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Dolce Vita? O wpływie wyroków aplikacyjnych 
Trybunału Konstytucyjnego na orzecznictwo sądowe

Od lat toczą się spory dotyczące orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Przedmiot 
i waga tych debat są zróżnicowane. Znajdujemy w nich poglądy kwestionujące 
kompetencje Trybunału do wydawania orzeczeń określonego typu, kontrowersje 
dotyczące ich klasyfi kacji, a także wpływu na orzecznictwo sądowe (Garlicki, 1997; 
Czeszejko-Sochacki, 2000).

Przedmiotem opracowania jest jedno z zasadniczych zagadnień, które wyzna-
czają pytania o możliwość objaśnienia charakteru wyroków aplikacyjnych TK, ich 
normatywnych konsekwencji oraz podstaw stosowania w orzecznictwie sądowym. 
Dotąd podejmowano próby udzielenia odpowiedzi na te pytania na gruncie kon-
cepcji pozytywistycznych. Nie dały one satysfakcjonujących rezultatów. Warto 
więc zastanowić się nad tym, czy możliwe jest wyjaśnienie tych kwestii na gruncie 
innej koncepcji prawa niż pozytywistyczna. Współczesna teoria prawa oferuje nam 
wiele możliwości. Z uwagi na to, że problem stosowania wyroków aplikacyjnych 
przez sądy posiada istotny aspekt argumentacyjny, bazą dla analiz będzie topika, 
stanowiąca element jednego z ważniejszych nurtów teorii argumentacji prawniczej.

Analizę przeprowadzimy w czterech etapach. W pierwszym przedstawimy dok-
trynalną typologię orzeczeń wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny. Następnie 
przejdziemy do charakterystyki wyroków aplikacyjnych, stanowiących główny 
przedmiot naszego zainteresowania. Część trzecia pracy zawiera omówienie podsta-
wowych cech topicznej teorii argumentacji prawniczej. Natomiast w części czwartej 
przedstawione zostanie topiczne ujęcie wpływu i skutków orzeczeń aplikacyjnych 
Trybunału Konstytucyjnego w stosunku do orzecznictwa sądowego.

Wyróżnia się następujące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego1:

1 Dominowska (2008: 34 i n.). Klasyfi kacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd 
Sądowy” 5, wyroki afi rmatywne: wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00, OTK ZU 2001, 
nr 8, poz. 256; wyroki negatoryjne: wyrok TK z dnia 16 lipca 2007 r., SK 61/06, OTK ZU 2007, 
nr 7, poz. 77; wyrok TK z dnia 30 maja 2007 r., SK 68/06, OTK ZU 2007, nr 6, poz. 53; wyroki 
interpretacyjne: wyrok TK z dnia 20 kwietnia 1993 r., U 12/92, OTK 1993, cz. I, poz. 9; wyrok TK 
z dnia 21 czerwca 2005 r., P 25/02, OTK 2005, nr 6, poz. 65; wyroki zakresowe: wyrok TK z dnia 12 
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1) orzeczenia afi rmatywne: „Przepis/art. X jest zgodny z art. Y Konstytucji”;
2) orzeczenia negatoryjne: „Przepis/art. X jest niezgodny z art. Y Konstytucji”;
3) orzeczenia interpretacyjne: „Przepis/art. X rozumiany jako ... jest zgodny/

/niezgodny z art. Y Konstytucji”;
4) orzeczenia zakresowe: „Przepis/art. X, w zakresie, w jakim […], jest zgodny/

/niezgodny z art. Y Konstytucji”;
5) orzeczenia aplikacyjne: „Przepis/art. X jest niezgodny z art. Y Konstytucji, co 

nie stwarza podstawy zwrotu podatku uiszczonego na podstawie tego prze-
pisu” lub „Przepis/art. X jest niezgodny z art. Y Konstytucji, jednak pobrane 
na podstawie przepisu X opłaty nie podlegają zwrotowi”, itp.;

6) orzeczenia z klauzulą odraczającą: „Przepis/art. X jest niezgodny z art. Y 
Konstytucji i traci moc obowiązującą z dniem T”;

7) orzeczenia reanimacyjne – powodujące odżycie przepisów (są to orzeczenia, 
których charakter ujawnia się nie w sentencji wyroku, ale w jego uzasadnieniu)2.

