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WstępWstępPomimo że swój burzliwy rozwój skarga konstytucyjna zawdzię-
cza ostatnim kilku dekadom, to zasadniczo korzeniami tkwi w drugiej
połowie XIX w., kiedy to w 1867 r. obywatele Niemiec otrzymali zdol-
ność składania skarg do Sądu Rzeszy na naruszenie ich konstytucyj-
nych praw1. Skarga ta może być uznawana za pierwowzór późniejszej
skargi konstytucyjnej2, którą ostatecznie spopularyzowała troska
o ochronę podstawowych praw i wolności przysługujących człowie-
kowi.

Czym jest zatem skarga konstytucyjna we współczesnym znacze-
niu? Otóż, przez skargę konstytucyjną należy zasadniczo rozumieć
prawo podmiotów, które posiadając konstytucyjnie oznaczone wol-
ności i prawa, mogą w postępowaniu przed sądem konstytucyjnym
dochodzić ich ochrony, jeżeli są przekonane, że przez prawnie ozna-
czone akty lub na skutek bezczynności organów państwa zostały na-
ruszone ich konstytucyjne prawa3.

Niniejsza instytucja traktowana współcześnie jako konstytucyjna
kompetencja niemal większości sądów konstytucyjnych, tak pod
względem czasu, jak również przestrzeni nie zadomowiła się jedno-
cześnie we wszystkich państwach europejskich, których losy – głów-
nie z uwagi na wydarzenia będące pokłosiem ostatniej wojny – poto-
czyły się tak bardzo różnie. I stąd też głównie wynika podział na pań-
stwa o bogatych tradycjach ze skargą i na te, które otrzymały ją dość
niedawno, tj. wraz z rozpoczęciem po 1989 r. głębokich przemian
związanych z procesem transformacji ustrojowej.

Polska oczywiście należy do tej drugiej grupy państw, chociaż nie
do końca. Problem ustanowienia skargi konstytucyjnej pojawił się bo-
wiem już na początku lat osiemdziesiątych w związku z myślą
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powołania Trybunału Konstytucyjnego, a następnie poruszana była
w toku prac nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nie-
stety, powyższa propozycja nie uzyskała wówczas większego popar-
cia, co w efekcie spowodowało opóźnienie jej wprowadzenia o kilka-
naście lat, w trakcie których Trybunał Konstytucyjny – którego prze-
cież byt prawny i faktyczny datuje się na pierwszą połowę lat
osiemdziesiątych (1982 r. poprawka wprowadzająca do Konstytucji
instytucję TK, kwiecień 1985 r. ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
i grudzień tegoż roku początek funkcjonowania) – oraz obywatele
musieli zadowolić się środkami zastępczymi, za jakie uważano np. po-
stępowanie sygnalizacyjne1.

Ostatecznie instytucję skargi konstytucyjnej w prawie polskim
ustanowił i jej charakterystykę określił art. 79 Konstytucji RP. Równo-
cześnie ustawodawca dokonał jej uszczegółowienia w ustawie
z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym2. Byt skargi w rodzimym
porządku prawnym stał się faktem. Faktem na tyle istotnym, że po nie-
spełna ośmiu latach funkcjonowania nadal jest przedmiotem dyskusji
w gremiach praktyków i teoretyków prawa. Jej funkcjonowanie od-
zwierciedlane coraz bogatszym orzecznictwem w tym przedmiocie
i jednocześnie rosnące nią zainteresowanie podmiotów pokrzywdzo-
nych dowodzą niezbicie, że skarga konstytucyjna należy do
czołowych kompetencji TK. Skarga konstytucyjna jest więc bez
wątpienia instytucją szczególną, budującą nową świadomość prawną
wśród obywateli, ale skłaniającą też do porównań z podobnymi insty-
tucjami w innych krajach – tych o bogatej tradycji ochrony podstawo-
wych praw i wolności ludzi oraz tych, które podobnie jak Polska
wprowadziły do swego porządku prawnego skargę niedawno, a więc
zdobywających dopiero doświadczenia.

Zainteresowanie tą problematyką wynika z kilku przesłanek.
Po pierwsze jest to rezultat wcześniejszych zainteresowań te-
matyką TK, które posiadały raczej charakter ogólny i dotyczyły
głównie pozycji ustrojowej TK z 1985 r. Ich materializacja
nastąpiła w grudniu 1996 r. w postaci dysertacji doktorskiej3, a na-
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stępnie zmodyfikowanej – uzupełnionej o stan prawny z 1997 r. – mo-
nografii1.

