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Skargê konstytucyjn¹ wprowadzi³ do systemu prawnego art. 79
ust. 1 Konstytucji z 1997 r. jako œrodek prawny s³u¿¹cy ochronie
naruszonych wolnoœci lub praw zagwarantowanych w Konstytucji.
Szczegó³owe uregulowania skargi konstytucyjnej zosta³y wprowadzone do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
W Polsce skarga konstytucyjna zosta³a przyjêta w ujêciu w¹skim
i jest dopuszczalna wy³¹cznie na przepis prawa, a nie jego stosowanie. Skarga zosta³a wprowadzona jako œrodek prawny na niekonstytucyjnoœæ normy prawnej, a nie na niekonstytucyjnoœæ orzeczenia
s¹dowego. Trybuna³ nie bada poprawnoœci stosowania przepisów
przez organy w³adzy publicznej. W innych demokratycznych pañstwach skarga konstytucyjna jest dopuszczalna nie tylko na akty
normatywne, ale tak¿e na indywidualne rozstrzygniêcia w³adzy
publicznej, na wyroki s¹dowe i rozstrzygniêcia organów administracji publicznej, a nawet na bezczynnoœæ organów w³adzy. W praktyce jednak znacznie czêœciej prawa jednostki naruszane s¹ przez
akt jego stosowania, a nie przez sam przepis prawa.
Przyjêty w Polsce model skargi konstytucyjnej uniemo¿liwia
oparcie skargi wy³¹cznie na zarzucie naruszenia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci.
Przyjêta w Polsce konstrukcja skargi konstytucyjnej odbiega od
standardów obowi¹zuj¹cych w innych pañstwach demokratycznych,
nie uwzglêdnia prawnomiêdzynarodowej ochrony praw cz³owieka.
Istota polskiej skargi konstytucyjnej polega na wyeliminowaniu z obrotu prawnego niezgodnego z Konstytucj¹ RP przepisu
prawnego. Uwzglêdnienie skargi konstytucyjnej nie powoduje automatycznego uchylenia ostatecznego orzeczenia w indywidualnej
sprawie, wydanego przez organ w³adzy publicznej na podstawie
przepisu prawnego niezgodnego z Konstytucj¹ RP. Orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego o niezgodnoœci z Konstytucj¹ RP aktu