Z punktu widzenia Trybunału Konstytucyjnego normatywne konsekwencje orze-
czeń są oczywiste, niezależnie od tego, o jakiego rodzaju orzeczenia chodzi. Skutek 
dla Trybunału jest zawsze ten sam – ich powszechnie wiążący charakter, co Trybunał 
wielokrotnie podkreślał, nawiązując do treści art. 190 ust. 1 Konstytucji3. Natomiast 
w literaturze i orzecznictwie podnoszone są różne argumenty przeciwko związaniu 
sądów orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, innymi niż klasyczne wyroki afi r-
matywne i negatoryjne. Najczęściej podnoszony jest zarzut braku kompetencji do 
wydawania tychże orzeczeń przez Trybunał Konstytucyjny. Szczególną uwagę zwraca 
fakt, że nawet Sąd Najwyższy nie prezentuje jednolitego stanowiska w tej sprawie4.

Przejdźmy do wyroków aplikacyjnych. Są to wyroki negatoryjne, zawierające 
dodatkowe rozstrzygnięcia co do treści stosunków społecznych oraz o tym, jak 
prawo, ukształtowane przez wyrok TK, powinno być stosowane. Wyroki apli-
kacyjne zawierają dwa, prima facie wykluczające się postanowienia5. Obrazuje 

grudnia 2005 r., K 32/04, OTK 2005, nr 1, poz. 132; wyrok TK z dnia 8 maja 2001 r., P 15/00, OTK 
ZU 2001, nr 4, poz. 83; wyroki aplikacyjne: wyrok TK z dnia 6 marca 2002 r., P 7/00, OTK 2002, 
nr 2, poz. 13; wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2004 r., K 24/03, OTK 2004, nr 4, poz. 33. Wydawane 
były również wyroki, które są jednocześnie wyrokami interpretacyjnymi i zakresowymi: orzeczenie 
TK z dnia 17 lipca 1996 r., K/96, OTK 1996, nr 4, poz. 254; wyrok TK z dnia 10 listopada 1998 r., 
K 39/97, OTK 1998, nr 6 poz. 99; wyroki z klauzulą odraczającą: wyrok TK z dnia 12 marca 2007 r., 
K 54/05, OTK 2007, nr 3, poz. 25.

2 Kustra (2011: 51). Wyroki zakresowe Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 4; 
wyrok TK z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK ZU 1997, nr 2, poz. 19.

3 Art. 190 ust. 1 Konstytucji: „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie 
obowiązującą i są ostateczne”.

4 Postanowienia SN: z dnia 6 maja 2003 r., I CO 7/03, OSNC 2004, nr 1, poz. 14; z dnia 21 sierpnia 
2003 r., III CO 9/03, OSNC 2004, nr 4, poz. 68; z dnia 13 lipca 2005 r., I CO 6/05, LexPolonica 
nr 2438157; z dnia 19 października 2007 r., I CO 8/07, LexPolonica nr 2438157; z dnia 5 marca 2009 r., 
III UO 9/08, niepublikowane; z dnia 6 maja 2003 r., I CO 7/03 OSNC 2004, nr 1, poz. 14; z dnia 21 
sierpnia 2003 r., III CO 9/03, OSNC 2004, nr 4, poz. 68; Jaśkowski, 2004: 3; Pietrzykowski, 2004: 16 i n.

5 Po raz pierwszy pojęcia „wyrok aplikacyjny” użył K. Jaśkowski w artykule Kompetencji nie 
można domniemywać, „Rzeczpospolita”, 2–3 października 2004 r.
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to przykład wyroku dotyczącego zobowiązań podatkowych, w którym w części 
negatoryjnej wyroku znajdujemy decyzję, że przepis prawa, na podstawie którego 
została wydana decyzja podatkowa lub pobrana opłata, jest niekonstytucyjny, lecz 
mimo to – w części aplikacyjnej wyroku – uznano, że nie można dochodzić zwrotu 
uiszczonego podatku lub opłaty.

Wyróżnia się kilka kategorii orzeczeń aplikacyjnych6. Pierwsza to orzeczenia 
dotyczące zobowiązań fi nansowych nałożonych na obywateli w sposób niezgodny 
z art. 217 Konstytucji RP7. Istota tych wyroków opiera się na założeniu, że istnieją 
podstawy do różnicowania skutków niekonstytucyjności w zależności od tego, czego 
ona dotyczy: warstwy formalnej (procedury stanowienia prawa) czy też warstwy 
merytorycznej (treści regulacji prawnej). Druga kategoria to orzeczenia ograniczające 
skutki prawne rozstrzygnięcia o niekonstytucyjności aktu normatywnego8. Trzecia to 
orzeczenia, w sentencji których, stwierdzając niekonstytucyjność przepisu, Trybunał 
Konstytucyjny odracza utratę jego mocy obowiązującej, jednocześnie zastrzegając, 
że odroczenie takie nie stoi na przeszkodzie natychmiastowemu wzruszeniu tych 
orzeczeń, które zapadły w sprawie skarżącego – wyroki zawierające tak zwany przy-
wilej korzyści9. Wśród wyroków aplikacyjnych wskazuje się również na istnienie 
orzeczeń nienależących do żadnej z powyższych kategorii10.

