenie ma stosowanie konstytucjonalistycznej perspektywy rozumienia ustawy za-
sadniczej. Przyjęcie tej koncepcji stanowi konsekwencję ustanowienia sądownictwa 
konstytucyjnego jako takiego38. W przyjętym tutaj rozumieniu konstytucjonalizm – 
przeciwieństwo konstytucjonizmu – zakłada ograniczenie władzy właśnie przez pra-
wa człowieka, przy czym ograniczeniem tym nie jest sam tekst ustawy zasadniczej, 
ale przede wszystkim jego ideowe założenia i aksjologiczne podstawy. Tym samym 
za niezgodne z prawem należy uznać także takie zachowanie władz, które nie narusza 
bezpośrednio konkretnych reguł konstytucyjnych, ale pozostaje w sprzeczności z ogól-
nymi wartościami wywiedzionymi z ustawy zasadniczej. Konstytucjonalizm zakłada 
zatem, że określone prawa nie przysługują jednostce dlatego, że zostały zawarte w tek-
ście konstytucji, ale przeciwnie – zostały w nim zawarte właśnie dlatego, że są prawami 
człowieka39. Podstawowym strażnikiem przestrzegania tych praw – podobnie zresztą 
jak innych norm ustawy zasadniczej – jest właśnie sąd konstytucyjny. Z perspektywy 
obywatela jest to chyba najistotniejsza jego ustrojowa funkcja. 

6. Pozostałe funkcje sądownictwa konstytucyjnego

Oprócz szerzej scharakteryzowanych powyżej najistotniejszych funkcji ustrojowych 
sądownictwa konstytucyjnego wymienia się w doktrynie jeszcze inne takie funkcje. 
Krzysztof Wojtyczek wskazuje40, że sąd konstytucyjny z perspektywy zadań ustrojo-
wych można także określić jako: 
– organ współwyznaczający pozycję wspólnot samorządowych wobec władzy central-

nej, którego zadaniem jest zapewnienie „poszanowania podmiotowości i konstytu-
cyjnych uprawnień samorządu terytorialnego w relacjach z organami władzy pań-
stwowej, w szczególności jego samodzielności, własności i zasady ochrony sądowej”;

38  R. Piotrowski, Uwagi…, s. 329‒330.
39  Ibidem.
40  K. Wojtyczek, op.cit., s. 252‒263.
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– regulator „władzy zewnętrznej” państwa, co przejawia się przede wszystkim w do-
konywanej przez sąd konstytucyjny kontroli prawodawstwa dotyczącego spraw mię-
dzynarodowych;

– podmiot polityki zagranicznej dysponujący określonymi instrumentami w sferze 
stosunków międzynarodowych (jak na przykład kompetencje w zakresie kontroli 
umów międzynarodowych).

Przedstawiciele piśmiennictwa europejskiego wskazują ponadto, że sądownictwo 
konstytucyjne wypełnia także następujące funkcje ustrojowe41:
– poprzez rozpatrywanie skarg konstytucyjnych nadaje obywatelom pewne możliwości 

wpływania na kształt ustroju państwowego, co pogłębia demokratyzację tego ustroju 
i zwiększa jego legitymizację. Tym samym pewne instrumenty umożliwiające zaini-
cjowanie postępowania przed sądem konstytucyjnym przyznane zostały nie tylko 
najwyższym organom władzy państwowej, ale także każdej jednostce,

– pomaga rozwiązać problemy, których nie można rozwiązać innymi środkami z uwagi 
na zbytnią polaryzację polityczną.

Warto wspomnieć jeszcze w tym miejscu o interesującej – bo bardzo rozbudowanej 
i usystematyzowanej, a jednocześnie mającej charakter uniwersalny – typologii funkcji 
sądownictwa konstytucyjnego, które w latach 60. XX w. sformułował austriacki teoretyk 
prawa R. Marcič. W jego ujęciu sąd konstytucyjny mógł działać jako:
1) gwarant podstawowych praw i wolności jednostki,
2) gwarant pokoju wewnętrznego i jedności politycznej państwa,
3) obrońca państwa,
4) gwarant demokracji i strażnik prawidłowości wyborów,
5) rada prewencyjnej obrony przestrzegania konstytucji,
6) ostatnia subsydiarna instancja sądowa,
7) strażnik przestrzegania hierarchii porządku prawnego42.