Po drugie skarga konstytucyjna należy współcześnie do rzędu jed-
nej z najważniejszych – moim zdaniem– instrumentów ochrony praw
człowieka, co w połączeniu z funkcjonowaniem od niedawna tej in-
stytucji w niektórych państwach postsocjalistycznych, traktowanych
nierzadko jako „prawdziwe laboratorium konstytucyjne”2, tworzy
niezwykle intrygujące, a przy tym wdzięczne środowisko badawcze,
zarówno w sensie tworzenia nowych instytucji, jak i recypowania
znanych o ugruntowanej pozycji na kontynencie.

Trzecim powodem zaineresowania wymieniłbym argument o cha-
rakterze komparatystycznym. Otóż, interesującym jest przedstawie-
nie polskiego modelu skargi konstytucyjnej na tle innych, przy czym
materiału porównawczego mogłyby dostarczyć państwa o stabilnej
od dziesięcioleci demokracji i chronionym systemie konstytucyjnych
praw i wolności lub też nowe państwa, powstałe w wyniku rozpadu
„obozu socjalistycznego”. Ostatecznie przyjęto koncepcję, w której
wykorzystane zostały instytucje skarg konstytucyjnych w wybranych
państwach Europy Zachodniej oraz w tych państwach Europy Środ-
kowej i Wschodniej, które przed 1989 r. funkcjonowały jako suweren-
ne państwa w świetle prawa międzynarodowego.

I po czwarte o wyborze tematu zadecydował fakt, że w polskiej li-
teraturze naukowej, ani prawniczej, ani politologicznej, nie pojawiła
się dotychczas monografia podejmująca w sposób kompleksowy in-
stytucję skargi konstytucyjnej w Polsce na tle wybranych instytucji
tego typu w Europie3.

Postawione przeze mnie cele w niniejszej pracy odzwierciedlają
w zasadzie podstawowe funkcje nauk prawnych. Pierwszym jest więc
deskrypcja, inaczej mówiąc opis różnorodnych rozwiązań konstytu-
cyjnoprawynych instytucji skargi konstytucyjnej ustanowionych
w Polsce i wybranych państwach Europy. Powyższą analizę przepro-
wadzono w oparciu o przepisy konstytucyjne, zawierające podstawo-
we i najważniejsze rozwiązania, uzupełniając ją przepisami ustawo-
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wymi oraz elementami praktyki orzeczniczej (przede wszystkim pol-
skiego Trybunału Konstytucyjnego). Drugim celem jest porównanie
regulacji polskiej skargi konstytucyjnej z rozwiązaniami przyjętymi
w innych krajach, począwszy od tych, gdzie instytucja skargi posiada
pozycję bezsprzecznie ugruntowaną (Niemcy, Austria, Hiszpania), po
te w których pojawiła się ona dopiero po przemianach zapoczątkowa-
nych w Polsce po 1989 r. (Węgry, Rosja, Czechy, Słowacja, jak również
w pewnych aspektach Słowenia i Albania). Jako cel trzeci należy
wskazać eksplikację, tzn. wyjaśnienie i uzasadnienie wprowadzo-
nych regulacji, a więc zarówno samej instytucji skargi konstytucyjnej,
jak również szczegółowych rozwiązań wchodzących w jej skład.
Ostatnim celem była próba oceny instytucji skargi konstytucyjnej
z punktu widzenia kilkuletniego jej działania.

Celem pracy jest więc próba ukazania funkcjonowania instytucji
skargi konstytucyjnej w systemie prawnym Polski i w systemach in-
nych wybranych państw Europy, zarówno w aspekcie teoretycz-
no-prawnym, jak również empirycznym – czego wyrazem są liczne
odniesienia do praktyki orzeczniczej. Równolegle podjęto próbę od-
tworzenia procesu prowadzącego do powstania i w dalszej perspek-
tywie doskonalenia się instytucji skargi konstytucyjnej w efekcie dys-
kusji i ścierania się ze sobą poglądów tak w gremiach naukowych, jak
również decyzyjnych.