Argumentacja TK na rzecz wydawania orzeczeń aplikacyjnych zmierza do uzasad-
nienia dwóch kwestii: zasadności merytorycznej i słuszności danego rozstrzygnięcia 
aplikacyjnego oraz ogólnej kompetencji do ich wydawania.

Pierwszą grupę argumentów można ująć jako trybunalski katalog toposów. 
W przytoczonych argumentach odnajdujemy wartości, które Trybunał Konstytucyjny 
przedkłada nad spójność i niesprzeczność systemu prawa, a więc wartości charak-
terystyczne dla pozytywizmu prawniczego. Wśród nich znajdujemy argument spra-
wiedliwościowy i słusznościowy, który stanowi, iż należy zawsze mieć na uwadze 
całokształt wartości konstytucyjnych wyrażających istotę ładu prawnego, a także 
zasady słuszności wyrażające fi lozofi ę porządku prawnego. Argument a rerum na-
tura to kolejny z wyróżnionych toposów. Trybunał, stwierdzając niekonstytucyjność 
przepisów prawnych i wypowiadając się na temat skutków wyroku, nie może nie brać 
pod uwagę elementów, które przesądzają o skuteczności realizacji wyroku. Trzeci 

6 Hauser, Trzciński, 2008; zob. również wyroki TK: z dnia 18 maja 2004 r., SK 38/03, OTK 
2004, nr 5, poz. 45; z dnia 27 października 2004 r., SK 1/04, OTK-A 2004, nr 9, poz. 96; z dnia 
31 marca 2005 r., SK 26/02, OTK-A 2005, nr 3, poz. 29; z dnia 24 listopada 2003 r., K 26/03, 
OTK-A 2003, nr 9, poz. 95. 

7 Art. 217 Konstytucji: „Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, 
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz 
kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”. Zob. również wyrok 
TK z dnia 6 maja 2002 r., P 7/00, OTK-A 2002, nr 2, poz. 13.

8 Wyroki TK: z dnia 18 maja 2004 r., SK 38/03, OTK-A ZU 2004, nr 5, poz. 45; z dnia 27 
października 2004 r., SK 1/04, OTK-A ZU 2004, nr 9, poz. 96; z dnia 31 marca 2005 r., SK 26/02, 
OTK-A ZU 2005, nr 3, poz. 29.

9 Wyrok TK z dnia 26 maja 2008 r., SK 25/2007, OTK-A ZU 2008, nr 4, poz. 70.
10 Wyrok TK z dnia 24 października 2003 r., K 26/03, OTK-A ZU 2003, nr 9, poz. 95.
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argument dotyczy ochrony państwa prawa. Naprawianie prawa, któremu ma służyć 
orzeczenie, w żadnym wypadku nie może prowadzić do legitymizowania zachowań 
naruszających prawo w postaci czerpania korzyści z zachowań niezgodnych z prawem. 
Podnosi się również argumenty dotyczące ochrony praw nabytych, bezpieczeństwa 
i pewności prawa, ochrony prawomocności orzeczeń, zasady pełnego odszkodowa-
nia i jego konstytucjonalizacji, ochrony praw skarżących, ochrony zaufania, a także 
argument nawiązujący do zasady uczciwości i lojalnego postępowania11.

Natomiast wśród argumentów podnoszonych przez Trybunał dla uzasadnienia 
możliwości wydawania orzeczeń aplikacyjnych wskazać należy argument dogma-
tyczny, przybierający postać rozumowania a maiori ad minus. Artykuł 190 ust. 3 
Konstytucji daje TK możliwość odroczenia terminu utraty mocy obowiązującej aktu 
normatywnego12. Z przepisu tego TK wyprowadza wniosek, że jeśli może wydawać 
wyroki całkowicie eliminujące normy z systemu prawa, co jest efektem wyroku 
negatoryjnego, to tym bardziej może eliminować jedną z możliwości czasowego 
zakresu ich zastosowania. Drugi to argument celowościowy, powiązany z ochroną 
szeroko pojętej konstytucyjności prawa. Określenie przez Trybunał granic czaso-
wych wstecznego zasięgu skutków swej decyzji negatoryjnej związane jest z ko-
niecznością rozważenia różnych, zazwyczaj kolidujących wartości konstytucyjnych 
i rozstrzygnięcia tych konfl iktów.