Na zakończenie warto zasygnalizować, nie rozwijając już dokładniej tego zagadnie-
nia, iż pojawił się w doktrynie także bardzo ciekawy pomysł na definiowanie funkcji 
sądownictwa konstytucyjnego za pomocą skutków jego orzecznictwa. Na przykładzie 
polskiego TK wskazuje się tutaj przede wszystkim funkcje ochronną (w znaczeniu 
zarówno przedmiotowym, jak i podmiotowym), stabilizacyjną, sygnalizacyjną, inter-
pretacyjną oraz kreacyjną43.

Zaprezentowane powyżej najistotniejsze funkcje ustrojowe sądownictwa konstytu-
cyjnego nie wyczerpują w całości omawianego zagadnienia. Pozwalają jedynie uświa-
domić sobie mnogość i różnorodność instrumentów, jakimi dysponuje sądownictwo 
konstytucyjne w zakresie wpływania na ustrój państwa i na jego faktyczne funkcjono-
wanie. Należy jednak mieć świadomość, że zaprezentowany w artykule katalog funkcji 

41  M.A. Graber, Constitutional Review [w:] Legal Systems of the World: A Political, Social, and Cultural 
Encyclopedia, red. H.M. Kritzer, Santa Barbara 2002, s. 350‒353.

42  P. Czarny, Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech a prawo międzynarodowe (wybrane proble-
my) [w:] Prawo międzynarodowe i europejskie a sądownictwo konstytucyjne, Kraków 2015, s. 9.

43  M. Dąbrowski, Funkcje Trybunału Konstytucyjnego związane z hierarchiczną kontrolą konstytucyjności 
prawa, Olsztyn 2015, s. 26 i n.
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ustrojowych nie jest katalogiem zamkniętym, a stanowi jedynie wyliczenie przykła-
dowe zadań uznanych za najistotniejsze w omawianym kontekście. Już jednak z tego 
skrótowego opisu wynika, w jak znaczący sposób orzecznictwo sądownictwa konsty-
tucyjnego oddziałuje na system ustrojowy współczesnych państw demokratycznych.

7. Zakończenie

Idea sądownictwa konstytucyjnego jako niezbędnego elementu demokratycznego pań-
stwa prawnego ma aktualnie ugruntowaną i stabilną pozycję w europejskich systemach 
prawnych. Powyższe rozważania wskazują, że tego rodzaju sądy zajmują w systemie 
konstytucyjnym pozycję niezwykle istotną, a jednocześnie uprzywilejowaną w stosun-
ku do pozostałych organów władzy publicznej. Dysponują one bowiem wieloma rozma-
itymi instrumentami, które umożliwiają mu współkształtowanie ustroju państwowego. 

Duży stopień ogólności norm prawa konstytucyjnego, a także znaczne nasilenie 
w nich treści politycznych, w naturalny sposób implikuje polityczny charakter sądów 
konstytucyjnych, a w konsekwencji – wysoce upolityczniony wymiar ich działalności. 
Ponadto sądy konstytucyjne dysponują częścią władzy ustrojodawczej i ustawodawczej 
w państwie, kontrolują rzeczywiste realizowanie zasady trójpodziału władzy, a także 
aktywnie uczestniczą w procesie jej konkretyzowania. Wypełniają dodatkowo niezwy-
kle istotne z punktu widzenia jednostki zadanie – strzegą faktycznego przestrzegania 
praw i wolności konstytucyjnych przez organy władzy publicznej. Wyodrębnienie funk-
cji ustrojowych sądownictwa konstytucyjnego, czy też tylko – z uwagi na ich mnogość – 
przykładowe ich wyliczenie, pozwala uświadomić sobie, jak ogromny wpływ wywiera 
na system konstytucyjny działalność orzecznicza tych sądów i jak silnie na ustrój pań-
stwowy oddziałuje. Dopiero takie spojrzenie na funkcje sądownictwa konstytucyjnego 
pozwala w pełni uświadomić sobie jego doniosłą rolę i znaczenie.

*  *  *

The Systemic Functions of Constitutional Judicature

It is widely discussed in the contemporary doctrine of constitutional law how the judgements 
of constitutional courts influence different areas of law. However, relatively little attention is 
given to their impact on the whole political system and its functioning. The major research 
objective of this study is to demonstrate the most significant systemic functions of the con-
stitutional judicature as well as their analysis, particularly with regard to The Constitutional 
Tribunal in Poland. Specific attention is paid to the political function, guaranteeing the rule 
of tripartition of power and respecting of constitutionally guaranteed human rights. The anal-
ysis presented in the article clearly leads to the conclusion that the constitutional judicature 
has a tremendous impact on the shape of the systems of contemporary democratic states.
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