Przedstawione cele skłoniły do sformułowania następujących hi-
potez:
1) ustanowienie instytucji skargi konstytucyjnej w Polsce, a także

w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 r. było po-
ważnym krokiem, który zapoczątkował zapoczątkowującym lub
co najmniej ugruntował reformy państwa na gruncie obo-
wiązującego prawa;

2) nie w każdym przypadku „nowe państwa” korzystały z do-
świadczeń krajów zachodnich – gdzie skarga jest od wielu już lat
znaną i cenioną instytucją – a raczej starały się wypracować
własną i co za tym idzie oryginalną konstrukcję prawną skargi kon-
stytucyjnej;

3) obecny kształt skargi konstytucyjnej w Polsce nie jest i nie powi-
nien być ostateczny; wymaga pewnych reform w celu przystoso-
wania jej do standardów i wymagań współczesnego państwa.
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Przedstawiona czytelnikowi praca składa się z sześciu rozdziałów.
W rozdziale I przedstawiono genezę, rozwój i modele skargi konsty-
tucyjnej. Rozdział ten składa się z dwóch §, pierwszy o charakterze ra-
czej ogólnym, drugi zaś poświęcony głównie problematyce skargi
konstytucyjnej w Polsce. Punktem wyjścia dla rozważań wyni-
kających z § pierwszego, jest syntetyczne zaprezentowanie idei, a na-
stępnie rozwoju kontroli konstytucyjności prawa, aż do wykrystalizo-
wania się na jej tle samej instytucji skargi konstytucyjnej. Rozdział po-
siada charakter przekrojowy w wymiarze zarówno wertykalnym, jak
i horyzontalnym. Wertykalnym, bowiem prezentuje ewolucję skargi
od jej nieśmiałych początków sięgających XIX w., przez naznaczony
totalitaryzmem okres dwudziestolecia międzywojennego, aż do
chwili obecnej, kiedy to instytucja skargi konstytucyjnej stała się
stałym elementem w konstytucjach wielu państw. Horyzontalnym,
bo przedmiot jego zainteresowań obejmuje skargi konstytucyjne
w państwach o bogatej tradycji i doświadczeniach jej funkcjonowa-
nia w ramach stworzonych przez rodzime konstytucje i ustawy
zwykłe oraz w tych krajach, które po wielu latach totalitaryzmu, a na-
stępnie autorytaryzmu podjęły się po 1989 r., budowy systemów poli-
tycznych z rozbudowaną na miarę współczesnych potrzeb ochroną
katalogu praw i wolności. Stale wzrastająca liczba państw posia-
dających instytucje skarg konstytucyjnych, zróżnicowane przyczyny
i warunki ich ustanowienia oraz tradycje związane z funkcjonowa-
niem w ramach rodzimych systemów prawa, zadecydowały o poja-
wieniu się istotnych różnic lub cech charakterystycznych umożli-
wiających wyodrębnienie modeli skarg konstytucyjnych. Druga czę-
ść rozdziału, dotyczy głównie genezy skargi konstytucyjnej w naszym
kraju, ukazuje debatę polityczną i doktrynalną prowadzącą do ustano-
wienia tej instytucji w ramach kompetencji polskiego Trybunału
Konstytucyjnego.

Rozdział II ma na celu zaprezentowanie podstawy skargi konstytu-
cyjnej oraz jej zakresu podmiotowego. Część pierwszą tegoż roz-
działu otwiera problematyka związana z ideą praw człowieka, czyli
taką kwalifikowaną postacią „praw i wolności jednostki, służących
ochronie jej interesów, przypisywanych każdej osobie ludzkiej, nieza-
leżnie od przynależności państwowej i od jakichkolwiek cech róż-
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niących”1. To krótki rys historyczny od starożytności do czasów
współczesnych, których ostatecznym wyrazem jest w tym przedmio-
cie Europejska Konwencja Praw Człowieka. Oczywiście, celem, jaki
przyświecał autorowi w trakcie konstrukcji części dotyczącej genezy
praw człowieka, było ukazanie procesu prowadzącego do ukształto-
wania się we współczesnych konstytucjach klasycznego katalogi
„wolności i praw” jako podstawy dla instytucji skargi konstytucyjnej.
Teza, iż wagę tych praw określa nie tylko ich stosunek do katalogu
praw i wolności podstawowych, ale również – szczególnie w zakresie
stosowania – decyduje o tym miejsce powyższego katalogu w konsty-
tucji oraz jego struktura, okazała się słuszna. Wykazane to zostało na
przykładzie licznych porównań, m.in. Konstytucji PRL z 1952 r.
z obecnie obowiązującą Konstytucją RP. Część druga rozdziału II do-
tyczy zakresu podmiotowego skargi konstytucyjnej. W świetle aktual-
nych rozwiązań raczej nie ulega wątpliwości, że podmiotami prawa
do skargi są przede wszystkim osoby fizyczne. Nie jest to jednak za-
sadą powszechną. Polski ustawodawca np. udzielił legitymacji w tym
przedmiocie osobie prawnej, pod warunkiem, iż jej skarga dotyczy
praw i wolności tej osoby.