Natomiast argumenty przeciwko wydawaniu wyroków interpretacyjnych, zakre-
sowych oraz aplikacyjnych mają charakter przede wszystkim formalno-dogmatyczny. 
Wskazuje się na brak kompetencji do wydawania innych wyroków niż afi rmatywne 
i negatoryjne, przy czym brak wyraźnego upoważnienia konstytucyjnego bądź usta-
wowego jest interpretowany literalnie. Wydaje się zatem, że w dyskusji dotyczącej 
orzeczeń Trybunału naprzeciw sobie stoją zwolennicy i przeciwnicy pozytywi-
stycznego spojrzenia na system prawa, działań TK i skutków, które te działania 
wywołują. Brak wyraźnej normy kompetencyjnej rodzi konsekwencję w postaci 
braku związania sądów innymi orzeczeniami niż klasyczny wyrok afi rmatywny 
lub negatoryjny. Zatem sądy nie muszą, lecz jedynie mogą uwzględnić orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego nienależące do przywołanych kategorii. Decyzja sądowa 
pozostaje w sferze dyskrecjonalności. Odmienne stanowiska dotyczące wyroków 
aplikacyjnych, formułowane zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie, prowa-
dzą do rozbieżnych stanowisk sądów, a co z tym idzie – do niejednolitej praktyki 

11 Wyroki TK: z dnia 11 stycznia 2000 r., K. 7/99, OTK ZU 2000, nr 1, poz. 2; z dnia 24 listopada 
2003 r., K 26/03, OTK-A ZU 2003, nr 9, poz. 95; z dnia 27 kwietnia 2004 r., K 24/03, OTK-A ZU 
2004, nr 4, poz. 33; z dnia 19 lutego 2008 r., P 49/2006, OTK-A ZU 2008, nr 1, poz. 5; z dnia 21 
lipca 2010 r., SK 21/2008, OTK-A ZU 2010, nr 6, poz. 62.

12 Art. 190 ust. 3 Konstytucji: „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej 
aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, 
a gdy chodzi o inny akt normatywny dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się 
z nakładami fi nansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa 
termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów”. 
Zob. również wyrok TK z dnia 26 maja 2008 r., SK 25/07, OTK-A ZU 2008, nr 4, poz. 70; z dnia 
11 grudnia 2007 r., U 6/06, OTK-A ZU 2007, nr 11, poz. 156.
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orzeczniczej13. Konieczna zatem wydaje się odpowiedź na pytanie o to, jak powinny 
działać sądy i które argumenty winny uznać za rozstrzygające. Rozwiązanie tej kwestii 
jest o tyle istotne, że zjawisko dowolnej interpretacji skutków orzeczeń Trybunału 
nie jest pożądane. Stanowi ono wprawdzie dla sądów – mówiąc żartem – tytułowe 
dolce vita, dla obywateli oznacza jednak brak poczucia bezpieczeństwa, pewności 
i przewidywalności prawa oraz utratę zaufania do działania państwa i jego orga-
nów. Warto więc się zastanowić, czy możliwe jest przyjęcie takiego rozwiązania, 
które usatysfakcjonowałoby zarówno zwolenników, jak i przeciwników wydawania 
orzeczeń aplikacyjnych?

Najczęściej podnoszony argument dogmatyczny mówi o braku kompetencji 
Trybunału do wydawania wyroków aplikacyjnych. Jeżeli przyjmiemy, że rzeczywiście 
Trybunał nie ma kompetencji, to zamyka to drogę jakiejkolwiek dalszej dyskusji – 
przynajmniej w zgodzie ze stanowiskiem pozytywistycznym. Jednocześnie nie da 
się zaprzeczyć temu, że TK wydaje wyroki aplikacyjne i że są one różnie traktowane 
przez sądy powszechne, WSA, NSA czy SN. Z pozytywistycznego punktu widzenia 
nie da się ocenić legalności tych działań. Czy dysponujemy możliwością zmiany 
charakteru tej jałowej dyskusji? Naszym zdaniem tak, a warunkiem rozwiązania jest 
zmiana spojrzenia na prawo i system prawa, a przez to także na działania Trybunału 
i ich normatywne konsekwencje. Tym odmiennym podejściem może okazać się 
topiczne ujęcie prawa. Akceptacja argumentacyjnego modelu prawa w ujęciu 
topicznym pozwala na przyjęcie nowej perspektywy, która umożliwia zmianę cha-
rakteru dyskusji i sposobu postrzegania wyroków aplikacyjnych. Dla wypracowania 
nowego stanowiska, w pierwszej kolejności konieczne jest przedstawienie topicznej 
koncepcji prawa i argumentacji prawniczej.