X

Przedmowa

normatywnego, na podstawie którego zosta³o wydane prawomocne orzeczenie s¹dowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygniêcie w innych sprawach stanowi podstawê do wznowienia
postêpowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygniêcia na zasadach okreœlonych w przepisach w³aœciwych dla danego postêpowania. Taka sama mo¿liwoœæ otwiera siê dla wszystkich innych
osób, wobec których zastosowano zaskar¿ony przepis, który zosta³
uznany za niezgodny z Konstytucj¹ RP.
Ze skarg¹ konstytucyjn¹ ³¹czone s¹ du¿e oczekiwania spo³eczne.
Obserwuje siê ci¹gle rosn¹ce zainteresowanie skarg¹ konstytucyjn¹.
Z roku na rok zwiêksza siê liczba skarg sk³adanych do Trybuna³u
Konstytucyjnego. Skarga ma ju¿ du¿y dorobek orzeczniczy. Jednak
funkcjonowanie skargi jest nadal przedmiotem wielu rozbie¿noœci
i dyskusji prawnych. Mimo opublikowania licznych orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, w których rozstrzygane by³y w¹tpliwoœci
i kontrowersje w zwi¹zku z korzystaniem ze skargi konstytucyjnej,
wielu zainteresowanych ma problemy ze skutecznym wniesieniem
i doprowadzeniem do jej merytorycznego rozpoznania przez Trybuna³ Konstytucyjny. Skarga konstytucyjna w praktyce stosowania okaza³a siê skomplikowana i trudna. Skardze konstytucyjnej narzucony
zosta³ przez prawo wysoki poziom rygoryzmu i formalizmu. Mimo
wzrastaj¹cej œwiadomoœci warunków merytorycznych i formalnych
wniesienia skargi konstytucyjnej, dotychczasowa praktyka wnoszenia skarg konstytucyjnych do Trybuna³u potwierdza brak dostatecznej wiedzy o tym, czym jest skarga konstytucyjna i jakie warunki
powinna spe³niaæ, aby mog³a zostaæ rozpoznana merytorycznie.
W wielu przypadkach skargi konstytucyjne s¹ formu³owane wadliwie i zawieraj¹ braki formalne. Najczêœciej spotykanym uchybieniem jest brak wskazania prawa lub wolnoœci konstytucyjnej, których naruszenie zarzuca skar¿¹cy, a tak¿e brak okreœlenia sposobu
tego naruszenia oraz sprecyzowania, jaki przepis ustawy lub innego
aktu normatywnego jest przedmiotem skargi konstytucyjnej. W wielu
przypadkach sporz¹dzaj¹cy skargi konstytucyjne nie wskazuj¹ na
czym polega niezgodnoœæ zakwestionowanych w skardze przepisów
z Konstytucj¹ RP i poprzestaj¹ na ogólnym stwierdzeniu, ¿e zakwestionowana regulacja narusza okreœlone zasady konstytucyjne.
Braki formalne zawarte w skargach konstytucyjnych oraz braki
reakcji na wezwanie do ich wyeliminowania stanowi¹ najczêstsz¹
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przyczynê odmowy nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu. Czêsto odmowa nadania skardze dalszego biegu wynika z faktu,
i¿ przedmiotem skargi konstytucyjnej uczyniono nie przepis prawa, lecz konkretne rozstrzygniêcie s¹dowe lub administracyjne.
Zdarzaj¹ siê równie¿ przypadki naruszenia ustawowego terminu
do z³o¿enia skargi. Natomiast rzadziej wystêpuj¹ przypadki odmowy rozpoznania skargi z powodu niedochowania wymogu wyczerpania drogi prawnej. Na skutek ró¿nych uchybieñ nadal zbyt wiele
skarg nie jest przekazywana do merytorycznego rozpoznania.
Niniejsze opracowanie zawiera niezbêdne informacje u³atwiaj¹ce skorzystanie ze skargi konstytucyjnej. Zawiera analizê przepisów Konstytucji RP i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotycz¹cych skargi, wzór skargi konstytucyjnej, a tak¿e omówienie
najwa¿niejszych oraz najnowszych orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹cych skargi konstytucyjnej, zasad i procedury rozstrzygania kwestii formalnych, które z powodu niewystarczaj¹cego stopnia regulacji ustawowej wywo³a³y rozbie¿noœci. Informacje
zawarte w ksi¹¿ce wynikaj¹ wprost z przepisów Konstytucji oraz
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym lub te¿ z wydanych przez
Trybuna³ orzeczeñ w sprawach ze skarg konstytucyjnych.
Celem opracowania jest przybli¿enie zainteresowanym warunków prawnych z³o¿enia skargi konstytucyjnej i umo¿liwienie skutecznego wniesienia skargi do Trybuna³u Konstytucyjnego w przypadku naruszenia wolnoœci lub praw konstytucyjnych. Nale¿y mieæ
œwiadomoœæ, ¿e swoboda regulacyjna ustawodawcy nie jest nieograniczona oraz ¿e na organach w³adzy publicznej spoczywa
obowi¹zek poszanowania praw i wolnoœci jednostki i innych wartoœci zagwarantowanych w Konstytucji.
Ksi¹¿ka ta bêdzie przydatna osobom sporz¹dzaj¹cym skargi
konstytucyjne i wystêpuj¹cym przed Trybuna³em Konstytucyjnym,
ale tak¿e tym wszystkim podmiotom, których prawa lub wolnoœci
konstytucyjne zosta³y naruszone i którzy rozwa¿aj¹ mo¿liwoœæ
wniesienia do Trybuna³u skargi konstytucyjnej. Skarga konstytucyjna jest jednym z najwa¿niejszych œrodków ochrony konstytucyjnych praw i wolnoœci przed dzia³aniami w³adzy publicznej.
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