Rozdział III traktuje o przesłankach skargi konstytucyjnej, do któ-
rych autor zalicza: po pierwsze naruszenie wolności lub praw danego
podmiotu orzeczeniem organu władzy publicznej, po drugie zasadę
subsydiarności (jedną z najważniejszych przesłanek skargi konstytu-
cyjnej), czyli wymóg wyczerpania przez skarżącego wszystkich
proceduralnych środków prawnych umożliwiających naprawę
ostatecznego rozstrzygnięcia w danej sprawie, po trzecie przesłankę
interesu, która powinna zaistnieć jednocześnie w trzech aspek-
tach: osobistym, prawnym i bezpośrednim i po czwarte będą to pro-
cesowe przesłanki skargi konstytucyjnej, tj. termin, forma i treść
wniosku.

Kolejny rozdział odnosi się do zakresu przedmiotowego skargi
konstytucyjnej. Prezentowane tu modele regulacji odzwierciedlają
szeroki wachlarz rozwiązań. Od ujęć szerokich – jak w Niemczech,
Austrii, Czechach czy też Hiszpanii, po węższe – jak w Rosji, na Wę-
grzech, Słowacji i in. Prezentowany w tym rozdziale model polski na-
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leży niestety ze względu na uregulowanie zakresu przedmiotowego
do tych wąskich. Został on wyodrębniony i poddany szczegółowej
analizie jako pierwszy. Naturalnie określenie „ujęcie szerokie” lub
„ujęcie węższe” nie wyczerpuje w pełni różnic, jakie zachodzą w po-
szczególnych modelach, należy je oczywiście doprecyzować. Reasu-
mując, kryterium w tym zakresie będą akty, wobec których, jest do-
puszczalna skarga konstytucyjna. Może być ona skierowana przeciw-
ko powszechnie obowiązującym aktom normatywnym lub też
jedynie przeciwko aktom stosowania prawa. Wspomniane najszersze
ujęcia dopuszczają skargę na wszystkie akty organów państwowych
(np. Niemcy), bez materialnych ograniczeń. Inaczej mówiąc, na
każdy akt indywidualny, w tym także wyrok sądowy i każdą normę
porządku prawnego, jeśli narusza katalog wolności i praw gwaranto-
wanych konstytucyjnie i pod warunkiem, że spełnia wymagania for-
malne.

Rozdział V omawia procedurę postępowania w sprawie skargi
konstytucyjnej w Polsce oraz wybranych państwach Europy. Uszere-
gowany został następująco: a) proceduralne zasady, b) wszczęcie po-
stępowania, c) rozpoznanie wstępne, d) rozprawa, e) orzekanie
i f) skutki prawne orzeczeń.

W ostatnim, VI rozdziale rozpatrzono dwie kwestie. Pierwszą są
relacje pomiędzy instytucją skargi konstytucyjnej a indywidualną
skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Drugą jest oce-
na i perspektywy skargi konstytucyjnej w prawie polskim. Problema-
tyka relacji pomiędzy skargami – krajową i do Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka istotna jest z racji pojawiania się w literaturze
dwóch ważnych pytań. Po pierwsze, czy skarga konstytucyjna w kra-
jowym systemie prawnym jest skutecznym środkiem odwoławczym
w rozumieniu art. 13 EKPC i po drugie, czy wykorzystanie krajowej
skargi konstytucyjnej jest warunkiem koniecznym poprzedzającym
złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a jeśli
tak to w jakich okolicznościach. Problematyką zamykającą rozprawę
jest ocena skargi konstytucyjnej wraz z wnioskami de lege ferenda.
W polskiej rzeczywistości prawnej i politycznej powyższa instytucja
liczy sobie już siedem lat. Pozwala to, w oparciu o liczne przecież do-
świadczenia, dokonać kilku poważnych konstatacji na przyszłość.

Publikacja została oparta na licznych źródłach i opracowaniach
polskich i obcych. Oceniając stan literatury na temat instytucji skargi
konstytucyjnej w Polsce i Europie, należy sformułować kilka uwag.

7

Wstęp



Przede wszystkim należy odnotować istnienie dość obszernej litera-
tury odnośnie instytucji skargi konstytucyjnej w Polsce. Są to zarów-
no opracowania traktujące kompleksowo skargę konstytucyjną, jak
też omawiające poszczególne jej aspekty. Prace na temat skarg kon-
stytucyjnych w innych państwach europejskich nie są zbyt liczne i za-
zwyczaj wchodzą w skład większych opracowań o systemach ustro-
jowych. W publikacjach pochodzących natomiast z poszczególnych
państw – podobnie jak w polskich – instytucja skargi konstytucyjnej
traktowana jest jako jedna z wielu nowych instytucji.
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