Dyskusję nad znaczeniem topiki w rozumowaniach prawniczych otworzyła 
rozprawa Theodora Viehwega Topik und Jurisprudenz z 1953 r. (Viehweg, 1974), 
która stworzyła podstawy jurysprudencji topicznej. Wpisała się ona w debatę me-
todologiczną w prawoznawstwie, prezentując stanowisko antypozytywistyczne, 
antyformalistyczne i antysystemowe. Istotę topiki prawniczej, ujmowanej jako 
umiejętność i sposób poszukiwania przesłanek, ich tworzenia i stosowania w argu-
mentacji prawniczej, oddają następujące cechy:

1) topiczne pojęcie prawa to pojęcie nie-pozytywistyczne; prawo ma charakter 
argumentacyjny i interpretacyjny, a istotnym elementem rozumowań prawniczych 
jest wartościowanie;

2) topiczna teoria argumentacji proponuje katalog toposów – ogólnych i szczegól-
nych (prawniczych), nie zakładając jednak ich hierarchii ani sztywnych reguł użycia;

3) w sytuacji braku regulacji ustawowej rozstrzygnięcie sprawy może nastąpić 
na podstawie zasad prawa; hipotezy interpretacyjne mogą, ale nie muszą, być for-
mułowane wyłącznie w odwołaniu i na podstawie norm prawa obowiązującego; 

13 Wyrok TK z dnia 24 marca 2004 r., K. 37/03, OTK-A ZU 2004, nr 3, poz. 21; postanowienie 
TK z dnia 6 lipca 2005 r., SK 27/04, OTK-A ZU 2005, nr 7, poz. 84; wystąpienie Prezesa Bohdana 
Zdziennickiego na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 20 
kwietnia 2010 r.
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ostatecznie to nie przymiot „związania z obowiązującym prawem” przesądza o zna-
czeniu argumentów, lecz stopień przekonania „doktrynalnego czy orzeczniczego 
audytorium”;

4) podstawą prawomocności topicznego rozumowania, zbudowanego na po-
wszechnie akceptowanych w doktrynie i orzecznictwie topikach, jest uzasadnienie 
rozstrzygnięcia przez odwołanie się do pojęcia herrschende Meinung; konsens 
stanowi kryterium poprawności rozstrzygnięcia, a zarazem jego akceptowalności; 
określa sposób konstytuowania się toposów i podstawę ich mocy wiążącej, opierającą 
się domniemaniu słuszności rozstrzygnięcia przyjętego przez większość; dyskurs 
pozostaje jedyną instancją kontrolną dla podejmowanych rozstrzygnięć; stanowi-
sko takie jest przejawem „miękkiej standaryzacji” w uzasadnianiu rozstrzygnięć 
prawniczych, które określić można mianem akceptacjonizmu14;

5) topiczny model prawa jako jedyny gwarantuje rozstrzygnięcie sprawiedliwe. 
Einzelfallgerechtigkeit – „to, co jest sprawiedliwe jednostkowo, hic et nunc” – to 
partykularne pojęcie sprawiedliwości, ustalane konsensualnie na gruncie i na po-
trzeby każdej konkretnej sprawy. Jest to zarazem sens i cel argumentacji topicznej.

Wskazanie zasadniczych cech topiki prawniczej rodzi pytanie, czy myślenie 
prawnicze, a więc również to, które występuje w rozumowaniach sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego oraz 
sądów powszechnych powinno mieć charakter topiczny i czy topiczne ujęcie 
rozumowań prawniczych jest adekwatne dla uzasadnienia wydawania wyroków 
aplikacyjnych przez TK, a następnie ich stosowania bądź niestosowania przez 
sądy w sprawach indywidualnych. Odpowiedź na te pytania wymaga analizy po-
woływanych w orzecznictwie argumentów dotyczących charakteru, mocy wiążącej 
i znaczenia wyroków aplikacyjnych jako podstawy rozstrzygnięć w rozpoznawanych 
sprawach. W orzecznictwie sądowym powoływane są zarówno argumenty na rzecz 
związania sądów orzeczeniami aplikacyjnymi, jak i przeciwko temu. W wypadku 
pierwszej grupy argumentów chodzi o następujące racje:

1) TK ma kompetencję do wydawania wyroków aplikacyjnych; każdy sąd i organ 
administracyjny ma obowiązek stosowania się do wszystkich orzeczeń TK od chwili 
wejścia ich w życie, z uwagi na przyznany im atrybut mocy powszechnie wiążącej 
wyrażony w art. 190 ust. 1 Konstytucji, niezależnie od ich treści czy charakteru; 
Konstytucja nie różnicuje orzeczeń Trybunału i nie uzależnia od jakiejkolwiek 
klasyfi kacji ich mocy wiążącej, a skoro tak, nie można wprowadzać doktrynalnych 
rozróżnień i przypisywać im różnej mocy wiążącej;

2) Trybunał ma możliwość precyzowania granic oddziaływania swoich orzeczeń; 
wprawdzie TK nie posiada generalnego uprawnienia do dokonywania powszech-
nie obowiązującej wykładni prawa, ale ma uprawnienie do ukształtowania granic 

14 Za cechę wspólną łączącą rozmaite odmiany akceptacjonizmu uznaje się pogląd, zgodnie 
z którym rezultat rozumowania nie jest konkluzją uzyskaną na drodze inferencji, ale decyzją, dla 
której podstawą prawomocności jest zgoda określonej grupy osób, uzyskana na podstawie wcześniej 
przyjętych reguł (Woleński, 2003: 84 i n.).
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oddziaływania tych orzeczeń15; jedną z form określania tych granic jest wydawanie 
wyroków aplikacyjnych, wpływających na treść istniejących stosunków prawnych;

3) merytoryczna argumentacja TK jest zasadna. Sądy powołują się na nią wprost 
w orzeczeniu, niezależnie od charakteru orzeczenia Trybunału i jego mocy wiążącej. 
Sens tej argumentacji opiera się na akceptacji rozstrzygnięcia, bez odnoszenia się do 
kwestii uprawnień Trybunału do wydawania takich wyroków. Innymi słowy, uznanie 
jego wyroku nie zasadza się na jego formalnej mocy powszechnego obowiązywania, 
ale materialnej poprawności, stwierdzonej po przeanalizowaniu konkretnej sprawy.

Argumenty przeciwko związaniu sądów orzeczeniami aplikacyjnymi opierają się 
na twierdzeniu, że jest ono sprzeczne z podstawowymi założeniami ustroju państwa 
prawa. Nie jest to działanie na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji)16, 
ponieważ:

1) Trybunał nie ma kompetencji do wydawania wyroków aplikacyjnych; orze-
czenia aplikacyjne zacierają granice pomiędzy sferą obowiązywania a stosowania 
prawa; wydając wyrok aplikacyjny, Trybunał wykracza poza treść przepisu kom-
petencyjnego i wkracza w sferę stosowania prawa, która konstytucyjnie przypisana 
jest innym podmiotom; nie może on w swoich orzeczeniach wskazywać, jak prawo 
ma być stosowane, ani tym bardziej rozstrzygać o treści stosunków społecznych 
(Jaśkowski, 2004); wznawianie postępowań, uchylanie orzeczeń wydanych na pod-
stawie nielegalnych aktów prawnych oraz orzekanie o ewentualnych odszkodowa-
niach należy do kompetencji sądów; w konsekwencji, wobec przekroczenia normy 
kompetencyjnej, aplikacyjne części wyroków nie są dla sądów prawnie wiążące; 
zostały bowiem wydane z przekroczeniem uprawnień konstytucyjnych i dlatego nie 
stosuje się do nich przepisu art. 190 ust. 1 Konstytucji17;

2) wydanie wyroku aplikacyjnego stanowi istotne naruszenie art. 45 Konstytucji, 
gwarantującego prawo do sądu18; TK, wydając wyrok aplikacyjny, orzeka zbiorczo, 
bez udziału zainteresowanych stron, o nieokreślonej liczbie stosunków społecznych;

3) treść wyroku aplikacyjnego wykracza poza treść art. 188 ust. 1 w związku z art. 
190 ust. 1 Konstytucji; tym samym nie wiąże ani SN, ani innych sądów, skoro wedle 
art. 178 ust. 1 Konstytucji sędziowie podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom19;

4) wyrok aplikacyjny uchyla konstytucyjne prawo podmiotu, który chciałby 
skorzystać z postanowień art. 190 ust. 4 Konstytucji i wznowić postępowanie lub 

15 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 października 2007 r., II GSK 154/07, LEX nr 371730; 
wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 września 2008 r., II FSK 857/07, LexPolonica nr 2069449.

16 Art. 7 Konstytucji: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.
17 Art. 190 ust. 1: „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą 

i są ostateczne”.
18 Art. 45 ust. 1: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”.
19 Art. 178 ust. 1: „Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko 

Konstytucji oraz ustawom”. Art. 188 pkt 1: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności 
ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją”.
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uchylić decyzję, z wyjątkiem podmiotów skarżących korzystających z tak zwanego 
przywileju korzyści20;

5) wydanie wyroku aplikacyjnego nie służy żadnym wartościom, nie istnieje 
bowiem żadne uzasadnienie aksjologiczne oparte na kryteriach słusznościowych, 
sprawiedliwościowych czy celowościowych do ograniczenia praw podmiotów, 
w szczególności do ograniczania zwrotu nadpłaty, na przykład ze względu na prze-
widywane poważne konsekwencje dla fi nansów publicznych21;

6) argumentacja merytoryczna (dogmatyczno-prawna) zawarta w orzeczeniu 
aplikacyjnym jest niesłuszna. W odniesieniu do tego sposobu argumentacji brak 
akceptacji orzeczenia opiera się na negatywnej ocenie jego treści, a nie na twier-
dzeniu o braku podstaw do jego wydania.

Przeprowadzone rozważania dotyczące typów orzeczeń Trybunału, cech topiczne-
go rozumowania w prawie oraz zastosowania treści jego wyroków w orzecznictwie 
sądowym uzasadniają twierdzenie, że wyroki te można uznać za topiki albo przynaj-
mniej zinterpretować topicznie. Ogólnie rzecz biorąc, w relacji do orzeczeń Trybunału 
możemy rozróżnić: topiki walidacyjne – występujące w przypadku klasycznych 
orzeczeń negatoryjnych czy afi rmatywnych; topiki interpretacyjne – w przypadku 
wyroków interpretacyjnych; oraz topiki aplikacyjne, którymi są wyroki w szcze-
gólności orzekające o tym, jak prawo pozytywne zmienione na skutek orzeczeń 
TK winno być stosowane przez sądy. Wskazać przy tym należy, że argumentacja 
na rzecz związania tymi ostatnimi topikami odwołuje się zarówno do kryteriów 
formalnych w postaci kompetencji, jak i materialnych – w postaci słuszności czy 
sprawiedliwości merytorycznych rozstrzygnięć TK. Pozwala to na ich określenie 
mianem toposów aplikacyjnych o formalnym lub materialnym charakterze.

O topicznym charakterze argumentacji sądów w przedmiocie ich związania 
wyrokami aplikacyjnymi przesądza często pozaprawne (w sensie prawa stanowio-
nego) pochodzenie toposów, odwołanie się do zasad słuszności i sprawiedliwości 
oraz siły autorytetu Trybunału, jak również – charakterystyczny dla topicznego 
pojmowania prawa – brak z góry przyjętych reguł oraz hierarchii topik, uznawanych 
za argumentacyjny punkt wyjścia w rozstrzyganiu konkretnego przypadku, a nie 
za ogólne reguły danego systemu prawnego. Zgadzamy się, że wyroki aplikacyjne 
nie spełniają pozytywistycznego testu rodowodu. Integralny składnik orzeczenia 
w postaci modyfi kacji zwyczajnego skutku niekonstytucyjności wydany został 
bowiem bez podstawy prawnej. Ich instytucjonalne poparcie przejawia się jednak 

20 Art. 190 ust. 4 Konstytucji: „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności 
z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało 
wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie 
w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego 
rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania”.

21 Wskazuje się na wyrok ETS z dnia 12 lutego 2009 r., C 475/07, który odmówił ograniczenia 
skutków wyroku w czasie. Trybunał argumentował, że władze miały pełną świadomość niezgodności 
z prawem wspólnotowym obowiązujących po 1 stycznia 2006 r. przepisów o podatku akcyzowym, 
a mimo to godziły się na to, aby podatek ten pobierany był nienależnie. Por. uchwała NSA z dnia 
13 lipca 2009 r., I FPS 4/09, ONSAiWSA 2009, nr 6, poz. 102.
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w orzeczniczym i doktrynalnym uznaniu, co sprawia, że mimo braku podstaw do 
ich wydania, stają się często podstawą rozstrzygnięć sądowych, zwłaszcza wtedy, 
gdy służy to realizacji zasady sprawiedliwości w konkretnej sprawie. Uzasadnienia 
orzeczeń oddają tok rozumowania samego TK, stwierdzającego, że zawsze należy 
mieć na uwadze zasady słuszności wyrażające fi lozofi ę porządku prawnego oraz 
specyfi kę rozpatrywanych spraw. Uznanie niekonstytucyjności przepisu nie może 
wywoływać takich skutków, które pozostawałyby w sprzeczności z elementarnym 
poczuciem słuszności, treścią art. 2 Konstytucji22, zarówno w aspekcie zasady de-
mokratycznego państwa prawnego, jak i zasady sprawiedliwości społecznej. Siła 
argumentacji, odwołującej się do toposów aplikacyjnych, bazuje także na wysokim 
autorytecie Trybunału Konstytucyjnego, co stanowi klasyczny topiczny argument 
z autorytetu.

Podsumowanie

Wydawanie wyroków aplikacyjnych, a następnie ich stosowanie przez sądy moż-
na wyjaśnić i uzasadnić na gruncie innej koncepcji prawa niż pozytywistyczna. 
Odpowiednia okazała się perspektywa topiczna prawa.

Argumenty wykorzystywane w orzecznictwie zdają się potwierdzać przedstawioną 
na wstępie hipotezę, mówiącą o tym, że zawarte w wyrokach TK rozstrzygnięcia 
prawne mogą pełnić rolę toposów argumentacyjnych. Sądy, poza klasycznymi 
wyrokami negatoryjnymi czy afi rmatywnymi, wybiórczo wykorzystują pozostałe 
typy wyroków Trybunału w swych orzeczeniach. Uwzględniają treści wyroków 
aplikacyjnych czy interpretacyjnych, albo je ignorują, postępując obecnie w spo-
sób wysoce arbitralny. Z punktu widzenia pozytywistycznego pojmowania prawa, 
w obu przypadkach działania te są całkowicie poza jakąkolwiek racjonalną kontrolą 
i weryfi kacją, mieszczą się bowiem w zakresie dyskrecjonalnej władzy sędziow-
skiej. Nie da się przewidzieć, jakiego rodzaju decyzja zostanie podjęta przez sąd, 
mimo że wyrok dotyczący danego przepisu został przez TK wydany, co powinno 
zakończyć wszelkie debaty. Nie wydaje się, iż takie, prawdopodobnie jedynie po-
zorne, sędziowskie dolce vita, choć często wygodne, jest zjawiskiem pożądanym 
w demokratycznym państwie prawnym.

Topiczne spojrzenie na prawo, identyfi kujące wartości stojące za określonymi 
wyrokami Trybunału, a także, co szczególnie ważne, za orzeczeniami sądów, umoż-
liwia naszym zdaniem wyjście z pułapki jałowej dyskusji o wiążącym/niewiążącym 
charakterze orzeczeń TK, a zwłaszcza uzasadnienie istnienia orzeczeń aplikacyj-
nych służących ochronie określonych wartości konstytucyjnych. Ponadto, jeżeli 
przyznamy, że orzeczenia Trybunału (wraz z zawartymi w nich argumentami) są 
topikami – powszechnie uznanymi, znanymi i akceptowanymi regułami, zasadami 

22 Art. 2 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.
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lub punktami widzenia – może to prowadzić do zwiększenia przewidywalności 
i pewności działań sądów. Rozwiąże to także problem tak zwanej częściowej mocy 
wiążącej orzeczenia aplikacyjnego (polegającego na związaniu sądów częścią nega-
toryjną i niezwiązaniu częścią aplikacyjną). W konsekwencji przyjętego stanowiska 
wiążące – w sensie topicznym, a nie pozytywistycznym – będzie całe wyrzeczenie 
sądu w części dyspozytywnej.

Zgodnie z topiczną wizją prawa sądy są związane mocą argumentacyjną i wartoś-
ciami stojącymi za toposami argumentacyjnymi. Okazuje się, nieco paradoksalnie, 
że topiczny model prawa, który tradycyjnie nie jest wiązany z takimi pozytywi-
stycznymi wartościami prawnymi, jak pewność prawa czy przewidywalność decyzji 
sędziowskich, pozwala na zwiększenie stopnia ich realizacji w porównaniu z mo-
delem pozytywistycznym. Co więcej, dostarcza uzasadnienia wydawania wyroków 
aplikacyjnych, które stanowią element szeroko pojętej kontroli konstytucyjności 
prawa stanowionego.
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